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Αφιέρωση 

 
Η παρούσα έκδοση αφιερώνεται σε όλους τους φορείς που έχουν ασχοληθεί 

και συμβάλει στην προαγωγή της Ορολογίας στην Ελλάδα και στην 

παραγωγή, ανάπτυξη και διάδοση της ελληνικής ορολογίας· και ιδιαίτερα: 

— στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), που ήταν ο 

πρωτοπόρος φορέας στην Τυποποίηση και στην Ορολογία, με την 

υποστήριξη του οποίου ιδρύθηκε – και λειτουργεί μέχρι σήμερα – η 

δραστήρια επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ211, 

— στον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), ο οποίος 

παρέλαβε τη σκυτάλη της Τυποποίησης από το ΤΕΕ και κάτω από 

την ομπρέλα του οποίου λειτούργησαν και/ή λειτουργούν επιτροπές 

Ορολογίας, όπως η επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ21 και ομάδες τυποποίησης 

ορολογίας, όπως είναι οι ομάδες: ΜΟΤΟ2, ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ13, 

ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ54 και 

— στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), με την 

πρωτοβουλία του οποίου ιδρύθηκε (1989) η ΜΟΤΟ, η οποία 

εντάχθηκε στην εθνική τυποποίηση στο πλαίσιο συνεργασίας ΟΤΕ–

ΕΛΟΤ και λειτούργησε υπό τον ΟΤΕ ως το τέλος του 2011 και με 

πρωτοβουλία της οποίας υπογράφτηκε η «Συμφωνία των πέντε»5 

(1990) μεταξύ των οργάνων τυποποίησης ορολογίας, η οποία 

συμφωνία ήταν ο προάγγελος της δημιουργίας της ΕΛΕΤΟ. 

                                                
1
  ΕΛΟΤ/ΤΕ21: Τεχνική Επιτροπή «Αρχές και Μέθοδοι Ορολογίας» (τότε Υπεύθυνη: η αείμνηστη Μαίρη 

Παπαδάκη) που λειτουργούσε και λειτουργεί με ευθύνη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (σημερινό 
όνομα της επιτροπής: «Ορολογία – Γλωσσικοί πόροι», συντονίστρια: η Κατερίνα Τοράκη). 

2
  ΜΟΤΟ: «Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας» (Υπεύθυνος: ο Κώστας Βαλεοντής), που 

λειτουργούσε με ευθύνη του ΟΤΕ στo πλαίσιo επίσημης συνεργασίας  με τον ΕΛΟΤ. Σήμερα λειτουργεί στην 
ΕΛΕΤΟ. 

3
  ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1: Ομάδα Εργασίας 1 «Ορολογία Πληροφορικής» (τότε Υπεύθυνος: ο Δημήτρης Μπακόλας) 

της Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ48 που λειτουργούσε με ευθύνη του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας 
(ΕΛΚΕΠΑ) (Σήμερα λειτουργεί εθελοντικά στην ΕΛΕΤΟ με νέα δομή και υπεύθυνο τον Κ. Βαλεοντή). 

4
  ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5: Ομάδα Εργασίας 5 «Ηχομόνωση» (Υπεύθυνος: Κ. Βαλεοντής) της Τεχνικής Επιτροπής 

ΕΛΟΤ/ΤΕ2 «Περιβάλλον», που λειτουργούσε στον ΕΛΟΤ. 
5
  «Συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης εργασιών των επιτροπών και ομάδων εκπόνησης ελληνικής ορολογίας» 

(Αθήνα, 3-12-1990), την οποία υπέγραψαν οι: ΜΟΤΟ, ΕΛΟΤ/ΤΕ21, ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1, ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 και 
ΜΕΠΟ («Μόνιμη Επιτροπή Ορολογίας», η οποία λειτουργούσε στον Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλωματούχων 
Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων, με Υπεύθυνο τον αείμνηστο Σπύρο Διάμεση, 



 
 
 

Αντί Προλόγου 
 
 
 

Η παρούσα 9η Επιτομή του Ορογράμματος (ηλεκτρονική) περιλαμβάνει όλα τα φύλλα από 

το 1993 ως το τέλος του 2018 (αρ.φύλλ. 1–153) σε ενιαίο ηλεκτρονικό αρχείο pdf, στο οποίο 

μπορούν να αναζητηθούν, με τα πλήκτρα Ctrl – F, όροι και θέματα από όλο το σώμα 

κειμένων. 

Σκοπός της έκδοσης του Ορογράμματος είναι η ορολογική ενημέρωση των μελών της 

ΕΛΕΤΟ και του ευρύτερου κοινού και η συμβολή στην προώθηση της ελληνικής γλώσσας και 

στην υιοθέτηση και διάδοση ελληνικής ορολογίας στο πλαίσιο του καταστατικού σκοπού της 

ΕΛΕΤΟ.  

Εκτός από την ενημέρωση που αφορά την ΕΛΕΤΟ και τις δραστηριότητές της, στο 

Ορόγραμμα περιλαμβάνονται και ειδήσεις για διεθνείς ορολογικές εκδηλώσεις και 

καλύπτονται, από συντάκτες μέλη της ΕΛΕΤΟ, διάφορα γλωσσικά θέματα, ενώ στη «Γωνιά 

του ΓΕΣΥ» παρουσιάζονται οι ελληνικοί όροι που εγκρίνονται από το Γενικό Επιστημονικό 

Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ. 

Με το τελευταίο φύλλο κάθε έτους εκδίδεται, ηλεκτρονικά, η Επιτομή όλων των φύλλων του 

ως εκείνο το έτος. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ ευχαριστεί τους αναγνώστες τόσο για το ενδιαφέρον 

τους και τη συμμετοχή τους με σχόλια όσο και για την υποβολή ερωτημάτων ορολογίας, με 

τα οποία ασχολούνται τα συλλογικά μέλη της ΕΛΕΤΟ και το ΓΕΣΥ. 

Από το 1997, όλα τα φύλλα του Ορογράμματος – με μέριμνα του μέλους της ΕΛΕΤΟ 

καθηγητή Στέλιου Φραγκόπουλου – φιλοξενούνταν στον ιστότοπο του ΤΕΙ Αθηνών ως 

αρχεία html, ενώ – από το 2007 – η πρόσβαση σ’ αυτά γινόταν και μέσω του ιστοτόπου της 

ΕΛΕΤΟ (ιστοσελίδα: http://www.eleto.gr/gr/orogramma.htm).  

Σήμερα όλα τα φύλλα είναι προσβάσιμα μόνο από την παραπάνω ιστοσελίδα της ΕΛΕΤΟ. 

Κώστας Βαλεοντής 

Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 

http://www.eleto.gr/gr/orogramma.htm
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ: 
Μελέτη, εκπόνηση, ... και με οποιοδή-
ποτε τρόπο ανάπτυξη της Ελληνικής 
Ορολογίας... Συμβολή στην ανάπτυξη 
της Ελληνικής Γλώσσας και 
προώθηση του ρόλου της στη διεθνή 
Ορολογία... 

 (Από το Καταστατικό) 
 
 

 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
Η ΕΛΕΤΟ ιδρύθηκε με τη φιλοδοξία να αποτελέσει 
συλλογικό όργανο διαφορετικό από τα υπάρχοντα, με 
διαφορές όχι μόνο στο σκοπό, αλλά και στον τρόπο 
λειτουργίας και ιδιαίτερα στη συμμετοχή των μελών. 
Αυτό φαίνεται και από το Καταστατικό όπου 
προβλέπεται να είναι ανοικτές οι συνεδριάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Υπάρχουν μέλη  που  
παρίστανται στις συνεδριάσεις και συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση της πορείας της ΕΛΕΤΟ. Είναι 
ευπρόσδεκτο κάθε μέλος που επιθυμεί να 
παρευρεθεί. Μόνο επειδή είναι δύσκολο να 
στέλνονται προσκλήσεις, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί 
να έρθει σε συνεννόηση με κάποιο μέλος του ΔΣ για 
να πληροφορηθεί τη μέρα και την ώρα της επόμενης 
συνεδρίασης. Σημειώνεται ότι έχει καθιερωθεί οι 
συνεδριάσεις να γίνονται κάθε δεύτερη Τετάρτη από 
3.00-5.00 μ.μ. στον ΕΛΟΤ. 

Καταστατική, επίσης, συμμετοχή μελών στη 
λειτουργία της ΕΛΕΤΟ προβλέπεται με τα Συλλογικά 
Μέλη (Επιτροπές Ορολογίας). Για το θέμα αυτό το 
ΔΣ συνιστά στα μέλη να ενταχθούν σε υπάρχουσες  
Επιτροπές ή να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη 
δημιουργία καινούριων 

Ακόμα, υπάρχουν οι Ομάδες Έργου του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ή του Γενικού Επιστημονικού 
Συμβουλίου για τις οποίες υπάρχει μνεία σε άλλο 
σημείο του Ορογράμματος. 

Αυτό καθεαυτό το Ορόγραμμα  αποτελεί  εκδήλωση 
της συλλογικότητας που διέπει την ΕΛΕΤΟ. Η 
έκδοσή του αποφασίστηκε με στόχο τη συμμετοχή 
όλων των μελών στα κοινά. Αφού οι συνθήκες δεν 
επιτρέπουν ακόμα την έκδοση περιοδικού, 
θεωρήθηκε ότι πρέπει πρώτ' απ' όλα τα μέλη να 
ενημερώνονται για υπάρχουσες δραστηριότητες 
ώστε, αν επιθυμούν, να συμμετέχουν σ' αυτές. 

Η ενημέρωση δεν θα πρέπει να είναι μονόδρομη, 
αλλά αμφίδρομη. Όποιο μέλος επιθυμεί προτρέπεται 
να στέλνει πληροφορίες ή απόψεις για να  
περιλαμβάνονται στο Ορόγραμμα. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
Στις σημαντικές δραστηριότητες της ΕΛΕΤΟ ανήκει η 
κατάρτιση λεξικών, ή γλωσσαρίων, σε  ειδικά πεδία. 
Για το σκοπό αυτό η ΕΛΕΤΟ προτίθεται να αναλάβει 
την εκτέλεση τέτοιων εργασιών και καλεί τα μέλη της 
να δηλώσουν αν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε 
Ομάδες Εργασίας. Στη δήλωση ενδιαφέροντος θα 
πρέπει να αναφέρονται τα θεματικά πεδία εμπειρίας.  
Η συμμετοχή σε Ομάδες  Εργασίας επιδιώκεται να 
είναι αμειβόμενη, ανάλογα με την προσφορά 
εργασίας κάθε μέλους. 

Σήμερα η ΕΛΕΤΟ διαπραγματεύεται να αναλάβει την 
απόδοση ορολογίας στα πεδία των στερεών 
αποβλήτων, της μεταλλουργίας και της 
ωκεανολογίας. Για τη στελέχωση των σχετικών 
ομάδων εργασίας θα προτιμηθούν μέλη της ΕΛΕΤΟ 
που έχουν σχετική εμπειρία. 

ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΜΕΛΩΝ 
Ο Γενικός Γραμματέας συγκεντρώνει στοιχεία για να 
εκδοθεί η "Επετηρίδα 93" των μελών της Ελληνικής 
Εταιρείας Ορολογίας. Αυτή η έκδοση, εκτός από τον 
προφανή σκοπό της, προορίζεται να αποτελέσει 
χρηστικό έργο για τη διευκόλυνση της συνεργασίας 
ανάμεσα στα μέλη. Η συμπλήρωση των στοιχείων 
καθυστερεί επειδή μερικά από τα ιδρυτικά μέλη δεν 
έχουν συμπληρώσει και στείλει το Δελτίο Στοιχείων 
Μέλους. Διευκρινίζεται ότι αυτό  το  Δελτίο είναι το 
ίδιο έντυπο με την Αίτηση Εγγραφής Μέλους. Τα 
σημεία, όμως, που αναφέρονται στην αίτηση, λ.χ. 
πρόταση δύο τακτικών μελών, δεν χρειάζεται να 
συμπληρωθούν. 

9ο ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ  
ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

Το Πανεπιστήμιο του Bergen, σε συνεργασία  με τη 
Σχολή Οικονομικών και Διοίκησης της Νορβηγίας 
οργανώνουν το  9ο  Ευρωπαϊκό  Συμπόσιο  για 
Ειδικές Γλώσσες (Language for special purposes), 
Bergen Νορβηγία, 2-6 Αυγούστου 1993. 
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ  
ΚΑΙ ΓΝΩΣΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  

Το τρίτο Διεθνές Συνέδριο Ορολογίας και 
Γνωσιοτεχνολογίας, ΤΚΕ '93, θα γίνει στη Κολωνία 
στις 25, 26 και 27 Αυγούστου 1993. Το συνέδριο 
οργανώνεται από τον Σύνδεσμο Ορολογίας και 
Μεταφοράς γνώσης (Association for Terminology 
and Knowledge Transfer - GTW) και το Διεθνές 
Κέντρο Πληροφόρησης για την Ορολογία 
(International Information Centre for Terminology - 
INFOTERM). 

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα διεξαχθούν σε 10 
τμήματα ταυτόχρονα. Στα πλαίσια των εργασιών του 
Συνεδρίου, θα γίνουν σεμινάρια για διάφορα θέματα 
και στο χώρο του θα λειτουργήσει σχετική έκθεση. 

ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ 
Από το Δεκέμβρη του 1992 μέχρι σήμερα έχει 
εγκριθεί από το ΔΣ η εγγραφή των ακόλουθων 
τακτικών μελών της ΕΛΕΤΟ (κωδικός αριθμός 
μέλους, ονοματεπώνυμο, ιδιότητα): 

T051  Μπατσαλιά Φρειδερίκη, γλωσσολόγος 
T052  Καγκαράκης Κωνσταντίνος, χημικός 

μηχανικός, Καθηγητής ΕΜΠ 
T053  Σολωμού Αννα,  πολεοδόμος μηχανικός, τεκμη 

ριώτρια 
T054  Χατζηκιάν Ιωάννης, πολιτικός επιστήμων 
T055  Καλλέργης Μιχαήλ,  μηχανολόγος-

ηλεκτρολόγος μεταφραστής ΕΕΚ 
Τ056  Δημητρόπουλος Ανδρέας, χημικός μηχανικός 
T057  Φραγκόπουλος Στυλιανός, Δρ.ηλεκτρολόγος 

μηχανικός, Καθηγητής ΤΕΙ 
T058  Χρήστου Νικόλαος,  αγρονόμος-τοπογράφος 

μηχανικός 
T059  Βλάχου-Χαλκιοπούλου Μαρία, φιλόλογος-

βιβλιοθηκονόμος 
Τ060  Ματέυ Αλέξανδρος, χημικός μηχανικός 
Τ061  Τζεν Ουρανία,  φιλόλογος, ιστορικός τέχνης, 

εκδότρια 
Τ062  Φωστιέρη Χριστίνα, φιλόλογος, μεταφράστρια 
Τ063  Δαλαμπάκης Πασχάλης, γεωλόγος 
Τ064  Αποστολάκης Κωνσταντίνος, χημικός 

μηχανικός 
Τ065  Δημολίτσας Ιωάννης, οικονομικά, μεταφραστής 

ΕΕΚ, Προϊστάμενος Γραφείου Αθηνών 
Τ066  Στεργίου Διονυσία, χημικός μηχανικός, 

μεταφράστρια γερμανικών 
Τ067  Σελλά Ελένη,  γλωσσολόγος,  Λέκτορας Ιόνιου 

Πανεπιστημίου 
Τ068  Πανδή Θεονύμφη, μεταφράστρια 
Τ069  Ζωιόπουλος Απόστολος, μεταφραστής 
Τ070  Σαριδάκης Ιωάννης, χημικός μηχανικός. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο χαιρετίζει την εισδοχή τους 
και εύχεται γρήγορη  δραστηριοποίηση  και            
συμβολή τους στην επιτυχία των σκοπών της 
Εταιρείας. 

Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ  
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
Ο Ομιλος Καβάλας για τη Διεθνοποίηση της 
Ελληνικής Γλώσσας, σε συνεργασία με τους 
αντίστοιχους Ομίλους Αθήνας, Πειραιά και 
Μελβούρνης Αυστραλίας διοργάνωσαν το Β' 
Παγκόσμιο Γλωσσικό Συνέδριο, στην Καβάλα, 7-10 
Μαϊου 1993. Στο Συνέδριο, που είχε θέμα "Η 
διαχρονικότητα της Ελληνικής Γλώσσας και λόγοι για 
τη διεθνοποίησή της", κλήθηκαν ομιλητές από το 
εσωτερικό και εξωτερικό, έλληνες και ξένοι, που 
ασχολούνται με το θέμα της ελληνικής γλώσσας από 
την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Κωδ. ΟΜΑΔΑ Εντεταλμέν
ο μέλος του 

ΔΣ 
ΟΕ1 Εξοπλισμού και οργάνωσης 

γραφείου ΕΛΕΤΟ 
Τζωρτζίνης Γ. 
6118928 

ΟΕ2 Σύνταξης και αναθεώρησης 
Κανονισμών 

Βαλεοντής Κ. 
6118986 

ΟΕ3 Εκδοτικών δραστηριοτήτων Φιλόπουλος 
Β. 2013778 

ΟΕ4 Προγραμματισμού 
εργασιών ορολογίας 

Παπαδάκη Μ.   
8628193 

ΟΕ5 Δημόσιων σχέσεων και 
εκδηλώσεων 

Ξενάκη- 
Βαρλά Ζωή 
6718545 

ΟΕ6 Επιμόρφωσης Καρδούλη Μ.   
3231496 

 
 

 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ1 έλα κι εσύ 
 
 

 

Το Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο (ΓΕΣΥ) της 
ΕΛΕΤΟ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για την 
επίλυση γενικών προβλημάτων ορολογίας, αλλά και 
προβλημάτων γενικής ορολογίας, απ' αυτή τη 
"γωνιά" θα "εκπέμπει" τους προβληματισμούς του 
και περιμένει ανταπόκριση … 

Πρόβλημα Αρ.1 

Αγγλικά:  general - special 

 generic - specific 

Ελληνικά:          ;        -       ; 

 "γενικός - ειδικός"  αδιακρίτως; 

Το ΓΕΣΥ έχει Πρόταση που πολύ σύντομα θα σου 
ανακοινωθεί για να τη σχολιάσεις. Η συμβολή σου, 
όμως, θα είναι πιο ουσιαστική αν  ΚΙ ΕΣΥ  το 
βασανίσεις το θέμα λιγάκι... 

                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ: 
Μελέτη, εκπόνηση, ... και με οποιοδή-
ποτε τρόπο ανάπτυξη της Ελληνικής 
Ορολογίας... Συμβολή στην ανάπτυξη 
της Ελληνικής Γλώσσας και 
προώθηση του ρόλου της στη διεθνή 
Ορολογία... 

 (Από το Καταστατικό) 
 
 

 

ΜΙΚΡΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Με το δεύτερο  φύλλο του "Ορογράμματος" φτάνουμε στις 
καλοκαιρινές διακοπές, που λίγο-πολύ σημαίνουν 
αναστολή κάθε δραστηριότητας σε υπηρεσίες, 
οργανισμούς και φυσικά ... σε συλλογικά όργανα. 

Γι' αυτό το επόμενο "Ο" ας το περιμένουμε το Φθινόπωρο. 

Με τις θερινές διακοπές τελειώνει η πρώτη περίοδος 
δραστηριότητας των διοικητικών οργάνων της ΕΛΕΤΟ και 
είναι ώρα να αναλογιστούμε σε τι επιτύχαμε και σε τι όχι.  
Φυσικά ο χώρος δεν  επαρκεί για έναν αναλυτικό 
απολογισμό. Εξετάζοντας, όμως, τις "αποτυχίες" μας 
θεωρούμε ότι η σοβαρότερη είναι ότι δεν εξασφαλίστηκε 
ακόμα μόνιμη στέγη γιατην ΕΛΕΤΟ, παρόλο που για το 
σκοπό αυτό καταναλώ-θηκε μεγάλο μέρος του χρόνου των 
μελών του ΔΣ. 

Οσο αφορά τις "επιτυχίες" μας, ό,τι επιτεύχθηκε οφείλεται 
στη μεγάλη προσφορά εργασίας των  μελώντου ΔΣ, του 
ΓΕΣΥ καθώς και των  άλλων μελών τηςΕΛΕΤΟ. 

Αυτή η  περίοδος ήταν, ελπίζουμε, η πιο δύσκολη στη 
λειτουργία της ΕΛΕΤΟ, αφού ήταν η περίοδος οικοδόμησής 
της. Ας ευχηθούμε και στην επόμενη περίοδο να συνεχιστεί 
ο ίδιος ρυθμός λειτουργίας και να επιτευχθούν οι στόχοι της 
ΕΛΕΤΟ.  

Καλές διακοπές. 

 

Α' ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

7, 8 και 9/4/1993 

To Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιόνιου 
Πανεπιστημίου οργάνωσε το Α' Διεθνές Συνέδριο με θέμα 
"Μετάφραση – Μέσο Επικοινωνίας και Δημιουργίας". 

Συμμετείχαν διακεκριμένοι επιστήμονες ερευνητές του 
χώρου της μεταφραστικής θεωρίας και εφαρμογής από την 
Αγγλία, από τη Γερμανία, από τη Γαλλία και από τον 
Καναδά. Σημαντική ήταν και η ελληνική συμμετοχή, 
ιδιαίτερα των διδασκόντων του Ιονίου. Η ποιότητα της 
οργάνωσης και της επιστημονικής προσφοράς καθιερώνει 
τέτοιο θεσμό ανά διετία/τριετία. 

Συγχαρητήρια στην οργανωτική επιτροπή. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ  
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 

Από τα ιδρυτικά συλλογικά μέλη της ΕΛΕΤΟ η ΜΟΤΟ 
(Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας) συνεχίζει, 
με έντονο ρυθμό, τις δραστηριότητές της. 
Μόλις κυκλοφόρησε: 
α. το κείμενο Ορισμών Αρ.2 (Μετάφραση της διεθ νούς 

Σύστασης CCITT/G.701), 
β. το Λεξιλόγιο Ορολογίας Τηλεπικοινωνιακών Προ τύπων 

Αρ.7 (Ορολογία του Προτύπου ETS 300 135) 
γ. το Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Αρ.21 

(Ορολογία EDIFACT) και 
δ. το Λεξιλόγιο Ορολογίας Τηλεπικοινωνιακών Προτύ πων 

Αρ.30 (Ορολογία του Προτύπου ETS 300 078) 
Για τα Λεξιλόγια β, γ και δ, που κυκλοφορούν για Δημόσια 
Κρίση, δίνεται προθεσμία για σχολιασμό ως 
τις 31.07.93. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ EURODICAUTOM 
Ο κ. A. Reichling, προϊστάμενος του EURODICAUTOM, 
κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, συναντήθηκε με τον 
Πρόεδρο και μέλη του ΔΣ και αντάλλαξαν απόψεις για 
συνεργασία. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
Τα Πρακτικά των συμποσίων του Διεθνούς Δικτύου 
Ορολογίας (TermNet): 

-  TAMA 92 Proceedings 
2nd TermNet Symposium on Terminology in  advanced 
Microcomputer Applications,- 

-  Proceedings of the 3rd Infoterm Symposium on 
Terminology work in Subject Fields, και το 

-  TermNet Report I 
Micro- and Minicomputer-based Terminology  Data 
Bases in Europe. 

διαθέτονται από τη Γραμματεία TermNet, Gruengasse 9/17, 
A-1030  Vienna, Austria. 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 

Γιαννακουδάκης, Ε. Ι. "Σχεδιασμός λογισμικού επεξεργα-
σίας λεξικών - Δεδομένα και τεχνικές", Μηνιαία Τεχνική 
Επιθεώρηση, Φεβρ.1992, τ.14, σ.22-27. 
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ΠΡΟΤΑΣΗ  
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 

"general - special" ΚΑΙ "generic - specific" 

 
1. Το ζεύγος των αντιθέτων "general - special" 

αποδίδεται πάντοτε με το ελληνικό "γενικός- 
ειδικός". π.χ. 
general theory of relativity: γενική θεωρία της 

σχετικότητας 
special theory of relativity: ειδική θεωρία της 

σχετικότητας 
2. Το ζεύγος των αντιθέτων "generic - specific" 

αποδίδεται: 
α. ως "γενικός - ειδικός" μόνο εφόσον 

 
-   έχει καθιερωθεί ήδη σε κάποιον τομέα ή 

θεματικό πεδίο, όπως π.χ. στις "κλασικές" 
περιπτώσεις 

 specific heat:   ειδική θερμότητα 
 specific weight: ειδικό βάρος, 

-   υπάρχει βεβαιότητα ότι στον ίδιο τομέα ή 
θεματικό πεδίο δεν χρησιμοποιείται και το 
ζεύγος "general - special", 

β.  στις άλλες περιπτώσεις, με τα ζεύγη: 
.  "γένιος - είδιος" 
.  "γενοϊκός - ειδοϊκός"  ή 
.  "-γένος - -είδος"  όταν προσδιορίζει 

μονολεκτικούς όρους ή 
.  "γενο...- ειδο..." επίσης όταν προσδιορίζει 

μονολεκτικούς όρους. 
 

Παραδείγματα (Τηλεπικοινωνίες, Πληροφορική): 

generic function   specific function 

γένια λειτουργία   είδια λειτουργία 

γενοϊκή λειτουργία  ειδοϊκή λειτουργία 

λειτουργία-γένος   λειτουργία-είδος 

γενολειτουργία   ειδολειτουργία 

 

generic address   specific address 

γένια διεύθυνση   είδια διεύθυνση 

γενοϊκή διεύθυνση   ειδοϊκή διεύθυνση 

διεύθυνση-γένος   διεύθυνση-είδος 

γενοδιεύθυνση   ειδοδιεύθυνση 

 

generic [specific] layout structure 

γένια [είδια] δομή κατάστρωσης 

γενοϊκή [ειδοϊκή] δομή κατάστρωσης 
 

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
-  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ: Τα τεύχη 672 και 

673 του Μάρτη και του Απρίλη 1993. 
-  ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΑ: Το τεύχος 60 των Απρίλη-Μάη-

Ιούνη 1993. 
-  ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ: Το 

τεύχος 7 του Οκτώβρη 1993. 

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

• Ελληνική Εθνική Βιβλιογραφία 1989, Αθήνα, 
Εθνική Βιβλιοθήκη της ελλάδος, 1990, 834 σ. 

• Ελληνική Εθνική Βιβλιογραφία 1990, Αθήνα, 
Εθνική Βιβλιοθήκη της ελλάδος, 1991, 903 σ.  

• Τσούτσου-Δημοπούλου Ι., Κατάλογος 
Καθιερωμένων Ονομάτων Φυσικών Προσώπων, 
Αθήνα, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 1992, 
252 σ. 

• Μανιάτη Ιωάννα, Κατάλογος Ελληνικών 
θεματικών Επικεφαλίδων, Αθήνα, Εθνική 
Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 1991, 642 σ. 

Δωρεές από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

Το 10th Terminology Summer School "Application of 
Terminological Principles and Methods in Practical 
Terminological work", που διοργανώνεται από το 
Διεθνές Δίκτυο Ορολογίας (TermNet), θα διεξαχθεί 
στη Βιέννη από 26 ως 30 Ιουλίου 1993. 
 

 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ1 έλα κι εσύ 
 

 

Οπως προεξαγγέλθηκε στο 1ο Φύλλο του "Ο" το 
Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο (ΓΕΣΥ) της ΕΛΕΤΟ 
έστειλε στα μέλη της ΕΛΕΤΟ λεπτομερή πρόταση  
για την ελληνική απόδοση των ζευγών "general-
special" και "generic-specific" με προθεσμία 
αποστολής σχολίων ως τις 31.07.93. Δίπλα, 
δημοσιεύουμε  ολόκληρη την  πρόταση του ΓΕΣΥ. 

Τώρα το ΓΕΣΥ μελετά ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα 
γενικής ορολογίας που το καταχωρούμε εδώ ως:  

Πρόβλημα Αρ.2 

Αγγλικά:    α. engineer (noun) 
           β. engineer (verb) 
           γ. engineered (participle) 
           δ. engineering (gerund) 

ε. engineering (noun) σε αντιδιαστολή και 
με τον όρο technology 

 ζ. engineeringly (adverb) 

Ελληνικά:  α. μηχανικός 
  . . .  ; 

Οποια συμβολή είναι καλοδεχούμενη... 

                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 



Λ 
Ε  Τ Ο 

L 

Ε 

Ε 

ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society  for  Terminology  (ELETO) 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: 
Σωκράτη Τσάκωνα 5, 15236 ΠΕΝΤΕΛΗ 

 
 

Αρ. Τηλεφ.:   2013778 
Αρ. Τηλεομ.: 8068299 
 
 
 
Αρ.03 Οκτώβριος1993 
ISSN 1106-1073 
 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ: 
Μελέτη, εκπόνηση, ... και με οποιοδή-
ποτε τρόπο ανάπτυξη της Ελληνικής 
Ορολογίας... Συμβολή στην ανάπτυξη 
της Ελληνικής Γλώσσας και 
προώθηση του ρόλου της στη διεθνή 
Ορολογία... 

 (Από το Καταστατικό) 
 
 

 

Η "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ" ΓΛΩΣΣΑ  
ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

"Μήγαρις έχω άλλο  
στο νου μου  
πάρεξ ελευθερία  
και γλώσσα" 

(Δ.Σολωμός) 

Η σταδιακή είσοδος των χωρών της ανατολικής 
Ευρώπης στην οικονομία της ελεύθερης αγοράς είναι 
γεγονός. Είναι, επίσης, γεγονός που σηματοδοτεί την 
τρέχουσα δεκαετία η σύγκλιση των Τεχνολογιών 
Πληροφοριών και Τηλεπικοινωνιών και η δημιουργία 
των ποικίλων νέων υπηρεσιών τηλεπληροφορικής. 

Με αυτά τα δεδομένα, σήμερα, όλοι οι διεθνείς και 
ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης (ITU, ISO, 
CEN/CENELEC, ETSI κτλ.) έχουν αποδυθεί σε 
"αγώνα δρόμου" για τον καθορισμό και την 
κωδικοποίηση, στα δίκτυα και τις υπηρεσίες  
τηλεπληροφορικής, των χαρακτήρων των μη 
λατινογενών γλωσσών, στις οποίες περιλαμβάνουν 
τα ελληνικά, τα κυριλλικά και τα ... "μακεδονικά"! 

Το ερώτημα, βέβαια, είναι: Ποια "μακεδονικά"; Εξι 
χαρακτήρες συνολικά: Τέσσερα τονούμενα ελληνικά 
σύμφωνα και δύο άτονα λατινικά. Αυτοί είναι οι 
χαρακτήρες που θεμελιώνουν τη λεγόμενη 
"μακεδονική" γλώσσα! 

Μπορεί ο καθένας  να εκτιμήσει  τις συνέπειες που 
μπορεί να έχει η  κατοχύρωση, σε διεθνές επίπεδο, 
των χαρακτήρων αυτών, αλλά και τις προσπάθειες 
που απαιτούνται για την αποτροπή αυτού του 
ενδεχομένου. 

Η προσπάθεια άρχισε από τον ISO και την ITU με 
μεγάλη επιτυχία, στην οποία συνέβαλαν και μέλη της 
ΕΛΕΤΟ.  Ομως, αυτό δεν αρκεί. Ο δρόμος που 
απομένει είναι μακρύς και  δύσκολος και η 
προσπάθεια θα πρέπει, βέβαια, να συνεχιστεί. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 

Η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 "Ορολογία Πληροφο-
ρικής", από τα δραστήρια συλλογικά μέλη της 
ΕΛΕΤΟ, Είναι η πρώτη Ομάδα Εργασίας της ΤΕ48, 
τεχνικής επιτροπής τυποποίησης του ΕΛΟΤ. Τόσο η 
ΕΛΟΤ/ΤΕ48 όσο και  η ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 λειτουργούν 
με την ευθύνη του Ινστιτούτου Πληροφορικής του 
ΕΛΚΕΠΑ. Το καλοκαίρι κυκλοφόρησε σε ευρύ 
σύνολο αποδεκτών η πρόσφατη δουλειά της 
Ομάδας, δηλαδή  τα Λεξιλόγια Αρ.4 ως Αρ.7, που 
περιλαμβάνουν όλους τους οριζόμενους όρους των 
Σχέδιων ΕΛΟΤ 996.18 ως ΕΛΟΤ 996.21 που έχει 
εκπονήσει η Ομάδα. Τα πλήρη κείμενα των Σχεδίων - 
που περιλαμβάνουν και τους ορισμούς των σχετικών 
εννοιών - θα κυκλοφορήσει ο ΕΛΟΤ για δημόσια 
κρίση σύντομα. 

ΕΓΙΝΑΝ... 

–  Στο Bergen, Νορβηγία, στις 2-6 Αυγ.93, πραγματο-
ποιήθηκε το 9ο Ευρωπαϊκό Συμπόσιο για  ειδικές 
γλώσσες  (9th  European Symposium  on Language 
for special purposes). 

–  Εγινε στην Κοπεγχάγη, 16-20 Αυγ.'93, η ετήσια 
σύνοδος της επιτροπής  ISO/TC 37 "Βασικές Αρχές 
Ορολογίας" καθώς και  των Υποεπιτροπών της (SCs) 
και των Ομάδων Εργασίας της (GWs). 

Το "ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ" είναι τακτικό και σύντομο 
περιοδικό μέσο αλληλοενημέρωσης των μελών της 
ΕΛΕΤΟ, αλλά και γενικότερης ενημέρωσης ενός 
ευρύτερου κύκλου αποδεκτών για θέματα της 
ελληνικής γλώσσας και ορολογίας. Τα μέλη της 
ΕΛΕΤΟ καλούνται να πλαισιώσουν τα μέλη του ΔΣ 
και του ΓΕΣΥ σ' αυτήν την προσπάθεια 
συμβάλλοντας και με τη δική τους συνεισφορά σε 
ύλη που θα είναι ευπρόσδεκτη. 
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ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΤΗΝ  
ΕΝΩΣΗ ΜΜΔΔΤ 

Η Πανελλ.Ενωση Μεταφραστών & Μεταφραστών-
Διερμηνέων του Δημόσιου Τομέα εξέλεξε νέο 
Προεδρείο με την ακόλουθη σύνθεση: 
Διοικητικό Συμβούλιο: 
Πρόεδρος: Μιχάλης Κωνσταντόπαιδος    (ΟΤΕ) 
Αντιπρόεδρος:    Χριστίνα Φωστιέρη   (ΟΤΕ) 
Γεν.Γραμματέας: Αλεξάνδρα Τζούμα    (Υπ.Οικ.) 
Ειδ.Γραμματέας: Δέσποινα Δεμενεπούλου (Υπ.Οικ.) 
Ταμίας: Παρασκευή Τριανταφυλλοπούλου (ΥΠΕΘΟ) 
1ο Μέλος: Ελένη Ζωγράφου     (ΟΤΕ) 
2ο Μέλος: Χρυσομάλλη Σουλελέ   (Υπ.Γεωργ.) 
Αναπλ.Μέλος: Καλιρρόη Κωνσταντή   (ΕΒΕΑ) 
Ελεγκτική Επιτροπή: 
1.  Θεοδώρα Ακοβιτσιώτη            (ΥΠΕΘΟ) 
2.  Νίκη Δάφνη                   (ΥΕΘΑ) 
3.  Σοφία Στεργιοπούλου         (ΕΡΤ) 
Συγχαίρουμε θερμά το νέο δυναμικό Σχήμα και 
ευχόμαστε δημιουργική την επικοινωνιακή τους 
πορεία. 
Σημειώνουμε ότι πέντε μέλη από το νέο Προεδρείο 
είναι ήδη και μέλη της ΕΛΕΤΟ. 

ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ 
Από τον Ιούνιο του 1992  μέχρι σήμερα έχει εγκριθεί 
από το ΔΣ η εγγραφή  των  ακόλουθων μελών της 
ΕΛΕΤΟ (κωδικός αριθμός μέλους, ονοματεπώνυμο, 
ιδιότητα): Monolingual Thesauri». 
T071  Ζαχαρόπουλος Δημήτρης, Μαθηματικός, 
Πολιτικός μηχανικός, 
T072   Ζωγράφου Ελένη, Μεταφράστρια, 
T073   Κωνσταντόπαιδος Μιχάλης, Μεταφραστής, 
T074   Τσιμπούκης Δημήτρης, Δρ. Χημικός, 
T075   Ακοβιτσιώτη Θεοδώρα, Μεταφράστρια, 
Α076   Τριανταφυλλοπούλου Παρασκευή, Μεταφρά-

στρια, 
T077   Κασκαρίκα-Κυριακοπούλου Βασιλική, Μετα-

φράστρια, 
T078   Μπεριάτος Ηλίας, Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος, 
T079   Ρώτη Σοφία, Πολιτικός Μηχανικός. 
 

  ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
Η Μονάδα Ορολογίας της Μεταφραστικής  Υπηρεσίας της 
ΕΟΚ, με  φροντίδα του Δημήτρη Γιάξα, δώρισε στη 
βιβλιοθήκη της ΕΛΕΤΟ: 

• "Συλλογές Διάφορων Γλωσσαρίων" (εννιά τόμους), 

• Ολόκληρη τη σειρά του περιοδικού  "Terminologie & 
Traduction". 

• To εικονογραφημένο Γλωσσάρι Υδροβίων. 

• Λεξιλόγιο της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 

• Λεξιλόγιο Ασφαλιστικής Νομοθεσίας. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
–  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ:  Τα τεύχη  674, 

675 και 676 των μηνών  Μαϊου, Ιουνίου και 
Ιουλίου 1993. 

–  ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΒ: Τεύχη 548 του Μαϊου 1993  και  
549- 550 του Ιουνίου 1993. 

    ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ 
   (Εκπληξη από εργασιακό Σύλλογο) 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΕΟΜΜΕΧ  
εξέδωσε το "Ελληνικό Ορθογραφικό Λεξικό".  
Πρόκειται για φροντισμένη περιεκτική έκδοση  με 
18.000  περίπου λέξεις.  Στον ίδιο τόμο περιέχονται  
Ορθογραφικός Οδηγός και Τραπεζική Ορολογία σε 
πέντε γλώσσες με περίπου 250 όρους. Το σχήμα του 
τόμου είναι απόλυτα χρηστικό σε μέγεθος Α6. 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΜΟΝΟΓΛΩΣΣΟΥΣ  
ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ 

Η Τεχνική Επιτροπή τυποποίησης  ΕΛΟΤ/ΤΕ22 
"Τεκμη κωδικό αριθμό και τίτλο:  ΕΛΟΤ 1321 
"Τεκμηρίωση - Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη 
Συγκρότηση και Ανάπτυξη Μονόγλωσσων 
Θησαυρών" και βασίζεται στο Διεθνές Πρότυπο  ISO  
2788 "Documentation - Guidelines for the  
Establishment and Development of Monolingual 
Thesauri". 

 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ1 έλα κι εσύ 
 
 
 
 
 

Μετά τη συγκέντρωση και μελέτη των προτάσεων  
και υποδείξεων στα  "προβλήματα γενικής 
ορολογίας"  ή "γενικά προβλήματα ορολογίας" που 
εξετάζει το Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της 
ΕΛΕΤΟ, το ΓΕΣΥ θα διατυπώνει τις τελικές 
προτάσεις-αποφάσεις του οι οποίες θα εφαρμόζονται 
οπωσδήποτε από όλα τα μέλη της ΕΛΕΤΟ, ατομικά 
και συλλογικά, αλλά και από το ελληνικό κοινό, 
επιστημονικό  ή  ευρύτερο, στο οποίο θα γίνεται 
προβολή της εφαρμογής τους με όλα τα πρόσφορα 
μέσα. Το "Ο" φιλοδοξεί να είναι το αμεσότερο από 
αυτά. 

Πρόβλημα Αρ.3 

Η συχνή απόδοση των  αγγλικών όρων  nominal 
value και  rated value  με τον ίδιο ελληνικό όρο: 
"ονομαστική τιμή" προκαλεί σύγχυση, ιδιαίτερα 
μάλιστα όταν και οι δύο ξενόγλωσσοι όροι 
συναντώνται στο ίδιο κείμενο. Εφόσον η "ονομαστική 
τιμή" κρίνεται ως ορθή απόδοση της nominal value, 
επιβάλλεται η η ανεύρεση ελληνικού όρου για την 
rated value. 

Στην Ακουστική (ΤΕ2/ΟΕ5) έχει χρησιμοποιηθεί η 
απόδοση "τιμή κατάταξης", η ΜΟΤΟ προβληματίζεται 
στην απόδοση "διαβαθμισμένη τιμή". Εσείς τι λέτε; 

                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ: 
Μελέτη, εκπόνηση, ... και με οποιοδή-
ποτε τρόπο ανάπτυξη της Ελληνικής 
Ορολογίας... Συμβολή στην ανάπτυξη 
της Ελληνικής Γλώσσας και 
προώθηση του ρόλου της στη διεθνή 
Ορολογία... 

 (Από το Καταστατικό) 
 
 

 

"ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 
ΔΑΝΕΙΑ" 

Οι όροι τύπου "synergy" και "metalanguage" όταν 
επιστρέφουν στην ελληνική δημιουργούν πολλές φο 
ρές επικοινωνιακά φράγματα. 

Η εισαγόμενη τεχνογνωσία, όταν αυτή είναι καθαρό 
προϊόν της αλλοδαπής, δηλαδή όταν η έννοια και ο 
όρος έχουν γεννηθεί, βαπτισθεί και εφαρμοσθεί ε- 
κτός Ελλάδος, υποχρεώνει τη γλώσσα υποδοχής να 
ε- φεύρει απλώς απόδοση-νεολογισμό. 

Στην περίπτωση, όμως, του όρου synergy 
(ολόκληρος δανεισμός) ή του όρου metalanguage 
(μερικός δανεισμός) η έννοια και το ονομαστικό 
παρουσιάζουν αποκλίσεις. Η ετυμολογία και η 
σημασιολογία δεν συμπίπτουν, η δε φωνολογική 
μεταγραφή δεν επαρκεί για να το εννοήσουμε. 

Το synergy, ελληνιστί ευρέως διαδεδομένο, "γλυκά" 
και αβίαστα, ως "συνέργεια", χωρίς ανάλυση θέτει 
τον εξής προβληματισμό: 

Αραγε, το "συν" προηγείται του "έργου" ή της "ε- 
νέργειας"; συνέργεια/συνενέργεια (συνενεργείν). 

Οσο για το metalanguage, ελληνιστί "μεταγλώσσα" 
(η απόδοση χρεώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών 
κατά EURODICAUTOM), θέτει με τη σειρά του τα 
εξής: 

Οι Αγγλοι ερευνητές οροπλάστες όταν επέλεξαν το 
"μετα" είχαν υπόψη τους 

το μετά ως "πέραν" (λ.χ. μεταφυσικά) 

το μετά ως "κατόπιν" (λ.χ. μεταγενέστερα) 

το μετά ως "ομού" (μετά σου, μετά χαράς) 

ή άλλη ιδιότητα; 

Σύμφωνα με δύο ορισμούς, ο ένας από το 
EURODICAUTOM αναφέρεται στο "Περί", η 
"μεταγλώσσα" είναι η γλώσσα η οποία περιγράφει και 
αναλύει τη γλώσσα, κατ' άλλους η ορολογία της 
γλώσσας. 

 

Σύμφωνα με τον ορισμό του Λεξικού Longman,1992: 
the language used to analyse/describe a language.  

Γι' αυτό ας σπεύδουμε βραδέως να αποδίδουμε τα 
παλιννοστούντα ορολογικά δάνεια και ιδού η πρό- 
κληση: 

1)  metalinguistic knowledge 
2)  metacognitive knowledge 
3)  metacognitive strategy. 

 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ (1) 
Η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 συνεχίζει δραστήρια τις 
εργασίες της στην Ορολογία της Τεχνολογίας 
Πληροφοριών. 

Τα τελευταία λεξιλόγια ορολογίας που έχει 
κυκλοφορήσει για σχολιασμό ήταν τα: 

– Λεξιλόγιο Αρ.11 Ορολογία του ISO 2382/8 - ΕΛΟΤ 
996.8) σχετικά με τον έλεγχο, την ακεραιότητα και 
την ασφάλεια των δεδομένων. 

– Λεξιλόγιο Αρ.16 (Ορολογία της dBASE III PLUS) 

Και τα δύο είχαν προθεσμία σχολιασμού τις 31.03.93. 

 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ (2) 
Τρία νέα Λεξιλόγια Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας 
κυκλοφόρησε για σχολιασμό η ΜΟΤΟ (Αρ.23: 
ESPRIT, Αρ.24: EC DUAL LIST, Αρ.25: Οδηγία ΟΝΡ 
για τη φωνητική τηλεφωνία). 

 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ (3) 
Η τελευταία εργασία της τεχνικής επιτροπής ΕΛΟΤ/ 
ΤΕ21, συλλογικού μέλους της ΕΛΕΤΟ, είναι το Σχέδιο 
ΣΕΠ ΕΛΟΤ 402 "Αρχές και Μέθοδοι Ορολογίας" που 
κυκλοφόρησε πρόσφατα για σχολιασμό. Είναι ένα 
πρότυπο που θα έπρεπε να μελετηθεί και από το 
τελευταίο (με την αριθμητική, και μόνο, έννοια) μέλος 
της ΕΛΕΤΟ. To Σχέδιο είναι αναθεώρηση του 
υπάρχοντος Προτύπου ΕΛΟΤ 402 και βασίζεται στο 
διεθνές Πρότυπο ISO 704. 
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ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ 
Η ΕΛΕΤΟ απόκτησε πρόσφατα δέκα νέα μέλη. Τα 
μέλη αυτά είναι (κωδικός αριθμός μέλους, 
ονοματεπώ νυμο, ιδιότητα): 
Τ080 Τζεν Ιωάννης, Οικονομολόγος, Οικον. Εμπορ. 

Σύμβουλος ΥΠΕΘΟ, 
Τ081 Κοκόλης Νικόλαος, Μηχαν.Μεταλλείων-Μετ/γός, 
Τ082 Μπέλιας Νικόλαος, Δρ Διεθνών Οικον.Σχέσεων, 
Τ083 Θειόπουλος Κωνσταντίνος, Δρ Πληροφορ. 

γλωσσολογίας. 
Τ084 Χαραλαμπίδης Γεώργιος, Φυσικός, Μεταφραστής 

διερμηνέας, 
Τ085 Παπαευαγγέλου Τριαντάφυλλος, Χημικός. 
Τ086 Παπαναστασίου Γαρυφαλιά, Μεταφράστρια 
Τ087 Πολυμενάκου Κλεάνθη, Διερμηνέας-Μεταφράστρια-

Ελληνίστρια 
Τ088 Αναστασίου Λαμπρινή-Ειρ., Καθηγήτρια της 

γαλλικής γλώσσας 
Τ089 Γκαφάνης Ιωάννης, Διδάκτορας Νομικής, 

Πολιτειολόγος. 

Το ΔΣ συγχαίρει τα νέα μέλη και τα καλεί να 
δραστηριοποιηθούν για την προώθηση των σκοπών 
της ΕΛΕΤΟ. 

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ 
Ενδιαφέρουσα εργασία του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου ο Θησαυρός Εκπαιδευτικής Ορολογίας,, 
αντίτυπο του οποίου δώρισε στην ΕΛΕΤΟ, ο 
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και μέλος 
της ΕΛΕΤΟ Σπ. Διάμεσης. Συγχαίρουμε και ευχα-
ριστούμε. 

ΤΑ "ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ" ΤΗΣ "ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ" 

Από το Περιοδικό "Σημειώματα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ" τεύχος 18 
Νοέμβριος 1993, αντιγράφουμε τα "Φιλολογικά Α" και 
"Φιλολογικά Β": 

– "Αφιερωμένο στους φανατικούς οπαδούς της 
ανακύκλησης. 

Από το κλασσικό Greek-English Lexicon των Lindell & 
Scott αντιγράφουμε ανακυκλόω=ανακυκλέω. 

Συναντάται στον Παρμενίωνα (Ανθολογία) και τον 
Ιουλιανό (Επιγράμματα). Επίσης ανακύκλωμα στο 
Σέξτο (Γνωμολόγο). Και τέλος ανακύκλωση 
συναντάται στον Πτολεμαίο (Τετράβιβλος), τον 
Πολύβιο και τον Ηρωδιανό. 

Προς τί, λοιπόν, ο πόλεμος για τον εξοβελισμό του 
καθιερωμένου πια όρου ανακύκλωση των 
απορριμμάτων. Μήπως η ανακύκληση κάνει τα 
απορρίμματα πιο καθαρά;" 

–  "Για τους αγγλικούς όρους pilfer proofness ή tamper 
evidence έχει καθιερωθεί ο όρος "ένδειξη του 
απαραβίαστου" ή χρησιμοποιούνται και τα "ένδειξη 
ασφαλείας", "ταινία ασφαλείας", "πώμα ασφαλείας", 
"αγνό προϊόν", "απαραβίαστο προϊόν". 

Νά, όμως, που ο Ομηρος, στην Ιλιάδα μας έχει 
προλάβει με τον όρο αάατος ναι με τρία άλφα):  

"Νυν μοι όμοσσον αάατον Στυγός ύδωρ" (Lindell-Scott 
Ένατη έκδοση σελ.1.). 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΙΝΗΤΗ; 
Οχι, δεν συμφωνούμε με τον ΣΑΡ. ΚΑΡΓ. του 
"Οικονονομικού" (17 Μαρτίου 1994) ως προς την 
αντίρρησή του για τον όρο "Κινητή τηλεφωνία". Ας 
αναλογιστεί ότι η συνεκδοχή "γεμίζει" κυριολεκτικά τη 
γλώσσα και τη ζωή μας. Αν σταματούσαμε στην κυριολεξία 
τότε θα ήμαστε "άμεσα αντικαταστάσιμοι, επικοινωνιακά, 
από μηχανές". Ενα απλό παράδειγμα: 

Τί σημαίνει η απλή φράση "Νά, ο Γιάννης!"; 
• Ο φίλος μας ο Γιάννης που μόλις τώρα τον 

συστήνουμε; 
• Το κάδρο του φίλου μας που δείχνουμε; 
• Το κλειδί που στρίβει στην κλειδαριά την ώρα που 

επιστρέφει, συνήθως, ο φίλος και συγκάτοικός μας, ο 
Γιάννης; 

• Ο γνώριμος βήχας, που ακούγεται πίσω απ' τη γωνία; 
• Τα "κύματα του Δουνάβεως" που ξεχύνονται στο 

φωταγωγό μάρτυρες της μουσικής εξάσκησης του 
φίλου μας του Γιάννη; 

• Το πρόχειρο σκίτσο που έφτιαξε ο ταλαντούχος της 
παρέας; 

• Το κουδούνισμα του τηλεφώνου τη στιγμή που 
περιμένουμε να μας τηλεφωνήσει ο Γιάννης; 

• Το μωρό στην παλιά οικογενειακή φωτογραφία; 
• Ο φαντάρος στη νεότερη; 

Λοιπόν;; 

κινητό τερματικό: τερματικό που είναι πάνω σε όχημα 
που κινείται 

κινητή επικοινωνία: επικοινωνία με κινητά τερματικά 

κινητή τηλεφωνία: ειδική περίπτωση της κινητής 
επικοινωνίας όταν τα τερματικά είναι 
τηλέφωνα 

κινητό δίκτυο: δίκτυο κινητής επικοινωνίας 

κινητή υπηρεσία: υπηρεσία παρεχόμενη μέσω κινη-
τού δικτύου 

Κατ' αντιδιαστολή προς τα: 

σταθερό τερματικό, σταθερή επικοινωνία, σταθερή 
τηλεφωνία, σταθερή υπηρεσία, σταθερό δίκτυο. 

 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ1 έλα κι εσύ 
 
 

Πρόβλημα Αρ.4 

essential requirements: 

α. θεμελιώδεις απαιτήσεις (Οδηγία 86/361/ΕΟΚ) 

β. βασικές απαιτήσεις (Οδηγία 91/263/ΕΟΚ και άλλες 
πρόσφατες Οδηγίες). 

Και, όμως, οι περί ών ο λόγος απαιτήσεις - σχετικά με τις 
Τηλεπικοινωνίες - ασφαλώς και είναι ουσιώδεις για την 
προσάρτηση τερματικών και την πρόσβαση στα τηλεπι-
κοινωνιακά δίκτυα ή στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. 

Αποψη της ΜΟΤΟ: Τουλάχιστον στην ελληνική νομοθεσία, 
κατά τη μεταφορά των Οδηγιών, να χρησιμοποιηθεί ο 
σωστός όρος: ουσιώδεις απαιτήσεις. 

Κ.Β. 

                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ: 
Μελέτη, εκπόνηση, ... και με οποιοδή-
ποτε τρόπο ανάπτυξη της Ελληνικής 
Ορολογίας... Συμβολή στην ανάπτυξη 
της Ελληνικής Γλώσσας και 
προώθηση του ρόλου της στη διεθνή 
Ορολογία... 

 (Από το Καταστατικό) 
 
 

 

Η 2η  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 
ΕΛΕΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
Σημαντικό γεγονός της Εταιρείας, για τον Απρίλιο, ήταν η 
2η Γενική Συνέλευσή της που  πραγματοποιήθηκε στις 
13-4-94 με την προβλεπόμενη από το Καταστατικό 
Ημερήσια Διάταξη. 

Παρουσιάστηκαν – και εγκρίθηκαν παμψηφεί – 

– τα Πεπραγμένα της προηγούμενης διαχειριστικής 
περιόδου (από τον Πρόεδρο του ΔΣ), 

– ο Ισολογισμός και Απολογισμός της ταμειακής 
διαχείρισης καθώς και ο Γενικός Ετήσιος 
Προϋπολογισμός (από τον Ταμία της Εταιρείας), 

– ο Απολογισμός Εργασιών Ορολογίας και το υπό εξέλιξη 
Πρόγραμμα Εργασιών Ορολογίας (από τον 
Αντιπρόεδρο του ΓΕΣΥ). 

Κορυφαίο γεγονός της ΓΣ  ήταν η συζήτηση και έγκριση του 
"Τακτικού Προγράμματος Εργασιών Ορολογίας για το 
1994" (ΠΡΕΟΡ-94). 

Το ΠΡΕΟΡ-94 απαρτίστηκε  από 15 Εργα που 
προτάθηκαν από μέλη – συλλογικά και ατομικά – της 
ΕΛΕΤΟ. 

Το ΠΡΕΟΡ-94 εγκρίθηκε από το ΓΕΣΥ, στην 11η Συνε-
δρίασή του (19-1-1994), και υποβλήθηκε για χρηματο-
δότηση στο Ερευνητικό Πρόγραμμα  ΕΠΕΤ ΙΙ της Γενικής  
Γραμματείας  Ερευνας  και Τεχνολογίας με τίτλο: 

 "Δημιουργία-Ανάπτυξη Επιστημονικής, Τεχνικής και 
Πολιτιστικής Ορολογίας στην Ελληνική Γλώσσα", με 
ανάδοχο φορέα την ΕΛΕΤΟ και συνεργαζόμενους φορείς: 

– το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔ) και 

– την Πανελλήνια Ενωση Μεταφραστών και Μεταφρα-
στών-Διερμηνέων του Δημόσιου Τομέα (ΠΕΜΜ-ΔΔΤ). 

Ακολουθεί ο πλήρης Κατάλογος των Εργων του Προ-
γράμματος Εργασιών Ορολογίας 1994  που εγκρίθηκε 
ομόφωνα από τη 2η Γενική Συνέλευση της ΕΛΕΤΟ: 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
ΠΡΕΟΡ-94 

ΕΡΓΟ  1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΠΡΟΤΥΠΟΥ  ΜΕ  
ΤΙΤΛΟ "ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ" 

 
ΕΡΓΟ  2  ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ  

ΕΛΟΤ 1300.2: "ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΟΡΟΛΟ-
ΓΙΑ  Μέρος 2 : Ταλαντώσεις, σήματα και συνα-
φείς διατάξεις" 

ΕΡΓΟ  3  ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ  ΕΛΛΗΝΟΓΕ-
ΝΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ  
ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
ΤΟΥΣ 

ΕΡΓΟ  4  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ 996 "ΕΠΕ-
ΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – Λεξιλόγιο" ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ 
"ΤΡΙΓΛΩΣΣΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" 

ΕΡΓΟ  5 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ "ΨΕΥΔΟ-
ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ" ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ 

ΕΡΓΟ  6 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ  ΤΙΤΛΟ 
"ΤΡΙΓΛΩΣΣΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΙΟ-
ΤΗΤΑΣ – Tυποποίηση, Πιστοποίηση,  Διαπί-
στευση, Συστήματα Ποιότητας" 

ΕΡΓΟ  7 ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΩΝ, 
ΑΚΡΩΝΥΜΩΝ – ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

ΕΡΓΟ  8 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΛΕΞΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  
ΟΡΩΝ 

ΕΡΓΟ  9 ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗ-
ΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

ΕΡΓΟ 10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΕΝΩΝ  
ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ 
ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΕΡΓΟ 11 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΑΠΟ 
ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ "DICTIONNAIRE 
COMMERCIAL" 

ΕΡΓΟ 12 ΟΡΟΛΟΓΙΑ ITU KAI ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-
ΚΩΝ ΟΡΩΝ 

ΕΡΓΟ 13 ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑ 
ΖΕΥΓΗ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ KΑΙ 
ΓΑΛΛΙΚΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΡΓΟ 14 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΟΡΩΝ 
ΑΘΛΗΤΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΑ ΖΕΥΓΗ 
ΓΛΩΣΣΩΝ  ΑΓΓΛΙΚΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΗ-
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΡΓΟ 15 ΤΡΙΓΛΩΣΣΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΟΡΩΝ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ-
ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΚΤΙΡΙΩΝ 
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ΣΥΝΑΓΩΓΗ  
• αμμοσυλλεκτήρας    • κατείσδυση               
• αναθάμνωση    • υδροφορέας 
• αναχλόαση    • φυτοκάλυψη    
• υπερχειλιστήρας • χειμαρρικός 

 
Τούτοι οι αθησαύριστοι όροι σταχυολογήθηκαν από το 
"ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ – ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ – ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ" του 
Μανώλη Γλέζου, Οικονομικός Ταχυδρόμος, Φ.16 , 21 Απρ. 1994, 
σ. 116-119. 

B.A.Φ. 

ΔΥΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΕΞΕΩΝ 

Από το Εγγραφο 27/Σ3(5.2.90) της ΜΟΤΟ) 

Α. Είναι απαράβατος κανόνας κατά την παραγωγή να 
χρησιμοποιείται το θέμα της γενικής πτώσης; 

Β. Η κατάληξη -ηρ (-ήρας) σημαίνει πάντοτε το όργανο 
μέσω του οποίου γίνεται κάποια  ενέργεια, ενώ η 
κατάληξη -ης  σημαίνει το πρόσωπο που ενεργεί; 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Απάντηση στο Ερώτημα Α: 

Οχι. Ο κανόνας είναι: 

παράγωγη λέξη = προθήματα +  
ρίζα +  
επιθήματα + 

  
θέμα της  
γραμματικής 

    
 επιθήματα +  

κλιτική κατάληξη 

 παραγωγική  
κατάληξη 

Παραδείγματα 

Προθή-
ματα 

Ρίζα Επιθή-
ματα 

Κλιτ. 
κατάλ. 

Λέξη 

  σχημ- -ατ- -ος  σχήματος 

α- -σχημ- -ι- -α ασχημία 

ευ- -σχημ-  -ος  εύσχημος 

α- -σχημ- -ατ-ιστ- -ος  ασχημάτιστος 

α-προ- -σχημ- -ατ-ιστ- -α απροσχημάτιστα 

  σχημ- -ατ-ικ- -ος  σχηματικός 

     

  χρωμ-  -ατ- -ος  χρώματος 

  χρωμ-  -ατ-ισμ-εν- -ος  χρωματισμένος 

εγ- -χρωμ-   -ος  έγχρωμος 

απο- -χρωμ-  -ατ-ισμ- -ος  αποχρωματισμός 

δι- -χρωμ-  -ι- -α διχρωμία  
 

Απάντηση στο Ερώτημα Β: 

Αντί απάντησης: 

α. Μερικά παραδείγματα ουσιαστικών σε -ηρ που σημαί-
νουν το πρόσωπο που ενεργεί: 

σωτήρ, μνηστήρ, ολετήρ, ακεστήρ-ακέστωρ (=θεραπευτής), 
απειλητήρ – απειλητής (=ψευτοπαλικαράς), θεραπευτήρ-θερα-
πευτής, κλητήρ, πλουτιστήρ (= αυτός που πλουτίζει άλλους), 
σωφρονιστήρ – σωφρονιστής, κερδαντήρ (= φιλάργυρος). 

β. Μερικά παραδείγματα ουσιαστικών σε -ης που 
σημαίνουν "όργανο": 

δείκτης, πομποδέκτης, ακροδέκτης, μετρητής, φωρατής, 
δονητής,  βομβητής, πολλαπλασιαστής, αθροιστής, ελκυστής, 
πολωτής, πυκνωτής, διαμορφωτής, φράκτης, ρουφράκτης, 
αποστάκτης - αποστακτήρ, αποστειρωτής-αποστειρωτήρ. 

Συμπέρασμα: Ο κανόνας μπορεί να χρησιμοποιείται 
γενικά, ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΜΕ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ 
ΕΠΙΜΟΝΗ  

Κ.Β. 

ΠΟΙΑ "ΝΕΑ" ΓΛΩΣΣΑ; 

Ζούμε σε μια εποχή όπου ο λόγος συρρικνώνεται, 
παραχωρώντας τη θέση του στην εικόνα. Την εικόνα της 
τηλεόρασης, τις εικόνες των περιοδικών, την εικόνα της 
ηλεκτρονικής μας οθόνης, την εικόνα της τεχνολογίας των 
πολυμέσων. 

Ο λόγος, λοιπόν, συρρικνώνεται, και ο σύγχρονος Ελληνας 
αναζητεί μια νέα γλώσσα επικοινωνίας; Αν ναι, ποια είναι 
αυτή;  Μια εφημερίδα  τόλμησε την ταξινόμηση και γράφει: 

"Προφανώς δεν είναι η γλώσσα που μιλούν οι ηλικιωμένοι. 
Ακόμα περισσότερο, δεν είναι η "απόβλητη" πλέον 
καθαρεύουσα,  που  δεν  προσφέρεται πια για την 
προφορική επικοινωνία. Είναι τότε η γλώσσα του 
ημερήσιου τύπου; Και ποια; Η "στρωτή καθομιλούμενη", 
όπως λέγαμε κάποτε, ή η κάποια προχωρημένη κάποιων 
περιοδικών που "πουλάνε"; Και είναι, άραγε, 
"συντηρητικός" και "οπισθοδρομικός" όποιος χρησιμοποιεί 
μια γλώσσα "παραδοσιακή" και, αντίθετα, είναι μέσα στα 
πράγματα και στην εποχή  του όποιος χρησιμοποιεί μια πιο 
σύγχρονη; Σύγχυση. Το περίεργο είναι ότι ζούμε σε έναν 
τόπο, όπου τόσοι πολλοί – συχνά άσχετοι – μιλούν τόσο 
πολύ για τοσο πολλά. Και ποιο το αποτέλεσμα; Τι 
απομένει;"  

Είναι πια σίγουρο ότι δεν μας φέρνει κοντύτερα 
οποιαδήποτε "νέα" γλώσσα. Στη χώρα της Ιστορίας και του 
πολιτισμού ξεχνούμε τις ρίζες του αιωνόβιου δέντρου μας 
και "χρυσώνουμε" τα βελανίδια του διπλανού – ξένου – 
δέντρου. Αφήνουμε την ορολογία για τους ειδικούς και 
χρησιμοποιούμε τις ξένες λέξεις για να είμαστε "in" στη 
μόδα του παράλογου και "out" από την αυθεντική και 
γνήσια ταυτότητά μας. Την ταυτότητα του ΕΛΛΗΝΑ. 

Γ-Β.Τζ. 

 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ1 έλα κι εσύ 
 
 
 
 
 

Πρόβλημα Αρ.5 

Πώς σας φαίνεται η πρόταση της ΜΟΤΟ: 

-oriented = -στρεφής 

π.χ. 

application-oriented =  εφαρμογοστρεφής 

bit-oriented protocol  =  ψηφιοστρεφές πρωτόκολλο 

byte-oriented protocol =  συλλαβοστρεφές πρωτόκολλο 

human-oriented =  ανθρωποστρεφής 

 

Υπάρχουν άλλες προτάσεις; 

Κ.Β. 

                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
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Ο ΠΕΡΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 
ΘΕΤΗΣ 

Νομοθεσία για τη γλώσσα ή γλωσσική 
πολιτική; 

Μια γλωσσική πολιτική σίγουρα θα άρχιζε  από τη 
Νομοθετική Προσέγγιση και θα προσκαλούσε σε σύναξη 
όλους εκείνους τους εμπλεκόμενους γλάρους της 
επικοινωνίας, δηλαδή τους Νομοθέτες, τους Τεχνικούς 
Επιστήμονες των εθνικών και διεθνών επιτροπών (ISO 
κτλ.) και τους Επιστήμονες της Γλώσσας (Μεταφραστές, 
Ορολόγους, Γλωσσολόγους). 

Ομως, επειδή ο συνωστισμός δεν ωφελεί την τάξη και την 
παραγωγή, καλό είναι η πρωτοβουλία αυτή να αφεθεί σε 
χέρια "αγίων" οι οποίοι νυχθημερόν να μοχθούν – όχι να 
προσεύχονται ούτε να λιβανίζουν – για την τόσο σοβαρή 
υπόθεση, που αγγίζει τα όρια παθολογικού περιστατικού 
σχιζοφρένειας ή "αγίας αφέλειας" αφού το "ΤΥΠΑΡΙ" το 
εθνικό και το του ΑΤΟΜΟΥ είναι η έκφραση η προφορική 
των πριν, τώρα και μετά  "πολιτικών" via ΓΛΩΣΣΑΣ, ώστε η 
πορεία προς "το πέρα" να βελτιώνεται συνεχώς  και 
οικουμενικώς. 

Η Γλώσσα χρη φροντίδας και πάθους. Πάντα ίσχυε αυτό, 
αλλά τώρα υπερισχύει και καίει όσο ο ήλιος τώρα λόγω της 
"τρύπας του όζοντος". Καίει γιατί ενώ στεκόμαστε μπροστά 
στις Μηχανές δεν είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε διάλογο 
μαζί τους. Αυτό το "πώς" και το "τι" των "μηχανικών 
διαλόγων" το έχουμε όλοι αφήσει στις ερευνητικές ομάδες 
πολυεθνικών εταιρειών οι οποίες τρέχουν – μοντάρουν – 
και πειραματίζονται αναλώνοντας χρόνο, χρήμα και το 
μέλλον της επικοινωνίας. Ας φροντίσουμε να κάνουμε κοινό 
ερευνητικό στόχο για το κοινό καλό. Τα παραδείγματα και 
τα υποδείγματα ας τα βγάλουμε από τα παλιά σε 
συνδυασμό με τα νέα. 

Η προσέγγιση θα είναι η συνδυαστική γιατί μια Νέα 
Προσέγγιση θα οδηγήσει σε Νέα Αντίληψη και αυτή, με τη 
σειρά της, σε Νέα ΣΥΝ-ΚΙΝΗΣΗ των ίδιων πραγμάτων. 

Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ: Ο/ΝΟΜΑΤΟΘΕΤΗΣ, Ο ΟΝΟΜΑΤΩΝ 
ΘΕΤΗΣ ας γίνει ο 1ος Ο ΠΕΡΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 
ΘΕΤΗΣ. 

(Σκέψεις μετά την ομιλία περί Ορολογίας του Καθηγητή 
Κου Θ. Τάσιου - ΕΙΕ, 7/6/94). 

M.K. 
 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ  
ΜΕΛΩΝ (1) 

Η ΜΟΤΟ (Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας) 
κυκλοφόρησε για σχολιασμό δύο νέα Λεξιλόγια: 

– Το Λεξιλόγιο Ορολογίας Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων 
Αρ.28 (Ορολογία του  Διεθνούς Προτύπου IEC 50(721)  
"Telegraphy, facsimile, and data communication") και 

– το Λεξιλόγιο Αρκτικολέξων Αρ.3 (3o Μέρος Συλλογής 
Αρκτικολέξων του Κέντρου Τηλεπικοινωνιακής 
Ανάπτυξης – ΚΤΗΛΑ – Υπηρεσίας του ΟΤΕ, που 
δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει). 

Η προθεσμία σχολιασμού και για τα δύο ήταν μέχρι τις 
15.08.94. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ  
ΜΕΛΩΝ (2) 

Η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 (Ορολογία Πληροφορικής) 
συνεχίζει δραστήρια τις εργασίες της. Πρόσφατα 
ολοκλήρωσε την επεξεργασία των προτύπων 

– ΕΛΟΤ 996.25 "Τοπικά Δίκτυα" και 
– ΕΛΟΤ 996.16 "Θεωρία Πληροφοριών" 

και το ΕΛΚΕΠΑ, που έχει την ευθύνη της λειτουργίας της, 
έχει δημοσιεύσει τα αντίστοιχα Λεξιλόγια Ορολογίας 
Πληροφορικής (Αρ.15 & Αρ.20) με προθεσμία σχολιασμού 
ως τις 31.08.94. 

Η στενή σχέση των ΤΕ48/ΟΕ1 και ΜΟΤΟ – ιδιαίτερα 
μάλιστα η ενασχόληση τους και με θέματα που εμπίπτουν 
στην κοινή περιοχή (γκρίζα περιοχή) των Τηλεπικοινωνιών 
και της Τεχνολογίας Πληροφοριών – τις κάνει συχνά να 
εφαρμόζουν η μία το έργο της άλλης και να 
αλληλοεναρμονίζονται. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
Η Βιβλιοθήκη της ΕΛΕΤΟ εμπλουτίζεται με τα τεύχη των 
παρακάτω περιοδικών που μας στέλνονται: 
• Βιομηχανική Επιθεώρηση 
• Δελτίο Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών 
• Ενημερωτικό Δελτίο της Γ.Γ.Ε.Τ. 
• Δελτίο Αεροναυπηγών Μηχανικών 
• Μηνιαία Εφημερίδα "Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ". 
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ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ 

Τα νέα μέλη που απόκτησε πρόσφατα η ΕΛΕΤΟ είναι 
(κωδικός αριθμός μέλους, όνομα, ιδιότητα): 
Τ090 Σφετσιώρης Δημήτριος, Φυσικοθεραπευτής, 
Τ091 Σίσκος Παναγιώτης, Χημικός, Αναπληρωτής 

Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Τ092 Ταραντίδης Δημήτριος, Χημικός, Δ/ντής Γ.Χ.Κ. 
Τ093 Δημόπουλος Γεώργιος, Δρ Χημικός, 
Τ094 Κατσαρός Νίκος,  Ερευνητής Χημικός, Πρόεδρος 

της Ενωσης Ελλήνων Χημικών 
Τ095 Στουραϊτης Γεώργιος, Δημοσιογράφος-

Μαθηματικός, 
Τ096 Μπενά Αργυρώ, Πτυχιούχος Ελληνικής-Αγγλικής 

Φιλολογίας, 
Τ097 Σεχάμπ Μαίη, Πτυχιούχος Ελληνικής, Αγγλικής και 

Γαλλικής Φιλολογίας, Καθηγήτρια ΕΣΔΔ. 
 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΩΝ  
ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ 

Η  ελληνική γλώσσα είναι το κοινό γλωσσικό σύστημα όλων 
των ελλήνων. Μέσα σ' αυτό και  μέσω αυτού πρέπει να 
γεννιέται, να αναπτύσεται και να ολοκληρώνεται η ελληνική 
επιστημονική και τεχνική ορολογία. Αλλος δρόμος δεν 
νοείται. 
Ο σκοπός της ΕΛΕΤΟ είναι το μόνιμο "σύνθημα" του 
Ορογράμματος. Η πολυεπιστημονική σύνθεσή της αποτελεί 
εγγύηση για την ισόρροπη αναζήτηση και επιτυχία των 
επιμέρους στόχων της. Η σύνθεση αυτή σήμερα είναι: 

Α/Α Κλάδος/Ειδικότητα Αριθμός μελών 

  1. Αγρονόμοι-Τοπογράφοι 1 
  2.    Αναλυτές-Προγραμματιστές 2 
  3.    Αρχιτέκτονες 1 
  4.   Βιβλιοθηκονόμοι/Τεκμηριωτές 2 
  5.    Γεωλόγοι-Ηφαιστειολόγοι  1 
  6.    Γιατροί  2 
  7.    Γλωσσολόγοι  5 
  8.    Καθηγητές ξένων γλωσσών  5 
  9.    Κοινωνιολόγοι  1 
10. Μαθηματικοί (1 Δημοσιογράφος)  3 
11. Μεταλλειολόγοι  2 
12. Μεταφραστές/Διερμηνείς  12 
13. Μηχανολόγοι-Ηλεκτρολόγοι  9 
14. Νομικοί  3 
15. Οικονομολόγοι  4 
16. Πληροφορικοί  5 
17. Πληροφορικοί-Γλωσσολόγοι  1 
18. Πολιτειολόγοι  2 
19. Πολιτικοί Μηχανικοί  3 
20. Φιλόλογοι/Ελληνιστές  3 
21. Φυσικοθεραπευτές  1 
22. Φυσικοί  1 
23. Φυσικοί-Ηλεκτρονικοί  7 
24. Χημικοί  10 
25. Χημικοί Μηχανικοί   11    
  97 

 ΕΞΑΓΛΩΣΣΟ ΛΕΞΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος κυκλοφόρησε  
πρόσφατα το "Εξάγλωσσο Λεξικό Γεωτεχνικών και 
Μεταλλευτικών 'Ορων", καρπό πολυετούς μόχθου  
δεκάδας μηχανικών. 
Το Λεξικό αποτελείται από δύο ογκώδεις τόμους.  Ο 
πρώτος από αυτούς περιέχει 11.400 λήμματα που 
έχουν διαταχθεί με αύξουσα αλφαβητική σειρά. Οι 
όροι είναι αριθμημένοι στην αγγλική γλώσσα και στη 
συνέχεια του καθε όρου οροθετούνται  οι αντίστοιχοι 
όροι στα ελληνικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά και 
ρωσικά. Στο δεύτερο τόμο περιέχονται τα τα 
ευρετήρια για τις διάφορες γλώσσες. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ ευχαριστεί το 
Τεχνικό Επιμελητήριο και από τη θέση αυτή για τη 
δωρεά του Λεξικού. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Νέες δυνατότητες για παρέμβαση σε επίπεδο 
διεθνών οργανισμών τυποποίησης για την 
Τεχνολογία Πληροφοριών και τις Τηλεπικοινωνίες θα 
έχει η χώρα μας μετά τον ορισμό του μέλους του Δ.Σ. 
της Εταιρείας μας, και Γραμματέα του ΓΕΣΥ, Γιώργου 
Τζωρτζίνη ως Υπεύθυνου Σύνδεσης (liaison officer) 
της Επιτροπής Μελέτης 8 (SG 8) της Διεθνούς 
Ενωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) και της Διεθνούς 
Οργανωσης Τυποποίησης (ISO). 

Ο ανωτέρω ορισμός, που εγκρίθηκε ομόφωνα από τα 
αρμόδια 'Οργανα των δύο Οργανώσεων, γίνεται σε 
αντικατάσταση του μέχρι σήμερα και επί σειρά ετών 
Γερμανού εκπροσώπου ο οποίος συνταξιοδοτείται. 
Ετσι θα καταστεί εγκυρότερη και αποτελεσματικότερη 
η συμβολή της  χώρας μας  στα σημαντικά – και 
εθνικώς ευαίσθητα - θέματα της  κωδικοποίησης των 
ελληνικών, και άλλων μη λατινικών, χαρακτήρων για 
τα Δίκτυα Πληροφορικής, Τηλεπληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών. 

 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ1 έλα κι εσύ 
 

Πρόβλημα Αρ.6 

Η ΜΕΠΟ (Μόνιμη Ομάδα Ορολογίας του ΠΣΔΜ-Η), 
συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ, έχει κάμει πριν από καιρό την 
πρόταση για την ελληνική απόδοση της μάστιγας των 
γηπέδων: 

Αντί των όρων χούλιγκαν – χουλιγκανισμός στα γήπεδα 
(χώρους άθλησης) να καθιερωθούν οι όροι, αντίστοιχα, 
αθλοβάνδαλος – αθλοβανδαλισμός. 

Συμφωνούμε ότι το δεύτερο συνθετικό "βάνδαλος" 
αποδίδει πολύ καλά τις ιδιαίτερες "αρετές" των εν λόγω 
ατόμων. Μια άλλη απόδοση θα μπορούσε να έχει δεύτερο 
συνθετικό το "ταραξίας". 

Καιρός δεν είναι τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας να 
"αρχίσουν την προσπάθεια"; 

Κ.Β. 

                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ: 
Μελέτη, εκπόνηση, ... και με οποιοδή-
ποτε τρόπο ανάπτυξη της Ελληνικής 
Ορολογίας... Συμβολή στην ανάπτυξη 
της Ελληνικής Γλώσσας και 
προώθηση του ρόλου της στη διεθνή 
Ορολογία... 

 (Από το Καταστατικό) 
 
 

 

ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ 
ΤΗΣ ΜΟΝΑΞΙΑΣ 

Οι όροι μας κατακλύζουν και πίσω τους οι έννοιες, 
που συνωθούνται. Η χειμαρρώδης εισροή εννοιών 
και – κατ' ανάγκην όρων – σε μερικούς   τομείς 
αιχμής ξεπερνά την αντοχή των φραγμάτων μας. Η 
εκπλήρωση του αρχικού στόχου μας να 
τιθασεύσουμε το ποτάμι, να το μετατρέψουμε σε 
ήρεμη λιμνοθάλασσα στα  ειρηνικά βάθη της οποίας 
θα αναπτύσσονταν σε  λογικούς ρυθμούς οι νέες 
έννοιες  και  την  επιφάνεια της οποίας θα 
κοσμούσαν οι όροι σαν πρόσχαρα νούφαρα, 
φαίνεται να απομακρύνεται απελπιστικά.   Οι ρυθμοί 
είναι όχι απλά αύξοντες, αλλά γεωμετρικά αύξοντες. 
Οι "φυσικές διεργασίες  παραγωγής γλώσσας" ούτε 
κατά διάνοια θα μπορούσαν να  αντιμετωπίσουν την 
κατάσταση. Οι "κλασικές" πηγές γλωσσικής 
υποστήριξης, όσες μπορούν να είναι στη διάθεσή 
μας, δεν ανταποκρίνονται στην ταχύτητά μας. Οι 
"ειδικοί" επιστήμονες μας έχουν εγκαταλείψει, ή 
μάλλον ούτε συμπορεύτηκαν μαζί μας. Και τα 
βοηθήματα που θα μπορούσαν να μας προσφέρουν, 
ενώ δεν θα ήταν πολλά σε αριθμό, θα ήταν, όμως, 
πολύτιμα. 
Συνεχίζουμε, όμως. Οχι γιατί μας υποχρεώνει 
κανένας. Οχι γιατί μας επιβάλλεται υπηρεσιακά ή 
υπερυπηρεσιακά ή ευρωενωσικά ή σε οποιαδήποτε 
άλλη στάθμη ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 
Συνεχίζουμε, γιατί πήραμε μόνοι μας το δρόμο. Και 
μόνοι τον συνεχίζουμε. Γιατί η δύναμη πηγάζει από 
μέσα μας. Γιατί έστω και σ' αυτόν τον ξέφρενο ρυθμό 
μπορούμε να δίνουμε απαντήσεις σε κάποιους – 
λίγοι μπορεί να είναι μα υπάρχουν – που 
αγωνίζονται να αρθρώσουν ελληνικά τις σύγχρονες 
τεχνικές έννοιες και ιδέες στον τομέα μας. Και μπορεί  
να κάνουμε και λάθη. Μακάριοι ο απράγμων, ο 
άεργος και ο αδρανής ως αλάθητοι. Και μπορεί να 
μην προλαβαίνει το κρασί της δουλειάς μας να 
ζυμωθεί με την ησυχία του... 
Θα συνεχίσουμε έτσι. Γιατί έτσι ξεκινήσαμε. Γιατί 
είμαστε έτσι. Εμείς οι ίδιοι που δεν αλλάξαμε. 
Αμετανόητοι, ρομαντικοί, λάτρεις  της ελληνικής 
γλώσσας και των ελληνικών όρων μέχρι βλακείας. Κι 
ας τους φερόμαστε κάποτε-κάποτε όχι πολύ σωστά. 

Είναι άθελά μας. Οποιος έχει προσπαθήσει έστω και 
μια φορά να αποδώσει έναν όρο θα μας καταλάβει... 

Κ.Β. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ  
ΜΕΛΩΝ 

Η ΜΟΤΟ (Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας) 
ύστερα από επίπονη εργασία που κράτησε  ενάμιση 
χρόνο ολοκλήρωσε το έργο της απόδοσης στα ελλήνικά 
των όρων του τρίγλωσσου  (Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά) 
Λεξικού "Technological Dictionary TELECOMMUNICA-
TIONS", υπό J.P.Rehahn, Verlag Alexandre Hatier, Berlin 
- Paris, 1992. 
Η πρωτοβουλία και η χρηματοδότηση του έργου ήταν της 
εταιρείας ΓΛΩΣΣΗΜΑ ΟΕ, Αριστοτέλους 12, 54623 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, η οποία και θα κυκλοφορήσει το, 
τετράγλωσσο πλέον, Λεξικό στην Ελλάδα τον Ιανουάριο 
του 1995. Η ανάληψη του έργου από την ΕΛΕΤΟ και η 
ανάθεσή του στη ΜΟΤΟ έγινε βάσει ειδικής σύμβασης 
έργου και ύστερα από έγκριση του Γενικού  Επιστημονικού 
Συμβουλίου (ΓΕΣΥ) της ΕΛΕΤΟ. 
Το έργο περιλαμβάνει περίπου 17.000 λήμματα και 
αποτελεί ένα σύγχρονο τηλεπικοινωνιακό Λεξικό πολύτιμο 
βοήθημα για τους ασχολουμένους με τον ραγδαία 
αναπτυσσόμενο τομέα των Τηλεπικοινωνιών. Συνάμα, 
όμως, το  έργο αυτό εγκρίθηκε από το ΓΕΣΥ και είναι το 
πρώτο μεγάλο έργο της ΕΛΕΤΟ. 
 

CENTRE DE TERMINOLOGIE DE 
BRUXELLES 

Institut Libre Marie Haps 
ΔΥΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 1995 

 
Το ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ -  Ινστιτούτο 
Marie Haps διοργανώνει για το 1995 στις Βρυξέλλες τις 
εκδηλώσεις: 
• Φροντιστήριο για τα εργαλεία δημιουργίας  

αυτόματων και πληροφορικοποιημένων λεξιλογίων, 
29-30 Μαϊου 1995 και 

• Διάσκεψη με Θέμα: "Ανάλυση Αξίας των 
Εξειδικευμένων Λεξιλογίων", 31 Μαϊου - 1 Ιουνίου 

Όποιος ενδιαφέρεται για πιο πολλές πληροφορίες μπορεί 
να απευθυνθεί στην ΕΛΕΤΟ. 
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ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ 
Η Σχολή Μηχανικών (Τμήμα Γλώσσας) της Μονς 
του Βελγίου σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 
Ενωση Γλωσσολόγων και Καθηγητών Γλωσσών 
διοργανώνει Διεθνές Συνέδριο με θέμα "Γλώσσα και 
Εγκέφαλος", που γίνεται στις 27, 28 και 29 του 
Οκτώβρη 1994. 
Το Συνέδριο καλύπτει πρόσφατες έρευνες στη 
γλώσσα σε σχέση με τις εγκεφαλικές λειτουργίες. Η 
θεματολογία είναι ευρεία και αναφέρεται, ανάμεσα σε 
άλλα, στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, στη 
μετάφραση και στην αναγνώριση ομιλίας. 

ΣΥΝΑΓΩΓΗ 
– αλληλοσυναρθρώνομαι 
– επικουρικότητα 
– κοσμοαγορά 
– κοσμοοικονομία 
 κοσμοσύστημα 
 νεοεθνικισμός 
 νεοζηλωτισμός 
 νεωτερικότητα 
και μια ενδιαφέρουσα πρόταση απόδοσης: 

globalization = παγκοσμιοποίηση 
Από το άρθρο του Α. Ελεφάντη, "Ο νεοφιλελευθε-
ρισμός στη γλώσσα", στο "Ο πολίτης",  τ.125,  Μάης 
1994. 
 

    ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 

Από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Επιστημονικής 
Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών κ. Π. Ι. 
Καλτσίκη, Καθηγ. Γεωργικού Παν. Αθηνών, μάθαμε 
ότι η ειδική Επιτροπή Λεξικού της υπόψη Εταιρείας 
έχει εργαστεί για την απόδοση των όρων του  
ενδιαφέροντός της. Εχουν αποδοθεί στα ελληνικά 
πάνω από 3.000 όροι και επίκειται η δημοσίευση 
του έργου. 
 

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΕΛΟΤ κ. Ν. Μα-
λαγαρδής δώρισε στην ΕΛΕΤΟ το "Multilingual 
Glossary of Automatic Control Terminology", της 
IFAC (International Federation of Automatic Control) 
και τον ευχαριστούμε. 
Η συλλογή των όρων που περιέχονται στο 
επτάγλωσσο της IFAC θα ήταν σκόπιμο να 
αποδοθεί και στα ελληνικά. Γι αυτό όποιο από τα 
μέλη της ΕΛΕΤΟ ενδιαφέρεται να συμμετάσχει, ή 
έχει να προτείνει κάποιο μη μέλος που θέλει να 
συμμετάσχει στο παραπάνω έργο, να το δηλώσει 
στο ΔΣ γραπτώς. 
Εφόσον υπάρξουν δηλώσεις συμμετοχής, ώστε να 
μπορεί να συγκροτηθεί Ομάδα Εργασίας, το ΔΣ θα 
προβεί στις κατάλληλες ενέργειες. 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
"Ελληνική γλώσσα και μετάφραση στη διευρυμένη 
Ευρώπη" είναι το θέμα Συνεδρίου που διοργανώνει 
η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 
Ελλάδα, στις 24 και 25 Νοεμβρίου 1994, στο  
Ζάππειο Μέγαρο. 
Το Συνέδριο έχει στόχο να εξεταστούν ζητήματα και 
να ανταλλαγούν απόψεις μεταξύ ειδικευμένων 
ατόμων και φορέων σχετικά με τη γλώσσα και τη 
μετάφραση στο πλαίσιο της διευρυμένης 
Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ενδεικτικά, από τη 
θεματολογία του Συνεδρίου αναφέρουμε: 
• Διδασκαλία της μετάφρασης 
• Μεταφραστικά προβλήματα 
• Η μετάφραση στη λογοτεχνία – ποίηση 
• Η μετάφραση στα τεχνικά κείμενα 
• Ελληνική γλώσσα και Πληροφορική 
• Βάσεις δεδομένων για χρήση των μεταφραστών. 
 

      ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
Πρόσφατα εκδόθηκε από τον  Οργανισμό Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) το "Γλωσσάριο Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας". Αυτό το γλωσσάρι  περιέχει 650 όρους 
περίπου, που αναφέρονται σε θέματα  που άπτονται του 
τομέα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. H συλλογή των 
όρων είναι εκείνη που περιέχεται στο γλωσσάρι της  
Παγκόσμιας Οργάνωσης Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO), 
στο οποίο οι όροι προέρχονται από αποδελτίωση διεθνών 
συμβάσεων για την κατοχύρωση της πνευματικής 
ιδιοκτησίας. 
Το γλωσσάριο είναι τρίγλωσσο με τρία μέρη: ελληνικό, 
αγγλικό, γαλλικό. Για κάθε γλώσσα οι όροι παραθέτονται 
με αλφαβητική σειρά και αντιστοιχίζονται με την απόδοση 
και στις δύο άλλες γλώσσες. 
Σε κάθε ειδικό όρο γίνεται παραπομπή στη  διεθνή 
σύμβαση από την οποία έχει αρυσθεί. 
Ευχαριστούμε τον ΟΒΙ και από τη θέση αυτή για τη δωρεά 
του γλωσσαρίου και συγχαίρουμε τους λεξικογράφους 
Θ.Πανδή και Α.Ζωιόπουλο που είναι και μέλη της ΕΛΕΤΟ. 

 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ1 έλα κι εσύ 
 
 

Πρόβλημα Αρ.7 

Η ευρύτατη χρήση των εναλλασσόμενων ρευμάτων και 
σύνθετων σημάτων στις  τηλεπικοινωνίες  αντανακλά και 
στην ορολογία που περιγράφει τα φαινόμενα και τις 
διότητες που αναδεικνύονται  κατά την αλληλεπίδραση 
αυτών των ρευμάτων και σημάτων με τά διάφορα υλικά.  
Πρόσφατα η ΜΟΤΟ ανασκόπησε και εν μέρει 
συμπλήρωσε, ή αναθεώρησε, μια οικογένεια όρων που 
εκφράζουν τα φαινόμενα αυτά και  που ξεκινούν από τους 
δύο βασικούς όρους: impedance και admittance.  
Εθεσε σε δεύτερη μοίρα τις "προβληματικές" αποδόσεις 
"σύνθετη αντίσταση" και "σύνθετη αγωγιμότητα" και αντ' 
αυτών πρόταξε τις αποδόσεις "εμπέδηση" (που 
χρησιμοποιείται ήδη στα σχολικά βιβλία) και "εισδοχή". Το 
σχετικό έγγραφό της θα το ανακοινώσει στο ευρύτατο 
σύνολο των (περίπου 500) αποδεκτών της. 

Κ.Β. 

                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ: 
Μελέτη, εκπόνηση, ... και με οποιοδή-
ποτε τρόπο ανάπτυξη της Ελληνικής 
Ορολογίας... Συμβολή στην ανάπτυξη 
της Ελληνικής Γλώσσας και 
προώθηση του ρόλου της στη διεθνή 
Ορολογία... 

 (Από το Καταστατικό) 
 
 

 

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ  
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 
Στο Συνέδριο "Ελληνική Γλώσσα και Μετάφραση στη 
Διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ενωση", που διοργάνωσε η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 24 & 25 Νοεμβρίου στο 
Ζάππειο, ο Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ Βασίλης Α. Φιλόπουλος 
ανέπτυξε το θέμα "Η Ανάγκη της Ορολογίας για την 
Ανάπτυξη της Γλώσσας". 

Στην αρχή έκαμε μια σύντομη ανασκόπηση των συνθηκών 
και παραγόντων  που  συνέβαλαν  στην ανάπτυξη της 
γλώσσας, γενικά, και ιδιαίτερα της Ελληνικής Γλώσσας, 
τονίζοντας για την τελευταία την καταλυτική σημασία που 
είχε η καθιέρωση της Δημοτικής με το ότι δημιούργησε 
"ευνοϊκές συνθήκες για  μεταφορά και μετάδοση της 
γνώσης και, επομένως, για ανάπτυξη της γλώσσας, 
εφόσον αντιμετωπίζεται επιτυχώς το πρόβλημα της 
ορολογίας". 

Εστιάζοντας στη σημερινή κατάσταση με τις ταχύτατα 
μεταβαλλόμενες συνθήκες, μέσα στην ήδη πολύγλωσση 
Ευρωπαϊκή Ενωση η οποία διευρύνεται περαιτέρω, τόνισε 
τη ζωτική ανάγκη ανάπτυξης της ορολογίας που 
χρειάζεται "πέρα από το συντακτικό και τη γραμματική" η 
ελληνική γλώσσα. Στο πεδίο αυτό, επισήμανε, υπάρχουν 
πολλοί που εργάζονται, χωρίς όμως να υπάρχει ένας 
εθνικός συντονισμός. Προσπάθειες όπως της Ειδικής 
Επιτροπής της Γ.Γ.Ε.Τ. δεν έχουν ευοδωθεί. 

Στη συνέχεια, έκαμε σύντομη ανάλυση των σκοπών και 
των δραστηριοτήτων της ΕΛΕΤΟ, ως συλλογικού 
Οργάνου "που ιδρύθηκε από πρόσωπα που 
δραστηριοποιούνται σε επιτροπές ορολογίας και 
κατανοούν την ανάγκη για συνεργασία, συντονισμό και 
δημιουργία υποδομής για την ορολογία". Στους σκοπούς 
της ΕΛΕΤΟ περιλαμβάνονται "η μελέτη, εκπόνηση, 
απόδοση, επεξεργασία, συγκέντρωση,  συστηματοποίηση, 
διάδοση, αξιοποίηση και με οποιοδήποτε τρόπο 
ανάπτυξη της ελληνικής ορολογίας στον ευρύτερο 
εθνικό χώρο (Ελλάδα, Κύπρο, Ομογενείς της διασποράς)" 
αλλά και "συμβολή στη συνεχή και  σύμμετρη ανάπτυξη 
της ελληνικής γλώσσας για την κάλυψη των πολύπλευρων 
και επιτακτικών σύγχρονων αναγκών". 

Για την εκπλήρωση των σκοπών της η ΕΛΕΤΟ 
δραστηριοποιείται ποικιλόμορφα: 

-  την προβολή και ενημέρωση για να καταστεί κοινή 
αντίληψη ο κίνδυνος περιθωριοποίησης της ελληνικής 

γλώσσας από την καθυστέρηση της εξέλιξης της 
ελληνικής επιστημονικής και τεχνικής ορολογίας, 

-  την προώθηση των αρχών της συστηματικής ορολογίας 
και δημιουργίας επιστημονικού υποβάθρου με 
κατάλληλη επιμόρφωση των δημιουργών ελληνικής 
ορολογίας, 

-  την προώθηση του παραγωγικού  έργου ορολογίας 
μέσω συλλογικών οργάνων (επιτροπών, ομάδων ή 
οργάνων τυποποίησης), όπως είναι τα συλλογικά μέλη 
της, αναλαμβάνοντας σχετική συντονιστική δράση, 

-  την ανάπτυξη εκδοτικής δραστηριότητας,  

-  τη διατήρηση και στο συνεχή εμπλουτισμό Βιβλιοθήκης 
με έργα ορολογίας, 

-  την παροχή γνωματεύσεων σχετικών με ορολογία, 

-  την ανάπτυξη διαγλωσσικών συνεργασιών. 

Πιστεύουμε ότι η ομιλία του Προέδρου έδειξε, συνοπτικά μα 
περιεκτικά, τόσο το πρόβλημα της ελληνικής ορολογίας 
όσο και τις πολύπλευρες δυνατότητες της ΕΛΕΤΟ ως 
μοναδικού διεπιστημονικού Οργάνου αφιερωμένου στην 
Ελληνική Ορολογία. 

Κ.Β. 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Το Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών συνεχίζει και φέτος τους 
κύκλους των μορφωτικών εκδηλώσεων κάθε Τρίτη. 
Ανάμεσα στις εκλεκτές και ενδιαφέρουσες 
εκδηλώσεις πιστεύουμε ότι θα ενδιαφέρει τόσο τα 
μέλη όσο και τους φίλους της ΕΛΕΤΟ η ομιλία  του 
Εμμ. Φραγκίσκου, στον κύκλο για τον Αδαμάντιο 
Κοραή, 
"Η συμβολή του (Κοραή) στη Διαμόρφωση της 
Νεοελληνικής Γλώσσας", την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 
1995. 
Οι εκδηλώσεις γίνονται στο Αμφιθέατρο του Εθνικού 
Ιδρύματος  Ερευνών, Β. Κωνσταντίνου  48, στις 7:30 
μ.μ. 
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ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ 
Τέσσερα νέα μέλη απόκτησε το Νοέμβρη η ΕΛΕΤΟ 
που ανέβασαν τον αριθμό των μελών της πάνω από 
την εκατοντάδα. Αυτά είναι (κωδικός αριθμός μέλους, 
όνομα, ιδιότητα): 
Α098  Παυλίδης Σάββας, Εκδότης Ορολογίας, 
Τ099  Δέλλιος Παναγιώτης, Οικονομολόγος, 
Τ100  Στασινόπουλος Αλέξης, Διδάκτωρ Χημικός και 
Τ101  Δρέττας Γρηγόριος, Διδάκτωρ Πολ. Μηχανικός. 

TERMINOLOGIE ET TRADUCTION 
Λάβαμε, με τη φροντίδα του Δημήτρη Γιάξα, το 
τεύχος 1/1994 του "Terminologie et Traduction" που 
εκδίδει η Μεταφραστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 
Σ' αυτό το τεύχος περιέχεται ενδιαφέρον κείμενο 
του Βασίλη Κουτσιβίτη "Η Μετάφραση Νομικών 
Κειμένων". 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Το Διεθνές Συνέδριο για τα πνευματικά δικαιώματα 
και την εξειδικευμένη πληροφόρηση,  τη γνώση και 
τις νέες τεχνολογίες, "Know Right 95" θα γίνει στις 21-
25 Αυγούστου 1995 στη Βιέννη. Η θεματολογία του 
Συνεδρίου είναι αρκετά εκτεταμένη και περιλαμβάνει 
θέματα όπως Ορολογία και Λεξικογραφία, βάσεις 
γνώσεων, υπηρεσίες πληροφοριών και επικοινωνιών, 
πολυμέσα κ.ά. Πληροφορίες για την πλήρη 
θεματολογία παρέχονται από την ΕΛΕΤΟ. 
Δηλώσεις για υποβολή ανακοινώσεων ή συμμετοχή 
στη διεύθυνση: 

Dr. W.Grafendorfen 
Austrian Computer Society 
Wollzeile 1-3 
A-1010  Wien 
AUSTRIA 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
• Βιομηχανική Επιθεώρηση: Τα τεύχη 689 και 

690 του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου 1994. 
• Δελτίο του ΣΕΒ: Το τεύχος 557 του Σεπτεμβρίου 

και Οκτωβρίου 1994. 
• Ενημερωτικό Δελτίο ΓΓΕΤ: Το τεύχος του 

Οκτωβρίου 1994. 
• Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ: Τα τεύχη 48 και 49 του 

Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 1994. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 
Στις 7.12.94, στο Παιδαγ. Ινστιτούτο του ΥΠΕΠΘ έλαβε 
χώρα "Ημερίδα Ορολογίας και Γλώσσας" με 
συνδιοργανωτές τη  ΜΕΠΟ (Μόνιμη  Επιτροπή Ορολογίας 
του ΠΣΔΜ-Η) – συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ – και το 
Γραφείο Ορολογίας-Θησαυρών του Δικτύου ΕΣΤΕΠΕ -
EUDISED). Ελαβαν μέρος εκπαιδευτικοί, σύμβουλοι, 
μεταφραστές, διερμηνείς, καθηγητές αγγλικής κ.ά. 
Εξετάστηκαν πολλά θέματα στο όλο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων ορολογίας ανά τον Κόσμο, την Ευρώπη 
και την Ελλάδα. 

Σ.Η.Δ. 

ΔΩΡΕΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 
Το Γραφείο LINGUA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας 
έστειλε τα Πρακτικά του Συμποσίου "Language 
Audits and Needs Analyses", που έγινε στο  
Saarbruechen της Γερμανίας από τις 26 
Φεβρουαρίου ως τις 2 Μαρτίου 1994. 
Τα Πρακτικά διαθέτονται από το 

Bureau Lingua 
10, rue de commerce 
B-1040 Bruxelles. 

Ο δικηγόρος Μιχάλης Σ. Χιωτάκης πρόσφερε στη 
Βιβλιοθήκη της ΕΛΕΤΟ δύο από τα έργα του: Το 
"Αγγλο-Ελληνικό Λεξικό Νομικών-Εμπορικών Ορων" 
και το "Shipping Business and Law Dictionary". 
Πρόκειται για δύο σύγχρονα και περιεκτικά έργα. 
 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
Η Διεθνής Ενωση Μεταφραστών (FIT), με την 
υποστήριξη της Γερμανικής Ενωσης Ορολογίας και 
της Γερμανικής Ενωσης Τεχνικών Συγγραφέων, 
οργανώνει Συνέδριο για την Ορολογία στο Μόναχο 
στις 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου 1995. 
Η θεματολογία του Συνεδρίου είναι: 
- Τεκμηρίωση - Τεχνική Συγγραφή 
- Ορολογία και διερμηνείς συσκέψεων 
- Ορολογία και Λεξικογραφία. 
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για ανακοίνωση εργασιών. 
Εγγραφές για συμμετοχή στο Συνέδριο ως τις 28 
Φεβρουαρίου 1995, στη διεύθυνση: 

David Walker 
Ganghoferstr 3, 
83607 Holzhirchen 
Germany 
Fax.: 00 49 8024 49171. 

 
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

Βίλη Ντουχάνη: "Για να Γράφουμε Σωστά", Αθήνα, 
Μαργέτης, 1994, σ. 72. Το βιβλίο πωλείται στην τιμή 
των 1700 δρχ. 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ1 έλα κι εσύ 
 
 
 

Πρόβλημα Αρ.8 
ΜΟΤΟ: Τέρμα τα τσιπς !... 

Αγγλικά:  chip     {= πελεκούδι, λεπτή φέτα} 
Γαλλικά:  puce     {= ψύλλος} 
Ελληνικά;: πλινθίο  {= τουβλάκι}! 
... και έπονται πολλά και διάφορα όπως: 

chip resistor  – αντιστάτης πλινθίου 
chip-carrier  – πλινθιοβάση 
single-chip, one-chip  – μονοπλίνθιος 
single-chip processor  – μονοπλίνθιος επεξεργαστής 
on-chip processing  – επιπλίνθια επεξεργασία 
multichip  – πολυπλινθίο 
multichip module  – πολυπλίνθιο δομοστοιχείο 
multichip technology   – πολυπλινθιακή τεχνολογία. 

Κ.Β. 
                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ: 
Μελέτη, εκπόνηση, ... και με οποιοδή-
ποτε τρόπο ανάπτυξη της Ελληνικής 
Ορολογίας... Συμβολή στην ανάπτυξη 
της Ελληνικής Γλώσσας και 
προώθηση του ρόλου της στη διεθνή 
Ορολογία... 

 (Από το Καταστατικό) 
 
 

 

"ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΕΤΡΑΓΛΩΣΣΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ" 
 – Ένα μεγάλο Έργο της ΕΛΕΤΟ σε ευρωπαϊκό επίπεδο – 

 
Ρήγας Βελεστινλής 

(1757-1798) 
«Οποιος ελεύθερα 
συλλογάται,  
συλλογάται καλά.» 
 

Διονύσιος Σολομός 
(1798-1857) 

«Μήγαρις έχω άλλο στο νου 
μου πάρεξ ελευθερία και 
γλώσσα.» 

Δυο μεγάλοι του Γένους, που οι ζωές τους δεν 
διασταυρώθηκαν, αλλά διαδέχτηκαν η μια την άλλη και 
κάλυψαν έναν αιώνα, σε έναν φανταστικό διάλογο, μας 
ωθούν να αναλογιστούμε  και να συλλογιστούμε. 
Με τη σκέψη μας σ' αυτούς ως αφετηρία και πηγή 
ελευθερίας αναλογιζόμαστε ποια είναι πράγματι η συμβολή 
ενός σύγχρονου πονήματος ελληνικής ορολογίας, στη 
σημερινή διεθνή και, ιδιαίτερα, ευρωπαϊκή γλωσσική 
πραγματικότητα... 
 
Σκέψη δίχως γλώσσα άγαλμα χωρίς μορφή. 
Συλλογισμός δίχως γλώσσα οργάνωση χωρίς δομή. 
Ο ελεύθερος συλλογισμός ελεύθερη θέλει γλώσσα 
κι «όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά». 
Υπέρτατη σκέψη η Ελευθερία. 
Αδύνατη χωρίς ελευθερία της σκέψης. 
Ελευθερία της σκέψης ίσον ελευθερία της γλώσσας. 
Ελευθερία της γλώσσας απρόσκοπτη ροή των εννοιών. 
Ανέφικτη τέτοια ροή χωρίς τη συμβολή των όρων. 
Κάθε πόνημα ελληνικής ορολογίας 
δεν είναι απλώς ένα γλωσσικό δημιούργημα, 
είναι μια σπονδή στην ελευθερία της γλώσσας μας, 
ένα οδόφραγμα στην αλλοτρίωση της σκέψης μας, 
μια πνοή από τον Υμνο στην Ελευθερία... 
 
Τέτοιες σκέψεις μας κατακλύζουν το μυαλό σαν βλέπουμε 
την προσπάθεια της ΜΟΤΟ, που ξεκίνησε πριν ενάμιση 
χρόνο, ολοκληρωμένη σε έναν καλαίσθητο τετράγλωσσο 
τόμο ευρωπαϊκής εμβέλειας όπου η "ελληνική στήλη" 
φαντάζει δίπλα στις "μεγάλες γλώσσες" αγγλική, γερμανική 
και γαλλική, γεγονός που τονίζει ότι τουλάχιστο σε έναν 
τομέα αιχμής όπως είναι οι Τηλεπικοινωνίες, η ελληνική 
γλώσσα όχι μόνο δεν υστερεί, αλλά στέκεται πλάι-πλάι στις 
"κυρίες" της Ευρώπης. 

Το Λεξικό  «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΕΤΡΑΓΛΩΣΣΟ 
ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ» υπό 
J.P.Rehahn & ΕΛΕΤΟ του μεγάλου εκδοτικού 
γαλλογερμανικού Οίκου HATIER και για την ελληνική 
γλώσσα των Εκδόσεων "ΓΛΩΣΣΗΜΑ", είναι πλέον 
γεγονός. Τους ελληνικούς όρους του εκπόνησε η ΜΟΤΟ 
(Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας) το πιο 
δραστήριο συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ. Στις 615 
καλοτυπωμένες σελίδες του κλείνει 17.000 λήμματα που 
αντιστοιχούν περίπου σε 14.000 τηλεπικοινωνιακές έννοιες 
με τους αντίστοιχους όρους στις τέσσερις γλώσσες: 
αγγλική, γερμανική, γαλλική και ελληνική. Ως βάση 
λαμβάνεται η αγγλική, ενώ για καθεμιά από τις άλλες τρεις 
γλώσσες υπάρχει πλήρες ευρετήριο, ώστε να ισοδυναμεί 
με έξι δίγλωσσα αντιστρεπτά λεξικά... 

Η έκδοση έγινε με τη συμβολή της SIEMENS Α.Ε. και την 
υποστήριξη του Προγράμματος LINGUA. 

Το έργο καλύπτει επιτακτικές σύγχρονες ανάγκες των 
Ελληνικών Τηλεπικοινωνιών, των Κυπριακών 
Τηλεπικοινωνιών, των Μεταφραστικών Υπηρεσιών της ΕΕ 
και άλλων φορέων του Εσωτερικού και Εξωτερικού... 

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι χάρις στη ΜΟΤΟ με την 
υποστήριξη της ΕΛΕΤΟ η ελληνική γλώσσα στήθηκε ψηλά 
σε διεθνές επίπεδο και θύμισε πανηγυρικά την ύπαρξή της 
αλλά και τις δυνατότητές της για την προώθηση της 
σύγχρονης διεθνούς ορολογίας, αφού οστά και ιστοί της 
αγγλικής και των άλλων Ευρωπαϊκών γλωσσών είναι σε 
μεγάλο μέρος ελληνικά. 

Η έννοια γεννιέται στα σύνορα της γνώσης με το άγνωστο. 
Εκεί, άλλοτε, ο ονοματοθέτης ανέτρεχε αμέσως στην 
ελληνική γλωσσική πηγή κι έβρισκε όρο.  

Ετσι η Δύση γονιμοποιούσε και μπόλιαζε τις γλώσσες της 
με όρους ελληνικούς, που επάνω τους στηρίχτηκε ο 
πολιτισμός της. 

Κι αν σήμερα ο σύγχρονος ονοματοθέτης, κατά κανόνα της 
Δύσης, αγνοεί ή λησμονεί, εμείς έχουμε το χρέος να του 
θυμίσουμε ότι δεν στέρεψε η πηγή κι ότι μπορεί το 
πρόβλημά του να λυθεί, ίσως πιο εύκολα και πιο εύστοχα. 
'Οποτε το θελήσει θα βρει δίπλα του συμπαραστάτη και 
βοηθό την ΕΛΕΤΟ... 

Κ.Β. 
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13 ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ 
Δεκατρία νέα μέλη απόκτησε πρόσφατα  η ΕΛΕΤΟ που 
ανέβασαν τον αριθμό των μελών της στα 115. Τα μέλη 
αυτά είναι: 
Τ102  Σκοτινιώτης Αντώνης, Πολιτικός Μηχανικός, 

Μεταφραστής τεχνικών κειμένων 
Τ103  Thomas Judith, Μεταφράστρια, Λέκτορας Ιόνιου 

Πανεπιστημίου 
Τ104  Χρυσανθοπούλου Κατερίνα, Μεταφράστρια, 

Τεχνική Ορολογία 
Τ105  Καγιάφας Παναγιώτης, Φυσικός-Ηλεκτρονικός, 

Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός ΟΤΕ 
Τ106  Χάγερ Κωνσταντίνος, Μηχανολόγος-

Ηλεκτρολόγος, Τηλεπικοινωνιακός μηχανικός 
Υπουργ. Μ.&Ε. 

Τ107  Παλαιολόγου Μαρία, Μεταφράστρια 
Τ108  Βαμβάκος Θεόφιλος, Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός, 

Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός ΟΤΕ 
Τ109  Στροίκου Ηρακλεία, Πτυχιούχος Γαλλικής γλώσσας 

και Φιλολογίας 
Τ110  Χατζηαγγέλου Βασιλική, Γλωσσολόγος 
Τ111  Γώδης Αντώνης, Ιστορικός 
T112  Θεοφανόπουλος Παναγιώτης, Πολιτ. Μηχανικός 
Τ113  Τζιά Κωνσταντίνα, Χημικός Μηχανικός 
Τ114  Κοκούλας Νικόλαος, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος 
Τ115  Μουρούλης Ιωάννης, Μηχανολόγος-

Ηλεκτρολόγος, Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός ΟΤΕ. 

ΑΛΛΟΙΩΤΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ 
Ο Διευθυντής του  Οργανισμού  Προώθησης  Εξαγωγών 
(ΟΠΕ) κ. Γιώργος Νέζης δώρισε στην ΕΛΕΤΟ το Λεξικό 
Συσκευασίας που έχει εκδώσει ο Οργανισμός. Ο πλήρης 
τίτλος είναι "ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ 
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ"  και  είναι έργο του μέλους μας 
Δρος Αλέξη Στασινόπουλου, Διευθύνοντος Συμβούλου 
της Βιομηχανίας ΑΡΓΩ ΑΕΒΕ, που  εκδίδει τα 
"ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ". 
Τα θέματα στο λεξικό αυτό παραθέτονται κατ' αλφαβητική 
σειρά,  όμως  δεν περιέχουν αυστηρούς ορισμούς, αλλά, 
αντίθετα, αναπτύσσονται με επαγωγικό τρόπο 
περιλαμβάνοντας κάθε σχετική πληροφορία. Το λεξικό θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί ίσως  σαν αλφαβητικό 
σύγγραμμα συσκευασίας ή  ακόμα και εγκυκλοπαίδεια 
συσκευασίας. Επίσης,  υπάρχει  πλούσια εικονογράφηση 
που, όμως  εξαιτίας τεχνικών μέσων, μερικές φορές 
πάσχει. 
Ως προς την ορολογία που χρησιμοποιείται,  ο συγγραφέας 
ακροβατεί ανάμεσα  σε  ελληνογενείς όρους και σε όρους 
που χρησιμοποιούνται στην αγορά. Εύλογα, αφού το λεξικό  
προορίζεται  γι' αυτούς που ασχολούνται στην πράξη με τη 
συσκευασία. 
Στο λεξικό περιλαμβάνεται αγγλοελληνικό  γλωσσάρι με 
όρους συσκευασίας. 

Β.Α.Φ. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
• Βιομηχανική Επιθεώρηση:  Τα τεύχη 691  και  692 

του Δεκεμβρίου 1994 και Ιανουαρίου 1995. 
• Δελτίο Αεροναυπηγών Μηχανικών, τ.19 (Ιούλ., 

Αύγ., Σεπτ. 1994). 
• Ενημερωτικό Δελτίο ΓΓΕΤ: Δεκέμβριος 1994. 
• Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ: Το τεύχος 51 του Ιανουαρίου 1995. 
• Πλαστικά Χρονικά, τεύχος 102 (Σεπτ.-Δεκ.94) 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 
Ο Ομιλος για τη διεθνοποίηση της Ελληνικής  Γλώσσας 
διοργανώνει κάθε Πέμπτη  διαλέξεις  με θέματα που 
αναφέρονται στην ελληνική γλώσσα. Το πρόγραμμα των 
διαλέξεων είναι το ακόλουθο: 

Πέμπτη  9/2   "Ο υπερρεαλισμός και η Ελληνική γλώσσα" 

Πέμπτη 16/2   "Η γλώσσα του μυθιστοριογράφου" 

Πέμπτη 23/2   "Ο Αδαμάντιος Κοραής και η Ελληνική 
γλώσσα" 

Πέμπτη  2/3   "Η γλώσσα του ποιητή" 

Πέμπτη  9/3   "Η γλώσσα της κριτικής" 

Πέμπτη 16/3   "Η νομική Επιστήμη και η Νεοελληνική 
γλώσσα" 

Πέμπτη 23/3   "Παρουσίαση κειμένων σχετικών με το 
γεγονός της εθνικής Παλιγγενεσίας" 

Πέμπτη 30/3   "Η Γαλλική και η Ελληνική Γλώσσα" 

Πέμπτη  6/4   "Η γλώσσα του Ομήρου – Συγκριτικές 
παρατηρήσεις με την Νεοελληνική Κοινή" 

Οι διαλέξεις γίνονται στην αίθουσα του Συλλόγου προς 
Διάδοση Ωφέλιμων Βιβλίων, Ακαδημίας 54. Η ώρα έναρξης 
των διαλέξεων είναι 7.30 μ.μ. 

 

Το "ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ" είναι τακτικό και σύντομο 
περιοδικό μέσο αλληλοενημέρωσης των μελών 
της ΕΛΕΤΟ, αλλά και γενικότερης ενημέρωσης 
ενός ευρύτερου κύκλου αποδεκτών για θέματα της 
ελληνικής γλώσσας και ορολογίας. Τα μέλη της 
ΕΛΕΤΟ καλούνται να πλαισιώσουν τα μέλη του 
ΔΣ και του ΓΕΣΥ σ' αυτήν την προσπάθεια 
συμβάλλοντας και με τη δική τους συνεισφορά σε 
ύλη που θα είναι ευπρόσδεκτη. 

 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ1 έλα κι εσύ 
 
 
 

Πρόβλημα Αρ.9 
 
Η ΜΟΤΟ (Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας) 
σε συμφωνία με την ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 (Ομάδα Ορολογίας 
Πληροφορικής), αντιμετώπισε το θέμα της ελληνικής 
απόδοσης του συντομευμένου όρου  

bit ( = binary digit - δυαδικό ψηφίο). 

Ετσι, από τις δύο Ομάδες επελέγησαν τρεις σύντομοι όροι 
(δυφίο, διττίο, δυαφίο) και ζητήθηκε από τους 500 
περίπου αποδέκτες της ΜΟΤΟ και τα μέλη της ΕΛΕΤΟ να  
βαθμολογήσουν καθεμιά από αυτές με Α, Β και Γ, όπου: 

Α: επιτυχής όρος 

Β: μετρίως επιτυχής όρος 

Γ: ανεπιτυχής όρος. 

Όσοι από τους αναγνώστες του Ορογράμματος  
επιθυμούν, μπορούν να δώσουν τη  δική  τους βαθμολογία 

– είτε τηλεφωνικά (αρ.τηλεφ. 6118966, 6118911)  
– είτε τηλεομοιοτυπικά (αρ.τηλεομ.: 8068299). 

Κ.Β. 

                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
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«ΠΕΡΙ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ, 
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ» 

 
Ως προς το δεύτερο συνθετικό του το τοπωνύμιο 
απασχολεί τους ενδιαφερόμενους επιστήμονες της 
Γλώσσας και της Ορολογίας, αφού η "νυμική" διαδικασία 
είναι η αυτή είτε αφορά γεωγραφικό είτε άλλο όρο άλλου 
γνωστικού πεδίου. 

Ως όρος, λοιπόν, εξετάζεται και οφείλει να εξετασθεί 
λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες διαδικασίες και 
προδιαγραφές των Ηνωμένων Εθνών, της Διεθνούς 
Οργάνωσης Τυποποίησης (ISO) και των εθνικών 
επιτροπών τοπωνυμίων. 

Τα τελευταία 30 χρόνια παρατηρείται και στο χώρο των 
τοπωνυμίων η ίδια τάση "συναίνεσης" και 
ομοιογενοποίησης μεθόδων και τεχνικών, βλέπε ISO, ICC, 
INSIS, και προς τη συγκέντρωση των εθνικών 
τοπωνυμικών θησαυρών σε "γκαζέτες" οι οποίες βάσει 
διεθνών προτύπων -standards, normes- κατατίθενται 
στην Τοπωνυμική Τράπεζα Δεδομένων των Ηνωμένων 
Εθνών όχι μόνο για λόγους τουριστικούς και οικονομικούς, 
κατά τον Ξένιο Δία, αλλά και για λόγους κατοχύρωσης της 
ιερής αυτής εθνικής ιδιοκτησίας - κατά τον Εστιο Δία -. Αυτά 
ως προς τα περί "νυμικών" των τοπωνυμίων. 

Οι άλλοι οι εμπλεκόμενοι επιστήμονες είναι πολλοί όσο και 
οι περί γεωγραφίας, τοπογραφίας, γεωλογίας, 
μαθηματικών, ωκεανογραφίας, ιστορίας, αρχαιολογίας, 
λαογραφίας -και ουχί μόνο- ερευνούντες.  

Ενεκα της διεπιστημονικότητας και της "συναίνεσης" το 
ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ είναι το κατ' εξοχήν αντικείμενο συνεργασίας, 
μεταξύ των εμπλεκόμενων επιστημόνων ως προς τη 
μορφή την κλασική "επί χάρτου" και ως προς την 
ηλεκτρονική του επεξεργασία, η οποία επίσης απαιτεί 
διαδικασίες συναίνεσης και ελέγχου αφού πρέπει να 
τυποποιηθεί η μορφή του ως προς την "ΤΟΠΟΛΑΛΙΑ", τη 
μεταγραφή του σε γλώσσα-πιλότο και την τελική του 
μορφή. Στα στάδια αυτά ελέγχεται, επενελέγχεται η 
ορθογραφία, η φωνολογία, η φωνητική γραφή του με 
λατινικούς χαρακτήρες καθώς και οι σχετικές γεωγραφικές 
πληροφορίες. 

Αυτές, λοιπόν, οι διαδικασίες, τόσο οι τοπογραφικής και 
ορολογικής όσο και οι της πληροφορικοποίησης, δεν είναι 
δουλειά του "μοναχού", όπως λέει ο έλληνας νησιώτης, 
αλλά ούτε και μιας ομάδας. 

 

Είναι φροντίδα πολλών ειδικών, σε πολλές ομάδες, σε 
συνεργασία με ένα φορέα-υποδοχέα, ο οποίος 
πραγματοποιεί τον έλεγχο και την τελική επεξεργασία, επί 
χάρτου και σε ηλεκτρονική μορφή. 
Αυτά είχαν προταθεί στην Γ.Γ.Ε.Τ. στο πλαίσιο του 
Προγράμματος ΕΠΕΤ ΙΙ, για το Πρόγραμμα "ΑΙΓΑΙΟΝ 
ΦΩΣ", Δεκέμβριος 1994, στο οποίο συνεργαζόμενος 
φορέας ήταν και η ΕΛΕΤΟ. 
Δεδομένου ότι δεν αποκλείστηκαν τελείως υπάρχει ελπίς, 
τώρα, οι κατά νομούς αρμόδιοι να το φροντίσουν αρκεί να 
τους δοθεί ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ... 

Μ.Κ. 
 

ΟΔΩΝΥΜΙΚΑ 
Ας μην ξενίσει ο τίτλος. Είναι μάλλον δικαιολογημένος 
ύστερα από το Λεξικό για τα ονόματα των οδών του 
Λεκανοπεδίου που εξέδωσε το Πνευματικό Κέντρο του 
Δήμου Αθηναίων. Είναι μια εξαιρετικά φροντισμένη έκδοση 
με τίτλο "Οδωνυμικά" που θεσμοθετεί μια κατηγορία 
τοπωνυμίων, τα οδωνύμια. 

Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση του έργου στην οποία 
προστέθηκαν καινούρια ονόματα οδών και έγιναν μερικές 
συμπληρώσεις στα λήμματα. Συγγραφείς είναι η Μάρω 
Βουγιούκα και ο Βασίλης Μεγαρίτης. 

Σε δύο τόμους με πάνω από 1000 σελίδες, 
περιλαμβάνονται τα ονόματα των 3120 οδών της Αθήνας, 
δηλαδή της περιοχής του Δήμου Αθηναίων. Σε κάθε λήμμα 
δίνεται με γλαφυρό τρόπο η σημασία του, τα βιογραφικά 
στοιχεία, αν πρόκειται για οδό που έχει ονοματοδοτηθεί με 
όνομα προσώπου, τα γεωγραφικά στοιχεία όταν πρόκειται 
για γεωγραφικό όνομα κτλ. Στο τέλος, περιλαμβάνονται και 
οι πλατείες και οι άλλοι δημοτικοί χώροι, άλση κ.ά. 

Εκτός από τα συγχαρητήρια στους συγγραφείς θα πρέπει 
να αναγνωριστεί η συμβολή του Πνευματικού Κέντρου του 
Δήμου για την εξαιρετικά φροντισμένη έκδοση και 
συγκεκριμένα της διευθύντριας κας Ε. Τσαούσογλου-
Σταυριανοπούλου. Να προσθέσουμε και δυο χρήσιμες 
πληροφορίες: Τα "Οδωνυμικά" διαθέτονται από το Π.Κ. 
στην οδό Ακαδημίας, στην υπερβολικά, κατά τη γνώμη μας, 
χαμηλή τιμή των 4.000 δρχ. και οι δύο τόμοι. 

Β.Α.Φ. 
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ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ 
Τα τελευταία νέα μέλη που απέκτησε η ΕΛΕΤΟ είναι τα 
ακόλουθα: (κωδικός αριθμός μέλους, όνομα, ιδιότητα): 

Τ116  Ραζή Φωτεινή, Πτυχ. Γαλλικής Φιλολογίας 
Τ117  Κατερινάκης Θεόδωρος, Πτυχ. Πληροφορικής 

ΟΠΑ 
Τ118  Σαρρής Ηλίας, Δρ. Φυσικός-Γεωφυσικός 
Τ119  Τσιμπίδη Στρατηγούλα, Πολιτική επιστήμων 
Τ120  Καλιοντζής Ιωάννης, Φυσικός 
Τ121  Τράτα Κωνσταντίνα, Πτυχ. Γαλλικής Φιλολογίας 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΠΟ-EUDISED (ΕΣΤΕΠΕ) 
Από τη ΜΕΠΟ (Μόνιμη Ομάδα Ορολογίας του Πανελλήν. 
Συλλόγου Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων) σε συνεργασία με 
το Γραφείο EUDISED (ΕΣΤΕΠΕ) του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου προτείνεται για "διάλογο" η ακόλουθη απόδοση 
του όρου accountability: 

accountability – υπολογιμότητα 

Αιτιολόγηση-Τεκμηρίωση: 

account  – λογαριασμός, υπολογίζω 

accountable  – υπολόγιμος 

accountability  – υπολογιμότητα 

Σ.Δ. - Ι.Κ. 
 
 
ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
Στο περιοδικό "Μνημεία και Περιβάλλον" (Τεύχος 2ο 
Θεσσαλονίκη, 1994), δημοσιεύτηκε γλωσσάρι με όρους της 
συντήρησης και αποκατάστασης των μνημείων, που 
συντάχθηκε από τον αρχιτέκτονα Σταύρο Πίττα. 

Στο γλωσσάρι περιέχονται 22 όροι με τους αντίστοιχους 
αγγλικούς, γαλλικούς και ιταλικούς, δίνεται περιγραφικά η 
σημασία του κάθε όρου και συνοδεύεται από σχόλια, 
ιστορικές πληροφορίες και προσωπικές απόψεις του 
συγγραφέα. 

Οι αποδόσεις των όρων είναι επιτυχείς, εκτός ίσως από 
τους όρους "preservation" που αποδίδεται ως "συντήρηση" 
και "maintenance" ως "περιοδική συντήρηση". Προφανώς 
δημιουργείται σύγχυση με την απόδοση αυτή, αφού σε 
άλλα πεδία το "maintenance" έχει καθιερωθεί ως 
"συντήρηση" και το preservation ως "διατήρηση". Οι 
παρατηρήσεις για τον ατυχή νεολογισμό "αναπαλαίωση" 
του Α.Ορλάνδου είναι απόλυτα ορθές. 

Β.Α.Φ. 
 

ΕΝΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΕΦΥΓΕ 
Δεν είναι πολλές μέρες που ο Δαμιανός Στρουμπούλης, 
ιδρυτής και πρόεδρος του Ομίλου Πειραιώς για τη Διάδοση 
της Ελλ. Γλώσσας απεδήμησεν εις Κύριον. 

Ο Δαμιανός Στρουμπούλης έζησε τη ζωή του με συνεχή 
προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Δεν επιτρέπει ο χώρος 
να αναφερθούμε στον πολυσχιδή αγώνα του, όμως πρέπει 
να αναφερθεί η αγάπη του για την ελληνική γλώσσα και οι 
προσπάθειές του γι'αυτήν, κατόρθωσε να δημιουργήσει 
κίνημα για τη διάδοσή της και για το σκοπό αυτό εξέδιδε τη 
μηνιαία εφημερίδα "Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ". 

Β.Α.Φ 

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
Αρχίζοντας από τούτο το φύλλο, θα δώσουμε σιγά-σιγά 
όλους τους βασικούς όρους και ορισμούς της επιστήμης 
της Ορολογίας, όπως αυτοί έχουν γίνει διεθνώς αποδεκτοί, 
με το Διεθνές Πρότυπο ISO1087, παρενθέτοντας και τον 
αριθμό του σχετικού ορισμού για κάθε έναν από αυτούς 
στο Πρότυπο. Παράλληλα, θα δίνουμε και τον αντίστοιχο 
αγγλικό και γαλλικό όρο που περιλαμβάνει το Πρότυπο. 
αντικείμενο (object, objet): Κάθε στοιχείο της αντιληπτής ή 
της νοητής πραγματικότητας (2.1). 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Τα αντικείμενα μπορεί να είναι υλικά (π.χ. μια 
μηχανή) ή άυλα (π.χ. μαγνητισμός). 
 
θεματικό πεδίο (subject field, domaine): Τμήμα της 
ανθρώπινης γνώσης, τα όρια του οποίου ορίζονται σε 
σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό (2.2). 
 
έννοια (concept, notion): Μονάδα σκέψης που 
συγκροτείται, μέ αφαίρεση, βάσει ιδιοτήτων κοινών σε ένα 
σύνολο αντικειμένων (3.1). 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Οι έννοιες δεν συνδέονται με συγκεκριμένες 
γλώσσες. Επηρεάζονται, όμως, από το κοινωνικό ή 
πολιτιστικό υπόβαθρο. 

Σύμφωνα - πάντα - με το Διεθνές Πρότυπο ISO 1087, μια 
πρώτη διαίρεση των εννοιών είναι σε: δάνειες, υπάλληλες 
(υπερτασσόμενες & υποτασσόμενες) και παράλληλες 
(παρατασσόμενες) οι ορισμοί των οποίων θα μας 
απασχολήσουν στο επόμενο φύλλο.  

Κ.Β. 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ1 έλα κι εσύ 
 
 
 

Η λύση στο Πρόβλημα Αρ.9 
Από τους, 500 περίπου, αποδέκτες 116 ανταποκρίθηκαν 
στο κάλεσμα των δύο Ομάδων (ΜΟΤΟ και 
ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1) και αξιολόγησαν τις τρεις αποδόσεις του 
όρου bit. Η αντιστοίχιση της ψήφου: 

 Α (επιτυχής όρος)  με βαθμό 10 
 Β (μετρίως επιτυχής όρος)  με βαθμό 8 
 Γ (ανεπιτυχής όρος)  με βαθμό 5 

έδωσε το αποτέλεσμα: 

δυφίο: 8,47 διττίο: 7,72 δυαφίο: 5,66 

Η σαφής υπεροχή του δυφίου δικαιώνει και τις δύο Ομάδες 
στην εκφρασμένη, ήδη, προτίμησή τους υπέρ αυτού. Η 
Τελική Απόφαση των δύο Ομάδων, λοιπόν, έχει ληφθεί 
(είναι δε ικανοποιητική σε μεγάλο βαθμό στο 
"πολυεπιστημονικό" κοινό των ψηφισάντων): 

binary digit = δυαδικό ψηφίο 
bit = δυφίο {ουσιαστικό} 
 = δυφιακός {επίθετο} 
 = δυφίου ή δυφίων {γενική προσδιοριστική} 
 = δυφιο- {ως α' συνθετικό σύνθετου όρου} 
 = -δύφιος, -δυφιακός κτλ. {ως β' συνθετικό} 

Η Απόφαση αυτή συνετέλεσε στην αναβάθμιση πολλών 
δεκάδων σύνθετων όρων που περιέχουν το bit και 
εφαρμόζεται ήδη στους τομείς ΙΤ&Τ.  
Αμεσο αποτέλεσμα ήταν η αναβάθμιση του όρου byte που 
από "ψηφιοσυλλαβή" έγινε "δυφιοσυλλαβή". 

Κ.Β. 

                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
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       ΓΛΑΦΥΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΟΛΟΓΙΑ 
 
Γλαφυρότητα: αρετή του λογοτεχνικού κειμένου. Ακριβολογία: 
προτέρημα του επιστημονικού κειμένου. Γλαφυρότητα και 
ακριβολογία. Δύσκολο οι δυο να συνυπάρχουν σε ένα κείμενο. 
Ισως στον εκλαϊκευτικό επιστημονικό λόγο να πετυχαίνεται αυτό 
ως ένα βαθμό, με πολύ κίνδυνο, όμως, για εννοιολογικό 
εκτροχιασμό και δημιουργία συνθηκών παρερμήνευσης. 
 
Γλαφυρότητα σημαίνει κομψότητα, σημαίνει λεπτότητα, σημαίνει 
χάρη και συνήθως υποδηλώνει τέχνη και μαστοριά και 
επεξεργασία. Συχνή είναι η χρήση συνωνύμων, που χαρίζει 
ευλυγισία στην έκφραση και κυματισμό στο συναίσθημα, γιατί κάθε 
συνώνυμο, είτε είναι ταυτόσημο (πλήρες συνώνυμο) είτε, πολύ 
περισσότερο, οιονεί συνώνυμο, συνοδεύεται από ένα ολότελα 
δικό του πλήθος εννοιολογικών αποχρώσεων, εμφανών ή αφανών 
στην πρώτη επαφή, και καθεμιά απ’ αυτές με διαφορετικό, 
ποσοτικά και ποιοτικά, συναισθηματικό φορτίο. 
 
Ας πάρουμε, για παράδειγμα, τα τρία συνώνυμα: ικεσία, 
παράκληση, παρακάλι. Σχεδόν σε κάθε φράση που 
περιλαμβάνει ένα από αυτά είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν στη 
θέση του και τα δύο άλλα. Είναι φανερό, όμως, πως, στην κάθε 
περίπτωση, δεν λέμε ακριβώς το ίδιο. Δεν λέμε π.χ. στον άλλο 
“άσε τις παρακλήσεις, δεν θα με κάνεις να σε λυπηθώ!”. Ούτε λέμε 
“Θα κάμω μια ικεσία”... Πίσω από τους τρεις πιοπάνω κοινούς 
όρους στοιχίζονται έννοιες όπως: αίτηση, αίτημα, προσευχή, 
τελετουργία, έκκληση, επίκληση..., με σύνδεση διαφορετικού 
είδους και βαθμού. Ετσι, θα μπορούσαμε να τους βρούμε και τους 
τρεις μέσα στην ίδια πρόταση ή παράγραφο όπως σ’ αυτήν που 
ακολουθεί: 
“Διέκρινα στο βλέμμα του την ικεσία. Ηταν μια βουβή παράκληση 
που δεν είχε καμιά σχέση με τα συνηθισμένα “από στήθους” 
παρακάλια των άλλων. Με είχε κιόλας συγκινήσει...” 
 
Στον επιστημονικό λόγο, όμως, είναι βασική απαίτηση “να 
λέγονται τα ακριβή”. Πρωτεύει η σαφήνεια στον προσδιορισμό 
των εννοιών. Η συναισθηματική πλευρά έχει δευτερεύουσα 
σημασία. Οι υποκειμενισμοί και οι προτιμήσεις περιορίζονται στην 
αυστηρή και τεκμηριωμένη επιστημονική θεώρηση. Αυτό δεν 
αποκλείει να υπάρχουν αυθαίρετες παραδοχές, που μπορεί 
μερικές φορές να φτάνουν ακόμα και στα όρια του ακροβατισμού. 
Πάντα όμως υπάρχει ένα υποκείμενο λογικό οικοδόμημα 
προσδιορισμένο με ακρίβεια. Πάντα υπάρχει ως βάση ένα 
σύστημα εννοιών. 
 
Για την εξασφάλιση της ακριβολογίας, πρέπει να πληρούνται οι 
ακόλουθες απαιτήσεις: 
 
- Πρέπει να υπάρχει αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία όρου και 

έννοιας (τουλάχιστο στο ίδιο κείμενο). Δηλαδή να υπάρχει 
αφενός μονωνυμία των εννοιών (κάθε έννοια να έχει ένα 
μόνο όνομα - όρο) και αφετέρου μονοσημία των όρων (κάθε 
όρος να έχει μία μόνο σημασία - έννοια). Με άλλα λόγια, να 
ισχύει: όσες οι διαφορετικές έννοιες τόσοι, και 
διαφορετικοί μεταξύ τους, οι αντίστοιχοι όροι.  

 

 Δεν μιλάμε εδώ για λέξεις ενός γενικού λεξικού όπου η 
μονοσημία - μία λέξη μία σημασία - συχνά απουσιάζει, αλλά 
γιά έννοιες και όρους ενός επιστημονικού τομέα ή ειδικού 
θεματικού πεδίου όπου η προαναφερόμενη 
αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία δεν είναι κάτι το ανέφικτο, αλλά 
αποτελεί μόνιμο στόχο και καθημερινή πράξη των 
ασχολουμένων σοβαρά με την ορολογία του υπόψη τομέα.  

 
- Οσες φορές κι αν χρειαστεί να επαναληφθεί ένας όρος δεν θα 

πρέπει να διστάσουμε να τον χρησιμοποιήσουμε αντί να 
καταφύγουμε στη χρήση συνώνυμου όρου. Ωστόσο, αν δεν 
είναι δυνατό να αποφευχθεί η χρήση συνωνύμων στο ίδιο 
κείμενο, τότε θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά και 
διάκριση των συνωνύμων. 

 
 Η πολυωνυμία μιας έννοιας (δύο ή περισσότεροι συνώνυμοι 

όροι) συνδυασμένη - μέσα στον ίδιο τομέα - με την πολυ-
σημία, συχνά δισημία, έστω και ενός από τους συνώνυμους 
όρους που αποδίδουν την έννοια, είναι κατά κανόνα αιτία 
αμφισημίας που αποτελεί μια από τις χειρότερες περιπτώσεις 
ασάφειας (διφορούμενοι όροι που δημιουργούν σύγχυση). Για 
παράδειγμα, στη Χημεία το κοινό “οινόπνευμα” λέγεται και 
“αιθυλική αλκοόλη” αλλά και μόνο “αλκοόλη” που όμως 
αποδίδει και την έννοια μιας ολόκληρης κατηγορίας χημικών 
ενώσεων (των αλκοολών). Σ’ ένα κείμενο Χημείας, λοιπόν, ο 
όρος “αλκοόλη” δημιουργεί αμφισημία, είναι διφορούμενος 
όρος.  

 
- Οποια συντόμευση ενός όρου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 

(συντομογραφία, αρκτικόλεξο, ακρώνυμο) πρέπει να 
προσδιορίζεται με πληρότητα στην πρώτη εφαρμογή της 
(δηλαδή να περιλαμβάνεται ρητά ο πλήρης όρος). 

 
- Η έκφραση πρέπει να διακρίνεται από λιτότητα και 

απλότητα, χωρίς πολλά σχήματα λόγου ή λογοτεχνικά 
καλολογικά στοιχεία. 

 
Γενικά, οι ειδικές έννοιες ενός επιστημονικού τομέα, έχουν σαφώς 
διατυπωμένο ορισμό, χωρίς εναλλακτικές επιλογές και 
αποχρώσεις, χωρίς υπονοούμενα και αμφισημίες. Χωρίς 
αβεβαιότητα στη διατύπωση. Η γενίκευση, η εξειδίκευση, η 
μεταφορά, όταν χρησιμοποιούνται, είναι υπό αυστηρό έλεγχο. Με 
άλλα λόγια, το επιστημονικό κείμενο λέει τα πράγματα με τ’ όνομά 
τους, που όμως πρέπει να επιλεγεί με ιδιαίτερη μελέτη και 
προσοχή...                  
 Κ.Β. 
  

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ 

 
Στις 28.3.95 πραγματοποιήθηκε (σε αίθουσα του ΕΛΟΤ) η ετήσια 
τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΛΕΤΟ όπου:  
- Εγινε διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του απερχόμε-

νου ΔΣ και προϋπολογισμός για το 1995, 
- Διαβάστηκε η Εκθεση Ελέγχου της Ελεγκτικής Επιτροπής, 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society  for  Terminology  (ELETO) 
 
Σωκράτη Τσάκωνα 5, 15236 ΠΕΝΤΕΛΗ 
Αρ.Τηλεφ.:   2013778 
Αρ.Τηλεομ.: 8068299 
 
Αρ.11  Απρίλιος-Μάιος 1995 
ISSN 1106-1073 

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) 

E
Λ  

Ε  Τ Ο 
L 

E



ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ Αρ.11 2

- Εγινε ο απολογισμός εργασιών ορολογίας, 
- Εγκρίθηκαν παμψηφεί τα πεπραγμένα του ΔΣ και του ΓΕΣΥ, 
- Καθορίστηκε ο τόπος και η ημερομηνία των αρχαιρεσιών, 
- Εγινε εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και 
- Αποφασίστηκε αύξηση της ετήσιας συνδρομής σε 5.000 δρχ. 

της οποίας η έναρξη ισχύος θα αποφασιστεί από το νέο ΔΣ. 
 
Οι αρχαιρεσίες καθορίστηκαν για την Τετάρτη, 3.5.1995, ώρα 3.00 
μ.μ. ως 6.00 μ μ. σε αίθουσα του ΕΛΟΤ (Αχαρνών 313). Σύμφωνα 
με το Καταστατικό μπορούν να ψηφίσουν όλα τα ταμειακά ενταξει 
μέλη, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή. 
 
  

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
 
‘“Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ”: Τα φύλλα 51 και 52. 
“Βιομηχανική Επιθεώρηση”: Τα τεύχη 693 και 694, Φεβρουα-
ρίου και Μαρτίου 1995. 
“Ενημερωτικό Δελτίο ΓΓΕΤ”: Του Ιανουαρίου και του Φεβρου-
αρίου 1995. 
“Σημειώματα Συσκευασίας”: Το τεύχος 22 του Μαρτίου 1995. 
“Δελτίο ΣΕΒ”: Το τεύχος 558, Δεκεμβρίου ‘94 - Φεβρουαρίου 95. 
 
  

ΔΩΡΕΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 
 
- Στάλθηκε στην ΕΛΕΤΟ από το μέλος Δημήτρη Γιάξα το τεύχος 

2/1994 του “Terminologie et Traduction”, που εκδίδεται από 
τη Μεταφραστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 

 Στο τεύχος αυτό περιέχεται το άρθρο του Βασίλη Φιλόπουλου 
“Συμβολή στη Δημιουργία Ελληνικής Ορολογίας 
Χρωμάτων”. 

- Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών-Βιβλιπωλών έστειλε το 
“Δελτίο Ελληνικής Βιβλιογραφίας” Νο 9/1993. 

 
      MIA  ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΠΟ-EUDISED 

ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ 
 

Από τον κ. Γιώργο Κατσούλη, Αιγιαλείας 43, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ,  
λάβαμε επιστολή στην οποία διατυπώνει τεκμηριωμένα σχόλια για 
την πρόταση: acountability = υπολογιμότητα των ΜΕΠΟ-
EUDISED που δημοσιεύσαμε στο προηγούμενο φύλλο. και 
καταλήγει στην πρόταση ότι “η ορθή απόδοση της λέξης 
accountability είναι η αναφερόμενη στο ΜΕΓΑΛΟ ΑΓΓΛΟ-
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ των Εκδόσεων ΟΔΥΣΣΕΥΣ, δηλαδή ευθύνη  
με τη σημασία της απολογιστικής ευθύνης, της απόδοσης λογα-
ριασμού”. 
Διαβιβάσαμε την επιστολή του κ Κατσούλη στη ΜΕΠΟ (συλλογικό 
μέλος της ΕΛΕΤΟ) για να μελετηθεί λεπτομερώς μαζί με τις 
υπόλοιπες προτάσεις που θα συγκεντρωθούν. 
 
  

ΔΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ LSP 
 

Το 10ο Ευρωπαϊκό Συμπόσιο LSP διοργανώνεται από το 
Πανεπιστήμιο της Βιέννης και θα πραγματοποιηθεί από 29 
Αυγούστου ως 2 Σεπτεμβρίου 1995 στη Βιέννη. Πληροφορίες και 
εγγραφές: 
     Dr Gerhard Budin 
 INFOTERM 
 Heinestrasse 38 
 A-1020  VIENNA 
  

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
 
“Βασικό Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής” των Γεράσιμου Μαρ-
καντωνάτου, Θ. Μοσχόπουλου, Ε. Χωραφά, Εκδ. Gutenberg, 
Αθήνα 1994, σελ.472. 
Αναδημοσιεύουμε μέρος από την παρουσίαση του Σ. Ι. Καργάκου 
στον Οικονομικό Ταχυδρόμο. 
“Οι συγγραφείς έχουν μακρά συγγραφική παράδοση, ιδίως στ’ 
αρχαία ελληνικά, με πολλά βοηθητικά βιβλία. Θεωρώ και τη 
λεξικογραφική εργασία τους σημαντική, διότι επιλέγουν τις πιο 
βασικές λέξεις, τις ερμηνεύουν, τις ετυμολογούν και επιπλέον 
δίνουν και τις συντακτικές διαπλοκές τους. Το Λεξικό περιέχει, εν 
είδει εισαγωγής, ιστορικό διάγραμμα της αρχαίας ελληνικής και 
σαν επιλόγημα (πράγμα σπουδαίο) τη χρονολόγηση των αρχαίων, 
τα συστήματα αρίθμησης (το κείμενο αυτό γράφεται το μήνα 
Μεταγειτνιώνα), τα μέτρα μήκους, τα νομίσματα, τις μέρες του 
μήνα, τις κυριότερες γιορτές και μερικές αποφθεγματικές φράσεις. 
Προς τέρψη των αναγνωστών παραθέτουμε την ακόλουθη: 

“Πίθηκος ο πίθηκος καν χρυσά έχη σανδάλια” (Μακρ. Παροιμ. VII, 
12)”. 
 
  

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (2) 
 
Συνεχίζουμε και σ’ αυτό το φύλλο τη δημοσίευση των βασικών 
όρων και ορισμών της Ορολογίας σύμφωνα με το Διεθνές 
Πρότυπο ISO 1087. (Ο αριθμός σε παρένθεση είναι ο αριθμός του 
αντίστοιχου ορισμού στο Πρότυπο). 
 
ειδική γλώσσα (special language, langue de specialite): Γλωσσο-
λογικό υποσύστημα, που αποσκοπεί σε αναμφίσημη (μη 
διφορούμενη) επικοινωνία σε συγκεκριμένο θεματικό πεδίο με τη 
χρησιμοποίηση συγκεκριμένης ορολογίας και άλλων γλωσσο-
λογικών  μέσων (2.3). 
 
δάνεια έννοια (borrowed concept, notion empruntee): Εννοια που 
χρησιμοποείται σε δεδομένο θεματικό πεδίο αλλά ανήκει κυρίως 
σε άλλο θεματικό πεδίο (3.1.1). 
 
υπερτασσόμενη έννοια (superordinate concept, notion 
superordonnee): Εννοια που ανήκει σε ένα ιεραρχικό σύστημα 
εννοιών και μπορεί να υποδιαιρεθεί σε έναν αριθμό εννοιών 
χαμηλότερης τάξης (ιεραρχικής στάθμης). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Η διεργασία με την οποία γίνεται αυτό λέγεται υπόταξη. 
 
υποτασσόμενη έννοια (subordinate concept, notion 
subordonnee): Εννοια που ανήκει σε ένα ιεραρχικό σύστημα 
εννοιών και μπορεί να ομαδοποιηθεί με μία τουλάχιστον έννοια της 
ίδιας τάξης και να σχηματίσει μια έννοια υψηλότερης τάξης 
(ιεραρχικής στάθμης). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Η διεργασία με την οποία γίνεται αυτό λέγεται υπέρταξη. 
 
παρατασσόμενη έννοια (co-ordinate concept, notion 
coordonnee): Εννοια που ανήκει σε ένα ιεραρχικό σύστημα 
εννοιών και κατατάσσεται στην ίδια τάξη (ιεραρχική στάθμη) με μια 
ή περισσότερες άλλες έννοιες. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Η ύπαρξη δύο ή περισσότερων εννοιών στην ίδια τάξη 
(ιεραρχική στάθμη) λέγεται παράταξη. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ - Οι υπερτασσόμενες και υποτασσόμενες έννοιες 
λέγονται απο κοινού και υπάλληλες έννοιες, ενώ οι 
παρατασσόμενες έννοιες λέγονται και παράλληλες έννοιες. 
       Κ.Β. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ ...έλα κι εσύ 
 
 

Πρόβλημα Αρ.11 
 
Μια πρόταση της Ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 (συλλογικού μέλους 
της ΕΛΕΤΟ) για την απόδοση των όρων fractal και graftal: 
 
fractal: 

μορφόκλασμα (παράγ. επίθετο: μορφοκλασματικός) 
κλασμομορφή (παράγ. επίθετο: κλασμομορφικός) 
κλασμόμορφο (παράγ. επίθετο: κλασμομορφικός) 
κλασμοειδές (παράγ. επίθετο: κλασμοειδικός), 

 
graftal: 

μοσχευμομορφή (παράγ. επίθετο: μοσχευμομορφικός) 
μοσχευμόμορφο (παράγ. επίθετο: μοσχευμομορφικός) 
μοσχεύμορφο (παράγ. επίθετο: μοσχευμορφικός) 
μοσχευμοειδές (παράγ. επίθετο: μοσχευμοειδικός) 
 

έχει κυκλοφορηθεί από το ΕΛΚΕΠΑ (που έχει την ευθύνη της 
λειτουργίας της Ομάδας) για δημόσια κρίση. Σχόλια-Προτάσεις 
μπορούν να διαβιβαστούν και στην ΕΛΕΤΟ. 

Το "ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ" είναι τακτικό και σύντομο περιοδικό μέσο 
αλληλοενημέρωσης των μελών της ΕΛΕΤΟ, αλλά και γενικότερης 
ενημέρωσης ενός ευρύτερου κύκλου αποδεκτών για θέματα της 
ελληνικής γλώσσας και ορολογίας. Τα μέλη της ΕΛΕΤΟ καλούνται 
να πλαισιώσουν τα μέλη του ΔΣ και του ΓΕΣΥ σ' αυτήν την 
προσπάθεια συμβάλλοντας και με τη δική τους συνεισφορά σε 
ύλη που θα είναι ευπρόσδεκτη. 



  ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ΤΑ ΝΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ 
 

Μετά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών (3.5.95) και την τήρηση όλων 
των προβλεπόμενων από το Καταστατικό διαδικασιών, 
συγκροτήθηκαν και άρχισαν να λειτουργούν, για την επόμενη 
διετία 1995-1997, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) και το νέο 
Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο (ΓΕΣΥ) της ΕΛΕΤΟ. Η σύνθεση 
τους είναι η ακόλουθη: 
 
Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ): 
 
Πρόεδρος: Βασίλης Α. Φιλόπουλος 
Αντιπρόεδρος: Μαρία Καρδούλη 
Γενικός Γραμματέας: Κώστας Βαλεοντής 
Ταμίας: Γιώργος Τσιάμας 
Σύμβουλος: Ζωή Ξενάκη-Βαρλά 
1ος Αναπλ.Σύμβουλος: Αλέξανδρος Γκώγκος 
2ος Αναπλ.Σύμβουλος: Δώρα Ακοβιτσιώτη 
 
Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο (ΓΕΣΥ): 
 
Πρόεδρος: Κώστας Βαλεοντής 
Αντιπρόεδρος: Ζωή Ξενάκη-Βαρλά 
Γραμματέας: Γιώργος Τσιάμας 
 
Σύμβουλοι: 
 Γιώργος Βασιλάκης 
 Αλέξανδρος Γκώγκος 
 Σπύρος Διάμεσης 
 Μαρία Καρδούλη 
 Δημήτρης Παναγιωτάκος 
 Μαίρη Παπαδάκη 
 Γιώργος Πουλάκος 
 Βύρων Σάμιος 
 Βασίλης Α. Φιλόπουλος 
Αναπλ.Σύμβουλοι: 
 Δώρα Ακοβιτσιώτη 
 Σωτήρης Τεσσέρης 
 Γιάννης Χατζηκιάν 
 
  

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ... 
 

Τρία χρόνια πριν, στη συνάντηση του «Αστέρος» στην αίθουσα 
των Εννέα Μουσών, στις 16-4-92, είχε αποφασιστεί η ίδρυση 
Οργάνου για την Ελληνική Ορολογία, ιδιωτικής πρωτοβουλίας, 
αφού μόνο πάθος και σχεδιασμός χρειαζόταν πάντα για να γίνει 
κάτι. (Βλέπε π.χ. Φιλική εταιρεία). 
 

Οι εμνευστές της ΕΛΕΤΟ μοιράστηκαν τότε το έργο της 
συγγραφής του Καταστατικού της και στην γράφουσα έλαχε το 
κομμάτι «περί μελών». Υπομνήσεως ένεκα, για τους παλιούς και 
για τους καινούργιους, επισημαίνουμε το πνεύμα του σχετικού 
άρθρου: 
Μέλη της ΕΛΕΤΟ, ατομικά ή συλλογικά, καλούνται οι του 
πνεύματος και του γράμματος των Αρχών αυτής μετέχοντες 
και υπηρετούντες... 

 
Το σημασιολογικό στοιχείο είναι ΕΛΕΤικό, το δε συντακτικό 
πρότυπο είναι δανεισμένο από την Ισοκράτεια σκέψη και βρίσκεται 
στο αέτωμα της Γενναδίου Βιβλιοθήκης.  
 

Αναλυτικά, αυτό σημαίνει ότι «όποιος συγκεντρώνει τις 
προϋποθέσεις εποικοδομητικής συνεισφοράς για την 
υλοποίηση των σκοπών της ΕΛΕΤΟ», διαθέτει αμείωτο πάθος 
για την ελληνική ορολογία όχι μόνο σε μορφολογικό επίπεδο, αλλά 
κυρίως σε ετυμολογικό, έχει εμπειρία στο χώρο και είναι 
διατεθειμένος/-η να συνεργαστεί πειθαρχώντας στους τεχνικούς 
κανόνες των Αρχών της Ορολογίας κατά ISO και κατά Πλάτωνα, 
και τέλος αυτός/-ή ο/η οποίος/-α συμβάλλει χωρίς εγωιστική 
αναγνώριση αλλά αισθάνεται συλλογική περηφάνεια τότε αυτός/-ή 
είναι μέλος της ΕΛΕΤΟ σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα 
αυτής. 
 

Τα βήματα ή στάδια της Ορολογίας θυμίζουν ορχηθμό στακάτο, 
επαναλαμβανόμενο, όπου ο πρώτος και ο τελευταίος του χορού 
είναι σταυρωτά/δικτυωτά δεμένος με το δεύτερο και τον 
προτελευταίο και η αλυσίδα η ανθρώπινη κινείται χωρίς 
εντυπωσιακά σκέρτσα του «μπροστελάτη» όπως αυτό συνηθίζεται 
στους άλλους ελληνικούς χορούς (π.χ. τσάμικο). 
 

Αυτός ο χορός, ο χορός της ΕΛΕΤΟ, είναι ο «ίσσος», ο χορός της 
θάλασσας, της επαναλαμβανόμενης ρυθμικής κίνησης των 
κυμάτων που μεταφέρουν μηνύματα χωρίς διακοπή... 
 

Εχει διανυθεί απόσταση τριών ετών και έχουν γίνει δειλά-δειλά 
βήματα συλλογικής προσφοράς και συναινετικής διαδικασίας, αλλά 
τα μέλη καλούνται να εμβαπτίζονται στο ΕΛΕΤικό και Ισοκράτειο 
πρότυπο τακτικά. 
 

Είναι τόσο το πνεύμα όσο και το γράμμα μέγιστης σημασίας, αφού 
υπηρετούν την άμεση και πολυσύνθετη ρηματική έκφραση των 
ανθρώπων έχοντας πάντα αφετηρία τα φυσικά πρότυπα και 
στοχεύοντας τα τεχνητά (βλέπε φυσική/τεχνητή νοημοσύνη). 
 

Τεσσεράμισι χρόνια προ του τέλους του αιώνα η ΕΛΕΤΟ 
συνειδητοποίησε αυτήν την πρόκληση και χάραξε την 
επικοινωνιακή πολιτική της. 

Μ.Κ. 
  

Η ΑΡΧΗ ΕΓΙΝΕ !.. 
 

Η πρώτη συνεστίαση μελών και φίλων της ΕΛΕΤΟ, στις 27-6-
95, στην ταβέρνα «ο Χρήστος» (Δουκίσσης Πλακεντίας 34, 
ΧΑΛΑΝΔΡΙ) είχε απόλυτη επιτυχία. Η συμμετοχή - αν και όχι πολύ 
μεγάλη λόγω εποχής - ήταν ικανοποιητική. Το περιβάλλον άνετο 
και συμπαθητικό. Η εξυπηρέτηση τέλεια. Η ποιότητα των 
εδεσμάτων πρώτη. Δεσπόζοντα χαρακτηριστικά της ομήγυρης: η 
εγκαρδιότητα, το χιούμορ και γενικά η επικοινωνία, με 
προεξάρχουσα θεματολογία την ορολογική. Μπράβο σε όλους!  
ΔΣ, μέλη και φίλους. Η αρχή έγινε όμορφα! Σύντομα να 
ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις. Η ΕΛΕΤΟ δεν 
είναι αφηρημένη ύπαρξη. Είμαστε εμείς. Τέτοιου είδους 
εκδηλώσεις εμάς μας φέρνουν πιο κοντά τον ένα στον άλλο και 
αυτήν την καθιστούν σύμπυκνη και συμπαγή, ιδιότητες που τις 
χρειάζεται για να υπερνικήσει τις όποιες δυσκολίες για την επίτευξη 
του σκοπού της.  

Κ.Β. 
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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) 
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ΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ 
 

Τα συλλογικά μέλη  της ΕΛΕΤΟ είναι επώνυμες  Επιτροπές ή 
Ομάδες που τελούν υπό την αιγίδα νομικού προσώπου, έχουν ως 
αντικείμενο  εκπόνηση ελληνικής ορολογίας  ή  ελληνική 
τυποποίηση, ενώ το αποτέλεσμα της εργασίας τους 
δημοσιοποιείται και υπόκειται σε σχολιασμό από οποιονδήποτε 
ενδιαφερόμενο. Σήμερα τα συλλογικά μέλη της ΕΛΕΤΟ είναι: 
 
ΜΟΤΟ: Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας - (ΟΤΕ-

ΕΛΟΤ) 
 

ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 Ομάδα τυποποίησης “Ορολογία Πληροφο-
ρικής”(ΕΛΚΕΠΑ) 

 

ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5:  Ομάδα τυποποίησης (Ακουστική-Ηχομόνωση) 
 

ΕΛΟΤ/ΤΕ21: Επιτροπή τυποποίησης “Αρχές Τεχνικής Ορολογίας” 
(ΤΕΕ) 

 

ΜΕΠΟ:  Μόνιμη Επιτροπή Ορολογίας του Πανελλήνιου Συλ-
λόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων 

 

Ομάδα Ορολογίας: του ΙΑΤΡΟΤΕΚ (Κέντρου Ελληνικής Ιατρι-
κής Πληροφόρησης, Ορολογίας και Τεκμηρίωσης) της 
Εταιρείας Ιατρικών Σπουδών (ΕΙΣ) 

 

Ομάδα Ορολογίας Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔ) 
 
 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
 
“Σπουδαί”: Τεύχος 3-4, Τόμ. 43 (3 αντίτυπα), στο οποίο 

δημοσιεύεται ανακοίνωση της ΕΛΕΤΟ. 
 

“Βιομηχανική Επιθεώρηση”: Τεύχος 695, Απρίλιος 1995. 
 

“Δελτίο Αεροναυπηγών Μηχανικών”: Αρ.φύλλου 20, Οκτ., 
Νοεμβ.1994. 

 

“Ενέργεια και Περιβάλλον”: Τεύχος 4, Νοέμ.94-Ιαν.95 
 

“Η γλώσσσα μας”:  Αρ.Φύλλ. 53, Ετος.5ο, Απρίλ.95. 
 

ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ 
 ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 
Η 5η διεθνής συνδιάσκεψη για τη Μηχανική Μετάφραση (ΜΤ 
SUMMIT V) οργανώνεται από τη Διεθνή Ενωση για Μηχανική 
Μετάφραση (International Association for Machine Translation - 
IAMT) στο Λουξεμβούργο από 11 ως 13 Ιουλίου 1995. 
 

 
 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ 1-10-95 

 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ, με Απόφασή του, καθόρισε 
ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της Απόφασης της Γενικής 
Συνέλευσης για αύξηση της ετήσιας συνδρομής την 1-10-95. 
 

Ετσι, από 1-10-95 η ετήσια συνδρομή - συμπεριλαμβανομένου και 
του έτους 1995 - τόσο τα νέα εγγραφόμενα μέλη όσο και εκείνα 
που οφείλουν τη συνδρομή του 1995 θα είναι 5.000 δρχ. 

 
 

 ΤΟΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
 

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα 
κυκλοφόρησε σε καλαίσθητο τόμο 228 σελίδων τις εισηγήσεις του 
Συνεδρίου “Ελληνική Γλώσσα και Μετάφραση στη Διευρυμένη 
Ευρωπαϊκή Ενωση” που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 
διήμερο 24 και 25 του Νοέμβρη του 1994. Ο τόμος διατίθεται από 
την Αντιπροσωπεία  (Βασιλίσσης Σοφίας 2, κα Βαγενά τηλ. 
7243958). 

Β.Α.Φ. 
 

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ... ΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 
Το Γαλλικό Ινστιτούτο διοργάνωσε (7-10 Ιουνίου) συμπόσιο με 
θέμα “Τα Ελληνικά Γράμματα από τη σκληρή πέτρα στο 
σκληρό δίσκο” για την ιστορία της μορφής των γραμμάτων του 
ελληνικού  
 
 

 
αλφαβήτου. Χώρος του Συμποσίου το αμφιθέατρο του Γαλλικού 
Ινστιτούτου, Σίνα 29. 

Β.Α.Φ. 
 

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
 
Από το “Φύλλο Ενημέρωσης” Αρ.10 του ΕΛΟΤ μαθαίνουμε για το 
Συνέδριο “Οικοδόμηση του Γλωσσικού Πλουραλισμού: Ποιες 
πρωτοβουλίες για την Ευρώπη;”, 19-20 Ιουνίου 1995, στην 
Besançon της Γαλλίας. 
 
 

ΛΕΞΙΚΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Ο καθ. Θ.Α.Παταριάς δώρησε στην ΕΛΕΤΟ το Αγγλοελληνικό 
Λεξικό Βιολογικών και Ιατρικών Ορων, που εκπόνησε σε 
συνεργασία με τον καθ. Κ.Σέκερη, την κα Κ.Σέκερη-Παταριά και 
τον καθ. Λ.Χ.Μαργαρίτη. 
Από τα ονόματα των συγγραφέων τεκμαίρεται ότι πρόκειται για 
έργο περιωπής ως προς την εγκυρότητα της απόδοσης των όρων, 
όμως με τη σεμνότητα που τους διακρίνει δεν διστάζουν να 
ζητήσουν στον πρόλογο του βιβλίου την επισήμανση λαθών κτλ. 
για τη βελτίωση της δεύτερης έκδοσης την οποία υπόσχονται να 
πραγματοποιήσουν. 
Οι όροι που περιέχονται στο Λεξικό πλησιάζουν τους 24.000 και 
αφορούν σε πολλές συγγενείς επιστήμες πέρα από τη Βιολογία και 
Ιατρική, όπως Χημεία, Βοτανική, Ζωολογία, Βιοχημεία κ.ά. Παρά 
την πληθώρα των όρων η συλλογή δεν εκτρέπεται παρά ελάχιστα 
στο συνηθισμένο μειονέκτημα ανάλογων έργων, δηλαδή στην 
παράθεση γενικών όρων. 
Από τεχνική άποψη πρόκειται για επιμελημένη έκδοση η οποία 
διαθέτεται από το Βιβλιοπωλείο “Κωσταράκη”, Ιπποκράτους 2, 
Αθήνα. 

Β.Α.Φ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ ...έλα κι εσύ 
 
 
 

Πρόβλημα Αρ.12 
 

Στην τελευταία συνεδρίασή του το ΓΕΣΥ, μεταξύ άλλων θεμάτων, 
ασχολήθηκε με την απόδοση των όρων jackpot, zapping, και 
Internet.  
 
Το ΓΕΣΥ αποφάσισε να επιλέξει για κάθε περίπτωση, αντίστοιχα, 
έναν από μερικούς προτεινόμενους όρους, αφού συγκεντρώσει και 
μελετήσει και τις προτάσεις των αναγνωστών του Ορογράμματος - 
μελών και φίλων - της ΕΛΕΤΟ:  
 
jackpot:  συγκερδία,  πολυκερδία, ερικέρδεια, υψικέρδεια 
 διπλοκερδία (τριπλοκερδία: διπλό τζάκποτ, κτλ.) 
 σωροκερδία, δαψίλεια 
 
zapping: τηλεσάρωση, διαυλοσάρωση, καναλοδιάβαση, 

καναλοθηρία, τηλεθήρευση. 
 
Internet: Ιντερνετ (εφόσον πρόκειται για κύριο όνομα δικτύου) 
 διαδίκτυο (αν χρησιμοποιηθεί ως είδος δικτύου). 
 
Μπορείτε, λοιπόν, να συμβάλετε ουσιαστικά στην εξεύρεση της πιο 
δόκιμης απόδοσης. Κάνετε την πρότασή σας ή δηλώστε την 
επιλογή σας από τις προτεινόμενες αποδόσεις στο τηλέφωνο 
6118986 ή στείλτε ένα σύντομο τηλεομοιοτύπημα στον αριθμό 
8068299 με σχετική τεκμηρίωση. 

Κ.Β. 

Το "ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ" είναι τακτικό και σύντομο περιοδικό μέσο 
αλληλοενημέρωσης των μελών της ΕΛΕΤΟ, αλλά και γενικότερης 
ενημέρωσης ενός ευρύτερου κύκλου αποδεκτών για θέματα της 
ελληνικής γλώσσας και ορολογίας. Τα μέλη της ΕΛΕΤΟ καλούνται 
να πλαισιώσουν τα μέλη του ΔΣ και του ΓΕΣΥ σ' αυτήν την 
προσπάθεια συμβάλλοντας και με τη δική τους συνεισφορά σε 
ύλη που θα είναι ευπρόσδεκτη. Μοναδική προϋπόθεση: τα 
κείμενα να είναι ευανάγνωστα και σύντομα και να είναι έτοιμα, 
από το συντάκτη τους, για δημοσίευση χωρίς να χρειάζονται 
περαιτέρω επεξεργασία από άλλον  



  ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ  
ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 

 
Οι Βασικές Αρχές της Ορολογίας, όπως αυτές διαμορφώθηκαν 
από τις τεχνικές επιτροπές της Διεθνούς Οργάνωσης 
Τυποποίησης (ISO) έχοντας ως σημεία αναφοράς τα ελληνικά και 
λατινικά πρότυπα, μετέχουν του πνεύματος και του γράμματος της 
εποχής της μετά το 2000. Ητοι, χαρακτηρίζονται από την τάση τη 
διαλογική και συναινετική, το πνεύμα συνεργασίας και τη 
διαδικασία της ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, της ευρύτερης συναίνεσης μέσω 
δημοσιοποίησης. 
 

Η συνεχής βελτίωση των μέσων επικοινωνίας, λεκτικών και 
τεχνολογικών κυρίως, η συνεχής αναζήτηση του βέλτιστου όρου 
στον τομέα των νεολογισμών είναι δείγμα αυτής της προσέγγισης 
για καλύτερο επικοινωνιακό αποτέλεσμα. 
 

Στην Ελληνική Ορολογία δεν έχουμε μόνο ζήτημα νεολογισμών. 
Εχουμε κυρίως ζήτημα δανείων και αντιδανείων όταν τα 
γλωσσικά δάνεια .επιστρέφουν στην δανείστρια γλώσσα με 
εννοιολογικές και μορφο-φωνολογικές αλλαγές. Τα πάθη των 
φωνηέντων και των συμφώνων είναι τόσο παλιά πληγή στην 
επικοινωνία όσο παλιά είναι και η ανθρωπολαλιά, προ της 
περιόδου του μεγάλου Κατακλυσμού. 
 

Το θαυμαστό της Επιστήμης της Ορολογίας, η οποία είναι ειδικός 
κλάδος των επιστημών της γλώσσας, με Εδρες σε αρκετά 
πανεπιστήμια ανεπτυγμένων χωρών, είναι ότι εμπλέκει τις έννοιες 
της διεπιστημονικότητας και της αλληλεπίδρασης των γνωστικών 
πεδίων υποχρεώνοντας, έτσι, τους επιστήμονες να σεβαστούν 
αλλήλους και να συνεργαστούν χάριν της επιστήμης για την 
προώθηση της τεχνογνωσίας στα επίπεδα της έρευνας και της 
εφαρμογής. 
 

Θεωρείται, λοιπόν, η Ορολογία πρόδρομος του νέου πνεύματος 
αλληλοσυμπλήρωσης επιστημών, τεχνών και επιστημόνων για την 
ανεύρεση του νέου υποδείγματος επικοινωνίας. 
 

Για να αναφέρουμε τη διεθνή πρακτική στο χώρο της τυποποίησης 
της ορολογίας και των διαδικασιών θα ανατρέξουμε στην 
Οικονομία και στο Εμπόριο και θα αναζητήσουμε μέσω του ICC 
(του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου) τα πρότυπα για τη 
διεθνή εμπορική επικοινωνία. Ο χώρος αυτός έχει ήδη 
προχωρήσει στην παραγωγή τυποποιημένης ορολογίας στο 
διεθνές εμπόριο, στις μεταφορές, στις ασφάλειες, στα τραπεζικά, 
στη συσκευασία, αφού η τάση είναι προς μια παγκοσμιοποίηση 
της Οικονομίας δεδομένων των περιορισμένων ποιοτικών πόρων 
προς ανταλλαγή και επιβίωση. 
 

Η επικοινωνία, λοιπόν, στο διεθνές περιβάλλον απαιτεί κοινή 
γλώσσα μέσα από την τυποποιημένη ορολογία και πρακτική, 
χάριν οικονομίας των μέσων και του χρόνου. 
 

Οι Τηλεπικοινωνίες είναι ένας άλλος ειδικός διεθνής 
επικοινωνιακός χώρος με παρόμοιες τάσεις και αποτελέσματα - 
βλέπε διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα (των οργανισμών: ITU, 
ETSI, CEN, CENELEC). 
 

Οι ανάγκες  παραγωγής  και αναθεώρησης  ορολογίας  είναι 
τερά 
 

 
στιες αν ληφθεί υπόψη ότι υπάρχει νέα εισροή ύψους 2.500 όρων 
ανά μήνα από το παγκόσμιο επιστημονικό και τεχνικό γίγνεσθαι. 
 

Η κάλυψη των τεράστιων κενών χρήζει πειθαρχίας, πάθους, 
χρόνου και πίστης στην ελληνική και παγκόσμια επικοινωνία. Η 
ΕΛΕΤΟ μπορεί... Μ.Κ. 
 
  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 
 
Η ΜΟΤΟ (Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας) 
ολοκλήρωσε την επεξεργασία τεσσάρων νέων επιμέρους 
λεξιλογίων  τα οποία κυκλοφόρησε για σχολιασμό η Υπεύθυνη 
Υπηρεσία (Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων) του ΟΤΕ, τον Ιούλιο, με 
προθεσμία υποβολής σχολίων τις 30.09.95. Πρόκειται για τα 
λεξιλόγια: 
 

α. Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Αρ.31 (Ορολογία 
τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού - Πηγή: Κανονισμός 
πιστοποίησης τερματικών της Ολλανδίας), 

 

β. Λεξιλόγιο Ορολογίας Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων 
Αρ.35 (Λεξιλόγιο όρων που χρησιμοποιούνται στις δοκιμές 
συμμόρφωσης πρωτοκόλλων επικοινωνίας - Πηγή: Τεχνική Εκθεση 
ETR 022 του ETSI), 

 

γ. Λεξιλόγιο Ορολογίας Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων 
Αρ.34 (Λεξιλόγιο όρων κεραιών - Πηγή: Διεθνές Πρότυπο IEC 
50(712)), 

 

δ. Λεξιλόγιο Ορολογίας Τηλεπικοινωνιακών Κανονισμών 
Αρ.10 (Λεξιλόγιο όρων κινητών επικοινωνιών - Πηγή: Πράσινη Βίβλος 
της Ευρωπαϊκής επιτροπής για τις κινητές επικοινωνίες). 

 

Παράλληλα, η προαναφερόμενη Διεύθυνση του ΟΤΕ ετοιμάζει την 
4η Εκδοση του Ενιαίου Λεξιλογίου Τηλεπικοινωνιακής 
Ορολογίας της ΜΟΤΟ και θα την κυκλοφορήσει πολύ σύντομα.  
 Κ.Β. 
 

 
Συνάντηση Προέδρου της ΕΛΕΤΟ 

και μορφωτικού ακολούθου 
 της Γαλλικής Πρεσβείας 

 
Ο Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ, Βασίλης Α. Φιλόπουλος, συναντήθηκε με 
το σύμβουλο της Γαλλικής Πρεσβείας Dominique Le Masne και τον 
ενημέρωσε για την ΕΛΕΤΟ, τους σκοπούς και τις δραστηριότητές 
της. Θα ακολουθήσουν και άλλες επαφές. 
 
 

 
ΜΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

 
Στην Αίγινα εκδίδεται η σατιρική μηνιαία εφημερίδα “Το φιστίκι”. Ο 
τίτλος δεν έχει να κάνει και πολύ με το γνωστό φημισμένο προϊόν 
του νησιού, δηλαδή δεν εκδίδεται από τους παραγωγούς για την 
προώθηση του προϊόντος τους. Αλλά και ο αυτοχαρακτηρισμός 
της εφημερίδας δεν ευσταθεί. Οχι ότι δεν έχει χιούμορ,  αλλά τα 
πιο πολλά άρθρα στο “Φιστίκι” αναφέρονται σε πολιτικά και 
πολιτιστικά  
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Hellenic Society  for  Terminology  (ELETO) 
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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) 
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θέματα και σε κάθε φύλλο του περιέχεται και κάτι για την ορολογία. 
 

Στο φύλλο της 30 του Μάη 1995 δημοσιεύτηκε άρθρο του 
Δημ.Γερμιώτη που το προσυπογράφουμε. Το ”Ορόγραμμα” δεν 
διαθέτει επαρκή χώρο για να το αναδημοσιεύαμε, παραθέτουμε, 
όμως, δύο αποσπάσματα: 
 

“Σ’ αυτή την κλίμακα βρίσκεται και το λεξιλόγιο κάτι εντύπων με 
μονοσύλλαβα ονόματα. Κλικ, Φλας, Μαξ, Τσαφ, Σοκ, Χάι. 
Υποτίθεται ότι τα περιοδικά αυτά είναι νεανικά, χιουμοριστικά και 
προοδευτικά. Αν όμως συνδυάσουμε το περιορισμένο τους 
λεξιλόγιο με την τάση πολλών από τους αναγνώστες τους να 
στολίζονται με χαλκάδες και μπιχλιμπίδια, να κουρεύουν τα μαλλιά 
τους σαν τους παλιούς ινδιάνους ή να τα αφήνουν ακούρευτα και 
άλουστα σαν τους Παπούες (του περασμένου βεβαίως αιώνα, γιατί 
οι σημερινοί είναι καθαροί και κουρεμένοι), τότε οδηγούμαστε στο 
συμπέρασμα πως μάλλον σε αγριάνθρωπους παρά σε νέους 
απευθύνονται. 
Δεν είναι φυσικά ούτε νεανικά, ούτε χιουμοριστικά, ούτε 
προοδευτικά. Τα εν λόγω έντυπα με τα μονοσύλλαβα ονόματα, μην 
έχοντας τίποτα το νεανικό και το καινούριο να πούνε, πουλάνε 
δήθεν πρωτοτυπία, και (ο Θεός να το κάνει) χιούμορ, πιο πολύ 
όμως χοντράδα, χυδαιολογία, τσαμπουκά, μαγκιά και 
προστυχιά..... 
Δεν είναι αυτό που ενοχλεί, αλλά η συστηματική και εσκεμμένη 
κακοποίηση της ελληνικκής και η νόθευσή της σε σημείο που να 
γίνεται ακατάληπτη με αγγλικές λέξεις όπως winners, loosers, 
drugs, virtual, που τις χρησιμοποιεί αυτούσιες χωρίς μεταγραφή και 
μετάφραση. Αν τα έντυπα αυτά κυκλοφορούσαν στη Γαλλία ή τη 
Γερμανία θα τα γονάτιζαν οι καταδίκες και τα πρόστιμα για νόθευση 
της γλώσσας....”. 
 

Διευθυντής έκδοσης της εφημερίδας “Το φιστίκι” είναι ο Δημήτρης 
Σαραντάκος, μέλος της ΕΛΕΤΟ. Και κάτι ακόμα σημαντικό για μια 
μη επαγγελματική επαρχιακή εφημερίδα: “Το φιστίκι” διανύει το 
έκτο έτος της έκδοσής του. Β.Α.Φ. 
 
 

  
ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (3) 

 

Συνεχίζουμε και σ’ αυτό το φύλλο τη δημοσίευση των βασικών 
όρων και ορισμών της Ορολογίας σύμφωνα με το Διεθνές 
Πρότυπο ISO 1087 το πρώτο μέρος της οποίας ήταν στο Φύλλο  
Αρ.10 και το δεύτερο στο Φύλλο Αρ.11. (Ο αριθμός σε παρένθεση 
είναι ο αριθμός του αντίστοιχου ορισμού στο Πρότυπο). 
 
σύστημα εννοιών (system of concepts, système de notions): 
Δομημένο σύνολο εννοιών το οποίο δημιουργείται με βάση τις 
μεταξύ τους σχέσεις και στο οποίο κάθε έννοια καθορίζεται από   
τη θέση της σ’ αυτό το σύνολο (3.10). 
 

εννοιολογικό πεδίο (concept field, champ notionnel): Ομάδα 
εννοιών που σχετίζονται θεματικά μεταξύ τους (3.9). 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ -  Το εννοιολογικό πεδίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 
δημιουργία συστημάτων εννοιών. 
 

χαρακτηριστικό (characteristic, caractère): Νοητική παράσταση 
μιας ιδιότητας ενός αντικειμένου που εξυπηρετεί στο σχηματισμό 
και στην οριοθέτηση της έννοιάς  του(3.2). 
 

Παράδειγμα 
Ενα από τα χαρακτηριστικά  της έννοιας “ψάρι” είναι το “έχειν πτερύγια”. 
 

βάθος ή ένταση (intension, comprehension): Σύνολο χαρακτη-
ιστικών που συγκροτούν μια έννοια (3.4). 
 

ιεραρχική σχέση (hierarchical  relation, relation hierarchique): 
Σχέση μεταξύ εννοιών που δημιουργείται με διαίρεση μιας 
υπερτασσόμενης έννοιας σε υποτασσόμενες έννοιες που 
σχηματίζουν μια ή περισσότερες στάθμες, ή με την αντίστροφη 
διεργασία (3.7.1). 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ -  Η διεργασία αυτή οδηγεί επίσης και σε παρατασσόμενες έν-
νοιες. 
 

σχέση γένους-είδους ή γένια σχέση (generic relation, relation 
générique): Ιεραρχική σχέση  που  βασίζεται στη μερική 
ταυτότητα των εντάσεων των εννοιών. (γένιων, είδιων και  
παρατασσόμενων εννοιών) (3.7.1.1). 
 

σχέση όλου-μέρους ή μέρια σχέση (partitive relation, relation 
partitive): Ιεραρχική σχέση στην οποία η υπερτασσόμενη έννοια 
αναφέρεται σε ένα αντικείμενο ώς όλο ενώ η υποτασσόμενη 
έννοια αναφέρεται στα μέρη του (3.7.1.2). 

Κ.Β. 
 

  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 
 
Το ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ αποστέλλεται ταχυδρομικά εκτός από τα μέλη 
της ΕΛΕΤΟ και σε μεγάλο αριθμό προσώπων που ενδιαφέρονται 
για την Ορολογία. Επειδή αρκετοί από τη δεύτερη κατηγορία 
παραληπτών αλλάζουν διεύθυνση χωρίς να ενημερώσουν την 
ΕΛΕΤΟ, το ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ θα συνεχιστεί να αποστέλλεται δωρεάν 
μόνο σε όσους δηλώσουν γραπτά, τηλεφωνικά ή τηλεομοιοτυπικά 
την ακριβή διεύθυνσή τους όπου επιθυμούν να το λαμβάνουν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ ...έλα κι εσύ 
 
 

Πρόβλημα Αρ.13 
 
Κάθε Οργανο Εκπόνησης Ορολογίας συχνά αντιμετωπίζει την 
ονοματοδότηση, στα ελληνικά, μιας νέας έννοιας,  κάποιου 
θεματικού πεδίου, η οποία στη γλώσσα πηγής αποδίδεται 
μονολεκτικά. Εχει να επιλέξει έναν από τους ακόλουθους - κατά 
σειρά ευκολίας - δυνατούς τρόπους: 
 

α. Υιοθετεί  αυτούσιο (γραπτά και φωνητικά) τον ξενόγλωσσο 
όρο και ”ξεμπέρδεψε”. 

β. Μεταγράφει τον ξενόγλωσσο όρο με το ελληνικό αλφάβητο. 
γ. Δανείζεται τον ξενόγλωσσο όρο (μεταγραμμένο ή 

μεταγραμματισμένο στο ελληνικό αλφάβητο) και τον προσαρ-
μόζει στο ελληνικό γλωσσικό σύστημα (γραπτά και φωνητικά). 

δ. Χρησιμοποιεί περίφραση από όρους που αντιστοιχούν σε 
γνωστές έννοιες. 

ε. Μεταφέρει έναν υπαρκτό ελληνικό μονολεκτικό όρο από άλλο 
θεματικό πεδίο στο πεδίο που ενδιαφέρει και προσθέτει μια 
ακόμα σημασία στο σύνολο των σημασιών που 
αντιπροσώπευε ως τώρα ο όρος αυτός. 

ζ. Δημιουργεί ένα νεολογισμό, μια νέα ελληνική λέξη σύμ-
φωνη με τους κανόνες της σύνθεσης, της παραγωγής και της 
σύνταξης της ελληνικής γλώσσας. 

 

Ενα παράδειγμα από την ορολογία της Ακουστικής, για την 
απόδοση στα ελληνικά του windscreen ενός μικροφώνου: 
 

α. windscreen β. γουίντσκρην 
γ. ουιντσκρήνιο δ. προστατευτικό από τον άνεμο 
ε. κάλυμμα  ζ. αλεξάνεμο 
 

 

Το ζήτημα είναι η σειρά προτίμησης των παραπάνω τρόπων. Η 
δική μας πρόταση είναι ξεκάθαρη:  

ζ-ε-δ-γ-β-α. 
Και αν βάλουμε ως παράμετρο τη συχνότητα με την οποία 
συνιστάται να καταφεύγει ο ονοματοθέτης σε κάθε έναν από 
αυτούς: 
 

α. Ποτέ β. Σχεδόν ποτέ γ. Σχεδόν ποτέ 
δ. Σπάνια ε. Συχνά ζ. Κατά κανόνα. 
 
Είμαστε ανοιχτοί σε σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις για το 
σοβαρό αυτό θέμα από οποιονδήποτε αναγνώστη του «Ο» και 
ιδιαίτερα από τα μέλη των Οργάνων Εκπόνησης Ορολογίας 
(Επιτροπών, Ομάδων κτλ.) είτε αυτά είναι συλλογικά μέλη  της 
ΕΛΕΤΟ είτε όχι. 

Κ.Β

ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
ΤΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ 

ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο (της ΕΛΕΤΟ) 
CEN:  Comité Européen de Normalisation 
CENELEC:  Comité Européen de Normalisation Electrotechnique 
ETR: ETSI Technical Report 
ETSI:  European Telecommunications Standards Institute 
ICC: International Commercial Chamber 
IEC:  International  Electrotechnical Commission 
ISO:  International Organization for Standardization 
ITU:  International Telecommunication Union 
ΜΟΤΟ:  Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας 



  ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ΧΡΕΙΑ  ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 
 

 
Με την ανάπτυξη της διακρατικής συνεργασίας και της επικοι-
νωνίας με άλλες χώρες, δεχόμαστε καταιγισμό καινούριων εν-
νοιών όσο ποτέ στο παρελθόν. 
 
 
 

Το πρόβλημα, γιατί για τεράστιο πρόβλημα πρόκειται, απαιτεί τη 
συστράτευση όλων όσων ενδιαφέρονται να μην κατακτηθεί η 
γλώσσα μας από ξένους όρους, φαινόμενο που έχει πάρει 
διαστάσεις στις μέρες μας. Είναι κατανοητή η δυσκολία που 
αντιμετωπίζει καθένας και καθεμιά που δίχως ειδικές γνώσεις 
μεταφράζει ξενόγλωσσα κείμενα στη γλώσσα μας, πολλές φορές 
μην κατανοώντας ούτε την έννοια που έχει ο ξένος όρος. 
 
 
 

Η εύκολη λύση, την οποία όλοι μας πολλές φορές αναγκα-
ζόμαστε να ακολουθήσουμε, είναι να μεταφέρουμε τον ξένο όρο 
αυτούσιο, διστάζοντας ακόμα και να τον μεταγραμματίσουμε. 
Φυσικά, δεν αναφέρομαι σε ξένα δάνεια που καθιερώνονται στη 
γλώσσα μας και προπαντός διεθνοποιημένους όρους, όπως 
ρομπότ ή ραντάρ.  
 
 
 

Εκείνο που αποτελεί κίνδυνο είναι καινοφανείς έννοιες που 
καθιερώνονται με τους ξένους όρους. Σε όσες περιπτώσεις εκείνοι 
που μεταφέρουν πρώτοι την καινούρια έννοια την ονοματίσουν με 
επιτυχή ελληνικό όρο αυτός καθιερώνεται και αποφεύγεται η 
χρήση ξένου όρου. Ομως, πολλοί που μοχθούν δεν ευτυχούν να 
δουν το όρο που πρότειναν να καθιερώνεται. Ακόμα υπάρχει 
δυσκολία στη διάδοση των νεολογισμών. Επιτυχείς προτάσεις 
μένουν άγνωστες, κρυμμένες σε κάποιο άρθρο ή βιβλίο που δεν 
το γνωρίζουν εκείνοι που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. 
Αποτέλεσμα η χρήση αυτούσιου του ξένου όρου ή και καινούρια 
διαφορετική απόδοση πιο πολύ ή πιο λίγο επιτυχής. 
 
 
 

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι δεν αρκεί να προτείνονται 
νεολογισμοί, που είναι απαραίτητο, αλλά υπάρχει αναγκη αυτοί 
να γίνονται προσιτοί. Για το σκοπό αυτό, η ΕΛΕΤΟ θα διαθέτει 
χώρο στο “Ο”, όπου θα δημοσιεύονται προτάσεις νεολογισμών, 
αλλά και ορθές αποδόσεις ξένων όρων με υπάρχοντες όρους της 
Ελληνικής Γλώσσας λ.χ. sponsor - χορηγός. Ακόμα, θα τηρείται 
συλλογή των προτεινόμενων νεολογισμών διαθέσιμη σε κάθε 
ενδιαφερόμενο. 
  Β.Α.Φ. 
 

  
Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ 

 
Η δεύτερη συνεστίαση μελών και φίλων της ΕΛΕΤΟ 
αποφασίστηκε από το ΔΣ να πραγματοποιηθεί στις 24-11-95, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.30 στην ίδια ταβέρνα («Ο 
Χρήστος» Δουκίσσης Πλακεντίας 34, ΧΑΛΑΝΔΡΙ) όπου έγινε η 
πρώτη με μεγάλη επιτυχία. Η συμμετοχή κοστίζει 4.000 δρχ. ανά 
άτομο και αναμένεται να είναι αθρόα. Το ΔΣ σας περιμένει.  

Κ.Β. 
 
 

 

 
 
 
  

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 
 
Οπως είχαμε προαναγγείλει στο προηγούμενο φύλλο η Διεύθυν-
ση Διεθνών Σχέσεων του ΟΤΕ, η υπεύθυνη για τη λειτουργία της 
ΜΟΤΟ (Μόνιμης Ομάδας Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας) 
ολοκλήρωσε την προετοιμασία του “Τεύχους Α” της 4ης Εκδοσης 
του Ενιαίου Λεξιλογίου Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας της 
ΜΟΤΟ και έχει ήδη αρχίσει την εκτύπωση και αποστολή των 
αντιτύπων στους αποδέκτες της ΜΟΤΟ. 
 

Το υπόψη τεύχος περιλαμβάνει Αγγλοελληνικό Λεξιλόγιο με 
7638 αντιστοιχίες  όρων και Λεξιλόγιο Αρκτικολέξων και Συ-
ντομογραφιών με 1094 αντιστοιχίες. 
. Κ.Β. 
  

ΕΛΛΗΝΟΓΕΝΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (1) 
 
Μια γωνιά του “Ο” θα είναι αφιερωμένη στην έρευνα της 
Ελληνογένειας των ξενόγλωσσων όρων. Είναι γνωστό ότι 
δεκάδες χιλιάδες λέξεις της Ελληνικής γλώσσας έχουν περάσει σε 
όλες τις γλώσσες της Γης και απ' αυτές ένας εξίσου σημαντικός 
αριθμός έχει περάσει στην αντίστοιχη επιστημονική ορολογία. 
Ορισμένες είναι εύκολα αναγνωρίσιμες γιατί χρησιμοποιούνται 
σχεδόν αυτούσιες. Δεν θα ασχοληθούμε όμως με αυτές. Θα 
εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτές που για ποικίλους λόγους 
δεν αναγνωρίζονται εύκολα. Μεταξύ των αιτίων της μή 
αναγνώρισης θα καταγράψουμε και το γεγονός ότι η αντίστοιχη 
ελληνική λέξη έχει περιπέσει σε αχρηστία ή χρησιμοποιείται 
σπάνια. Οι γλώσσες στις οποίες θα κινηθούμε θα είναι η αγγλική 
κατά κύριο λόγο και η, γαλλική, ιταλική, ισπανική και γερμανική 
χωρίς να αποκλείσουμε εκ προοιμίου και όλες τις άλλες. Οι πηγές, 
ελλείψει χώρου, δεν παρατίθενται, θα είναι, όμως, στη διάθεση 
κάθε ενδιαφερομένου. 
 

Καλούνται όσοι από τους αναγνώστες διακατέχονται από το ίδιο 
ερευνητικό μένος, να μας στείλουν τα δικά τους σταχυολογήματα 
για δημοσίευση χωρίς να παραλείψουν και τις πηγές τους, τις 
οποίες πρέπει να έχουν στη διάθεση του “Ο”.  
 

Το "μέλδομαι = τήκομαι, λειώνω" έχει δώσει το ρήμα  to melt. 
Το ρήμα "μινύθω = μικραίνω, ελαττώνω σε μέγεθος”, έδωσε στα 
λατινικά το ρήμα minuo = μικραίνω, απ' όπου το minimum. 
Το ομηρικό ρήμα "σίνομαι = βλάπτω κάποιον" δίνει το όνομα 
Σίνης (βλέπε Θησέως κατορθώματα) και το “sinister = δυσοί-
ωνος”. 
Η "λεκάνη" έδωσε το λατινικό lanx - cis που είναι ο δίσκος  της 
ζυγαριάς η οποία είχει δύο (bis) τέτοιους δίσκους που στη ιταλική 
λέγεται bilancia και στην αγγλική balance. 
Το ρήμα "όρνυμι" από το οποίο παράγεται η όρνις - θος, έδωσε 
στα λατινικά το ρήμα orior = σηκώνω, ανυψώνω, από το οποίο 
παράγονται τα origo - inis = πηγή, πρόελευση, το ordo - inis = 
σειρά, τάξη και και το ortus - us = η ανύψωση των ουρανίων 
σωμάτων, η ανατολή, από τα οποία προέρχονται, αντίστοιχα, 
στην αγγλική τα origin, order και  orient,  καθώς και τα 
παράγωγά τους. 
Σε επόμενο “Ο” θα επανέλθουμε. Περιμένουμε τα γραμματά σας. 
  Γ.Α.Τ. 
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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) 
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ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 

Η Γερμανική Ενωση Ορολογίας (Deutscher Terminologie-Tag 
e.V.) οργανώνει συμπόσιο με τίτλο: “Terminologie fόr ein 
Vielsprachiges Europa” (Ορολογία για μια πολυγλωσσική 
Ευρώπη) στις 12 και 13 Απριλίου 1996 στο Συνεδριακό Κέντρο 
Maternushaus της Κολωνίας στη Γερμανία. Πληροφορίες: Jens 
Hiltmann (DTT Secretary) c/o Translingua, Hans Bφcker - Str.29, 
-53225 Bonn, Germany, Tel. +49-228-97557-55. 

Β.Α.Φ. 
  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

Η ΕΛΕΤΟ αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει τα έντυπα 
που δημοσίευσαν ή πρόβαλαν τη “Διακήρυξη - Πρόσκληση προς 
κάθε φίλο της Ελληνικής Γλώσσας”. Τα έντυπα αυτά είναι: 
Εφημερίδα “Ναυτεμπορική”, φύλλο στις 6 Αυγούστου 95, 
αρμόδιος ο δημοσιογράφος Σταύρος Μονεμβασιώτης, 
“Δελτίο Πανελλήνιου Συλλόγου Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων”, 
τεύχος 277, Σεπτεμβρίου 1995, αρμόδιος ο Διευθυντής σύνταξης 
Θανάσης Κονταξής, 
“Ενημερωτικό Δελτίο ΓΓΕΤ”, τεύχος Ιούλ.-Αύγ.1995, αρμόδια 
Αλεξία Βασιλά. 

Β.Α.Φ. 
  

Η ΕΛΕΤΟ ΣΤΗΝ 6η EXPOLIVRES 
 
 

Η ΕΛΕΤΟ στα πλαίσια της απόφασης του ΔΣ να δραστηριο-
ποιηθεί προς την κατεύθυνση της δημοσιοποίησης του έργου της 
και της προσέλκυσης νέων μελών συμμετείχε στο 2ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Καθηγητών Γαλλικής με θέμα “Το μέλλον της Γαλλικής 
Γλώσσας σε μια πολυ-πολιτισμική Ευρώπη” που 
πραγματοποιήθηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από 28.09  μέχρι 1/10/1995. 
Εκεί, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, λειτούργησε η 6η 
EXPOLIVRES με περίπτερα εκδοτών και φορέων όπως το 
Γαλλικό Ινστιτούτο, η Εταιρεία Compulink και η ΕΛΕΤΟ. Η 
συμμετοχή στο Συνέδριο ήταν πολύ μεγάλη και το ενδιαφέρον για 
εγγραφή, ή/και συνεργασία με την ΕΛΕΤΟ ανάλογη. 
Επισημάνθηκε η σπουδαιότητα της εκεί παρουσίας μας, τόσο από 
τους συνέδρους, που επισκέπτονταν το περίπτερό μας όσο και 
στο αμφιθέατρο, στα εργαστήρια  που είχαν θέμα τη μετάφραση 
και  την ορολογία. 
 

Μας ζητήθηκε να παρουσιάσουμε την ΕΛΕΤΟ στο τριμηνιαίο 
περιοδικό τους που θα κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο και έχει 
αποδέκτες πάνω από 2.000 μέλη τους, ώστε να υπάρξει συνέχεια 
της προσπάθειάς μας στη Θεσαλονίκη. 
 

Ευελπιστούμε, λοιπόν, σε μια δημιουργική, επιστημονική 
συνεργασία με τον εν λόγω Σύλλογο καθηγητών και στη συνέχιση 
αυτής της καμπάνιας δημοσιοποίησης του έργου μας σε 
συγγενείς επιστημονικούς συλλόγους. 

Θ.Α. 
ΤΟ “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ” 

ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 
 

Στα γραφεία 112 και 101 του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του 
Υπουργείου Παιδείας (Μεσογείων 392) λειτουργεί από καιρό 
“Εργαστήρι Ορολογίας (και Γλώσσας)” κάθε Τετάρτη, 10-12 μ. με 
ελεύθερη συμμετοχή. Εμφαση στην Επιστημονική Ορολογία την 
πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. 
 Για τη ΜΕΠΟ και το Δίκτυο ΕΣΤΕΠΕ-EUDISED 
 Σ.Η.Δ. 
 

ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Αρ.12: 
ζακερδία! 

 

Μεταξύ των προθημάτων της αρχαίας Ελληνικής γλώσσας είναι 
και το "ζα" = πολύ. Το επίθημα έχει επιβιώσει στην παγκοίνως 
γνωστή λέξη "ζάπλουτος". Στον Ομηρο και τον Ησίοδο συνα-
ντάμε: 
ζάθεος = πολύ θείος, πανίερος 
ζαφλεγής = φλογερός 
ζατρεφής = ευτραφής. 
Η λέξη jackpot προτείνεται να αποδοθεί, μεταξύ άλλων, με την 
λέξη "ζακερδία"=ζα+κέρδος=πολύ μεγάλο κέρδος - που βέβαια 
είναι νεολογισμός - για τους παρακάτω λόγους: 
• και τα δύο συνθετικά είναι ελληνικά και μαζί αποδίδουν την 

έννοια του σωρευμένου μέγάλου κέρδους. 
• μετά από μία ζακερδία είναι βέβαιο ότι κάποιος ή κάποιοι 

γίνονται ζάπλουτοι, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
κατάλληλα και σε διαφημιστικές εκφράσεις. 

• ηχητικά, τα τρία πρώτα γράμματα του προτεινόμενου όρου 
ζακερδία, έχουν συνάφεια με το πρώτο συνθετικό (jack) του 
jackpot. 

• αν σε μία ή περισσότερες διαδοχικές κληρώσεις του λόττο 
δεν εμφανιστεί εξάρι ο προτεινόμενος όρος ζακερδία, μπο-
ρεί με τις εκφράσεις ως διπλή, τριπλή κλπ. ζακερδία να 
αποδώσει θαυμάσια τα αντίστοιχα διπλό, τριπλό κλπ. 
jackpot. 

• ένας αποδεκτός νεολογισμός είναι προτιμότερος από έναν 
ξενόγλωσσο όρο. 

  Γ.Α.Τ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ ...έλα κι εσύ 
 
 

 

Το ΓΕΣΥ για το Πρόβλημα Αρ.12 
 
 

Το ΓΕΣΥ, σε πρόσφατη συνεδρίασή του, εξέτασε τις - λίγες 
ομολογουμένως - προτάσεις από αναγνώστες για το Πρόβλημα 
Αρ.12 και αποφάσισε: για τον όρο Internet να μείνει στην 
πρόταση του Φύλλου Αρ.12, να επιλέξει μια απόδοση για τον όρο 
zapping και να ξαναθέσει ενώπιον των αναγνωστών του “Ο” τις 
δύο επικρατέστερες προτάσεις για τον όρο jackpot. Σε επόμενη 
δε συνεδρίασή του να οριστικοποιήσει και την απόδοση του 
τελευταίου αυτού όρου. Συγκεκριμένα: 
 

Internet: Ιντερνετ (εφόσον πρόκειται για κύριο όνομα δικτύου) 
 διαδίκτυο (αν χρησιμοποιηθεί ως είδος δικτύου). 
 

zapping: τηλεσάρωση, 
 

jackpot:  πολλαπλοκερδία ή ζακερδία, 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Περισσότερα για την απόδοση “ζακερδία” βλέπε σε άλλο 
 σημείο τούτου του Φύλλου. 
 

Πρόβλημα Αρ.14 
 

Η απόδοση του αγγλικού όρου information (που σημειωτέον 
είναι ενικού αριθμού) αποτελεί, πολλές φορές, πονοκέφαλο για τις 
Ομάδες Ορολογίας. Το ερώτημα είναι αν θα πρέπει να αποδοθεί 
ως “πληροφορίες” ή ως “πληροφορία”. Η εμβάθυνση στο θέμα, 
αλλά και η πράξη, δείχνει ότι η απάντηση δεν είναι μονοσήμαντη. 
Τόσο η ΜΟΤΟ όσο και η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ ΟΕ1 
χρησιμοποιούν, κατά περίπτωση, είτε το ένα είτε το άλλο, 
ανάλογα με τη συγκεκριμένη έννοια που αντιπροσωπεύει τόσο ο 
απλός όρος όσο και οι σύνθετοι όροι που τον περιέχουν. Ετσι: 
 

information = πληροφορία, πληροφορίες (ο κοινός όρος) 
 

information= πληροφορία (το βασικό μέγεθος, τόσο για τις 
Τηλεπικοινωνίες όσο και για την Πληροφορική, το 
οποίο ορίζεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ 1300.1) 

 

Το ΓΕΣΥ μελέτησε ιδιαίτερα τους πολύ πρόσφατα καθιερωμένους 
όρους information society, information infrastructure και 
information industry και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 
σωστότερο είναι το συνθετικό information στους όρους αυτούς 
να αποδοθεί ως “πληροφορία” (στον ενικό αριθμό) και μάλιστα 
ενάρθρως. Δηλαδή: 
 
 

information society = κοινωνία της πληροφορίας 
 

information infrastructure = υποδομή της πληροφορίας 
 

information industry = βιομηχανία της πληροφορίας. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να συμβάλετε ουσιαστικά στην αναζήτηση, εκ 
μέρους του ΓΕΣΥ, λύσεων σε σύγχρονα και σημαντικά ζητήματα 
ορολογίας. Κάνετε τις προτάσεις σας, σύντομα και τεκμηριωμένα, στο 
τηλέφωνο 6118986 ή - ακόμα καλύτερα - στείλτε ένα σύντομο 
τηλεομοιοτύπημα στον αριθμό 8068299. 

Κ.Β

ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
ΤΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ 

ΓΓΕΤ: Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας 
ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο (της ΕΛΕΤΟ) 
ΔΣ Διοικητικό Συμβούλιο 
ΕΛΟΤ Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης 
ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 Ομάδα Εργασίας “Ορολογία Πληροφορικής” 
ΜΕΠΟ: Μόνιμη Ομάδα Ορολογίας (του Πανελλ. Συλλόγου 
 Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων) 
ΜΟΤΟ:  Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας 



  ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ 

 
“Εκτός προγράμματος” άνοιγμα σαμπάνιας στη δεύτερη 
συνεστίαση μελών και φίλων της ΕΛΕΤΟ που πραγ-
ματοποιήθηκε στις 24-11-95, στην ταβέρνα «Ο Χρήστος», 
(Δουκίσσης Πλακεντίας 34, ΧΑΛΑΝΔΡΙ) και ήταν άλλη μια 
ευκαιρία συνάντησής μας σε ατμόσφαιρα φιλική και ζεστή.  
 
Ο λόγος ήταν να γιορταστεί η επίσημη ειδοποίηση εκ 
μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η ΕΛΕΤΟ, σε 
συνεργασία με το Γραφείο “ΟΜΑΔΑ” (Γ.Κατσαράκης και 
ΣΙΑ Τεχνικοί Σύμβουλοι), ήρθε πρώτη στον Διαγωνισμό 
EDIC 9507 της Τράπεζας Ορολογίας EURODICAUTOM, 
για την ανάληψη της ελληνικής απόδοσης 12.463 όρων 
της εν λόγω Τράπεζας. 
 
Η εκδήλωση είχε συμβολικό χαρακτήρα: Πρόκειται για το 
πρώτο επίσημο “πέταγμα” της ΕΛΕΤΟ στον ευρωπαϊκό 
ορίζοντα για εργασία εκπόνησης ελληνικής ορολογίας, 
που αποτελεί κύριο στόχο και σκοπό του Καταστατικού 
της. Η εργασία - που αφορά εννιά συλλογές όρων από 
διάφορους τομείς - θα πραγματοποιηθεί μέσα στο 1996 
βάσει ειδικής Συμφωνίας Συνεργασίας ΕΛΕΤΟ-
”ΟΜΑΔΑ” το κείμενο της οποίας έχει ήδη κατατεθεί στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 
Θα ασχοληθούν τρία Συλλογικά Μέλη και δύο Ειδικές 
Ομάδες της ΕΛΕΤΟ, δύο Ειδικές Ομάδες της “ΟΜΑΔΑ” 
και δύο Μεικτές Ομάδες, ενώ όλο το έργο θα έχει την 
τελική έγκριση του ΓΕΣΥ.  Ας ευχηθούμε όλοι Καλή 
Επιτυχία!... 
  Κ.Β. 
  

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ EBERHARD TANKE 
 
 

Πρόσφατα εκδόθηκε το βιβλίο “Terminologiearbeit, Theorie und 
Praxis, Festschrift fόr Eberhard Tanke zum 75 Geburtitag” που 
αποτελεί τιμητικό αφιέρωμα για την επέτειο των 75 ετών του 
E. Tanke. Το βιβλίο περιέχει δημοσιευμένα άρθρα του τιμωμένου 
και μαρτυρίες διάφορων προσώπων για τη ζωή και το έργο του. 
Το αφιέρωμα, κυρίως στη Γερμανική γλώσσα, αναφέρεται στη 
σημαντική συμβολή του E. Tanke στα πεδία της Ορολογίας και 
της Τεκμηρίωσης και αποτελεί ιστορική επισκόπηση των 
εξελίξεων στην Ορολογία ύστερα από το 1960. 
 
Ο Tanke εργαζόταν, ως τη συνταξιοδότησή του, στο Τμήμα 
Γλωσσών της Siemens AG στο Μόναχο. Εγινε γνωστός για το 
έργο του στην Ορολογία και στην Τεκμηρίωση. Υπήρξε 
πρωτοπόρος στην εφαρμογή των ηλεκτρονικών υπολογιστών σ’ 
αυτά τα πεδία και βασικός συντελεστής πολλών εξελίξεων.  
 
 

Οι εργασίες του επηρέασαν αποφασιστικά, τόσο θεωρητικά όσο 
και πρακτικά (τράπεζες ορολογίας) την ανάπτυξη της Ορολογίας. 
  Β.Α.Φ. 
 
  

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 
Δύο νέα Λεξιλόγια της ΜΟΤΟ 

 
Στις αρχές του Δεκέμβρη η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων του 
ΟΤΕ κυκλοφόρησε για σχολιασμό δύο νέα Λεξιλόγια Ορολογίας 
της ΜΟΤΟ: τα Λεξιλόγια Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Αρ. 
32 και Αρ.34. 
 
Η προθεσμία για την αποστολή - από οποιονδήποτε ενδιαφερό-
μενο - τεκμηριωμένων σχολίων και παρατηρήσεων είναι ως τις 
31-1-96. 
 
  

“Μεταφραστική Πρακτική 
και Σύγχρονη Πραγματικότητα” 

 
είναι το θέμα της Διημερίδας που πραγματοποιεί η Πανελλήνια 
Ενωση Μεταφραστών και Μεταφραστών Διερμηνέων του 
Δημόσιου Τομέα, σε συνεργασία με την Ενωση Επαγγελματιών 
Μεταφραστών, στις 29 & 30 Ιανουαρίου 1996. 
Στη Διημερίδα θα παρουσιάσει την ΕΛΕΤΟ η Αντιπρόεδρός της 
κα Μαρία Καρδούλη. Με την παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται 
ανοικτή πρόσκληση προς όλα τα μέλη της ΕΛΕΤΟ. Για να 
δηλώσετε συμμετοχή (δεν είναι δεσμευτικό ούτε υποχρεωτικό) 
μπορείτε να απευθύνεσθε στην κα Χριστίνα Φωστιέρη στο 
τηλέφωνο 6117275. 
  Θ.Α. 
 
 
  

“EL” Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΕ 
 

Προκειμένου να ανταποκριθεί στο αίτημα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής: να καθοριστεί από κάθε Κράτος Μέλος της ΕΕ μία 
και μόνη συντομογραφία του ονόματός του, το Υπουργείο 
Εξωτερικών συγκάλεσε ευρεία σύσκεψη στην οποία 
προσκάλεσε και την ΕΛΕΤΟ.  
Επειδή κατά τη συζήτηση του θέματος στο ΓΕΣΥ δεν προέκυψε 
ενιαία θέση, αποφασίστηκε να μεταφερθεί ο προβληματισμός της 
ΕΛΕΤΟ στη παραπάνω σύσκεψη και να προταθεί η διοργάνωση, 
από την ΕΛΕΤΟ και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, 
στρογγυλής τράπεζας με σκοπό τη λεπτομερή και 
εμπεριστατωμένη μελέτη του θέματος. Η πρόταση όμως δεν έγινε 
δεκτή παρόλο που ο γενικός προβληματισμός που εκδηλώθηκε 
στη σύσκεψη θα τη δικαιολογούσε απόλυτα.  
 
Με πρόσφατη επιστολή του το Υπουργείο Εξωτερικών 
ενημερώνει όλους του εμπλεκομένους ότι προώθησε στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη συντομογραφία “ΕL”, αλλά  
επισημαίνει ότι σε όσους διεθνείς οργανισμούς έχει καθιερωθεί 
ήδη η συντομογραφία “GR” αυτή θα διατηρηθεί. Σε περιπτώσεις 
νέων διεθνών οργανισμών πρέπει να γίνεται ειδική συνεννόηση 
με το Υπουργείο  Εξωτερικών. 
  Κ.Β. 
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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) 
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ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (4) 
 
γένια έννοια, γενοϊκή έννοια (generic concept, notion géné-
rique): Υπερτασσόμενη έννοια σε μια σχέση γένους-είδους 
(3.1.2.1). 

όλια έννοια, ολοϊκή έννοια (comprehensive concept ή inte-
grative concept, notion intégrante): Υπερτασσόμενη έννοια σε 
μια σχέση όλου-μέρους (3.1.2.2). 

είδια έννοια, ειδοϊκή έννοια (specific concept, notion spéci-
fique): Υποτασσόμενη έννοια σε μια σχέση γένους-είδους 
(3.1.3.1). 

μέρια έννοια, μεροϊκή έννοια (partitive concept, notion partitive): 
Υποτασσόμενη έννοια σε μια σχέση όλου-μέρους (3.1.3.2). 
 

τύπος χαρακτηριστικού (type of characteristic, type de cara-
ctère): Κάθε κατηγορία χαρακτηριστικών που χρησιμοποιείται 
ως κριτήριο για τη δημιουργία ενός γένιου συστήματος εννοιών 
(3.2). 
 
Παραδείγματα: 
 
1 Χαρακτηριστικά: τα “είναι κόκκινο”, “είναι μαύρο”, “είναι άσπρο”, “είναι 

μπλε” 
 Τύπος χαρακτηριστικού: το χρώμα. 
 
2 Χαρακτηριστικά: το χρώμα, το υλικό, το σχήμα 
 Τύπος χαρακτηριστικού: η εξωτερική άποψη. 
 

πλάτος, έκταση (extension, extension): Το σύνολο όλων των 
είδιων εννοιών που συμπεριλαμβάνονται σε μια γένια έννοια 
(3.5). 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο όρος “πλάτος” ή “έκταση” δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για 
την απαρίθμηση μέριων εννοιών. 
 Κ.Β. 

 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 
 

Το Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοίνωσε το πρόγραμμα των 
μορφωτικών εκδηλώσεών του για την περίοδο 1995-1996. Εχουν 
προγραμματιστεί πέντε κύκλοι διαλέξεων που αναφέρονται στη 
“Βυζαντινή Πάτμο”, στο “Περιβάλλον και Υγεία”, στο “Νεοελληνικό 
Θέατρο”, στην “Ορθοδοξία στην επορχή της Τουρκοκρατίας”. στις 
“Τελετές Μετάβασης”, καθώς και έναν εμβόλιμο κύκλο στις 
“ελληνοϊταλικές ιστοριογραφικές συναντήσεις”. 
Οι εκδηλώσειςγίνονται στο Αμφιθέατρο “Λ. :Ζέρβα” του ΕΙΕ κάθε 
Τρίτη στις 7:30. 
 Β.Α.Φ. 

 

Το όνομα του ...τυριού 
 
 
 

Η Εθνική Επιτροπή Γάλακτος Ελλάδος διεξάγει έρευνα που 
αφορά την ιστορία των παραδοσιακών τυριών μας και την εξέλιξή 
τους στο πέρασμα του χρόνου. Πέρα από την ύπαρξη ενός τόσο 
ενδιαφέρομτος έργου, αυτό θα χρησιμεύσει και για την 
κατοχύρωση των ελληνικών τυροκομικών προϊόντων στην Ενιαία 
Ευρωπαϊκή Αγορά. 
Καλείται όποιος διαθέτει σχετικά στοιχεία να συμβάλει σ’ αυτήν 
την προσπάθεια ερχόμενος σε επαφή με τον καθ. Ε. Μ. 
Ανυφαντάκη Τηλ - Τηλεομ.: 5294651. Τέτοια στοιχεία είναι : 
βιβλιογραφία, μαρτυρίες, αποθησαυρίσεις τεχνικών παρασκευής, 
αλλά και αναφορές ονομάτων παραδοσιακών τυριών σε παλαιά 
βιβλία, εφημερίδες ή περιοδικά. 
 Β.Α.Φ. 

 
 
 

  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

Η ΕΛΕΤΟ ευχαριστεί θερμά την Εταιρεία LEXICON η οποία σε 
πρωτοσέλιδη δημοσίευση στο πολύ ενδιαφέρον Ενημερωτικό 
Δελτίο της, “ΛΕΞΙΘΗΡΑΣ”, καταχώρησε τη “Διακήρυξη - 
Πρόσκληση προς κάθε φίλο της Ελληνικής Γλώσσας” της 
ΕΛΕΤΟ.  
 
  

   ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Αρ.13 
στον τομέα των πλαστικών 

 

Λάβαμε από το μέλος Α.Σ. επιστολή όπου δίνεται η ακόλουθη: 
“Εφαρμογή στο πρόβλημα Αρ.13 (“Ο” φύλλο 13, Αύγ.-Σεπ.95): 
Από τη θεματική περιοχή του ... εσναφίου των πλαστικατζίδων και 
όχι μόνο: 

α. extruder 
β. εξτρούντερ 
γ. εξτρούντορας 
δ. συσκευή πλαστικοποίησης και εξώθησης (πλαστικών) 
ε. ; 
ζ. ζ1. εξωθητήρας (Φιλόπουλος) 
 ζ2. εξωθητής(Στασινόπουλος) 
 ζ3. εκβολέας(Χρησιμοποιείται στο ΕΜΠ) 
 ζ4. μηχανή εκβολής (Πικούλης, 1946). 
Η συνεννόηση ανάμεσα στους ασχολούμενους στη βιομηχανία 

γίνεται, τα τελευταία 40 χρόνια με το α ή το β. 
  Α.Σ.” 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ “Ο”: Πριν από κάθε σχόλιο, παρατήρηση ή πρόταση να 
ληφθούν υπόψη οι ορισμοί: 
εξωθώ:  ωθώ προς τα έξω, εκβάλλω βίαια (Δημητράκος) 
εκβάλλω:  βάλλω, ρίπτω έξω, εκρίπτω, βγάζω ή πετάω έξω  
(Δημητράκος). 
 

  Β.Α.Φ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ ...έλα κι εσύ 
 
 
 

Πρόβλημα Αρ.15 
 

Σε πρόσφατη συνεδρίασή του (4.12.95) το ΓΕΣΥ εξέτασε 
προτάσεις, μελών και μη μελών της ΕΛΕΤΟ, για ορισμένους 
όρους. Παραθέτουμε τρεις από τις προτάσεις αυτές μαζί  με τις 
αντίστοιχες θέσεις του ΓΕΣΥ, τόσο για ενημέρωση των 
αναγνωστών του “Ο” όσο και για ελεύθερο σχολιασμό εκ μέρους 
τους τόσο της πρότασης όσο και της θέσης του ΓΕΣΥ: 
 

 Πρόταση Θέση του ΓΕΣΥ 
 

cursor=κούρσωρ Η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 (συλλογικό 
 (Λίντελ-Σκοτ-Τζόουνς) μέλος της ΕΛΕΤΟ) έχει υιοθετήσει τη 

(μεταφορική) απόδοση “δρομέας” που 
κρίνεται επιτυχής. 

standstill=τυποστάσιο Εφόσον πρόκειται για σταμάτημα 
(ακινητοποίηση) μιας δραστηριότητας, 
που μπορεί να έχει και προσωρινό 
χαρακτήρα, κρίνεται κατάλληλη η από-
δοση: “αναστολή” (της δραστηριότη-
τας). 

 Στην ειδική περίπτωση εφαρμογής του 
όρου στην Τυποποίηση, ως αναστολή 
(εθνικής τυποποίησης) χρησιμοποιεί-
ται ήδη από τη ΜΟΤΟ. 

teleworker=εκάεργος Δεν κρίνεται σκόπιμη η “αντιδανειακή” 
αντικατάσταση του ελληνικού 
προθέματος “τηλε” (με την τόσο ευρεία 
σημερινή χρήση) με το επίσης ελληνικό 
συνώνυμό του “εκάς”. Είναι, κατά 
συνέπεια, προτιμότερο: 

 telework=τηλεργάζομαι, τηλουργώ 
 teleworking=τηλεργασία 
 teleworker=τηλεργαζόμενος,  
   τηλουργός 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να συμβάλετε ουσιαστικά στην αναζήτηση, εκ 
μέρους του ΓΕΣΥ, λύσεων σε σύγχρονα και σημαντικά ζητήματα 
ορολογίας. Κάνετε τις προτάσεις σας, σύντομα και τεκμηριωμένα, στο 
τηλέφωνο 6118986 ή - ακόμα καλύτερα - στείλτε ένα σύντομο 
τηλεομοιοτύπημα στον αριθμό 8068299. 

Κ.Β. 
 

ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
ΤΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ 

ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο (της ΕΛΕΤΟ) 
ΔΣ: Διοικητικό Συμβούλιο 
ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ενωση 
ΕΛΟΤ Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης 
ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 Ομάδα Εργασίας “Ορολογία Πληροφορικής” - 
 Συλλογικό Μέλος της ΕΛΕΤΟ 
ΜΕΠΟ: Μόνιμη Ομάδα Ορολογίας (του Πανελλ. Συλλόγου 
 Μηχανολ.-Ηλεκτρολόγων)-Συλλογικό Μέλος ΕΛΕΤΟ 
ΜΟΤΟ:  Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας- 
 Συλλογικό Μέλος της ΕΛΕΤΟ 

ΣΗΜ. εκάεργος είναι 
ομηρικό επίθετο του 
Απόλλωνα, ανάλογο 
του εκηβόλος. 



  ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΑΡΣΕΙΝ ΧΡΗ 
 
Με το πρώτο φύλλο του έτους είναι καθιερωμένο να ευχόμαστε 
καλή χρονιά και επιτυχία στους στόχους της ΕΛΕΤΟ και του 
κάθε μέλους προσωπικά. Το 1996 αρχίζει με καλούς οιωνούς και 
προσδοκίες να ανταποκριθούμε με επιτυχία σε θέματα που έχουν 
δρομολογηθεί, όπως στην εξασφάλιση ανεξάρτητης στέγης, την 
έκδοση περιοδικού, την όδευση για συνέδριο και φυσικά την 
υπογραφή συμβολαίου με τη Μεταφραστική Υπηρεσία της ΕΕ για 
απόδοση συλλογών ορολογίας στην Ελληνική Γλώσσα. 
 
Ομως, δεν πρέπει να μας διαφεύγουν οι μεγάλες δυσκολίες που 
χρειάζεται να αντιμετωπίζονται και δεν αναφερόμαστε σε 
διαδικαστικές, επιχειρησιακές ή άλλες συνηθισμένες δυσκολίες. 
Αυτές απαιτούν θέληση, δουλειά και υπομονή και ξεπερνιούνται. 
Αλλωστε, αν εννοούσαμε τέτοιες δυσκολίες θα γράφαμε 
“χρειάζεται να αντιμετωπιστούν”.  
 
Οι μεγάλες δυσκολίες ανάγονται στη νοοτροπία των ομιλούντων 
την Ελληνική Γλώσσα. Η πλειονότητα εκφράζεται με ζέση, που 
πολλές φορές αγγίζει τα όρια του φανατισμού, για την υποστήριξη 
της γλώσσας μας. Ομως, πέρα από τις μεγαλοστομίες, δεν 
ασχολούνται και δεν κάνουν το παραμικρό.γι’ αυτήν. Δεν είναι 
περίεργο που με την εμφάνιση της ΕΛΕΤΟ διάφορα γλωσσικά 
κέντρα άλλων χωρών ζήτησαν επαφή μαζί μας αφού δεν είχαν 
βρει άλλο όργανο για συνεργασία. Ακόμα χειρότερα, αυτή η 
ένθερμη πλειονότητα αγνοεί τους κινδύνους που ελλοχεύουν για 
τη γλώσσα με την άκριτη εισροή ξένων όρων και επαναπαύεται 
με την άποψη ότι η Ελληνική Γλώσσα καλύπτει επαρκώς τον 
κατακλυσμό των καινοφανών εννοιών. 
 
Στους αντίποδες υπάρχουν οι θιασώτες του “μοντερνισμού” που 
δυστυχώς εργάζονται αόκνως όχι μόνο για την καθιέρωση 
καινούριων ξενόφερτων όρων αλλά και για την αντικατάσταση 
κοινών ελληνικών λέξεων με αγγλικές, αφού αυτή είναι η 
“μόδα”. Πέρα από το εθνωφελές έργο τους θέλουν να επιβάλλουν 
τις απόψεις τους σε όλους τους άλλους. Εχουμε δεχτεί επιθέσεις 
από τέτοιους κύκλους. Για παράδειγμα, το έγκριτο περιοδικό 
“CHIP” είχε δημοσιεύσει ανυπόγραφο σχόλιο για την ΕΛΕΤΟ 
όπου χαρακτηριζόμαστε “γλωσσαμύντορες”. Ακόμα, 
θεωρητικοποιούσε τη χρήση “βαρβαρισμών” του τύπου σκανάρω 
και μπουτάρω, αφού η Ελληνική Γλώσσα διαθέτει 
“προστατευτικούς μηχανισμούς”, λες και η γλώσσα είναι κάτι 
ξεκομμένο από αυτούς που τη μιλάνε. 
 
Με δεδομένο ότι είμαστε - ακόμη - πολύ λίγοι αριθμητικά σε 
σχέση με αυτούς που διακατέχονται από τέτοιες απόψεις, είτε της 
μιας είτε της άλλης κατηγορίας, χρειάζεται θάρρος και αντοχή. 
Το πρώτο για να μη διστάζουμε να προβάλλουμε και να 
προασπίζουμε κάθε στιγμή - χωρίς τον παραμικρό δισταγμό - 
τους σκοπούς της ΕΛΕΤΟ για την Ελληνική Γλώσσα και 
Ορολογία, ταράζοντας τα νερά του εφησυχασμού, και το δεύτερο 
για ν’ αντιμετωπίζουμε με διάρκεια και σθεναρότητα τις 
αντιδράσεις - ακόμα και επιθέσεις - στον αγώνα μας από 
οπουδήποτε κι αν προέρχονται αυτές. 
 
  Β.Α.Φ. 
 

 
 

ΔΙΠΛΟΤΥΠΙΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ 
- και η σωστή χρήση τους - 

 
Πάντα επίκαιρο το βιβλίο της Ιωάννας Παπαζαφείρη “Λάθη στη 
χρήση της Γλώσσας”, Εκδόσεις ΣΜΙΛΗ, 1988. Καθημερινά 
εξακολουθούν να είναι, στα κείμενα που διαβάζουμε, τα λάθη που 
επισημαίνει. Η χρήση ορισμένων επιρρημάτων των οποίων οι δύο 
τύποι δεν είναι ταυτόσημοι είναι συχνά λανθασμένη. Εδώ 
επισημαίνουμε τα ζεύγη: 
 
 αδιάκριτα - αδιακρίτως 
 άμεσα - αμέσως 
 απλά - απλώς 
 έκτακτα - εκτάκτως 
 ευχάριστα - ευχαρίστως 
 ιδιαίτερα - ιδιαιτέρως 
 τέλεια - τελείως 
 

αδιάκριτα-αδιακρίτως 
 

Το επίρρημα αδιάκριτα, αντίθετο του διακριτικά, σημαίνει “χωρίς 
διακριτικότητα, αγενώς” (π.χ. Συμπεριφέρεται αδιάκριτα, 
Επεμβαίνει αδιάκριτα στις υποθέσεις των φίλων του). 
Το επίρρημα αδιακρίτως σημαίνει “χωρίς διάκριση” (π.χ. Θα 
γίνουν δεκτοί όλοι οι υποψήφιοι αδιακρίτως φύλου, Ολοι οι 
άνθρωποι έχουν ίσα δικαιώματα αδιακρίτως φυλής και χρώματος). 
 

άμεσα-αμέσως 
 

Το επίρρημα άμεσα, αντίθετο του έμμεσα, σημαίνει “απευθείας, 
χωρίς τη μεσολάβηση κάποιου” (π.χ. Η απόφασή του θα 
εξαρτηθεί άμεσα από την κατάσταση της υγείας του). 
Το επίρρημα αμέσως σημαίνει “πάραυτα, χωρίς χρονοτριβή” 
(π.χ. Φτάνοντας, τηλεφώνησέ μου αμέσως). 
 
 

απλά-απλώς 
 

Το επίρρημα απλά σημαίνει “με απλότητα” (π.χ. Συμπεριφέρεται 
απλά - με απλούς τρόπους, χωρίς έπαρση). 
Το επίρρημα απλώς σημαίνει “μόνο” (π.χ.Ηρθα απλώς ως 
εκπρόσωπος της Τράπεζας) 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ - Συνήθως γράφεται ή λέγεται η λανθασμένη πρόταση 
“Είναι πράγματα απλά ανεξήγητα” (κι αναρωτιέται κανείς πώς πράγματα 
απλά είναι ανεξήγητα. 
 

έκτακτα-εκτάκτως 
 

Το επίρρημα έκτακτα σημαίνει “πολύ ευχάριστα, πολύ όμορφα, 
με μεγάλη επιτυχία” (π.χ. Περάσαμε έκτακτα τη βραδιά μας). 
Το επίρρημα εκτάκτως σημαίνει “απρόσμενα, απρογραμμάτιστα” 
(π.χ. Η Επιτροπή συνεδρίασε εκτάκτως) 
 

ευχάριστα-ευχαρίστως 
 

Το επίρρημα ευχάριστα σημαίνει “με ευχαρίστηση, με χαρά” (π.χ. 
Κείμενο καλογραμμένο που διαβάζεται ευχάριστα). 
Το επίρρημα ευχαρίστως σημαίνει “με προθυμία, με όλη την 
καρδιά” (π.χ. Μας έδωσαν ευχαρίστως τις πληροφορίες που 
ζητήσαμε). 
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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) 
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ιδιαίτερα-ιδιαιτέρως 
 

Το επίρρημα ιδιαίτερα σημαίνει “πολύ, υπερβολικά, περισσότερο 
από καθετί άλλο” (π.χ. Επιμένει ιδιαίτερα στην καλή άρθρωση). 
Το επίρρημα ιδιαιτέρως σημαίνει “χωριστά από τους άλλους” 
(π.χ. Τον κάλεσε στο γραφείο του και του μίλησε ιδιαιτέρως). 
 

τέλεια-τελείως 
 

Το επίρρημα τέλεια σημαίνει “με τελειότητα, άρτια” (π.χ. Το 
νοσοκομείο είναι τέλεια εξοπλισμένο). 
Το επίρρημα τελείως σημαίνει “εντελώς, πέρα για πέρα” (π.χ. 
Ειναι τελείως ανώφελο να περιμένεις). 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ - Συνήθως γράφονται ή λέγονται οι λανθασμένες φράσεις 
“τέλεια αγράμματος, τέλεια ασήμαντος, αδιαφόρησε τέλεια”. 
    Δ.Π. 
 
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ 
 
 

Ο καθ. Δ. Ζευγώλης του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου 
της Πάτρας και συνεργάτες του ετοίμασαν και διαθέτουν το 
BILECTION. Αυτό είναι Γερμανοελληνικό και Ελληνογερμανικό 
Ηλεκτρονικό Λεξικό της Τεχνικής Ορολογίας του Αυτοκινήτου, 
που περιέχει 3.300 όρους. Οι όροι σ’ αυτό το ηλεκτρονικό λεξικό 
είναι ταξινομημένοι αλφαβητικά. Κατά την αναδίφηση, κάθε όρος 
εμφανίζεται στα ελληνικά και γερμανικά και, όπου απαιτείται, 
περιλαμβάνονται περιγραφική ερμηνεία του όρου, γραμματικές 
παρατηρήσεις, συνώνυμα, υποκατηγορίες και γραφικά 
σχεδιαγράμματα. Το λεξικό συμπληρώνεται με τέσσερα 
ξεχωριστά παραρτήματα, τα εξής: Εργαλεία, Κοινοτικές 
προδιαγραφές, Μονάδες και Συντομογραφίες. 
Πληροφορίες για το Ηλεκτρονικό Λεξικό παρέχονται από τον καθ. 
Δ. Ζευγώλη: Αρ. Τηλεφ.: 061-997475, Αρ. Τηλεομ.: 061-991980. 
 

  Β.Α.Φ. 
  

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΧΗΜΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

 

Ο καθ. Π. Σίσκος μας ενημέρωσε ότι ζητούνται πληροφορίες για 
ελληνικά δημοσιεύματα για χημική ορολογία. Συγκεκριμένα 
εκπονείται διεθνής βιβλιογραφία για Χημική Ονοματολογία.από 
τον Andreas Prilop στη Γερμανία. Όποιος έχει υπόψη του τέτοια 
βιβλιογραφικά στοιχεία παρακαλείται να τα κοινοποιήσει, ώστε το 
τμήμα της βιβλιογραφίας για την Ελληνική Γλώσσα να είναι πιο 
πλήρες. 
  Β.Α.Φ. 
 

ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
 

Το ΔΣ της ΕΛΕΤΟ αποφάσισε την έκδοση περιοδικού για την 
Ορολογία και τη Γλώσσα. Πιστεύει ότι θα καλύψει κενό που 
υπάρχει και, σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΛΕΤΟ, αποτελεί 
υποχρέωσή της. Η επιτυχία αυτής της προσπάθειας, που 
αποτελεί προσδοκία όλων μας, θα εξαρτηθεί από την ενεργό 
συμμετοχή των μελών της ΕΛΕΤΟ. 
 

Το ΔΣ κατανοεί τις δυσκολίες που υπάρχουν για την έκδοση 
περιοδικού, αλλά πιστεύει ότι θα υπάρξουν μέλη που θα 
προσφερθούν να δουλέψουν. 
 

Οποιοι και όποιες ενδιαφέρονται και θεωρούν ότι μπορούν να 
διαθέσουν χρόνο καλούνται να πλαισιώσουν τον πυρήνα των 
μελών της Επιτροπής Εκδόσεων επικοινωνώντας με τον 
Δημήτρη Σαραντάκο, τηλ. 9828847. 
  Β.Α.Φ. 
 

 
ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (5) 

 
τάξη (class, classe): Το σύνολο όλων των αντικειμένων στα 
οποία αναφέρεται μια έννοια (3.6). 
 

μη ιεραρχική σχέση (non-hierarchical relation, relation non 
hierarchique): Σχέση μεταξύ εννοιών που δεν είναι ιεραρχική 
σχέση (3.7.2). 
 

ακολουθιακή σχέση (sequential relation, relation séquentielle) 
Μη ιεραρχική σχέση εξάρτησης μεταξύ εννοιών που 
αναφέρονται σε αντικείμενα τα οποία έχουν χωρική ή χρονική 
συνάφεια (3.7.2.1). 
 
Παραδείγματα: 
 
“αίτιο-αποτέλεσμα”, “παραγωγός-προϊόν”, “βήματα μιας διεργασίας”. 
 

πραγματολογική σχέση (pragmatic relation, relation pragma-

tique) Μη ιεραρχική σχέση μεταξύ εννοιών που μπορεί να 
δημιουργηθεί με βάση θεματικές συνδέσεις (3.7.2.2). 
 
Παράδειγμα (δικό μας): 
 

Στην Ακουστική Χώρων η μέτρηση του χρόνου αντήχησης ενός κλειστού 
χώρου μπορεί να γίνει με τη μέθοδο της εκπυρσοκρότησης, κατά την 
οποία καταγράφεται η άνοδος και πτώση της ηχητικής πίεσης που 
προκαλείται από μια εκπυρσοκρότηση μέσα στον υπόψη χώρο. 
Εξετάζοντας, λοιπόν, τα απαιτούμενα μέσα για την παραπάνω μέτρηση 
έχουμε: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 

 
 
 
 πιστόλι μικρόφωνο 
 καψούλι προενισχυτής 
 παρατηρητής ενισχυτής 
  καταγραφικό στάθμης 
 
 

  
 Κ.Β. 

 
ΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΤΟ 

 
Την απόφαση την πήρε το ΔΣ. Το ξεκίνημα έγινε. Στόχος: ένα 
Συνεδριο. Ο πρώτος πυρήνας των μελών της Οργανωτικής 
Επιτροπής υπάρχει ήδη. Το ίδιο και ο πρώτος πυρήνας της 
Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου. Οσα μέλη επιθυμούν 
να εργαστούν ουσιαστικά για το εγχείρημα δεν έχουν παρά να 
δηλώσουν συμμετοχή στη μία ή στην άλλη από τις δύο 
επιτροπές. Για την πρώτη απευθυνθείτε τηλεφωνικώς στον κ. 
Γ. Τσιάμα (Αρ.Τηλεφ.: 6117310) ενώ για τη δεύτερη στον κ. 
Κ. Βαλεοντή (Αρ.Τηλεφ.: 6118986). Τηλεομοιοτυπικά 
απευθυνθειτε στον αριθμό 8068299.  
  Κ.Β. 
 
 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ ...έλα κι εσύ 
 
 
 

Πρόβλημα Αρ.16 
 

Ανάμεσα στις προτάσεις που εξέτασε το ΓΕΣΥ είναι και οι 
ακόλουθες: 
 

 Πρόταση Θέση του ΓΕΣΥ 
 

one-stop=μοναδικής ΟΧΙ. Δεν πρόκειται για μοναδική συ- 
 συναλλαγής ναλλαγή αλλά για χαρακτηρισμό ενός 

σημείου στο οποίο και μόνο απευ-
θύνεται ο ενδιαφερόμενος. Το ΓΕΣΥ 
υιοθετεί την απόδοση της ΜΟΤΟ: 

  one-stop=μονοαπευθυντικός. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο όρος one-stop χρησιμοποιείται πολύ στις 
“Τηλεπικοινωνιακές” Οδηγίες της Νέας Προσέγγισης της ΕΕ όπου: 
 one-stop billing = μονοαπευθυντική τιμολόγηση 
 one-stop maintenance = μονοαπευθυντική συντήρηση 
 one-stop ordering =  μονοαπευθυντική παραγγελία 
 one-stop shopping = μονοαπευθυντική αγορά, κ.ά. 
(ΜΟΤΟ - Ενιαίο Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας/Εκδοση 4η-
1995). 

pattern=προτύπωμα ΟΧΙ. Ο όρος έχει ήδη αποδοθεί: 
 Στον τομέα των Κεραιών (ΜΟΤΟ): 
 radiation pattern = διάγραμμα ακτι- 
   νοβολίας 
 Σε άλλες περιπτώσεις (ΜΕΠΟ, ΜΟΤΟ, 

ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1): 
 pattern = σχηματομορφή 
 (π.χ. ΜΟΤΟ:bit pattern=δυφιακή 

σχηματομορφή). 
proprietary=ιδιογενής ΟΧΙ. Δεν αφορά προέλευση ( -γένεια), 

αλλά κυριότητα. Τίθεται υπό διερεύ-
νηση η απόδοση: 

 proprietary=ιδιοκτησιακός, ιδιοκυ-
ριότητας. 

 

Κ.Β. 
 
 

απαιτούμενα μέσα για τη μέτρηση του χρόνου 
αντήχησης με τη μέθοδο της εκπυρσοκρότησης 

πηγή εκπυρσοκρότησης όργανα μέτρησης 



  ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Η “ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ” ΕΝΟΣ ΟΡΟΥ 
Απόσπασμα πρακτικών συνεδρίασης της ΜΟΤΟ1)  

 
Πολλές φορές έχει τεθεί το ζήτημα των “πνευματικών δικαιω-
μάτων” της Ορολογίας. Η ΕΛΕΤΟ, μάλιστα, αντιμετωπίζει το 
πρόβλημα πώς να κατοχυρώσει τα δικαιώματα αυτά στην 
περίπτωση των συλλογικών μελών της. 
 

Σήμερα, στη δημιουργία των όρων έχει επικρατήσει πλέον η 
συλλογικότητα  και η επιδίωξη συναίνεσης, είτε μέσα στον 
εκάστοτε ειδικό τομέα ή και στο ευρύτερο επιστημονικό και 
τεχνικό περιβάλλον. Δεν περιμένει κανένας σήμερα από έναν 
εγκέφαλο-αυθεντία να αποφανθεί. Η επιτροπική (ομαδική) 
επεξεργασία  και η δυνατότητα δημόσιου σχολιασμού 
διαποτιζόμενα, όμως, από το θερμό ενδιαφέρον (ζήλο) των 
ασχολουμένων ατόμων, είτε ως μελών των επιτροπών είτε ως 
αποδεκτών που διαθέτουν πολύτιμο χρόνο για να σχολιάσουν 
και να προτείνουν, συντελούν στην παραγωγή ελληνικών όρων 
- αν όχι τέλειων - πάντως ικανοποιητικών για να προλάβουν ή να 
εκτοπίσουν τους αθρόα παραγόμενους  - και εισαγόμενους - 
ξενόγλωσσους όρους. Σ’ αυτήν την ατμόσφαιρα, μέσα σ’ αυτό το 
ιδιότυπο “κοινόβιο” μιας επιτροπής ορολογίας, τί νόημα έχει η 
πατρότητα των όρων; Φως στο ερώτημα θα δώσει η επακριβώς 
καταγραμμένη συζήτηση σε πρόσφατη συνεδρίαση της ΜΟΤΟ: 
 

[Παρόντες: Οι Β., Σ. και Τ, μέλη της ΜΟΤΟ, και ο Μ. που ως Υπεύθυνος 
άλλης Ομάδας Τυποποίησης έχει ζητήσει να συζητηθούν από τη ΜΟΤΟ 
μια σειρά όρων. Η συζήτηση για το συγκεκριμένο όρο power ramping 
(= το ανέβασμα ή το κατέβασμα της ισχύος)]. 
 

Μ.: (Εχει προτείνει “κλιμάκωση ισχύος”) 
Τ.: “ράμπα”, “πρανές ισχύος”! 
Β.: Οχι “κλιμάκωση”!. “Κλιμάκωση” σημαίνει “ανέβασμα σε 

διάκριτες τιμές” και όχι “συνεχώς” 
Τ.: “Από μία σε ψηλότερες κβαντισμένες τιμές”! 
Σ.: Σύμφωνοι!. 
Μ.: Ναί, δεν είναι “κλιμάκωση”! Είναι στην αρχή και στο τέλος 

μιας “ριπής”, το “μεταβατικό φαινόμενο” στο ανέβασμα και 
στο κατέβασμα της ισχύος. 

Β.: Στο τετράγλωσσο Λεξικό έχουμε αντιμετωπίσει τον όρο 
ramp generator ως “γεννήτρια επικλινούς τάσης”. 
Δηλαδή, ramp = επικλινής, οπότε ramping = επίκλιση; 

Τ.: “Επικλινής” σημαίνει “κατηφορικός”. Εδώ ramping 
σημαίνει “ανέβασμα” ή και “κατέβασμα” της τάσης. 

Σ.: Σωστά! “Επικλίνω” σημαίνει “γέρνω προς τα εμπρός ή 
κάτω” ενώ “ανακλίνω“ σημαίνει “γέρνω προς τα πίσω ή 
επάνω”. 

Τ.: “Αμφίκλιση”; 
Β.: Οχι! Δεν σημαίνει και τα δύο ταυτόχρονα! Το σωστό θα ήταν 

απλώς “κλίση”. Είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω! 
Σ.,Τ.: (Συμφωνούν). Δεν αποδίδει, όμως, γιατί η σημερινή λέξη 

“κλίση” δεν χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ενέργεια... 
Β.: “Κλίση”, “ανάκλιση”, “επίκλιση”...Με μια άλλη πρόθεση 

ίσως... 
Σ.,Τ.,Β. (με σχεδόν ταυτόχρονη φωνή) και Μ. (με “ταυτόχρονη 
σκέψη” όπως είπε μετά):  ”διάκλιση”!.. 

                                                           
1) ΜΟΤΟ: Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας, Συλλ. Μέλος της ΕΛΕΤΟ 

Β.: “Διάκλιση ισχύος”! Μάλιστα! “διά”. “Κλίση της ισχύος 
από μια τιμή προς μια άλλη, είτε προς τα πάνω είτε 
προς τα κάτω! 

 

[Εκ των υστέρων: (Δ.Δημητράκος, Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής 
Γλώσσης): 
 διακλίνω = ..., κάμπτω, λυγίζω 
 διάκλιση = κάμψη.] 
 

Ερώτημα: Ποιος μπορεί να διεκδικήσει την πατρό-
τητα του όρου: 

 power ramping = διάκλιση ισχύος; 
 

• Ο Μ. που ξεχώρισε τον όρο και έθεσε στη ΜΟΤΟ το θέμα 
της ονοματοδότησής του και ανέλυσε την περίπτωση; 

• Η ΜΟΤΟ που στο Τετράγλωσσο Λεξικό Τηλεπικοινωνιακής 
Ορολογίας έχει αποδώσει το ramp  ως “επικλινής”; 

• Ο Τ. που επισήμανε τη “μονομέρεια” του “επικλινής”; 
• Ο Σ. που επισήμανε το “ανακλίνω”; 
• Ο Β. που επισήμανε την “κλίση” και αναρωτήθηκε “για μια 

άλλη πρόθεση”; 
• Ολοι (Β., Σ., Τ. και Μ.) που είπαν ή σκέφθηκαν ταυτόχρονα 

τη “διάκλιση”; 
 

Απάντηση: 
 

Σε μια επιτροπή ορολογίας κανένας όρος δεν ανήκει σε 
κανέναν, αλλά όλοι σε όλους! Στο πλαίσιο μιας γόνιμης 
συζήτησης, ακόμα και η πιο φαεινή ιδέα, δεν ξεφυτρώνει από το 
τίποτα! Είναι ένα αιτιατό του οποίου το αίτιο ανάγεται στην καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο συμβολή όλων των συμμετεχόντων. 
  Κ.Β. 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ 
 
Υστερα από Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η ετήσια 
τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΛΕΤΟ θα πραγματοποιηθεί στις 
29 Απριλίου 1996, ημέρα Δευτέρα, σε αίθουσα του ΕΛΟΤ, 
Αχαρνών 313, 5ος Οροφος, ώρα 7.00 μμ. και με την ακόλουθη 
Ημερήσια Διάταξη: 
- Εκλογή Προέδρου Γ.Σ. και δύο πρακτικογράφων 
- Απολογισμός Πεπραγμένων 1995 
- Οικονομικός Απολογισμός του ΔΣ 
- Εκθεση Ελέγχου της Ελεγκτικής Επιτροπής 
- Απολογισμός/Προγραμματισμός Εργασιών Ορολογίας 
- Εγκριση πεπραγμένων του ΔΣ και του ΓΕΣΥ 
- Αλλα Θέματα. 
 
 

ΙΤΑΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ 
 
Το μέλος της ΕΛΕΤΟ Ευστάθιος Τσιαμπάος δώρησε στη 
Βιβλιοθήκη της το “Ιταλο-ελληνικό λεξικό Επιστημονικών και 
Τεχνικών όρων”. 
 
Πρόκειται για τη 2η έκδοση του λεξικού που καλύπτει την ανάγκη 
για ένα λεξικό επιστημονικών όρων για την Ιταλική γλώσσα. Η 
συλλογή περιέχει περίπου δέκα χιλιάδες λήμματα, που 
αναφέρονται στους τομείς της Βιολογίας, της Ιατρικής, των 
Μαθηματικών, της Μηχανολογίας, της Φυσικής και της Χημείας. 
Το βάρος είναι στη Φυσική και στη Χημεία. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society  for  Terminology  (ELETO) 
 
Σωκράτη Τσάκωνα 5, 15236 ΠΕΝΤΕΛΗ 
Αρ.Τηλεφ.:   2013778 
Αρ.Τηλεομ.: 8068299 
 
Αρ.17 Μάρτιος 1996 
ISSN 1106-1073 

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) 
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Το έργο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως λεξικό αντιστοιχίας, 
καθώς δίνεται απλά και μόνο η απόδοση στα ελληνικά των 
ιταλικών όρων, που όμως αυτό δεν το περιορίζει από το να 
αποτελεί πολύτιμο χρηστικό λεξικό. Οι αποδόσεις στα ελληνικά 
είναι σε μεγάλο βαθμό επιτυχείς και υπάρχουν πολύ λίγοι 
νεολογισμοί. Το τελευταίο προφανώς οφείλεται στο ότι σε μια 
τόσο πολυτομεακή συλλογή δεν περιλαμβάνονται εξαιρετικά 
εξειδικευμένοι όροι. Σε κάποιο βαθμό περιέχονται λέξεις γενικής 
χρήσης, που ίσως βοηθάνε το χρήστη να μην προσφεύγει σε 
άλλα γενικά λεξικά. Τα λάθη απόδοσης είναι λίγα. Αναπόφευκτα 
όμως σε ένα προσωπικό έργο. 
 

Φυλλομετρώντας το λεξικό εκπλήσσεται κανένας από το πλήθος 
των ελληνογενών ιταλικών όρων, πολύ μεγάλο σε σχέση με τις 
άλλες λατινογενείς γλώσσες. 
 

Ας μου επιτραπεί και μια προσωπική νότα σ’ αυτήν την 
περίπτωση. Ο συγγραφέας αφιερώνει το έργο στους γονείς του. 
Πιστεύω ελάχιστο καθήκον για τους ανθρώπους, που τυχαίνει να 
γνωρίζω ο ίδιος προσωπικά τον αγώνα που κάνανε σε εξαιρετικά 
δύσκολες συνθήκες για να δουν τα παιδιά τους καταξιωμένους 
επιστήμονες. il mondo ι piccolo... 
  Β.Α.Φ. 
 

ΟΡΘΗ Ή ΛΑΘΕΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
 
 

Ενδοτικά τα “Σημειώματα Συσκευασίας” (τεύχος 23). Επειδή σε 
νομοθετικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του Ελληνικού 
Κράτους ο όρος Ε waste G Abtall F dechet μεταφράζεται ως 
“απόβλητα”, και τα Σ.Σ. “για λόγους ομοιομορφίας” αποφάσισαν 
να χρησιμοποιούν τον ίδιο όρο και όχι τον όρο “απορρίμματα”. 
 

Ετσι, σε αναλογία, επειδή η σχετική Διεύθυνση του Υπουργείου 
Εμπορίου έχει ονομαστεί κατά μετάφραση του όρου E legal 
metrology F metrologie legal “Διεύθυνση Νόμιμης Μετρολογίας” 
θα πρέπει κάθε επιστήμονας αντί για Νομική Μετρολογία (που 
αναφέρεται σε νόμους) να χρησιμοποιεί τον όρο “Νόμιμη 
Μετρολογία” οπότε η Επιστημονική και Βιομηχανική Μετρολογία 
είναι ...παράνομες μετρολογίες... 
 

Για λόγους συνέπειας και τα Σ.Σ. θα πρέπει και τα 
απορριμματοφόρα αυτοκίνητα να τα αναφέρουν ως 
“αποΒΛΗΤΟφόρα”.  
  Β.Α.Φ. 
 
  

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ 
ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ 

 
 

Στο τελευταίο δωδεκάμηνο, μετά την έγκριση της εγγραφής τους 
από το ΔΣ, προστέθηκαν στη Δύναμη της ΕΛΕΤΟ τα μέλη: 
 
 

Τ122 Μαλαγαρδής Νικόλαος, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος, 
  Πληροφορικός  
Τ123 Λασκαράτου Χρυσούλα, Γλωσσολόγος, Επίκ. Καθηγή 
  τρια ΠΑ  
Τ124 Ορφανός Τζάνος, Φυσικός-Ηλεκτρονικός 
Τ125 Κατσαράκης Γεώργιος, Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ 
Τ126 Δουδουλακάκη Χρυσούλα, Γλωσσολόγος Διδακτολόγος 
Τ127 Ξηντάρας Παναγιώτης, Φιλόλογος 
Α128 Νομίδου Κατερίνα, Μεταφράστρια 
Τ129 Τσαμπηράς Σωτήρης, Χημικός Μηχανικός 
Τ130 Διαμαντής Γαβριήλ, Καθηγητής Αγγλικής Γλώσσας 
Τ131 Hinterberger Martin, Φιλόλογος, Μεταφραστής, Λέκτωρ 
  Παν. Βιέννης 
Τ132 Σκλήκα Ουρανία, Φιλόλογος, Καθηγήτρια ΜΕ 
Τ133 Προδρομίδου Παρθένα, Φιλόλογος, Καθηγήτρια Γαλλικής 
  Γλώσσας 
Τ134 Τσιβικοπούλου Αννα, Φιλόλογος, Μεταφράστρια 
Τ135 Χατζηκάρας Δημήτριος, Οικονομολόγος 
Τ136 Αντωνόπουλος Αναστάσιος, Πολιτικός Μηχανικός 
Α137 Μπερτζελέτος Θεόδωρος, Επιχειρηματίας 
Α138 Ταμπουράκης Ηλίας, Καθ. Ξένων Γλωσσών 
Τ139 Τσιαμπάος Ευστάθιος, Χημικός, Καθ. Ιταλ. Ορολογίας 
Τ140 Τριανταφύλλου Αννα, Καθηγήτρια Γαλλικής, Εθνογρά- 
  φος της Επικοινωνίας 
Τ141 Γκέγκιου Κωνσταντίνα, Χημικός, Επίκ. Καθ. Χημείας 
  Τροφίμων ΠΑ 
Τ142 Παππάς Ιωάννης, Διπλ. Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος, 
  Καθηγητής ΕΜΠ 
Τ143 Καρατζά-Ροδίου Ανθούλα, Πτυχ. Γαλλικής Φιλολογίας, 
  Καθηγήτρια ΠΑ  

Τ144 Πέτρου Θεοδώρα, Πτυχ. Γαλλικής Φιλολογίας, Μετα- 
  φράστρια  
Α145 Κανέλλος Σταύρος, Εκπαιδευτικός, Διερμηνέας 
Τ146 Ροζάκου Εύη, Χημικός  
Τ147 Αγερίδης Παναγιώτης, Ναυπηγός, Μηχανολόγος Μηχανι- 
  κός ΕΜΠ  
Τ148 Στεργιοπούλου Σοφία, Πτυχ. Γαλλικής Φιλολογίας, Μετα- 
  φράστρια  
Τ149 Βασάκης Αντώνιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 
Τ150 Τρουποσκιάδου Αργυρώ, Πτυχ. Οικονομ.Επιστημών ΠΑ. 
 

ΠΕΡΙ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ 
 
 
 

Ο Δρ Μενέλαος Ν. Χριστοδούλου του Κέντρου Θησαυρού 
Κυπριακής Ελληνικής προτείνει για χρήση από την Ομάδα 
Εμπειρογνωμόνων Ορολογίας των Ηνωμένων Εθνών τους 
όρους: πλειώνυμο και μειώνυμο για μονολεκτικούς όρους του 
τοπωνυμίου πλειονότητας και του τοπωνυμίου μειονότητας, 
αντίστοιχα. Αλλη πρόταση είναι κυριώνυμο ή κυριωνύμιο και 
παρώνυμο ή παρωνύμιο. Θα ενδιέφερε να έχουμε απόψεις γι’ 
αυτές τις προτάσεις ή και άλλες, ίσως πιο επιτυχείς, προτάσεις. 
  Β.Α.Φ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ1) ...έλα κι εσύ 
 
 
 

 
Πρόβλημα Αρ.17 

 
 

Ανάμεσα στις προτάσεις που εξέτασε το ΓΕΣΥ και τις οποίες θέτει 
για σχολιασμό είναι: 
 

 Ορος  Θέση του ΓΕΣΥ 
 

factoring:  πρακτόρευση απαιτήσεων,  
   αγοραπωλησία λογαριασμών 
privacy:  ιδιωτικότητα, απόρρητο, μυστικότητα 
franchising: δικαιοχρησία 
virtual image: φανταστικό είδωλο {Οπτική} 
vitrual memory: ιδεατή μνήμη 
   {Πληροφορική, ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ12) } 
virtual enterprise: ουσιαστικά επιχείρηση, οιονεί επιχεί-

ρηση, 
 
 

Και δύο προτάσεις για να αποδοθεί το ευρωπαϊκό νόμισμα euro 
σωστότερα τοποθετημένες από το άκλιτο “ευρώ”, και τα “κλιτά 
αλλά άκομψα και αδόκιμα” εύρο και ευρό: 
 

ευρώπιο: Η μόνη απόδοση που θυμίζει αβίαστα τη λέξη 
“Ευρώπη”, παράγεται σωστά από αυτήν. και 
εντάσσεται αμέσως στο κλιτικό σύστημα της 
Ελληνικής Γλώσσας. Εξάλλου η λέξη υπάρχει ήδη και 
είναι όνομα χημικού στοιχείου. Απλώς θα της 
προσδοθεί μια ακόμα σημασία. 

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Και μην πει κανένας “τι δουλειά έχει εδώ ένα 
χημικό στοιχείο”, όταν ένα άλλο χημικό στοιχείο έχει 
ανακηρυχθεί “μονοκράτορας” του διεθνούς νομισματικού 
συστήματος και του πλούτου!.. 

 

εύριο: Πιο σύντομο από το ευρώπιο πιο μακριά από την 
“Ευρώπη” όμως. Επιπλέον, ομοιοκαταληκτεί με 
άλλα ονόματα νομισμάτων που χρησιμοποιούνται 
ήδη (βλέπε: δολλάριο, δηνάριο). 

Κ.Β. 

                                                           
1) ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
2) ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 ”Ορολογία Πληροφορικής”, Συλλογικό Μέλος της ΕΛΕΤΟ 

Το "ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ" είναι τακτικό και σύντομο περιοδικό μέσο 
αλληλοενημέρωσης των μελών της ΕΛΕΤΟ, αλλά και γενικότερης 
ενημέρωσης ενός ευρύτερου κύκλου αποδεκτών για θέματα της 
Εληνικής Γλώσσας και Ορολογίας. Τα μέλη της ΕΛΕΤΟ καλούνται 
να πλαισιώσουν τα μέλη του ΔΣ και του ΓΕΣΥ σ' αυτήν την 
προσπάθεια συμβάλλοντας και με τη δική τους συνεισφορά σε 
ύλη που θα είναι ευπρόσδεκτη. Μοναδική προϋπόθεση: τα 
κείμενα να είναι ευανάγνωστα και σύντομα και να είναι έτοιμα, 
από το συντάκτη τους, για δημοσίευση χωρίς να χρειάζονται 
περαιτέρω επεξεργασία.  



  ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 1996 

 
Φέτος η Γενική Συνέλευση της ΕΛΕΤΟ έγινε τη Δευτέρα 29 
Απριλίου 1996 και φιλοξενήθηκε, όπως και άλλες φορές, στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΛΟΤ. 
 

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και δύο πρακτικογράφοι 
εκλέχθηκαν τα μέλη: Νικόλαος Μαλαγαρδής και 
Γ.Παπαναστασίου, Μ.Παλαιολόγου, αντίστοιχα. 
 

Από τις Εκθέσεις των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου 
(ΔΣ) και του Γενικού Επιστημονικού Συμβουλίου (ΓΕΣΥ), καθώς 
και από τον Προϋπολογισμό για το επόμενο έτος, που εγκρίθηκαν 
ομόφωνα, φάνηκε ότι η ΕΛΕΤΟ εισέρχεται σε μια νέα περίοδο. 
Οπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος “έχουν δρομολογηθεί 
διαδικασίες που πιστεύουμε ότι οδηγούν να καταστεί η ΕΛΕΤΟ το 
αποτελεσματικό όργανο που χρειάζεται η Ελληνική Ορολογία”. 
 

Αξίζει να αναφερθεί ότι επιτεύχθηκε απαρτία στην πρώτη μέρα 
σύμφωνα με την πρόσκληση και δεν εφαρμόστηκε το Καταστατικό 
για επανάληψη με μειωμένη συμμετοχή. Αυτό αποδεικνύει την 
υψηλή στάθμη συνέπειας των μελών της ΕΛΕΤΟ. 
 

 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΟΡΟΛΟΓΟΣ 

 
Απόσπασμα από την Εισήγηση της Αντιπροέδρου της ΕΛΕΤΟ 
Μαρίας Καρδούλη στο Συνέδριο “Μεταφραστική Πρακτική και 
Σύγχρονη Πραγματικότητα”. 

 
“...Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Εταιρείας Ascom 
Hasler SA, μιας επιχείρησης με αντικείμενο την υψηλή 
επικοινωνιακή τεχνολογία η οποία απασχολεί 4000 υπαλλήλους 
στη Βέρνη. Η Υπηρεσία Ορολογίας αποτελεί κεντρική υπηρεσία. 
Η επιχείρηση άρχισε την παραγωγή πολύγλωσσων γλωσσαρίων 
από το 1983 με τη βοήθεια ενός απλού προγράμματος 
επεξεργασίας κειμένου. Το 1985 εκδίδει το πρώτο τεχνικό λεξικό 
με τη βοήθεια ενός λογισμικού προγράμματος πάνω σε έναν 
κεντρικό Η/Υ χωρίς άμεση πρόσβαση από όλους τους 
συνεργάτες. Το 1985 προβαίνει στην  πρόσληψη ορολόγου για 
την παραγωγή και ενημέρωση καταλόγων γλωσσαρίων Τεχνικής 
Ορολογίας. Το 1986 σχεδιάζει τη δημιουργία μιας τράπεζας 
Βάσης Δεδομένων Ορολογίας με άμεση πρόσβαση από όλους 
τους συνεργάτες. Το 1987 ενεργεί έρευνα αξιολόγησης των 
συστημάτων μετάφρασης της αγοράς με Η/Υ. 
 

Από το οργανόγραμμα της παραπάνω εταιρείας προκύπτουν: 
• η στενή σχέση μετάφρασης και ορολογίας, 
• η κεντρική θέση της ορολογίας στη διάθεση όλων των 

επιμέρους τμημάτων της επιχείρησης, 
• η δυνατότητα πρόσβασης στην πληροφορία από πρώτο χέρι 

για την κατάρτιση θεματικών τεχνικών γλωσσαρίων για νέα 
προϊόντα, 

• η δυνατότητα άμεσης επαφής με τους εσωτερικούς ειδικούς 
για τη λήψη ορολογικών πληροφοριών, 

• η συμμετοχή σε διαφημιστικές εκστρατείες προτείνοντας την 
κατάλληλη ορολογία για το βέλτιστο αποτέλεσμα και 

• η δυνατότητα συνεργασίας με τους Αναλυτές-Προγραμμα-
τιστές για τη δημιουργία των απαραίτητων εργαλείων για το 
χειρισμό της ορολογικής τεχνογνωσίας της επιχείρησης. 

 
Κατά συνέπεια, ο ορολόγος της επιχείρησης αυτής πρέπει να έχει 
γνώση και εμπειρία σε Μετάφραση, Διαφήμιση, Μάρκετινγκ, 
Πωλήσεις, Διοίκηση Επιχειρήσεων και Νομολογία. 
 

Ο ορολόγος του μέλλοντος θα είναι και ο διαχειριστής της 
ορολογικής τεχνογνωσίας αφού προηγουμένως καταφέρει να 
δημιουργήσει-υποκινήσει τη ζήτηση για τις υπηρεσίες του. Στην 
ουσία θα πρέπει να είναι ένας “generaliste”, ένας διεπιστημονικός 
με ικανότητα συνεργασίας με άλλους επιστήμονες ειδικών πεδίων 
ή υποπεδίων: ορολόγος-μεταφραστής, ορολόγος-πληροφορικός, 
σκαπανέας, ψυχολόγος, διαχειριστής, διοικητικός, ειδικός στις 
δημόσιες σχέσεις και κάτοχος πτυχίου ή μεταπτυχιακού 
Ορολογίας. 
 

Τα πανεπιστημιακά προγράμματα προετοιμασίας ορολόγων 
περιέχουν κυρίως: Μαθήματα Γλωσσολογίας, Τεκμηρίωσης, 
Έρευνας, Ιστορίας και Ορολογίας, Μεθόδων ανάπτυξης καρτελών, 
Μεθόδων ορολογικής έρευνας, Πρακτικά μαθήματα σε προ-
βλήματα δίγλωσσης/πολύγλωσσης ορολογίας, Βασικά μαθήματα 
πληροφορικής σχετικά με τα συστήματα αυτόματης μετάφρασης 
και ΒΔΟ, Οργάνωση και διαχείριση τέτοιων συστημάτων και 
Ενημέρωση για το ρόλο και το έργο των Οργανισμών Ορολογίας 
και Τυποποίησης...” 
  Μ.Κ. 
 
  

ΝΕΑ ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΤΟ1)  
 

Η ΜΟΤΟ κυκλοφόρησε για Δημόσια Κρίση και σχολιασμό τρία 
νέα Λεξιλόγια: Τα Λεξιλόγια Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Αρ. 33 
και Αρ.35 και το Λεξιλόγιο Αρκτικολέξων Αρ.4. 
Η προθεσμία για την αποστολή σχολίων είναι η 31-7-1996. 
 
  

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 
 
 
 

Το 4ο Διεθνές Συμπόσιο για την Ορολογία και την Τεχνολογία 
Γνώσης (ΤΚΕ 96) θα διενεργηθεί στη Βιέννη από 26 ως 30 
Αυγούστου 1996. 
 
  

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
 
 

Το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών Ορολογίας (IITF) και το Διεθνές 
Δίκτυο Ορολογίας (TermNet) οργανώνουν το 13ο Θερινό Σχολείο 
Ορολογίας, από 12 ως 16 Αυγούστου 1996 στη Βιέννη (Αυστρία). 
 

Ο τίτλος του Σεμιναρίου είναι “Μέθοδοι Διαχείρισης Ορολογίας” 
και εισηγητές οι Sue Ellen Wright από τις ΗΠΑ και Gerhard Budin 
από την Αυστρία. 
Λεπτομερείς πληροφορίες από την ΕΛΕΤΟ. 
 
  

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
                                                           
1) 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 συνεργασίας με 
τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society  for  Terminology  (ELETO) 
 
Σωκράτη Τσάκωνα 5, 15236 ΠΕΝΤΕΛΗ 
Αρ.Τηλεφ.:   2013778 
Αρ.Τηλεομ.: 8068299 
 
Αρ.18 Απρίλιος-Μάιος 1996 
ISSN 1106-1073 

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) 
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Εκδόθηκαν από το Διεθνές Δίκτυο Ορολογίας τα πρακτικά του 
3ου Διεθνούς Συμποσίου TermNet “Terminology Advanced 
Microcomputer Applications” και τα πρακτικά του 10ου 
Ευρωπαϊκού Συμποσίου LSP 95 “Language for Special 
Purposes: Multilingualism in Specialist Communication”. 
Οι τόμοι των πρακτικών, όπως και οι άλλες εκδόσεις του Διεθνούς 
Δικτύου Ορολογίας, μπορούν να παραγγελθούν μέσω της 
ΕΛΕΤΟ. 
 
  

ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ 
 

Μετά την πρόσφατη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΕΛΕΤΟ συγκαταλέγονται στη Δύναμη της ΕΛΕΤΟ τα ακόλουθα 
νέα μέλη: 
 

Τ151 Κυπριωτάκη Ειρήνη, Χημικός, 
Τ152 Καψανάκη-Γκότση Ευαγγελία, Φυσιογνώστρια-Βιολόγος, 
Τ153 Ηλιάδου-Ζηκοπούλου, Καθηγήτρια Ξένων Γλωσσών, 
Α154 Αναστασίου Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός, 
Τ155 Τουλιάτος Δημοσθένης, Πολιτικός Μηχανικός, 
Τ156 Ζερβός Ματθαίος, Μεταλλουργός Μηχανικός. 
 
 
 
  

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 
 
 
 

Ο Werner E. Voigt μας έστειλε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα 
επιστολή που όμως εξαιτίας της έκτασής της δεν μπορεί να 
δημοσιευτεί στο σύνολό της. Ανάμεσα σε άλλα, στην επιστολή 
γίνεται αναφορά στη συμβολή του Γ.Α.Τ. στο ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Αρ.14. Δημοσιεύουμε αυτό το απόσπασμα. 
 

“...2) Το δεύτερο θέμα που θα ήθελα να θίξω είναι μια συμβολή 
του συναδέλφου κ. Γ.Α.Τ. στο “ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ” αρ.14. 
Παρουσίασε μια πρωτοβουλία του στο πλαίσιο της οποίας 
προτίθεται να μας διδάσκει την “ελληνογένεια” τόσων 
ξενόγλωσσων όρων. Δεν πρόκειται, λέει ο ίδιος, για τους 
γνωστούς (“internationalisms”) που διατήρησαν το ελλ. τους 
πρόσωπο ούτε θα ήθελα να προσθέσω, για εκείνους που ως 
λαϊκά δάνεια ενσωματώθηκαν τέλεια στις άλλες ευρωπαϊκές και 
άλλες γλώσσες. 
 

Αλλά ας επανέλθουμε στις απόψεις του κ. Γ.Α.Τ.: εννοεί ένα άλλο 
μέρος λεξιλογίου, όπως το αγγλ. melt, τα λατ. minuo, minimum, 
sinister, orior, origo τα οποία κατάγονται κατ’ αυτόν από τα ελλ. 
μέλδομαι μινύθω, σίνομαι, ορνυμι κτλ. Αν κατάλαβα σωστά 
ισχυρίζεται ότι αυτά ανήκουν στις “δεκάδες χιλιάδες λέξεις της 
Ελλ. γλώσσας [που] έχουν περάσει σε όλες τις γλώσσες της γης” 
- αλλά εκείνες που “για ποικίλους λόγους δεν αναγνωρίζονται 
εύκολα”. Από τα παραδείγματα που αναφέρει πείθομαι ότι δεν 
είναι τα δάνεια τα ενσωματωμένα. Μάλλον ο συνάδελφός μας 
διεκδικεί χιλιάδες ρίζες και λέξεις των άλλων ευρωπαϊκών 
γλωσσών ως ελληνικές γιατί δείχνουν αναμφίβολα μια σαφή και 
συχνά καταπληκτική συγγένεια προς τις αντίστοιχες ελληνικές. 
Αλλά λάθος κάνει όποιος δεν διακρίνει τις κατηγορίες και τα 
συστατικά του λεξιλογίου μιας γλώσσας. Βέβαια πάρα πολλές 
από τις συνολικά χιλιάδες ελλ. ρίζες (μάλλον κάτω από τρεις 
χιλιάδες, από τις οποίες πάλι χιλιάδες άλλοι σχηματισμοί, 
παράγωγα, σύνθετα) έχουν περάσει ως λαϊκά ή λόγια δάνεια, στις 
άλλες γλώσσες. Αλλά οι παραπάνω λέξεις με τις τόσο 
οφθαλμοφανείς ομοιότητες τις οποίες ο κ. Γ.Α.Τ. θέλει να 
διεκδικήσει σαν ελληνικές οφείλονται στην πρωταρχική συγγένεια 
των (ινδο)ευρωπαϊκών γλωσσών. Την εξέλιξη του 
ινδοευρωπαϊκού λεξιλογίου και την πορεία του στην καθεμιά από 
τις ιστορικά τεκμηριωμένες γλώσσες την έχουν ανασυγκροτήσει 
λίγο-πολύ (έστω και με απορίες) οι γλωσσολόγοι και 
ετυμολόγοι...” 
 

Το “Ο” έθεσε υπόψη του κ. Γ.Α.Τ. την επιστολή του κ. Voigt. Θα 
επανέλθουμε. 
 
 
  

ΣΠΑΝΙΑ ΒΙΒΛΙΑ 
 
 
 

Διαβάζουμε στα “Βιβλιοφιλικά Νέα” ότι την Πέμπτη 30 και την 
Παρασκευή 31 Μαΐου 1996 θα γίνει δημοπρασία σπάνιων βιβλίων 
που διοργανώνει η οργάνωση “Βιβλιοφιλία” στην Αίθουσα 
Ανταποκριτών Ξένου Τύπου. 
Στους τίτλους που θα δημοπρατηθούν περιλαμβάνονται ιστορικά 
γλωσσικά βιβλία και λεξικά. Ανάμεσα στα τελευταία 
περιλαμβάνεται και το Greek-English Lexicon των Liddel και 
Scott, έκδοση του 1861. 
      Β.Α.Φ. 

 
  

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 
 

Εξακολουθούμε να λαβαίνουμε άλλα περιοδικά, αλλά “λόγω 
πληθώρας ύλης”, όπως γράφανε στις παλιές εφημερίδες, δεν 
συνεχίσαμε να το ανακοινώνουμε, παρόλο που αυτό το θεωρούμε 
ελάχιστο δείγμα ευχαριστίας στους εκδότες που μας τα στέλνουν. 
Αυτά τα περιοδικά είναι: 
 Βιομηχανική Επιθεώρηση 
 Ενημερωτικό Δελτίο της ΓΓΕΤ 
 Δελτίο ΣΕΒ 
 Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ 
 ΙΝΚΑ 
 Δελτίο Αεροναυπηγών Μηχανικών 
 Το Φυστίκι 
 Σημειώματα Συσκευασίας 
 Βιβλιοφιλικά Νέα. 
      Β.Α.Φ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ1) ...έλα κι εσύ 
 
 
 

 
Πρόβλημα Αρ.18 

 
 

Σε τούτο το φύλλο επιλέγουμε μερικές προτάσεις που έχει κάμει 
κατά καιρούς η ΜΕΠΟ2) για προβληματισμό και σχολιασμό: 
 
 Ορος  Πρόταση της ΜΕΠΟ 
 
 

rebound:  αναπήδηση {στην καλαθοσφαίριση} 
assist:  βοήθηση {στην καλαθοσφαίριση} 
final four  ο μεγάλος τελικός (των τεσσάρων}, 
   ο αγώνας των τεσσάρων των τελικών 
 
pluralism:  πληθυντισμός 
 
connect:  συνδέω 
connective: συνδετικός 
connection: σύνδεση 
connectional: συνδεσιακός 
 
function:  1. λειτουργία 2. συνάρτηση 
functional:  1. λειτουργικός 2. συναρτησιακός 
operation:  λειτουργία, επιχείρηση 
operational: λειτουργικός, επιχειρησιακός 
 
interactive:  αλληλενεργός, διαδρασιακός 
interactivity: διαδραστικότητα, διαδρασιακότητα, 
   αλληλεπιδρασιακότητα 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να συμβάλετε ουσιαστικά στην αναζήτηση, εκ 
μέρους του ΓΕΣΥ, λύσεων σε σύγχρονα και σημαντικά ζητήματα 
ορολογίας. Κάνετε τις προτάσεις σας, σύντομα και τεκμηριωμένα, στο 
τηλέφωνο 6118986 ή - ακόμα καλύτερα - στείλτε ένα σύντομο 
τηλεομοιοτύπημα στον αριθμό 8068299. 
 

Κ.Β. 
 

                                                           
1)  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
2)  ΜΕΠΟ: ”Μόνιμη Επιτροπή Ορολογίας” του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων 

Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ. 

Το "ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ" είναι τακτικό και σύντομο περιοδικό μέσο αλλη-
λοενημέρωσης των μελών της ΕΛΕΤΟ, αλλά και γενικότερης ενημέρωσης 
ενός ευρύτερου κύκλου αποδεκτών για θέματα της Εληνικής Γλώσσας και 
Ορολογίας. Τα μέλη της ΕΛΕΤΟ καλούνται να πλαισιώσουν τα μέλη του 
ΔΣ και του ΓΕΣΥ σ' αυτήν την προσπάθεια συμβάλλοντας και με τη δική 
τους συνεισφορά σε ύλη που θα είναι ευπρόσδεκτη. Μοναδική
προϋπόθεση: τα κείμενα να είναι ευανάγνωστα και σύντομα και να είναι 
έτοιμα, από το συντάκτη τους, για δημοσίευση χωρίς να χρειάζονται 
περαιτέρω επεξεργασία. 
Τα δημοσιεύματα που ακολουθούνται από αρχικά ονόματος απηχούν τις 
προσωπικές απόψεις του συντάκτη τους. Η Σύνταξη του “Ο” δεν παρεμ-
βαίνει ούτε σχολιάζει.  



  ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Βαδίζουμε για το Συνέδριο 
 

Περάσανε τέσσερα έτη από το διήμερο συνέδριο για την 
Ορολογία και τη γλώσσα που είχε οργανωθεί στα πλαίσια του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Πήραμε τη σκυτάλη αλλά 
δεν τρέξαμε. Οι λόγοι γνωστοί. Σήμερα οι συνθήκες έχουν 
ωριμάσει και η ΕΛΕΤΟ ξεκίνησε τη διοργάνωση Συνεδρίου. Δεν 
θά ‘μαστε μόνοι. Κλήθηκαν να συμμετάσχουν στη διοργάνωση 
σχετικοί φορείς και θα γίνουν δεκτοί και όσοι άλλοι θελήσουν να 
ενισχύσουν την προσπάθεια. Σκοπός η συνένωση δυνάμεων. 
Χρειάζεται κινητοποίηση ώστε το Συνέδριο να αποτελέσει το 
βήμα για να εκφραστούν υγιείς απόψεις. Εχουμε επισημάνει 
κινδύνους που ελλοχεύουν, όμως δεν στ\υντασσόμαστε με τους 
απαισιόδοξους. Η Γλώσσα μας νίκησε το χρόνο. Πρέπει να τη 
στηρίξουμε για να συνεχίσει να είναι τέλειο εκφραστικό μέσο 
και να μας στηρίζει γιατί αυτή είμαστε εμείς. 
 

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου προχώρησε στην 
επιλογή του τίτλου και της θεματολογίας. Τίτλος ορίστηκε να είναι 
“Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία”. Η θεματολογία είναι 
ευρεία και περιλαμβάνει θέματα από την απόδοση ορολογίας και 
τα ειδικά λεξικά, την επικοινωνία με τη μετάφραση και διερμηνεία 
ως την τυποποίηση ορολογίας και τα ηλεκτρονικά μέσα. 
 

Ευελπιστούμε σε διεθνή συμμετοχή. Θα το επιδιώξουμε και 
πιστεύουμε πως θα το πετύχουμε γι’ αυτό, αναγκαστικά, γλώσσα 
του Συνεδρίου δεν θά ‘ναι μόνο η Ελληνική. 
 

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 16, 17 και 18 
Οκτώβρη το 1997. Στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από 
σήμερα ως τον Οκτώβρη του ‘97 χρειάζεται εντατική δουλειά. 
Περιλήψεις για εισηγήσεις θα πρέπει να υποβληθούν ως την 
1η Νοέμβρη τούτου του έτους. Η Επιστημονική Επιτροπή με 
πρόεδρο τον καθηγητή Δ. Παντελοδήμο θα γνωστοποιήσει ως το 
τέλος του έτους ποιες εισηγήσεις εμπίπτουν στη θεματολογία και 
γίνονται δεκτές. Το πλήρες κείμενο των εισηγήσεων θα πρέπει 
να κατατεθεί ως τις 8 Απρίλη του επόμενου έτους. Αυτό το 
χρονοδιάγραμμα θα τηρηθεί απαρέγκλιτα για να έχει άνεση 
χρόνου η Επιστημονική Επιτροπή για ορθή κρίση. Τελικός 
στόχος: να εκδοθεί ο τόμος με τις εισηγήσεις και να είναι έτοιμος 
στο Συνέδριο. 
 

Αλλη μια πρακτική πληροφορία για πληροφορίες και επαφή: Η 
Γραμματεία του Συνεδρίου αποτελείται από τους Ι. Σαριδάκη και 
Ε. Ντίκου, τηλέφωνο: 2280001 και τηλεομοιότυπο: 2024939. 
 

Καλούμε όλους να συμβάλουν στην επιτυχία του Συνεδρίου 
“Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία”. 
 

  Β.Α.Φ. 
 

 
EXPOLINGUA 97 

 
H 5η Εκδήλωση Γλωσσών και Πολιτισμού θα διεξαχθεί στην 
Αβάνα στις 21 ως 25 Απριλίου 1997. 
 
Αυτό το διεθνές γεγονός θα περιλαμβάνει επιστημονικό 
συμπόσιο, στρογγυλά τραπέζια και έκθεση. 
 

Η θεματολογία περιλαμβάνει: 
 

1. Τα Ισπανικά διεθνώς. Διδασκαλία της Ισπανικής γλώσσας. 
2. Γερμανική γλώσσα και πολιτισμός. Διεθνής παρουσία της 

Γερμανικής γλώσσας. 
3. Αγγλική γλώσσα και πολιτισμός. Τα Αγγλικά σα διεθνής 

γλώσσα. 
4. Επικοινωνία. 
5. Διδασκαλία γλωσσών. Προπτυχιακές και μεταπτυχιακές 

σπουδές για καθηγητές, μεταφραστές, διερμηνείς, 
λεξικογράφους κτλ. 

6. Λεξικογραφία και Ορολογία, Μετάφραση και Διερμηνεία. 
Αυτοματοποίηση γλωσσικών διαδικασιών. 

 

Περιλήψεις ως 250 λέξεις θα γίνονται δεκτές ως τις 31 Δεκέμβρη 
1996. Οι εισηγήσεις θα πρέπει να υποβληθούν πριν από τις 15 
Φεβρουαρίου 1997 στη διεύθυνση: 
 

Organizing Committee 
EXPOLINGUA HABANA ‘97 
Capitolio de La Habana 
PO Box 2014, La Habana 10200, Cuba 
Phone: 62-6531. Fax: (537)338237;626501 
E.Mail: ctte@ceniai.cu 

 

Εντυπα αιτήσεων εγγραφής χορηγούνται από την ΕΛΕΤΟ. 
 
 

 
  

ΝΕO ΛΕΞΙΛΟΓΙO ΤΗΣ ΜΟΤΟ1)  
 
 

Η ΜΟΤΟ κυκλοφόρησε για Δημόσια Κρίση και σχολιασμό το 
Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Αρ.36 (Ορολογία 
τηλεπικοινωνιακής κατάρτισης). 
Η προθεσμία για την αποστολή σχολίων είναι η 30-9-1996. 
 

 
  

“ISO”: ΣΥΜΒΟΛΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 
- ούτε αρκτικόλεξο ούτε ακρώνυμο - 

 

Διανύεται το 50ό έτος της λειτουργίας του ISO (του Διεθνούς 
Οργανισμού Τυποποίησης ή - ορθότερα - της Διεθνούς Οργάνωσης 
Τυποποίησης) και όμως πολλοί είναι εκείνοι που αναρωτιούνται 
για την “αναντιστοιχία” ανάμεσα στο πλήρες όνομά του 
(International Organization for Standardization) και στο 
συντομευμένο “ISO” που παρεξηγείται συχνά σε τέτοιο βαθμό 
ώστε να οδηγεί στην παραποίηση του πλήρους ονόματος και τη 
λανθασμένη γραφή του. ως International Standardization 
Organization (όπως π.χ. αναγράφεται στο ηλεκτρονικό λεξικό 
Webster’s) ή ως International Standards Organization. 
 
Το γεγονός, όμως, είναι ότι το όνομα “ISO” δεν είναι κανενός 
είδους σύντμηση ούτε αντιστοιχεί στις λέξεις του πλήρους 
ονόματος αλλά αποτελεί ένα δεύτερο ανεξάρτητο και σύντομο 
συμβολικό όνομα. Η επιλογή του ονόματος “ISO” έχει σχέση με 
την ουσία της τυποποίησης και όχι με τη μορφολογία του 
ονόματος του διεθνούς οργανισμού. 
 
Ο άγνωστος ονοματοθέτης, του οποίου την πρόταση υιοθέτησαν 

                                                           
1) 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 συνεργασίας με 
τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society  for  Terminology  (ELETO) 
 
Σωκράτη Τσάκωνα 5, 15236 ΠΕΝΤΕΛΗ 
Αρ.Τηλεφ.:   2013778 
Αρ.Τηλεομ.: 8068299 
 
Αρ.19 Iούνιος-Ιούλιος 1996 
ISSN 1106-1073 

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) 

E
Λ  

Ε  Τ Ο 

L 
E



ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ Αρ.19 2

οι πρώτες 25 χώρες του Κόσμου που ίδρυσαν τον ISO το 1947, 
“χτύπησε καίρια” επιλέγοντας την Ελληνική λέξη “ίσος” - που ως 
πρόθεμα (ίσο-) είχε ήδη υποστεί εκτεταμένη διεθνοποίηση - για 
να δηλώσει τη “δέσμευση ισότητας” που ενυπάρχει σε κάθε 
πρότυπο. 
 
Κάθε Πρότυπο ISO (Διεθνές Πρότυπο) είναι και μια παγκόσμια 
συμφωνία εξίσωσης απαιτήσεων που συνεπάγεται τη 
συναινετική δέσμευση για ισότητα (εξίσωση, συμφωνία, 
συμμόρφωση, εναρμόνιση) προς το Πρότυπο. 
 
Και αξίζει να διευκρινιστεί ότι τυποποιητική ισότητα δεν σημαίνει 
ισοπέδωση, αλλά εναρμόνιση απαιτήσεων και κοινή αποδοχή 
του τρόπου ικανοποίησής τους που οδηγεί τον αντίστοιχο τομέα 
σε πραγματική αρμονία. 
 
Εύγλωττο παράδειγμα για του λόγου το αληθές αποτελεί το 
Διεθνές Πρότυπο ISO 16 “Standard tuning frequency (standard 
musical pitch)” που καθιερώνει ως πρότυπη συχνότητα για το 
κούρδισμα των μουσικών οργάνων τη συχνότητα της νότας la της 
μεσαίας οκτάβας του πιάνου για την οποία καθορίζει τιμή 440 
Hz... 
 
  

ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ 
 
 

Μετά την πρόσφατη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΕΛΕΤΟ συγκαταλέγονται στη Δύναμη της ΕΛΕΤΟ τα νέα μέλη: 
 

Τ157 Χατζούδης Ευγένιος, Χημικός, 
Τ158 Λιόση Αννα, Πτυχ. Γαλλική Φιλολογίας, Μεταφράστρια,  
Τ159 Μιχάλας Παράσχος, Αναλυτής Συστημάτων. 
 
  

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (5) 
 
Συνεχίζουμε σε τούτο το Φύλλο, με το 5ο Μέρος της, τη δημοσί-
ευση των βασικών όρων και ορισμών της Ορολογίας σύμφωνα 
με το Διεθνές Πρότυπο ISO 1087:1990 τα προηγούμενα μέρη 
(1 ως 5) της οποίας ήταν, αντίστοιχα, στα Φύλλα  Αρ.10, Αρ.11, 
Αρ.13, Αρ.15 και Αρ.16. (Ο αριθμός σε παρένθεση στο τέλος κάθε 
ορισμού είναι ο αριθμός του αντίστοιχου ορισμού στο Πρότυπο). 
 
προσδιορισμός (designation, dιsignation): Κάθε παράσταση 
μιας έννοιας.(5.3.1) 
 
σύμβολο (symbol, symbole): Προσδιορισμός μιας έννοιας με 
γράμματα, με αριθμοπαραστάσεις, με εικονογραφήματα ή με 
οποιοδήποτε συνδυασμό τους (5.3.1.1). 
 
όρος (term, terme): Προσδιορισμός μιας οριζόμενης έννοιας σε 
μια ειδική γλώσσα με μια γλωσσική έκφραση (5.3.1.2). 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Ενας όρος μπορεί να αποτελείται από μια ή περισσότερες 
λέξεις (να είναι δηλαδή απλός όρος ή σύνθετος όρος) ή και να 
περιλαμβάνει ακόμα και σύμβολα. 
 
όνομα (name, nom): Προσδιορισμός ενος αντικειμένου με μια 
γλωσσική έκφραση (5.3.1.3). 
 
ορολογία (terminlogy, terminologie): Σύνολο όρων που παρι-
στάνουν το σύστημα εννοιών ενός συγκεκριμένου θεματικού 
πεδίου (5.1). 
 
αντιστοιχία εννοιών (concept correspondence, correspondance 
entre notions): Βαθμός σύμπτωσης του βάθους δύο ή 
περισσότερων εννοιών (3.8). 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Η αντιστοιχία εννοιών αποκαλύπτεται κατά τη σύγκριση των 
ορολογιών διαφορετικών γλωσσών, θεματικών πεδίων, φιλοσοφικών 
σχολών κτλ. 
Υπάρχουν τέσσερις δυνατότητες: 
 - πλήρης σύμπτωση των βαθών, 
 - περίληψη του ενός βάθους στο άλλο, 
 - αλληλοεπικάλυψη (μερική σύμπτωση) των βαθών, 
 - καμιά σύμπτωση των βαθών. 
 
ορισμός (definition, dιfinition): Πρόταση που περιγράφει μια 
έννοια και επιτρέπει τη διαφοροποίησή της από άλλες έννοιες 
μέσα σε ένα σύστημα εννοιών (4.1). 
 
εντατικός ορισμός ή ορισμός μέσω του βάθους (intensional 
definition, dιfinition par comprιhension): Ορισμός που βασίζεται 

στο βάθος μιας έννοιας. (4.1.1). 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαίο να δηλωθεί η πλησιέστερη 
γένια έννοια που έχει ήδη οριστεί ή που μπορεί να θεωρηθεί γενικά 
γνωστή και να προστεθούν τα περιοριστικά χαρακτηριστικά που 
οριοθετούν την οριζόμενη έννοια. 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
λαμπτήρας πυράκτωσης: Ηλεκτρικός λαμπτήρας ένα υλικό με υψηλό 
σημείο τήξης θερμαίνεται από ένα ηλεκτρικό ρεύμα με τέτοιο τρόπο ώστε ο 
λαμπτήρας να αρχίσει να εκπέμπει φως. 
 
εκτατικός ορισμός ή ορισμός μέσω του πλάτους (extensional 
definition, dιfinition par extension): Ορισμός που βασίζεται στην 
εξαντλητική απαρίθμηση των αντικειμένων στα οποία 
αναφέρεται η έννοια ή των είδιων εννοιών στο επόμενο επίπεδο 
αφαίρεσης (4.1.2). 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Ο πρώτος τύπος εκτατικού ορισμού μπορεί να διατυπωθεί 
μόνο με τη χρήση ονομάτων. Ο δεύτερος τύπος εκτατικού ορισμού είναι 
χρήσιμος μόνο όταν μια έννοια περιλαμβάνει περιορισμένο σύνολο είδιων 
εννοιών. 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
 
1. Σκανδιναβική χώρα: Δανία, Νορβηγία, Σουηδία. 
2. προσδιορισμός (DIN 2330): Οροι, ιδεογράμματα, αριθμοί και 

συμβολισμοί. 
Κ.Β. 

 
  

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
 

Λάβαμε - και ευχαριστούμε - τα περιοδικά: 
 

 Πλαστικά Χρονικά, τεύχος 110, Μάρτιος-Απρίλιος ‘96 
 Δελτίο ΣΕΒ, τεύχος 564, Μάρτιος-Απρίλιος ‘96 
 Βιομηχανική Επιθεώρηση, τεύχος 708, Ιούνιος 1996 
 Ενημερωτικό Δελτίο της ΓΓΕΤ, Μάιος ‘96 
 Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ, τεύχος 65-66, Απριλίου-Μαΐου 1996 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ1) ...έλα κι εσύ 
 
 
 

 
Πρόβλημα Αρ.18 

 
Το ΓΕΣΥ προγραμματίζει στο άμεσο μέλλον να ασχοληθεί με τη 
σε βάθος μελέτη που θα οδηγήσει σε ουσιαστική πρόταση για 
την καθιέρωση δόκιμου ισοδύναμου ελληνικού όρου για τον 
αγγλικό όρο hardware (γαλλικά materiel) δεδομένου ότι η μέχρι 
σήμερα χρησιμοποιούμενη απόδοση υλικό αποτελεί τόσο 
“καθημερινο” και κοινό όρο που σχεδόν πάντοτε καθίσταται 
αναγκαίο να παρατίθεται σε παρένθεση και ο αγγλικός όρος. 
Δίνουμε λοιπόν, σ’ αυτό το τεύχος, τον ορισμό κατά ISO του 
hardware και παρακαλούμε να έχουμε τεκμηριωμένες 
προτάσεις από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο το αργότερο ως 
τις 30 Σεπτεμβρίου 1996  
• ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση της ΕΛΕΤΟ, 
• τηλεομοιοτυπικώς, στον αριθμό 8068299 ή 
• τηλεφωνικώς, στον αριθμό 6118986. 
 
hardware: Ολα ή μέρος των φυσικών εξαρτημάτων ενός 
συστήματος επεξεργασίας πληροφοριών 
Παράδειγμα: υπολογιστές, περιφερειακές συσκευές. 
 (ISO 2382-1:1993) 

Κ.Β. 
 

                                                           
1)  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

Το "ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ" είναι τακτικό και σύντομο περιοδικό μέσο αλλη-
λοενημέρωσης των μελών της ΕΛΕΤΟ, αλλά και γενικότερης ενημέρωσης 
ενός ευρύτερου κύκλου αποδεκτών για θέματα της Εληνικής Γλώσσας και 
Ορολογίας. Τα μέλη της ΕΛΕΤΟ καλούνται να πλαισιώσουν τα μέλη του 
ΔΣ και του ΓΕΣΥ σ' αυτήν την προσπάθεια συμβάλλοντας και με τη δική 
τους συνεισφορά σε ύλη που θα είναι ευπρόσδεκτη. Μοναδική
προϋπόθεση: τα κείμενα να είναι ευανάγνωστα και σύντομα και να είναι 
έτοιμα, από το συντάκτη τους, για δημοσίευση χωρίς να χρειάζονται 
περαιτέρω επεξεργασία. 
Τα δημοσιεύματα που ακολουθούνται από αρχικά ονόματος απηχούν τις 
προσωπικές απόψεις του συντάκτη τους. Η Σύνταξη του “Ο” δεν παρεμ-
βαίνει ούτε σχολιάζει.  



  ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 
 

Το πολιτικό έτος έχει καθιερωθεί να αρχίζει την 1η του 
Γενάρη. Αυτό ισχύει σε όλες τις κοινωνίες που έχουν 
αποδεχτεί το δυτικό πολιτισμό. Στους αρχαίους 
μεσογειακούς πολιτισμούς βαβυλωνιακό, ελληνικό, ρω-
μαϊκό, αλλά και ιουδαϊκό η αρχή του έτους ήταν διαφο-
ρετική. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν κοινωνίες που 
γιορτάζουν σε άλλη ημερομηνία την αρχή του έτους. Η 
καθιέρωση της 1ης Ιανουαρίου για αρχή του ημερολογια-
κού έτους σχετίζεται με θρησκευτικούς λόγους. Προφανώς 
με τις γιορτές που έκαναν οι βόρειοι λαοί όταν άρχιζε να 
αυξάνεται η διάρκεια της μέρας μετά το χειμερινό 
ηλιοστάσιο. Η σύμπτωση της γιορτής των Χριστου-
γέννων στο ίδιο χρονικό διάστημα οδήγησε στο να κα-
θιερωθεί ο Ιανουάριος για πρώτος μήνας του έτους στους 
χριστιανικούς λαούς. 
 
Η αρχή του ημερολογιακού έτους δε συμβαδίζει, όμως, με 
την έναρξη των δραστηριοτήτων. Υπάρχει επιχειρησιακός 
προχρονισμός. Με τις καλοκαιρινές διακοπές, που 
κορυφώνονται τον Αύγουστο, κάθε δραστηριότητα 
αναστέλλεται. Το Σεπτέμβριο ξαναρχίζουν όλα να 
λειτουργούν, όχι μόνο τα σχολεία αλλά και κάθε άλλη 
δραστηριότητα. Δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί, 
επιχειρήσεις επαναδραστηριοποιούνται για ένα πάλι έτος 
ως τις επόμενες καλοκαιρινές διακοπές. Το ίδιο ισχύει και 
για τα συλλογικά όργανα, επομένως και για την ΕΛΕΤΟ. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο το Σεπτέμβριο επαναδραστη-
ριοποιείται, το ΓΕΣΥ το ίδιο, καθώς και οι διάφορες 
επιτροπές και τα συλλογικά μέλη. Το “Ο” συνεχίζει την 
έκδοσή του αν και κάπως καθυστερημένα. Μας 
περιμένουν πολλά αυτό το επιχειρησιακό έτος, πρώτα-
πρώτα η υποχρέωσή μας να ανταποκριθούμε επιτυχώς 
στο έργο ορολογίας που μας κατακυρώθηκε με το 
διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να 
συνεχίσουμε την ετοιμασία για το Συνέδριο, να φτάσουμε 
στην έκδοση του περιοδικού “Γλώσσα και Ορολογία”. 
Τηρώντας το Καταστατικό να διεξαχθεί επιτυχώς η Γενική 
Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες.  Πολλά ακόμα έχουν να 
γίνουν που έχουν ήδη δρομολογηθεί ή έχουμε κατανού, 
αλλά πάνω απόλα να δουλέψουμε για την Ελληνική 
Ορολογία. 
 
Εν κατακλείδι, ευχόμαστε σε όλους καλή πρόοδο και 
ευόδωση των στόχων τους στο καινούριο επιχειρησιακό 
έτος. 
 

  Β.Α.Φ. 
 
 

 
 

ΝΕΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΑΡΙΩΝ 
 
Στο παρελθόν, τα γλωσσάρια χρησιμοποιούσαν οι μεγάλοι 
διεθνείς οργανισμοί, οι κυβερνήσεις και η βιομηχανία, ως εργαλείο 
εναρμόνισης  και  ελέγχου   της   απαιτούμενης   τεχνογνωσίας,  
σε  
 
μορφή μονογλωσσική/πολυγλωσσική. Τόσο οι συγγραφείς των 
τεχνικών κειμένων που έκαναν χρήση των όρων αυτών γνώριζαν 
ικανοποιητικά τις βασικές έννοιες των εν λόγω γνωστικών πεδίων 
όσο και το αναγνωστικό κοινό τους. Αυτά συνέβαιναν μέχρι την 
άφιξη του ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπου παρατηρείται το εξής 
φαινόμενο: η μέχρι τότε μονοπωλιστική τάση και έλλειψη θέλησης 
για ελεύθερη κυκλοφορία των γλωσσαρίων αρχίζει να κάμπτεται. 
Η επί χάρτου δι-διάστατη μορφή των όρων αντικαθίσταται με την 
ευέλικτη μορφή των ηλεκτρονικών γλωσσαρίων. Οι χρήσεις 
πολλαπλασιάζονται μαζί με τους χρήστες και έχουμε, λοιπόν: 
 
 

1ον Γλωσσάρια στην υπηρεσία σχολικής χρήσης για διττό σκοπό, 
για τα τεχνολογικά/επιστημονικά τμήματα και για τα τμήματα 
Ξένων Γλωσσών. Αυτοί οι χώροι κάνουν χρήση γλωσσαρίων με 
τη μορφή πληροφορικοποιημένης εγκυκλοπαίδειας η οποία 
βρίσκεται σε μια τράπεζα όρων. 
 

2ον Γλωσσάρια στην υπηρεσία της επιμόρφωσης (συγγενής 
χρήση με την πρώτη αλλά διαφέρει ως προς τη διδακτική 
προσέγγιση). 
 

3ον Για τα ερευνητικά κέντρα όπου οι όροι στηρίζουν συστήματα 
τεχνητής νοημοσύνης. 
 

4ον Για τη μετάφραση/διερμηνεία όπου απαιτείται η χρήση 
εκλαϊκευμένων γλωσσαρίων. 
 

Η εκλαϊκευση της χρήσης των γλωσσαρίων διευκολύνεται από τον 
Η/Υ και απαιτείται από την τάση της παγκοσμιοποίησης της 
τεχνογνωσίας και της οικονομίας. 
 

Για το σκοπό αυτό, οι διεθνείς οργανισμοί, όπως ο ISO, 
αναπτύσσουν και ερευνούν τρόπους και μέσα ανταλλαγής όρων 
και συναφών πληροφοριών κάνοντας χρήση ενός ειδικού 
προτύπου (standard tape format). Το ζήτημα αυτό απασχολεί και 
τους διαχειριστές Τραπεζών Ορων και τους σχεδιαστές 
κατάλληλου λογισμικού. 
 

5ον Για ατομικό επίπεδο η τεχνολογία της μικρο-πληροφορικής 
έχει δημιουργήσει εργαλεία κατάλληλα για ανάπτυξη μικρών 
γλωσσαρίων προς ανταλλαγή με άλλους συναδέλφους και για 
ατομική χρήση. Τα γλωσσάρια αυτά τροφοδοτούνται από 
μεγαλύτερες Τράπεζες/Βάσεις Ορων ή δεδομένων “Ορολογίας” (ο 
όρος Ορολογία ανήκει στον επιστημονικό κλάδο και μόνο σ’ 
αυτόν). 
 

6ον Για δίκτυα δημόσια ή ιδιωτικά βλέπε EURODICAUTOM, 
TERMIUM, INFOTERM, τα οποία εξυπηρετούν χρήστες ειδικούς 
και μη ειδικούς οι οποίοι βομβαρδίζονται καθημερινά από τα 
ΜΜΕ. Προτείνεται η δημιουργία μικρότερων και εκλαϊκευ-
μένων συλλογών θεματικών όρων ώστε η επιστημονική και 
τεχνική επικοινωνία να είναι προσιτότερη. Ως προς τη μορφή και 
την ουσία, δηλαδή, οι επιστημονικοί/τεχνικοί όροι οφείλουν να 
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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) 
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συνοδεύονται με ορισμό και το κατάλληλο οπτικό στήριγμα. 
 

Για να επιτευχθεί, τέλος, η επικοινωνία στην κοινωνία της 
πληροφορίας, οι επιστήμονες των γνωστικών πεδίων και οι 
επιστήμονες της Γλώσσας οφείλουν να συνεργαστούν για το 
επιθυμητό αποτέλεσμα. 
Η επιστήμη των Ορων, η Ορολογία απαιτεί νέο υπόδειγμα. 
 

Μ.Κ.. 
 
  

  Η ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ 
Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 1996 

 
Στο εστιατόριο GARDEN, Κηφισίας 300, τηλέφ.6826759, 
6815826 (πριν από τη γέφυρα στα “Σίδερα”), στις 4-11-96, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί 
μεγάλη συνεστίαση της ΕΛΕΤΟ. Τιμή συμμετοχής 4.000 δρχ. 
Μέλη και φίλοι της ΕΛΕΤΟ να μη λείψει κανένας! Το ΔΣ σας 
προσκαλεί και σας περιμένει! 

 
 
  

  ΜΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 
 
Το Γραφείο Ορολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου προτείνει 
την ελληνική απόδοση των όρων: 
1. spot - διαφημιστικό 
2. debate - τηλεοπτικός διάλογος 
  (τηλεοπτική μονομαχία) 
3. exit pol - δημοσκόπηση εξόδου, 
  τερματική δημοσκόπηση 
4. λίστα - κατάλογος 
5. image maker - εικονοδόμος 
6. γκάλοπ - δημοσκόπηση. 

Σ.Η.Δ. 
 
  

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
 
 
Η ΕΛΕΤΟ προκειμένου να ανταποκριθεί στην πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Μεταφραστικής Υπηρεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης για την οριστικοποίηση της ορολογίας της 
βάσης EURODICAUTOM, καλεί όσα από τα μέλη της 
ενδιαφέρονται να περιληφθούν στις Ομάδες Εργασίας, να 
υποβάλουν τα εξής στοιχεία:  

 

⇒ Δήλωση ενδιαφέροντος 
⇒ Φωτοαντίγραφο πανεπιστημιακού τίτλου 
⇒ Στοιχεία επαγγελματικής πείρας στο θεματικό τομέα και στις 

γλώσσες του ενδιαφέροντός τους. 
Πλην του πανεπιστημιακού τίτλου, όλα τα υποβαλλόμενα 
στοιχεία θα είναι καθαρά δακτυλογραφημένα, ή εκτυπωμένα, 
σε χαρτί μεγέθους Α4, με μέγεθος γραμμάτων κατά 
προτίμηση 11. 
 
Οι θεματικοί τομείς για τους οποίους η ΕΛΕΤΟ προτίθεται να 
υποβάλει Δήλωση ενδιαφέροντος είναι: 
 

1. Οικονομικά 20. Εμπόριο 
2. Δίκαιο 21. Επικοινωνίες 
3. Χρηματοπιστωτικά θέματα 22. Χημική βιομηχανία 
4. Ιατρική 23. Βιομ. σιδήρου και χάλυβα 
5. Τηλεπικοινωνίες 24. Κτιριοδομική βιομηχανία 
6. Περιβάλλον 25. Αμυνα 
7. Φυσική 26. Οικιακή οικονομία 
8. Χημεία 27. Γεωλογία 
9. Διοίκηση και διαχείριση 28. Ιστορία 
10. Τεκμηρίωση 29. Ασφάλειες 
11. Εκπαίδευση 30. Διεθνείς Οργανώσεις 
12. Ηλεκτρολογία 31. Αγορά εργασίας 
13. Πληροφορική 32. Μεταλλειολογία 
14. Γλωσσολογία 33. Πυρηνική βιομηχανία 
15. Μαθηματικά 34. Πολιτική 
16. Μηχανολογία 35. Εκτυπώσεις & εκδόσεις 
17. Τυποποίηση 36. Κοινωνικές υποθέσεις 
18. Καλές Τέχνες 37. Αθλητισμός 
19. Μεταφορές 38. Στατιστική 
 
Δεδομένου ότι οι θεματικοί τομείς Αρ.1-17 σε μεγάλο βαθμό 
καλύπτονται από ήδη υπάρχοντα συλλογικά μέλη της ΕΛΕΤΟ 
(όπως ΜΟΤΟ, ΕΛΟΤ/ ΤΕ48/ΟΕ1, ΜΕΠΟ, ΤΕ2/ΟΕ5, ΙΑΤΡΟΤΕΚ, 

ΕΚΔΔ) επισημαίνεται ιδιαίτερα η ανάγκη προσφοράς στους 
τομείς Αρ.18-38. 
Οι Ομάδες θα είναι κατά κανόνα των 5 ατόμων και η επιλογή θα 
γίνει με βάση τη σχετική εμπειρία για ανάλογο έργο στον 
τομέα. 
 
Με την εκδήλωση ενδιαφέροντος η Μεταφραστική Υπηρεσία 
αποσκοπεί στην κατάρτιση καταλόγου υποψήφιων εργο-
ληπτών στους οποίους θα αποστέλλονται οι προκηρύξεις για 
συμβάσεις έργου οριστικοποίησης θεματικών τομέων της βάσης 
EURODICAUTOM. Πρώτη φάση του έργου θα είναι η 
εννοιολογική οριστικοποίηση με τον προσδιορισμό κάθε έν-
νοιας (που εκφράζεται με έναν όρο στη γλώσσα-πηγή), 
διευκρινίζοντάς την με ορισμό και επιβεβαιώνοντας με 
βιβλιογραφική αναφορά. 
 
 
  

ΝΕΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ 
 
 

Υστερα από πρόσφατη έγκριση του ΔΣ προστέθηκε στη δύναμη 
της ΕΛΕΤΟ το νέο μέλος: 
 

Τ160 Ζευγώλης Δημήτριος, φυσικός, Αναπλ. Καθηγητής Πανε-
πιστημίου Πατρών. 

 
 
  

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
 

Λάβαμε - και ευχαριστούμε - τα περιοδικά: 
 

• Βιομηχανική Επιθεώρηση, τεύχος 709, Ιούλ.- Αύγ. 1996 
• Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ, τεύχος 67-68, Ιουνίου-Ιουλίου 1996 
• Πλαστικά Χρονικά, τεύχος 111, Μάη-Ιούν. 1996 
• Καινοτομία, Ερευνα και Τεχνολογία, Ιούν.-Σεπτ. 1996 
• Δελτίο ΣΕΒ, τεύχος 565, Μάη 1996 και τεύχ.566 Ιούν.-Ιούλ.96 
• Ενημερωτικό Δελτίο της ΓΓΕΤ, Ιούλιος-Αύγουστος 1996. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ1) ...έλα κι εσύ 

 
 
 

 
Επιμένουμε στο Πρόβλημα Αρ.18 

 
Θέλοντας να δώσουμε τη δυνατότητα να εκφραστούν 
περισσότερες απόψεις για την εξεύρεση δόκιμου ισοδύναμου 
ελληνικού όρου για τον αγγλικό όρο hardware (γαλλικά 
materiel) και ανάλογου προς τον επιτυχημένο όρο λογισμικό 
(αγγλικά software, γαλλικά logiciel) παρατείνουμε την 
προθεσμία ως τις 30 Νοεμβρίου 1996 αφού δίνουμε και σ’ αυτό 
το φύλλο, τον ορισμό κατά ISO του hardware.  
 

Παρακαλούμε για τις τεκμηριωμένες προτάσεις σας 
• ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση της ΕΛΕΤΟ, 
• τηλεομοιοτυπικώς, στον αριθμό 8068299 ή 
• τηλεφωνικώς, στον αριθμό 6118986. 
hardware: Ολα ή μέρος των φυσικών εξαρτημάτων ενός 
συστήματος επεξεργασίας πληροφοριών 
 

Παράδειγμα: υπολογιστές, περιφερειακές συσκευές. 
 (ISO 2382-1:1993) 
 

Κ.Β. 
 

                                                           
1)  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

Το "ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ" είναι τακτικό και σύντομο περιοδικό μέσο αλλη-
λοενημέρωσης των μελών της ΕΛΕΤΟ, αλλά και γενικότερης ενημέρωσης 
ενός ευρύτερου κύκλου αποδεκτών για θέματα της Εληνικής Γλώσσας και 
Ορολογίας. Τα μέλη της ΕΛΕΤΟ καλούνται να πλαισιώσουν τα μέλη του 
ΔΣ και του ΓΕΣΥ σ' αυτήν την προσπάθεια συμβάλλοντας και με τη δική 
τους συνεισφορά σε ύλη που θα είναι ευπρόσδεκτη. Μοναδική
προϋπόθεση: τα κείμενα να είναι ευανάγνωστα και σύντομα και να είναι 
έτοιμα, από το συντάκτη τους, για δημοσίευση χωρίς να χρειάζονται 
περαιτέρω επεξεργασία. 
Τα δημοσιεύματα που ακολουθούνται από αρχικά ονόματος απηχούν τις 
προσωπικές απόψεις του συντάκτη τους. Η Σύνταξη του “Ο” δεν παρεμ-
βαίνει ούτε σχολιάζει.  



  ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συνέδριο 
“Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία” 

 
Η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας σε συνεργασία με το Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο, τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης, το 
Πνευματικό και Επιστημονικό Τμήμα της Πρεσβείας της 
Γαλλίας, το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, την 
Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών και 
Μεταφραστών-Διερμηνέων του Δημόσιου Τομέα και τον 
Πανελλήνιο Σύλλογο Επαγγελματιών Μεταφραστών 
διοργανώνουν το πρώτο Συνέδριο για την “Ελληνική Γλώσσα 
και Ορολογία”. 
 

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση της κατάστασης της 
Ελληνικής Γλώσσας και Ορολογίας στις σημερινές συνθήκες, 
όπως διαμορφώνονται στο πολύγλωσσο περιβάλλον της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

Η θεματολογία του Συνεδρίου είναι: 
 

• Ιστορική θεώρηση 
• Γλωσσολογικές αρχές της Ορολογίας και ιδίως της Ελληνικής 

Ορολογίας (απόδοση ορολογίας, επικοινωνία) 
• Ορογραφία - Τεκμηρίωση ορογραφίας 
• Λεξικογραφία (ερμηνευτικά, πολύγλωσσα, ειδικά λεξικά) 
• Τυποποίηση ορολογίας 
• Νέες τεχνολογίες και ορολογία (τράπεζες και βάσεις 

ορολογίας, οπτικοί δίσκοι, τεχνικές λειτουργίες λεξικών, 
μηχανική μετάφραση) 

• Διερμηνεία και μετάφραση 
• Οργανα Ορολογίας και Γλώσσας (συνεργασία, συντονισμός, 

διαχείριση) 
• Διευρωπαϊκό πολύγλωσσο περιβάλλον. 
 
Το Συνέδριο είναι ανοικτό σε όποιον ενδιαφέρεται για την 
Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία, τόσο από την Ελλάδα όσο και 
από το εξωτερικό. Επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η 
Ελληνική, η Αγγλική και η Γαλλική γλώσσα. 
 

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 16, 17 και 18 Οκτω-
βρίου 1997. 
 

Καλούνται εισηγητές που επιθυμούν να παρουσιάσουν εργασία 
τους για ανακοίνωση στο Συνέδριο, να υποβάλουν περίληψη. Η 
περίληψη θα πρέπει να είναι σε μια από τις επίσημες γλώσσες 
του Συνεδρίου και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 150 λέξεις. 
Το φύλλο της περίληψης θα πρέπει να αναφέρει α) τον τίτλο του 
Συνεδρίου, β) όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο/τηλεομοιότυπο του 
συγγραφέα ή των συγγραφέων. 
 

Τέσσερα αντίγραφα της περίληψης πρέπει να κατατεθούν πριν 
από τις 31 Ιανουαρίου 1997 στη Γραμματεία ή να σταλούν 
ταχυδρομικά στη διεύθυνση 
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Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν ως τις 28 Φεβρουαρίου 1997 για 
την αποδοχή της προτεινόμενης ανακοίνωσης. Θα δοθούν 

πρόσθετες πληροφορίες για την επεξεργασία των πλήρων 
εισηγήσεων, οι οποίες θα πρέπει να παραδοθούν πριν από τις 
31 Ιουλίου 1997. 
 

Για πληροφορίες: 
Γραμματεία Συνεδρίου: κ. Ι. Σαριδάκης, κα Α. Παπαναστασίου 
και κα Ε. Ντίκου, Αχαρνών 313, 11145  ΑΘΗΝΑ  - τηλέφ.: 
2280001, τηλεόμ.: 2283210 ή τηλεφωνητής 8042385. 
 
 

 
  

TSTT 97 
 
H 2nd International Conference on Terminology, Standardization 
and Terminology (TSTT) οργανώνεται από την Εθνική Τεχνική 
Επιτροπή για την Τυποποίηση Ορολογίας (CNTCTS) στο Beijing 
της Κίνας, τον Αύγουστο του 1997. 
Πληροφορίες για συμμετοχή, από την ΕΛΕΤΟ Τηλέφ.: 2013778. 
 
 
 

 
  

Η ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ 
Μεγάλη επιτυχία 

 
Από τα μέλη και τους φίλους της ΕΛΕΤΟ (41 άτομα) τα οποία 
έλαβαν μέρος στη συνεστίασή της, που έγινε τη  Δευτέρα 4 Νοεμ-
βρίου 1996 σε ένα περιβάλλον (εστιατόριο GARDEN, Κηφι-
σίας 300) ιδιαίτερα πολιτισμένο, ελκυστικό και περιποιητικό,  δεν 
βρέθηκε ούτε ένας που να μην είπε έναν καλό λόγο για την 
επιτυχία της. Μας ζητήθηκε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, που έχουν 
σκοπό τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ ανθρώπων με ιδιαίτερη 
ευαισθησία για την Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία, να γίνονται 
συχνότερα. Το ΔΣ ευχαριστεί όλους όσους συνέβαλαν στην 
εκδήλωση και θα φροντίσει σύντομα να προβεί και σε άλλες 
παρόμοιες εκδηλώσεις. 
 
 
  

ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ 
 
 

Υστερα από πρόσφατη έγκριση του ΔΣ προστέθηκαν στη δύναμη 
της ΕΛΕΤΟ το νέα μέλη: 
 

Τ161 Βερνάρδου Ολγα, Φυσικός, Μεταφράστρια, 
Τ162 Αντωνίου Αντώνιος, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, 
Τ163 Πολύδωρος Βασίλειος, Γεωπόνος, 
Α164 Χατζηδάκη Ειρήνη, Μεταφράστρια, 
Τ165 Καρβέλα Ιωάννα, Δρ. Γλωσσολόγος, 
Τ166 Λαουτάρης Παύλος, Οικονομολόγος, 
Τ167 Παπαβασιλείου Περικλής, Βιοχημικός. 
 
 
  

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
 

Λάβαμε - και ευχαριστούμε - τα περιοδικά: 
 

• Βιομηχανική Επιθεώρηση, τεύχη 710 Σεπτ. και 711 Οκτ.1996 
• Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ, αρ.φύλλ.67-68, Αύγ. Σεπτ. Οκτ. 1996 
• Πλαστικά Χρονικά, τεύχος 112, Ιούλ. Αύγ. 1996 
• Καινοτομία, τεύχος 4, Οκτ.- Δεκ. 1996 
• Ενημερωτικό Δελτίο της ΓΓΕΤ, Σεπτέμβριος 1996. 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society  for  Terminology  (ELETO) 
 
Σωκράτη Τσάκωνα 5, 15236 ΠΕΝΤΕΛΗ 
Αρ.Τηλεφ.:   2013778 
Αρ.Τηλεομ.: 8068299 
 
Αρ.21 Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1996 
ISSN 1106-1073 

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) 
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ΕΠΙΤΥΧΗΣ Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 
τηλεομοιοτυπία, τηλεομοιότυπο κτλ.:  

 
Εχει δημιουργηθεί, κατά καιρούς, προβληματισμός σχετικά με την 
επιτυχία των όρων τηλεομοιοτυπία, τηλεομοιοτυπώ, τηλεομοι-
οτύπημα, τηλεομοιοτύπηση, τηλεομοιότυπο, τηλεομοιοτυπι-
κός, τηλεομοιοτυπικώς, υπηρεσία τηλεομοιοτυπίας και άλλων 
που αποτελούν ήδη μια ολόκληρη οικογένεια όρων (από τους 
οποίους ο πρώτος χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τον ΟΤΕ), η 
οποία υιοθετήθηκε και αναπτύχθηκε από τη ΜΟΤΟ1), για την 
απόδοση των λατινικής ετυμολογικής βάσης αγγλικών όρων 
facsimile-fax, to fax, fax message, faxing, fax machine-
fax equipment-fax device, facsimile (adj.), by fax, facsimile 
service-fax service κτλ. 
 

Μια αντιπαρατιθέμενη απόδοση είναι συνήθως η τηλεαντιγραφή 
που προκύπτει από τη γαλλική απόδοση telecopie. 
 

Παρατίθεται εδώ σύντομη αλλά καίρια τεκμηρίωση (λεξικογραφική 
υποστήριξη) της ευστοχίας των παραπάνω όρων, που 
υποβλήθηκε πρόσφατα στο ΓΕΣΥ2) : 
 

α.  Από το Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης του Δ. 
Δημητράκου: 
 

αντιγράφω:  Γράφω τι όμοιον προς άλλο ήδη γεγραμμένον. 
 

αντίγραφον:  Το εξ άλλου εγγράφου αντιγεγραμμένον. 
 

ομοιόγραφον:  Ομοίως γεγραμμένον, απαράλλαχτον, πανομοιό-
τυπον, αντίγραφον γεγραμμένον δια της παρενθέσεως 
χρωσιγραφικού χάρτου μεταξύ του φύλλου εφ’ ού γράφομεν και 
του επομένου. 
 

ομοιότυπον (επί βιβλίου ή χειρογράφου):  Το καθ’ όμοιον τύπον 
προς τον του αρχικού κειμένου τυπωμένον ή λιθογραφημένον ή 
κεχαραγμένον κττ. αντίτυπον ή αντίγραφον (με το πρωτότυπον). 
 
β.  Από το Ηλεκτρονικό Λεξικό WEBSTER’S: 
 

facsimile (L. facere, simile):  An exact copy, as of a book, 
painting or manuscript. 
 

fax, facsimile:   
a.  a method or device for transmitting documents, drawings, 
photographs or the like by telephone, or radio for exact 
reproduction elsewhere. 
b.  an exact copy or reproduction so transmitted. 
 
Ερώτημα: Είναι ή δεν είναι επιτυχής η απόδοση 
 

τηλε-ομοιοτυπία, δηλαδή “μακρόθεν παραγωγή ομοιοτύπου” 
(και όχι αντιγράφου); 

Κ.Β. 
  

ΕΚΚΛΗΣΗ 
 
 

του Οργανισμού Διεθνοποίησης της Ελληνικής Γλώσσας 
(ΟΔΕΓ) Θεσσαλονίκης για συγκέντρωση ελληνικών βιβλίων 
ιστορικού, φιλοσοφικού, γλωσσολογικού και λογοτεχνικού περιε-
χομένου, που θα αποσταλούν σε ελληνικές κοινότητες, πανεπι-
στημιακές βιβλιοθήκες, ιδρύματα εκμάθησης της Ελληνικής 
Γλώσσας και ελληνικούς ή φιλελληνικούς συλλόγους του 
εξωτερικού. 
Οποιαδήποτε δωρεά για την πνευματική και ηθική ενίσχυση των 
Ελλήνων και φιλελλήνων αδελφών μας ταχυδρομείται στην 
παρακάτω διεύθυνση: 
 Αθανάσιος Τσακνάκης 
 Πρόεδρος ΟΔΕΓ Θεσσαλονίκης 
 ΤΘ 10165  ΤΚ 54110  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Σας ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά σας. 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΔΕΓ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 
 
 
 
 
  

ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
 

Υπάρχουν περιοδικά που απευθύνονται σε επαγγελματικούς 
χώρους. Αυτά τα περιοδικά αγνοούνται από όσους δεν βρίσκονται 
στον ίδιο χώρο. Ομως, μπορεί να κρύβουν εκπλήξεις και για 
άλλους. Αυτό συνέβη σε μας όταν λάβαμε πέντε τεύχη ενός 
                                                           
1) 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 συνεργασίας με 
τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 

2) ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ. 

περιοδικού που ανήκει στο χώρο των συμβούλων επικοινωνίας. 
Ο τίτλος του, απωθητικός για τις προσωπικές απόψεις μας, 
“Memo ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ”. Ομως, προβληματίζει όταν 
χρησιμοποιείται από ειδικούς στην επικοινωνία με ευαισθησία στη 
γλώσσα. 
Οι ευχάριστες εκπλήξεις ήρθαν διατρέχοντας την ύλη. Για την 
έκδοση του περιοδικού χρησιμοποιείται φιλόλογος για γλωσσική 
επιμέλεια. Επιπλέον, τηρείται μόνιμη στήλη για τη γλώσσα. Τη 
στήλη αυτή επιμελείται ο φιλόλογος Β. Μαλισιόβας. 
Το γλωσσικό θέμα κάθε τεύχους αναφέρεται σε ζήτημα που 
ενδιαφέρει τους αναγνώστες και τις αναγνώστριες του περιοδικού 
στην επαγγελματική δραστηριότητά τους. Μήπως και σε κάθε 
άλλο κλάδο δεν θα βελτιωνόταν η επαγγελματική απόδοση των 
μελών του, αν στα ειδικά περιοδικά υπήρχε μόνιμη στήλη για τα 
προβλήματα γλώσσας του κλάδου; Ας ελπίσουμε ότι και άλλα 
περιοδικά θα ακολουθήσουν. 

Β.Α.Φ. 
 
  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ   
ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 

 
 
 
 

Σε τούτο το φύλλο περιλαμβάνουμε ένα μέρος από προτάσεις 
απόδοσης όρων του Γραφείου Ορολογίας του ΠΙ: 

 
 

access for disabled πρόσβαση για άτομα με ειδικές 
  ανάγκες 
affective education συγκινησιακή εκπαίδευση 
class composition σύνθεση της τάξης 
classroom climate κλίμα της τάξης 
communicative competence επικοινωνιακή ικανότητα 
cultural association πολιτιστική ένωση 
education εκπαίδευση, παιδεία 
educational communication εκπαιδευτική επικοινωνία, παι-

δαγωγική επικοινωνία, επικοι-
νωνία παιδείας, επικοινωνία 
στην εκπαίδευση 

educational voucher εκπαιδευτική επιταγή, εγγύηση, 
απόδειξη 

european studies ευρωπαϊκές σπουδές 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ...έλα κι εσύ 

 
 
 

 α. Προοπτική στο Πρόβλημα Αρ.18 
 
Θυμίζουμε ότι η νέα προθεσμία που δώσαμε - με το προηγούμενο 
φύλλο - για να εκφραστούν περισσότερες απόψεις ωστε να 
εξευρεθεί δόκιμος ισοδύναμος ελληνικός όρος για τον αγγλικό 
όρο hardware (γαλλικά materiel) και ανάλογος προς τον 
επιτυχημένο όρο λογισμικό (αγγλικά software, γαλλικά logiciel) 
λήγει στις 30 Νοεμβρίου 1996. Η πορεία που θα ακολουθηθεί 
στη συνέχεια είναι η εξής: 
Το ΓΕΣΥ θα προκρίνει 2-3 επιτυχέστερες, κατά την κρίση του, 
αποδόσεις και θα τις θέσει μέσω αυτής της στήλης, αλλά και με 
επιστολή στα μέλη και στους λοιπούς αποδέκτες της ΕΛΕΤΟ, σε 
ψηφοφορία, από την οποία θα προκύψει η προς καθιέρωση 
απόδοση. 
 
 β. Διαφορετική άποψη στο Πρόβλημα Αρ.12 
 
Ο Δρ Π. Θεοφανόπουλος, μέλος της ΕΛΕΤΟ, αναφέρει τις 
παρακάτω αποδόσεις: 
• jackpot = κερδοσώρευση 
• zapping = διαυλοεπιλογή. 
 
Θυμίζουμε ότι η θέση του ΓΕΣΥ για τους παραπάνω όρους 
(βλέπε Φύλλο Αρ.14) είναι: 
• jackpot = πολλαπλοκερδία, ζακερδία 
• zapping = τηλεσάρωση. 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να συμβάλετε ουσιαστικά στην αναζήτηση, εκ 
μέρους του ΓΕΣΥ, λύσεων σε σύγχρονα και σημαντικά ζητήματα 
ορολογίας. Κάνετε τις προτάσεις σας, σύντομα και τεκμηριωμένα, στο 
τηλέφωνο 6118986 ή - ακόμα καλύτερα - στείλτε ένα σύντομο 
τηλεομοιοτύπημα στον αριθμό 8068299. 

Κ.Β. 
 



  

  ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Νέο Ετος 

 
Ευτυχισμένο το νέο έτος εύχεται το ΔΣ στα μέλη και στους 
φίλους της ΕΛΕΤΟ. Ευχαριστεί όσους και όσες ευχήθηκαν 
προφορικά ή γραφτά ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ευόδωση των 
προσπαθειών για την επίτευξη των σκοπών της 
ΕΛΕΤΟ.Το ΔΣ δεν έστειλε ευχετήριες κάρτες στα μέλη και 
στους φίλους, τόσο για λόγους αρχής όσο και επειδή είχε 
την ελπίδα να κυκλοφορήσει έγκαιρα το “Ο” με ευχές για 
το καινούργιο έτος. Τέλος πάντων, κάλιο αργά παρά ποτέ. 
 
Με τούτο το τεύχος πραγματοποιείται σημαντική αλλαγή 
στο “Ο”.  Οπως διαπιστώνετε, το “Ο” αναβαθμίστηκε σε 
τετρασέλιδο. Πολλοί λόγοι οδήγησαν σ’ αυτό, άλλοι 
ουσιαστικοί και άλλοι τυπικοί. Πρώτα-πρώτα πιο καλή 
επικοινωνία και δυνατότητα να διατυπώνουν τις απόψεις 
τους όσοι επιθυμούν, από τα μέλη της ΕΛΕΤΟ, αλλά και 
μή μέλη. Υπενθυμίζεται ότι στο “Ο”, δημοσιεύονται 
ενυπόγραφα άρθρα που εκφράζουν αποκλειστικά απόψεις 
των συντακτών τους. Αλλος λόγος η ανάγκη να 
αναγνωριστεί σαν περιοδικό. Παρόλο που έχει 
αναγνωριστεί διεθνώς ότι είναι περιοδική έκδοση αφού η 
αρμόδια υπηρεσία της Εθνικής Βιβλιοθήκης έχει χορηγήσει 
για το “Ο” Διεθνή Πρότυπο Αριθμό Σειράς (ISSN 1106-
1073), οι Δημόσιες Υπηρεσίες δε το έχουν αναγνωρίσει. 
Τέλος, ελπίζεται ότι θα είναι πιο ευανάγνωστο. Είχαν 
σμικρυνθεί σημαντικά οι χαρακτήρες των γραμμάτων για 
να χωράει η ύλη. 
 
Oπως είχε γραφτεί και στο φύλλο Αρ.20 του “Ο” το 
επιχειρησιακό έτος άρχισε στο Σεπτέμβρη. Πολλές 
δραστηριότητες της ΕΛΕΤΟ έχουν προχωρήσει 
ικανοποιητικά. Το 1ο Συνέδριο για την Ελληνική Γλώσσα 
και Ορολογία, για το οποίο γράφουμε πιο κάτω, έχει 
δρομολογηθεί. Κιόλας, έχουν υποβληθεί αρκετές περιλή-
ψεις για ανακοινώσεις στο Συνέδριο. Οι εργασίες των 
ομάδων εργασίας για την απόδοση των όρων στις 
συλλογές ορολογίας του διαγωνισμού της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, που έχει κατακυρωθεί στην ΕΛΕΤΟ, έχουν 
συμπληρωθεί ή συμπληρώνονται και οι πιο πολλές 
συλλογές βρίσκονται στο στάδιο της δημόσιας κρίσης. 
 
Η ΕΛΕΤΟ ανταποκρίθηκε, επίσης, στην πρόσκληση εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος της Μεταφραστικής Υπηρεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης για την οριστικοποίηση της 
ορολογίας της βάσης EURODICAUTOM. 
 

Β.Α.Φ. 

 
 
 
 
 

 
ΜΗΤΡΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

 
Υπερηφανεύομαστε όλοι μας ότι η Ελληνική Γλώσσα έχει 
προσφέρει χιλιάδες λέξεις ή ρίζες σε άλλες γλώσσες. 
Συνήθως περιοριζόμαστε στη διαπίστωση αυτή και στο να 
απαριθμούμε αυτάρεσκα πόσα ελληνικά δάνεια έχουν οι 
άλλες γλώσσες. Δίχως αμφιβολία η γλώσσα μας είναι 
Μήτρα Ορολογίας για τις άλλες γλώσσες, όμως θα πρέπει 
να έχουμε δύο πράγματα υπόψη μας, να 
δραστηριοποιούμαστε για να συνεχίσει η γλώσσα μας να 
είναι Μήτρα Ορολογίας και να προσέχουμε από κινδύνους 
που ελλοχεύουν. Η αποδοχή δάνειων όρων από άλλες 
γλώσσες αποτελεί μερικές φορές μπούμεραγκ 
(αυτεπίστροφο κατά ΜΕΠΟ1) για την Ελληνική Γλώσσα. 
Ορισμένες φορές παρερμηνεύεται στα δάνεια η αρχική 
σημασία στα ελληνικά ή γίνονται συντμήσεις, έτσι 
χρειάζεται πάντοτε κριτική αποδοχή στα αντιδάνεια. 

Β.Α.Φ. 
 

ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ 
 
 
 

Υστερα από πρόσφατη έγκριση του ΔΣ προστέθηκαν στη 
δύναμη της ΕΛΕΤΟ το νέα μέλη: 
 

Α168 Γαριού Διονυσία, Μεταφράστρια, 
Τ169 Βλαχοπούλου Ελλη, Καθ. Γαλλικής φιλολογίας, 
Τ170 Βαρουφάκης Γεώργιος, Επίκ. Καθηγ. Αναλυτικής 

Χημείας ΠΑ, 
Τ171 Μπρέγιαννη Αικατερίνη, Ιστορικός, 
Α172 Κουκάκη Αικατερίνη, Μεταφράστρια, 
Τ173 Μασμανίδης Κωνσταντίνος, Δρ Χημικός, 
Τ174 Θεοδωρακάκος Σπυρίδων, Μηχαν. Μεταλλείων - 
 Μεταλλουργός 
Τ175 Γεροντόπουλος Χρήστος, Ηλεκτρολόγος-Μηχανο-

λόγος Μηχανικός. 
 

ΝΕΑ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ 
 
 

Μετά την επιτυχημένη συνεστίαση των μελών και φίλων 
της ΕΛΕΤΟ, που έγινε το Νοέμβρη στο εστιατόριο 
GARDEN, (Λ.Κηφισίας 300, τηλέφ.6826759, 6815826) 
και το, από πολλές μεριές, αίτημα για συχνότερη 
διοργάνωση τέτοιου είδους εκδηλώσεων, που έχουν 
σκοπό τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ ανθρώπων με 

                                                           
1 ΜΕΠΟ: Μόνιμη Επιτροπή Ορολογίας του Πανελλ. Συλλόγου 
   Διπλωματούχων Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society  for  Terminology  (ELETO) 
 
Σωκράτη Τσάκωνα 5, 15236 ΠΕΝΤΕΛΗ 
Αρ.Τηλεφ.:   2013778 
Αρ.Τηλεομ.: 8068299 
 
Αρ.22 Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1997 
ISSN 1106-1073 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ: 
 
Μελέτη, εκπόνηση, ... και με οποιοδήποτε τρό-
πο ανάπτυξη της Ελληνικής Ορολογίας... Συμ-
βολή στην ανάπτυξη της Ελληνικής Γλώσσας 
και προώθηση του ρόλου της στη διεθνή Ορο-
λογία... 
 
  (Από το Καταστατικό) 

Λ  

Ε  Τ Ο 

L 
Ε 

Ε 
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ιδιαίτερη ευαισθησία για την Ελληνική Γλώσσα και 
Ορολογία, το ΔΣ αποφάσισε για νέα συνεστίαση στις 7 
Απριλίου 1997, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.00 μ.μ. στον 
ίδιο χώρο, με τιμή συμμετοχής 5.000 δρχ., και ευελπιστεί 
σε ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή και επιτυχία. Το ΔΣ σας 
προσκαλεί και σας περιμένει. 
 
 

 ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
 
 

Λάβαμε - και ευχαριστούμε - τα περιοδικά: 
 

• Βιομηχανική Επιθεώρηση, αρ. 712, Νοέμβριος 1996 
και αρ. 713, Δεκέμβριος 1996. 

 

• Ενημερωτικό Δελτίο του Κέντρου Νεοελληνικών 
Ερευνών του ΕΙΕ, τ. 18, Οκτώβριος 1996  

 

• Δελτίο ΣΕΒ, τ. 567 Σεπτ. Οκτ. 1996.   
 

• Η Γλώσσα μας, αρ. Φ. 72-73, Νοεμ. Δεκεμ. 1996. 
 
 
 

1o ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
“Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία” 

 
Το 1ο Συνέδριο “Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία” που 
διοργανώνει η ΕΛΕΤΟ σε συνεργασία με: 
• το Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
• τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) 
• το Πνευματικό και Επιστημονικό Τμήμα της Πρεσβείας της 

Γαλλίας 
• το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) 
• την Πανελλήνια Ενωση Μεταφραστών & Μεταφραστών-

Διερμηνέων  του Δημόσιου Τομέα 
• τον Πανελλήνιο Σύλλογο Επαγγελματιών Μεταφραστών 
προχωράει ικανοποιητικά για την πραγμάτωσή του. 
 
Ομολογούμε ότι δεν είναι απλό εγχείρημα, όμως η μεγάλη 
ανταπόκριση που υπάρχει μας ισχυροποιεί τη θέληση για 
να προχωρήσουμε. Ακόμα δεν έχει εξαγγελθεί πρόσκληση 
για εγγραφές συνέδρων και έχουμε κατακλυστεί από 
αιτήματα για συμμετοχή στο Συνέδριο. Η Οργανωτική 
Επιτροπή έδωσε ευρεία δημοσιότητα στην 1η Ανακοίνωση 
για υποβολή περιλήψεων για εισηγήσεις που 
δημοσιεύτηκε και σε πολλά έντυπα του ημερήσιου και του 
περιοδικού τύπου. Έχει υποβληθεί σημαντικός αριθμός 
περιλήψεων και αναμένονται κι άλλες ως τις 21 
Φεβρουαρίου 1997, που παρατάθηκε η προθεσμία 
υποβολής εξαιτίας της περιόδου των εορτών των 
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Μετά την 
ημερομηνία αυτή θα αναλάβει η Επιστημονική Επιτροπή 
το έργο της. 
 
 

 
ΔΥΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ 

ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ: hub = πλήμνη 
 

Η κυριολεξία του όρου hub είναι ακριβώς η έννοια του 
αρχαιοελληνικού όρου πλήμνη που χρησιμοποιείται και 
σήμερα. Η έννοια αυτή φαίνεται καθαρά στο ακόλουθο 
σχήμα και βρίσκει εφαρμογή σε τροχούς, σε έλικες κ.ά.τ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στο πλαίσιο εφαρμογής των Τηλεπικοινωνιών και της 
Πληροφορικής ο όρος hub αντιπροσωπεύει ένα 
κεντρικό σημείο όπου πραγματοποιείται διασύνδεση 
καναλιών επικοινωνίας. 
Τα δύο συλλογικά μέλη της ΕΛΕΤΟ στους παραπάνω 
τομείς, οι δύο ειδικές Ομάδες Τυποποίησης/Ορολογίας, 
ΜΟΤΟ2και ΤΕ48/ΟΕ13,αφιέρωσαν πολύ χρόνο σε μελέτη 
και συζήτηση για την επιλογή ισοδύναμου  ελληνικού 
όρου και συμφώνησαν να ακολουθήσουν ακριβώς τον ίδιο 
μηχανισμό που ακολούθησε ο ονοματοθέτης της Αγγλικής 
γλώσσας. Δηλαδή, στους υπόψη τομείς, των 
Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής, προσδόθηκε 
στον ήδη υπάρχοντα όρο πλήμνη άλλη μια σημασία, η 
προαναφερόμενη. Συγκεκριμένα: 
 

hub {ουσιαστικό} πλήμνη 
hub {επιθ.προσδ.} πλημναίος 

 

και προέκυψαν έτσι μια σειρά όρων όπως: 
 
telegraph hub πλήμνη τηλεγραφίας  
full duplex telegraph hub πλήμνη αμφίδρομης 
  τηλεγραφίας 
half-duplex telegraph hub πλήμνη ημιαμφίδρομης 
  τηλεγραφίας 
telegraph receive hub πλήμνη τηλεγραφικής 
 λήψης 
hub operation πλημναία λειτουργία 
hub polling πλημναία σταθμοσόπηση. 
  Κ.Β. 
 
 

ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  
 

Ομολογούμε ότι δε γνωρίζουμε πολλά από αυτά που 
συμβαίνουν στη χώρα μας. Στο προηγούμενο φύλλο του 
“Ο” παρουσιάσαμε το επαγγελματικό περιοδικό του χώρου 
των επικοινωνιολόγων, που τηρεί μόνιμη στήλη για τη 
γλώσσα. Ευχηθήκαμε τότε να γινόταν το ίδιο σε κάθε 
επαγγελματικό περιοδικό για να βελτιώνεται η 
επαγγελματική απόδοση των μελών κάθε κλάδου.  
 
Αυτό που δε γνωρίζαμε ήταν το καλαίσθητο περιοδικό 
“Επιγραφή”, που απευθύνεται στο χώρο των 
επιγραφοποιών και εκδίδεται από το Σωματείο Εργολάβων 
Κατασκευαστών Φωτεινών Επιγραφών. Στα τεύχη και 
αυτού του περιοδικού διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν άρθρα 
για τη γλώσσα. Εύγε! Όλοι μας αντιλαμβανόμαστε τη 
χρησιμότητα αυτής της προσπάθειας του περιοδικού, 
αφού η επιγραφή αποτελεί την πιο εμφανή παρουσία της 
γλώσσας μας, πολλές φορές κινητή, άλλες φωτεινή, και γι’ 
αυτό πάντα θα πρέπει να είναι ορθή. 

Β.Α.Φ. 
 

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΣΕ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

 
Η Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας, το Εθνικό 
Κέντρο Τεκμηρίωσης και το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του 
Λόγου διοργανώνουν την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 
1997, στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 
ημερίδα για το παραπάνω θέμα.  

                                                           
2 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 συνεργασίας με τον Ελληνικό Οργανισμό 
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 

3ΤΕ48/ΟΕ1: Ομάδα Εργασίας 1 “Ορολογία Πληροφορικής” της 
Τεχνικής Επιτροπής ΤΕ48: “Ηλεκτρονική Επεξεργασία 
Πληροφοριών” του ΕΛΟΤ. 

ακτίνες 
(Αρχ.:κνήμαι)

πλήμνη 
άξονας 
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
 

Η Ευρωπαϊκή Ενωση Γλωσσολόγων και Καθηγητών 
Γλωσσών (AELPL) και η Λατινική Ενωση οργανώνουν την 
εκδήλωση “Les Quatrieme Journees Internationalles de 
Terminologie” για το θέμα: Οι ορολογικές ανάγκες της 
Ευρώπης αντιμέτωπες με την Κοινωνία της Πληρο-
φορίας. Οι ημερίδες θα γίνουν στη Βαρκελώνη, στις 23 
και 24 Οκτωβρίου 1997. 
 
Οσοι επιθυμούν να παρουσιάσουν ανακοίνωση πρέπει να 
υποβάλουν, πριν από τις 15 Απριλίου 1977, περίληψη 
μιας σελίδας για ένα από τα ακόλουθα θέματα: 
 
• Κατάσταση στο θέμα της ορολογικής πληροφόρησης 
• Υπάρχοντα εργαλεία και ανάγκες των χρηστών 
• Προγράμματα και αποτελέσματα των χρηστών και των 

ερευνητών 
• Παρουσίαση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. 
 
Οι περιλήψεις μπορεί να είναι σε μια από τις επίσημες 
γλώσσες των ημερίδων, που είναι η Γαλλική, η Ισπανική, η 
Καταλανική και η Αγγλική, και πρέπει να υποβληθούν στη 
διεύθυνση: 

UNION LATINE 
131, rue de Bac 

75007 Paris, FRANCE. 
 
Η εγγραφή ως τις 30 Μαρτίου 1997 ανέρχεται για μέλη της 
AELPL στο ποσό των 660 γαλλικών φράγκων και για μη 
μέλη στο ποσό των 800 γαλλικών φράγκων. Μετά τις 30 
Μαρτίου το ποσό της εγγραφής ανέρχεται σε 690 γαλλικά 
φράγκα για τα μέλη της AELPL και σε 920 γαλλικά φράγκα 
για τα μη μέλη. 
 
Πληροφορίες παρέχονται από την ΕΛΕΤΟ και 
παρακαλούνται όσοι εγγραφούν από την Ελλάδα να μας 
το γνωστοποιήσουν έτσι, ώστε να συντονιστούν και να 
διευκολυνθούν. 

Β.Α.Φ. 
 
 
  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ   
ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 

 
 
 
 

Σε τούτο το φύλλο συνεχίζουμε με μια σειρά προτάσεων 
απόδοσης όρων του Γραφείου Ορολογίας του ΠΙ (που μας 
έστειλε ο κ. Σ.Η.Δ): 
 
functional reading λειτουργική ανάγνωση 
hospital teaching διδασκαλία σε νοσοκομείο 
global education σφαιρική (οικουμενική, 
  πανεπιστημονική) παιδεία 
hyperactivity υπερκινητικότητα 
hypertext υπερκείμενο 
illustration επεξήγηση, διευκρίνηση 
indicator ενδείκτης, δείκτης 
learning interference μαθησιακή παρεμβολή 
life stories ιστορίες ζωής 
mythology μυθολογία 
d.j.  μουσικός επιμελητής 
 
και 
 
εφαρμοσμένες τέχνες applied arts 
εικονογράφηση illustration 
φωνητική μουσική vocal music 
θεσμική έρευνα institutional research 
θεωρητική έρευνα theoretical research 

προγενέστερη γνώση predecessed knowledge 
αίσθηση της γεύσης sense of taste 
αίσθηση της όσφρησης sense of smell 
επικοινωνιακή ικανότητα communicational ability 
σχολικό ατύχημα school accident 
θεραπεία με μουσική therapy through music 
  music therapy 
παραπληγικός paraplegic 
καρκίνος cancer 
υπερδραστηριότητα hyperactivity 
αλαλία mutism 
τάξη υποδοχής reception class 
συνοδός escort 
επαγγελματική πείρα professional experience 
προσωπικό του σχολείου school personel 
  school staff 
προσωρινό προσωπικό temporary staff 
κατανομή χρόνου εργασίας distribution of working 
  time 
παραδοσιακή εκπαίδευση traditional education 
προσωρινή εργασία temporary job 
νεαρός ενήλικας young adult. 
 
 

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ 
 
 

Η Λογική, ως επιστήμη, θεμελιώνεται στις διάφορες 
σχολές λογικής σκέψης στην Αρχαία Ελλάδα. Η σημα-
ντικότερη σχολή, η Αριστοτελική, καθόρισε - και συνεχίζει 
να επηρεάζει αποφασιστικά - την εξέλιξη της Λογικής από 
την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Στη σημερινή της μορφή, η 
Λογική αποτελεί μέρος του βασικού υπόβαθρου για 
πολλές άλλες επιστήμες, όπως τα Μαθηματικά, η 
Πληροφορική, η Φιλοσοφία και τα Νομικά. 
 
Σ’ αυτήν την επιστημονική περιοχή εργάζονται αρκετοί 
Ελληνες επιστήμονες, στην Ελλάδα, στην Κύπρο και σε 
άλλες χώρες του εξωτερικού. Ως σήμερα όλοι αυτοί 
δουλεύουν ανεξάρτητα, δηλαδή λίγο-πολύ σχεδόν 
αποκομμένοι ο ένας από τον άλλο, αφού δεν υπάρχει 
καμιά επιστημονική εταιρεία στο χώρο, που να τους φέρνει 
σε επαφή. Γι’ αυτό είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρα η 
διοργάνωση του πρώτου Πανελλήνιου Συμπόσιου Λογικής 
που θα διεξαχθεί στη Λευκωσία της Κύπρου από 21 ως 24 
Ιουλίου 1997. 
 
Οι οργανωτές πιστεύουν ότι το Συμπόσιο θα φέρει σε 
επαφή όλους όσους ασχολούνται με τη Λογική και θα 
αποτελέσει την έναυση για συστηματική οργάνωση του 
χώρου, με την ίδρυση ελληνικής επιστημονικής εταιρείας 
 
Σημαντικό θέμα, όπως σε κάθε επιστήμη, είναι η χρήση 
κοινής ορολογίας στον τομέα της Λογικής. Το Συμπόσιο 
θα χρησιμεύσει αυτό καθεαυτό για το σκοπό αυτό, αλλά  
και με τις διεργασίες για σύσταση συλλογικού οργάνου 
όπου από τα πρώτα μελήματα πρόκειται να είναι η 
ορολογία. 
 
Η ΕΛΕΤΟ θα στηρίξει με όλες τις δυνάμεις την 
προσπάθεια τόσο με την παρουσία της στο Συμπόσιο όσο 
και προσφέροντας κάθε δυνατή βοήθεια. 
 
Οι αναγνώστες/αναγνώστριες του “Ο” που ενδιαφέρονται 
για το Συμπόσιο να επικοινωνήσουν με τον υπογράφοντα 
στα τηλέφωνα: πρωί 2013778, βράδι 8042313. 

Β.Α.Φ. 
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Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ4έλα κι εσύ 

 
 
 

hardware = υλικό;;; 
 

Ψηφίστε για τη λύση του Προβλήματος Αρ.18! 
 
Οι αποδόσεις των hardware και software έχουν 
απασχολήσει πολλούς. Οι βασιζόμενες στα γαλλικά 
(matιriel και logiciel) αποδόσεις υλικό και λογισμικό 
ήταν οι επικρατέστερες και αυτές υιοθετήθηκαν αρκετά 
πρώιμα τόσο από τη ΜΟΤΟ όσο και από την ΤΕ48/ΟΕ1. 
Και το μεν λογισμικό, ως νεολογισμός, καθιερώθηκε 
χωρίς προβλήματα, ενώ το υλικό (που δίπλα του η 
ΤΕ48/ΟΕ1 άφησε και το συνώνυμο: υλικός εξοπλισμός) 
δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τα εγγενή προβλήματά του ως 
ενός κοινότατου όρου καθημερινής και πολλαπλής 
χρήσης που δεν μπορεί να σταθεί μόνος του χωρίς να 
το ακολουθεί η παρένθεση: (hardware). 
Ετσι, η ΜΟΤΟ, υπό την πίεση πραγματικών αναγκών σε 
σωρεία σύνθετων όρων των Τηλεπικοινωνιών 
αναγκάστηκε να νεολογίσει και αποφάσισε και 
χρησιμοποιεί - έστω και προσωρινά - τον όρο υλικιστικό. 
 
Οι δύο Ομάδες, ως συλλογικά μέλη της ΕΛΕΤΟ, έθεσαν το 
θέμα στο ΓΕΣΥ, όπου πήρε το γνωστό δρόμο μέσω του 
“Ο”,.για να εκφραστούν περισσότερες απόψεις, ώστε να 
εξευρεθεί δόκιμος(= ευρύτερα αποδεκτός) ισοδύναμος 
ελληνικός όρος για τον αγγλικό όρο hardware (γαλλικά 
materiel) και ανάλογος προς τον επιτυχημένο όρο 
λογισμικό (αγγλικά software, γαλλικά logiciel). 
 
Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν συνοψίζονται στον 
ακόλουθο Πίνακα: 
 
 

Συνοπτικός Πίνακας των προτάσεων 
 

 
 
 

Ριζικές λέξεις 
 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

 υλικιστικό 
ύλη υλισμικό 
 υλοτικό 

ύλη σκευή 
 

υλοσκευικό 
υλοσκευή 
υλικοσκευή 

ένδον, 
έσω,   σκευή 

 
ενδοσκευή, 
εσωσκευή 

τέχνη,  σκευή τεχνοσκευή 

 σκευή 
 

σκευικό 
έργο,  σκευή εργοσκευή 

έργο εργασμικό 

όπλο, 
εξ-οπλίζω 

 
εξοπλισμικό 

μηχανή μηχανισμικό 

μηχανή, λέγω μηχανολογικό 
 
 το ΓΕΣΥ μελέτησε όλες τις προτάσεις που υποβλήθηκαν 
και προέκρινε τις τρεις (3) επιτυχέστερες κατά την κρίση 
του αποδόσεις: 

• υλισμικό 
• υλικιστικό 
• υλοσκευή 

                                                           
4ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ. 

 
και τις θέτει μέσω αυτής της στήλης, στα μέλη και στους 
λοιπούς αποδέκτες της ΕΛΕΤΟ, σε ψηφοφορία, από την 
οποία θα προκύψει η προς καθιέρωση απόδοση. 
 
Καλείται, λοιπόν, ο αναγνώστης τούτου του φύλλου να 
χαρακτηρίσει κάθε έναν από τους πιοπάνω όρους, 
(ανεξάρτητα από τους άλλους δύο), με έναν από τους 
χαρακτηρισμούς: 

Α: πολύ έως απόλυτα επιτυχής (αντιστοιχεί σε 
βαθμό 10) 

Β: αρκετά επιτυχής (αντιστοιχεί σε βαθμό 8) 
Γ: λίγο έως καθόλου επιτυχής (αντιστοιχεί σε 

βαθμό 5). 
 

Για παράδειγμα: 
 Ενας  Αλλος 
 ψηφοφόρος  ψηφοφόρος 

• υλισμικό Α Β 
• υλικιστικό Β Α 
• υλοσκευή Γ Α. 

 
Μη διστάσετε! Ρίξτε την ψήφο σας το αργότερο ως τις 
30 Απριλίου 1997! Τηλεφωνικά στον αριθμό 6118986 ή 
- ακόμα καλύτερα - τηλεομοιοτυπικά στον αριθμό 
8068299. Στο τέλος της ψηφοφορίας θα δημοσιεύσουμε 
τον πίνακα των ψηφισάντων (όνομα, ιδιότητα, ψήφος) 
καθώς και την τελική καταμέτρηση και την απόφαση του 
ΓΕΣΥ. 

Κ.Β. 
 

ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ 
ΣΥΝΟΜΑ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Β ΤΕΥΧΟΥΣ 

της 4ης Εκδοσης του ΕΛΤΟ 
(Ενιαίου Λεξιλογίου Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας) 

 
Το Β Τεύχος του ΕΛΤΟ/Εκδ.4 τέθηκε από τη ΜΟΤΟ σε 
Δημόσια Κρίση που έχει ήδη περατωθεί. Μετά την τελική 
επεξεργασία βάσει των συλλεγέντων σχολίων, το Τεύχος 
θα κυκλοφορηθεί από τον ΟΤΕ. Το Τεύχος αυτό του 
ΕΛΤΟ περιλαμβάνει Συγκεντρωτικό Λεξιλόγιο Αρκτικο-
λέξων και Συντομογραφιών που χρησιμοποιούνται στις 
Τηλεπικοινωνίες και θα αποτελέσει σημαντικότατο 
βοήθημα για κάθε ενδιαφερόμενο. 

Κ.Β. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ" 
 

Διμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ).
 

Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
 

Β. Α. Φιλόπουλος 
Πρόεδρος ΕΛΕΤΟ 

 

Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής 
Β.Α.Φιλόπουλος 
Α. Παπαναστασίου 
 

Τηλέφωνα:  
 πρωί: 8013778, 6118986 
απόγ.: 8042313, 8562069 

 

Τηλεομοιότυπα: 2283210, 8068299 
 
 
 

Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή 
ολόκληρου ή μέρους του “Ο” με μόνη υποχρέωση την ανα- 
φορά της πηγής 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 1997: 
28 Μαΐου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 

 
Ετος αρχαιρεσιών για την ΕΛΕΤΟ το 1997. Πριν από 
αυτές θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική Γενική 
Συνέλευση των μελών της με τους απολογισμούς της και 
τους προγραμματισμούς της (διοικητικό, οικονομικό, 
επιστημονικό), η οποία και θα αποφασίσει για την ακριβή 
ημερομηνία διενέργειάς τους. 
 
Υστερα από τη σχετική απόφαση του ΔΣ η Γενική 
Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαΐου, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 16.00, στην αίθουσα του 5ου Ορόφου 
του ΕΛΟΤ (Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης), 
Αχαρνών 313, στάση “Κάτω Πατήσια” του Ηλεκτρικού. 
 
Στην Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνονται τα θέματα: 
 
1. Εκλογή Προέδρου της ΓΣ και δύο πρακτικογράφων 
2. Απολογισμός Πεπραγμένων 
3. Οικονομικός Απολογισμός 
4. Εκθεση Ελέγχου της Ελεγκτικής Επιτροπής 
5. Απολογισμός/Προγραμματισμός Εργασιών Ορολογίας 
6. Εγκριση Πεπραγμένων ΔΣ, ΓΕΣΥ και Προϋπολογισμού 
7. Καθορισμός ημερομηνίας αρχαιρεσιών και εκλογή 

Εφορευτικής Επιτροπής 
8. Αλλα θέματα. 
 
Είναι ευνόητο ότι η εύρυθμη λειτουργία της ΕΛΕΤΟ και η 
ασφαλέστερη πορεία για την επίτευξη του σκοπού της 
βασίζεται στη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των 
μελών της στις δραστηριότητές της. Η Γενική Συνέλευση 
είναι το κορυφαίο όργανο διοίκησης της Εταιρείας και η 
συμμετοχή σ’ αυτήν θεωρείται βασικό δικαίωμα αλλά και 
υποχρέωση όλων των μελών. 
 

Υπενθυμίζεται ότι επίτευξη απαρτίας επιτυγχάνεται 
πάντοτε στην πρώτη ημερομηνία που καθορίζεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο. 

 
 

ΤΟΝ ΔΕ ΛΟΓΟ ΣΤΗΡΙΖΕΙ Ο ΟΡΟΣ 
ΩΣ ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ 

 
Ο Andrι Breton, με άρθρο του στο Monde Diplomatique(1),, 
το Μάρτιο 1997, σημειώνει την πτώση του επιπέδου του 
“Λόγου” και την αποδίδει στο γεγονός ότι οι σχολές 
“Ρητορικής” της Ελληνικής και Ρωμαϊκής αρχαιότητας 

δεν επαναλειτούργησαν ποτέ. Αυτή του η παρατήρηση 
μας ώθησε να διατυπώσουμε τις παρακάτω σκέψεις 
σχετικά με το σύγχρονο επικοινωνιακό γίγνεσθαι. 
Το περιβάλλον αυτό χαρακτηρίζεται από πολυμορφία και 
συνθετότητα. 
Πολυμορφία ως προς τα μέσα, τους στόχους, τα κίνητρα, 
δηλωμένα και άδηλα και κυρίως τη συνθετότητα της 
φύσης της σύγχρονης επικοινωνίας (βλέπε 3Σ(2)). Ητοι, 
πρώτον, τη συνθετότητα του φυσικού κώδικα την οποία 
αποκαλούμε ενδογλωσσική συνθετότητα, δεύτερον τη 
συνθετότητα της διαδικασίας μεταφοράς του μηνύματος 
από γλώσσα σε γλώσσα, διαγλωσσική συνθετότητα, και 
τρίτον τη συνθετότητα μεταφοράς του φυσικού κώδικα σε 
αλγοριθμικό ή τεχνητό, τη διακωδική συνθετότητα. 
Τα 3Σ χαρακτηρίζουν και οριοθετούν την επερχόμενη 
επικοινωνία και υποχρεώνουν τους πληροφορητές, όπως 
τους Διαφημιστές, τους Δημοσιογράφους, τους Καταρτι-
στές, τους Ερευνητές, τους Μεταφραστές και τους Ορολό-
γους και κυρίως τους Πολιτικούς και τους Νομοθέτες να 
εδράσουν την προφορική/γραπτή γλωσσική έκφρασή τους 
πρώτα στην επιμέλεια του Ορου ως μέρους και δεύτερον 
στο Σύνολο του μηνύματος, το οποίο κατά συνέπεια θα 
είναι μεστό πληρότητας και θα πληροφορεί, και θα 
θεραπεύει τις σχέσεις: 
 Ορου - Πληροφορίας 
 Λόγου - Πράξης 
 Λόγου - Ηθικής. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
(1) Andrι Breton, Le Dιclin de la Parole, Monde Diplomatique, 

Μάρτιος 1997 
(2) 3Σ, Από την έρευνα της υπογράφουσας (Αρχείο Διατριβής 

Μ.Κ.). 
   Μ.Κ. 

 
 

ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΕΣ  
ή ΠΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ; 

 
Πρόβλημα που απασχολεί τον τόπο μας είναι αν 
οδεύοντας στην παγκοσμιότητα θα αλλοιωθεί η γλώσσα 
μας. Το ίδιο πρόβλημα λίγο-πολύ αντιμετωπίζουν και όλες 
οι γλώσσες, δε θα ήταν ίσως πολύ παρακινδυνεμένο να 
θεωρηθεί ότι κινδυνεύουν και όλες οι πολυομιλούμενες 
γλώσσες, ακόμα και η κινέζικη. Η κυριαρχία της αγγλικής 
γλώσσας είναι αναπόφευκτη. Στην πολιτική είναι 
πασιφανής. Οποιος πολιτικός απευθύνεται στο διεθνές 
κοινό, χρησιμοποιεί αγγλικά. Ακόμα και πλακάτ σε 
διαδηλώσεις μεταδίνουν συνθήματα στην αγγλική γλώσσα. 
Παρόλο που αρχικά η αγγλική δεν περιλαμβάνονταν στις 
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σήμερα ουσιαστικά 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
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Τιμή: 10 δρχ. 

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) 
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κυριαρχεί. Οι άλλες (επίσημες) γλώσσες διατηρούνται στις 
διαβουλεύσεις και συνεδριάσεις για την τιμή των όπλων. 
 

Στην Οικονομία η αγγλική γλώσσα είναι αδιαμφισβήτητη. 
Η εμπορική αλληλογραφία και οι συναλλαγές  ανάμεσα σε 
λαούς με διαφορετική γλώσσα γίνονται απρόσκοπτα στην 
αγγλική. Δεν είναι μόνο οι θυγατρικές των αγγλικών και 
αμερικάνικων πολυεθνικών που καθιερώνουν ενδοεπιχει-
ρησιακά, σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποιούνται, τα 
αγγλικά, αλλά και εγχώριες επιχειρήσεις με συναλλαγές 
στο εξωτερικό κάνουν το ίδιο. Εχει παρουσιαστεί το 
φαινόμενο ελληνικές επιχειρήσεις να απευθύνονται σε 
άλλες ελληνικές αλληλογραφόντας στα αγγλικά. Αλλοι 
τομείς κυριαρχίας των αγγλικών είναι της επιστήμης και 
της τεχνολογίας.  Σ’ αυτούς δεν είναι μόνο το σημαντικό 
ποσοστό του παγκόσμιου έργου που πραγματοποιείται 
στις αγγλόφωνες χώρες. Επιστημονικές ανακοινώσεις και 
άρθρα σε περιοδικά ή βιβλία από κάθε αλλόγλωσσο 
προπαντός από ολιγοομιλούμενες γλώσσες, είναι στην 
αγγλική όταν απευθύνεται στη διεθνή κοινότητα. Στις ίδιες 
τις αγγλόφωνες χώρες μεταφράζεται κάθε τι αξιόλογο. Μη 
μας διαφεύγει η προσπάθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες να 
μεταφράζεται στην αγγλική γλώσσα όλο το έργο που 
παράγεται στα ρώσικα. 
 

Οι τομείς που αναφέρθηκαν αποτελούν θύρες εισόδου των 
αγγλικών, όμως όχι εξάπλωσής τους. Οι κοινωνικές 
ομάδες αυτές μιλάνε και γράφονται τα αγγλικά προς τα 
έξω και τη μητρική γλώσσα τους προς τους ομοεθνείς 
τους. Καθιερώνονται σα δίγλωσσες ομάδες του 
πληθυσμού και ο μόνο κακό που μπορούν να κάνουν είναι 
να μεταφέρουν ξενισμούς στη μητρική τους γλώσσα, ιδίως 
όταν πρόκειται για νεολογισμούς. 
   Β.Α.Φ. 
 

 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

(ΜΟΤΟ: ΕΛΤΟ/Εκδοση 4η Τεύχος Β) 
 

Η ΜΟΤΟ1, το πιο δραστήριο συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ, 
συνεχίζει τις εργασίες της, όπως πάντα, με έντονους 
ρυθμούς καλύπτοντας τις μεγάλες ανάγκες των 
Ελληνικών Τηλεπικοινωνιών σε σύγχρονη τηλεπικοινω-
νιακή ορολογία. 
 

Το Β τεύχος του ΕΛΤΟ (Ενιαίου Λεξιλογίου Τηλεπι-
κοινωνιακής Ορολογίας), που κυκλοφόρησε ήδη, περιέχει 
2877 αρκτικόλεξα και συντομογραφίες των Τηλεπι-
κοινωνιών  και αποτελεί πολύτιμο βοήθημα στους με 
οποιοδήποτε τρόπο ασχολουμένους με τον τομέα.  
 

Το τεύχος διατίθεται στους ανθρώπους αυτούς δωρεάν 
από τον ΟΤΕ, ο οποίος, σε συνεργασία και με τον ΕΛΟΤ, 
έχει δείξει το δρόμο για την πιο αποτελεσματική 
προσέγγιση της αντιμετώπισης του προβλήματος των 
εισαγόμενων ξενόγλωσσων όρων, συμβάλλοντας, έτσι, 
στην προστασία της γλώσσας μας από τον αποκλεισμό 
που επιβάλλει de facto η σύγχρονη επιστημονική 
οροπενία από την οποία κινδυνεύουν όλες σχεδόν οι 
γλώσσες εκτός της Αγγλικής. 
 

Η ΕΛΕΤΟ χαίρεται ιδιαίτερα και αγκαλιάζει την 
προσπάθεια και εύχεται να ακολουθήσουν το παράδειγμα 
και άλλοι. 

 Κ.Β. 
 
 
 

                                                           
1) 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 Τηλε-
πικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), στα πλαίσια επίσημης συνεργασίας με τον 
Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 

 
 

ΜΗΠΩΣ “Εφοδιαστική” ; 
 

Αντιγράφουμε από τα “Σημειώματα Συσκευασίας”, τεύχ.28  
που εκδίδει η ΑΡΓΩ ΑΕΒΕ, με πρωτομάστορα το μέλος 
της ΕΛΕΤΟ, Αλέξη Στασινόπουλο : 
 

“Θεωρούμε απαραίτητο να ζητήσουμε 
συγνώμη από τους αναγνώστες μας για τους 
βαρβαρισμούς logistics και marketing. Τόσο 
ο Βασίλης Φιλόπουλος, μόνιμος κριτής μας 
σε θέματα γλώσσας, όσο και ο συνάδελφος 
Ανδρέας Κανελλόπουλος, του οποίου ο γιός 
σπουδάζει logistics στην Αγγλία, μας 
πρότειναν τον προσωρινό όρο 
“Εφοδιαστική”. Μας τόνισαν παράλληλα ότι 
υπάρχει έντονος προβληματισμός για την 
τελική απόδοση του όρου· ενώ αρκετοί 
ειδικοί των logistics θα ήθελαν τον όρο 
“λοτζιστικ” αφού έχει καθιερωθεί και ο όρος 
“μαρκετινγκ”. 

 

Θα προσθέσουμε ότι η επικράτηση του όρου “λοτζιστικ”  
δεν μπορεί νάναι λύση. Δε θα υπάρχει το πρόβλημα της 
μετάφρασης από και προς τα αγγλικά, όμως θα υπάρχει 
το πρόβλημα της γραφής, άλλοτε “λοτζίστικ”  και άλλοτε 
“logistics” και το πιο σημαντικό πρόβλημα της σύγχυσης 
για τους ομιλούντες ελληνικά που θα κάνουν συνειρμούς 
με τη λογιστική. 
 

Οσο για το “μαρκετινγκ” δεν έχει μπει στη γλώσσα μας, αν 
δεν γίνει λ.χ. “εμπορία”, θα μπει σα “μαρκετιν”, όπως έχει 
αρχίσει να μπαίνει το “πάρκιν”. 

Β.Α.Φ. 
 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : 
ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

 
Πληροφορηθήκαμε πρόσφατα την έκδοση του Δελτίου 
“Formation et Terminologie” (κατάρτιση και ορολογία). Το 
συγκεκριμένο περιοδικό εκδίδεται υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Εφοδιασμού και Υπηρεσιών του Καναδά 
(Minister of Supply and Services of Canada) από το τμήμα 
Μετάφρασης και προσφέρει ενημέρωση καθώς και 
πολύτιμες πληροφορίες γύρω από τη σύγχρονη 
πραγματικότητα που περιβάλλει την ορολογία σήμερα. 
Εστιάζεται ακόμη στην παρουσίαση ορολογίας που αφορά 
νέους τομείς της επιστήμης. Από τους όρους σχετικά με 
την εκπαίδευση με τη βοήθεια υπολογιστή έως τις 
τελευταίες τάσεις που ισχύουν στον τουρισμό, οι απόψεις 
που καταγράφονται απαντούν σε σημαντικά ερωτήματα 
σχετικά με τη χρήση της γλώσσας σε τεχνικά πεδία. Τα 
παραπάνω αφορούν ελάχιστο μέρος των παρατηρήσεων 
που κάναμε διαβάζοντας ένα από τα τελευταία τεύχη του 
εν λόγω περιοδικού που έφτασε στα χέρια μας. 
Παράλληλα, την προσοχή μας επικέντρωσε ένα άρθρο 
που αναφερόταν στη χρήση της γαλλικής γλώσσας της 
επιστήμης και στις μελλοντικές προοπτικές 
χρησιμοποίησής της ενώ ιδιαίτερης αναφοράς αξίζει η 
παρουσίαση μέρους ενός τρίγλωσσου λεξιλογίου για τη 
διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων, γνωστικό πεδίο το 
οποίο αν και απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό, δεν 
παύει να αποτελεί αντικείμενο διεθνώς κοινωνικού 
προβληματισμού. Ας σημειωθεί ότι όλα τα άρθρα έχουν 
γραφεί από Καναδούς επιστήμονες, γεγονός που δείχνει 
την ιδιαίτερη ευαισθητοποίησή τους σε θέματα γλώσσας 
και ορολογίας και δίνει ζωντανό παράδειγμα προς μίμηση 
σε όλους μας αναμφισβήτητα. 
Τα παραπάνω αποδεικνύουν τόσο την ολοκληρωτική 
πλέον κάλυψη των γνωστικών πεδίων από τους ειδικούς 
που ασχολούνται με την ορολογία, τους “ορολόγους” όσο 
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και την κατίσχυση της ορολογίας στη σημερινή πολυεθνική 
κοινωνία. 
 

Για όσους επιθυμούν να γίνουν συνδρομητές στο 
περιοδικό “Κατάρτιση και ορολογία”, είναι σκόπιμο να 
αναφέρουμε ότι οι τιμές των συνδρομών έχουν ως εξής:  
Για ένα χρόνο (4 τεύχη και 1 ετήσιο κατάλογο) : 
Καναδάς :      $ 29,95 
Λοιπές χώρες : US $ 38,95 
 

Για κάθε τέυχος : 
Καναδάς :      $ 7,00 
Λοιπές χώρες : US $ 8,95 
Τρόπος πληρωμής : με επιταγή η με ταχυδρομική επιταγή 
(κατά προτίμηση σε νόμισμα Καναδά) με την ένδειξη : 
Canada Communication Group - Publishing Supply  and 
Services Canada, Ottawa, Ontario K1A059. 

        Α.Π. 
 

 
 ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ 
 

Και η νέα συνεστίαση των μελών και φίλων της ΕΛΕΤΟ, 
που έγινε στις 7 Απριλίου 1997, στο εστιατόριο 
GARDEN, (Λ.Κηφισίας 300, τηλέφ.6826759, 6815826) 
στέφθηκε με επιτυχία. Η συμμετοχή ικανοποιητική, η 
περιποίηση πολύ καλή, το κλίμα εγκάρδιο, οι 
συνδαιτημόνες ικανοποιημένοι. Αλλο ένα σκαλοπάτι 
προσέγγισης ανθρώπων της Ελληνικής Ορολογία. Και σε 
επόμενο! 
 
 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
 
Λάβαμε και ευχαριστούμε τα περιοδικά :  
• Βιομηχανική Επιθεώρηση,  

τεύχ.714, Ιαν.1997 και τεύχ.715, Φεβρ.1997. 
• Ενημερωτικό δελτίο ΓΓΕΤ,   

τα τεύχη Ιαν. και Φεβρ.1997. 
• Δελτίο ΣΕΒ,  

τεύχ.568, Νοέμ. Δεκ. 1996. 
• Η Γλώσσα μας,  
 αρ. Φύλ. 74 -75, Ιαν., Φεβρ. 1997. 
• Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία, 

Ιαν., Μάρτ. 1997. 
 
 

ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ 
 
 
 

Υστερα από πρόσφατη έγκριση του ΔΣ προστέθηκαν στη 
δύναμη της ΕΛΕΤΟ το νέα μέλη: 
 

Τ176 Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Αννα, Καθηγ. γλωσσολο-
γίας ΑΠΘ 

Τ177 Μεθυμάκη Αννα, πτυχ. Γαλλικής Γλώσσας και φιλο-
λογίας 

Τ178 Κονίδης Νικόλαος, Χημικός Μηχανικός 
Τ179 Κοτρώτσου Ευαγγελία, Καθηγήτρια Ιταλικών, Μετα-

φράστρια 
Τ180 Καυκαλίδης Αλέξιος Μεταφραστής-Γλωσσολόγος. 
 
 
 
 

ΕΝΑ ΓΛΩΣΣΙΚΟ 
 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ... ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ 

 
Η ονομασία του ήλεκτρου, δηλαδή της απολιθωμένης 
ρητίνης κωνοφόρων δέντρων, που βρίσκεται με τη μορφή 
διαφανούς κίτρινου ορυκτού με χρωματιστές ανταύγειες, 
προήλθε από το αρχαίο επίθετο ηλέκτωρ, που σημαίνει 
λαμπερός, ακτινοβόλος. Αναφέρεται ότι ο Θαλής ο Μιλή-
σιος παρατήρησε ότι όταν το ήλεκτρο τριφτεί πάνω σε 
ύφασμα, φορτίζεται αρνητικά και έλκει διάφορα ελαφρά 
αντικείμενα, όπως το χαρτί και το άχυρο. Το ηλεκτρικό 

αυτό φαινόμενο οδήγησε, ύστερα από πολλούς αιώνες, 
στην εφεύρεση του ηλεκτρικού ρεύματος, του οποίου ως η 
πρώτη σημαντική πρακτική εφαρμογή θεωρείται ο 
ηλεκτρικός λαμπτήρας, ή επί το αρχαιοπρεπέστερο ο 
ηλεκτρικός ηλέκτωρ. Με τον τρόπο αυτό το επίθετο 
ηλεκτρικός έκλεισε τον κύκλο του, ξαναγυρίζοντας προς 
τον αρχαίο γλωσσικό πρόγονό του, με το απροσδόκητο 
αποτέλεσμα να αποτελείται η ονομασία του ηλεκτρικού 
λαμπτήρα από δύο συνώνυμες λέξεις. 
 
Με την ευκαιρία είναι ενδιαφέρουσα ένδειξη της 
παράλληλης πορείας της ανθρώπινης σκέψης, ότι η κοινή 
ονομασία του ηλέκτρου, το κεχριμπάρι, προφανώς 
οφείλεται σε κάποιον Αραβα συνάδελφο του Θαλή, αφού η 
λέξη προέρχεται από την αραβική κεχρούμπα, που 
σημαίνει “αυτός που έλκει το άχυρο”! 

 Κ.Κ. 
 
  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ   
ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 

 
 
 
 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας του Γραφείου Ορολογίας 
του ΠΙ για τη σύνταξη  ειδικού γλωσσαρίου στα υπάρχοντα 
διδακτικά βιβλία του Οργανισμού προτείνονται οι 
ακόλουθοι κοινωνιολογικοί όροι 
 
καταναγκαστική επίδραση - coersive influence of 
της κοινωνίας - society 
 

εξαρτημένος παραγωγός - dependent producer 
 

διαφύλαξη κοινωνικής συνοχής - preservation of social 
   cohesion 
 

μετασχηματισμός της κοινωνίας - transformation of society 
 

προκατάληψη μαζών - mass prejudice 
 

εθιμικό δίκαιο - custom law 
 

κοινή γνώμη - common opinion 
 

ανταγωνιστική κοινωνία - competitive society 
 

μετατόπιση αξιών - value transfer 
 

κοινωνική συναίνεση - social consensus 
 

κοινωνική αλληλεγγύη - solidarity 
 

συμπληρωματική διαδικασία - complementary 
   procedure 
 

συμμόρφωση με κοινωνικούς - conformity to social rules 
κανόνες 
 

κοινός παρονομαστής - common denominator of 
συμπεριφοράς  behaviour 
 

φυσική βία - physical violence 
 

κοινωνική δυναμική - social dynamics 
 

κοινωνική ανοχή/ισορροπία - social tolerance/balance, 
   stability 
 

προσκόλληση σε κοινωνικούς - affiliation to social rules 
κανόνες 

Σ.Η.Δ 
 

 EDIC 9507 (ΓΙΑ EURODICAUTOM): 
ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της ΕΛΕΤΟ και της “ΟΜΑΔΑ” 
(Γ.Κατσαράκης & Σία ΕΕ) για την απόδοση των όρων της 
Προκήρυξης EDIC 9507 της ΕυρωπαΪκής Επιτροπής, που 
προέβλεπε την εκπόνηση των ελληνικών ισοδύναμων 
όρων εννέα γενικών συλλογών της ευρωενωσικής 
Τράπεζας Ορολογίας EURODICAUTOM (Βλέπε Πίνακα) 
με πιο μεγάλη συμμετοχή μελών. 
Ηδη, ολοκληρώνεται η έγκριση όλων των επιμέρους 
συλλογών από το ΓΕΣΥ. 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ EDIC 9507 
 
 

Α/Α  
Γενικής 
Συλλογής 
(Υπεύθυν. 
φορέας) 

Πεδίο 
(Αριθμός όρων) 

Επιμέρους 
Συλλογές 

Αρι- 
θμός 
Ορων 

1 
(ΟΜΑΔΑ) 

Αλιεία 
(145) 

1.1 FSH89  145 

 
2 

(ΟΜΑΔΑ) 

Επιστήμες Γης 
και Περιβάλλο- 
ντος 
(2290) 

2.1 OCE82 
2.2 OCE83 
2.3 OCE86 
2.4 SIN70 
2.5 ALT94 

 143 
 420 
 1534 
 142 
 208 

 
3 
 

(ΕΛΕΤΟ) 

Τεχνολογία Πλη-
οφοριών και Τεκ-
μηρίωση 
(1984) 

3.1 BAS91 
3.2 DCT81 
3.3 KYB85 
3.4 PIA87 
3.5 THE81 
3.6 TID74 
3.7 UTD76 

 117 
 110 
 378 
 119 
 137 
 898 
 566 

4 
 

(ΟΜΑΔΑ) 

Υποδομή Κατα- 
σκευών, Δημό- 
σιων Εργων 
και Μεταφορών 
(1841) 

4.1 RAU90 
4.2 VEA73 
4.3 VFA89 
 

 587 
 1069 
 220 

5 
(ΕΛΕΤΟ) 

Οικονομία, 
Εμπόριο, 
Νομοθεσία 
και Διοίκηση 
(728) 

5.1 CDM93 
5.2 GFD91 
5.3 PCG94 
 

 169 
 453 
 179 

6 
-(ΟΜΑΔΑ) 

Βιομηχανίες 
(Υφαντουργία και 
Δασοπονία) 
(2825) 

6.1 TEX94 
6.2 WAL82 
 

 2648 
 776 

7 
(ΕΛΕΤΟ) 

Μηχανολογία και 
Μηχανοτεχνία 
(201) 

7.1 KRY85 
 

 201 
 

 
8 

(ΕΛΕΤΟ) 

Βιομηχανία 
Σιδήρου και 
Χάλυβα 
(2075) 

8.1 NAC74 
8.2 NAC79 
8.3 EUN73 
 

 301 
 245 
 1530 

9 
(ΕΛΕΤΟ) 

Ιατρική 
(302) 

9.1 EMG90  302 

 
Ευχόμαστε και για μελλοντικές εργασίες της ΕΛΕΤΟ για 
τον εμπλουτισμό, τη συμπλήρωση ή την αναθεώρηση 
όρων της Τράπεζας EURODICAUTOM. 

Κ.Β. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ1έλα κι εσύ 

 
 
 

Πρόβλημα Αρ.18: 
Τα αποτελέσματα στο επόμενο φύλλο! 

 

Στις 30 Απριλίου 1997 λήγει η ψηφοφορία για τη λύση του 
Προβλ.18 (καθιέρωση ελληνικού όρου για τον όρο 
hardware της Πληροφορικής). Τα αποτελέσματα της 
ψηφοφορίας, ο Κατάλογος των ψηφισάντων και η σχετική 
Απόφαση του ΓΕΣΥ θα δημοσιευτούν στο επόμενο 
φύλλο.! 
                                                           
1ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ. 

Πρόβλημα Αρ.2: 
Καιρός για την οριστική λύση του! 

 
Το Πρόβλημα Αρ.2 (engineer, engineering και παράγω-
γα) δεν έχει λυθεί οριστικά, γιατί οι προτάσεις των μελών 
της ΕΛΕΤΟ και των άλλων αναγνωστών του “Ο” ήταν 
ελάχιστες και το ΓΕΣΥ θεώρησε λίγα τα σχετικά διαθέσιμα 
στοιχεία. Εκτοτε μεσολάβησε αρκετό διάστημα κατά το 
οποίο οι φορείς που χρειάζονταν οπωσδήποτε έναν 
όρο αναγκάστηκαν να υιοθετήσουν κάποια απόδοση, 
έστω και προσωρινά. Ετσι, στον τομέα των 
Τηλεπικοινωνιών όπου ο όρος  απαντάται σε αρκετούς 
άλλους σύνθετους όρους, η ΜΟΤΟ, πιστή στην 
πεποίθησή της ότι ακόμα και ένας αδόκιμος ελληνικός 
όρος είναι προτιμότερος από καθόλου ελληνικό όρο, 
υιοθέτησε και χρησιμοποιεί, εν γνώσει της προσωρινά, 
αποδόσεις για όλους του όρους της υπόψη “οικογένειας”. 
Σε πρόσφατη συνεδρίασή της, η ΜΟΤΟ επανεξέτασε τις 
αποδόσεις και αποφάσισε να επανεισηγηθεί το θέμα στο 
ΓΕΣΥ και μέσω του “Ο” να αναζητηθεί οριστική λύση του 
προβλήματος. 
 
Σε τούτο το φύλλο θυμίζουμε το Πρόβλημα Αρ.2, για να 
βάλουμε τους αναγνώστες μας από τώρα σε σκέψεις: 
 
Αγγλικά: Ελληνικά: 
 

 engineer {ουσιαστικό} μηχανικός 
 engineer {ρήμα μεταβατικό} ; 
 engineered {παθητ. μετοχή} ; 
 engineering {γερούνδιο} ; 
 engineering {ουσιαστικό} ; 
 engineeringly {επίρρημα} ; 
 
Στο επόμενο φύλλο θα επανέλθουμε δίνοντας σας τους 
αντίστοιχους ορισμούς, και τις προτάσεις και αποφάσεις 
του ΓΕΣΥ για την παραπέρα πορεία. Στο μεταξύ, οι 
επώνυμες προτάσεις σας είναι ευπρόσδεκτες τηλεφωνικά 
στον αριθμό 6118986 ή - ακόμα καλύτερα - 
τηλεομοιοτυπικά στον αριθμό 8068299.  

Κ.Β. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

"ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ" 
 

Το “Ορόγραμμα”, είναι διμηνιαία έκδοση της Ελληνικής 
Εταιρείας Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ), αλληλοενημέρωσης των 
μελών της και ευρύτερου κύκλου αποδεκτών για θέματα της 
ελληνικής γλώσσας και ορολογίας. 
 
 

Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
 

Β. Α. Φιλόπουλος 
Πρόεδρος ΕΛΕΤΟ 

 

Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής 
Μ. Καρδούλη 
Α. Παπαναστασίου 
Β.Α.Φιλόπουλος 

 

Τηλέφωνα:  
 πρωί: 8013778, 6118986 
απόγ.: 8042313, 8562069 

 

Τηλεομοιότυπα: 2283210, 8068299 
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” δεν παρεμβαίνει, ούτε σχολιάζει  
συνήθως. 

 

Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή 
ολόκληρου ή μέρους του “Ο” με μόνη υποχρέωση την 
αναφορά της πηγής 



  

  ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
ΤΑ ΝΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ 

 
Μετά την άψογη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών της 25.6.97 
με τη φροντίδα της Εφορευτικής Επιτροπής, την οποία 
αποτελούσαν οι: 
 

Πρόεδρος: Γιώργος Βασιλάκης 
Μέλη: Θεόφιλος Βαμβάκος 
 Τζάνος Ορφανός, 

 

και την τήρηση όλων των προβλεπόμενων από το 
Καταστατικό διαδικασιών, συγκροτήθηκαν και άρχισαν να 
λειτουργούν, για την επόμενη διετία 1997-1999, το νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), το νέο Γενικό Επιστημονι-
κό Συμβούλιο (ΓΕΣΥ) και η νέα Ελεγκτική Επιτροπή της 
ΕΛΕΤΟ. Η σύνθεση τους είναι η ακόλουθη: 
 

Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ): 
 

Πρόεδρος: Βασίλης Α. Φιλόπουλος 
Αντιπρόεδρος: Μαρία Καρδούλη 
Γενικός Γραμματέας: Κώστας Βαλεοντής 
Ταμίας: Ζωή Ξενάκη-Βαρλά 
Σύμβουλος: Γιώργος Τσιάμας 
1ος Αναπλ.Σύμβουλος: Μαρία Παλαιολόγου 
2ος Αναπλ.Σύμβουλος: Δώρα Ακοβιτσιώτη 

 

Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο (ΓΕΣΥ): 
 

Πρόεδρος: Κώστας Βαλεοντής 
Αντιπρόεδρος: Αλέξανδρος Γκώγκος 
Γραμματέας: Θεόφιλος Βαμβάκος 

 

Σύμβουλοι: 
 Σπύρος Διάμεσης 
 Μαρία Καρδούλη 
 Αννα Νικολάκη 
 Ζωή Ξενάκη-Βαρλά 
 Δημήτρης Παναγιωτάκος 
 Μαίρη Παπαδάκη 
 Γιώργος Πουλάκος 
 Βύρων Σάμιος 
 Γιώργος Τσιάμας 
 Βασίλης Α. Φιλόπουλος 

Αναπλ.Σύμβουλοι: 
 Δώρα Ακοβιτσιώτη 
 Μιχάλης Κωνσταντόπαιδος 
 Μαρία Παλαιολόγου 
 Σωτήρης Τεσσέρης 
 Γιάννης Χατζηκιάν 
 

 
 
 
 
 

Ελεγκτική Επιτροπή: 
 

Πρόεδρος: Νάντια Τράτα 
Μέλη: Κώστας Ριζιώτης 
 Μπάμπης Μουσούρος. 

 

 
ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ 

ΓΙΑ ΤΟ INFOTERM 
 
Ολοι όσοι ασχολούνται με την Ορολογία σε επιστημονική 
βάση, έχουν ακούσει κάποια στιγμή για το INFOTERM. Σ’ 
αυτήν την έκδοση προτιμήσαμε λοιπόν μεταξύ άλλων, να 
κάνουμε μια ευρύτερη παρουσίαση του INFOTERM τόσο 
για να εξοικειωθούν οι αναγνώστες με ό,τι αντιπροσωπεύει 
το INFOTERM όσο και για να φωτίσει καινούργιες πτυχές 
του. 
 

Αφού πέρασε μια μακρά περίοδο οικονομικής 
αβεβαιότητας, το Διεθνές Κέντρο Πληροφόρησης για την 
Ορολογία, το γνωστό INFOTERM ξαναγεννήθηκε τις 
τελευταίες μέρες του Αυγούστου 1996 με τη μορφή 
διεθνούς εταιρείας που υπόκειται στην αυστριακή 
νομοθεσία ενώ μεταφέρθηκε σε καινούριο κτίριο, ένα 
τεχνολογικό κέντρο στη νότια περιοχή της Βιέννης. Ο 
συνολικός στόχος της ανανεωμένης εταιρείας είναι η 
υποστήριξη εξειδικευμένης επικοινωνίας και μεταφοράς 
γνώσης μέσω της προώθησης της συνεργασίας στο πεδίο 
της ορολογίας γενικά, της παροχής πληροφοριών γύρω 
από δραστηριότητες και δημοσιεύσεις για την ορολογία, 
της προαγωγής προετοιμασίας αξιόπιστων ορολογικών 
συλλογών από ειδικούς του κάθε τομέα και ανάλογα 
ιδρύματα και τελικά μέσω της ανάληψης πρωτοβουλιών 
της οργάνωσης και του συντονισμού σε σχέση με τις 
εξελίξεις καθώς και της εφαρμογής εναρμονισμένων 
μεθόδων και ηλεκτρονικών εργαλείων ειδικότερα. 
 

Ενώ το INFOTERM διατηρεί τον πρότερο ρόλο του ως 
διεθνούς οργάνωσης για τη συλλογή και διάδοση 
πληροφοριών για την ορολογία, κέντρου αναφοράς και 
συμβούλου σε οργανισμούς που δουλεύουν σε 
εξειδικευμένους τομείς, στη συνέχεια θα εστιάζει την 
παροχή υπηρεσιών κυρίως στη στενή συνεργασία των 
μελών και των συνεργατών του. Επιπλέον, θα διαθέτει 
ολοένα και περισσότερα από τα δεδομένα, τις υπηρεσίες 
και τα δημοσιεύματα που έχει στην κατοχή του, σε 
ηλεκτρονική μορφή. Επίσης θα συνεχίσει να φιλοξενεί τη 
γραμματεία της επιτροπής ISO/TC 37, Ορολογία (αρχές 
και συντονισμός) και να εκτελεί έναν αριθμό άλλων 
καθηκόντων που σχετίζονται με τυποποίηση σε 
συνεργασία με τον Αυστριακό Οργανισμό Τυποποίησης. 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society  for  Terminology  (ELETO) 
 
Σωκράτη Τσάκωνα 5, 15236 ΠΕΝΤΕΛΗ 
Αρ.Τηλεφ.:   2013778 
Αρ.Τηλεομ.: 8068299 
 
Αρ.24 Μάιος-Ιούνιος 1997 
ISSN 1106-1073 
 

Τιμή: 10 δρχ. 

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) 

Λ  

Ε  Τ Ο 

L 
Ε 

Ε 
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Η καινούρια οργάνωση περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες 
μελών: τα τακτικά μέλη (που γίνονται αποδεκτά αμέσως 
μετά από πρόσκληση του Εκτελεστικού Συμβουλίου), τα 
συνεργαζόμενα μέλη (εθνικοί και διεθνείς οργανισμοί 
ορολογίας, ειδικοί οργανισμοί και ιδρύματα ενεργά στο 
πεδίο της ορολογίας) και τα δευτερεύοντα μέλη (κυρίως τα 
μέλη και οι οργανισμοί-μέλη που συνιστούν τη δεύτερη 
κατηγορία). 

Α.Π. 
ΤΑ ΟΡΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 
Από άρθρο του Γιάννη Παυλάκη, Προέδρου του Ομίλου 
Πειραιώς για τη διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας, που 
δημοσιεύτηκε στη μηνιαία εφημερίδα “Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ” και 
αναφέρεται σε ορθογραφικά λάθη που γίνονται συχνά. 
Σταχυολογούμε : 
 

ΛΑΘΟΣ    ΟΡΘΟ 
 

επιρρεάζω   επηρεάζω 
ελλειπής    ελλιπής 
γύρο    γύρω 
ζάμπλουτος   ζάπλουτος 
σβύνω    σβήνω 
μεγαλούπολη   μεγαλόπολη 
(του) νοός   (του) νού 
μαζύ    μαζί 
αμοίβω    αμείβω 
αμειβή    αμοιβή 
γλύφω    γλείφω 
βοηθείστε   βοηθήστε 
απαγάγω (σε ενεστωτική χρήση) απάγω 
ανεκατελήφθη   ανακαταλήφθηκε 
απεκατεστάθη   αποκαταστάθηκε 
συνδιασμός   συνδυασμός 
πρίγκηπας   πρίγκιπας 
 
Ας μας επιτραπεί η αναφορά σε ένα πιθανώς τυπογραφικό 
λάθος. Η συντομογραφία “κ.ά.” γράφεται βάζοντας τόνο 
στο “α”, που δε θα πρέπει να το αγνοεί, προπαντός ο 
διορθωτής εντύπου που γράφεται με το πολυτονικό 
σύστημα γραφής. 
 Β.Α.Φ. 
 

ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΗΣ ; 
 
Κύκλοι της ΕΛΕΤΟ είχαν προβληματιστεί και είχαν 
ανταλλάξει απόψεις για το όνομα του ευρωπαϊκού 
νομίσματος στην ελληνική γλώσσα και ο καθ. Γ. Μπαμπι-
νιώτης αρθρογράφησε στην εφημερίδα “ΤΟ ΒΗΜΑ”. Οι 
παραπάνω απόψεις έκαναν δεκτό εκ προοιμίου ότι το 
όνομα θα είναι ουδέτερο, όπως συμβαίνει με δάνεια 
ονόματα νομισμάτων, λ.χ. φράγκο, δολλάριο. 
 

Στη χιουμοριστική στήλη του Βοκάκιου στο ΒΗΜΑ της 
Κυριακής  13 του Απρίλη 1997 υπάρχει μία διαφορετική 
προσέγγιση.  Αντιγράφουμε :  
 

“Το μεγαλοπρεπές ωμέγα αρμόζει μόνο σε 
καταλήξεις θηλυκών. Η ευρώ αφού γράφεται με 
ωμέγα, είναι θηλυκό. Αλλωστε όπως λέμε τη 
δραχμή - δραχμούλα, μπορεί να χρειαστεί να 
πούμε την ευρώ - ευρούλα” 

 

Γιατί όχι; Υπάρχουν και θηλυκά ονόματα νομισμάτων 
εκτός από ουδέτερα. 
Το τελευταίο για την Ακαδημία Αθηνών που γνωμάτευσε 
να λέγεται “ευρώ” αλλά σαν ουδέτερο. 

Β.Α.Φ. 
 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ 
 

Τον τίτλο αυτόν είχε το 3ο Συνέδριο που διοργάνωσε η 
Διεθνής Ενωση για τη Διάδοση των Αρχαίων Ελληνικών 

Ονομάτων (ΔΕΔΑΕΟ), στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής 
την 1η Ιουνίου 1996. 
 
Τον τόμο των πρακτικών του Συνεδρίου τον πρόσφερε 
πρόσφατα η ΔΕΔΑΕΟ στην ΕΛΕΤΟ. Σ’ αυτά περιέχονται 
οι πέντε ομιλίες που ακούστηκαν στο Συνέδριο, καθώς και 
γενικές πληροφορίες για την Ενωση και τους σκοπούς της. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η παράθεση των αρχαίων 
ελληνικών ονομάτων, για την οποία θα κάνουμε τρεις 
παρατηρήσεις. Αυτή θα ήταν ίσως πιο χρηστική αν ήταν 
γραμμένη με πεζούς χαρακτήρες στο μονοτονικό, και όχι 
στην αρχαία κεφαλογράμματη ατονική γραφή. Επίσης αν η 
παράθεση των αρσενικών ονομάτων ήταν ξεχωριστή από 
των θηλυκών. Τέλος πιθανό σφάλμα του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή, το όνομα ΑΣΩΠΟΣ θα πρέπει να είναι το 
ΑΙΣΩΠΟΣ. 
 
Ο χώρος δεν επιτρέπει παρουσίαση των πολύ 
ενδιαφέρουσων εισηγήσεων, όμως θα έπρεπε να είχε γίνει 
ευρύτερη ενημέρωση για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, 
ώστε να τις είχαμε παρακολουθήσει “δια ζώσης”. Οι 
στήλες του “Ο” είναι πάντοτε ανοικτές για τις εξαγγελίες 
συνεδρίων. 

Β.Α.Φ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ 
 
 
 

Υστερα από πρόσφατη έγκριση του ΔΣ συγκαταλέγονται 
στη δύναμη της ΕΛΕΤΟ και το ακόλουθα νέα μέλη: 
 

Τ181 Βαφειάδης Παντελής, Ηλεκτρολόγος-Ηλεκτρονικός 
Μηχανικός -Γλωσσολόγος. 

Τ182 Γεωργακοπούλου Αδαμαντία, Ιστορικός 
Τ183 Ιωαννίδου Μυρόπη, Οικονομολόγος 
Τ184 Κομίνης Δημοσθένης, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολό-

γος, Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός ΟΤΕ 
Τ185 Σεφεριάδου Σωτηρία, Καθηγήτρια Αγγλικών 
Τ186 Γαδ Γεώργιος, Χημικός 
Τ187 Πίττας Γεώργιος, Αρχιτέκτων Ναυπηγός 
Τ188 Αγάλος Δημήτρης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ1έλα κι εσύ 
 

 

Πρόβλημα Αρ.18: υλισμικό πια! 
Τα αποτελέσματα: 

 

Στις 30 Απριλίου 1997 έληξε η ψηφοφορία για τη λύση 
του Προβλ.18 (καθιέρωση ελληνικού όρου για τον όρο 
                                                           
1ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ. 

 

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 - 74379007). 
 
Στην τελευταία περίπτωση παρακαλούνται τα μέλη 
να στέλνουν φωτοαντίγραφο της απόδειξης στη 
διεύθυνση της ΕΛΕΤΟ ή με το τηλεομοιότυπο: 806 
8299. 
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hardware της Πληροφορικής) και το ΓΕΣΥ έχει ήδη 
εγκρίνει το αποτέλεσμα. 
Σε τούτο το φύλλο, όπως είχαμε προαναγγείλει, 
δημοσιεύουμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας καθώς και 
τον Κατάλογο αυτών που φήφισαν. 
 

 
ΑΠΟΔΟΣΗ 

 
Α 
 

 
Β 
 

 
Γ 
 

 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 
 

Δεκαδικός    Ακέραιος 

υλισμικό  158  66  26  8,95  9 

υλικιστικό  7  73  170  6,02  6 

υλοσκευή  32  49  169  6,23  6 

Συνολικός αριθμός ψηφισάντων:  250  

 
 

ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ, ΙΔΙΟΤΗΤΑ ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  [ΨΗΦΟΣ] 
 
ΑΓΓΕΛΑΚΗ Ε., ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΕΕ  [Α,Γ,Β] 
ΑΛΕΒΑΝΤΗΣ Π., ΦΥΣΙΚΟΣ, ΥΠ.ΠΛΗΡ. ΓΔ IV ΕΕ  [Α,Β,Γ]  
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ, ΟΤΕ  [Α,Α,Γ] 
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  [Β,Γ,Γ]  
ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΤΗΛΕΠΙΚ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  [Α,Γ,Γ]  
ΑΝΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ, ΟΜΕ ΟΤΕ  [Α,Γ,Γ] 
ΑΝΕΣΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΟΜΕ ΟΤΕ  [Α,Γ,Γ] 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α., ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ  [Α,Γ,Γ]  
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ., ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  [Α,Γ,Β]  
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ., ΦΥΣΙΚΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  [Β,Α,Γ]  
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ. ΜΗΧ.  [Α,Γ,Α]  
ΑΡΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ  [Α,Γ,Β] 
ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ  [Α,Γ,Γ]  
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΟΜΕ ΟΤΕ  [Α,Γ,Γ]  
ΒΑΓΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΔΙΠΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  [Β,Γ,Γ]  
ΒΑΓΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ  [Α,Γ,Β]  
ΒΑΓΙΑ ΝΕΛΛΗ, ΕΛΟΤ  [Α,Γ,Γ] 
ΒΑΛΕΟΝΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΣ Ε.Π.  [Γ,Α,Γ]  
ΒΑΛΕΟΝΤΗΣ ΚΩΝ., ΦΥΣΙΚΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  [Α,Α,Γ]  
ΒΑΛΕΟΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΦΟΙΤΗΤΗΣ  [Α,Β,Γ]  
ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ΤΗΛΕΠΙΚ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  [Α,Γ,Γ]  
ΒΑΡΔΑΛΑΚΟΣ ΕΜΜ., ΟΑΕΔ  [Α,Γ,Γ] 
ΒΑΡΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  [Β,Γ,Γ]  
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  [Α,Β,Β]  
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΤΕ  [Β,Γ,Γ]  
ΒΕΝΙΕΡΗ ΑΝΝΑ, ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  [Β,Β,Α] 
ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ ΑΛΕΞ., ΦΥΣΙΚΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  [Α,Γ,Γ]  
ΒΕΤΤΑΣ ΧΑΡΗΣ, ΟΑΕΔ  [Β,Γ,Γ] 
ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΤΕ  [Γ,Γ,Β]  
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚ., ΟΤΕ  [Α,Β,Γ] 
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΟΤΕ  [Α,Γ,Γ] 
ΒΟΥΛΙΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΥΣΙΚΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  [Β,Γ,Γ]  
ΒΟΥΛΟΔΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ  [Α,Γ,Β]  
ΒΟΥΛΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΤΗΛΕΠΙΚ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  [Α,Β,Γ]  
ΒΟΥΛΟΔΗΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΤΕ  [Α,Β,Γ]  
ΒΟΥΤΣΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ, ΕΚΔΟΤΗΣ "ΑΥΓΗΣ"  [Α,Β,Γ]  
ΒΥΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΟΤΕ  [Β,Γ,Γ] 
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΤΗΛΕΠΙΚ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  [Γ,Γ,Α]  
ΓΑΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΤΕ  [Α,Γ,Β]  
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  [Β,Γ,Γ]  
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΗΛΕΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  [Α,Β,Γ]  
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΘΗΓ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ.  [Α,Β,Γ]  
ΓΚΕΓΚΙΟΥ-ΧΑΤΖΟΥΔΗ Κ., ΧΗΜΙΚΟΣ  [Γ,Γ,Γ] 
ΓΚΕΝΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΤΗΛΕΠΙΚ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  [Α,Β,Β]  
ΓΚΙΛΠΑΘΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΤΕΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  [Γ,Β,Α]  
ΓΚΙΤΖΕΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΦΥΣΙΚΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  [Α,Β,Γ]  
ΓΟΥΣΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ, ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ  [Α,Β,Γ] 
ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΟΑΕΔ  [Β,Γ,Γ] 
ΔΑΦΕΡΜΟΣ ΚΩΝ., ΟΑΕΔ  [Α,Β,Γ] 
ΔΕΡΜΑΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΕΛΟΤ  [Β,Γ,Α] 
ΔΗΜΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓ., ΟΤΕ  [Α,Β,Β]  
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΟΤΕ  [Γ,Γ,Α] 
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΛΗ, ΟΤΕ  [Α,Β,Γ]  
ΔΟΥΔΟΥΛΑΚΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΕΕ  [Α,Γ,Β]  
ΔΡΑΓΑΤΣΗΣ ΚΩΝ., ΦΥΣΙΚΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  [Γ,Β,Α]  
ΔΡΟΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΕΕ  [Β,Γ,Γ]  
ΕΠΙΤΡ. ΤΗΛΕΠ.& ΤΗΛΕΜΑΤ., ΤΕΕ  [Β,Γ,Γ] 
ΖΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΑΕΔ  [Β,Γ,Γ] 

ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΩΝ., ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΕΕ  [Β,Γ,Γ]  
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΠΑ  [Γ,Γ,Γ]  
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΝ.ΘΡΑΚΗΣ  [Α,Β,Γ] 
ΖΟΥΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  [Α,Β,Γ]  
ΖΩΗΡΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  [Α,Β,Γ]  
ΖΩΗΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΗΛΕΚ.ΜΗΧ.ΕΜΠ  [Α,Γ,Γ]  
ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΣΠ., ΜΗΧ. ΜΕΤΑΛΛ.  [Α,Β,Γ]  
ΘΕΟΤΟΚΟΓΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ, ΟΑΕΔ  [Β,Γ,Γ]  
ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ., ΕΛΟΤ  [Α,Β,Γ]  
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓ., ΤΗΛΕΠΙΚ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  [Α,Γ,Β]  
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝ., ΟΤΕ  [Β,Γ,Α] 
ΙΕΡΕΜΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ, ΟΤΕ  [Β,Γ,Γ] 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΕΕ  [Β,Γ,Α] 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΟΤΕ  [Β,Γ,Α] 
ΚΑΓΙΑΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΦΥΣΙΚΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  [Α,Β,Β]  
ΚΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Κ., ΚΑΘ. ΕΜΠ  [Α,Γ,Γ] 
ΚΑΛΑΜΒΟΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΥΠΗΡ. ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕ  [Α,Γ,Β]  
ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  [Α,Β,Γ]  
ΚΑΛΑΦΑΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΗΛΕΚ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  [Α,Γ,Γ]  
ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΟΜΕ ΟΤΕ  [Α,Γ,Γ]  
ΚΑΛΟΜΟΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ  [Α,Β,Γ]  
ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΟΑΕΔ  [Γ,Γ,Γ] 
ΚΑΜΠΥΛΑΥΚΑΣ ΔΗΜ., ΤΗΛΕΠΙΚ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  [Β,Β,Β]  
ΚΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ  [Β,Β,Γ]  
ΚΑΠΕΤΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΟΜΕ ΟΤΕ  [Α,Γ,Γ] 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΕΜΜΑΝ., ΔΙΠΛ. ΗΛ. ΜΗΧ.  [Α,Γ,Β]  
ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΟΤΕ  [Α,Β,Γ]  
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Α., ΟΤΕ  [Α,Γ,Β] 
ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΟΑΕΔ  [Γ,Γ,Γ] 
ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΕΕ  [Α,Γ,Β]  
ΚΑΡΒΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΟΣ  [Β,Γ,Α] 
ΚΑΡΔΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΘΗΓ.ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ  [Β,Γ,Α]  
ΚΑΡΙΩΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΜΗΧ. ΕΙΕ  [Α,Γ,Γ]  
ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤ., ΟΜ. ΚΑΘΗΓ. Π.Α.  [Α,Γ,Β]  
ΚΑΤΑΓΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  [Α,Β,Γ]  
ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΟΠΑ  [Α,Β,Γ]  
ΚΑΤΣΑΛΟΥΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΟΑΕΔ  [Α,Β,Γ] 
ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΟΤΕ  [Α,Β,Γ]  
ΚΛΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΟΑΕΔ  [Β,Γ,Β]  
ΚΟΚΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΟΑΕΔ  [Α,Β,Γ]  
ΚΟΚΟΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ, ΚΑΘΗΓ. ΑΠΘ (ΝΕΟΛ. ΦΙΛΟΛ.)  [Α,Γ,Γ]  
ΚΟΛΥΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠ. ΟΤΕ  [Β,Γ,Γ] 
ΚΟΜΒΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΗΛΕΠΙΚ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  [Α,Γ,Β]  
ΚΟΜΙΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  [Α,Β,Γ]  
ΚΟΠΑΝΙΑΣ Ι., ΜΗΧΑΝ.-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  [Α,Β,Γ]  
ΚΟΥΚΟΥΡΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓ. ΔΠΘ  [Β,Β,Γ]  
ΚΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΟΤΕ  [Α,Β,Γ] 
ΚΟΥΜΑΔΙΤΗΣ ΧΡ., ΟΤΕ  [Α,Β,Γ] 
ΚΟΥΜΕΝΤΗ ΜΑΡΙΑ, ΦΥΣΙΚΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  [Α,Β,Β]  
ΚΟΥΤΣΟΡΟΔΗΣ ΑΡ., ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΤΕ  [Α,Γ,Γ]  
ΚΡΕΜΜΥΔΙΩΤΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ΦΙΛΟΛ. (ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ) 
 [Β,Γ,Γ]  
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΕΕ  [Β,Γ,Α] 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΟΤΕ  [Β,Γ,Β] 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚ., ΒΙΟΜΗΧ. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ  [Α,Γ,Β]  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ., ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜ.ΕΕ 
 [Γ,Γ,Α]  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΑΙΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ  [Α,Γ,Γ] 
ΛΑΖΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΟΜΕ ΟΤΕ  [Α,Γ,Γ] 
ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ ΚΩΝ., ΜΗΧΑΝΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  [Α,Β,Γ] 
ΛΑΝΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΠΡΟΙΣΤ. ΕΛ. ΠΟΙΟΤ. (AEG)  [Β,Γ,Γ]  
ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ  [Γ,Γ,Α] 
ΛΑΤΜΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΤΕ  [Α,Γ,Γ]  
ΛΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΣΥΜΒ. ΔΙΟΙΚ. ΟΤΕ  [Α,Γ,Γ]  
ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΙΑ,   [Β,Γ,Γ] 
ΛΕΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  [Β,Γ,Γ]  
ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  [Β,Γ,Γ]  
ΜΑΓΚΟΥΤΑΣ ΑΝΑΣΤ., ΠΡΟΓΡΑΜΜ./ΑΝΑΛΥΤΗΣ  [Β,Γ,Α]  
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΕΕ  [Α,Γ,Γ]  
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΤΗΛΕΠΙΚ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  [Α,Γ,Β]  
ΜΑΛΑΒΑΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝ. ΕΜΠ  [Α,Γ,Γ]  
ΜΑΛΕΑΣ ΜΙΧ., ΤΗΛΕΠΙΚ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  [Β,Β,Γ]  
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΟΜΕ ΟΤΕ  [Α,Γ,Γ] 
ΜΑΝΩΛΗ ΑΡΛΕΤ, ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ  [Α,Γ,Γ]  
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΟΑΕΔ  [Β,Γ,Γ]  
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΛΕΩΝ., ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ Η/Υ  [Α,Γ,Γ]  
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  [Α,Γ,Β]  
ΜΑΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΕΕ  [Β,Γ,Α]  
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΤΗΛΕΠΙΚ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  [Α,Β,Γ]  
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧ., ΦΥΣΙΚΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  [Α,Γ,Γ]  
ΜΟΥΖΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  [Α,Γ,Β] 
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ΜΟΥΡΟΥΛΗΣ ΙΩ., ΔΙΠΛ.ΜΗΧΑΝ.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  [Γ,Γ,Α]  
ΜΟΥΣΟΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛ., ΤΗΛΕΠΙΚ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  [Α,Β,Γ]  
ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ, ΗΛΕΚ.-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  [Α,Γ,Γ]  
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΝΙΚΟΣ, ΔΙΠΛ. ΜΗΧ. ΗΛ. ΕΜΠ  [Γ,Γ,Α]  
ΜΠΑΡΚΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ  [Γ,Β,Γ]  
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΣΟΥ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ, ΧΗΜ. ΜΗΧ. ΕΜΠ  [Α,Β,Γ]  
ΜΠΑΧΑΡ ΓΙΟΥΔΑ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΕΕ  [Β,Γ,Β]  
ΜΠΕΝΜΑΓΙΩΡ ΝΙΣΣΗΜ, ΜΗΧΑΝ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  [Α,Γ,Γ]  
ΜΠΟΥΡΔΟΥΛΗΣ ΚΩΝ., ΟΤΕ  [Α,Β,Γ] 
ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  [Β,Γ,Γ]  
ΝΙΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΟΜΕ ΟΤΕ  [Α,Γ,Γ] 
ΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΟΑΕΔ  [Β,Γ,Γ] 
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΕΜΜ., ΦΥΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  [Α,Γ,Α] 
ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΑΝΝΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ [Α,Γ,Α] 
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι., ΤΕΧ. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ.  [Α,Β,Γ]  
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ Π., ΧΗΜ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  [Β,Γ,Γ]  
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡ., ΥΠΜΕ  [Α,Γ,Γ]  
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤ., ΤΗΛΕΠΙΚ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  [Α,Β,Γ]  
ΝΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤ., ΟΤΕ  [Α,Β,Β] 
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ ΕΕ  [Γ,Γ,Γ]  
ΞΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΤΕ  [Γ,Β,Α] 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΟΜΕ ΟΤΕ  [Α,Γ,Γ] 
ΟΡΦΑΝΟΣ ΤΖΑΝΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  [Α,Α,Γ]  
ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΗΛΕΚ..-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  [Α,Β,Γ]  
ΠΑΚΤΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ  [Α,Γ,Γ]  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΕΕ  [Α,Γ,Γ]  
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ., ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ  [Β,Γ,Γ] 
ΠΑΝΟΣ ΓΡΗΓ., ΔΕΗ/ΚΔΕΠ  [Α,Γ,Β]  
ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΟΑΕΔ  [Γ,Γ,Γ]  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΟΤΕ  [Β,Γ,Γ]  
ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ., ΧΗΜΙΚΟΣ  [Α,Β,Γ]  
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ  [Α,Β,Γ]  
ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΣΥΜΒ. ΤΗΛΕΠ. ΕΤΕ  [Α,Γ,Γ]  
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦ., ΟΤΕ  [Α,Β,Γ] 
ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  [Α,Β,Γ]  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚ., ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΕΕ  [Α,Γ,Β]  
ΠΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΗΛΕΠΙΚ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  [Β,Γ,Γ]  
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δ. ΜΗΧ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  [Α,Γ,Γ]  
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΔΡ ΜΗΧ. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ 
 [Α,Γ,Β]  
ΠΙΣΣΑΣ Γ., ΟΤΕ  [Β,Β,Α] 
ΠΛΟΥΜΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΕΕ  [Α,Γ,Β] 
ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΘΑΝ., ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ.  [Α,Γ,Γ] 
ΠΟΛΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  [Α,Γ,Β]  
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΤΕ  [Α,Γ,Γ]  
ΠΡΕΒΕΔΟΥΡΟΥ ΔΙΔΩ, ΥΠΕΥΘ.ΕΡΓ. ΤΕΧ..ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
 [Α,Β,Γ]  
ΠΡΙΜΗΚΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΜΗΧ.  [Β,Γ,Α]  
ΡΑΠΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛ.  [Α,Γ,Β] 
ΡΕΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΡ.ΚΟΙΝΟΒ.  [Β,Γ,Γ]  
ΡΙΖΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ, ΦΥΣΙΚΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  [Α,Β,Β]  
ΡΙΖΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤ., ΦΥΣΙΚΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  [Α,Β,Γ]  
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΚΥΡΟΣ, ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  [Β,Γ,Γ] 
ΣΑΒΒΙΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΟΑΕΔ  [Α,Β,Γ] 
ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΛΟΤ  [Α,Γ,Β] 
ΣΙΓΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΕΕ  [Γ,Γ,Γ]  
ΣΚΑΛΤΣΗΣ ΕΥΣΤΡ., ΤΗΛΕΠΙΚ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  [Α,Γ,Γ]  
ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ  [Β,Β,Α]  
ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΗΛΕΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  [Α,Γ,Γ]  
ΣΚΟΥΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΟΤΕ  [Β,Α,Γ] 
ΣΟΦΙΑΝΙΔΟΥ ΚΩΝ-ΝΑ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΕΕ  [Β,Γ,Α]  
ΣΟΦΙΑΝΟΣ Α., ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓ. ΕΜΠ  [Α,Γ,Γ]  
ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΕΥΘ., ΟΤΕ  [Α,Β,Γ] 
ΣΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡ., ΟΤΕ  [Α,Β,Γ] 
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΟΤΕ  [Γ,Β,Γ]  
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝ., ΤΗΛΕΠΙΚ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  [Β,Γ,Γ] 
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΟΤΕ  [Α,Γ,Β] 
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΤΗΛΕΠΙΚ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  [Α,Β,Γ]  
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤ., ΤΗΛΕΠΙΚ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  [Α,Γ,Β]  
ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΦΥΣΙΚΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  [Α,Β,Γ]  
ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΕΕ  [Α,Γ,Γ]  
ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΝΑΤΑΣΑ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΕΕ  [Α,Β,Γ]  
ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  [Α,Γ,Γ] 
ΤΑΣΙΟΣ Θ.Π., ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  [Γ,Γ,Α] 
ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ.  [Β,Γ,Α]  
ΤΟRQUATI-ΒΟΥΛΓΑΡΗ MAΡΙΑ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΕΕ  [Α,Γ,Β]  
ΤΡΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΟΤΕ  [Α,Γ,Β] 
ΤΡΟΥΠΟΣΚΙΑΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ, ΟΤΕ  [Β,Γ,Γ]  
ΤΣΑΜΠΗΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  [Α,Γ,Γ]  
ΤΣΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΥΠ. ΜΕΤΑΦ.& ΕΠΙΚΟΙΝ.  [Α,Γ,Γ]  
ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  [Α,Γ,Γ]  

ΤΣΕΡΕΜΕΓΚΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΗΛ. ΜΗΧΑΝ. ΕΜΠ  [Β,Γ,Γ]  
ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤ., ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ  [Α,Γ,Β] 
ΤΣΙΑΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΗΧ.-ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  [Α,Β,Γ]  
ΤΣΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΟΤΕ  [Α,Γ,Β]  
ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΚΙΜΩΝ, ΦΥΣΙΚΟΣ (ΥΠΑ)  [Γ,Γ,Β]  
ΤΣΙΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΤΕ  [Β,Γ,Α] 
ΤΣΟΥΚΑΣ Γ., ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΕΕ  [Α,Γ,Γ] 
ΥΦΑΝΤΗ-ΠΕΡΕΣ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΤΗΛΕΠΙΚ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  [Β,Γ,Γ]  
ΦΑΤΣΙΩΡΗ ΑΘΗΝΑ, ΟΑΕΔ  [Α,Β,Γ] 
ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Β.Α., ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  [Β,Γ,Α] 
ΦΟΥΝΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ  [Β,Γ,Γ] 
ΦΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜ., ΜΗΧ. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  [Β,Γ,Α]  
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  [Α,Γ,Γ] 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΛΥ, MARKETING  [Β,Γ,Γ] 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ  [Γ,Α,Β] 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΟΑΕΔ  [Α,Β,Γ] 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΤΗΛΕΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  [Β,Γ,Γ]  
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ., ΟΜΕ ΟΤΕ  [Α,Γ,Γ] 
ΧΑΤΖΗΑΓΑΠΗΣ Σ., ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  [Α,Γ,Γ]  
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΘΙΜΟΣ, ΟΤΕ  [Α,Β,Γ]  
ΧΑΤΖΗΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  [Α,Γ,Γ]  
ΧΑΤΖΗΚΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ  [Α,Γ,Γ]  
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ., ΦΥΣΙΚΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  [Γ,Γ,Β]  
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΗΛΕΠΙΚ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  [Α,Β,Γ]  
ΧΑΤΖΟΥΔΗ Ε., ΧΗΜΙΚΟΣ  [Γ,Γ,Γ] 
ΧΑΤΧΗΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΝΙΚ., ΟΤΕ  [Β,Γ,Α] 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ., ΗΛ. ΜΗΧ. ΕΜΠ  [Α,Γ,Γ]  
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  [Α,Γ,Β]  
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ.  [Α,Γ,Β]  
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ., ΕΜΠΟΡΟΣ (ΒΕΑ)  [Α,Γ,Γ] 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΕΕ  [Α,Γ,Β]  
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ  [Γ,Γ,Γ]  
ΨΑΡΑΔΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΗΛΕΠΙΚ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  [Α,Γ,Γ]  
ΨΑΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΕΜΜ., ΔΙΕΥΘ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΚΟ  [Β,Γ,Γ] 

 

Κ.Β. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

"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. 
 
 

Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
 

Β. Α. Φιλόπουλος 
Πρόεδρος ΕΛΕΤΟ 

 

Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής 
Μ. Καρδούλη 
Α. Παπαναστασίου 
Β.Α.Φιλόπουλος 

 

Τηλέφωνα:  
 πρωί: 8013778, 6118986 
απόγ.: 8042313, 8562069 

 

Τηλεομοιότυπα: 2283210, 8068299 
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” δεν παρεμβαίνει, ούτε σχολιάζει  
συνήθως. 

 
 

Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή 
ολόκληρου ή μέρους του “Ο” με μόνη υποχρέωση την 
αναφορά της πηγής 



  

  ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ΦΤΑΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
 

Σημαντικό είναι το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται για το 1ο 
Συνέδριο “Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία”. Από όλα 
τα μέρη της Ελλάδας αλλά και από το εξωτερικό, 
ενδιαφερόμενοι ζητάνε να πληροφορηθούν γι’ αυτό. 
Κιόλας πολλοί έχουν αρχίσει να εγγράφονται ως σύνεδροι, 
γεγονός που κάνει αισιόδοξη την Οργανωτική Επιτροπή 
ώστε να προβλέπει μεγάλη επιτυχία. 
 

Πολυάριθμες εργασίες υποβλήθηκαν και το οριστικό 
πρόγραμμα θα είναι σε λίγες μέρες διαθέσιμο. Θα 
αποσταλεί σε όλα τα Μέλη των Συνδιοργανωτών και σε 
όσους ή όσες το ζητήσουν γραφτά ή τηλεφωνικά (201 
3778 και 611 89 86). 
 

Η πραγματοποίηση του 1ου Συνεδρίου συμπίπτει με τα 
2400 έτη από το ψήφισμα του Αρχίνου το 403 π.Χ. επί 
Ευκλείδου Αρχοντος. Με το ψήφισμα αυτό διαμορφώθηκε 
οριστικά το ελληνικό αλφάβητο. Στο σημαντικό αυτό 
γεγονός, που τόση λίγη σημασία του έχει δοθεί, 
αφιερώνεται το 1ο Συνέδριο. Τον πανηγυρικό θα 
εκφωνήσει ο Ακαδημαϊκός καθ. Π. Θεοχάρης. 
 

Αναγνώριση της σημασίας του 1ου Συνεδρίου για την 
Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία αποτελεί η απόφαση της 
Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, να 
παραχωρήσει τη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών στο ιστορικό 
κτίριο της οδού Πανεπιστημίου για την έναρξη των 
εργασιών του Συνεδρίου και το Παλαιό Αμφιθέατρο της 
Ιατρικής στο ίδιο κτίριο για τη συνέχιση των εργασιών. Η 
παραχώρηση έγινε για διαφορετικές ημερομηνίες από 
αυτές που είχαν αρχικά αναγγελθεί και γι’ αυτό η 
Οργανωτική Επιτροπή δέχτηκε τη μετάθεση της 
διεξαγωγής του 1ου Συνεδρίου στις 30, 31 Οκτωβρίου και 
1 Νοεμβρίου 1997. 
 

  
     ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 
Το Διεθνές Δίκτυο για την Ορολογία (TermNet), το Διεθνές 
Κέντρο Πληροφόρησης για την Ορολογία (INFOTERM), η 
Ένωση για την Ορολογία και Μεταφορά Γνώσης (GTW) 
και το Διεθνές Ινστιτούτο Έρευνας Ορολογίας (IITF) 
εκδίδουν από κοινού περιοδικό για τη διεθνή συνεργασία. 
Ο τίτλος του περιοδικού είναι “TermNet News” . Εκδίδονται 
τέσσερα τεύχη κάθε έτος. Το κάθε τεύχος περιέχει 
επιστημονικά άρθρα αλλά και ποικίλη ύλη που ενδιαφέρει 
όσους ασχολούνται με την Ορολογία, όπως πληροφορίες 
για εκδηλώσεις, εκθέσεις από συνέδρια, προσεχή 
γεγονότα και βιβλιοκρισία.  

 
Στο TermNet News είναι ευπρόσδεκτα άρθρα στην 
αγγλική γλώσσα, που δημοσιεύονται, εφόσον εγκριθούν 
από την Εκδοτική Επιτροπή. Η υποβολή των άρθρων ή 
άλλων πληροφοριών για δημοσίευση μπορεί να γίνει 
απευθείας ή μέσω της ΕΛΕΤΟ. Για όσους ενδιαφέρονται, 
η ετήσια συνδρομή (τέσσερα τεύχη) κοστίζει 800 σελίνια 
Αυστρίας. 

 

 Β.Α.Φ. 
 

ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΥΛΙΑΣ  
 

Ο Οργανισμός για τη Διεθνοποίηση της Ελληνικής 
Γλώσσας (Ο.Δ.Ε.Γ.) Αθηνών, φιλοξένησε στην Αθήνα 16 
ελληνοφώνους μαθητές-μαθήτριες των Γυμνασίων της 
Απουλίας (Κάτω Ιταλία), μαζί με τους δύο καθηγητές - 
συνοδούς τους, από 4 - 14 Ιουλίου 1997. Η επιλογή των 
μαθητών έγινε κατόπιν διαγωνισμού στην έκθεση, με θέ-
μα: “Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΟΥ” , στα ελληνικά ή στα 
γκρεκάνικα, δηλ. την τοπική τους διάλεκτο. 
 
 

 
 

1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
 

“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ 
ΟΡΟΛΟΓΙΑ” 

 
 

ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ  

 
30, 31 Οκτωβρίου & 1 Νοεμβρίου 1997 

 
Δικαίωμα Συμμετοχής: 
 
Μέλη συνδιοργανωτών : 15.000  δρχ. 
Μη μέλη :   20.000  δρχ. 
Φοιτητές :   10.000  δρχ. 
 
Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει παρακολού-
θηση συνεδριάσεων και συμμετοχή στις συζητήσεις, 
βιβλίο με τις εισηγήσεις, αναψυκτικά, γεύματα. 
 
Πληροφορίες και Εγγραφές: 
 
Ε. Ντίκου, τηλ.:  201 3778, τηλεομ.:  228 3210. 
 

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society  for  Terminology  (ELETO) 
 
Σωκράτη Τσάκωνα 5, 15236 ΠΕΝΤΕΛΗ 
Αρ.Τηλεφ.:   2013778 
Αρ.Τηλεομ.: 8068299 
 
Αρ.25 Ιούλιος-Αύγουστος 1997 
ISSN 1106-1073 
 

Τιμή: 10 δρχ. 

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) 

Λ  

Ε  Τ Ο 

L 
Ε 

Ε 
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 

 
Λάβαμε και ευχαριστούμε τα περιοδικά :  
• Βιομηχανική Επιθεώρηση,  
τεύχ.716, Μάρτ.1997,  τεύχ.717, Απρίλ.1997, 
τεύχ.718, Μάιος 1997,  Τεύχ.719, Ιούν.1997, 
τεύχ. 720, Ιούλ.1997. 
• Ελληνική Διεθνής Γλώσσα, 
τεύχ.1(29), Ιαν. Μάρτ.1997. 
• Ενημερωτικό δελτίο ΓΓΕΤ,  

Μάρτιος 1997. Απρίλιος, Μάϊος 1997. 
• Δελτίο ΣΕΒ,  

τεύχ.569, Ιαν. Φεβρ.1997 τεύχ.570, Μάρτ. Απρ.1997. 
• Η Γλώσσα μας, 
αρ. Φύλ. 76 -77, Μάρτ. Απρ. 1997. αρ. Φύλ. 78 -79, 

Μάϊος, Ιούν. 1997. 
• Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία, 

τεύχ.6,  Απρίλιος  1997. τεύχ.7,  Ιούλ. Σεπτ.  1997. 
• Χρονικά, 
αρ. Φύλ. 148, Μάρτ. Απρ. 1997. αρ. Φύλ. 149, Μάϊος, 

Ιούν. 1997. 
• ΜΕΜΟ Επικοινωνίας, 
 τεύχ.26, 27 και 28. 
• Τεχνικό Βήμα, 
 τεύχ.247,  Μάρτ. Απρίλ. 1997. 

 
 

 
 

TERMINOLOGY SCIENCE AND RESEARCH 
 
Κυκλοφόρησε το τεύχος 7(1) του περιοδικού “Terminology 
Science and Research”, που εκδίδεται από το 
International Institute for Terminology Research. 
 
Το τεύχος αυτό περιέχει τα παρακάτω άρθρα : 
• Olga Alvarez et al, “Down Syndrome Terminological 

Data Bank”. 
• Anita Nuopponen, “Terminologies On line: from Term 

Banks to the World Wide Web”. 
• Randi Seaboe, “A Sociological study of Variables 

Concerning the Use of Language in Multilingual 
Context”. 

 
Φωτοαντίγραφα των άρθρων χορηγούνται δωρεάν σε 
μέλη της ΕΛΕΤΟ. 
 

Β.Α.Φ 
 

ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
 
Μετά, από την έκδοση του πρώτου βιβλίου του, τα “Ιατρικά 
του Αριστοφάνη” ο γιατρός Πάνος Δ. Αποστολίδης 
προχώρησε στη συγγραφή ενός πρωτότυπου έργου με 
τίτλο “Ερμηνευτικό Λεξικό πασών των Λέξεων του 
Ιπποκράτους” εκδόσεις Γαβριηλίδης - με τη χορηγία της 
εταιρείας V.C.B. Pharma Ελλάς. 
 
Πρόκειται για ένα λεξικό στο οποίο συγκεντρώθηκαν όλα 
τα λήμματα της Ιπποκράτειας Συλλογής CE. Littre κ.ά., σε 
ένα τόμο 880 σελίδων, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται 
στα 12.000, εκ των οποίων τα 5.500 ανήκουν στο πεδίο 
της ιατρικής ορολογίας. 
 
Αξίζει να αναφέρουμε ότι το έργο του Πάνου Αποστολίδη 
θεωρείται μοναδικό στην παγκόσμια βιβλιογραφία και ότι 
από τα λήμματα που αναφέρονται σ’ αυτό, τα 1.800 
εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται έως σήμερα στην 
ιατρική ορολογία παγκοσμίως. 

      Α.Π 

 
 

  ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Η εφημερίδα “La Langage et l’ Homme” εκδίδεται από το 
Ινστιτούτο Marie Harps του Βελγίου. Από το Ινστιτούτο 
σχεδιάζεται ειδική έκδοση αφιερωμένη στο θέμα της 
Λεξικογραφίας των όρων, για την οποία γίνονται δεκτά 
άρθρα, ώς τις 15 Νοεμβρίου 1997. 
 

Μερικές από τις σημαντικές συνιστώσες του θέματος είναι: 
• Η λεξικογραφία των όρων σε σύγκριση με τη 

λεξικογραφία των λέξεων 
• Τα κριτήρια της λεξικογραφίας των όρων σε σύγκριση 

με εκείνα της λεξικογραφίας των λέξεων 
• Δυνατοί βαθμοί και εμβέλεια (π.χ. τύποι κειμένων) της 

λεξικογραφίας των όρων 
• Ενδειξη και μεταχείριση της νεολογίας σε 

εξειδικευμένα λεξικά και τράπεζες όρων 
• Αυτόματη δημιουργία όρων 
 κ.ά. 
  

Η πλήρης πρόσκληση για την υποβολή άρθρων βρίσκεται 
στην ΕΛΕΤΟ, απ’ όπου όποιος/α ενδιαφέρεται μπορεί να 
την προμηθευτεί. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΤΟΝΙΣΜΟ 
 
Από τις 18 έως τις 20 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί στην 
Αθήνα διεθνές συμπόσιο με θέμα “Επιτονισμός : Θεωρία, 
Πρότυπα και Εφαρμογές”. Το συμπόσιο διοργανώνεται 
από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ενωση Ομιλιακής 
Επικοινωνίας (European Speech Communication Asso-
ciation - ESCA). 
 
 
 

Στόχος του συμποσίου είναι να συντελέσει στην 
επικοινωνία μεταξύ των ερευνητών που ασχολούνται στον 
τομέα του επιτονισμού και ανήκουν σε διαφορετικές 
επιστημονικές περιοχές, όπως φωνολόγους, φωνητικούς, 
μηχανικούς γλωσσικής τεχνολογίας, παθολόγους ομιλίας, 
κ.ά. 

 Β.Α.Φ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 - 74379007). 
 
Στην τελευταία περίπτωση παρακαλούνται τα μέλη να 
στέλνουν φωτοαντίγραφο της απόδειξης στη 
διεύθυνση της ΕΛΕΤΟ ή με το τηλεομοιότυπο 
806 8299. 
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Η ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑ 
 
Δύο είναι οι προσεγγίσεις που αναφέρονται στο πρώτο 
Ευρωπαϊκό “Περί ονοματοθεσίας” έργο, στον Κρατύλο, 
γραμμένο από τον Πλάτωνα το 384 ή το 379 π.Χ. 
 
 

Αναφορές στο έργο αυτό έγιναν και γίνονται από λίγους 
Ελληνες και περισσότερους ξένους ερευνητές της 
γλώσσας, βλέπε Βύρωνα Σάμιο, Πρακτικά Συνεδρίου για 
την τυποποίηση της Ορολογίας ΕΛΟΤ/ΤΕΕ, Νοέμβρης 
1992, Αννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη “Η Νεολογία στην 
Κοινή Ελληνική”, 1986, Μαρία Καρδούλη, Πρακτικά 
Διεθνούς Συνεδρίου “Η Μετάφραση Μέσον Επικοινωνίας 
και Δημιουργίας”, ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, 1993. 
 
 

Μια, εξάλλου, σε βάθος εξέταση και συγκριτική μελέτη των 
αρχών και των μεθόδων  που υιοθετεί διεθνώς η Τεχνική 
Επιτροπή TC 37 του ISO, και του Κρατύλου αναδεικνύει, 
όπως υπογραμμίζει ο πολυγραφότατος καθηγητής και 
Διευθυντής του INFOTERM  H.Felber, ότι η Διεθνής 
Επιστημονική/Τεχνική Επικοινωνία και Τεκμηρίωση 
οφείλει κατ’ αρχάς τις θεμελιώδεις αρχές και κανόνες στην 
ελληνική διανόηση και κατόπιν στη λατινική. 
 
 

Οι δύο αυτές προσεγγίσεις συνοψίζονται ως εξής: 
 

Η πρώτη, η του Ερμογένους, η μέχρι σήμερα καλούμενη 
της “Συνθήκης” ή της “Ομολογίας” ήτοι η προσέγγιση του 
“consensus”  και του “convention”, επεβλήθη γενικότερα 
και επικράτησε για πρακτικούς λόγους, για αιώνες μέχρι 
σήμερα. Τα “αποσπασματικά” και τα “αυθαίρετα” τόσο 
στην Ορολογία όσο και στην επιστημολογία γενικότερα 
απορρέουν από την προσέγγιση αυτή. Γνωστή είναι σε 
όλους η μέχρι των ημερών μας προσέγγιση του 
“αντιλαμβάνεσθαι τα πράγματα”. 
 
 

Η δεύτερη, η του Κρατύλου, έχει απόκλιση 180ο από την 
πρώτη θέση και στηρίζει την άρρηκτη σχέση μεταξύ αιτίας-
αιτιατού, φωνής και ετύμου, όρου και έννοιας. Η σχέση 
αυτή δηλώνεται από τα δύο παραδείγματα που 
ακολουθούν και που ως αρχέτυπα σύμβολα δηλώνουν 
αυτή τη σχέση φωνής-συμβόλου και έννοιας. Το πρώτο 
αναφέρεται στο γράμμα φ, το άφωνο φ που παριστάνει 
την πρώτη ΜΑ (μάτερ, μητέρα), διδάξασα φύση μητέρα 
που διδάσκοντας τον άνθρωπο τον φυσιοποιεί κατά τον 
Δημόκριτο (Βλεπε εδώλιο Εθνικού Μουσείου για το 
γράμμα “φ”). Το δεύτερο δηλώνει τη σχέση του άφωνου ρ 
δηλωτικού της ροής του φθόγγου “ροο” του ύδατος και της 
ροϊκής πορείας της ενέργειας η οποία αναλύεται διεξοδικά 
με τον Κώδικα του Θ.Σημαιοφόρου, 1997. 
Ταυτόχρονα και οι ξένοι ερευνητές υπογραμμίζουν τη 
σχέση αιτίας-αιτιατού συνδέοντας τη φωνολογία με τη 
γεωγραφία και την οικολογία της Γλώσσας (Βλέπε Cavalli 
Sforze και Mace Pagel). Διεξοδικότερα δε ο Ηλίας 
Τσατσόμοιρος με ανάγλυφο τρόπο παρουσιάζει τη σχέση 
αυτή και κάνει αναφορές στα Γεωγραφικά του Στράβωνα 
περιγράφοντας τον  Ελληνικό πανάρχαιο χώρο, μέσα στον 
οποίο ο κάτοικος Ελληνας συνέλαβε τα σύμβολα του 
αλφαβήτου και τα αποτύπωσε στη γραπτή μορφή που 
έχουν μέχρι των ημερών μας. 
 
 

Στο σύγχρονο περιβάλλον, όπου ο άνθρωπος καλείται να 
διανοείται και να επικοινωνεί άμεσα με τους ομοίους του, 
σε πολλές γλώσσες και τηλεπικοινωνιακά, δεν είναι άραγε 
ώρα η αποσπασματική των πραγμάτων θέαση και 
θεώρηση να υποχωρήσει για χάρη της Αλλης Θεώρησης; 
Της θεώρησης που στηρίζει τη σχέση και την αντιστοίχιση 
μεταξύ φωνής–συμβόλου, έννοιας–όρου και ετύμου–
τυπαριού; Μήπως θά ‘πρεπε η επερχόμενη χιλιετία να 
αξιώσει νέα προσέγγιση; 
 

 

Ηδη η ΕΛΕΤΟ συμπλέει με τη θεώρηση αυτή , στο μέτρο 
του δυνατού, φροντίζοντας τον επιστημονικό/τεχνικό όρο, 
θεραπεύοντας προσφύματα παντός είδους και έτυμο, 
αφού το μέρος αποτελεί αναπόσπαστη ψηφίδα του Ολου 
και η ΟΡΟΛΟΓΙΑ έχει αντικείμενο έρευνας το άτμητο του 
επιστημονικού/τεχνικού κειμένου. 
 
 

“La Terminologie oblige” και προσβλέπουμε να επηρεάσει 
η προσέγγιση αυτή γενικότερα την επιστημολογία στα 
επόμενα χρόνια. 
 Μ.Κ. 
 

 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ:  
Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 1997 

 
Μετά από τις επιτυχείς συνεστιάσεις της ΕΛΕΤΟ στο 
παρελθόν και το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν, 
καλούνται τα Μέλη να συμμετάσχουν στην επόμενη 
συνεστίαση που θα γίνει τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 
1997 και ώρα 21:00. 

 

Τόπος της συνεστίασης ο ίδιος, το εστιατόριο Garden, 
Λ.Κηφισίας 300 (πριν από τη γέφυρα στα Σίδερα 
Χαλανδρίου), τηλ. 6826759, 6815826. Τιμή συμμετοχής: 
5.000 δρχ. 

 

Επειδή προβλέπεται μεγάλος συνωστισμός, παράκληση 
για δηλώσεις συμμετοχής, ώστε να κρατηθούν θέσεις, 
στα τηλέφωνα 6118986 και 2013778. 

 

Αναμένεται πολύ κέφι. 
 Δ.Σ. 
 
 

 
     ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ 

    ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
 

Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στη σημερινή 
εποχή των ηλεκτρονικών υπολογιστών, έχει εξελιχθεί σε 
μία προβληματική περιοχή η οποία χρειάζεται κατάλληλο 
χειρισμό και σωστή καθοδήγηση για να κρατάει ενήμερους 
τους δημιουργούς βάσεων δεδομένων γύρω από τα 
δικαιώματά τους και να διευκρινίζει τυχόν ασάφειες όσον 
αφορά τον ορισμό των βάσεων δεδομένων και του 
περιεχομένου τους. 
 
 

Δεδομένης της τεράστιας σημασίας που έχει η 
διαθεσιμότητα αξιόπιστων συλλογών ορολογίας στα πεδία 
της εκπαίδευσης, της επιστημονικής και τεχνικής γραφής 
και της επικοινωνίας σε ειδικευμένες περιοχές, από τη μία 
πλευρά και το μέγεθος των πληροφοριών που μπορούν 
να βρίσκονται στη διάθεση του καθενός μέσω των 
συστημάτων ανοιχτής επικοινωνίας, από την άλλη, 
κρίνεται τελείως αναγκαία η εξεύρεση μίας λογικής λύσης 
σχετικά με τα προβλήματα που ανακύπτουν από τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. 
 
Το Ορόγραμμα ενδιαφέρεται για το θέμα που αφορά 
πολλούς από τους αναγνώστες του και σας ενημερώνει 
σχετικά. 
 
 

Σ’ αυτό το σημείο, μία απάντηση έρχεται την κατάλληλη 
στιγμή από τον “Οδηγό Κανονισμών σε θέματα Ορολογίας” 
των Christian Galinski και Jόrgen W. Goebel για να 
φωτίσει τα διάφορα ερωτήματα που ανακύπτουν σχετικά 
μ’ αυτό το θέμα. Πρόκειται για μία πρωτότυπη εργασία στο 
χώρο της πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζεται με τις 
βάσεις δεδομένων όπου αποθηκεύεται κυρίως γραπτός 
λόγος ενώ παρέχει οδηγίες σχετικά με τη διαμόρφωση 
κανονισμών κατά τη διάρκεια της δημιουργίας, της 
επεξεργασίας, της μετατροπής, της ανταλλαγής, της 
έκδοσης, της διάθεσης στην αγορά και της συγκέντρωσης 
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ορολογικών δεδομένων. Με σκοπό την καλύτερη 
προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σ’ αυτό το χώρο, 
προχωράει στην παρουσίαση των υπαρχόντων νομικών 
όρων, ιδίως στο δίκαιο περί συμβάσεων και όπου δεν 
εφαρμόζονται κανόνες δικαίου, προτείνει έναν κώδικα 
πρακτικής, ως ένα μοντέλο ηθικού κώδικα και μεριμνεί για 
διαδικασίες διαιτησίας σε περίπτωση καταφυγής σε 
δικαστήριο. Ο εν λόγω Οδηγός έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο 
τρόπο  ώστε να αποκαλύπτει τα βασικά προβλήματα 
ορολογίας που σχετίζονται με τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας, ενώ έμμεσα συνδέονται με προβλήματα 
ποιότητας των προϊόντων. Προτείνει ένα μοντέλο για τη 
λύση παρόμοιων ερωτημάτων, αναφορικά με άλλες 
γλωσσικές πηγές, όπως συλλογές κειμένων και 
προφορικού λόγου, καθώς και λεξικογραφικά δεδομένα 
ενώ καλύπτει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που 
επηρεάζουν εγκυκλοπαιδικούς θησαυρούς τεκμηρίωσης 
και συστήματα ταξινόμησης. 
 
 

Αυτός ο Οδηγός καλύπτει μία μεγάλη περίοδο κυοφορίας. 
Στηρίζεται στην εμπειρία και τις προσπάθειες πολλών 
ανθρώπων ενώ αποτελεί καρπό και αποτέλεσμα 
διαφόρων συμποσίων και εργαστηρίων, όπως το 
Εργαστήριο ΤΚΕ ’93, όπου συζητήθηκε ένα μοντέλο 
σύμβασης για την ανταλλαγή συλλογών ορολογίας, το 
οποίο προσχεδίασε ο Jόrgen Goebel σε στενή συνεργασία 
με το INFOTERM. 
 
 

Ο παραπάνω “Οδηγός Κανονισμών σε θέματα Ορολογίας” 
βασίζεται ευρέως στα αποτελέσματα αυτών των εργασιών. 
 Α.Π. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ1έλα κι εσύ 
 

 

Πρόβλημα Αρ.18: 
Τώρα πια το “υλισμικό” σε εφαρμογή! 

 
 

Αναθεώρηση όρων της ΜΟΤΟ από το Ενιαίο Λεξικό 
Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας 

 

Αγγλικός Ορος Ελληνικός Ορος 

hardware υλισμικό 

hardware configuration διάρθρωση υλισμικού 

local area network 

hardware 

υλισμικό τοπικού δικτύου 

 

ancillary hardware βοηθητικό υλισμικό 

X.25 hardware and software υλισμικό και λογισμικό Χ.25 

hardware equipment εξοπλισμός υλισμικού 

hardware components συστατικά στοιχεία υλισμι-
κού 

hardware features χαρακτηριστικά υλισμικού 

hardware platform πλατύβαθρο υλισμικού 

partial hardware impleme-
ntation 

μερική υλισμική υλοποίηση 

complete hardware impleme-
ntation 

 

ολική υλισμική υλοποίηση 

                                                           
1ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ. 

 

Αναθεώρηση όρων της ΜΟΤΟ από το Τετράγλωσσο 
Λεξικό Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας 

Αγγλικός Ορος (Κωδ. Αρ.) Ελληνικός Ορος 

hardware (Η71) υλισμικό 

hardware configuration (Η72) διάρθρωση υλισμικού 

hardware description 
language (Η73) 

γλώσσα περιγραφής υλισμι-
κού 

hardware modeling (Η74) μοντελοποίηση υλισμικού 

hardware structure (Η75) δομή υλισμικού 

Κ.Β. 
 
Και μια έμμετρη ψήφος για το “υλισμικό” 
 
Ο πιστός φίλος της Ελληνικής Γλώσσας και Ορολογίας 
Μ.Κ. (Διευθυντής του ΟΤΕ) ψήφισε υπέρ του υλισμικού 
και εμμέτρως: 
 

Το Δίλημμα  
(και η ποιητική λύση του) 

 
Πού η αλήθεια, πού το ψέμα, 
“on the horns of the dilemma” 
πώς να πουν το hardware 
στην Ελλάδα everywhere? 
 
Εχει ο όρος “υλικό” (“materiel”) 
που χρησιμοποιούν οι Γάλλοι 
ένα πνεύμα γενικό 
που δεν προτιμούνε άλλοι 
(αν και ομοιοκαταληκτικό 
με το “logiciel” προβάλλει). 
 
Προτιμώ “υλισμικό”, hard-wa-re ma-te-ri-el υ-λι-σμι-κό 
το πιο τέλειο στη ρίμα  
ταίρι στο “λογισμικό” soft-wa-re lo-gi-ci-el λο-γι-σμι-κό 
για να γράφω κά ‘να ποίημα. 

 
 
 

 

"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. 
 
 

Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
 

Β. Α. Φιλόπουλος 
Πρόεδρος ΕΛΕΤΟ 

 

Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής 
Μ. Καρδούλη 
Α. Παπαναστασίου 
Β.Α.Φιλόπουλος 

 

Τηλέφωνα:  
 πρωί: 8013778, 6118986 
απόγ.: 8042313, 8562069 

 

Τηλεομοιότυπα: 2283210, 8068299 
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” δεν 
παρεμβαίνει, ούτε σχολιάζει  συνήθως. 
 
 
 

{ | |



  

  ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

H ΕΛΕΤΟ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
Το Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 1997, ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας κ. Κωστής Στεφανόπουλος 
δέχθηκε σε ακρόαση το Διοικητικό Συμβούλιο της 
ΕΛΕΤΟ και εκπροσώπους της Οργανωτικής 
Επιτροπής του 1ου Συνεδρίου “Ελληνική Γλώσσα 
και Ορολογία”. 
 
Ο Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ ενημέρωσε τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας για το σκοπό της ΕΛΕΤΟ και τις 
δραστηριότητές της. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για το Εργο της ΕΛΕΤΟ 
και για το 1ο Συνέδριο. Αυτό εκδηλώθηκε με πολλές 
ερωτήσεις και έκφραση θετικών απόψεων για την 
ορθή πορεία της ΕΛΕΤΟ. 
 
 

  
 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 
 

Αναδημοσιεύουμε από το Δελτίο Ενημέρωσης του 
Γραφείου Διαμεσολάβησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, τα 
ερευνητικά προγράμματα που έχουν σχέση με την 
Ορολογία: 
 

Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και θεωρίας της 
Επιστήμης 

 

 “Καταγραφή, μηχανογραφική αποδελτίωση, 
κωδικοποίηση και κριτική αποτίμηση ελληνικών 
αποδόσεων βασικών φιλοσοφικών και επιστη-
μονικών όρων επιστημονικού ενδιαφέροντος” 
(κωδικός: 70/3/2836). 

 

Τμήμα Φιλολογίας 
 

“Η μελέτη των κοινών γλωσσικών στοιχείων που 
απαντούν στα ομηρικά έπη και στη νέα ελληνική και 
η σύνταξη ομηρικού λεξικού της νέας ελληνικής” 
(κωδικός: 70/4/2112). 

 

Τμήμα Γερμανικών σπουδών 
 

“Επιδράσεις της Ελληνικής γλώσσας στη γλώσσα - 
προέλευσης καθώς και επιδράσεις της γλώσσας - 
προέλευσης στην ελληνική. Εμπειρική έρευνα 
διγλωσσίας σε παιδιά Ελλήνων Παλιννοστούντων 
από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας” 
(κωδικός: 70/4/1444). 
 

 
  

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
 

Λάβαμε και ευχαριστούμε τα περιοδικά:  
• Βιομηχανική Επιθεώρηση,  

τεύχ.721, Σεπτ. 1997. 
• Ενημερωτικό Δελτίο ΓΓΕΤ,   

Ιούνιος 1997. 
• Δελτίο ΣΕΒ,  

τεύχ.572, Ιούν.-Ιούλ.1997. 
• Η Γλώσσα μας,  

αρ. Φύλ. 78 -79, Μάιος-Ιούν. 1997. 
• Ενημερωτικό Δελτίο Κέντρου Νεοελλ.Ερευνών, 

τεύχ.570,  Μάιος 1997, τεύχ.19, Ιούν. 1997. 
• Χρονικά  ΚΙΣΕ, 
αρ. Φύλ. 150, Ιούλ.- Αύγ.  1997. 
• ΜΕΜΟ Επικοινωνίας, 
 τεύχ. 29, 30  1997. 
• Τεχνικό Βήμα, 
 τεύχ.248,  Μάιος - Ιούν. 1997. 

 Β.Α.Φ 
 
 

 
 

1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
 

“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ 
ΟΡΟΛΟΓΙΑ” 

 
 

ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ  

 
30, 31 Οκτωβρίου & 1 Νοεμβρίου 1997 

 
Δικαίωμα Συμμετοχής: 
 
Μέλη συνδιοργανωτών : 15.000  δρχ. 
Μη μέλη :   20.000  δρχ. 
Φοιτητές :   10.000  δρχ. 
 
Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει παρακολού-
θηση συνεδριάσεων και συμμετοχή στις συζητήσεις, 
βιβλίο με τις εισηγήσεις, αναψυκτικά, γεύματα. 
 
Πληροφορίες και Εγγραφές: 
 
Ε. Ντίκου, τηλ.:  201 3778, τηλεομ.:  228 3210. 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society  for  Terminology  (ELETO) 
 
Σωκράτη Τσάκωνα 5, 15236 ΠΕΝΤΕΛΗ 
Αρ.Τηλεφ.:   2013778 
Αρ.Τηλεομ.: 8068299 
 
Αρ.26 Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1997 
ISSN 1106-1073 
 

Τιμή: 10 δρχ. 

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) 

Λ  
Ε  Τ Ο 

L 
Ε 

Ε 
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ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
 

Από διαφορετική σκοπιά ο καθ. Γ. Μπαμπινιώτης, σε 
επιφυλλίδα στην εφημερίδα “ΤΟ ΒΗΜΑ” στις 20 Ιουλίου 
1997,  ασχολείται με την ορθή γραφή των λέξεων, εξηγεί 
ότι η ορθογράφηση βασίζεται στην ετυμολογία των 
λέξεων, δίνει χαρακτηριστικά παραδείγματα λέξεων που 
την εποχή της καθαρεύουσας τις μαθαίναμε (οι πιο παλιοί) 
λαθεμένα, απαντώνται σε κείμενα εκείνης της εποχής, 
αναφέρει στα παραδείγματά του το ιστορικό κάθε λέξης και 
αποδεικνύει ότι η ορθογραφία δεν πρέπει να συγχέεται με 
την καθαρεύουσα ή τη δημοτική. 
 
Παραθέτουμε τις λέξεις που χρησιμοποιούνται για τα 
παραδείγματα: 
 
            ΛΑΘΟΣ       ΟΡΘΟ 

αυτί   αφτί 
αυγό   αβγό 
εταιρία   εταιρεία 
αλλοιώς   αλλιώς 
βρωμώ   βρομώ 
πειρούνι   πιρούνι 
καλλίτερος   καλύτερος 
εληά   ελιά 

 
Σημείωση - Εξαιτίας έλλειψης άνω τελείας ας μου συγχωρηθεί η 
χρήση τελείας και πεζού αρχικού γράμματος. 
 Β.Α.Φ 
 
  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ   
ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 

 
 
 
 

Από το Γραφείο Ορολογίας του ΠΙ έχουν προταθεί οι 
ακόλουθες αγγλικές αποδόσεις ελληνικών όρων από το 
χώρο της Εκπαίδευσης 
 
αδελφοποίηση σχολείων - twinning of schools 
 

ακαδημαϊκό έτος - academic year 
 

ακαδημαϊκός τίτλος - akademic degree 
 

αλληλοδιδασκαλία  - peer group teaching 
 

αναλογία καθηγητή–μαθητών - teacher–pupil ratio 
 

αναπληρωτής καθηγητής - supply teacher 
 

βοήθημα αυτοδιδασκαλίας - autoinstruction aid 
 

διακλαδωμένο πρόγραμμα - branch programme 
 

εσωτερικός κανονισμός - internal regulation 
 

μάθημα κατάρτισης - training course 
 

σύλλογος γονέων - parents’ association 
 

υπεύθυνος επιτήρησης - probation officer 
 

συνεχής αξιολόγηση - continuous assessment 
 

μονοθέσιο σχολείο - one-teacher school 
 

κατανομή σχολείων - school distribution 
 

κατ’ οίκον διδασκαλία - home instruction,  
   home education 
 

λειτουργικός αναλφαβητι- - functional literacy 
σμός  
 

κατευθυνόμενες ασκήσεις - directed exercises 
 
κατευθυνόμενες δραστηριό- - directed activities 
τητες 
σχολείο με δίδακτρα - fee-paying school 
αισθητική αγωγή - aesthetic education 
αισθητηριακό μειονέκτημα - perceptual handicap 
ανάπτυξη αντίληψης - perceptual development 

αναπτυξιακή ψυχολογία - developmental   
   psychology 
ιδιώτης - private-school owner 
δωρεάν παιδεία - free education 
εκπαιδευτικά κενά - educational gaps 
φροντιστήριο - tutory school 
βοηθητικά βιβλία - auxiliary books 
πανελλαδικά (επίρρ.) - nationwide in Greece 
υποστηρικτικά μαθήματα - supportive courses 
ιδιωτική εκπαίδευση - private education 
συμπληρωματική εκπαίδευση - complementary educa
   tion 
αλλοδαπός - foreigner 
πρόσφυγας - refugee 
μετανάστης - immigrant, emigrant 
ευαισθητοποιημένος καθη- - sensitized teacher 
γητής 

Σ.Η.Δ 
 

 
 

TERMINOLOGY SCIENCE AND RESEARCH 
 
Κυκλοφόρησε το τεύχος 7(2) του περιοδικού “Terminology 
Science and Research”, που εκδίδεται από το 
International Institute for Terminology Research. 
 
Το τεύχος αυτό περιέχει τα παρακάτω άρθρα: 
• Magnar Brekke, “Are special language Translatable?” 
• S.V.Griner, “Some Semiotic Aspects of Terminology 

Science”. 
• Oili Karihalme, “Specialization of Design Theory 

Words”. 
 
Φωτοαντίγραφα των άρθρων χορηγούνται δωρεάν στα 
μέλη της ΕΛΕΤΟ. 

 Β.Α.Φ 
 

ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
 
Ο καθ. Γ.Δ. Δημακόπουλος δώρισε στη Βιβλιοθήκη της 
ΕΛΕΤΟ τα εξής ανάτυπα δημοσιευμάτων του: 
 

- Επιδίωξις Ενοποιήσεως της Νομικής και Διοικητικής                 
Ορολογίας επί Βασιλέως Οθωνος. 

- Πρώτα Σχεδιάσματα Συλλογής της Ελληνικής   
Νομοθεσίας. 

 

 Ευχαριστούμε και από αυτή τη θέση. 
 

 
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 - 74379007). 
 
Στην τελευταία περίπτωση παρακαλούνται τα μέλη να 
στέλνουν φωτοαντίγραφο της απόδειξης στη διεύθυνση 
της ΕΛΕΤΟ ή με το τηλεομοιότυπο 806 8299. 
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ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΑΓΝΟΗΘΗΚΕ 
 
Η παρακάτω επιστολή του Γενικού Γραμματέα της 
ΕΛΕΤΟ προς την Εφημερίδα “ΤΟ ΒΗΜΑ” που 
στάλθηκε στις 15-4-97 για δημοσίευση, αγνοήθηκε 
εντελώς από την εν λόγω εφημερίδα. 
 
Το “Ο” δημοσιεύει εδώ το κείμενο της επιστολής όχι 
μόνο για λόγους δεοντολογίας, την οποία σέβεται 
αλλά και απαιτεί σύμφωνα με την κάτω δεξιά γωνία 
της τελευταίας σελίδας του, αλλά και γιατί η 
επιστολή δίνει ορισμένα σημαντικά στοιχεία για την 
ΕΛΕΤΟ που το “Β” στέρησε από τους αναγνώστες 
του: 
 
“Κύριε Διευθυντή, 
 
Στο φύλλο Αρ.12422/30-3-97 της έγκριτης εφημερίδας σας 
διάβασα, με τον τίτλο “Ιντερνετ ή διαδίκτυο;”, άρθρο του 
καθηγητή  κ. Γ. Μπαμπινιώτη. 
 
Χωρίς καμιά διάθεση κριτικής στις εκτιθέμενες απόψεις του 
κ. Καθηγητή - μερικές από τις οποίες τις ασπάζομαι 
πλήρως - θα επισημάνω μόνο δύο σημεία: το Internet και 
το euro. Για τα σημεία αυτά η ΕΛΕΤΟ από καιρό έχει 
διατυπώσει  καίριες προτάσεις μέσω του ενημερωτικού 
“φύλλου” της “ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ” του οποίου τόσο η 
εφημερίδα σας όσο και ο κ. Καθηγητής είναι μόνιμοι 
αποδέκτες. 
 
Γράφαμε, λοιπόν: 
 
• Στο φύλλο Αρ.14 (Οκτώβριος 1995) ότι ο όρος 

Internet ως κύριο όνομα (όπως είναι το ένα και 
μοναδικό, το γνωστό μας Internet)  θα πρέπει να 
αποδίδεται ελληνικά ως “Ιντερνετ”, ενώ ο όρος 
internet ως είδος δικτύου θα πρέπει να αποδίδεται 
ελληνικά ως “διαδίκτυο”. Το Ιντερνετ δηλαδή είναι ένα 
συγκεκριμένο διαδίκτυο, ως διαδίκτυο όμως δεν 
υποδηλώνεται μόνο το Ιντερνετ. Εχουμε δηλαδή εδώ 
δύο έννοιες οι οποίες έχουν  σχέση γένους-είδους 
και δεν είναι δυνατό να τις αποδώσουμε με έναν όρο 
και τις δύο. 

 
• Στο φύλλο Αρ.17 (Μάρτιος 1996): 
 

“Και δύο προτάσεις για να αποδοθεί το ευρωπαϊκό 
νόμισμα euro σωστότερα τοποθετημένες από το άκλιτο 
“ευρώ”, και τα “κλιτά αλλά άκομψα και αδόκιμα” εύρο 
και ευρό: 
 
ευρώπιο: Η μόνη απόδοση που θυμίζει αβίαστα τη 
λέξη “Ευρώπη”, παράγεται σωστά από αυτήν και 
εντάσσεται αμέσως στο κλιτικό σύστημα της Ελληνικής 
Γλώσσας. Εξάλλου η λέξη υπάρχει ήδη και είναι όνομα 
χημικού στοιχείου. Απλώς θα της προσδοθεί μια ακόμα 
σημασία. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Και μην πει κανένας “τι δουλειά έχει εδώ ένα χημικό 
στοιχείο”, όταν ένα άλλο χημικό στοιχείο έχει ανακηρυχθεί 
“μονοκράτορας” του διεθνούς νομισματικού συστήματος και του 
πλούτου!.. 
 
εύριο: Πιο σύντομο από το ευρώπιο πιο μακριά, 
όμως,  από την “Ευρώπη”. Επιπλέον, ομοιοκαταληκτεί 
με άλλα ονόματα νομισμάτων που χρησιμοποιούνται 
ήδη (βλέπε: δολλάριο, δηνάριο”). 
 

 
Για το euro θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα την πρόταση 
ευρώπιο ως όνομα του νομίσματος με τη δυνατότητα να 
συντομογραφείται ευρώ. (με τελεία), όπως η δραχμή 
συντομογραφείται δρχ. και το δολλάριο συντομογραφείται 
δολλ. χωρίς, έτσι, να δημιουργείται  πρόβλημα από το 
γεγονός ότι τα χαρτονομίσματα θα γράφουν “ΕΥΡΩ”. 
 
Σε ό,τι αφορά την πρόταση του κ. Καθηγητή για “μια 
ευρύτερη διεπιστημονική επιτροπή από γλωσσο-
λόγους, φιλόλογους, επιστήμονες των θετικών επιστη-
μών, ...”, επισημαίνω ότι 
 
η ΕΛΕΤΟ είναι εδώ! Εχει πέντε χρόνια ζωής και είναι ο 
μοναδικός ελληνικός επιστημονικός φορέας μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχει αντικείμενο και 
σκοπό του την προώθηση, με κάθε τρόπο, της 
Ελληνικής Ορολογίας. 
 
 
Η ΕΛΕΤΟ σήμερα αριθμεί 175 ατομικά μέλη επιστήμονες 
πάρα πολλών ειδικοτήτων και 8 συλλογικά μέλη. Για 
παράδειγμα, στα μέλη της περιλαμβάνονται: 
 
•   8  γλωσσολόγοι, 
• 13  φιλόλογοι, 
• 17  φυσικοί και φυσικοί-ηλεκτρονικοί 
• 15  χημικοί, 
•   3  μαθηματικοί, 
• 49  μηχανικοί όλων σχεδόν των ειδικοτήτων (πολιτι

 κοί, μηχανολόγοι, χημικοί, μεταλλειολόγοι, ηλεκ
 τρολόγοι-ηλεκτρονικοί, αρχιτέκτονες,  ...), 

• 29  μεταφραστές διαφόρων ειδικοτήτων, 
• . . .  
 
Τα συλλογικά μέλη της, τέλος,  είναι δραστήριες  Επιτρο-
πές και Ομάδες Ορολογίας (π.χ. ΜΟΤΟ, ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ 
ΟΕ1, ΙΑΤΡΟΤΕΚ κ.ά.) που έχουν εκπονήσει μέχρι σήμερα 
αρκετές χιλιάδες ελληνικούς όρους και μάλιστα σε 
νευραλγικούς τομείς (π.χ. Τηλεπικοινωνίες, Πληροφορική, 
Ιατρική).  
 Ευχαριστώ για τη φιλοξενία 
 Με τιμή 
 Κώστας Βαλεοντής 
 Γενικός Γραμματέας της ΕΛΕΤΟ”. 
 
 
 

 
 
 

    ΣΠΑΝΙΑ ΛΕΞΙΚΑ 
 

 
Λεξικά, που εκδόθηκαν σε παλαιά έτη, όπως ο 
Θησαυρός Ελληνικής Ποίησης του 1762 και άλλα 
του 19ου αιώνα, θα δημοπρατηθούν στην Ενωση 
Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, Ακαδημίας 23, την 
Πέμπτη 9 και Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 1997. 
Ενδιαφέρον έχουν και τα λεξικά της ελληνικής 
γλώσσας του Κωνσταντίνου Γκαρμπολά του 
Σκαρλάτου Βυζαντίου, καθώς και το λατινοελληνικό 
λεξικό του Ερρίκου Ουλερίχου. 
 
Εργογραφία των παλαιών και νέων λεξικών με την 
ελληνική γλώσσα έχει επεξεργαστεί ο ελληνιστής 
Werner Voigt, που θα παρουσιάσει και σχετική 
ανακοίνωση στο 1ο Συνέδριο “Ελληνική Γλώσσα και 
Ορολογία”. 

Β.Α.Φ. 
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Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ1έλα κι εσύ 
 

 
 

 Περί "τιμής" ... επί λόγω τιμής 
 
Σε τούτο το φύλλο η στήλη θα αποδώσει τιμές σε μια 
λέξη πολύτιμη που αποτελεί έναν απλό γένιο όρο 
οριζόντιας εφαρμογής σε πάρα πολλά θεματικά 
πεδία. Αναφέρουμε, λοιπόν πολλά και διάφορα είδη 
τιμής στην αγγλική και την ελληνική απόδοσή τους: 
 

value τιμή 
 

instantaneous value στιγμιαία τιμή 
effective value ενεργός τιμή 
root mean square value, 
 rms value ενεργός τιμή 
mean square value μέση τετραγωνική τιμή 
 

constant value σταθερή τιμή 
variable value μεταβλητή τιμή 
varying value μεταβαλλόμενη τιμή 
time varying value χρονομεταβαλλόμενη τιμή 
 
maximum value μέγιστη τιμή 
minimum value ελάχιστη τιμή 
peak value κορυφοτιμή 
peak-to-peak value διακορυφοτιμή 
mean value μέση τιμή 
annual mean value ετήσια μέση τιμή 
average value μέση τιμή 
median value διάμεση τιμή 
modal value πιθανότερη τιμή 
expected value αναμενόμενη τιμή 
fractile value κλασματομοριακή τιμή 
quantile value κλασματομοριακή τιμή 
percentile value ποσοστημοριακή τιμή 
 

true value αληθινή τιμή 
exact value ακριβής τιμή 
precise value ακριβής τιμή 
approximate value προσεγγιστική τιμή 
accurate value ορθή τιμή {όχι ακριβής} 
correct value ορθή τιμή 
erroneous value λανθασμένη τιμή 
 

generic value γένια τιμή 
general value γενική τιμή 
specific value είδια τιμή 
special value ειδική τιμή 
 

certain value ορισμένη τιμή 
typical value τυπική τιμή 
specified value προδιαγραμμένη τιμή 
prescribed value καθορισμένη τιμή 
defined value ορισμένη τιμή 
determined value καθορισμένη τιμή 
predetermined value προκαθορισμένη τιμή 
calculated value υπολογιζόμενη τιμή 
estimated value εκτιμώμενη τιμή 
measured value μετρούμενη τιμή 
certified value πιστοποιημένη τιμή 
acceptable value αποδεκτή τιμή 
non acceptable value αναπόδεκτη τιμή 
theoretical value θεωρητική τιμή 
assumed value υποτιθέμενη τιμή 
empirical value εμπειρική τιμή 
practical value πρακτική τιμή 
laboratory value εργαστηριακή τιμή 
field value επιτόπια τιμή 
in situ value επιτόπια τιμή 
favourable value ευνοϊκή τιμή 
most favourable value η πιο ευνοϊκή τιμή 
 

real value πραγματική τιμή 
actual value πραγματική τιμή 
imaginary value φανταστική τιμή 
virtual value ιδεατή τιμή 
nominal value ονομαστική τιμή 

                                                           
1ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ. 

rated value διαβαθμισμένη τιμή 
rating value τιμή κατάταξης 
 

standard value τυπική τιμή, πρότυπη τιμή 
standardized value τυποποιημένη τιμή 
normal value κανονική τιμή 
normalized value κανονικοποιημένη τιμή 
reference value τιμή αναφοράς 
 

assigned value εκχωρημένη τιμή 
allocated value εκχωρημένη τιμή 
default value προτερόθετη τιμή, 
 προτεροτιμή 
 

positive value θετική τιμή 
negative value αρνητική τιμή 
zero value μηδενική τιμή 
algebraic value αλγεβρική τιμή 
absolute value απόλυτη τιμή 
infinite value άπειρη τιμή 
indefinite value απροσδιόριστη τιμή 
integral value ακέραιη τιμή 
 

centre value κεντρική τιμή 
central value κεντρική τιμή 
limiting value οριακή τιμή 
boundary value συνοριακή τιμή 
threshold value κατωφλιακή τιμή 
ceiling value οροφιαία τιμή 
 

cut-off value τιμή αποκοπής 
half-power value τιμή μισής ισχύος 
spectral value φασματική τιμή 
resonance value τιμή συντονισμού 
resonant value τιμή συντονισμού 
eigenvalue ιδιοτιμή 
 

point value σημειακή τιμή 
surface value επιφανειακή τιμή 
spatial value χωρική τιμή 
distributed value κατανεμημένη τιμή 
lumped value συγκεντρωμένη τιμή 
localized value εντοπισμένη τιμή 
 

primary value πρωτεύουσα τιμή 
secondary value δευτερεύουσα τιμή 
 

partial value μερική τιμή 
total value ολική τιμή 
overall value συνολική τιμή. 

Κ.Β. 
 
 

 

 
"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. 

Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
Β. Α. Φιλόπουλος 
Πρόεδρος ΕΛΕΤΟ 

Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής 
Μ. Καρδούλη 
Α. Παπαναστασίου 
Β.Α.Φιλόπουλος 

Τηλέφωνα:  
 πρωί: 2013778, 6118986 
απόγ.: 8042313, 8562069 

 
Τηλεομοιότυπα: 2283210, 8068299 
 

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” δεν παρεμβαίνει, 
ούτε σχολιάζει  συνήθως. 
 
Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
ή μέρους του “Ο” με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 

 



  

  ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1o Συνέδριο 
“Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία” 

 
Το 1ο Συνέδριο “Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία” 
σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Οι εργασίες του διεξάχθηκαν 
στο ιστορικό κτίριο του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών από την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 
ως και το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 1997. 
 

Στην εναρκτήρια συνεδρίαση, που έγινε στην κατάμεστη 
Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Εθνικού Πανεπιστημίου, 
μετά την υποδοχή των συνέδρων από τον Αντιπρύτανη 
καθ. Α. Δανασσή-Αφεντάκη, ο Πρόεδρος της Οργανωτικής 
Επιτροπής Β.Α. Φιλόπουλος ανέπτυξε τους σκοπούς του 
Συνεδρίου και ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής 
καθ. Δ. Παντελοδήμος αναφέρθηκε στη σημασία της 
ελληνικής γλώσσας στην επικοινωνία. Ακολούθως 
απηύθυναν χαιρετισμούς προς τους συνέδρους οι 
Πρόεδροι των συνδιοργανωτών, από τον Ελληνικό 
Οργανισμό Τυποποίησης ο καθ. Γ. Βαρουφάκης, από το 
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου ο καθ. 
Γ. Καραγιάννης, από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ο καθ. 
Γ. Κεντρωτής, από την Πανελλήνια Ενωση Μεταφραστών 
και Μεταφραστών Διερμηνέων του Δημόσιου Τομέα ο κ. 
Μ. Κωνσταντόπαιδος και από τον Πανελλήνιο Σύλλογο 
Επαγγελματιών Μεταφραστών η κα Τ. Παπαϊωάννου. Την 
εναρκτήρια πανηγυρική ομιλία με τίτλο “Περί της Ελληνικής 
Γραφής” εκφώνησε ο Ακαδημαϊκός καθ. Περικλής Σ. 
Θεοχάρης. 
 

Στη συνέχεια, η Οργανωτική Επιτροπή δεξιώθηκε τους 
συνέδρους και τους καλεσμένους στα εγκαίνια της έκθεσης 
“Ελληνική Γραφή από τις Απαρχές ως την Τυπογραφία” 
που είχε παραχωρήσει η Μεταφραστική Υπηρεσία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκθεση παρουσιάστηκε στα 
πλαίσια του εορτασμού της επετείου των 2400 ετών από 
το ψήφισμα του Αρχίνου για την οριστικοποίηση του 
ελληνικού αλφάβητου, στην οποία ήταν αφιερωμένο το 
Συνέδριο. 
 

Οι εργασίες του 1ου Συνεδρίου συνεχίστηκαν τις επόμενες 
ημέρες στο φιλόξενο Παλαιό Αμφιθέατρο της Ιατρικής. 
Ανακοινώθηκαν 35 εργασίες κατανεμημένες σε εφτά 
ενότητες, οι οποίες κράτησαν ζωντανό το ενδιαφέρον των 
συνέδρων από την αρχή ως το τέλος. Οι ανακοινώσεις 
περιέχονται σε καλαίσθητο τόμο, ο οποίος διανεμήθηκε 
στους συνέδρους. 
 

Παρά την αναντίρρητα υψηλή στάθμη των ανακοινώσεων, 
την  κορύφωση  του  συνεδρίου  αποτέλεσε  η  Ανοικτή 
 

Συζήτηση, όπου, μετά τις εισηγήσεις των συνομιλητών της 

έδρας, οι σύνεδροι κράτησαν τη συζήτηση ως 
προχωρημένη ώρα της εσπέρας του Σαββάτου. 
 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του 1ου Συνεδρίου 
εκτέθηκαν τα γλωσσικά έργα των συνοργανωτών. 
  Β.Α.Φ. 
  
 

Η ΕΛΕΤΟ μέλος του INFOTERM 
 

Στην τελευταία Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Κέντρου 
Πληροφοριών για την Ορολογία (International Information 
Centre for Terminology - INFOTERM) στο Πεκίνο, ύστερα 
από σχετική ψηφοφορία, η ΕΛΕΤΟ έγινε δεκτή ως μέλος 
αυτής της οργάνωσης. 
 
Το INFOTERM ιδρύθηκε από την UNESCO το 1971, με 
σκοπό να αποτελεί το διεθνές κέντρο ανταλλαγής 
πληροφοριών και ερωτήσεων σχετικών με την ορολογία. 
Το INFOTERM συνεργάζεται με την Τεχνική Επιτροπή 
ISO/TC 37 “Ορολογία”, το Διεθνές Δίκτυο Ορολογίας 
(TermNet), το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την 
Ορολογία (IITF) και την Ενωση για Μετάδοση Ορολογίας 
και Γνώσης (GTW). 
 

 
 

Επίσκεψη στο Επιγραφικό Μουσείο 
 

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 1997 ευάριθμοι σύνεδροι του 
1ου Συνεδρίου “Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία” επισκέ-
φθηκαν το Επιγραφικό Μουσείο. Η επίσκεψη αυτή 
εντασσόταν στα πλαίσια του 1ου Συνεδρίου και του 
εορτασμού των 2400 ετών από το ψήφισμα του Αρχίνου. 
 
Η επίσκεψη άρχισε με την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία της 
Αρχαιολόγου κας Καράμπα, όπου με παραστατικούς 
πίνακες με τα αλφάβητα που χρησιμοποιήθηκαν σε 
διάφορες εποχές σε αντιπαραβολή με επιγραφές του 
Μουσείου, παρουσίασε την εξέλιξη της γραφής. Στη 
συνέχεια, η κα Καράμπα ξενάγησε τους συνέδρους στις 
ενδιαφέρουσες συλλογές του Επιγραφικού Μουσείου. 

 
 
 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο εύχεται στα Μέλη της 
ΕΛΕΤΟ και στους Αναγνώστες του “Ο” 

Καλές Γιορτές! 
και Ευτυχισμένο και Δημιουργικό το Ετος 1998! 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society  for  Terminology  (ELETO) 
 
Σωκράτη Τσάκωνα 5, 15236 ΠΕΝΤΕΛΗ 
Αρ.Τηλεφ.:   2013778 
Αρ.Τηλεομ.: 8068299 
 
Αρ.27 Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1997 
ISSN 1106-1073 
 

Τιμή: 10 δρχ. 

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) 

Λ  
Ε  Τ Ο 

L 
Ε 

Ε 
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 

 
• Η Γλώσσα μας Αρ.Φυλ. 80-81-82, Ιουλ. Αυγ. Σεπτ. 

1997 
 

• Memo Επικοινωνίας, τευχ. 31, 20 Σεπτ. 97 
 τευχ. 32, 4 Οκτ. 97 
 τευχ. 33, 20 Οκτ. 97 
 τευχ. 34, 3 Νοεμ. 97  
 

• Βιομηχανική Επιθεώρηση, τευχ. 722, Οκτ. 97 
 τευχ. 723, Νοεμ. 97 
 

• Ενημερωτικό Δελτίο ΓΓΕΤ,  Ιουλ.-Αυγ. 97 
 

• Χρονικά Κεντ. Ισρλ. Συμβ., Αρ.Φυλ. 151, Σεπτ.- 
 Οκτ. 1997 
 

• INL (Infoterm Newsletter), Nο 83/84, June 1997. 
 

 Β.Α.Φ. 
 
 
 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 
 

Από την αυγή του πολιτισμού η θάλασσα έφερνε σε 
επικοινωνία λαούς με διαφορετικές γλώσσες. Αυτό είχε 
αποτέλεσμα να αναπτύσσεται ιδιότυπη ναυτιλιακή 
ορολογία, αφού ναυτίλοι με διαφορετικές γλώσσες 
χρειάζονταν να συνεννοούνται μεταξύ τους. Ολοι 
γνωρίζουμε πόσο η ελληνική ναυτιλιακή ορολογία έχει 
επηρεαστεί, πιο παλιά από την ιταλική και αργότερα από 
την αγγλική. Αλλωστε τα λεξικά ναυτιλιακών όρων 
αποτελούν σημαντικό ποσοστό της φτωχής ελλληνικής 
λεξικογραφίας. 
 
Στις μέρες μας η παγκοσμιοποίηση και η τεχνολογική 
ανάπτυξη έφεραν σημαντικές αλλαγές στα μέσα 
επικοινωνίας. Αυτό υπαγορεύει την ανάγκη της διεθνούς 
συνεννόησης για τις εξελίξεις στη ναυτιλιακή ορολογία σε 
κάθε γλώσσα. 
 
Για το σκοπό αυτό διοργανώνεται το Πρώτο Διεθνές 
Συνέδριο για τη Ναυτιλιακή Ορολογία από το Ανώτερο 
Ινστιτούτο Μεταφραστών και Διερμηνέων (ISTI) των 
Βρυξελλών. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 
Βρυξέλλες στις 15 και 16 Μαΐου 1998. 
 
Η θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνει θέματα όπως 
διαγλωσσικές επαφές στη ναυσιπλοΐα, ορολογικά 
προβλήματα στη μετάφραση και στην επικοινωνία, 
πληροφορική και μηχανική μετάφραση, διεθνή εναρμόνιση 
και τυποποίηση ορολογίας. Ευπρόσδεκτες είναι και 
εισηγήσεις στην ιστορία της ναυτιλιακής ορολογίας. 
 
Περιλήψεις θα γίνονται δεκτές ως τις 15 Δεκεμβρίου 1997 
σε έκταση ως 250 λέξεις σε μια από τις γλώσσες αγγλική ή 
γαλλική που είναι οι γλώσσες του Συνεδρίου. 
 
Το ποσό της εγγραφής στο Συνέδριο ανέρχεται στο ποσό 
των 5.000 βελγικών φράγκων ως τις 15 Δεκεμβρίου 1997 
και μετά την ημερομηνία αυτή στο ποσό των 6.000 
βελγικών φράγκων. 
 
Πιο πολλές πληροφορίες από την ΕΛΕΤΟ στο τηλέφωνο   
(01) 201 3778  ή  στο  τηλεομοιότυπο  (01) 228 3210. 
 
 Β.Α.Φ 
 

 
 
 
  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ   
ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ (ΠΙ) 

 
 
 
 

Από το Γραφείο Ορολογίας του ΠΙ έχουν προταθεί οι 
ακόλουθες αγγλικές αποδόσεις ελληνικών όρων από τον 
τομέα των Οικονομικών: 
 
εγχώριος αγορά - home market, domestic 
   market 
αγορά εργασίας - labour market 
ύψος και διαφόριση αμοιβών - wage level differentials 
ανεπάρκεια - shortage 
ανταγωνιστικότητα - competitiveness 
αντασφαλίζομαι - reinsure 
αγοραία αξία - market value 
αποζημίωση - indemnity,   
   reimbursement 
ασφάλιστρο - premium 
δασμολογική ατέλεια - customs duty exemption, 
   duty free 
βραχυπρόθεσμoς - short term 
βραχυχρονίως - in the short run 
γραμμάτιο - promissory note 
εργατικό δυναμικό - manpower, labour force 
ειδικότητες - specializations 
έντοκο δάνειο - loan at interest,  
   interest loan 
ακαθάριστη δαπάνη - gross expenditure 
δημοσιονομικός - fiscal 
δημοσιονόμος - public finance expert 
γενικό επίπεδο τιμών - overall price level 
ζημία - loss 
εμπορικό ισοζύγιο - trade balance 
ισοζύγιο πληρωμών - balance of payment 
κερδοσκοπία - speculation 
κτηνοτροφική βιομηχανία - livestock industry 
τεχνουργική βιομηχανία - manufacturing industry. 
 

   Σ.Η.Δ. 
 

ΤΑΜΑ 98 
 

Το 4ο TermNet Συμπόσιο “Terminology in Advanced 
Microcomputer Applications” θα διεξαχθεί στο Διεθνές 
Κέντρο Βιένης (στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών) στην 
Αυστρία, στις 15 και 16 Ιανουαρίου 1998. 
 
Στο Συμπόσιο θα παρουσιαστούν οι τελευταίες εξελίξεις 
στο λογισμικό διαχείρισης ορολογίας και σχετικές 
εφαρμογές, τόσο από την πλευρά της ανάπτυξης 
συστημάτων, όσο και από την πλευρά της πρακτικής. 
 
Πληροφορίες από την ΕΛΕΤΟ, τηλ. 8042 313 και τηλεομ. 
8068 299 

 Β.Α.Φ. 
 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 
1997 διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη ημερίδα με τίτλο “Η 
Λεξικογραφία της Αρχαίας, Μεσαιωνικής και Νέας Ελλη-
νικής Γραμματείας: Παρούσα κατάσταση και προοπτικές 
των σύγχρονων λεξικογραφικών εγχειρημάτων”. 
 
Εγιναν τρεις συνεδρίες με ενδιαφέρουσες ομιλίες, ανάμεσα 
στις οποίες ήταν και του καθ. Ε. Κριαρά για το Μεσαιωνικό 
Λεξικό, στον οποίο απονεμήθηκε τιμητικό δίπλωμα από το 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 



ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ Αρ.27 
 

 3

  Β.Α.Φ. 
 

 
 

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 - 74379007). 
 
Στην τελευταία περίπτωση παρακαλούνται τα μέλη να 
στέλνουν φωτοαντίγραφο της απόδειξης ταχυδρομικώς 
στη διεύθυνση της ΕΛΕΤΟ ή τηλεομοιοτύπημα της 
απόδειξης στον αριθμό 806 8299. 
 
 
 
 

ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ 
 

Πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του το μέλος της 
ΕΛΕΤΟ κ. Παντελής Χρ. Βαφειάδης, Υποπτέραρχος ε.α. 
Το Βιβλίο έχει τίτλο: 

 
 

ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ-ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ 

 
 

και καλύπτει, εκτός των βασικών θεμάτων, όλες τις 
σύγχρονες εξελίξεις στην τεχνολογία της Τηλεόρασης και 
του Βίντεο (σύστημα συμπίεσης MPEG-2, Ευρωπαϊκά 
συστήματα ψηφιακής τηλεόρασης, και βίντεο κτλ.). 
 
Ο αναγνώστης του Βιβλίου προσελκύεται από ένα κείμενο 
τεχνικά άρτιο, σύγχρονο και πλήρες ως προς το 
πραγματευόμενο θέμα, που παρουσιάζεται με αναλυτικό 
και διδακτικό τρόπο. 
 
Ο συγγραφέας είναι από τους παλιούς φίλους της 
Ορολογίας και οι “ανησυχίες” του για την Ελληνική 
απόδοση σύγχρονων όρων, στον τομέα τον οποίο 
πραγματεύεται, πολλές φορές έφτασαν τόσο στη ΜΟΤΟ1 
(ως Ομάδα Ορολογίας του συγγενούς τομέα των 
Τηλεπικοινωνιών) όσο και γενικότερα στην ΕΛΕΤΟ. 
Πιστεύουμε ότι το Βιβλίο του θα έχει μεγάλη επιτυχία και 
του ευχόμαστε επιτυχία και στα επόμενα. 
   Κ.Β. 
 
 
 

 

Οργανα Διοίκησης της EAFT 
 

Στη Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την 
Ορολογία (European Association for Terminology - EAFT), 
στη Βαρκελώνη της Ισπανίας στις 25 Οκτωβρίου 1997, 
εκλέχτηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο οι εξής: 
 
Πρόεδρος Helmi Sonneveld (Ολλανδία) 
 Giovanni Adamo (Ιταλία) 
 Sophia Ananiadou (Αγγλία) 
 Susanne Lervad (Δανία) 
 Ad Hermans (Βέλγιο) 
 Πένυ Λαμπροπούλου (Ελλάς) 
 Daniel Prado (Γαλλία) 
 Frieda Steurs (Βέλγιο) 
                                                           
1 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 Τηλε-
πικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), στα πλαίσια επίσημης με τον Ελληνικό 
Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 

 
και στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο: 
 
 Paolo Alberto (Πορτογαλία) 
 Mohamed Boudemagh (Γαλλία) 
 Maria Teresa Cabre (Ισπανία) 
 Βασίλης Φιλόπουλος (Ελλάδα) 
 Deborah Fry (Γερμανία) 
 Annelise Grinsted (Δανία) 
 Gerhard Heyer (Γερμανία) 
 Matthias Heys (Βέλγιο) 
 Γεώργιος Καραγιάννης (Ελλάδα) 
 Klaus Dirk Schmitz (Γερμανία) 
 Philippe Thoiron (Γαλλία). 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 1ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

 
HELLENIC LANGUAGE AND TERMINOLOGY 

PAPERS OF 1ST 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 671-591002-
12 και αποστολή φωτοαντίγραφου της απόδειξης 
καταβολής, ταχυδρομικά, στη διεύθυνση της ΕΛΕΤΟ ή με 
το τηλεομοιότυπο στον αριθμό 01-8068299. 

 

ISBN 690-86069-0-X 
 
 

 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 
Το Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) προγραμμάτισε σειρά 
ειδικών μορφωτικών εκδηλώσεων για την περίοδο 1997-
1998. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κύκλους διαλέξεων 
που αναφέρονται στα θέματα Βιολογίας, Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας σχετικά με αντίστοιχα ερευνητικά 
προγράμματα του Ε.Ι.Ε. 
 
Οι εκδηλώσεις γίνονται στο Αμφιθέατρο “Λ. Ζέρβας” του 
Ε.Ι.Ε. κάθε Τρίτη ώρα 19:30 από 2 Δεκεμβρίου 1997 ως 9 
Ιουνίου 1998, εκτός από τις περιόδους των εορτών. 
 
 

 
ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 

 
Στο Auditorium του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, την 
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 1997, πραγματοποιήθηκαν τα 
εγκαίνια της έκθεσης βιβλίων “ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΓΛΑΪΣΜΑ” 
η οποία αποτελεί τοπιογραφία της σύγχρονης γαλλικής 
σκέψης και των φιλοσοφικών απόψεων που κυριαρχούν 
στη Γαλλία σήμερα. 
 
Την ευθύνη της διοργάνωσης έχει το Γαλλικό Ινστιτούτο 
Αθηνών ενώ η Εκθεση θα παραμείνει ανοιχτή καθημερινά 
από 11.00 έως 14.00 και από 17.00 έως 20.00, εκτός 
Κυριακής. 
 Α.Π. 
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Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ2έλα κι εσύ 
 

 
 

Εμπέδηση και συναφείς όροι 
Ηλεκτροτεχνίας και όχι μόνο 

 
Το 1972, ο Καθ. Καίσαρ Αλεξόπουλος, στην έκδοση του 
“Ηλεκτρομαγνητισμού” του, για να αποδώσει τον αγγλικό 
όρο “impedance” εισήγαγε τον όρο “εμπέδησις” αντί 
του ως τότε χρησιμοποιούμενου όρου “σύνθετος 
αντίστασις”. Από τότε μέχρι σήμερα η χρήση του νέου 
όρου (εμπέδηση), με τη βοήθεια και των σχολικών 
βιβλίων στα οποία εισήχθη σχεδόν αμέσως, έχει πλέον 
γενικευθεί. 
 
Βέβαια οι ασχολούμενοι με τον τομέα της Ηλεκτροτεχνίας 
και όχι μόνο (ο όρος χρησιμοποιείται και σε πολλούς 
άλλους τομείς όπως Ηλεκτρονική, Τηλεπικοινωνίες, 
Ακουστική κ.ά.) πολύ γρήγορα διαπίστωσαν πως η 
επέμβαση σε έναν προβληματικό όρο μεμονωμένα και 
ανεξάρτητα από το Σύστημα/Υποσύστημα εννοιών 
στο οποίο υπάγεται  ο υπόψη όρος δεν έλυσε το 
πρόβλημα.    Με αλλαγή της σύνθετης αντίστασης σε 
εμπέδηση αλλά χωρίς επέμβαση στη σύνθετη 
αγωγιμότητα (admittance) δεν εξυπηρετείται παρά μόνο 
σε περιορισμένη κλίμακα το συγκεκριμένο κείμενο ή 
σύγγραμμα, αφού αυτό δεν προχωρεί πέρα από αυτήν 
την έννοια (για λόγους διδακτικούς προφανώς) και στις 
υπόλοιπες συναφείς έννοιες που αποτελούν ολόκληρο 
υποσύστημα εννοιών. 
 
Η ΜΟΤΟ ασχολήθηκε με το θέμα το 1994 κυκλοφόρησε 
έγγραφο ΕΓΓ.481/Σ549(05.09.94) σε Δημόσια Κρίση και 
καθιέρωσε πλειάδα συναφών όρων πληρώντας το κενό. 
Εδώ κάνουμε μια ανασκόπηση των όρων αυτών: 
 
1.  Γενικοί όροι σχετικοί με τη συμπεριφορά της ύλης 

σε κυκλώματα και ρεύματα 
resist - αντίσταμαι 
resistor - αντιστάτης 
react - αντιδρώ 
reaction - αντίδραση 
conduct - άγω 
conduction - αγωγή 
conductor - αγωγός 
impede - εμποδίζω 
admit - εισδέχομαι 
admission - εισδοχή 
induce - επάγω 
induction - επαγωγή 
inductor - επαγωγέας, πηνίο 
insulate - μονώνω 
insulator - μονωτής 
capacity - χωρητικότητα 
capacitor - πυκνωτής 

 
2.  Οι όροι impedance, admittance και οι συνιστώσες 

τους 
impedance - εμπέδηση, σύνθετη αντίσταση 
resistance - αντίσταση 
reactance - αντίδραση 
inductance - (αυτ)επαγωγή 
capacitance - χωρητικότητα 
acoustic impedance  - ακουστική εμπέδηση 

 
admittance - εισδοχή, σύνθετη αγωγιμότητα 
conductance - αγωγή, αγωγιμότητα 
susceptance - ένδοση, ενδοτικότητα 
acoustic admittance  - ακουστική εισδοχή 

                                                           
2ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ. 

 
 
resistive impedance - αντιστασική εμπέδηση 
non-resistive impedance -
 αναντιστασική εμπέδηση 
reactive impedance - αντιδραστική εμπέδηση 
non-reactive impedance - αναντιδραστική εμπέδηση 
inductive impedance - επαγωγική εμπέδηση 
capacitive impedance - χωρητική εμπέδηση 
 
inductive reactance - επαγωγική αντίδραση 
capacitive reactance - χωρητική αντίδραση 
 
conductive admittance - αγωγική εισδοχή 
susceptive admittance - ενδοτική εισδοχή 
inductive admittance - επαγωγική εισδοχή 
capacitive admittance - χωρητική εισδοχή 
inductive susceptance - επαγωγική ένδοση 
capacitive susceptance - χωρητική ένδοση 
 
resistivity - αντιστασικότητα, ειδική αντίσταση 
conductivity - αγωγικότητα, ειδική αγωγιμότητα 
conductible - αγώγιμος 
conductibility - αγωγιμότητα 
 
inductivity - επαγωγικότητα 
inductiveness - επαγωγικότητα 
self-inductance - αυτεπαγωγή 
mutual inductance - αμοιβαία επαγωγή 
 

3.  Ανάλογοι όροι σχετικοί με τη συμπεριφορά έναντι 
των πεδίων 
 
permeate - διαπερώ 
permeance - διαπέραση, μαγνητική αγωγιμότητα 
permeable - διαπερατός 
permeability - διαπερατότητα 
magnetic susceptibility - μαγνητική επιδεκτικότητα 
electric susceptibility - ηλεκτρική επιδεκτικότητα 
permit - επιτρέπω 
permittivity - επιτρεπτότητα,  
  (απόλυτη) διηλεκτρική σταθερά 

 
 
 
 

   Κ.Β. 
 
 
"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. 
 
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
Β. Α. Φιλόπουλος 
Πρόεδρος ΕΛΕΤΟ 
 
Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής 
Μ. Καρδούλη 
Α. Παπαναστασίου 
Β.Α.Φιλόπουλος 
 
Τηλέφωνα:  
πρωί: 8013778, 6118986 
απόγ.: 8042313, 8562069 
 
Τηλεομοιότυπα: 2283210, 8068299 
 
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. 
 
 
Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή 
ολόκληρου ή μέρους του “Ο” με μόνη υποχρέωση την 
αναφορά της πηγής 
 

 
 



  

  ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

“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. 

 
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] Ετυμολογική πρόταση του Πλάτωνα, στον Κρατύλο. 
[2] Τα 3Σ – Αρχείο διδ. διατριβής Μ.Κ. 
[3] Κλαύδιος Γαληνός, Περί χρείας των Μορίων Λόγος. Ζ. 
[4] Ορόγραμμα αρ.5, Μάιος 1994, Γ. Τζωρτζίνης. 
[5] 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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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) 
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Το ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ στο Ιντερνετ! 
 
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. 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ  ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ...ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 

 
“Η μεταβίβασις των επιστολών με ηλεκτρικήν ταχύτητα 
επιτυγχάνεται σήμερον ευκόλως δια του τηλεαυτο-
γράφου, 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 

PAPERS OF 1ST 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 671-591002-
12 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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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 προ-
σδιορισμών 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 προ-
σδιορισμών 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) 
 
2 Η αναγνώριση των ομωνύμων λέγεται αναμφισημία. 
 
3 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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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. 
 

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. 
 

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

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. 
 

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 Παναγό-
πουλου “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. 
 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ2έλα κι εσύ 
 

 
 

 
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 φαι-
νόμενο”, 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: σταθερή κατάσταση 
      transition: μετάβαση 
 transient {n}: μετάβασμα 
 transient {adj}: μεταβατικός. 

 
 
 
 

   Κ.Β. 
 
 
 
"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. 
 
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
 

Β. Α. Φιλόπουλος 
Πρόεδρος ΕΛΕΤΟ 
 

Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής 
Μ. Καρδούλη 
Α. Παπαναστασίου 
Β.Α.Φιλόπουλος 
 

Τηλέφωνα:  
πρωί: 6118986 
απόγ.: 8042313, 8562069 
 

Τηλεομοιότυπο: 8068299 
Ηλ. Ταχυδρομείο: 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. 
 
 
Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή 
ολόκληρου ή μέρους του “Ο” με μόνη υποχρέωση την 
αναφορά της πηγής 
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ΧΑΛΑΝΔΡΙ 

  ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Η προφορική Ελληνική Γλώσσα  
        ΘΕΜΑ στην “Ελληνογλωσσική Εσπερίδα” 

της ΕΛΕΤΟ 
 
 

Η πρώτη “Ελληνογλωσσική Εσπερίδα” της ΕΛΕΤΟ θα 
γίνει στις 6 Απριλίου 1998, ώρα 7.00 μ.μ., στην  Αίθουσα 
Ομιλιών (Auditorium) του Γαλλικού Ινστιτούτου 
Αθηνών και θα περιλαμβάνει ομιλία με θέμα: “Η 
Εγκαταλειμμένη Προφορική Ελληνική Γλώσσα”.  
Ομιλητής ο Γενικός Γραμματέας της ΕΛΕΤΟ και Πρόεδρος 
του ΓΕΣΥ1 Κώστας Βαλεοντής. 

  
Πρόκειται για την προφορική Ελληνική Γλώσσα. Αυτή 
που έχει αφεθεί εντελώς ανυπεράσπιστη και απροστάτευτη 
να δεινοπαθεί στο έλεος του καθένα μας γιατί δεν μας 
έμαθε ποτέ κανένας τί και πώς να προστατεύσουμε. 
 

Ποια είναι η γλώσσα μας. Ποιοι είναι οι ορίζοντες της 
Ομιλίας μας, της Κατανόησής μας, της Διδασκαλίας της 
γλώσσας μας. Με ποιους στόχους και ποια κριτήρια θα 
διδάξουμε τη γλώσσα μας. Γιατί χωλαίνει το ένα σκέλος της 
ορθοέπειας. 
 

Ποια είναι η σημερινή προφορική γλώσσα μας. Πού και 
πώς αρθρώνονται οι ήχοι της ελληνικής λαλιάς. Φθόγγοι 
και φωνήματα της σημερινής προφορικής γλώσσας και 
πώς ταξινομούνται. 
 

Υπάρχουν φωνολογικοί κανόνες στη σημερινή Ελληνική.  
Δεν τέθηκαν από κανέναν α priori αλλά είναι αποτέλεσμα 
της ακουστικής φύσης των ελληνικών φωνημάτων, της 
άρθρωσης και της συνάρθρωσης των ιδιαίτερων 
φωνητικών συμπλεγμάτων της Ελληνικής και μιας 
τάσης για ομαλοποίηση  της μετάβασης των μερών της 
φωνητικής συσκευής του ομιλούντος την Ελληνική από τον 
ένα συνδυασμό θέσης και τρόπου άρθρωσης στον 
επόμενο. Ποιοι είναι αυτοί οι κανόνες και πώς εφαρμό-
ζονται. Ποιες μεταβολές των φωνημάτων εμφανίζονται 
στην προφορική γλώσσα. Συγκεκριμένα παραδείγματα και 
σχόλια. Τι δείχνει από όλα αυτά ο ηχοφασματογράφος. 
 

Η απορρινικοποίηση και η αηχοποίηση, ως οι πιο 
συνηθισμένες παραβάσεις των φωνολογικών κανόνων, 
κατακλύζουν  καθημερινά τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 
(ΜΜΕ) με πρωτοστάτες τα τηλεοπτικά κανάλια. 
 

Η ακουστική ποιότητα μιας γλώσσας είναι έννοια που 
εκφράζει την ισχύ, τη διάρκεια, την ηχηρότητα, τη 
μουσικότητα, την καθαρότητα και τη διακριτότητα των 
φωνημάτων της και που ποσοτικοποιείται με τους δείκτες 
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ακουστικής ποιότητας της γλώσσας. Ποιοι είναι αυτοί οι 
δείκτες για τη γλώσσα μας; 
 

Τί συμπεράσματα προκύπτουν από την όλη θεώρηση και 
ποια μέτρα προτείνονται για την αντιμετώπιση του όλου 
προβλήματος. 

  
 

Η διάρκεια της εκδήλωσης θα είναι δίωρη και θα 
ακολουθήσει δεξίωση. Η παρουσία όλων ευπρόσδεκτη. 

 
 

  Κ.Β. 
 

Ελληνογένεια όρων 
 

Οι Ελληνες, αναμφιβόλως και εγώ, είμαστε περήφανοι για 
τη χρήση ελληνικών όρων σε ξένες γλώσσες. Ομως, 
διδακτικό παράδειγμα εξιστορείται σε άρθρο του καθ. 
Ηλ. Κούβελα στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ της 21 Δεκέμβρη 
1997. 
 

Ο καθηγητής αναφέρεται στον όρο της νευροφυσιολογίας 
σύναψη (synapse). Το 1897 ο νευροφυσιολόγος Charles 
Sherrington προτείνει τον όρο αυτό για τον τρόπο 
σύνδεσης των νευρικών κυττάρων, που γίνεται αμέσως 
αποδεκτός. Σαράντα χρόνια αργότερα ο Sherrington, σε 
επιστολή του γράφει “σκεφτόμουν να ονομάσω αυτή τη 
νευρική δομή σύνδεσμο (syndesm), όμως ρωτήθηκε ο 
ειδικός στα αρχαία ελληνικά και ιδίως στον Ευριπίδη, 
καθηγητής του Cambridge, Verral. O Verral τότε πρότεινε 
τον όρο σύναψη, επειδή ο όρος σύνδεσμος υπονοεί την 
ύπαρξη κάποιου εργαλείου, που δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα. Ο καθ. Κούβελας καταλήγει: “Είναι 
πράγματι εντυπωσιακό το πώς αυτός ο άνθρωπος 
μπορούσε να αντιλαμβάνεται τις λεπτές διαφορές στην 
έννοια ελληνικών λέξεων”. 
 

Δίδαγμα: Η εισαγωγή ελληνογενών όρων και ριζών στη 
διεθνή ορολογία οφείλεται σε ξένους. 
 

Εμείς τί κάνουμε; Είμαστε περήφανοι για το έργο των 
ξένων; Ποιός, πότε και πώς θα συμβάλει ενεργά για να 
συνεχίσει η ελληνική γλώσσα να είναι μήτρα ορολογίας; 
 

  Β.Α.Φ. 
 

Γενική Συνέλευση της ΕΛΕΤΟ: 
6 Μαΐου 1998 

 

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ η ετήσια τακτική Γενική 
Συνέλευση της ΕΛΕΤΟ θα πραγματοποιηθεί στις 6 Μαϊου 
1998, ημέρα Τετάρτη και ώρα 4.00 μμ σε αίθουσα του 
Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ, Αχαρ-
νών 313, 5ος Οροφος). 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society  for  Terminology  (ELETO) 
 
Σωκράτη Τσάκωνα 5, 15236 ΠΕΝΤΕΛΗ 
Τηλεφ.:   8042313, 6118986 
Τηλεομ.: 8068299 
Ηλ.Ταχ.: valeonti@mail.otenet.gr 
 
Αρ.29 Μάρτιος-Απρίλιος 1998 
ISSN 1106-1073 
 

Τιμή: 10 δρχ. 

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) 

Λ  
Ε  Τ Ο 

L 
Ε 

Ε 
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Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών: 
Κέντρο Descartes 

 

Στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, στην οδό Σίνα 31, 
λειτουργεί εδώ και λίγο καιρό το καινούργιο κέντρο 
πληροφόρησης για τη Γαλλία, το Κέντρο Descartes, του 
οποίου τα αρχικά αντιπροσωπεύουν την τεκμηρίωση σε 
όλες τις πιθανές πλευρές της – οικονομική, κοινωνική, 
πολιτιστική, καλλιτεχνική, εκπαιδευτική και επιστημονική. 
Στο Κέντρο αυτό μπορείτε να συμβουλευτείτε βιβλία 
αναφοράς, εφημερίδες και περιοδικά, θέματα από τον 
Γαλλικό Τύπο, CD-ROM, να έχετε πρόσβαση στις 
τράπεζες δεδομένων του Minitel και του Internet, να δείτε 
βιντεοταινίες και να παρακολουθήσετε εκπομπές μέσω 
δορυφόρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εξυπηρέτηση είναι 
δίγλωσση, ενώ πραγματοποιείται και εξ αποστάσεως 
μέσω τηλεφώνου, τηλεομοιοτύπου ή ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου. Οι ώρες υποδοχής του κοινού είναι οι ακόλου-
θες: 12.00 – 18.00 από Δευτέρα έως Παρασκευή. 
 

Τηλέφ.: 3631 768,   Τηλεομ.: 3640 714 και 
Ηλ. Ταχ.: 1descartes@ath.forthnet.gr 
  Α.Π. 
 
 
 

 
Το Συνέδριο της Ευρωπαϊκής 

Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών 
 

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών σε 
συνεργασία με το Ινστιτούτο Βυζαντινών και Νεοελληνικών 
Σπουδών του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου 
διοργανώνουν το Συνέδριο με θέμα: “Ο Ελληνικός 
Κόσμος Ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση, 
1453 - 1981”, στο Βερολίνο από τις 2 ως τις 4 Οκτωβρίου 
1998. 
Στη θεματολογία περιλαμβάνονται γλωσσικά ζητήματα και 
συγκριτικές προσεγγίσεις στη Μετάφραση. 
  Β.Α.Φ. 
 

H πίτα της ΕΛΕΤΟ 
 
Μεγάλη επιτυχία είχε η συνεστίαση με το κόψιμο της 
πίτας της ΕΛΕΤΟ, που έγινε στις 25 Φεβρουαρίου 1998 
στο κέντρο Ελλοπία (Αριστοτέλους 84, Χαλάνδρι). Μεγάλη 
συμμετοχή μελών και φίλων της ΕΛΕΤΟ, θαυμάσια 
εδέσματα, εξαιρετική περιποίηση, πολύ κέφι, η πίτα 
νοστιμότατη και η ατμόσφαιρα ζεστή και ... αποκριάτικη! 
 

Το νόμισμα και το δώρο που αντιπροσώπευε (ασημικό) 
“έπεσε” στο μέλος Ματθαίο Ζερβό – που το πρόσφερε 
στο Διοικητικό Συμβούλιο – , ενώ στην κλήρωση της 
προσφοράς του μέλους Εύης Κωνσταντή (δωρεάν 
διαμονή τριών ημερών στο Ξενοδοχείο   Drossia Beach 
Hotel στον Αγιο Μηνά Χαλκίδας) τυχερή ήταν η κόρη του 
Γενικού Γραμματέα Νατάσα Βαλεοντή. 
 

Ηταν άλλη μια επιτυχημένη εκδήλωση της ΕΛΕΤΟ. Το ΔΣ 
ευχαριστεί θερμά όλους εκείνους που συνέβαλαν στην 
επιτυχία της. 
 

 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 

 
Λάβαμε – και ευχαριστούμε – τα ακόλουθα περιοδικά: 
 

• Memo Επικοινωνίας,  τευχ. 39, 12 Ιανουαρίου 98 
  τευχ. 40, 26 Ιανουαρίου 98 
  τευχ. 41, 16 Φεβρουαρίου 98 
• Ενημερωτικό Δελτίο ΓΓΕΤ, Σεπτεμ.-Δεκ. 97 
• Χρονικά Κεντρ. Ισρ. Συμβ. αρ. φ. 152, Νοεμ.-Δεκ. 97 
• Δελτίο του ΣΕΒ, τ. 574, Νοεμ.-Δεκ. 97 

• Infoterm Newsletter. 85/86, Δεκ. 97 
• Βιομηχανική Οικονομική Επιθεώρηση, τευχ. 726, 

Φεβ. 98. 
• Ενημερωτικό Δελτίο Κέντρου Νεοελληνικών 

Ερευνών, τευχ.20, Δεκ. 97. 
• Η Γλώσσα μας, Αρ. Φύλ. 83, Νοέμ.– Δεκ. 97. 

 Β.Α.Φ. 
 
 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 

 
Η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ12,, το δραστήριο συλλογικό 
μέλος της ΕΛΕΤΟ στον τομέα της ορολογίας πληρο-
φορικής, ολοκλήρωσε πρόσφατα την εκπόνηση του Σχε-
δίου Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 996.9: 
• Τεχνολογία Πληροφοριών – Λεξιλόγιο – Μέρος 9: 

Επικοινωνία Δεδομένων”. 
 

Ο ΕΛΟΤ κυκλοφόρησε ήδη το Σχέδιο σε Δημόσια Κρίση 
που λήγει στις 15 Απριλίου 1998. 
   Κ.Β. 
 
 

 
 

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. 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
                                                           
2 ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1: Ομάδα Εργασίας 1 “Ορολογία Πληροφορι-
κής” της Τεχνικής Επιτροπής ΤΕ48: “Ηλεκτρονική Επεξεργα-
σία Πληροφοριών” του ΕΛΟΤ. 

Ο Πρόεδρος 
της ΕΛΕΤΟ, 
Β.Α.Φιλόπουλος,
κόβει την πίτα 
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

 
 

Η Ευρωπαϊκή Ενωσης Ορολογία (European Association 
for Terminology – EAFT) ιδρύθηκε ύστερα από σύσταση 
της Τελικής Εκθεσης του Προγράμματος Proposals for 
an Operational Infrastructure for Terminology in 
Europe (POINTER). Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν 40 
περίπου οργανώσεις ορολογίας της Ευρώπης. 
 
Η EAFT ιδρύθηκε στο Κολντίγκ της Δανίας, στις 3 
Οκτωβρίου 1996 (ιδρυτική συνέλευση) ως πανευρωπαϊκή 
οργάνωση φυσικών και νομικών προσώπων που 
ασχολούνται με την Ορολογία. Η EAFT έχει μη 
κερδοσκοπικό χαρακτήρα με σκοπό την προώθηση της 
πολυγλωσσίας μέσω της ορολογίας, τη δημιουργία της 
κατάλληλης υποδομής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα 
επιτρέψει την προώθηση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων 
σχετικών με την ορολογία, και την ενεργό συνεργασία με 
συναφείς οργανισμούς, ενώσεις και ιδρύματα. 
 
Η EAFT προωθεί τους στόχους της μέσω: 
 

• δραστηριοτήτων στο χώρο των δημόσιων σχέσεων με 
στόχο την ενημέρωση για τη σημασία της ορολογίας 
και της ορολογικής εργασίας, 

 

• της παροχής και ανταλλαγής πληροφοριών για ορολο-
γικές δραστηριότητες, 

 

• της προώθησης και υποστήριξης συνεδρίων, δραστη-
ριοτήτων και συναντήσεων εργασίας σε σχετικά θέ-
ματα, 

 

• της δημιουργίας Ομάδων Ειδικού Ενδιαφέροντος 
(Special Interest Groups – SIG) σε συγκεκριμένους 
τομείς, 

 

• της προώθησης και συνεργασίας στην έρευνα για την 
ορολογία και για σχετικά θέματα, 

 

• συνεισφορών στην εκπαίδευση ανθρώπων που εργά-
ζονται για την ορολογία και στην επίσημη αναγνώριση 
ακαδημαϊκών και επαγγελματικών κύκλων σπουδών 
ορολογίας που διεξάγονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο. 

 
Στό φύλλο αρ.27 γράφαμε για τη Γενική Συνέλευση της 
EAFT στη Βαρκελώνη (25-12-97) και για τη σύνθεση των 
δύο Συμβουλίων της: του Διοικητικού Συμβουλίου και 
του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου. 
 
Αποτελεί προσωπική επιτυχία του Προέδρου της ΕΛΕΤΟ 
Βασίλη Φιλόπουλου, αλλά και επιτυχία και προβολή της 
ΕΛΕΤΟ, η εκλογή του ως Προέδρου του Γνωμοδοτικού 
Συμβουλίου της EAFT. 
  Π.Λ. 
 
 
 
 

 
ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

 
 

• 6ο Συμπόσιο της Γερμανικής Εταιρείας Ορολογίας 
(DTT). Η Γερμανική Ορολογία στο διεθνές περιβάλλον. 
Το Συμπόσιο θα διεξαχθεί στην Κολωνία, στις 24 και 
25 Απριλίου 1998. 

 
• Διεθνές Συμπόσιο για Μεταγλώσσα και Ορολογία. 

Γρενόβλη, στη Γαλλία,  από 14 ως 16 Μαϊου 1998. 
 
• Διεθνές Συνέδριο “Ναυτική Ορολογία, Επικοινωνία 

και Μετάφραση”. 
Βρυξέλλες, Βέλγιο, 15 και 16 Μαϊου 1998. 

 

• 1st International Conference on Language and 
Education. 
Το Συνέδριο διοργανώνεται από την ELRA και άλλες 
οργανώσεις και θα διεξαχθεί στο Πανεπιστήμιο της 
Γρανάδας της Ισπανίας, από 28 ως 30 Μαϊου 1998. 

 
• Γλώσσες για Ειδικούς Σκοπούς. 

Βάρνα, Βουλγαρία, από 4 ως 6 Ιουνίου 1998. 
 
• Euralex 98, the Eighth Euralex International 

Congress. 
Η θεματολογία του Euralex 98 αναφέρεται σε όλα τα 
θέματα της λεξικογραφίας. Αυτό διοργανώνεται από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Τμήματα Ολλαν-
δικών και Αγγλικών του Πανεπιστημίου της Λιέγης. 
Τόπος του Συνεδρίου το Πανεπιστήμιο της Λιέγης 
και ημερομηνίες διεξαγωγής 4 ως 8 Αυγούστου 1998. 

 
• Procom 98. Διπλό Συνέδριο αφιερωμένο στα 100 έτη 

από τη γέννηση του Eugen Wϋster; που διοργανώ-
νεται  από το International Institute for Terminology 
Research (IITF), το International Information Centre for 
Terminology (Infoterm), το Διεθνές Μουσείο 
Εσπεράντο (ΙΕΜ) και την Austrian National 
Commission for UNESCO. 
Το Διπλό Συνέδριο θα διεξαχθεί στη Βιέννη από 24 
ως 26 Αυγούστου 1998. 
 

Η εναρκτήρια κοινή συνεδρίαση θα αναφέρεται στον 
Ευγένιο Βύστερ και στο έργο του. Θα ακολουθήσουν  
οι εργασίες των συνεδρίων, τα οποία είναι: 
 

– Επιστημονικό Συνέδριο 
 Professional Communication, Terminology and 

Planned Languages. 
 

– 4o Συνέδριο Infoterm 
 Terminology Work and Knowledge Transfer. 
 

• 5th International Congress on Terminology and 
Knowledge Engineering (TKE 99). 
 

Κυκλοφόρησε η πρώτη Ανακοίνωση για την εξαγγελία 
του Συνεδρίου το οποίο διοργανώνεται από τους: 
– Association for Terminology and Knowledge 

Transfer (GTW) 
– International Information Centre for Terminology 

(Infoterm) 
– International Network for Terminology (TermNet) 
 

και θα διεξαχθεί στο Ινσμπουργκ της Αυστρίας από 24 
ως 28 Αυγούστου 1999. 
 

Πληροφορίες για τα πιο πάνω συνέδρια από την ΕΛΕΤΟ 
στο Τηλ. 8042385 και Τηλεομ. 8068299. 
 
 
 
 
 

  
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

 
 

Το 15ο Θερινό Σχολείο Ορολογίας διοργανώνεται από την 
IITF και το TermNet από 17 ως 21 Αυγούστου 1998. 
 
Συντονιστές του Σεμιναρίου είναι η καθ. Sue Ellen Wright 
και ο καθ. Gerhard Budin. 
 
Το Θερινό Σχολείο έχει τίτλο “Terminology Management in 
Specialized Environments” και διαρθρώνεται σε γενικά και 
εξειδικευμένα τμήματα. Απευθύνεται σε ορολόγους, 
μεταφραστές, συγγραφείς, τεχνικούς κειμένων, 
λεξικογράφους, τεκμηριωτές κ.ά. 
 Β.Α.Φ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 1ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

 
HELLENIC LANGUAGE AND TERMINOLOGY 

PAPERS OF 1ST 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 671-591002-
12 και αποστολή φωτοαντίγραφου της απόδειξης 
καταβολής, ταχυδρομικά, στη διεύθυνση της ΕΛΕΤΟ ή με 
το τηλεομοιότυπο στον αριθμό 01-8068299. 

 

ISBN 690-86069-0-X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ3έλα κι εσύ 
 

 
 

 
access = πρόσβαση, προσπέλαση 

 
Τα δύο συλλογικά μέλη της ΕΛΕΤΟ, οι ομάδες ΜΟΤΟ4  
και ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 μελέτησαν εκτεταμένα τις δύο 
προαναφερόμενες αποδόσεις του αγγλικού όρου access, 
στο  πλαίσιο εφαρμογής της Πληροφορικής και των 
Τηλεπικοινωνιών (που σημειωτέον ότι χρησιμοποιούνται 
και οι δύο) και τις άφησαν για αρκετό διάστημα να 
θεωρούνται πλήρη συνώνυμα (ταυτόσημα). 
 

Για έναν κοινότατο όρο, όμως, όπως είναι ο όρος access 
στα υπόψη πεδία, που αποτελεί βασικό συνθετικό σε 
πλείστους άλλους σύνθετους όρους, η ίδια η πράξη 
απαιτεί την αποφυγή συνωνύμων.  Επιπλέον, η 
δυσκολία της “προσπέλασης” να αναγνωριστεί ως 
παράγωγο του ρήματος προσπελάζω κάνει τον 
ανυποψίαστο χρήστη  να θεωρεί ότι υπάρχει το 
μορφολογικά αστήρικτο και εξαμβλωματικό ρήμα 
προσπελαύνω (!)  με καταστροφικά για τη γλώσσα 
αποτελέσματα. 
 

Ετσι, οι προαναφερόμενες ομάδες αποφάσισαν να μην 
αναφέρουν πλέον τη δεύτερη απόδοση (προσπέλαση) 
στην ορολογία τους, ή να την αναφέρουν ως υπό 
κατάργηση όρο και γενίκευσαν τη χρήση της απόδοσης 
πρόσβαση. Για βοήθεια στον αναγνώστη του “Ο” 
αναφέρουμε παρακάτω μερικούς από τις πολλές δεκάδες 
όρων, απλών και σύνθετων, με τον όρο access: 
 access {n.}: πρόσβαση 
 access {v.t.}: προσβαίνω σε, 
  έχω πρόσβαση σε, 
  αποκτώ πρόσβαση σε 

                                                           
3 ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ. 
 

4 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 Τηλε-
πικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), στα πλαίσια επίσημης συνεργασίας με τον 
Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 

 (Pass. be accessed {v.}: γίνεται πρόσβαση σε 
   μένα) 
 access barred: πρόσβαση φραγμένη 
 access channel: κανάλι πρόσβασης 
 access charges: τέλη πρόσβασης 
 access code: κωδικός πρόσβασης 
 access contention: διαμάχη πρόσβασης 
 access control: έλεγχος πρόσβασης 
 access control protocol: πρωτόκολλο ελέγχου 
  πρόσβασης 
 Access Denied!: Αρνηση Πρόσβασης! 
  (= πρόσβαση δεν παρέχεται!) 
 access grant: χορήγηση (άδειας)  πρόσβασης 
 access line: γραμμή πρόσβασης 
 access link: ζεύξη πρόσβασης 
 access point: σημείο πρόσβασης 
 access port: θύρα πρόσβασης 
 access privilege: προνόμιο πρόσβασης 
 access provider: παροχέας πρόσβασης 
 access restriction: περιορισμός πρόσβασης 
 access time χρόνος πρόσβασης 
 access type: τύπος πρόσβασης 
 access unit: μονάδα πρόσβασης 
 access to a service: πρόσβαση σε υπηρεσία 
 accessible:  προσβάσιμος 
 accessibility: προσβασιμότητα. 

 
 
 
 

   Κ.Β. 
 
 
"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. 
 
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
 

Β. Α. Φιλόπουλος 
Πρόεδρος ΕΛΕΤΟ 
 

Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής 
Μ. Καρδούλη 
Α. Παπαναστασίου 
Β.Α.Φιλόπουλος 
 

Τηλέφωνα:  
πρωί: 6118986 
απόγ.: 8042313, 8562069 
 

Τηλεομοιότυπο: 8068299 
Ηλ. Ταχυδρομείο: 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. 
 
 
Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή 
ολόκληρου ή μέρους του “Ο” με μόνη υποχρέωση την 
αναφορά της πηγής 
 

 
 



  

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 

  ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

“Να διδάσκεται και να καλλιεργείται 
        η Προφορική Ελληνική Γλώσσα”  

 
 

Αυτή ήταν η κεντρική πρόταση της “Ελληνογλωσσικής 
Εσπερίδας” της ΕΛΕΤΟ που έγινε στις 6 Απριλίου 1998, ώρα 
7.00 μ.μ., στο Αμφιθέατρο του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών και 
σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία. 
 

Την ομιλία του Γενικού Γραμματέα της ΕΛΕΤΟ Κώστα Βαλεοντή 
με θέμα: “Η Εγκαταλειμμένη Προφορική Ελληνική Γλώσσα” 
προλόγισε ο Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ Βασίλης Α. Φιλόπουλος. 
Το ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο ακροατήριο παρακολούθησε με 
ενδιαφέρον εκτενή ανάλυση των στοιχείων που συνθέτουν τη 
σημερινή προφορική Ελληνική Γλώσσα κατά την παραγωγή της 
από τη φωνητική συσκευή του ομιλούντος την Ελληνική και την 
ορθοφωνική εκφορά της (φωνή, άρθρωση, φθόγγοι, φωνήματα, 
φωνολογικοί κανόνες, ορθοέπεια, ορθοφωνία). 
Το βασικό συμπέρασμα της ομιλίας ήταν ότι η Ελληνική 
Γλώσσα, όπως μπορεί να μιληθεί σωστά, έχει θαυμάσια 
αισθητική και τούτο επειδή: 
 

• “Δίνει στον ακροατή ζωηρή ακουστική εικόνα. Μπορεί να 
παραχθεί με μεγάλη ένταση και ν’ ακουστεί δυνατά χωρίς 
σημαντικές αλλοιώσεις γιατί χρησιμοποιεί σε μεγάλο 
ποσοστό τα φωνήεντα (48,35 % όταν στην Αγγλική το 
αντίστοιχο ποσοστό είναι 38 %). 

 

• Εχει διάρκεια και ηχηρότητα στους ήχους της που κρατούν 
την ακουστική εντύπωση στο αυτί του ακροατή και τον 
διευκολύνουν να τους αντιληφθεί.  

 

• Οι φθόγγοι της έχουν μουσικότητα, δηλαδή το φωνητικό 
όργανο του ομιλούντος σωστά την Ελληνική παράγει ήχους 
που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε αρμονικούς ακόμα κι 
όταν αυτός απλώς μιλάει (δεν τραγουδάει).  

 

• Οι φθόγγοι της έχουν μικρή περιεκτικότητα σε θόρυβο και 
παρέχουν καθαρή ακουστική εικόνα (γεγονός που 
διευκολύνει την ακουστική αντίληψη) γιατί χρησιμοποιεί τα 
τριβικά σύμφωνα σε χαμηλό ποσοστό (21,13 % όταν για 
την Αγγλική το αντίστοιχο ποσοστό είναι 27,68 %). 

 

• Τέλος, λόγω του χαμηλού αριθμού φωνημάτων της που 
παράγονται στο ίδιο μέρος της γλώσσας ή στην ίδια θέση 
άρθρωσης και με τον ίδιο τρόπο (τύπο άρθρωσης) τα 
φωνήματα του φωνηματολογίου της είναι ολιγάριθμα και 
διακρίνονται εύκολα το ένα από το άλλο. (Για 
παράδειγμα, έχει 2 πρόσθια, 1 μεσαίο και 2 οπίσθια 
φωνήεντα, ενώ λ.χ. η Αγγλική έχει 6 πρόσθια, 4 μεσαία και 6 
οπίσθια φωνήεντα).” 

 
 

Τα μέτρα που προτάθηκαν είναι τα εξής: 
 

α. Με ευθύνη της Ακαδημίας Αθηνών και υπό την εποπτεία του 
ίδιου του Προέδρου της, ή με ευθύνη του Υπουργείου 
Παιδείας και υπό την εποπτεία του ίδιου του Υπουργού 
Παιδείας, να συγκροτηθεί μια “Ομάδα Εργασίας για την 
Προφορική Ελληνική Γλώσσα” που θα συγκεντρώσει, 
μελετήσει, επαναδιατυπώσει και κωδικοποιήσει τους 

φωνολογικούς κανόνες της σημερινής Ελληνικής Γλώσσας, 
περιλαμβάνοντάς τους σε ειδικό σύγγραμμα, ανάλογο της 
“Νεοελληνικής Γραμματικής” και του “Συντακτικού της Νέας 
Ελληνικής”, με τον τίτλο “Φωνολογία και Ορθοφωνία της 
Ελληνικής Γλώσσας”.  

 

β. Να εισαχθεί το μάθημα της “Φωνολογίας και Ορθοφωνίας” 
στις Παιδαγωγικές Σχολές και στις Παιδαγωγικές 
Κατευθύνσεις των λοιπών Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων. 

 

γ. Να εισαχθεί το μάθημα της “Ορθοφωνίας” τουλάχιστο στο 
Δημοτικό και  στο Γυμνάσιο, αφού πρώτα μετεκπαιδευτούν 
δάσκαλοι και καθηγητές που θα το διδάξουν. 

 

δ. Να ενημερωθεί/μετεκπαιδευτεί, βαθμιαία, όλο το εκπαιδευτικό 
προσωπικό των Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και 
Λυκείων ώστε οι παραδόσεις όλων των μαθημάτων να 
γίνονται σε σωστά Ελληνικά. 

 Παράλληλα, να καθιερωθεί για το Γυμνάσιο το ειδικό μάθημα 
“Ελληνικές Τοπικές Διάλεκτοι”. 

 

ε. Να συνταχθεί και θεσμοθετηθεί “Κώδικας Γλωσσικής 
Δεοντολογίας των ΜΜΕ” που θα αφορά την “ορθοέπεια” 
αλλά και την “ευπρέπεια” της γλώσσας και να υποχρεωθούν 
η Τηλεόραση, το Ραδιόφωνο και ο Τύπος να τον εφαρμόζουν. 

 

ζ. Να γενικευθεί η υποχρεωτική και συστηματική διδασκαλία 
του μαθήματος της “Ορθοφωνίας” σε όλα τα Σχολεία, Σχολές, 
Φροντιστήρια ή Εργαστήρια “Θεατρικών” ή 
“Δημοσιογραφικών” Σπουδών. 

 

η. Να ενημερωθεί/μετεκπαιδευτεί, βαθμιαία, όλο το προσωπικό 
των Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων που “ακούγεται” ή 
“εμφανίζεται” σε εκπομπές που απευθύνονται στο κοινό. 

 

θ. Με ευθύνη του Υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ να καθιερωθεί 
ετήσιο Βραβείο Καλύτερου Ομιλητή της Ελληνικής 
Γλώσσας, που θα απονέμεται βάσει κατάλληλων  κριτηρίων 
από ειδική επιτροπή. 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ είναι αποφασισμένο να μην 
εγκαταλείψει το θέμα. Εστειλε ήδη το κείμενο της ομιλίας σε 
πολλούς “αρμόδιους” ή “σχετικούς” παράγοντες που δεν 
παρέστησαν στην εκδήλωση. 
 Κ.Β. 
 

Παρέμβαση στην ΕΣΗΕΑ 
για τον Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας 

 
Κατά τη μελέτη του υπό ψήφιση Σχεδίου του “Κώδικα 
Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας” της ΕΣΗΕΑ1 διαπιστώθηκε ότι 
στο Αρθρο 7, που αφορά την προστασία της Ελληνικής 
Γλώσσας, δεν υπήρχε πρόνοια για τη φωνολογία της. Με 
επιστολή-παρέμβασή της η ΕΛΕΤΟ ζήτησε να προστεθεί μία λέξη 
(φωνολογικές) στο εδάφιο α του Αρθρου αυτού και το εδάφιο 
αυτό να γίνει:  
 
 

                                                           
1 ΕΣΗΕΑ: Ενωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society  for  Terminology  (ELETO) 
 

Σωκράτη Τσάκωνα 5, 15236 ΠΕΝΤΕΛΗ 
 

Τηλεφ.:   8042313, 6118986 
Τηλεομ.: 8068299 
Ηλ.Ταχ.: valeonti@mail.otenet.gr 
http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 
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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) 
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“α. Να συμβάλλει στην αναβάθμιση του δημοσιογραφικού λόγου, 
αποφεύγοντας φωνολογικές, γραμματικές, συντακτικές και 
λεκτικές κακοποιήσεις.”  

 
 

Ελπίζουμε ότι η παρέμβαση της ΕΛΕΤΟ θα ληφθεί υπόψη και 
ευχόμαστε ο Κώδικας Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας να 
εφαρμοστεί και να έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 
 Κ.Β. 
 
 

Η Επιστήμη των Ορων, 
Οργανο Συναγερμού της Ανθρώπινης 

Συνείδησης 
 

Η Ορολογία, ως η Επιστήμη του Ορου, αποτελεί εργαλείο 
αφύπνισης για ουσιαστική επικοινωνία αφού κύριος 
παράλληλος στόχος της είναι η εσωτερική μορφή του όρου 
και ταυτόχρονα η εξωτερική. Δηλαδή ασχολείται εξίσου με 
τη Σημαντική και τη Μορφολογία αφού τα πολύγλωσσα 
αντίτυπα της σύγχρονης επιστημονικής/ επαγγελματικής 
επικοινωνίας είναι πληροφορία η οποία υπόκειται όχι μόνο 
στους νόμους της Γλώσσας αλλά και στους νόμους της 
αγοράς και της ζήτησης. Κυρίως, όμως, η Τεχνογνωσία η 
εποχούμενη είναι αντικείμενο αποθησαύρισης για 
άμεση/έμμεση χρήση από τους επιστήμονες χρήστες. 

 

Η φέρουσα πληρότητα “πληροφορία” απαιτεί μόνο 
“Ορολογική προσέγγιση”, την προσέγγιση που πρώτος 
υπέδειξε ο Ευγένιος Wόster στις αρχές του αιώνα που 
φεύγει. Ο Wόster, τεχνοκράτης και γνώστης της θεωρίας 
της Γλώσσας, σύγχρονος του F. de Saussure, ξεπέρασε 
τα εμπόδια της στενής αντίληψης και δημιούργησε 
θεωρητικό πλαίσιο για την ειδική επιστημονική επικοινωνία 
τόσο ανάμεσα στους ερευνητές των ειδικών τομέων όσο 
και ανάμεσα στους επιστήμονες της γλώσσας. Η 
προσέγγισή του υποδεικνύει τη νέα θεώρηση η οποία θα 
αποκτηθεί στις μέρες μας και μετά. 
Αναγνώρισε και δανείστηκε, προς τιμήν του, το θεωρητικό 
υπόβαθρο που δίνεται στον Κρατύλο του Πλάτωνα και 
στήριξε τις ταξινομήσεις του στις μεγάλες έννοιες του 
“γένους” και του “είδους”.  

 

Μέχρι των ημερών μας, σε όλα τα πανεπιστημιακά 
τμήματα ορολογίας, σε Ευρώπη, Καναδά, Ην. Πολ. 
Αμερικής, Ιαπωνία επιχειρείται μόνο η διαχειριστική 
αντιμετώπιση του όρου και ελάχιστες προσπάθειες 
γίνονται για τη δημιουργία σύγχρονου θεωρητικού 
πλαισίου σχετικού με την πολυσύνθετη πραγματικότητα 
του Ορου. 
Στην εμπροσθοφυλακή του επιστημονικού όρου, η 
προσέγγιση αυτή είναι απόσταγμα της πολύμοχθης και 
επίπονης διαδικασίας παραγωγής/ανάπτυξης είτε 
αντίστοιχων όρων, ή νεολογισμών. Το συγκριτικό 
πλεονέκτημα της Μητέρας Ελληνικής Γλώσσας από τις 
άλλες ομόλογες και αντίστοιχές της είναι στο χώρο της 
Δεξαμενής των προθεμάτων, επιθεμάτων και ριζών που 
συχνά-πυκνά εξυπηρετούν κυρίως τον διεθνή 
επιστημονικό στίβο και μάλιστα χωρίς να αναφέρεται η 
απαραίτητη πηγή γλώσσα, πράγμα που είναι αντίθετο με 
την επιστημονική δεοντολογία. 
 

Η διεθνής επιστημονική κοινότητα κάνει χρήση της 
Ελληνικής γλωσσικής Δεξαμενής, όχι πάντα με επιτυχία, 
ανάλογα του βαθμού γλωσσομάθειας της αρχαίας 
ελληνικής, του ξένου ερευνητή, ή, αν ρωτηθεί Ελληνας, 
ανάλογα των γλωσσικών του ικανοτήτων. Αποτέλεσμα 
ατυχών επιλογών είναι η μη διαφάνεια του όρου, δηλαδή η 
θολερότητα της έννοιας και συνεπώς η προβληματική 
μετάδοση και χρήση της. Λογου χάριν οι δύο έννοιες που 
έχουν ταλαιπωρήσει την ευρωπαϊκή επικοινωνία και στην 
Ελληνική αποδίδονται ως “αειφόρος ανάπτυξη” η μία και 
ως “επικουρικότητα” η άλλη έχουν αντίστοιχες: 
 

αγγλιστί: 1) sustainable development 
 2) subsidiarity, 
γαλλιστί: 1) developpement durable 
 2) subsidiarité. 
Το “αειφόρος” αδιαφανές και σκοτεινό αφού μόνο το 
“αειθαλλές” και το “εωσφόρο” φέρουν την έννοια με 
σαφήνεια. Το “αειφόρος” φέρει (τί;). Η ανάπτυξη φέρει 
εσαεί ανάπτυξη; Είναι οι φυσικοί πόροι αειθαλλείς ή 
αειφερόμενοι; 
Η αφέλεια αγγίζει τα όρια ρινοκερίτιδας στις μέρες μας και 
λέμε-λέμε χωρίς να επικοινωνούμε. 
Βασική επιταγή της επικοινωνίας των λαών σήμερα είναι η 
χρήση όρων των οποίων τα επιμέρους τμήματα να είναι 
αναγνωρίσιμα και αναγνώσιμα άμεσα, τόσο από τον 
άνθρωπο όσο και από τη μηχανή. Ο τεχνικός όρος στο 
πρωτότυπό του και τα ισοδύναμά του προσφέρουν υλικό 
τόσο για θεωρητικούς όσο και για πρακτικούς λόγους. 
  Μ.Κ. 
 

Γενική Συνέλευση της ΕΛΕΤΟ: 
Εγινε στις 6 Μαΐου 1998 

 

Στις 6 Μαϊου 1998, ημέρα Τετάρτη και ώρα 4.00 μ.μ. σε αίθουσα 
του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ, Αχαρνών 313, 
5ος Οροφος) πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική Γενική 
Συνέλευση της ΕΛΕΤΟ η οποία εφέτος ήταν απολογιστική. Μετά 
την εκλογή Προέδρου της Γ.Σ. και δύο πρακτικογράφων 
υποβλήθηκαν στη Γ.Σ. και εγκρίθηκαν ομόφωνα ο Απολογισμός 
Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Οικονομικός 
Απολογισμός του 1997, η Εκθεση Ελέγχου της Ελεγκτικής 
Επιτροπής, ο Απολογισμός Εργασιών Ορολογίας του Γενικού 
Επιστημονικού Συμβουλίου (ΓΕΣΥ) και ο Προϋπολογισμός του 
1998. Η επόμενη ετήσια Γενική Συνέλευση θα είναι 
εκλογοαπολογιστική και θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του 
1999. 
 

 

Ορολογία και Μετάφραση 
 

Στελέχη της Μεταφραστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
δώρησαν στη Βιβλιοθήκη της ΕΛΕΤΟ τους δύο τόμους της 
έκδοσης “Terminologie et Traduction” του 1997. Τα ευχαριστούμε.  
Η έκδοση “Terminologie et Traduction” φέρει τον ίδιο τίτλο σε 
άλλες δέκα γλώσσες, ανάμεσα σ’ αυτές και στα ελληνικά: 
“Ορολογία και Μετάφραση”. Αυτή η έκδοση αποτελεί συμβολή της 
Μεταφραστικής Υπηρεσίας στην πολυγλωσσία της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης. Σε κάθε τόμο (τρεις το έτος) γίνονται δεκτά και 
δημοσιεύονται επιστημονικά άρθρα γραμμένα σε οποιαδήποτε 
γλώσσα από τις έντεκα επίσημες γλώσσες. Η ισότητα στην 
πολυγλωσσία σταματάει εκεί. Τα άρθρα που δεν είναι στα γαλλικά 
ή στα αγγλικά, πρέπει να συνοδεύονται από σύντομη περίληψη 
σε κάποια από τις δύο αυτές γλώσσες. Αυτό δεν απαιτείται για 
όσα είναι γραμμένα στις δύο “άρχουσες” γλώσσες. Τουλάχιστον 
περιλήψεις θά ‘πρεπε να υπάρχουν σε κάθε επιστημονικό άρθρο, 
έστω στην αγγλική γλώσσα. 
Στους δύο αυτούς τόμους περιέχονται και δύο κείμενα στην 
ελληνική γλώσσα: 
Ιορδανίδου Αννα: Η ορθογραφία στα νεοελληνικά λεξικά. 
Πέτριτς Αγγελική: Το σύστημα αυτόματης μετάφρασης 
SYSTRAN ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ανάπτυξη και χρήση 
του αγγλοελληνικού συστήματος. 
 

Στην “Ορολογία και Μετάφραση” γίνονται δεκτές επιστημονικές 
εργασίες, γλωσσάρια, ανασκοπήσεις, σημειώσεις και 
ανακοινώσεις σχετικές με θέματα ορολογίας, μετάφρασης και 
διερμηνείας. Δημοσιεύονται μόνο αδημοσίευτες εργασίες. 
  Β.Α.Φ. 
 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
 

Λάβαμε – και ευχαριστούμε – τα ακόλουθα περιοδικά: 
 

• Ενημερωτικό Δελτίο ΓΓΕΤ, Ιαν. 98. 
• Χρονικά Κεντρ. Ισρ. Συμβ. αρ. φ. 153, Ιαν.-Φεβ. 98. 
• ΑΡΝΑΙΑ της Μακεδονίας, τ. 37, Οκτ.-Δεκ. 97. 
• Βιομηχανική Οικονομική Επιθεώρηση, τευχ. 727, Μάρτ. 

98, τευχ. 728, Απρ. 98, τευχ. 729, Μάι. 98 
• Καινοτομία, Ερευνα και Τεχνολογία, τευχ.9, Ιαν.-Μάρτ. 98. 
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• Δελτίο του ΣΕΒ, τ. 575, Ιαν.- Μάρτ. 98 
• Η Γλώσσα μας, Αρ. Φύλ. 84-85, Ιαν.– Φεβ. 98. 
• Ελληνική Διεθνής Γλώσσα, τ. 5, Ιαν.– Μάρτ. 98. 
• Βιβλιοφιλία, τ. 80, Απρ., Μάι., Ιούν. 98. 

 Β.Α.Φ. 
 
 

 
Τελωνειακή ορολογία 

 

Η δεύτερη έκδοση της ορολογίας του Κοινοτικού Τελωνειακού 
Κώδικα (1993), που δωρήθηκε στην ΕΛΕΤΟ, αποτελεί χρήσιμο 
βοήθημα για τους ασχολούμενους με τελωνειακά θέματα. Περιέχει 
390 όρους σε εννιά γλώσσες, ανάμεσα στις οποίες είναι και η 
ελληνική. αποτελεί αποδελτίωση των όρων που περιέχονται στον 
Κώδικα, στο σχετικό άρθρο του οποίου γίνεται παραπομπή για 
κάθε όρο. 
 

Σε γενικές γραμμές, η απόδοση των όρων στην ελληνική γλώσσα 
είναι καλή. Αυτό φυσικά δε σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ατέλειες 
που δεν μπορεί πάντοντε να εντοπιστούν εύκολα, αφού πρόκειται 
στην πλειονότητα για εξαιρετικά ειδικούς όρους. Ομως, το 
territoire douanier (αρ.315) δε μπορεί να είναι τελωνειακό έδαφος, 
μάλλον για το χώρο του τελωνείου πρόκειται, ούτε η “origine” όταν 
πρόκειται για εμπορεύματα είναι “καταγωγή”, αλλά “προέλευση” 
(αρ.134, 135, 136, 137, 141, 357). Πιστεύουμε ότι τέτοια προφανή 
σφάλματα θα έχουν διορθωθεί από το 1993 ως σήμερα, αφού η 
Μονάδα Ορολογίας ζητούσε, τότε, παρατηρήσεις. 

 Β.Α.Φ. 
 

 
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. 
 

 
 
 
 

Επιστολή-συμβολή στην Ορολογία 
της Ορολογίας 

 

Από την καθηγήτρια του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης Αννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη δεχτήκαμε την 
ακόλουθη επιστολή: 
 

“Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Σχετικά με το δημοσίευμα με τίτλο “Ορολογία της ορολογίας (7)”  
στη σ.3 του Ορόγραμμα 28 (1998) θα ήθελα να παρατηρήσω τα 
εξής όσον αφορά τη σημείωση 3. 
Στη νεοελληνική όλα τα ομόγραφα δεν είναι και ομόφωνα, π.χ. 
ΠΟΙΟ 1) τύπος της αντωνυμίας ποιος, 2) τύπος του ουδέτερου 
ουσιαστικού ποιό. Ακόμη ίδιος 1) “όμοιος” 2) “δικός”, π.χ. ίδιοι 
πόροι. 
Τέλος, δεν εξηγείται επαρκώς κατά τη γνώμη μου γιατί το δύναμη 
αποτελεί περίπτωση ταυτωνύμου και όχι πολύσημης μονάδας, 
όπως το γέφυρα. καλύτερο παράδειγμα αποτελεί το ουσιαστικό 
ρόκα 1) “σαλατικό”, 2) “εργαλείο για γνέσιμο μαλλιού”. Φιλικά, 

Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη.” 
 

Ευχαριστούμε το εκλεκτό μέλος της ΕΛΕΤΟ, την καθ. 
Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη και χαιρόμαστε πραγματικά για τη 
συμβολή της. Πράγματι, η Σημείωση 3 της σ.3 του 
ΟΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αρ.28 δεν ισχύει, ιδιαίτερα μάλιστα στην 
κεφαλαιογράμματη γραφή όπως στο παράδειγμα που αναφέρει η 
κα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (ενώ εφόσον το σημάδι του τόνου 
θεωρηθεί στοιχείο της εξωτερικής μορφής τα ποιο και ποιό 
προφέρονται το πρώτο ως μονοσύλλαβο ενώ το δεύτερο ως 
δισύλλαβο, δηλαδή με πεζά γράμματα δεν είναι ομόγραφα ούτε 

ομόφωνα). Το ίδιο συμβαίνει και με άλλα ζευγάρια όπως το ΒΙΑ 
(βία και βια), το ΒΙΟΣ (βίος και βιος), το ΜΙΑ (μία και μια), το ΘΕΙΑ 
(θεία και θεια) κ.ά. Ομως, το δεύτερο παράδειγμα που αναφέρει 
στην επιστολή της: ίδιος (ί-διος και ί-δι-ος) αφορά πράγματι 
πλήρως ομόγραφα (είτε με πεζά είτε με κεφαλαία γράμματα) που 
δεν είναι ομόφωνα. Τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν κι άλλες όπου 
στη μια λέξη ένα φωνηεντικό σύμπλεγμα προφέρεται ως 
καταχρηστικός δίφθογγος ενώ στην άλλη ως χωριστά φωνήεντα. 
Ετσι είναι και τα άδεια (ά-δεια και ά-δει-α), παιδιά (παι-διά και παι-
δι-ά). 
Τέλος, συμφωνούμε με την κα  Αναστασιάδη-Συμεωνίδη στο ότι 
το ρόκα είναι πολύ καλό παράδειγμα ταυτωνύμου. 
 Κ.Β. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ2έλα κι εσύ 
 

 
 

 

euro = ευρώ ή ευρώπιο; 
Αποτελέσματα της ψηφοφορίας 

 

 
Στην ψηφοφορία που διεξήγαγε η ΕΛΕΤΟ για την επιλογή 
ελληνικού ονόματος για το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα euro 
έλαβαν μέρος 145 άτομα. Η ψηφοφορία ήταν επώνυμη (μερικά 
ψηφοδέλτια που βρέθηκαν ανώνυμα θεωρήθηκαν άκυρα). Το 
αποτέλεσμα ήταν: 

   A B Γ Δ  
ευρώ (το): 62 48 18 17  
ευρώ (η): 1 14 38 92  
εύρο: 4 18 22 101  
ευρό: 5 14 22 104  
εύριο: 1 6 11 127  
ευρώπιο: 65 28 11 41  

 

Δηλαδή ο χαρακτηρισμός Α (πολύ ως απόλυτα επιτυχής όρος) 
μοιράστηκε σχεδόν εξίσου στις αποδόσεις ευρώ (άκλιτο) και 
ευρώπιο. Το πρώτο ήδη αναγράφεται στα ευρωπαϊκά 
χαρτονομίσματα και θα μπορούσε να θεωρηθεί ως συγκεκομμένη 
μορφή του δεύτερου. Το δεύτερο μπορεί να σταθεί ως καθαρά 
ελληνική λέξη μέσα στο κλιτό σύστημα της γλώσσας μας. Κατά τη 
γνώμη μας, με ελάχιστη προσπάθεια από τα ΜΜΕ θα 
μπορούσαμε να μιλάμε για την ισοτιμία του ευρωπίου όπως 
μιλάμε χωρίς κανένα πρόβλημα για την ισοτιμία του δολλαρίου. 
Οπως είχαμε υποσχεθεί, δημοσιεύουμε πιο κάτω τον καταλογο 
αυτών που ψήφισαν και τί ψήφισαν. 
 
 

ΕΠΩΝΥΜΟ, ΙΔΙΟΤΗΤΑ 
 

ΨΗΦΟΣ 

ΑΓΑΠΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ [ΒΔΔΔΑ] 

ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΡΗΣ, ΚΑΘ.ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ [ΑΔΔΔΒ] 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ., ΟΤΕ [ΒΓΔΔΑ] 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΤΑ, ΚΑΘ.ΓΑΛΛΙΚΩΝ [ΔΔΓΓΑ] 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ [ΑΓΓΔΒ] 

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Γ., ΔΡ.ΓΛΩΣ/ΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ PARIS7 [ΓΔΒΓΑ] 

ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ, ΜΗΧ/ΚΟΣ ΟΤΕ [ΑΓΔΔΒ] 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ [ΒΔΔΔΑ] 

ΒΑΛΕΟΝΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ, ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΤΕΦΑΑ [ΓΔΔΔΑ] 

ΒΑΛΕΟΝΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ, ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ [ΒΓΔΔΑ] 

ΒΑΛΕΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΜΟΣ, ΦΥΣ.ΗΛ/ΚΟΣ,ΤΗΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/Κ [ΓΔΔΔΑ] 

ΒΑΛΕΟΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ [ΑΔΓΓΒ] 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ, ΜΗΧ/ΚΟΣ Η/Υ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ [ΑΔΔΒΔ] 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ [ΓΔΔΔΒ] 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΗΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΟΤΕ [ΒΔΔΔΑ] 

ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ [ΑΔΓΒΔ] 

ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΥΠΟΠΤ/ΡΧΟΣ ΕΑ,ΤΕΧΝ.ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ [ΒΓΔΔΑ] 

ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ ΑΛΕΞ., ΣΥΝΤΑΞ. ΟΤΕ [ΒΔΔΔΑ] 

ΒΕΡΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΟΤΕ [ΒΒΑΓΔ] 

ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΤΗΛΕΠ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ [ΒΓΔΑΔ] 

ΒΟΥΓΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ (ΟΤΕ) [ΑΔΔΓΒ] 

ΒΟΥΛΟΔΗΜΟΣ Σ., ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΤΕ [ΒΔΔΔΑ] 

ΒΥΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΟΤΕ [ΒΓΓΔΑ] 

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΟΤΕ [ΒΓΔΔΑ] 

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΖΩΗ, ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΟΣ [ΒΔΑΔΔ] 

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΟΣ [ΑΔΔΔΒ] 

                                                           
2 ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ. 
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ΕΠΩΝΥΜΟ, ΙΔΙΟΤΗΤΑ 
 

ΨΗΦΟΣ 

ΓΑΒΡΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ,"2001-ΦΑΚΕΛΟΣ [ΑΔΓΔΔ] 

ΓΑΝΤΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΟΤΕ [ΑΔΓΓΒ] 

ΓΑΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΜΗΧ/ΚΟΣ ΟΤΕ [ΒΔΔΓΑ] 

ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ ΠΑΝ., ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ [ΑΓΔΔΑ] 

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΤΗΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΟΤΕ [ΓΔΒΑΔ] 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΗΧ/ΚΟΣ ΟΤΕ [ΒΔΔΔΑ] 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΟΤΕ [ΑΔΒΔΔ] 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ [ΒΔΔΔΓ] 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, Δ/ΝΤΗΣ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ-ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ST [ΑΔΔΒΔ] 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ [ΓΔΔΔΑ] 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΟΤΕ [ΓΓΔΔΑ] 

ΔΕΜΕΡΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΙΠΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ INTRACOM [ΑΓΒΔΔ] 

ΔΕΣΥΠΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΟΤΕ [ΑΔΔΔΔ] 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΟΤΕ [ΑΓΔΓΒ] 

ΔΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΟΤΕ [ΑΔΒΔΓ] 

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΙΑΔΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ [ΒΔΔΔΓ] 

ΕΞΑΡΧΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΜΠΟΡΟΣ [ΑΔΔΔΔ] 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ-ΘΕΟΛΟΓΟΣ [ΒΒΓΔΑ] 

ΖΑΡΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΟΤΕ [ΒΔΔΔΑ] 

ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΙΠΛ.Α.Τ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ [ΑΔΔΔΔ] 

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ/ΝΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ [ΒΔΔΔΑ] 

ΖΟΥΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΤΕ [ΑΔΔΔΔ] 

ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ, ΕΠΙΚ.ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΤΔΕ [ΑΔΔΔΒ] 

ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΤΕ [ΓΔΔΔΑ] 

ΚΑΛΑΤΣΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ-ΟΤΕ [ΑΓΔΔΒ] 

ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, Μ-Η ΕΜΠ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ [ΑΓΒΓΔ] 

ΚΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΕΠΙΚ.ΚΑΘ.ΠΤΔΕ, ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΟΣ [ΑΓΒΒΓ] 

ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧ., [ΒΔΔΔΑ] 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΟΤΕ [ΑΓΔΔΒ] 

ΚΑΡΒΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΔΡ.ΣΥΓΚΡ.ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ [ΓΔΔΑΒ] 

ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΟΤΕ [ΔΓΒΑΔ] 

ΚΑΡΙΝΙΩΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ [ΑΔΔΔΔ] 

ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ [ΒΓΒΓΑ] 

ΚΙΣΚΗΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, [ΑΔΔΔΔ] 

ΚΙΣΤΟΠΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ/ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ Ο [ΒΔΔΔΓ] 

ΚΟΙΤΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ/ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ [ΒΔΔΔΑ] 

ΚΟΜΒΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΤΕ [ΓΔΒΔΑ] 

ΚΟΜΙΝΗΣ Δ., ΜΗΧ/ΓΟΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΟΤΕ [ΔΔΔΔΒ] 

ΚΟΥΒΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ MARKETING ΟΤΕ [ΑΔΑΔΔ] 

ΚΟΥΜΕΝΤΗ ΜΑΡΙΑ, ΤΗΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΟΤΕ [ΒΑΔΔΑ] 

ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΟΤΕ [ΒΓΔΔΑ] 

ΚΡΕΜΜΥΔΙΩΤΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ [ΓΒΑΒΒ] 

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΧ/ΚΟΣ ΟΤΕ [ΑΓΓΒΔ] 

ΚΩΛΕΤΤΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΕΘ [ΒΒΔΔΒ] 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΤΕ (ΑΝΑΛΥΤΗΣ-ΠΡΟΓΡ/ [ΔΔΔΔΑ] 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΕΥΗ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ [ΒΒΔΓΑ] 

ΚΩΤΣΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΟΤΕ [ΑΓΔΔΑ] 

ΛΑΖΑΡΗ ΣΕΒΑΣΤΗ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ [ΓΔΓΓΒ] 

ΛΑΖΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΟΤΕ [ΑΔΔΔΔ] 

ΛΕΚΚΑΣ Γ., ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ [ΒΔΔΔΑ] 

ΛΟΥΜΑΚΗΣ ΧΑΡ., ΟΤΕ [ΑΔΔΔΔ] 

ΜΑΓΟΥΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ [ΑΓΓΒΔ] 

ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΗΧ/ΚΟΣ ΟΤΕ [ΑΒΔΔΓ] 

ΜΑΝΕΤΑ ΜΑΡΙΑ, ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ [ΒΒΔΔΑ] 

ΜΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΟΜ/Δ ΟΤΕ ΛΑΜΙΑΣ [ΑΔΔΔΔ] 

ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΕΛΕΝΗ, ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΟΣ [ΒΓΔΒΒ] 

ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΟΤΕ [ΔΒΒΓΑ] 

ΜΑΡΜΑΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ [ΒΔΔΔΑ] 

ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΟΤΕ [ΑΒΔΔΔ] 

ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΟΤΕ [ΒΔΔΔΑ] 

ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΖΩΗ, ΟΤΕ [ΑΔΔΔΓ] 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΖΩΗΣ, ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ [ΑΔΔΔΔ] 

ΜΟΥΖΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ [ΓΓΔΔΒ] 

ΜΟΥΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΗΛΕΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ [ΔΔΔΔΒ] 

ΜΠΑΣΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΗΛΕΚ/ΓΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΟΤΕ [ΔΔΒΓΑ] 

ΜΠΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΟΤΕ [ΑΓΔΓΒ] 

ΝΑΣΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΟΤΕ [ΑΔΒΔΔ] 

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Ε., [ΒΒΔΔΑ] 

ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΑΝΝΑ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ, ΟΤΕ [ΒΓΔΔΑ] 

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΤΗΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΟΤΕ [ΒΓΔΔΑ] 

ΝΙΝΙΚΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ, ΟΤΕ [ΒΓΔΔΒ] 

ΝΤΩΝΑΣ ΑΘΑΝ., ΟΤΕ [ΑΔΒΔΔ] 

ΞΕΝΑΚΗ ΒΑΡΛΑ ΖΩΗ, ΧΗΜΙΚΟΣ [ΒΔΔΔΑ] 

ΞΕΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ε.Σ.ΕΞ.-ΜΗΧ. [ΒΔΔΔΑ] 

ΞΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ. [ΓΔΒΔΑ] 

ΟΝΟΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ [ΓΓΓΔΒ] 

ΟΡΦΑΝΟΣ ΤΖΑΝΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΟΤΕ [ΔΒΔΔΑ] 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΤΕ [ΑΔΔΔΔ] 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ [ΒΓΓΓΑ] 

ΕΠΩΝΥΜΟ, ΙΔΙΟΤΗΤΑ 
 

ΨΗΦΟΣ 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΓΑΠΗ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ [ΔΔΔΔΑ] 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ, ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ [ΔΔΔΔΑ] 

ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΤΕ [ΑΓΔΒΔ] 

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ ΟΤΕ [ΑΔΔΔΒ] 

ΠΑΤΣΗ ΒΙΚΥ, ΟΤΕ [ΒΔΔΔΑ] 

ΠΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΗΛ.ΜΗΧ.ΟΤΕ [ΒΓΔΔΑ] 

ΠΕΡΕΣ-ΥΦΑΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΤΕ [ΔΔΔΔΑ] 

ΠΟΛΙΤΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ [ΒΔΓΓΔ] 

ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΟΤΕ [ΒΔΔΔΑ] 

ΠΡΕΒΕΔΟΥΡΟΥ ΔΙΔΩ, ΜΗΧ/ΚΟΣ Η/Υ-ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ [ΑΓΓΓΔ] 

ΡΑΠΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ [ΓΒΔΔΑ] 

ΡΙΓΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ/ΛΟΣ Ν.Π.Δ [ΔΔΔΔΑ] 

ΡΟΥΜΕΝ ΑΛΙΚΗ, ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ [ΑΓΔΔΓ] 

ΣΑΡΑΦΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΟΤΕ [ΑΔΓΒΔ] 

ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑΣ [ΔΔΔΔΑ] 

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΗΧ/ΚΟΣ ΟΤΕ [ΑΔΒΑΔ] 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ [ΒΓΓΓΑ] 

ΣΚΑΛΤΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, ΤΗΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΟΤΕ [ΒΔΓΒΑ] 

ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, ΡΑΔ/ΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΟΤΕ [ΑΓΒΒΔ] 

ΣΚΑΡΤΣΙΟΥΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Δ/ΝΤΗΣ ΟΤΕ ΛΑΜΙΑΣ [ΑΔΔΔΔ] 

ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, [ΒΔΔΔΑ] 

ΣΚΟΥΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΟΤΕ [ΑΔΒΔΓ] 

ΣΟΦΙΑΝΟΣ Α., ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ [ΑΔΔΔΔ] 

ΣΠΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ [ΑΔΔΔΓ] 

ΣΤΕΡΕΜΕΓΚΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ [ΑΔΔΔΒ] 

ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΟΤΕ [ΑΒΔΔΔ] 

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΓ., ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΚΑΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ [ΔΔΔΔΑ] 

ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΟΤΕ [ΑΔΔΒΔ] 

ΤΡΟΥΠΟΣΚΙΑΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ [ΔΔΔΔΓ] 

ΤΣΑΜΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Υπ.Μ.Ε. [ΓΔΓΓΑ] 

ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΟΜ/Τ-ΤΛ [ΑΔΔΔΒ] 

ΤΣΙΑΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΗΛ/ΜΗΧ ΕΜΠ, ΤΗΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ ΟΤΕ [ΓΔΓΓΑ] 

ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΟΤΕ [ΒΓΔΔΑ] 

ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΟΤΕ [ΑΒΔΔΔ] 

ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΟΤΕ [ΑΔΔΔΒ] 

ΧΑΤΖΗΑΓΑΠΗΣ ΣΤ., ΗΛΕΚ/ΓΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ [ΑΔΔΔΑ] 

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ [ΑΓΓΓΒ] 

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ [ΔΔΔΔΑ] 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΣ ΡΑΔ/ΓΟΣ-ΜΗΧ/ΚΟΣ ΟΤ [ΑΔΓΒΔ] 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΟΤΕ [ΔΔΔΔΑ] 
 
 
 
 

   Κ.Β. 
 
 

 

"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. 
 

Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
 

Β. Α. Φιλόπουλος 
Πρόεδρος ΕΛΕΤΟ 
 

Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής 
Μ. Καρδούλη 
Α. Παπαναστασίου 
Β.Α.Φιλόπουλος 
 

Τηλέφωνα:  
πρωί: 6118986 
απόγ.: 8042313, 8562069 
 

Τηλεομοιότυπο: 8068299 
Ηλ. Ταχυδρομείο: valeonti@mail.otenet.gr 
Θέση στο Ιντερνετ: http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 
 

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. 
 
 

Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
ή μέρους του “Ο” με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής 
 

 



  

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 

  ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Καταγγελία 
 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας 
Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) θεωρεί απαράδεκτη την προσφυγή 
στις δικαστικές αρχές για το περιεχόμενο λημμάτων του 
Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθ. 
Γ. Μπαμπινιώτη, τα οποία κατά την επιστημονική γνώμη 
των συντακτών του Λεξικού αποτυπώνουν την 
πραγματικότητα. Κάθε αντίκρουση γίνεται στο στίβο των 
ιδεών με διάλογο. Οι όποιες προσπάθειες απαγορεύσεων 
και διωγμών δεν συνάδουν με την ιερή ελευθερία του 
λόγου. 
 

 Διεθνοποίηση της Ορολογίας  
 και προοπτικές 

 της ελληνικής γλώσσας 
 
 

Σύντομη (εξαιτίας της στενότητας χρόνου) αλλά μεστή 
ήταν η ομιλία του Προέδρου της ΕΛΕΤΟ Βασίλη Α. 
Φιλόπουλου στην εσπερίδα για την Ελληνική Γλώσσα του 
Ιδρύματος Αντώνη Σ.Ν. Τρίτση που πραγματοποιήθηκε 
την 1 Ιουνίου 1998 (βλέπε σχετική στήλη). Ο Β.Α.Φ. έθιξε 
το πολύ σοβαρό θέμα της ζωτικής ανάγκης (για τις 
σημερινές γλώσσες) για διεθνοποίηση της Ορολογίας.  
 
Και λέγοντας διεθνοποίηση δεν εννοούσε την αθρόα 
δανειοληψία όρων από τη γλώσσα πηγής (πολυ συχνά 
την Αγγλική), αλλά τη διεθνή ενοποίηση των εννοιών με 
την καθιέρωση διεθνώς ισοδύναμων ορισμών και στη 
συνέχεια οροδότηση των εννοιών από τους “ειδήμονες 
κάθε γνωστικού πεδίου” και μάλιστα όχι μεμονωμένα και 
ατομικά αλλά από “επιτροπές ειδημόνων” και με 
διαδικασίες κατά τα πρότυπα της ΜΟΤΟ1)  (συλλογικού 
μέλους της ΕΛΕΤΟ), που έχει επιτελέσει μεγάλο έργο στην 
Τηλεπικοινωνιακή Ορολογία. 
 
Τόνισε ιδιαίτερα ο ομιλητής τον κίνδυνο ότι “σε όποια 
γλώσσα δεν καταστεί δυνατό να αναπτύσσεται ορολογία 
παράλληλα με τις άλλες γλώσσες, αυτή η γλώσσα θα 
αποκοπεί από τη διεθνή κοινότητα. Το ζητούμενο είναι οι 
χρήστες της ορολογίας, δηλαδή μεταφραστές, διερμηνείς, 
τεχνικοί συγγραφείς, δημοσιογράφοι και πανεπιστημιακοί 
δάσκαλοι να έχουν άμεσα στη διάθεσή τους ενιαία ελληνική 

                                                           
1ΜΟΤΟ: Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας, Ομάδα Εργασίας 
της Τεχνικής Επιτροπής “Τηλεπικοινωνίες” (ΤΕ-Τ), Συλλογικό Μέλος της 
ΕΛΕΤΟ. Λειτουργεί με την ευθύνη και υποστήριξη του Οργανισμού Τηλε-
πικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), στα πλαίσια επίσημης συνεργασίας με τον 
Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 

ορολογία αντίστοιχη της διεθνούς”. 
 
Το θέμα είναι πολύ μεγάλο, ο χρόνος που διατέθηκε για 
την ανάπτυξή του πολύ μικρός και το μήνυμα πολύ 
σοβαρό για να αρκέσει - κατά τη γνώμη μας - το 
ακροατήριο μιας εσπερίδας για τη διάδοσή του. Θα πρέπει 
να αναπτυχθεί, σε μελλοντική εκδήλωση της ΕΛΕΤΟ, με 
σκοπό την ευρύτερη απήχηση την οποία πιστεύουμε πως 
θα έχει. 
  Κ.Β. 

Εσπερίδα 
 για την Ελληνική Γλώσσα 

 
 
 
 

Τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 1998 το Ιδρυμα Αντώνη Σ.Ν. Τρίτση 
και ο Σύλλογος Φίλων Αντώνη Τρίτση διοργάνωσαν 
εσπερίδα με θέμα “Η Ελληνική Γλώσσα: η προσφορά και 
το μέλλον της στο Ευρωπαϊκό Πολιτισμικό Γίγνεσθαι”. Την 
έναρξη της εκδήλωσης κήρυξε ο δήμαρχος Αθηναίων 
Δημήτρης Αβραμόπουλος στη κατάμεστη από κόσμο 
αίθουσα του Ζαππείου Μεγάρου. 
 
 
 

Από τους ομιλητές έγιναν οι παρακάτω ομιλίες: 

- Ηρα Βαλσαμάκη-Ράλλη. Ο Αντώνης Τρίτσης και η 
Ελληνική Γλώσσα. 

- Κώστας Δάλκος. Η διδασκαλία της ελληνικής στο 
ελληνικό σχολείο σήμερα. 

- Jose Luis Navarro. Επιδράσεις της ελληνικής 
γλώσσας στα ισπανικά. 

- Κώστας Ζουράρις. Γλώσσα και κοινωνική 
ενσωμάτωση. 

- Βασίλης Α. Φιλόπουλος. Διεθνοποίηση της 
Ορολογίας και προοπτικές της ελληνικής γλώσσας. 

- Σαράντος Καργάκος. Εμείς και ο κόσμος. 

- Adrΰs Mohay. Μια ουγγρική ματιά στη διαχρονικότητα 
της ελληνικής γλώσσας. 

- π. Γεώργιος Μεταλληνός. Ο Ελλην λόγος στην 
Ορθοδοξία. 

 

Οι ομιλίες μαγνητοφωνήθηκαν και θα εκδοθούν από το 
Ιδρυμα Αντώνη Σ.Ν.Τρίτση. 
 

 
 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ορολογίας 
 
 

Η INFOTERM έχει υποβάλει πρόγραμμα στην Ευρωπαϊκή 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society  for  Terminology  (ELETO) 
 

Σωκράτη Τσάκωνα 5, 15236 ΠΕΝΤΕΛΗ 
 

Τηλεφ.:   8042313, 6118986 
Τηλεομ.: 8068299, 8042385 
Ηλ.Ταχ.: valeonti@mail.otenet.gr 
http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 
 
 

Αρ.31 Ιούλιος-Αύγουστος 1998 
ISSN 1106-1073 
 

Τιμή: 10 δρχ

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) 

Λ  
Ε  Τ Ο 

L 
Ε 

Ε 
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Επιτροπή για τη δημιουργία “Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Κέντρων Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης Ορολογίας” 
(TDCnet). Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένεται η υπογραφή της 
συμφωνίας τους προσεχείς μήνες. 
 
Η ΕΛΕΤΟ, ως μέλος της INFOTERM, θα διαθέτει κάθε 
σχετική πληροφορία για το δημιουργούμενο “Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Κέντρων Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης 
Ορολογίας” ώστε να διασυνδεθούν με αυτό, 
προσαρμοζόμενα ανάλογα, ελληνικά κέντρα δηλ. του ΤΕΕ, 
του ΕΛΟΤ, του ΙΕΛ κ.ά. 
  Β.Α.Φ. 
 

 
1ο Παγκόσμιο Συνέδριο 

 για τη διδασκαλία των Μαθηματικών 
Πυθαγόρειο Σάμου, 2-6 Ιουλίου 1998 

 
 

Στις αρχές Ιουλίου πραγματοποιήθηκε, στο Πυθαγόρειο 
της Σάμου, το πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο για τη 
διδασκαλία των Μαθηματικών. Οργανωτής του Συνεδρίου 
ήταν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και χορηγοί, εκτός από το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου ήταν Πανεπιστήμια του εξωτερικού 
(Harvard Summer School, Stanford University, Capital 
University), η CASIO (που διαθέτει επιστημονικούς 
υπολογιστές τσέπης για τη διδασκαλία των μαθηματικών 
στην τάξη), τα Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού κ.α. 
 
Σε αυτό το Συνέδριο συμμετείχαν 350 καθηγητές 
Πανεπιστημίων από 44 διαφορετικές χώρες οι οποίοι είχαν 
την ευκαιρία να γνωρίσουν νέους τρόπους διδασκαλίας 
των μαθηματικών, να ανταλλάξουν απόψεις πάνω σε 
θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος όπως είναι η εισαγωγή 
της τεχνολογίας των επιστημονικών υπολογιστών τσέπης 
και των Η/Υ στη διδασκαλία της Αλγεβρας στη 
δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια  εκπαίδευση, η αξιοποίηση 
των πληροφοριών του Διαδικτύου, η εξοικείωση με 
τρόπους διδασκαλίας των μαθηματικών από απόσταση 
και να αναλύσουν τα αποτελέσματα των σχετικών 
ερευνών. 
 ΜΙΠ 
 
 
 
 
 

 
Ευρωπαϊκός Εξυπηρετητής 

Πληροφοριών Ορολογίας - ETIS 
 
 

Ο ETIS (European Terminology Information Server) είναι 
υπηρεσία στο διαδίκτυο (Internet) σχετική με την ορολογία. 
 
Συγκεκριμένα, ο ETIS είναι Ομάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος 
της EAFT (European Association for 
Terminology - Ευρωπαϊκή Ενωση Ορολογίας), στην οποία 
συνεργάζονται οι οργανισμοί: Union Latine, Infoterm, 
TermNet, ELRA (European Language Resources 
Association) και GTW (Geselschaft fur Terminologie und 
Wissenstransfer). 
 
Σκοπός είναι η δωρεάν παροχή πληροφοριών υψηλής 
ποιότητας για την ορολογία. Ετσι, από τη θέση (site) 
του ETIS μπορούν οι χρήστες της ορολογίας να έχουν 
πρόσβαση σε πληροφορίες για οργανισμούς και 
προγράμματα που ασχολούνται με την ορολογία, 
συνέδρια και εκδηλώσεις που γίνονται στον κόσμο, 
σχετική βιβλιογραφία (είτε για την ορολογία είτε με 
ορολογία), κύκλους σπουδών για την ορολογία, κτλ. 
 
Ο ETIS αυτή τη στιγμή περιέχει πληροφορίες στη γαλλική 
γλώσσα (καταρτίζεται και φιλοξενείται από την Union 

Latine), ενώ καταβάλλονται προσπάθειες για μετάφρασή 
του και στη δανική, ιταλική, καταλανική, ολλανδική, 
ρουμανική και ελληνική γλώσσα. Απώτερος στόχος είναι ο 
χρήστης να έχει πρόσβαση στη θέση (site) σε όλες τις 
Ευρωπαϊκές γλώσσες. Ειδικά για την ελληνική γλώσσα, 
για τεχνικούς λόγους, οι αντίστοιχες σελίδες θα 
φιλοξενούνται από τη θέση (site) του Ινστιτούτου 
Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ). 
 
Η προσπάθεια αυτή της μετάφρασης στα ελληνικά είναι 
ιδιαίτερα σημαντική, αφενός γιατί θα δίνεται η δυνατότητα 
στους Ελληνες χρήστες να επικοινωνούν στη δική τους 
γλώσσα και αφετέρου γιατί προωθείται η ελληνική γλώσσα  
ως ισότιμη με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές στα νέα μέσα 
τεχνολογίας. 
 
Για το λόγο αυτό ζητάμε τη συνεργασία εθελοντών για τη 
μετάφραση στα ελληνικά των αντίστοιχων σελίδων. Εχει 
εκτιμηθεί ότι ο κύριος όγκος της μετάφρασης απαιτεί 
λιγότερο από 40 ώρες. Συγκεκριμένα, τ;α κείμενα στον 
ETIS περιέχουν συνολικά 37085 λέξεις, αλλά μόνο το 40% 
των κειμένων αυτών χρήζουν μετάφρασης, επειδή συχνά 
το κείμενο παραπέμπει σε καταλόγους πληροφοριών, 
όπου μόνο η επικεφαλίδα χρειάζεται να μεταφραστεί. 
Μεγάλο μέρος, επίσης, της μετάφρασης μπορεί να γίνει με 
απλή αναζήτηση και αντικατάσταση, αφού τα κείμενα 
παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό επαναληψιμότητας. 
 
Πρέπει να σημειωθεί, επίσης, ότι έχουν ήδη μεταφραστεί 
στα ελληνικά τα κείμενα της EAFT (καταστατικό, στόχοι, 
οδηγίες για τις Ομάδες Ειδικού Ενδιαφέροντος, όροι 
αναφοράς του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου και 
συμπληρωματικός κανονισμός του Διοικητικού 
Συμβουλίου) και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να 
απευθύνεστε στην κα Πένυ Λαμπροπούλου (τηλ. 
6800959, τηλεομ. 6852620). 

 Π.Λ. 
 
 
 

 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στην επιστήμη της Μετάφρασης 

 
 

Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας 
του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της 
Μετάφρασης με τη συνεργασία της ΕΛΕΤΟ, του Τμήματος 
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου 
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Αθηνών, του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, πολλών Πανεπιστημίων του 
εξωτερικού και του ΙΕΛ σε θέματα διδασκαλίας και 
έρευνας. Με αυτό το Πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι θα 
έχουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν στη θεωρία και 
έρευνα: 
1.  της Θεωρίας και Πράξης της Μετάφρασης, 
2.  της Διδακτικής της Μετάφρασης και της Διερμηνείας, 
3.  της Ορολογίας, 
4.  της διασύνδεσης των τεχνολογιών αιχμής με τη 

Μετάφραση. 
 ΜΙΠ 
 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
 
 

Λάβαμε – και ευχαριστούμε – τα ακόλουθα περιοδικά: 
 
• Βιομηχανική Οικονομική Επιθεώρηση, τευχ. 730, 

Ιούν. 98, τευχ. 731, Ιούλ. 98 
• Χρονικά Κεντρ. Ισρ. Συμβ. αρ. φ. 154, Μάρτ.-Απρίλ. 

98, αρ. φ. 155, Μάι.-Ιούν. 98. 
• Δελτίο του ΣΕΒ, τ. 576, Aπρίλ. 98, τ. 577, Μάι. 98 
• Terminology Standardization and Harmonization - 

TSH, Vol.8, No 1-4, 1996, Vol.9, No 1-4, 1997. 
• Καινοτομία, Ερευνα και Τεχνολογία, τεύχος 10. 

Αρίλ.-Ιούν. 98. 
 Β.Α.Φ. 

 

 

Γενική Συνέλευση INFOTERM 
 
 

Η τρίτη Γενική Συνέλευση της INFOTERM θα γίνει στη 
Βιέννη στις 27 Αυγούστου 1998, μετά από το διπλό 
συνέδριο “Επαγγελματική Επικοινωνία και Μεταφορά 
Γνώσης” (ProCom 98). 
 
Η Γενική Συνέλευση θα έχει πανηγυρικό χαρακτήρα και 
κατά τη διάρκειά της θα απονεμηθούν τα βραβεία 
INFOTERM και θα γίνει η τελετή προς τιμή του Ευγένιου 
Βούστερ. 
 
Στη Γενική Συνέλευση της INFOTERM έχει προσκληθεί και 
θα μετάσχει ο Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ Βασίλης 
Φιλόπουλος. 
 
 
 

 

 

Γενική Συνέλευση IΙFT 
 
 

Η Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Ινστιτούτου Ερευνών 
Ορολογίας (International Institute for Terminology 
Research - IIFT) θα γίνει στη Βιέννη στις 25 Αυγούστου 
1998. H EΛETO, μέλος του IΙFT, θα συμμετάσχει στη 
Γενική Συνέλευση με αντιπροσωπεία. 
. 

 

 

Θερινό Σχολείο Ορολογίας 
 

Το 15ο Θερινό Σχολείο για Ορολογία με τίτλο: 
“Terminology Management in Specialized Environments” 
διοργανώνεται από το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών 
Ορολογίας (IΙFT) σε συνεργασία με το Διεθνές Δίκτυο 
Ορολογίας (TermNet) στη Βιέννη από 17 ως 21 
Αυγούστου 1998. 
 
Συντονιστές του Σεμιναρίου είναι η καθ. Sue Ellen Wright 
(USA) και ο καθ. Gerhard Budin (Αυστρία). Επίσης θα 
διδάξουν διαπρεπείς επιστήμονες από το χώρο της 
Ορολογίας. Γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική. Στους 
συμμετέχοντες θα χορηγηθούν σημειώσεις του σεμιναρίου 
και πιστοποιητικό παρακολούθησής του. 
 

Το κόστος εγγραφής στο σεμινάριο ανέρχεται από 4.000 
ως 6.000 σελίνια Αυστρίας, ανάλογα με τις διαλέξεις που 
θα παρακολουθηθούν. Εγγραφές γίνονται στη διεύθυνση: 
 

TermNet 
Simmeringer Haupt str.24 

A-1110 Vienna 
Austria 

Τηλ. +43174040280, Τηλεομ. +43174040281 
 

 Β.Α.Φ. 
 
 

 

 

Τυποποίηση Ορολογίας 
 
 

Η Γραμματεία της Διεθνούς Επιτροπής ISO/TC37 
“Τυποποίηση Ορολογίας” και η INFOTERM εκδίδουν από 
κοινού το περιοδικό “Terminology Standardization and 
Harmonization” (TSH). Αυτή η κοινή έκδοση αποσκοπεί 
στην επικοινωνία και συνεργασία ανάμεσα σε οργανώσεις 
και πρόσωπα που ενδιαφέρονται για τη δουλειά της 
τυποποίησης της Ορολογίας. Δίνει πληροφορίες για 
τυποποίηση όρων, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των διεθνών 
τεχνικών επιτροπών τυποποίησης, επίσης για καινούριες 
εκδόσεις σ’ αυτό το πεδίο. 
 
Σε ειδική έκδοση, που κυκλοφόρησε πρόσφατα μετά την 
αναδιοργάνωση της INFOTERM και που καλύπτει το έτος 
1996, υπάρχει αφιέρωμα στη δουλειά της Διεθνούς 
Ενωσης Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας (IUPAC). 
Σταχυολογούνται 31 δημοσιεύματα για την τυποποίηση 
της χημικής ονοματολογίας. 
 
Υπενθυμίζεται ότι είχε γίνει ανακοίνωση στο 1ο Συνέδριο 
“Ελληνική Γλώσσα και Ορολογια” για την απόδοση της 
ονοματολογίας της IUPAC στα ελληνικά από τον καθ. 
Π. Σίσκο και τον υπογράφοντα  
 Β.Α.Φ. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 1ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

 
HELLENIC LANGUAGE AND TERMINOLOGY 

PAPERS OF 1ST 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 671-591002-
12 και αποστολή φωτοαντίγραφου της απόδειξης 
καταβολής, ταχυδρομικά, στη διεύθυνση της ΕΛΕΤΟ ή με 
το τηλεομοιότυπο στον αριθμό 01-8068299. 

 

ISBN 690-86069-0-X
 
 
 

 

ΓΡΕΚΑΝΙΚΑ:  
Τα Ελληνικά της Ιταλίας 

 

Είναι γνωστό ότι σε χωριά της Απουλίας και της 
Καλαβρίας, στον ιταλικό νότο, επιβίωσε ελληνική 
διάλεκτος που στις σημερινές συνθήκες σβύνει. Η 
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διάλεκτος έχει μελετηθεί από ξένους και Ελληνες 
γλωσσολόγους και υπάρχουν διάφορες θεωρίες για την 
προέλευσή της. Η άποψη ότι προέρχεται από αποικισμό 
στα βυζαντινά χρόνια αντικρούεται από την ύπαρξη 
αναλλοίωτων αρχαίων ελληνικών λέξεων που έχουν 
εκπέσει στη μεσαιωνική ελληνική όπως και στη σύγχρονη. 
 
Συμβολή στο θέμα αυτό αποτελεί η διενέργεια 
διαγωνισμού ανάμεσα σε μαθητές των χωριών αυτών από 
τον Ομιλο Διάδοσης Ελληνικής Γλώσσας της Αθήνας, με 
θέμα “ένα παραμύθι που άκουσαν από τους παπούδες” 
που να γραφτεί στα γρεκάνικα. 
 
Οι μαθητές που βραβεύτηκαν φιλοξενήθηκαν από τον 
Ομιλο στην Ελλάδα και σε ωραία τελετή, που 
παρακολούθησε πλήθος κόσμου στο ξενοδοχείο 
S.G.Lycabetus, ο Πρόεδρος Α. Παναγόπουλος και ο 
Γ. Γραμματέας Γ. Παυλάκος του Ομίλου, μίλησαν για τα 
ελληνικά της Ιταλίας και απένειμαν τα βραβεία. 
 Β.Α.Φ. 
 
 

 

Τελωνειακής ορολογίας 
συνέχεια... 

 
Από την κα Α. Ασημακοπούλου, Γενική Διευθύντρια του 
Γενικού Χημείου του Κράτους και εκλεκτό μέλος της 
ΕΛΕΤΟ, λάβαμε το ακόλουθο τηλεομοιοτύπημα: 
 
 “Πρός ΕΛΕΤΟ 
 

ΘΕΜΑ: Τελωνειακή ορολογία (Τεύχος αρ.30) 
 

Ολισθηρό δρόμο μπορεί να πάρει ο αβασάνιστος 
σχολιασμός σύμφωνα με την ετυμολογία (!) ορολογίας που 
χρησιμοποιείται (και μάλιστα από καιρό) σε 
εξειδικευμένους χώρους και κεφάλαια και μπορεί να έχει 
και συμβατικό χαρακτήρα έστω και στην συνέχεια ατυχούς 
αρχικά χρησιμοποίησης. 
 

Ομως, εδώ δεν συμβαίνει ούτε αυτό, αλλά κυριολεκτούμε: 
 

- Territoire (donanier) είναι το έδαφος και μπορεί να 
είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από το (π.χ.) εθνικό 
έδαφος κράτους επειδή εξαιρούνται ζώνες ελεύθερης 
κυκλοφορίας ή περιλαμβάνονται (π.χ.) πρώην κτήσεις. 

 

- Origine είναι η “καταγωγή” των εμπορευμάτων μόνο 
που αυτή μπορεί (ή δεν μπορεί) να συμπίπτει 
περιστασιακά με την “προέλευση”. 

 

 Με θερμούς χαιρετισμούς 
 Αγγελική Ασημακοπούλου” 
 
Αφού οι όροι έχουν “καταξιωθεί” και έχουν γίνει αποδεκτοί 
στη χρήση, ισχύουν. Ομως, οι εκδότες του λεξικού είχαν 
διαφορετική άποψη, ζητούσαν υποδείξεις βελτίωσης της 
τελωνειακής ορολογίας. 
 
Για τους επίμαχους όρους η κριτική ήταν βιαστική, αφού 
δεν λήφθηκαν υπόψη οι ορισμοί. Ξένιζε η δυσνόητη, ή πιο 
ορθά παραπλανητική, σημασία των ελληνικών όρων. Το 
“έδαφος” παραπέμπει σε άλλη σημασία. Ισως στον 
πληθυντικό “τελωνειακά εδάφη” είναι πιο κοντά. Μήπως 
το “ζώνη” που αναφέρεται είναι ο υπάρχων καταξιωμένος 
όρος; Υπενθυμίζεται και η “Ζώνη Ελεύθερων 
Συναλλαγών”. 
 
Το “καταγωγή” αποτελεί διεύρυνση της σημασίας του 
όρου σε άψυχα, θεμιτό. Αυτό δε σημαίνει αποδοχή 
αλλαγής της έννοιας. Επομένως καταγωγή προϊόντος είναι 
οι ... πρώτες ύλες. 
 Β.Α.Φ. 
 

 
Νέο Λεξιλόγιο της ΜΟΤΟ 

σε Δημόσια Κρίση 
 

Στις 31-8-98 λήγει η Δημόσια Κρίση του επιμέρους 
Λεξιλογίου Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Αρ.17 που 
κυκλοφόρησε η ΜΟΤΟ και είναι συλλογή όρων των 
“δορυφορικών επικοινωνιών”. 
Οι 600 περίπου αποδέκτες του Λεξιλογίου (άτομα, 
υπηρεσίες και οργανισμοί) - αλλά και κάθε άλλος 
ενδιαφερόμενος - καλούνται να συμβάλουν στο θεσμό που 
εξασφαλίζει την ευρύτερη δυνατή αποδοχή των 
ελληνικών όρων που εκπονούνται από όργανα 
ορολογίας, όπως η ΜΟΤΟ και τα άλλα συλλογικά μέλη 
της ΕΛΕΤΟ, με μεγάλους ρυθμούς για να καλύψουν τους 
αντίστοιχους ρυθμούς δημιουργίας ξενόγλωσσων όρων. 
 Κ.Β. 
 
 
 
 
 
 

 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ2έλα κι εσύ 
 

 
 

ανταγωνιστική περιγνωσία 
 

Ανάμεσα στις σημασίες της αγγλικής λέξης intelligence 
είναι και “οργανωμένη γνώση ή πληροφορία για κάποιο 
θέμα ή για κάποιο αντικείμενο ή άτομο”. Προφανώς, μ’ 
αυτή της σημασία η λέξη αυτή συμμετέχει στο σύνθετο 
όρο competitive intelligence. H MOTO, την οποία 
απασχόλησε το θέμα, έκαμε την πρόταση η λέξη 
intelligence για την παραπάνω σημασία να αντιστοιχιστεί 
με το νεολογισμό περίγνωση ή περιγνωσία. Δηλαδή: 
 

intelligence: περίγνωση, περιγνωσία 
competitive intelligence: ανταγωνιστική περίγνωση, 
  ανταγωνιστική περιγνωσία. 
 
Καλούνται οι αναγνώστες του “Ο” για σχόλια ή 
οποιεσδήποτε άλλες προτάσεις (στο τηλεομοιότυπο, στο 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ή στα τηλέφωνα του “Ο”).   

 

   Κ.Β. 
 

"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. 
 

Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
 

Β. Α. Φιλόπουλος 
Πρόεδρος ΕΛΕΤΟ 
 

Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής 
Μ. Καρδούλη 
Α. Παπαναστασίου 
Β.Α.Φιλόπουλος 
 

Τηλέφωνα:  
πρωί: 6118986 
απόγ.: 8042313, 8562069 
 

Τηλεομοιότυπο: 8068299, 8042385 
Ηλ. Ταχυδρομείο: valeonti@mail.otenet.gr 
Θέση στο Ιντερνετ: http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 
 

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. 
 
 

Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
ή μέρους του “Ο” με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής 

 

                                                           
2 ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ. 
 



  

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 

  ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Συνεχίζουμε 
 
 

Σε λίγες μέρες συμπληρώνεται ένα έτος από τη διεξαγωγή 
του 1ου Συνεδρίου “Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία” που 
είχε μεγάλη απήχηση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό. Η επιτυχία του 1ου Συνεδρίου μας υποχρεώνει 
να τηρήσουμε την υπόσχεση για διεξαγωγή του 2ου 
Συνεδρίου μετά δύο έτη, όπως ζήτησαν οι πιο πολλοί 
σύνεδροι που είχαν απαντήσει στο σχετικό 
ερωτηματολόγιο. Ούτε σ’ αυτό το Συνέδριο θα είναι μόνη 
της η ΕΛΕΤΟ. Εκτός από τους συνδιοργανωτές του 1ου 
Συνεδρίου, έχουν κληθεί να συμμετάσχουν στη 
διοργάνωση του 2ου Συνεδρίου και άλλοι φορείς από τους 
οποίους εκφράστηκαν διαμαρτυρίες επειδή δεν είχαν 
συμπεριληφθεί. 
 

Ηδη, έχει συγκροτηθεί ο πυρήνας της Οργανωτικής 
Επιτροπής, η οποία θα συμπληρωθεί με εκπροσώπους 
των συνδιοργανωτών και η οποία θα αποφασίσει και θα 
εξαγγείλει τις λεπτομέρειες του 2ου Συνεδρίου “Ελληνική 
Γλώσσα και Ορολογία”. Φυσικά, είναι υποχρεωμένη να 
συμμορφωθεί με την επιθυμία της πλειονότητας των 
συνέδρων του 1ου Συνεδρίου για διεξαγωγή του στην 
Αθήνα τον Οκτώβρη του 1999. Επίσης, εξαιτίας της 
αναμενόμενης διεθνούς συμμετοχής, αναγκαστικά, 
γλώσσα του 2ου Συνεδρίου δεν θα είναι μόνο η ελληνική, 
ανάλογα με ό,τι ίσχυσε και στο πρώτο. 
 

Ευελπιστούμε στην πιο μεγάλη επιτυχία του 2ου 
Συνεδρίου και ευχόμαστε η Οργανωτική Επιτροπή να μην 
αντιμετωπίσει προβλήματα σαν αυτά που παρουσιά-
στηκαν στο 1ο Συνέδριο, αλλά και αν παρουσιαστούν  να 
τα ξεπεράσει. 
 Β.Α.Φ. 

 Γενική και Ειδική 
Τηλεπικοινωνιακή Ορολογία 

 (Εκδοση 9η) 
 

Αν υπάρχει ένα παράδειγμα Επιτροπής/Ομάδας 
Ορολογίας της οποίας το έργο δημοσιοποιείται ευρέως και 
εφαρμόζεται είναι η ΜΟΤΟ1),  το συλλογικό μέλος της 
ΕΛΕΤΟ που εργάζεται ασταμάτητα από το 1989 μέχρι 
σήμερα και έχει εκπονήσει αρκετές χιλιάδες ελληνικούς 
όρους των Τηλεπικοινωνιών. 
                                                           
1 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 Τηλε-
πικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), στα πλαίσια επίσημης συνεργασίας με τον 
Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 

 

Ο ΟΤΕ, που έχει την ευθύνη της λειτουργίας της ΜΟΤΟ, 
εκτός από τα επιμέρους Λεξιλόγια Τηλεπικοινωνιακής 
Ορολογίας που στέλνει για σχολιασμό σε ένα σύνολο 600 
περίπου αποδεκτών (προσώπων και Υπηρεσιών στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό), έχει κάμει ήδη τέσσερις 
εκδόσεις του Ενιαίου Λεξιλογίου Τηλεπικοινωνιακής 
Ορολογίας (ΕΛΤΟ). Καθεμιά από αυτές περιείχε όλους 
τους επεξεργασμένους και οριστικοποιημένους τηλε-
πικοινωνιακούς όρους και απευθυνόταν σε ευρύ κοινό 
που ενδιαφέρεται για τις Τηλεπικοινωνίες.  
 

Παράλληλα, επειδή τόσο οι εργασίες της ΜΟΤΟ όσο και 
των άλλων Ομάδων Τυποποίησης του τομέα των 
Τηλεπικοινωνιών (που λειτουργούν επίσης με την 
υποστήριξη του ΟΤΕ σε συνεργασία με τον ΕΛΟΤ) 
προχωρούν με γοργούς ρυθμούς, ο ΟΤΕ, είχε κάμει μέχρι 
πέρυσι, οκτώ εκδόσεις με τον τίτλο “Γενική και Ειδική 
Τηλεπικοινωνιακή Ορολογία”  καθεμιά από τις οποίες 
ήταν το εκάστοτε “στιγμιότυπο της Βάσης Τηλεπικοι-
νωνιακής Ορολογίας TELETERM” που περιλάμβανε 
όλους τους επεξεργασμένους από τη ΜΟΤΟ όρους, αλλά 
και πολλούς άλλους που είναι υποψήφιοι για επεξεργασία 
και οριστικοποίηση, και απευθυνόταν στα μέλη των 
Επιτροπών/Ομάδων Τυποποίησης ή Ορολογίας, στον 
ΟΤΕ, στον ΕΛΟΤ και σε άλλους φορείς, στις 
Μεταφραστικές Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, κτλ. 
 

Από τις αρχές του καλοκαιριού, η Τυποποίηση και η 
Ορολογία έχουν αναβαθμιστεί, στον ΟΤΕ, με την ίδρυση 
της Διεύθυνσης Ποιότητας, ξεχωριστό Τμήμα της οποίας 
τις περιλαμβάνει. Σήμερα, λοιπόν, η ΜΟΤΟ λειτουργεί με 
την ευθύνη του Τμήματος Τυποποίησης, Προτύπων και 
Προδιαγραφών της Διεύθυνσης Ποιότητας, η οποία 
προέβη στην 9η Εκδοση της “Γενικής και Ειδικής 
Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας”. 
 

Η έκδοση αυτή αποτελεί το σημερινό αγγλοελληνικό 
στιγμιότυπο της Βάσης TELETERM και περιλαμβάνει 
43.597 αντιστοιχίες όρων (αγγλικού-ελληνικού). Φυσικά,   
το τεύχος διατίθεται και σε άλλους ενδιαφερομένους εκτός 
από τους προαναφερθέντες, αλλά όχι σε απεριόριστο 
αριθμό. 
 

Με την ενίσχυση του έργου της ΜΟΤΟ, στα πλαίσια της 
αναπτυσσόμενης ήδη Διεύθυνσης Ποιότητας του ΟΤΕ, θα 
ακολουθήσει, ελπίζουμε σύντομα, η 5η έκδοση του 
Ενιαίου Λεξιλογίου Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας 
(ΕΛΤΟ) που θα απευθύνεται, όπως και οι προηγούμενες 
σε πολύ ευρύτερο κοινό.  
  Κ.Β. 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society  for  Terminology  (ELETO) 
 

Σωκράτη Τσάκωνα 5, 15236 ΠΕΝΤΕΛΗ 
 

Τηλεφ.:   8042313, 6118986 
Τηλεομ.: 8068299, 8042385 
Ηλ.Ταχ.: valeonti@mail.otenet.gr 
http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 
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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) 
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Συμπόσιο για τη νεολογία 
 
 
 

Στις σημερινές συνθήκες, με την εκπληκτική αύξηση της 
γνώσης και τη δημιουργία νέων εννοιών, έχει γίνει 
επιτακτική η ταχύρρυθμη εκπόνηση νεολογισμών. Δεν 
υπάρχει επαρκής χρόνος για φυσικές διεργασίες 
πρότασης καινούριων όρων και αποδοχής ή όχι από τη 
γλώσσα, όπως συνέβαινε σε παλαιότερες εποχές. 
 

Η μελέτη των νεολογισμών δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν 
πρόσφατη δραστηριότητα. Ομως, σήμερα αποτελεί ένα 
από τα μέτωπα της Ορολογίας. Η τεράστια πρακτική 
δραστηριότητα απαιτεί ιδιαίτερη θεωρητική μελέτη. 
 

Το Επιστημονικό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Γλωσσολο-
γίας του Πανεπιστημίου Pompeu Sabra οργανώνει 
συμπόσιο για τη Νεολογία στη Βαρκελώνη στις 18 
Δεκέμβρη 1998. Στο συμπόσιο θα αναπτυχθούν 
τελευταίες απόψεις για αυτόν τον κλάδο και τη διάδοση 
των νεολογισμών με κατάρτιση ειδικών λεξικών. 
Πληροφορίες: 
 

Observatori de Neologia 
Institut Universitari de Lingüistica Aplicada 
Universitat Pompeu Fabra 
La Rambla, 30-32, 08002 Barcelona 

 

Tel: (34) 935 42 23 22 
Fax (34) 935 42 23 21 
iula@grup.upf.es 
httpQ//www.iula.upf.es  

 Β.Α.Φ. 
 

Βασικοί όροι Πληροφορικής 
 
 

Λάβαμε από την Union Latine το “Λεξικό των Βασικών 
Ορων Πληροφορικής στις Νεολατινικές Γλώσσες”. 
Πρόκειται για έκδοση, από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης 
(Paris III), αποσπάσματος του “Πανλατινικού Λεξικού 
Πληροφορικής”. 
 

Το υπόψη Λεξικό περιλαμβάνει 130 βασικούς όρους 
πληροφορικής στις έξι νεολατινικές γλώσσες (γαλλικά, 
ισπανικά, ιταλικά, καταλανικά, πορτογαλικά και ρουμανικά) 
και στην αγγλική. 
 
 
 
 

 
 Ονοματοδοσία Χημικών Ενώσεων 

 
 

Στο τεύχος αρ.4 του 1998 του περιοδικού “Χημικά 
Χρονικά” δημοσιεύεται άρθρο του Δημήτρη Γιάξα, μέλους 
της ΕΛΕΤΟ, με τίτλο “Ονοματοδοσία Χημικών Ενώσεων 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση”. 
 

Στο άρθρο γίνεται παρουσίαση των εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ονόματα χημικών ενώσεων 
στις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 
 

Οι συλλογές που παρουσιάζονται είναι: 
1. Ευρωπαϊκό Τελωνειακό Ευρετήριο Χημικών Ουσιών. 

Στο Ευρετήριο περιέχονται 32.000 ονόματα χημικών 
ουσιών. 

2. Ευρωπαϊκός Κατάλογος Χημικών Ουσιών που 
κυκλοφορούν στο Εμπόριο (EINECS), 1990. Ο 
Κατάλογος περιέχει 100.106 λήμματα. 

3. Ευρωπαϊκός Κατάλογος Γνωστοποιημένων Χημικών 
Ουσιών (ELINCS). 
Συμπλήρωμα του προηγουμένου. 

4. Κατάλογος Επικίνδυνων Ουσιών στα Παραρτήματα 
των Οδηγιών 76/907/ΕΟΚ και 96/54/ΕΟΚ. 

 Β.Α.Φ. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Συνεστίαση της ΕΛΕΤΟ:  
Τρίτη  10 Νοεμβρίου 1998 

 

Νέα συνεστίαση, για τα μέλη και τους φίλους της ΕΛΕΤΟ, 
αποφάσισε το ΔΣ, που θα πραγματοποιηθεί στις  10 Νο-
εμβρίου 1998, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 στο κέντρο 
Ελλοπία, Αριστοτέλους 84, Χαλάνδρι (εκεί όπου είχε γίνει, 
και είχε σημειώσει μεγάλη επιτυχία, το κόψιμο της πίτας 
της ΕΛΕΤΟ). Τιμή συμμετοχής: 5.000 δρχ.  
Παράκληση για δηλώσεις συμμετοχής, ώστε να 
κρατηθούν θέσεις, στα τηλέφωνα 6118986 και 8042313. 

 
 

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. 
 

 
 
 
 
 

 
Γραμματική Ελληνικής Γλώσσας 

στα Αγγλικά 
 

Αναδημοσιεύουμε από το ΒΗΜΑ (2 Αυγ. 1998) 
απόσπασμα από το άρθρο του καθ. Θάνου Κακουριώτη: 
 
 

“Μια γραμματική της νεοελληνικής, γραμμένη στα αγγλικά, 
είναι πάντοτε ευπρόσδεκτη, γι’ αυτό και θα πρέπει να 
εκτιμηθεί δεόντως η προσπάθεια που κατέβαλαν τρεις 
λαμπροί επιστήμονες: δύο άγγλοι ελληνιστές, οι καθηγητές 
P. Mackridge και D. Holton, πανεπιστημιακοί δάσκαλοι 
στα δύο μεγάλα, ιστορικά, βρετανικά πανεπιστήμια 
(Οξφόρδης και Κέιμπριτζ, αντίστοιχα), και μαζί τους μια 
Ελληνίδα, η κ. Ειρ. Φιλιππάκη-Warburton, γλωσσολόγος 
διεθνούς ακτινοβολίας και καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο 
του Reading. 
 
 

Η γραμματική τους περιέχει πρόλογο και τρία μεγάλα 
μέρη: ένα για τη Φωνητική, τη Φωνολογία και το ελληνικό 
σύστημα γραφής, ένα δεύτερο για τη Μορφολογία και 
τέλος ένα τρίτο, για τη Σύνταξη, που παίρνει και τη μερίδα 
του λέοντος στο βιβλίο αυτό των 519 σελίδων. Δεν 
περιέχει βιβλιογραφία, αλλά υπάρχουν τέσσερα 
συμπληρωματικά παραρτήματα καθώς και Ερμηνευτικό 
Γλωσσάριο.” 
 Β.Α.Φ. 
 

 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 

 
 
 

Λάβαμε – και ευχαριστούμε – τα ακόλουθα περιοδικά: 
 

• Βιομηχανική Οικονομική Επιθεώρηση, τεύχ. 732, 
Αύγ. 98, τεύχ. 733, Σεπτ. 98 

• Ελληνική Διεθνής Γλώσσα, τεύχ. 34, Απρ.-Ιούν.98 
• Αρναία, τεύχ. 38, Ιαν.-Μάρτ. 1998 
• Χρονικά Κεντρ. Ισρ. Συμβ. αρ. φ. 156, Ιούλ.-Αύγ. 98, 
• Ενημερωτικό Δελτίο του ΣΕΒ, τ. 578, Ιούν.-Ιούλ. 98 
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Γενική Συνέλευση της EAFT 
 
 
 
 

Η τρίτη Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
Ορολογίας (EAFT - European Association for Termino-
logy)  έγινε στη Βιέννη στις 28 Αυγούστου 1998, μετά από 
το διπλό συνέδριο “Επαγγελματική Επικοινωνία και 
Μεταφορά Γνώσης” (ProCom 98). 
 
 

Στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, η Πρόεδρος της 
EAFT Helmi Sonneveld παρουσίασε τον Ετήσιο Απολο-
γισμό, τονίζοντας τα επιτεύγματα του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
 
 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα οργανωτικά θέματα που 
απασχόλησαν το ΔΣ και κυρίως στη μεταφορά της έδρας 
και του τραπεζικού λογαριασμού της EAFT στην 
Ολλανδία. Η πρόταση αυτή τέθηκε σε ψηφοφορία και έγινε 
τελικά δεκτή από τη ΓΣ. 
 
 

Παρουσιάστηκαν επίσης οι συνεργασίες που έχουν ήδη 
ξεκινήσει με άλλες οργανώσεις και δίκτυα (ELRA, Infoterm, 
Realiter, IITF, κτλ.) με στόχο την προώθηση της 
Ορολογίας. Για το σκοπό αυτό, πρόκειται να διοργανωθεί 
στο Παρίσι, στα τέλη Μαΐου ή αρχές Ιουνίου ένα συνέδριο 
με τις εθνικές και τοπικές οργανώσεις Ορολογίας. Ηδη 
προγραμματίζεται μια συνάντηση στο Παρίσι τον 
Δεκέμβριο με αντικείμενο την προετοιμασία του συνεδρίου. 
 
 

Μια από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες που έχει 
αναλάβει η EAFT, σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις, 
είναι ο ETIS (Ευρωπαϊκός Εξυπηρετητής Πληροφοριών 
Ορολογίας) ο οποίος παρέχει πληροφορίες για την 
Ορολογία στην Ευρώπη. Η πρόσβαση στον ETIS γινόταν 
καταρχήν στη γαλλική γλώσσα, ενώ τώρα έχουν 
αναπτυχθεί ήδη και η ιταλική, ολλανδική, καταλανική και 
ισπανική έκδοση, και προετοιμάζονται και εκδόσεις με 
άλλες γλώσσες, μεταξύ των οποίων και η ελληνική. 
Προβλέπεται ανασχεδιασμός του υλικού, σύμφωνα με τις 
συστάσεις του TDCnet, καθώς ο ETIS θα παρέχει την 
πρόσβαση στις υπηρεσίες του TDCnet. 
 
 

Οι Ομάδες Ειδικού Ενδιαφέροντος (Special Interest 
Groups - SIGs) αποτέλεσαν αντικείμενο ιδιαίτερης 
παρουσίασης. Το ΔΣ προσπαθεί να ορίσει καλύτερα το 
ρόλο των SIGs: ως δίκτυο, ερευνητική ομάδα ή εμπορικό 
πρόγραμμα. Συζητήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει με βάση δύο 
προτάσεις για SIG: τη δημιουργία ενός δικτύου για τη 
διδασκαλία της ορολογίας και τη δημιουργία ενός δικτύου 
ανταλλαγής πληροφοριών για φοιτητές σε επίπεδο 
διδακτορικού διπλώματος. 
 
 
 

Τόσο ο ετήσιος απολογισμός όσο και ο Οικονομικός 
Απολογισμός έγιναν ομόφωνα δεκτοί από τη ΓΣ. 
 
 

Για το νέο έτος, ο προγραμματισμός δράσης 
περιλαμβάνει δύο σημαντικά στοιχεία: 
 

• τη διοργάνωση του Συνεδρίου Ορολογίας και 
 

• την απόφαση να δοθεί προτεραιότητα στη δημιουργία 
και συντονισμό των SIG. 

 
 

Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχε και ο Πρόεδρος της 
ΕΛΕΤΟ Βασίλης Φιλόπουλος ο οποίος είναι και Πρόεδρος 
του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της EAFT. 
 Π.Λ. 
 

 

 

ΤΚΕ 99 
 
 

Το 5th International Congress on Terminology and 
Knowledge Engineering με τίτλο “Πολυμέσα και 

Περιεχόμενο για τη Νέα Χιλιετία” θα διεξαχθεί στο 
Ινσμπρουκ της Αυστρίας από 24 ως 28 Αυγούστου 1999. 
 

Το συνέδριο συνεχίζει το θεσμό των συνεδρίων που 
άρχισαν στο Τριέρ το 1987 και το 1990, στην Κολωνία το 
1993 και στη Βιέννη το 1996. Το αντικείμενο των 
συνεδρίων έχει διεθνές ενδιαφέρον αφού αναφέρεται σε 
διεπιστημονικές μεθόδους των επιστημών της Ορολογίας, 
Πληροφόρησης και Πληροφορικής. Με το θεσμό 
επιδιώκεται να επιτευχθεί παγκόσμια διαθεσιμότητα της 
πληροφόρησης και της Γνώσης, με πολυμέσα. 
 

Το συνέδριο ΤΚΕ 99 περιλαμβάνει 8 τμήματα στις 
παρακάτω περιοχές έρευνας: 
 

• Θεωρία Γνώσης και Ορολογία 
• Διαχείριση Δεδομένων Γνώσης 
• Πολυμέσα και Περιεχόμενο 
• Τεχνολογία Γλώσσας και Ορολογία 
• Τεκμηρίωση και Ορολογία 
• Παγκόσμιος Ιστός και Ορολογία 
• Πολυγλωσσία και Ορολογία 
• Ανακοινώσεις Ειδικών και Ορολογία. 
 

Γίνονται δεκτές περιλήψεις για ανακοινώσεις που 
αναφέρονται σε πρωτότυπες και αδημοσίευτες ερευνητικές 
συνεισφορές, ως τις 15 Οκτώβρη 1998. 
 

Οποιος ή όποια ενδιαφέρεται για πιο πολλές πληροφορίες 
να απευθυνθεί στην ΕΛΕΤΟ ή στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση  peter.Sandrini@uibk.ac.at 
 Β.Α.Φ. 
 
. 

 

Ούτε λίγοι, ούτε πολλοί  
 
 
 

Ούτε λίγοι, ούτε πολλοί, αλλά ευάριθμοι. Διαμάχη ή πιο 
ορθά διδαχή από διάφορους ειδήμονες του λόγου για την 
ορθή σημασία της λέξης “ευάριθμος”. Την ανιχνεύω πίσω 
σε επιφυλλίδα του Παντελή Μπουκάλα στην Καθημερινή 
της 28 Απριλίου 1991. “Ανάλογο έχει υποστεί εκείνο το 
ταλαίπωρο επίθετο “ευάριθμος”, που κυκλοφορεί με 
οριστικώς απολεσθείσα την τιμή του ετύμου του. Οχτώ 
στις δέκα περιπτώσεις το βιάζουν να κομίσει σημασία 
εντελώς αντίθετη από αυτή που ορίζει η σύνθεσή του. 
Φταίει μάλλον εκείνο το “ευ” στην αρχή. Μας μπερδεύει. 
Γιατί βλέπετε στον καιρό μας και στον πολιτισμό μας το 
“καλό” ταυτίζεται υποχρεωτικώς με το “πολύ”. Κι ας 
ισχυρίζονται τα πείσμονα λεξικά ότι ευάριθμος είναι ο 
“ευαρίθμητος, ο ευκόλως αριθμούμενος, ο ολιγάριθμος”... 
 

Οπως σε κάθε τεχνικό όρο, η σημασία δεν προκύπτει 
αποκλειστικά από την ετυμολογία. Η ετυμολογία των όρων 
είναι κατασκευαστικό εργαλείο, δεν είναι οι αρχιτεκτονικές 
απαιτήσεις. Αυτές προκύπτουν από την ειδική γλώσσα 
που ανήκει ο όρος. Σ’ αυτήν την περίπτωση ειδική 
γλώσσα είναι η Μετρολογία. Υπάρχουν τα γνωστά 
“ολιγάριθμος” και “πολυάριθμος”. Δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις. Υπάρχει και ενδιάμεση κατάσταση, ούτε 
λίγοι ούτε πολλοί, αλλά αρκετοί. Αυτή είναι η αρχιτεκτονική 
απαίτηση. Η γλώσσα μας έχει δώσει το “ευάριθμος”. Γιατί 
το “ευ” να σημαίνει μόνο “καλός” και όχι και “εύκολος” 
δηλαδή σύμφωνα με ό,τι γράφουν τα λεξικά, 
“ευκολοαρίθμητος”. Δε χρειάζεται να υποδηλώσουμε τους 
λίγους ότι είναι ευκολοαρίθμητοι (ευάριθμοι) είναι 
προφανές. Ευάριθμοι, δηλαδή αρκετοί, είναι όταν δεν είναι 
ολιγάριθμοι αλλά ούτε πολυάριθμοι, όπου πάλι προφανώς 
είναι δύσκολο να αριθμηθούν. 
 
 

Δίδαγμα, αν μου επιτρέπεται, ας εμπλουτίσουμε στη 
χρήση τη γλώσσα με έννοιες, όταν προπαντός αυτή μας 
έχει δώσει όρους. 
 Β.Α.Φ. 
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Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ2έλα κι εσύ 
 

 
 
 

 

 Νεολογισμοί και ...Παραλογισμοί 
 
 

Το θέμα είναι τεράστιο και θα μπορούσαν να γραφούν 
πάρα πολλά. Εδώ, λόγω του περιορισμένου χώρου, 
απλώς (και όχι απλά) θα το θίξουμε. Θα το ορίσουμε και 
θα σταθούμε σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. 
 

Σύμφωνα με τον ορισμό της Διεθνούς Οργάνωσης 
Τυποποίησης (ISO)3 ο νεολογισμός (neologism) είναι  
νεόκοπος όρος ή πρόσφατα δανεισμένος όρος από ξένη 
γλώσσα ή από άλλο θεματικό πεδίο. 
Ο νεολογισμός είναι ένα από τα κύρια και καίρια 
εργαλεία του ορολόγου για την αντιμετώπιση της 
συνεχούς δημιουργίας νέων εννοιών, με την προαγωγή 
της γνώσης. 
 

Από την άλλη πλευρά, είναι παραλογισμός, κατά τη 
γνώμη μας, η άκριτη και χωρίς καμιά αιτιολογία 
εισαγωγή νέων κοινών όρων όχι για να αποδώσουν μια 
νέα έννοια, για την οποία η ελληνική γλώσσα δεν έχει 
ακόμα όρο, αλλά επειδή κάποιο σημαίνον (κατά κανόνα 
δημόσιο αλλά και άσχετο με την ελληνική γλώσσα) 
πρόσωπο (προφανώς για να δημιουργήσει αίσθηση ή και 
μέσα στην άγνοιά του) “πετάει” μια δικής του έμπνευσης 
λέξη ή φράση, κυριολεκτικά παράλογη, για να εκφράσει 
έννοια για την οποία η ελληνική γλώσσα έχει ήδη πολύ 
καλύτερες, λογικότερες, σαφέστερες και ωραιότερες,  
αποδόσεις. Βέβαια, ο “παραλογισμός” του δράστη μπορεί 
να είναι στιγμιαίος. Τον παραλαμβάνουν όμως τα ΜΜΕ4 
και τον διαδίδουν, καταγράφοντας ή προβάλλοντάς τον, 
ξανά και ξανά, σαν νεοανακαλυφθέντα θησαυρό (κι ας 
πρόκειται περί ανθράκων). 
 

Η κάθετη αντίθεση (το να είναι κανένας κάθετα 
αντίθετος) είναι το συγκεκριμένο παράδειγμα που θα μας 
απασχολήσει. Αυτό που βιάζει ακόμα και την απλή την 
καθημερινή γεωμετρική αντίληψη του χώρου. Αντίθεση 
σημαίνει στην κυριολεξία ενάντια θέση, ενώ στη 
μεταφορική χρήση της σημαίνει ενάντια άποψη, 
διαφωνία, ασυμφωνία. Στα Μαθηματικά η έννοια είναι 
σαφέστατη: ο αριθμός -10 είναι αντίθετος του 10, το 
διάνυσμα (ή η κατεύθυνση) 2 του σχήματος είναι αντίθετο 
(ή αντίθετη) προς το διάνυσμα (ή την κατεύθυνση) 1. 
 
 
 
 
Η αντίθεση στα Μαθηματικά είναι μία, δεν έχει 
διαβαθμίσεις, εκεί δεν έχει έννοια η φράση: λιγότερο, ή 
περισσότερο, αντίθετος. Δύο αριθμοί, δύο διανύσματα, 
δύο κατευθύνσεις ή είναι αντίθετα ή δεν είναι. Στην κοινή 
γλώσσα, όμως, η αντίθεση, με τη σημασία της 
διαφορετικής άποψης μπορεί να μην έχει απόλυτη 
έννοια αλλά να έχει αποχρώσεις. Εχει έννοια δηλαδή το 
σχεδόν αντίθετος, το περίπου αντίθετος, το λίγο-πολύ 
αντίθετος κ.ά. (βλέπε σχήμα παρακάτω). 
 
 
 
 

                                                           
2 ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ. 
 

3 International Standard ISO 1087:1990 – "Vocabulary of Terminology" 
4 Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 

 
 
Στην κοινή γλώσσα, λοιπόν χρειάζεται κάποτε να 
τονίσουμε ότι η αντίθεσή μας δεν ...είναι κατά προσέγγιση 
αντίθεση! Αυτό, όμως, το πρόβλημα η γλώσσα το έχει 
ήδη αντιμετωπίσει και μάλιστα με πολλές επιλογές: 
 
Η αντίθεση μπορεί να 
είναι: 

Φράση: 

απόλυτη είμαι απόλυτα αντίθετος 
τελεία έχω τελείως αντίθετη γνώμη 
κατηγορηματική είμαι κατηγορηματικά 

αντίθετος 
διαμετρική διαμετρικά αντίθετη άποψη 
ριζική5, 
πλήρης 

είμαι ριζικά αντίθετος 
διαφωνώ πλήρως 

 
 
Ποια γλωσσική ανάγκη θέλησε να καλύψει αυτός που 
επινόησε τον παραλογισμό  “κάθετα αντίθετος”; Οπως 
βλέπουμε στον πίνακα υπάρχει ήδη και “μελετημένη 
γεωμετρική λύση“ του ζητήματος: διαμετρικά αντίθετος! 
Η καθετότητα αναιρεί την αντίθεση, εκφράζει 
ουδετερότητα ως προς τις δύο αντίθετες κατευθύνσεις και 
όχι αντιπαράθεση. Αν η θέση είναι ναι η αντίθεση είναι 
όχι ενώ η καθετότητα “ούτε ναι ούτε όχι” (βλέπε σχήμα) 
 
 
 
 
 
 
 
 Κ.Β. 
 
 
 
 
 
 
 

 

"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. 
 

Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
 

Β. Α. Φιλόπουλος 
Πρόεδρος ΕΛΕΤΟ 
 

Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής 
Μ. Καρδούλη 
Α. Παπαναστασίου 
Β.Α.Φιλόπουλος 
 

Τηλέφωνα:  
πρωί: 6118986 
απόγ.: 8042313, 8562069 
 

Τηλεομοιότυπο: 8068299, 8042385 
Ηλ. Ταχυδρομείο: valeonti@mail.otenet.gr 
Θέση στο Ιντερνετ: http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 
 

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. 
 
 

Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
ή μέρους του “Ο” με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 
 

 
 

                                                           
5 Οπως αναφέρει σχολιάζοντας και ο καθ. Γ. Μπαμπινιώτης στο “Λεξικό 
της Νέας Ελληνικής Γλώσσας” (στο λήμμα “κάθετος”). 

• 1 2 Ο 

• άποψη 1
 άποψη 2 

Ο 

• θέση αντίθεση
Ο 

ουδετερότητα
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  ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ελληνικές Σπουδές 
στη Βουλγαρία 

 
 

Υπάρχουν σε διάφορα ξένα πανεπιστήμια τμήματα 
ελληνικής γλώσσας και κάθε τόσο διαβάζουμε ή ακούμε 
και βλέπουμε στα ΜΜΕ ότι χρειάζεται το Κράτος να τα 
υποστηρίζει. Δεν πρέπει να υπάρχει καμιά αντίρρηση και 
μάλιστα θα πρέπει να υπερθεματίζουμε. 
Ομως, ας μου επιτραπούν δύο επισημάνσεις που θεωρώ 
αρκετά σημαντικές. Αριστο έργο είναι να υπάρξει 
συστηματική πολιτική υποστήριξης ελληνικών σπουδών 
σε ξένα πανεπιστήμια, αλλά θα πρέπει το Κράτος να 
συνεπικουρείται από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Κάθε 
ιδιωτικός οργανισμός να έρχεται αρωγός ανάλογα με το 
αντικείμενο και τις δυνατότητές του. Για παράδειγμα ένας 
κινηματογραφικός οργανισμός μπορεί να στέλνει ελληνικές 
ταινίες, ένας εκδοτικός οίκος βιβλία. 
Δεύτερη επισήμανση, που ενέχει έμμεσα και τεράστιο 
οικονομικό ενδιαφέρον και όχι μόνο ιδεοπολιτικό, είναι για 
τα πανεπιστημιακά τμήματα ελληνικής γλώσσας σε χώρες 
όπου υπάρχει έντονη ελληνική επιχειρηματική 
δραστηριότητα, όπως είναι οι βαλκανικές χώρες. Η γνώση 
της ελληνικής γλώσσας από κατοίκους τέτοιων χωρών θα 
διευκολύνει προφανώς τις ελληνικές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες. 
Με το παραπάνω σκεπτικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της 
ΕΛΕΤΟ αποφάσισε να αναπτύξει σχετική δράση στα 
πλαίσια των δραστηριοτήτων της και των δυνατοτήτων 
της. 
Ηδη έχει υπάρξει μια πρώτη επαφή με το Πανεπιστήμιο 
της Σόφιας. Στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας η ελληνική 
γλώσσα διδάσκεται σε δύο μεγάλα πανεπιστήμια, στο 
Πανεπιστήμιο της Σόφιας και στο Νέο Βουλγάρικο 
Πανεπιστήμιο. Το Τμήμα Νέων Ελληνικών του 
Πανεπιστημίου Σόφιας εγκαινιάστηκε το 1992 και ήδη 
υπάρχουν απόφοιτοί του. Το τμήμα από κάμποσα έτη 
κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις, σε σχέση με τον αριθμό 
των υποψηφίων, ανάμεσα στα άλλα φιλολογικά τμήματα 
του Πανεπιστημίου. Οι πρωτοετείς φοιτητές ανέρχονται 
στον αριθμό των 30, ενώ ο συνολικός αριθμός των 
φοιτητών υπερβαίνει τους εκατό. 
Η δράση της ΕΛΕΤΟ επικεντρώνεται σε πρώτη φάση στην 
υποβοήθηση του εμπλουτισμού των βιβλιοθηκών των 
Τμημάτων με έργα Ορολογίας αλλά και λεξικά. Γι’ αυτό 
καλούμε τα μέλη, αλλά και καθέναν/μία που θέλει να 
υποστηρίξει αυτήν την προσπάθεια, να στείλει τέτοιου 
είδους βιβλία ή εργασίες στην ΕΛΕΤΟ για να προωθηθούν 
ή απευθείας στη διεύθυνση: 

Sofia University 
Modern Greek Philology 
15  Tzar Osvoboditel Bd 
1000  Sofia,  BULGARIA 

 Β.Α.Φ. 
 

     Ελληνικά τοπωνύμια του 
Πλανήτη Αρη 

 
Την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 1999, στις 7:30 μ.μ., θα γίνει 
ομιλία του Βασίλη Πετρόπουλου, Προέδρου της Ελληνικής 
Αστροναυτικής Εταιρείας και Διευθυντή Ερευνών ΚΕΜ της 
Ακαδημίας Αθηνών με θέμα. “Η Ονοματολογία των 
Τοπωνυμίων του Πλανήτη Αρη”, στο αμφιθέατρο του 
Γενικού Χημείου του Κράτους, Οδός Τσόχα 16, 
Αμπελόκηποι. Τη διοργάνωση έχει αναλάβει η ΕΛΕΤΟ σε 
συνεργασία με την Ελληνική Αστροναυτική Εταιρεία. 
 

 
 

    Ορολογία η Επιστήμη του Ορου 

 
 

Είναι γεγονός πως ο όρος “Ορολογία” κακοποιείται τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στις άλλες χώρες, αφού αυτό 
διαπιστώνεται και από άλλους ερευνητές όπως ο Helmut 
Felber και ο Juan Sager, ο πρώτος από το 1987 ο δε 
δεύτερος από το 1990. Κι εμείς από το 1995. 
Δεν είναι δυνατόν η επιστήμη που ασχολείται με τις σαφείς 
αντιστοιχίες εννοιών και όρων, συστημάτων εννοιών και 
ορισμών να αδυνατεί να αυτοορισθεί ενάμιση χρόνο πριν 
το 2000! 
Δεν είναι δυνατόν επίσης οι Ελληνες χρήστες του όρου 
“Ορολογία” να μην αντιλαμβάνονται το δεύτερο 
συνθετικό, δηλωτικό της συσσωρευμένης γνώσης του 
εποχούμενου όρου. 
Λένε οι ξένοι Ορολόγοι δάσκαλοι και συγγραφείς 
ορολογικών πονημάτων πως η χρήση του όρου 
“Ορολογία” γίνεται αδιακρίτως και δημιουργεί σοβαρά 
επικοινωνιακά φράγματα. Αραγε ο παρακάτω ορισμός 
(International Association of Terminology, 1982), ο οποίος 
περιγράφει κατά τρόπο γλαφυρό το αντικείμενο της 
έρευνας και τους συγγενείς επιστημονικούς κλάδους που 
επικαλείται ή συμπληρώνει η Ορολογία, θα ρίξει λίγο φως; 
Αγγλιστί: 
Terminology is concerned with the study and use of the 
systems of symbols and linguistic signs employed for 
human communication in specialized areas of knowledge 
and activities. It is primarily a linguistic discipline – 
linguistics being interpreted here in its widest possible 
sense – with emphasis on semantics (systems of 
meanings and concepts) and pragmatics. It is inter-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society  for  Terminology  (ELETO) 
 

Σωκράτη Τσάκωνα 5, 15236 ΠΕΝΤΕΛΗ 
 

Τηλεφ.:   8042313, 6118986 
Τηλεομ.: 8068299, 8042385 
Ηλ.Ταχ.: valeonti@mail.otenet.gr 
http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 
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Τιμή: 10 δρχ

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) 
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disciplinary in the sense that it also borrows concepts and 
methods from semiotics, epistemology, classification, etc. 
It is closely linked to the subject fields whose lexica it 
describes and for which it seeks to provide assistance in 
the ordering and use of designations. Although 
terminology has been in the past mostly concerned with 
the lexical aspects of specialized languages, its scope 
extends to syntax and phonology. In its applied aspect 
terminology  is related to lexicography and uses 
techniques of information science and technology. 
 

Να μας επιτραπεί η σύμπτυξη του ορισμού στα 
παρακάτω: 
Η Ορολογία ασχολείται με τα εν χρήσει στην ανθρώπινη 
επικοινωνία συστήματα συμβόλων και γλωσσικών σημείων 
που ανήκουν σε ειδικά γνωστικά πεδία – είναι τομέας της 
γλώσσας γενικά, με κύριο βάρος στη Σημαντική1 και την 
πρακτική εφαρμογή. Είναι διεπιστημονική ένεκα μεθόδων 
και γνώσεων άλλων τομέων όπως η Σημειωτική, η 
Επιστημολογία, η Ταξινόμηση, η Φωνολογία, η 
Μορφολογία, η Λεξικογραφία, η Πληροφορική και η 
Τεχνολογία. 
 

Το γεγονός ότι ο όρος “ΟΡΟΛΟΓΙΑ” προσδιορίζει 
ελληνιστί, γαλλιστί και αγγλιστί τρεις διαφορετικές έννοιες 
 

Ορολογία Terminologie Terminology 
Ορος Terminologie Terminology 
Γλωσσάρι όρων Terminologie Terminology 
 

δηλώνει πόσο η ετυμολογική προσέγγιση και η 
αντιστοίχιση έννοιας-όρου βρίσκονται σε κατάσταση 
ανυπαρξίας στην υπόλοιπη Ευρώπη και στην Ελλάδα. 
 M.K. 

 
 

  Διημερίδα για τη διδασκαλία 
της ελληνικής γλώσσας 

 

 
Στο πλαίσιο των επιστημονικών του εκδηλώσεων  το 
Τμήμα Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας 
του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει διημερίδα 
με θέμα: “Η διδασκαλία της ελληνικής ως 
δεύτερης/ξένης γλώσσας: αρχές, προβλήματα, 
προοπτικές”  στη Θεσσαλονίκη, στις 2 και 3 Απριλίου 
1999. 
Σκοπός της διημερίδας είναι να παρουσιαστούν και να 
συζητηθούν θέματα κυρίως εφαρμογής, τα οποία αφορούν 
τη διδασκαλία  της ελληνικής και την προβολή της. 
Οι θεματικές περιοχές της διημερίδας είναι: 
• διδασκαλία της ελληνικής σε πανεπιστήμια και άλλους 

φορείς 
• εκπαίδευση/επιμόρφωση καθηγητών της ελληνικής: 

ανάγκες, προβλήματα, προτάσεις 
• προσέγγιση-μέθοδος-τεχνικές στη διδασκαλία της 

ελληνικής 
• διδακτικό/βοηθητικό υλικό για τη διδασκαλία της 

ελληνικής 
• ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τη διδασκαλία της 

ελληνικής. 
Γλώσσα των εργασιών της διημερίδας θα είναι η ελληνική. 
Οσοι/ες ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στη διημερίδα με 
ανακοίνωση, παρακαλούνται να στείλουν προς την 
οργανωτική επιτροπή τον τίτλο και την περίληψη της 
ανακοίνωσής τους ως τις 11 Δεκεμβρίου 1998, στη 
                                                           
1Συστήματα εννοιών και σημασιών 

διεύθυνση: 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 
Καραμαούνα 1- Πλ. Σκρα, Καλαμαριά 
551 31  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Αρ.Τηλεφ.: +30 31 459101, 459103-5 
Ηλ. Ταχ.: efstathiadis@greeklanguage.gr 
Αρ. Τηλεομ.: +30 31 459107. 
 

 

Λογοπλοήγηση 
 
 
 
 

“Λογοπλοήγηση” είναι ο τίτλος του περιοδικού για τη 
Γλωσσική Τεχνολογία. Πρόκειται για εξαιρετικά 
επιμελημένη έκδοση του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου 
(ΙΕΛ), που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία 
Ερευνας και Τεχνολογίας και διανέμεται δωρεάν. 
Το περιοδικό άρχισε να εκδίδεται το 1996 και καλύπτει, ή 
πιο ορθά προωθεί, τη Γλωσσική Τεχνολογία, που τόσο 
έχει ανάγκη η ελληνική γλώσσα. Η γλώσσα μας, η 
υπόσταση της ελληνικότητάς μας, δεν πρέπει να μείνει 
πίσω από τις σύγχρονες εξελίξεις που προσφέρει η 
τεχνολογία. Χρειάζεται να εισαχθεί η γλώσσα σε 
πολυγλωσσικά προϊόντα κάθε μορφής, που διευκολύνουν 
το έργο συγγραφέων, μεταφραστών, διερμηνέων αλλά και 
εκπαιδευτικών. Δίχως αυτά θα είναι δύσκολη η 
επικοινωνία με το παγκόσμιο γίγνεσθαι. 
Η Λογοπλοήγηση αποτελεί το συνδετικό κρίκο των 
ομάδων και των εργαστηρίων που ενδιαφέρονται για τη 
Γλωσσική Τεχνολογία, δημοσιεύοντας το έργο τους, 
αναπτύσσοντας τη μεταξύ τους συνεργασία και 
διευκολύνοντας τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα. 
Το περιοδικό συμβάλλει και στην ορολογία του τομέα του. 
Δημοσιεύει προτεινόμενους όρους Γλωσσικής 
Τεχνολογίας για σχολιασμό, καθώς και τα σχόλια που 
υποβάλλονται. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει κάποια επιτροπή 
για την τελική επιλογή των όρων και τη δημοσίευση του 
ειδικού γλωσσάριου. 
 Β.Α.Φ. 
 

CAFE ΑΜΑΝ ΑΜΕΡΙΚΑ 
 
 

Πριν από λίγα έτη κυκλοφόρησε ένας  οπτικός δίσκος με 
επανεκτελέσεις παλιών ελληνοαμερικάνικων λαϊκών 
τραγουδιών. Οι αρχικές ηχογραφήσεις έγιναν στις Ην. 
Πολιτείες τη δεκαετία του είκοσι, όταν πια το ελληνικό 
στοιχείο είχε εγκατασταθεί αλλά διατηρούσε τη μητρική του 
γλώσσα, που με την επιρροή της αγγλικής διαμόρφωσε 
ένα καινούργιο ιδίωμα τα γκρίνγκλις. Ιδίωμα ζωντανό, 
που μιλιέται από τους Ελληνες των Ην. Πολιτειών και που 
συντελεί στη διατήρηση των δεσμών μεταξύ τους αλλά και 
με τους Ελλαδίτες. Οι τελευταίοι, ανάμεσά τους κι εγώ, 
εκφραζόμαστε σκωπτικά για τα γκρίνγκλις, όμως ας 
αναλογιστούμε ότι στους ομογενείς η γλώσσα μας 
λειτουργεί ορθά. Οι αγγλικές λέξεις προσαρμόζονται στο 
τυπικό της ελληνικής γλώσσας, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει 
στην Ελλάδα. Το “κοντράκι” (contract) ή τα “μπιλοζίρια” 
(below zero) είναι ελληνικές λέξεις. 
Τα γκρίνγκλις ίσως αποδεικνύουν τη δύναμη της ελληνικής 
γλώσσας. Δεν είναι πια η γλώσσα κάποιων αμόρφωτων, 
των πιο πολλών, Ελλήνων μεταναστών στις αρχές του 
αιώνα, που δεν γνώριζαν και δεν μιλούσαν την αγγλική 
γλώσσα. Από τον πόλεμο και ύστερα τα γκρίνγκλις 
διαμορφώνονται και εξελίσσονται από τους απογόνους 
των πρώτων Ελλήνων και από τους μεταπολεμικούς 
Ελληνες μετανάστες. 
Ο Μιχάλης Αδάμ, ο παραγωγός του δίσκου που του 
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αξίζουν συγχαρητήρια για την ωραία δουλειά, δημοσίευσε 
και ένα γλωσσάρι των γκρίνγκλις με τις λέξεις που 
περιέχονται στα τραγούδια. Συστηματική δουλειά για τα 
γκρίνγκλις κάνει ο Δρ Σάββας Δημακόπουλος, δεύτερης 
γενιάς ελληνοαμερικάνος. Στατιστικολόγος και 
πληροφορικός με πάθος για την ελληνική γλώσσα, 
ασχολείται με τη λεξικογράφηση σε υπολογιστή της 
σύγχρονης γλώσσας συμπεριλαμβανομένων και των 
γκρίνγκλις. 
 Β.Α.Φ. 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 

 
 
 
 
 

 
    Εκπαιδευτικοί Οροι, από το Γραφείο 

Ορολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
 
 
 
 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 Α. Με βάση το φορέα 
• επίσημη εκπαίδευση: formal education 
 Συνώνυμα: 

κρατική εκπαίδευση: 
δημόσια εκπαίδευση: 
σχολικό σύστημα: 

 
state education 
public education 
school system 

• (B.T.) εξωσχολική εκπαίδευση: out-of-school education 
 (Ν.Τ.) ανεπίσημη εκπαίδευση: non-formal education 
 (Ορισμός: Προγράμματα και δραστηριότητες οργανωμέ-

να έξω από το πλαίσιο του επίσημου σχολικού συστή-
ματος που εξυπηρετούν τους ίδιους εκπαιδευτικούς 
στόχους με αυτό) 

 (Ν.Τ.) άτυπη εκπαίδευση: informal education 
 (Ορισμός: διαδικασία μάθησης, καθημερινή για κάθε 

άτομο, έξω από το οργανωμένο σύστημα επίσημης ή 
ανεπίσημης εκπαίδευσης) 

• κοσμική εκπαίδευση: secular education 

• εκκλησιαστική εκπαίδευση: denominational 
education 

 B. Με βάση το χρόνο παροχής εκπαίδευσης 
• (Β.Τ.) δια βίου εκπαίδευση: life-long education 
 (N.T.) επαναλαμβανόμενη εκπαί-

         δευση 
recurrent education 

 (Ν.Τ.) επαναληπτική  εκπαίδευ-
         ση: 

continuation education 

 (Ορισμός: προγράμματα για όσους δεν είχαν την 
κατάλληλη ευκαιρία εκπαίδευσης ή εγκατέλειψαν το 
σχολείο, για να τους βοηθήσουν να συμπληρώσουν την 
εγκύκλια εκπαίδευσή τους). 
Συνώνυμο: σχολείο δεύτερης ευκαιρίας: 

second chance school 

 Γ. Με βάση τις αρχές εκπαίδευσης 
• αυταρχική εκπαίδευση: authoritarian education 

• αντιαυταρχική εκπαίδευση: anti-authoritarian 
education 

• παραδοσιακή εκπαίδευση: traditional education 

• διαπολιτισμική εκπαίδευση: intercultural education 
 Δ. Με βάση τους αποδέκτες εκπαίδευσης 
• εκπαίδευση γονέων: parent education 

• εκπαίδευση γυναικών: women’s education 

• εκπαίδευση ενηλίκων: adult education 

• εκπαίδευση εργατών: workers’ education 

• εκπαίδευση καθηγητών: teachers’ education 

• εκπαίδευση μεταναστών: migrants’ education 

• εκπαίδευση νηπιακής ηλικίας: early childhood 
education 

 E. Με βάση τον τρόπο παροχής εκπαίδευσης 
• (Β.Τ.) ανοικτή εκπαίδευση: open education 
 (Ν.Τ.) εξ αποστάσεως εκπαίδευ-

   ση: 
distance education 

 εκπαίδευση με αλληλογραφία correspondence 
education 

 εκπαίδευση με ταινίες film education 
 ΣΤ. Με βάση το επίπεδο 
• πρωτοβάθμια εκπαίδευση: primary education 

• (Β.Τ.) δευτεροβάθμια  εκπαίδευ-
ση: 

secondary education 

 (Ν.Τ.) πρώτος κύκλος δευτ/μιας  
εκπαίδευσης (Γυμνάσιο): 

lower secondary  
education 

 (Ν.Τ.) δεύτερος κύκλος δευτ/μιας  
εκπαίδευσης (Λύκειο): 

upper secondary  
education 

• (Β.Τ.) τριτοβάθμια  εκπαίδευση: tertiary education 
 (Ν.Τ.) ανώτερη εκπαίδευση:  upper post tertiary 

education 
 (Ν.Τ.) ανώτατη εκπαίδευση 

συνών.: πανεπιστημιακή εκπαί-
δευση 

university education 

 Z. Μειονεκτούντες 
• (Β.Τ.) ειδική αγωγή: special education 
 (Ν.Τ.) αντισταθμιστική  

εκπαίδευση: 
compensatory 
education 

 (Ν.Τ.)επανορθωτική 
εκπαίδευση: 

remedial  education 

 H. Με βάση την κατεύθυνση-τους στόχους 
• γενική εκπαίδευση  

(σήμερα Ενιαίο Λύκειο): 
general education 

• τεχνική-επαγγελματική  εκπαί-
δευση:  

technical-vocational 
education 

• περιβαλλοντική εκπαίδευση environmental 
education 

• (Β.Τ.) αγωγή υγείας: health education 
 (Ν.Τ.) εκπαίδευση  διανοητικής 

υγείας: 
mental health education 

• εκπαίδευση μειονεκτούντων addle education 

• εκπαίδευση ελεύθερου χρόνου leisure education 

• εκπαίδεσυη σε μέτρα ασφαλείας safety education 

• εκπαίδευση στα Μ.Μ.Ε. media education 

• πειραματική εκπαίδευση experimental education 
 

Ευπρόσδεκτη κάθε παρατήρηση. 
 Ομάδα Εργασίας 
 του Γραφείου Ορολογίας του Π.Ι. 
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 

 
 
 

Λάβαμε – και ευχαριστούμε – τα ακόλουθα περιοδικά: 
  

• Βιομηχανική Οικονομική Επιθεώρηση, τεύχ. 734, 
Οκτ. 1998, τεύχ. 735, Νοέ. 1998 

• Η Γλώσσα μας, αρ. φύλ. 86, Μάρτ. - Απρ.1998 
• Αρναία της Μακεδονίας, τεύχ. 39, Απρ.-Ιούν. 1998 
• Χρονικά Κεντρ. Ισρ. Συμβ. αρ. φ. 157, Σεπτ.-Οκτ. 

1998 
• Ενημερωτικό Δελτίο ΓΓΕΤ, Σεπτ. 1998 
• Καινοτομία, Ερευνα και Τεχνολογία, τεύχος 11. 

Ιούλ.-Σεπτ. 98 
• Ελληνική Διεθνής Γλώσσα, τεύχος 7. Ιούλ.-Αύγ.-

Σεπτ. 98 
• Δελτίο ΣΕΒ, τεύχ. 5+9, Σεπτ. 1998. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ2έλα κι εσύ 
 

 
 
 

 

“Περί αντιθέσεων” 
 
 

Για το θέμα του προηγούμενου “Ο” “Νεολογισμοί και 
παραλογισμοί” λάβαμε το ακόλουθο σημείωμα από το μέλος της 
ΕΛΕΤΟ Κώστα Παπαθανασίου και το δημοσιεύουμε: 
 
“Ως συμπλήρωμα των απόψεων για την έννοια της αντίθεσης και 
ειδικότερα για τη φράση “είμαι κάθετα αντίθετος” (βλ. 
ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ υπ’ αριθ.32), θα πρέπει – ενδεχομένως – να 
τεθούν και οι εξής παρατηρήσεις: 
 
1. Στην καθομιλουμένη, η ευρεία χρήση ιδιωματισμών, 

σολοικισμών ή και βαρβαρισμών, όσο και αν φαίνεται να 
ξενίζουν, να σφάλλουν ή να ενοχλούν, συνεπάγεται εξ 
ορισμού και την ευρεία αποδοχή τους και συνεπώς την 
κάλυψη κάποιας σχετικής γλωσσικής ανάγκης.  

 
2. Εν προκειμένω, ως “κάθετα αντίθετος” νοείται “ο καθολικά και 

ανακοπτικά αντιτιθέμενος” ή επί το αναλυτικότερον “ο 
αντικρούων καθέτως (: από το κορυφαίο έως το κατώτατο) τα 
προβαλλόμενα επιχειρήματα, εγείρων κατακορύφως – δίκην 
φραγμού – τη δική του επιχειρηματολογία”. 

 
 Κατ’ αρχήν, λοιπόν, ο επιρρηματικός προσδιορισμός “κάθετα” 

φαίνεται ότι δεν χρησιμοποιείται με τη συνήθη 
φυσικομαθηματική του έννοια, αλλά με τη διττή μεταφορική 
έννοια της καθ’ ύψος ιεραρχικής αποτίμησης και του 
κατακορύφως ορθούμενου εμποδίου. 

 
3. Βεβαίως, λόγω αδιακρίτου χρήσεως της φράσης, το “κάθετα” 

(όπως και τα “ριζικά”, “διαμετρικά” κλπ.) χάνει – εν πολλοίς– 
τη γενετική του ταυτότητα και συμπίπτει –εν γένει – με το 
“εντελώς”, προστίθεται δηλαδή απλώς και μόνο για λόγους 
έμφασης, και στη περίπτωση αυτή η μόνη απομένουσα (εν 
είδει μακρινής καταγωγής) μικρή διαφορά, είναι ότι με τις 
φράσεις “κάθετα αντίθετος” και “αρνούμαι καθέτως” μπορεί 
προσέτι να συνυποδηλώνεται “αμετακίνητη άποψη”, 
“άκαμπτη στάση” ή ακόμη και “αδιαλλαξία με υπολανθάνουσα 
επιθυμία μετωπικής σύγκρουσης”. 

 
 Σε κάθε περίπτωση, συμπεραίνεται ότι το απλό σχήμα δύο 

αντίθετων δυνάμεων {       •        } το οποίο αρκεί για να 
εκφράσει μία οριζόντια (κοινώς υπονοούμενη και άρα μη 
δηλούμενη ως εκ του περισσού) αντίθεση “πορείας 
συλλογισμών” ή “κατευθύνσεως σκέψεων”, δεν ενδείκνυται 
για να εκφράσει και μία αντίθεση η οποία εκδηλώνεται με 
ολομέτωπη αντίκρουση επιχειρημάτων. 

 
  

                                                           
2 ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ. 
 

Η “καθετότητα αντιθέσεως” αναπαρίσταται καλύτερα με το σχήμα 
“κύματος – κυματοθραύστη” ή “ρεύματος –  ρουφράκτη”  

 
 
 
  
 
 όπου ως “ρεύμα” νοείται ένας καθορισμένος “ειρμός 

σκέψεων” ή μία συλλογιστική ροή συγκεκριμένων 
επιχειρημάτων (που της προσδίδουν και το ιδιαίτερο “προφίλ” 
ή κατατομή ταχυτήτων) και ως “ρουφράκτης” το επαρκώς 
θεμελιωμένο, “αντισεισμικό” φράγμα αντεπιχειρημάτων ικανό 
να ανακόψει και να αντικρούσει το εφορμών συλλογιστικό 
κύμα. 

 
4. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι δεδομένου του αντίστοιχου 

εννοιολογικού περιεχομένου της αγγλικής λέξης “balk” {balk 
(n.)=ανάχωμα, δοκός, εμπόδιο και balk (v.t/i) = φράσσω, 
εμποδίζω, αρνούμαι καθέτως} αλλά και της συναφέστατης 
σημασίας του “vertical”, της υπεισερχόμενης στον όρο 
“καθετοποίηση” (:vertical organization), χρήζει – πιθανώς – 
περαιτέρω διερευνήσεως το κατά πόσον η εν λόγω 
νεοελληνική έκφραση προέκυψε ή όχι από σχετική ξενική 
επίδραση.  

Με φιλικούς χαιρετισμούς 
Κ. Παπαθανασίου 

Καρδίτσα, 9 Νοε. 1998”. 
 
Το γνωστό “χειμαρρώδες ύφος των προεκτάσεων”, όπως 
πάντα, του αγαπητού Κ.Π., αλλά η στήλη δεν θα μπει στον 
πειρασμό να εκφράσει “κάθετα” την αντίθεσή της. Ενα 
μόνο θα παρατηρήσει: ότι κατά τη σύγκριση 
αντιτιθέμενων απόψεων δεν συγκρίνεται το δόρυ της 
μιας με την ασπίδα της άλλης... Από την άλλη πλευρά, 
χρέος των ανθρώπων της Ορολογίας, με πρωτοπόρο την 
ΕΛΕΤΟ, είναι να ενδυναμώσουν το κοινό γλωσσικό 
αίσθημα και να το αναδείξουν πράγματι σε 
κυματοθραύστη κάθε φαινομένου σαν αυτού της “κάθετης 
αντίθεσης”. 

Κ.Β. 
 
 
 
 
 
 
 

 

"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. 
 

Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
 

Β. Α. Φιλόπουλος 
Πρόεδρος ΕΛΕΤΟ 
 

Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής 
Μ. Καρδούλη 
Α. Παπαναστασίου 
Β.Α.Φιλόπουλος 
 

Τηλέφωνα:  
πρωί: 6118986 
απόγ.: 8042313, 8562069 
 

Τηλεομοιότυπο: 8068299, 8042385 
Ηλ. Ταχυδρομείο: valeonti@mail.otenet.gr 
Θέση στο Ιντερνετ: http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 
 

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. 
 
 

Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
ή μέρους του “Ο” με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 
 

 
 



  

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 

  ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2ο Συνέδριο 
 

“Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία” 
 
Η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας, σε συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου και 
τον Πανελλήνιο Σύλλογο Επαγγελματιών Μεταφραστών, 
διοργανώνουν το δεύτερο συνέδριο για την “Ελληνική 
Γλώσσα και Ορολογία”. 
 

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση της 
κατάστασης της Ελληνικής Γλώσσας και Ορολογίας στις 
σημερινές συνθήκες, όπως διαμορφώνεται στο 
πολύγλωσσο περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 
 

Η θεματολογία του Συνεδρίου είναι: 
 

• Ιστορική θεώρηση 
• Γλωσσολογικές αρχές της Ορολογίας και ιδίως της 

Ελληνικής Ορολογίας (απόδοση ορολογίας, 
επικοινωνία) 

• Ορογραφία - Τεκμηρίωση ορογραφίας 
• Λεξικογραφία (ερμηνευτικά, πολύγλωσσα, ειδικά 

λεξικά) 
• Τυποποίηση ορολογίας 
• Νέες τεχνολογίες και Ορολογία (τράπεζες και βάσεις 

ορολογίας, οπτικοί δίσκοι, τεχνικές λειτουργίες λεξικών, 
μηχανική μετάφραση) 

• Διερμηνεία και μετάφραση 
• Οργανα Ορολογίας και γλώσσας (συνεργασία, 

συντονισμός, διαχείριση) 
• Διευρωπαϊκό πολύγλωσσο περιβάλλον. 
 

Το Συνέδριο είναι ανοικτό σε όποιον ενδιαφέρεται για την 
Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία, τόσο στην Ελλάδα όσο 
και στο εξωτερικό. Επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι 
η ελληνική, η αγγλική και η γαλλική γλώσσα. 
 

To Συνέδριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 21, 22 και 23 
Οκτωβρίου 1999. 
 

Καλούνται οι εισηγητές που επιθυμούν να παρουσιάσουν 
εργασία για ανακοίνωση στο συνέδριο, να υποβάλουν 
περίληψη. Η περίληψη θα πρέπει να είναι σε μια από τις 
επίσημες γλώσσες του συνεδρίου και δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τις 150 λέξεις. Το φύλλο της περίληψης θα 
πρέπει να αναφέρει α) τον τίτλο του Συνεδρίου, β) το 
όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο/τηλεομοιότυπο του 
συγγραφέα ή των συγγραφέων. 
 

Τέσσερα αντίγραφα της περίληψης πρέπει να κατατεθούν 
πριν από τις 26 Μαρτίου 1999 στη Γραμματεία του 
Συνεδρίου ή να σταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: 
 

Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας 
Σ. Τσάκωνα 5 

152 36  ΠΕΝΤΕΛΗ. 
 

Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν για την αποδοχή της 
προτεινόμενης ανακοίνωσης. Θα δοθούν πρόσθετες 
πληροφορίες για την επεξεργασία των πλήρων 
εισηγήσεων, οι οποίες θα πρέπει να παραδοθούν πριν 
από τις 31 Ιουλίου 1999. 
 

Για πληροφορίες: 
Γραμματεία του Συνεδρίου: 
κος Ι. Σαριδάκης, τηλ. 212 0113,  
κα Α. Παπαναστασίου, τηλ. 202 2466 
κος Τ.Ορφανός: τηλ. 611 1020 
Ηλ.Ταχ.: kv121999@dm.ote.gr. 
 
 

Σταθμός και για την Προφορική  
Νεοελληνική Γλώσσα 

το “Λεξικό της Κοινής 
Νεοελληνικής” 

του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών 
 

Ισως δεν τονίστηκε, ανά το Πανελλήνιο, όσο θα έπρεπε το 
μεγάλο λεξικογραφικό γεγονός του τέλους του 1998, η 
έκδοση του “Λεξικού της Κοινής Νεοελληνικής”, έργου 
πολύχρονου και πολύμοχθου πλειάδας φιλολόγων και 
γλωσσολόγων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και του Ινστιτούτου Νεοελληνικών 
Σπουδών.  
Εδώ δεν θα απαριθμήσουμε όλα τα λεξικογραφικά 
προτερήματα και τις αρετές του Λεξικού, κάτι που έκαμαν 
ήδη άλλοι (π.χ. Α. Νεγρεπόντη, “ΤΑ ΝΕΑ”, 14-12-98) και 
θα κάμουν στο μέλλον πολύ περισσότεροι καθώς θα 
προχωρεί η ευρεία χρήση του Λεξικού. Θα σταθούμε, 
μόνο, σε ένα:  
Το έργο στέκει με σοβαρότητα  απέναντι και στην 
προφορική ελληνική γλώσσα, αποτελώντας έναν 
πραγματικό θησαυρό για την ορθή διδασκαλία της και 
προστασία της από την καθημερινή φθοροποιό 
κακομεταχείρισή της. 
Κάθε λέξη του Λεξικού συνοδεύεται από την προφορά της, 
γραμμένη στο διεθνές φωνητικό αλφάβητο κατάλληλα 
προσαρμοσμένο για τα ελληνικά. Καιρός ήταν τόσο οι 
απλοί χρήστες όσο και οι εκμεταλλευτές του πλούτου που 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society  for  Terminology  (ELETO) 
 

Σωκράτη Τσάκωνα 5, 15236 ΠΕΝΤΕΛΗ 
 

Τηλεφ.:   8042313, 6118986 
Τηλεομ.: 8068299, 8042385 
Ηλ.Ταχ.: valeonti@mail.otenet.gr 
http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 
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Τιμή: 10 δρχ

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) 
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λέγεται Ελληνική Γλώσσα να δούν σε ένα έγκυρο έργο, 
σαν αυτό, τα καθημερινά λάθη τους και να τα διορθώσουν. 
Καιρός ήταν στα παράθυρα των καναλιών η [ekpobί] να 
γίνει: [ekpombί], όπως θα έπρεπε, και αντί [δjafora’] να 
λέγεται:  [δiafora’] και το [pa’da] που μας σπάει τα 
τύμπανα να προφερθεί σωστά: [pa’nda]. 
Το “Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής” αποτελεί 
πραγματικά σταθμό για την Προφορική Ελληνική Γλώσσα. 

Κ.Β. 
 

Το Ιουστινιάνειο 
Αρχιτεκτονικό Σύστημα 

 

Την Παρασκευή 12 Μαρτίου 1999, στις 7:00 μ.μ., ο 
Οργανισμός για τη Διεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας 
(ΟΔΕΓ) Αθηνών διοργανώνει, σε συνεργασία με την 
ΕΛΕΤΟ, ομιλία του επίκ. καθηγ. Κλασικής Αρχαιολογίας 
του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Αγγελου Παπαϊωάννου με 
θέμα: “Το Ιουστινιάνειο Αρχιτεκτονικό Σύστημα”. 
 
 

15ο Συνέδριο Μαθηματικών 
 

Μεγάλη προσέλευση και ενδιαφέρουσες συζητήσεις που 
άπτονταν βέβαια και των ζητημάτων της Εκπαιδευτικής 
Μεταρρύθμισης είχε το φετεινό Πανελλαδικό Συνέδριο 
Μαθηματικής Παιδείας που οργανώθηκε αυτή τη φορά 
από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία στην όμορφη Χίο 
στα μέσα του Νοεμβρίου 1998 (13-15/11). 
Αξίζει να σημειωθεί πως όλο και περισσότερες εισηγήσεις 
γίνονται για την εισαγωγή της χρήσης των νέων 
τεχνολογιών και στα ελληνικά σχολεία όπως γίνεται στις 
άλλες χώρες της Ευρώπης, και μάλιστα των 
επιστημονικών υπολογιστών γραφικών, που χωράνε στην 
τσέπη σας και κάνουν το μάθημα της Αλγεβρας πολύ πιο 
εποικοδομητικό κι ενδιαφέρον. Στο συνέδριο συμμετείχαν 
και εταιρίες όπως η ΕΛ-ΜΗ Α.Ε. η που αντιπροσωπεύει 
την CASIO στην Ελλάδα και τα προϊόντα της οποίας 
συνοδεύονται από εγχειρίδια στα ελληνικά, με ιδιαίτερα 
προσεγμένους ελληνικούς μαθηματικούς όρους. 

Μ.Π. 

Κινέζικα αλλά και ...Greek 
 
 

Οταν είχαμε αναγγείλει ότι η Γενική Συνέλευση της 
Infoterm θα γινόταν στο Peijing, αναγνώστες του “Ο” μας 
ρωτούσαν ποια είναι αυτή η πόλη της Κίνας. Α 
λλοι μας υπέδειξαν ότι θα έπρεπε να γράψουμε το 
ελληνικό όνομα Πεκίνο, αφού έτσι είναι γνωστή. 
Σε όλους αυτούς αλλά και σε άλλους οφείλουμε μια 
εξήγηση. Το όνομα Πεκίνο προήλθε από εξελληνισμό του 
ονόματος Peking το οποίο δεν ισχύει πια. Εχει γίνει 
διεθνώς αποδεκτός ο εκλατινισμός των κινέζικων 
ονομάτων να γίνεται σύμφωνα με το σύστημα pingin 
romanisation που καθιέρωσε η Λαϊκή Δημοκρατία της 
Κίνας τη δεκαετία του 1950. 

Παραδείγματα: 
 Καντόνα (Canton) σε Guangzhon 
 Νανκίν (Nanking) σε Nanjing 
 Σικιάνγκ (Sinkiang) σε Xinjiang 

Η Σαγκάη όμως παραμένει Shangai. 
Είναι αλήθεια ότι μερικές φορές η τυποποίηση δημιουργεί 
αναστατώσεις, όμως αν θέλουμε να συμβαδίζουμε με τη 
διεθνή κοινότητα, πρέπει να την αποδεχόμαστε για 
απρόσκοπτη επικοινωνία. 
Αλλωστε σαν Ελληνες θελήσαμε και επιβάλαμε διεθνώς 
την Τυποποίηση μεταγραμματισμού των ελληνικών 

ονομάτων σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 743 
(ISO 843).  Δεν ισχύει και έχει εγκαταλειφθεί ο δυτικογενής 
ερασμιακός τρόπος μετατροπής, που μεταγραμμάτιζε  το  
χ  σε  h και την ανύπαρκτη δασεία πάλι σε h. 
 Β.Α.Φ. 

Μέγιστη η σημασία 
των Γλωσσαρίων Ορων 

 

διότι, όπως υποστηρίζει και ο πρώην Διευθυντής της 
Infoterm, καθηγ. Helmut Felber, αυτά βρίσκονται στη βάση 
των παρακάτω διαδικασιών: 
• Πρώτον:  Στην ενημέρωση της παγιωμένης γνώσης 

επί θεμάτων σχέσεων μεταξύ εννοιών, δηλαδή επί 
θεμάτων θεωρίας της επιστήμης και επί ζητημάτων 
εννοιολογικής ταξινόμησης αναφορικής με το κάθε 
γνωστικό πεδίο. 

• Δεύτερον:  Στη διευκόλυνση μεταφοράς της 
επιστημονικής πληροφορίας, ή της τεχνογνωσίας και 
της τεχνολογίας κυρίως στο χώρο της ανάγνωσης-
κατανόησης-λήψης της πληροφορίας αυτής, βλέπε 
χώρους εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιστημονικής 
έρευνας. Γενικά, η μεταφορά της πληροφορίας αγγίζει 
την επιστήμη της Γνωσιολογίας. 

• Τρίτον:  Στην εκπόνηση και διάχυση των 
επιστημονικών πληροφοριών στα στάδια συγγραφής 
και έκδοσης επιστημονικών κειμένων. 

• Τέταρτον:  Στη μετάφραση επιστημονικών/τεχνικών 
κειμένων. 

• Πέμπτον:  Στη συνοπτική και πυκνή μορφή της ειδικής 
πληροφορίας (διαδικασία περίληψης). 

• Εκτον:  Στην εγγραφή σε σύμπυκνο δίσκο, χάριν της 
έρευνας και αναζήτησης της τεχνικής πληροφορίας με 
ειδικούς κώδικες όπως η γλώσσα ευρετηρίασης, οι 
θησαυροί και τα συστήματα ταξινόμησης. 

Ωστόσο, η δημιουργία, ενημέρωση και επεξεργασία 
τέτοιων εργαλείων για την επιστημονική επικοινωνία 
απαιτεί ειδικές/γενικές και εξειδικευμένες γνώσεις και 
πρακτικές. Κυρίως, όμως, απαιτείται ΝΕΑ ΤΡΟΠΙΑ του 
νου για να αντιμετωπίσει την ποιοτική παραγωγή 
επιστημονικών γλωσσαρίων. “Πολυεπιστημονική και 
συνεργάσιμη” είναι η ομάδα της Νέας Νοοτροπίας! 
 Μ.Κ. 
 

 Terminology Science and Research 
 

 

Κυκλοφόρησε το διπλό τεύχος (αρ.1 και 2/1998) του πε-
ριοδικού “Terminology Science and Research”, που 
εκδίδει το International Institute for Terminology Research 
(IITF), στο οποίο η ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
 

Στο τεύχος αυτό δημοσιεύονται τρία επιστημονικά άρθρα 
και 17 ανακοινώσεις που έγιναν στο Σεμινάριο LSP-97 
που διεξάχθηκε στην Κοπεγχάγη τον Αύγουστο 1997. Τα 
πιο πολλά κείμενα είναι στα αγγλικά, με λίγα στα 
γερμανικά και ένα στα ισπανικά. Ο τόμος του περιοδικού 
είναι σχήματος Α5 και αποτελείται από 188 σελίδες. 
 

 Οχι vita brevis αλλά ο βίος 
βραχύς 

 

Είναι δύσκολο να αποκατασταθεί η αλήθεια όταν η κοινή 
αντίληψη είναι διαφορετική, όμως χρειάζεται να 
πασχίζουμε γι’ αυτό. Αυτό κάνει και ο καθ. Γεώργιος Α. 
Χριστοδούλου στο ΒΗΜΑ στις 30 Αυγ. 1998, αποκαθιστά 
την πλάνη ότι ο Γκαίτε, τον 18ο αιώνα είπε το πασίγνωστο 
“vita brevis, ars longa”, όμως κατά τον καθηγητή πέφτει 
έξω ... είκοσι τρεις αιώνες. 
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“Η φράση βέβαια δεν ανήκει στον Γκαίτε αλλά στον 
Ιπποκράτη, τον αρχηγέτη της ιατρικής επιστήμης, και 
βρίσκεται στην αρχή αρχή του έργου του “Αφορισμοί”: “Ο 
βίος βραχύς, η δε τέχνη μακρή”. Ας σημειωθεί, με την 
ευκαιρία αυτή, ότι ερμηνευτικό υπόμνημα στη φράση αυτή 
αποτελεί η ολιγοσέλιδη διδακτορική διατριβή του 
Αδαμαντίου Κοραή στο Πανεπιστήμιο Μονπελιέ το 1787 
με τίτλο: “Medicus Hippocraticus, sive de praecipuis officiis 
medici ex primo Hippocratis aphorismo deductis oratio” (Ο 
γιατρός κατά τον Ιπποκράτη. Ηγουν αγόρευση για τα κύρια 
καθήκοντα του γιατρού, όπως αυτά προκύπτουν από τον 
πρώτο Ιπποκράτειο αφορισμό”). 
Φέτος κλείνουν 250 χρόνια από τη γέννηση του σοφού 
Κοραή και για να τιμηθεί η επέτειος πρόκειται σύντομα να 
εκδοθεί η παραπάνω διατριβή μαζί με άλλα λατινόγλωσσα 
κείμενα του Κοραή μεταφρασμένα στη σημερινή μας 
γλώσσα”. 
 Β.Α.Φ. 
 
 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα MLIS 
για την πολυγλωσσία 

 
 
 

“Η Κοινωνία των Πληροφοριών πρέπει να εξασφαλίζει τη 
συμμετοχή όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Για την πλήρη 
αξιοποίηση όλων των πλεονεκτημάτων που προσφέρει 
μια πολύγλωσση περιοχή απαιτούνται πολύγλωσσα μέσα 
για την πρόσβαση, τη δημιουργία και την ανταλλαγή της 
πληροφορίας μεταξύ των γλωσσικών συνόρων...” 
“Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 
να επικοινωνούν μέσω δικτύων στη φυσική τους γλώσσα.” 
“Το Πρόγραμμα MLIS (Multilingual Information Society) 
της γενικής Διεύθυνσης ΧΙΙΙ της Ε.Ε. ξεκίνησε το Νοέμβριο 
του 1996. Υποστηρίζει τη δημιουργία υποδομής 
ευρωπαϊκών γλωσσικών πόρων, κινητοποιεί και επεκτείνει 
τις γλωσσικές “βιομηχανίες”, προωθεί τη χρήση 
προηγμένων γλωσσικών εργαλείων στον ευρωπαϊκό 
δημόσιο τομέα. Από το πρόγραμμα αυτό ωφελούνται 
επιχειρήσεις, δημόσιοι οργανισμοί, γλωσσικές βιομηχανίες 
και πολίτες. Επίσης, το πρόγραμμα ενθαρρύνει τους 
εκδότες και προμηθευτές συγγραφικών, μεταφραστικών 
υπηρεσιών και πολυγλωσσικών εργαλείων, να τα 
διαθέτουν μέσω δικτύων. Τέλος, το πρόγραμμα 
ενημερώνει μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, με έντονο 
ενδιαφέρον για επαγγελματικές δραστηριότητες σε 
Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο, για τη σημασία της 
δικιάς τους ανταπόκρισης στα ιδιαίτερα γλωσσικά και 
πολιτισμικά χαρακτηριστικά των αγορών τους.” 
 Β.Α.Φ. 
 
 
 
 
 

 
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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Συνήθη λάθη της τρέχουσας γλώσσας 

 
 
 
 

Λάθος  Σωστό 
• ανημέρωτος αντί • ανενημέρωτος 
• Καραβαϊκή “ • Καραϊβική 
• Οκτώμβριος “ • Οκτώβριος 
• ανσασέρ “ • ασανσέρ 
• Γλυφάδος (γ’ κλίση) “ • Γλυφάδας (α’ κλίση) 
• μεγενθύνω “ • μεγεθύνω (μέγεθος) 
• δικτακτορία “ • δικτατορία 
• επίμων (γ’ κλίση) “ • επίμονος (β’ κλίση) 
• τα εκατό (%) “ • τοις εκατό 
• καταχωρώ “ • καταχωρίζω 
• κατ’ αρχάς “ • κατ’ αρχήν 
• ως αναφορά “ • όσον αφορά 
• ενήλικας “ • ενήλικος (ανήλικος) 
• ανεξαρτοποίηση “ • ανεξαρτητοποίηση 
• ακριτομύθια “ • ακριτομυθία 
• στήλες του Ολυμπίου 
Διός 

“ • στύλοι του Ολυμπίου 
Διός 

• λεωφ. Κηφι(σ)σίας 
(η Κηφι(σ)σιά, της 
Κηφι(σ)σιάς) 

“ • λεωφ. Κηφι(σ)σιάς 

 Γραφείο Ορολογίας του Π.Ι. 
 

 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 

 
 
 

Λάβαμε – και ευχαριστούμε – τα ακόλουθα περιοδικά: 
  

• Βιομηχανική Οικονομική Επιθεώρηση, τεύχ. 737, 
Ιαν. 1999 

• Η Γλώσσα μας, αρ. φύλ. 87, Μάι. - Ιούν.1998, αρ. 
φύλ. 87, Ιούλ. - Αύγ.1998 

• Αρναία της Μακεδονίας, τεύχ. 40, Ιούλ.-Σεπτ. 1998 
• Χρονικά Κεντρ. Ισρ. Συμβ. αρ. φ. 158, Νοέ.-Δεκ. 

1998, 
• Ενημερωτικό Δελτίο ΓΓΕΤ, Οκτ. 1998 και Νοέ. 1998 
• Καινοτομία, Ερευνα και Τεχνολογία, τεύχος 12. 

Οκτ.-Δεκ. 98 
• Ενημερωτικό Δελτίο ΕΙΕ/ΚΝΕ, τεύχ.21, Ιούν. 1998, 
• Ελληνική Διεθνής Γλώσσα, τεύχ.8, Οκτ.-Νοέ-Δεκ. 

1998 
• Δελτίο ΣΕΒ, τεύχ.580, Οκτ. 1998 
• Η Φωνή Συνδ. Αξ. Μακεδονίας-Θράκης, Αρ.Φύλ.6, 

Νοέ.-Δεκ.1998. 
 
 
 
 

 
Τα Ελληνικά τοπωνύμια του Αρη 

 

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η κοινή εκδήλωση της 
ΕΛΕΤΟ και της Ελληνικής Αστροναυτικής Εταιρείας, στις 
13 Ιανουαρίου, με την ενδιαφέρουσα ομιλία του προέδρου 
της δεύτερης κ. Βασίλη Πετρόπουλου. Μάθαμε για τους 
Ελληνες αστρονόμους Ε. Αντωνιάδη, Ι. Φωκά και 
Δ.  Παρασκευόπουλο που βάφτισαν περιοχές του 
πλανήτη Αρη με ελληνικά ονόματα τα οποία έχουν ήδη 
επισημοποιηθεί όπως: Ελλάς, Βόσπορος, Αρκαδία, 
Χαλκίς, Λαιστρυγών, Μνημοσύνη, Ικαρία, Πανδώρα και το 
μεγαλύτερο βουνό του Αρη ο Ολυμπος. Είδαμε χάρτες και 
φωτογραφίες του γειτονικού πλανήτη. Την εκδήλωση 
φιλοξένησε ευγενικά, στο αμφιθέατρό του, το Γενικό 
Χημείο του Κράτους. 

Κ.Β. 
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Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ1έλα κι εσύ 
 

 
 
 

Ο όρος “key” ως πρώτο συνθετικό 
πολλών σύνθετων όρων της Αγγλικής 

και η απόδοσή του στα ελληνικά 
 

Το ΓΕΣΥ εξέτασε, πρόσφατα, το πρόβλημα της απόδοσης 
της αγγλικής λέξης “key” (= κλειδί) όταν αυτή 
χρησιμοποιείται ως πρώτο συνθετικό (με μεταφορική 
σημασία) σύνθετων όρων σε διάφορα γνωστικά πεδία ή 
συγκείμενα. 
Επισημάνθηκαν ιδιαίτερα οι κλιτικές δυσκολίες που 
αντιμετωπίζονται στους ισοδύναμους ελληνικούς όρους 
όταν αυτοί είναι σύμπλοκοι με δεύτερο συνθετικό (όπως 
συνήθως γίνεται) το ελληνικό ουσιαστικό “κλειδί” 
χωρισμένο (υφενισμένο) από το πρώτο συνθετικό με 
ενωτικό (-).  
 

Ετσι, για παράδειγμα, η κατάσταση είναι υποφερτή αν το 
πρώτο συνθετικό είναι μονολεκτικό (π.χ. ένα άλλο 
ουσιαστικό) και δεν υπάρχει περίπτωση να εκληφθεί ως 
επίθετο κατά τη συμπλοκή των δύο συνθετικών. 
Λογουχάρη, για τον ελληνικό σύμπλοκο όρο λέξη-κλειδί 
(= keyword) (όπου τα δύο συνθετικά είναι διαφορετικού 
γένους) έχουμε: λέξη-κλειδί, λέξης-κλειδιού, λέξεις-
κλειδιά, λέξεων-κλειδιών. Ομως, για τον ελληνικό 
σύμπλοκο όρο συστατικό-κλειδί (= key component) 
έχουμε: συστατικό-κλειδί, συστατικoύ-κλειδιού, συστα-
τικά-κλειδιά, συστατικών-κλειδιών με ευνόητο το 
αμφίσημο αποτέλεσμα (μήπως πρόκειται για κάποιο 
κλειδί με τον προσδιορισμό συστατικό οπότε θα 
αντιστοιχούσε σε εντελώς διαφορετική έννοια π.χ. στην 
έννοια την οποία θα υπονοούσε ο αγγλικός όρος 
component key). 
 

Στην περίπτωση, όμως, σύνθετου όρου με περιφραστικό 
πρώτο συνθετικό, η χρήση του δεύτερου συνθετικού 
“-κλειδί” οδηγεί σε καταστάσεις απαράδεκτες, όπως π.χ. 
στην περίπτωση της  “key quality strategy”, δηλαδή της 
“στρατηγικής ποιότητας-κλειδιού”, ή των “key quality 
strategies”, δηλαδή των στρατηγικών ποιότητας-
κλειδιών. (Πέρα από το εμφανές προφορικό πρόβλημα, 
στην Ελληνική το ενωτικό ενώνει δύο λέξεις και όχι δύο 
φράσεις ή μία φράση με μία λέξη). 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται δύο ομάδες 
σύμπλοκων/σύνθετων όρων από τους τομείς των 
Τηλεπικοινωνιών και της Ποιότητας. 
 

Αγγλικός όρος  Ελληνικός όρος 
• key-element • στοιχείο-κλειδί 
• key feature • γνώρισμα-κλειδί, βασικό 

γνώρισμα 
• key events • σημεία-κλειδιά 
• key component • βασική συνιστώσα, συνιστώσα-

κλειδί 
• key component • συστατικό-κλειδί, βασικό 

συστατικό (στοιχείο) 
• keyword • λέξη-κλειδί 
• key word • λέξη-κλειδί  
• key-word • λέξη-κλειδί 
• key measure • θεμελιακό μέτρο, μέτρο-κλειδί 

                                                           
1 ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ. 
 

• key business 
processes 

• θεμελιακές επιχειρηματικές 
διεργασίες 

• key business 
process team 

• ομάδα θεμελιακής 
επιχειρηματικής διεργασίας 

• key product lines • θεμελιακές κατηγορίες 
προϊόντων 

• key strategy • θεμελιακή στρατηγική, 
στρατηγική-κλειδί 

• setting key 
strategies 

• θέση θεμελιακών στρατηγικών 

• key quality 
strategy 

• θεμελιακή στρατηγική 
ποιότητας 

• key sources • θεμελιακές πηγές, πηγές-κλειδιά 
• key business 

process team 
• ομάδα θεμελιακής 

επιχειρηματικής διεργασίας 
 
Υστερα από τα παραπάνω το ΓΕΣΥ εξέτασε, πέρα από το 
“κλειδί”  (με ενωτικό ή χωρίς ενωτικό) μια σειρά 
αποδόσεων του συνθετικού key με ελληνικό επίθετο, τις 
οποίες και θέτει στην κρίση των αναγνωστών του “Ο”. Από 
αυτές τις αποδόσεις (αλλά και από άλλες που 
ενδεχομένως θα προταθούν) μπορεί να επιλεγεί η 
ευστοχότερη και να προωθηθεί η εφαρμογή της: 
 
Με τη σημασία, λοιπόν,  του συνθετικού key όπως στα  
παραπάνω παραδείγματα, ποια από τις αποδόσεις 
που ακολουθούν κρίνετε πιο εύστοχη; 
key, key- = κλειδί, -κλειδί, βασικός, θεμελιακός, 

θεμελιώδης, νευραλγικός, ουσιώδης, 
 καίριος, κορυφαίος, βασιαίος,  

καταλυτικός, 
 κλειδικός, κλείδιος, κλειδαίος, 
 κλειδόσημος. 
 
Οι γνώμες σας στο τηλεομοιότυπο 8068299 ή στο Ηλ.Ταχ. 
valeonti@mail.otenet.gr ή στη διεύθυνση της ΕΛΕΤΟ. 

Κ.Β. 
 
 
 
 
 

 

"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. 
 

Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
 

Β. Α. Φιλόπουλος 
Πρόεδρος ΕΛΕΤΟ 
 

Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής 
Μ. Καρδούλη 
Α. Παπαναστασίου 
Β.Α.Φιλόπουλος 
 

Τηλέφωνα:  
πρωί: 6118986 
απόγ.: 8042313, 8619521 
 

Τηλεομοιότυπο: 8068299, 8042385 
Ηλ. Ταχυδρομείο: valeonti@mail.otenet.gr 
Θέση στο Ιντερνετ: http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 
 

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. 
 
 

Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
ή μέρους του “Ο” με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 
 

 



  

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 

  ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2ο Συνέδριο 
 

“Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία” 
(Αθήνα, 21, 22 και 23 Οκτωβρίου 1999) 

 
Οι διαδικασίες για την προετοιμασία του 2ου Συνεδρίου 
“Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία” συνεχίζονται εντα-
τικά. Προβλέπεται ότι το 2ο Συνέδριο θα έχει πιο μεγάλη 
επιτυχία από το 1ο. 
 
Την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελούν τα 
παρακάτω μέλη: 
 

• Β. Α. Φιλόπουλος, Πρόεδρος 
• Α. Ασημακοπούλου, Αντιπρόεδρος 
• Ι. Σαριδάκης Γενικός Γραμματέας 
• Γ. Γαδ  
• Α. Γκόνου  
• Μ. Ζερβός  
• Μ. Καρδούλη   
• Ν. Κονίδης  
• Μ. Κωνσταντόπαιδος  
• Ε. Μάντζαρη  
• Ζ. Ξενάκη-Βαρλά  
• Τ. Ορφανός  
• Μ. Παλαιολόγου  
• Π. Παπαβασιλείου  
• Τ. Παπαϊωάννου  
• Α. Παπαναστασίου  
• Δ. Συνοδινός  
• Γ. Τσιάμας  

 
Την κρίση των ανακοινώσεων που θα υποβληθούν έχει 
αναλάβει η Επιστημονική Επιτροπή, την οποία αποτε-
λούν οι: 
Πρόεδρος: • Γ. Καραγιάννης, Καθηγητής ΕΜΠ 
Γ. 
Γραμματέας: 

• Κ. Βαλεοντής, Πρόεδρος ΓΕΣΥ 

Μέλη: • Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Καθ. ΑΠΘ 
 • Κ. Ζερίτη, Φιλόλογος-Μεταφράστρια 
 • Ν. Κουμούτσος, Ομότ. Καθ. ΕΜΠ 
 • Φ. Μπατσαλιά, Καθ. ΠΑ 
 • Μ. Μπεκάκος, Καθ. ΟΠΑ 
 • Δ. Παντελοδήμος, Καθ. ΠΑ 
 • Ε. Σελά, Καθ.Ιόν. Παν. 

Πληροφορίες για το Συνέδριο από τη: 

Γραμματεία του Συνεδρίου που αποτελούν οι: 
Ι. Σαριδάκης, τηλ. 212 0113,  
Α. Παπαναστασίου, τηλ. 202 2466 
Τ. Ορφανός: τηλ. 611 1020 
Τηλεομ.: 8068299 
Ηλ.Ταχ.: kv121999@dm.ote.gr. 
 

    ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
 

Το Γραφείο Ενημέρωσης για τη Γλωσσική Τεχνολογία 
EUROMAP και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 
οργάνωσαν ημερίδα με θέμα “Η Γλωσσική Τεχνολογία στο 
5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο”, που διεξάχθηκε στο αμφιθέατρο 
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στις 11 Δεκεμβρίου 1998. 
Στην ημερίδα παρουσιάστηκε η δομή του 5ου 
Προγράμματος Πλαισίου και συγκεκριμένα της Βασικής 
Δράσης ΙΙΙ (περιεχόμενο και εργαλεία πολυμέσων), 
προδιαγραφές για υποβολή προτάσεων κ.ά. Οι 
συμμετέχοντες, από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, 
πληροφορήθηκαν για τις δυνατότητες εφαρμογής της 
Γλωσσικής Τεχνολογίας και συζήτησαν για θέματα που 
αφορούν την υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα, την 
ανάπτυξη εφαρμογών και εργαλείων για την αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων αναγκών και τις προοπτικές για 
συνεργασία στο 5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο. 

Β.Α.Φ. 
 

    Terminology, Science and Research 
 

Γράφαμε και στο προηγούμενο φύλλο για τα τεύχη αρ.1 
και αρ.2 του 1998, του περιοδικού Terminology, Science 
and Research, που εκδίδει το International Institute for 
Terminology Research (IITF). 
 
Με την έκδοση των δύο τευχών, που αποτελούν τον 
έννατο τόμο του περιοδικού, αποκαθίσταται η 
καθυστέρηση που είχε παρουσιασθεί. 
 
Η διεύθυνση του εκδότη για υποβολή άρθρων για 
δημοσίευση είναι: 
 

International Network for Terminology (TermNet) 
Simmeringer Hauptstr. 24, 1110 Vienna, Austria 
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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) 

Λ  
Ε  Τ Ο 

L 
Ε 

Ε 
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Ελληνικό Γραφείο EUROMAP 

 
Εγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση σε όλους τους φορείς 
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Γλωσσικής 
Τεχνολογίας και των εφαρμογών της στις τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνιών στοχεύει να προσφέρει το 
Euromap, Γραφείο Ενημέρωσης για τη Γλωσσική 
Τεχνολογία, που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα στο πλαίσιο 
του ευρύτερου προγράμματος Euromap για την ενίσχυση 
της πληροφόρησης σχετικά με την αγορά της Γλωσσικής 
Τεχνολογίας. 
 
Στόχος του γραφείου είναι η ενημέρωση σχετικά με τα 
υπάρχοντα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. 
Ειδικότερα, στο εθνικό επίπεδο, η πληροφόρηση θα 
καλύπτει τα προγράμματα σε εξέλιξη, τα προϊόντα, τους 
προμηθευτές, τους χρήστες και τους εθνικούς φορείς που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της Γλωσσικής 
Τεχνολογίας. Παράλληλα, όμως, το γραφείο αποτελεί τον 
εθνικό κρίκο πληροφόρησης από πλευράς τηε 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα Γλωσσικής 
Τεχνολογίας, κυρίως σε ό,τι αφορά τη γραμμή δράσης 
«Τεχνολογία Ανθρώπινης Γλώσσας» του τρέχοντος 
Προγράμματος Πλαισίου, αλλά και στο επόμενο 5ο 
Πρόγραμμα Πλαίσιο. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν, 
επιπλέον, να αναζητήσουν από το γραφείο πληροφορίες 
προκειμένου να αναπτύξουν συνεργασίες με σκοπό την 
υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
συγκεκριμένου προγράμματος. 
 
Η διεύθυνση του γραφείου είναι: 
EUROMAP - Γραφείο Ενημέρωσης για τη Γλωσσική 
Τεχνολογία,  
Υπεύθυνη: Δέσποινα Σκούταρη,  
τηλέφ.: 6800952-6-9,  
τηλεομ.: 6856794 
ηλ.ταχ. euromap@ilsp.gr. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ 

 
 

Πριν από τα Χριστούγεννα πραγματοποιήθηκε ημεριδα 
στο παλαιό αμφιθέατρο Ιατρικής κατά την οποία 
ανακοινώθηκε η έναρξη λειτουργίας του Διατμηματικού 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Φιλοσοφικής Σχολής 
Αθηνών: «Μετάφραση- Μεταφρασεολογία» (ΔΜΠΣ-Μ.Μ.). 
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Αντιπρύτανης και 
Πρόεδρος του Β’ Κ.Π.Σ. Ι.Δρακόπουλος και οι πρόεδροι 
των Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής, καθηγητές της 
Φιλοσοφικής, εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών Πρεσβειών και 
πολλοί άλλοι ενδιαφερόμενοι. 
 
Το ΔΜΠΣ-Μ.Μ. χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ενωση και λειτουργεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
ΕΠΕΑΕΚ του ΥΠΕΠΘ. Συμμετέχουν τα ξενόγλωσσα 
τμήματα της Φιλοσοφικής (Αγγλικών, Γαλλικών και 
Γερμανικών σπουδών), καθώς και το Τμήμα Ξένων 
Πολιτισμών. Το Πρόγραμμα καταρτίζει μεταφραστές, 
κυρίως Λογοτεχνίας στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, 
Ιταλικά και Ισπανικά. Διαθέτει εργαστήριο με πλήρη 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Οι φοιτητές είναι υπότροφοι και η 
φοίτηση και άσκησή τους είναι διετής. Η επιλογή τους έγινε 
με εξετάσεις, στις οποίες προσήλθαν περί τους 600 
πτυχιούχους και έγινα δεκτοί συνολικά 45. Το Πρόγραμμα 
απονέμει μεταπτυχιακό δίπλωμα Μετάφρασης-
Μεταφρασεολογίας. Στους σκοπούς του Προγράμματος, 
εκτός άλλων, περιλαμβάνεται και έρευνα της αγοράς στον 

τομέα των μεταφράσεων, καθώς και συνεργασία με 
Ελληνες και ξένους εκδότες. 
 Β.Α.Φ. 
 
 
 

 
       ΔΕΛΤΙΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΛΩΣΣΑΣ 

Εκπαιδευτικοί Οροι  
(Γραφείο Ορολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου) 

 
 

A. 
 

  

Θεμελιώδεις έννοιες σε κάθε εκπαιδευτικό σύστημα 
αποτελούν οι όροι goal, aim, και objective, συνήθως 
προσδιοριζόμενοι με το επίθετο educational. Ενδιαφέρον 
έχει να δούμε τις λεπτές σημασιολογικές τους διαφορές και 
να γίνει μια απόπειρα απόδοσής τους. 
  

Ορος 
 

Ορισμός Απόδοση 

• goals Εκφράζουν τις αξίες μιας 
συγκεκριμένης χώρας, 
οριοθετούν τους 
γενικούς 
προσανατολισμούς του 
εκπαιδευτικού συστήμα-
τος ως όλου, έχουν κοι-
νωνική διάσταση. 
 

• γενικοί σκοποί 

• aims Αναφέρονται σε μέρος 
(-η) του εκπαιδευτικού 
συστήματος. 
 

• ειδικοί σκοποί 

• objectives Αναφέρονται στα αποτε-
λέσματα που προκαθο-
ρίζονται και αναμένονται 
να προκύψουν από την 
εφαρμογή του εκπαι-
δευτικού συστήματος. 
 

• αντικειμενικοί 
στόχοι 

• targets  
 
 

• επιμέρους 
στόχοι 

Β. 
 

  

• guidelines  
 
 
 

α. βασικές οδηγίες 
β. καθοδηγητικές 

γραμμές 

• directives  
 
 
 
 

α. κατευθυντήριες 
γραμμές 

β. επίσημες οδηγίες 

• instructions  
 
 
 
 

α. εντολές 
β. οδηγίες χρήσης 

(μηχανές, συσκευές) 
γ. οδηγίες 
δ. οδηγίες - εντολές 

 
Περιμένουμε τις απόψεις σας... 

 

 Ομάδα Ορολογίας 
 Γραφείου Ορολογίας του Π.Ι. 
 
 

     Επί της “Εκπαιδευτικής Ορολογίας 
του Παιδ. Ινστιτούτου 
 (“Ο” Αρ.φύλ. 33)       

 
 

Από το μέλος της ΕΛΕΤΟ Στρατηγούλα Τσιμπίδη λάβαμε 
επιστολή στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρει: 
«...σας στέλνω τις παρατηρήσεις μου σχετικά με τους 
εκπαιδευτικούς όρους του 33ου φύλλου του 
Ορογράμματος... 
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Είμαι της γνώμης ότι θα μπορούσαν να αποδοθούν οι 
παρακάτω όροι ως εξής: 
 

Ελληνικός όρος Αγγλική απόδοση 
επαναληπτική εκπαίδευση continuing education 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση elementary education 
πρώτος κύκλος δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης (γυμνάσιο) 

junior high school education 

δεύτερος κύκλος δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης (λύκειο) 

senior high school education 

εκπαιδευση μεταναστών immigrants’ education 

  Φιλικά 
Στρατηγούλα Τσιμπίδη 
τηλ. 3332673 
φαξ.: 3332688» 

 
 

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. 

 
 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
 
 
 

Λάβαμε – και ευχαριστούμε – τα ακόλουθα περιοδικά: 
  

• Βιομηχανική Οικονομική Επιθεώρηση, τεύχ. 738, 
Φεβ. 1999, τεύχ. 739, Μάρ. 1999 

• Η Γλώσσα μας, αρ. φύλ. 89, Σεπ.-Οκτ.1998, αρ. φύλ. 
90, Νοέμ.-Δεκ.1998, αρ. φύλ. 91, Ιαν.-Φεβ.1999 

• Αρναία της Μακεδονίας, τεύχ. 41, Οκτ.-Δεκ. 1998 
• Χρονικά Κεντρ. Ισρ. Συμβ. αρ. φ. 159, Ιαν.-Φεβ. 

1999, 
• Ενημερωτικό Δελτίο ΓΓΕΤ, τεύχ.1, Ιαν. 1999, τεύχ.2, 

Φεβ. 1999. 
• Ενημερωτικό Δελτίο ΕΙΕ/ΚΝΕ τεύχ.22, Δεκ. 1998. 
• Η Φωνή, Σύνδ. Απ. Αξ. Στρατού, αρ.φύλ. 70, Ιαν.-

Φεβρ. 1999. 
 
 

 

Δωρεά Βιβλίων 
 
 
 

Κόκλα Ιωάννα, Ελευσίς - Θριάσιον 
(ονοματολογία - Ετυμολογία) 
 
Οπως μαρτυρά ο τίτλος και ο υπότιτλος παραθέτονται οι 
ετυμολογίες των δύο τοπωνυμίων με αναφορές σε πλήθος 
αποσπασμάτων αρχαίων συγγραφέων. Περιέχονται 
ιστορικές πληροφορίες για σχετιζόμενα μυθολογικά 
πρόσωπα και τόπους καθώς και ετυμολογικές συσχετίσεις 
με λέξεις της σημερινής ελληνικής γλώσσας.  
Το βιβλίο είναι έκδοση της Αισχύλειας Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης Ελευσίνας. 
Πανωφοροπούλου Αγγελική, Δήμος Αγκύλης 
Ογδοηκοστή Πέμπτη Ολυμπιάδα. 
 
Μυθιστορία της ζωής ενός Αθηναίου, κατοίκου του 

αρχαίου Δήμου Αγκύλης, στα τέσσερα πιο ένδοξα έτη του 
χρυσού αιώνα της ανθρωπότητας, δηλαδή από το 435 ως 
το 438 π.Χ. 
Προσωποποιούνται με διαλόγους και διηγήσεις τα ιστορικά 
πρόσωπα που μετείχαν στο απίστευτο γίγνεσθαι, 
εξιστορούνται ιστορικά γεγονότα και περιγράφονται 
εργασίες και συνήθειες του αρχαίου βίου. 
Εκδόσεις «Μνημοσύνη», Ζεύξιδος 3, Αθήνα. 

Β.Α.Φ. 
 

     Γράμματα Αναγνωστών 
 
(1) Για το “Ο” Αρ.34 λάβαμε την ακόλουθη επιστολή του 
εκλεκτού μέλους της ΕΛΕΤΟ Νίκου Μαλαγαρδή: 
 
«ΣΧΟΛΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ Α ΛΑ ΓΚΡΕΚ 
Ορισμένα σφάλματα εισεχώρισαν στην εκτύπωση των 
ονομασιών όπως γράφονται με τη νέα γραφή PIGIN: 

Canton  → Ganzhou  (Guandon είναι η επαρχία εξ 
ου το όνομα Καντώνα) 

Πεκίνο → Beijing 
Nanjing   Σωστό 
Xsinjiang Σωστό 

Η ΣΑΓΚΑΗ όμως που θα έπρεπε να γράφεται ΣΑΝΚΧΑΙ 
αφού υποτίθεται πως ξέρουμε να γράφουμε στα φωνητικά! 
παρέμεινε SHANGHAI ! από το SHANG (ΕΠΙ) και HAI 
(Θάλασσα). 
 
Σχόλιο του ιδίου και για τον μεταγραμματισμό: 
Ο Ερασμιακής προέλευσης μεταγραμματισμός, ο οποίος 
βέβαια στηρίχθηκε σε γραπτά κείμενα, αλλιώς ποιος 
έγραψε επάνω στα Αττικά αγγεία Θερακλες ή ακόμη και 
ΗΕΡΑΚΛΕΣ; 
δεν ταύτισε το Χ με το  h  αλλά με το ch. 
Ετσι, έχουμε όλους τους όρους με ch: chiropacticien, 
chirurgien, charte, character, mechanics, κτλ. κτλ. 
 
Θα υποστηρίζω πάντα πως ήτανε τραγικό λάθος η νέα 
“φωνητική” μεταγραφή στα λατινικά για δυο λόγους: 
1) Διότι στα αναγεννησιακά ελληνικά με λατινική γραφή 

έχουν καταγραφεί και καθιερωθεί εκατοντάδες χιλιάδες 
όροι για τους οποίους ψιλο-υπερηφανευόμαστε πως 
τάχα εμείς τους δώσαμε! χωρίς να υποτιμώ το ρόλο 
των Χαλκοκονδύλων και των Λασκάρεων... 

2) Διότι αυτή η γραφή είναι πλέον στα χέρια του κάθε 
ερευνητή, στοχαστή ή απλά σκεπτόμενου ανθρώπου 
μέσα από το “διαδίκτυο”. Αντε τώρα να τους πείσεις 
πως πρέπει να ψάχνουν τους αγγέλους στο λήμμα 
aggelos, την ογκολογία στο ogkology, τις χάριτες στις 
harites, τη Χίο στη Hio...κτλ. κτλ. 

 
Ετσι και αλλιώς φαίνεται πως έχουμε πολλές Μακεδονίες 
να χάσουμε ακόμη ώσπου να βάλουμε μυαλό. 
 
Αν θέλετε σας προτείνω μια προκλητική εισήγηση με αυτό 
το θέμα στο προσεχές συνέδριο. 

                                 Φιλικά   
 Ν. Ε. Μαλαγαρδής». 
 
(2) Από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της 
Λισσαβώνας, Πορτογαλία, Prof. Jose Antonio Costa 
Ideias λάβαμε την ακόλουθη επιστολή: 
 
“Almada, 02-03-1999 
Portugal 
 

Αγαπητές φίλες/Αγαπητοί φίλοι, 
 

Σας στέλνω αυτά τα λίγα λόγια, έτσι ‘στα γρήγορα’, για να 
σας ευχαριστήσω για το Δελτίο σας ‘ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ’, το 



ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ Αρ.35 

 4

οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο. 
Συγχαρητήρια για την πρόοδό σας στη διαδοση της 
ελληνικής γλώσσας. 
 

Με θερμούς χαιρετισμούς 
 

Jose Antonio Costa Ideias 
(Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Λισσαβώνας, Πορτογαλία)” 
 
(3) Για το πρόβλημα “ανταγωνιστική περιγνωσία” που 
έθεσε το “Ο” Αρ.31, στη Γωνιά του ΓΕΣΥ, λάβαμε την 
ακόλουθη επιστολή του εκλεκτού μέλους της ΕΛΕΤΟ 
Κώστα Παπαθανασίου: 
 

“Ιntelligence (< L intelligens < intelligere, intellegere = 
κατανοώ < inter + legere = μαζεύω, συλλέγω πρβλ. 
περισυλλογή, συλλογισμός) = διελλόγηση (< δια+εν+ 
λογή), διασυλλόγηση (< δια+συλλογή) (θεωρούμενα ως 
ενέργεια “έλλογης” συλλογής/ικανότητα συλλογής-διαλ-
λογής στοιχείων, ικανότητα σκέψεως, συγκεντρώ-
σεως/ευφυΐα), στοιχειολόγηση (: συλλογή στοιχείων), 
ώστε 
 

intelligencer = στοιχειολόγος, πληροφοριολόγος,  
 διασυλλογητής, διελλογέας,  
 

intelligible = διελλόγιμος, διεννοήσιμος.  
 

competitive intelligence = ανταγωνιστική διασυλλόγη-
ση/στοιχειολόγηση  

{Το “περίγνωση” δεν μπορεί παρά να αφορά στη “γενική γνώση”, 
στην “εν κύκλω παιδεία” και όχι στην επιλεκτική 
συλλογή/συστηματική συγκέντρωση συγκεκριμένων 
πληροφοριών-στοιχείων}. 
 Με φιλικούς χαιρετισμούς 
 Κ.Π.” 
 
 
 
 
 

 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ1έλα κι εσύ 
 

 
 
 

Ο «Aναλογικός Kανόνας» και το 
λογής-λογής λογισμικό! 

 

Ο «αναλογικός κανόνας» είναι ένας κανόνας που 
εφαρμόζεται συχνά από τις Επιτροπές/Ομάδες 
Εκπόνησης Ορολογίας στην απόδοση όρων που 
δημιουργήθηκαν σε μια γλώσσα και εισάγονται σε άλλη 
γλώσσα.  Ο κανόνας αυτός διατυπώθηκε, αναλύθηκε και 
επεξηγήθηκε με πλήθος παραδειγμάτων στο 1ο Συνέδριο 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία»2.  
 
Σε συντομία, ο Αναλογικός Κανόνας της Ονοματοδο-
σίας λέει: 
Κατά το σχηματισμό ενός όρου σε μια γλώσσα (γλώσσα 
στόχου) για την ονοματοδότηση μιας νέας έννοιας που 
έχει ονοματοδοτηθεί πρωτογενώς σε μια άλλη γλώσσα 
(γλώσσα πηγής) ως πρώτη επιλογή του ονοματοθέτη 
πρέπει να είναι: η εφαρμογή μηχανισμού σχηματισμού 
ανάλογου προς το μηχανισμό σχηματισμού του όρου της 
γλώσσας πηγής. 
 
Ενας από τους μηχανισμούς σχηματισμού όρων, 
αποδεκτός για όλες τις γλώσσες, σύμφωνα με τη Διεθνή 
Οργάνωση Τυποποίησης (ISO)3, είναι και η δημιουργία 
ακρωνύμου δηλαδή «συντομευμένου σύμπλοκου όρου 
που αποτελείται από γράμματα του πλήρους όρου και 

                                                           
1 ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ. 
 

2 Κ. Βαλεοντής - Ο «Αναλογικός Κανόνας» στην υπηρεσία της σύγχρονης 
Ελληνικής Ορολογίας, Πρακτικά του 1ου Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα 
και Ορολογία”, Αθήνα, Οκτώβριος 1997. 

3 Διεθνές Πρότυπο ISO 1087:1990  ”Terminology - Vocabulary” 

προφέρεται μόνο συλλαβικά, δηλ. σαν κανονική λέξη» 
(π.χ. FORTRAN, NATO, modem, codec, δυφίο, 
ευρωβουλευτής). 
 
Στην εργασία της η ΜΟΤΟ4 συχνά εφαρμόζει τον 
Αναλογικό Κανόνα. Ετσι, πρόσφατα, μετά την 
καθιερωμένη πλέον χρήση του υλισμικού (hardware) και 
λογισμικού (software), για να αντιμετωπίσει τα λογής-
λογής λογισμικά που “ξεφυτρώνουν κάθε τόσο” με 
μικρότερο ή μεγαλύτερο “βαθμό λογισμικότητας” ή με την 
“Α ή Β χρήση ή χρησικτησία” βρήκε πάλι σωτήρια την 
εφαρμογή του κανόνα αυτού: 
 
 

Αγγλικός 
Ορος 

Τρόπος 
σχηματισμού 

Ελληνικός 
Ορος 

• software Από το γαλλικό logiciel • λογισμικό 

• middleware χρήστ-η λογ-ισμικό • χρηστισμικό 

• shareware μερ-ιζόμενο λογ-ισμικό • μερισμικό 

• groupware, 
teamware 

ομάδ-ας λογ-ισμικό • ομαδισμικό 

• firmware σταθερ-ό λογ-ισμικό • σταθερισμικό 

• freeware δωρ-εάν λογ-ισμικό • δωρισμικό 

... ... ... 
 

Κ.Β. 
 
 
 
 
 
 
 

 

"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. 
 

Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
 

Β. Α. Φιλόπουλος 
Πρόεδρος ΕΛΕΤΟ 
 

Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής 
Μ. Καρδούλη 
Α. Παπαναστασίου 
Β.Α.Φιλόπουλος 
 

Τηλέφωνα:  
πρωί: 6118986 
απόγ.: 8042313, 8619521 
 

Τηλεομοιότυπο: 8068299, 8042385 
Ηλ. Ταχυδρομείο: valeonti@mail.otenet.gr 
Θέση στο Ιντερνετ: http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 
 

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. 
 
 

Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
ή μέρους του “Ο” με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 
 

 

                                                           
4 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 Τηλε-
πικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), στα πλαίσια επίσημης συνεργασίας με τον 
Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 



  

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Αρχαιρεσίες 1999 
Τα νέα διοικητικά όργανα της ΕΛΕΤΟ 

 
 

Στις 9.6.99, στο αμφιθέατρο του Γενικού Χημείου του 
Κράτους όπου είχε φιλοξενηθεί και η Γενική Συνέλευση της 
ΕΛΕΤΟ, έγιναν οι αρχαιρεσίες της ΕΛΕΤΟ με τη 
φροντίδα της Εφορευτικής Επιτροπής, την οποία 
αποτελούσαν οι: 
 

Πρόεδρος: Τζάνος Ορφανός 
Μέλη: Νίκος Αποστολάκης 
 Νίκος Χρήστου, 

 

με την άψογη τήρηση όλων των προβλεπόμενων από το 
Καταστατικό διαδικασιών. 
 

Μετά το αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών συγκροτήθηκαν και 
άρχισαν να λειτουργούν, για την επόμενη διετία 1999-
2001, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), το νέο Γενικό 
Επιστημονικό Συμβούλιο (ΓΕΣΥ) και η νέα Ελεγκτική 
Επιτροπή της ΕΛΕΤΟ. Η σύνθεση τους είναι η ακόλουθη: 
 
 

Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ): 
 

Πρόεδρος: Βασίλης Α. Φιλόπουλος 
Αντιπρόεδρος: Μαρία Καρδούλη 
Γενικός Γραμματέας: Κώστας Βαλεοντής 
Ταμίας: Άννα Λάμπρου-Γκόνου 
Σύμβουλος: Γιώργος Τσιάμας 
1ος Αναπλ.Σύμβουλος: Μαρία Παλαιολόγου 
2ος Αναπλ.Σύμβουλος: Ζωή Ξενάκη-Βαρλά 
3ος Αναπλ.Σύμβουλος: Άλια Παπαναστασίου 

 
 
 

Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο (ΓΕΣΥ): 
 

Πρόεδρος: Κώστας Βαλεοντής 
Αντιπρόεδρος: Μαρία Καρδούλη 
Γραμματέας: Γιώργος Τσιάμας 

 

Σύμβουλοι: Γκώγκος Αλέξανδρος 
 Σπύρος Διάμεσης 
 Άννα Λάμπρου-Γκόνου 
 Άννα Νικολάκη 
 Δημήτρης Παναγιωτάκος 
 Μαίρη Παπαδάκη 
 Άλια Παπαναστασίου 
 Γιώργος Πετρίκκος 
 Δημήτρης Συνοδινός 
 Βασίλης Α. Φιλόπουλος 

 

Αναπλ.Σύμβουλοι: Ζωή Ξενάκη-Βαρλά 
 Μιχάλης Κωνσταντόπαιδος 
 Μαρία Παλαιολόγου 
 Σωτήρης Τεσσέρης 
 Γιάννης Χατζηκιάν 

Ελεγκτική Επιτροπή: 
Πρόεδρος: Κώστας Ριζιώτης 
Μέλη: Κατερίνα Ζερίτη 
 Νάντια Τράτα. 

 
2ο Συνέδριο 

«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 
Αθήνα, 21, 22 και 23 Οκτωβρίου 99 

 
Αφιερωμένο στον εθνικό ποιητή 

Διονύσιο Σολωμό 
 
Μετά την υποβολή περιλήψεων υποψήφιων ανακοινώσεων για 
το 2ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» και την 
αξιολόγηση τους από την Επιστημονική Επιτροπή του 
Συνεδρίου, επελέγησαν 33 ανακοινώσεις που εμπίπτουν στη 
ακόλουθη θεματολογία του Συνεδρίου: 
 
• Γλωσσολογικές αρχές της Ορολογίας και ιδίως της 

Ελληνικής Ορολογίας 
• Ορογραφία - Τεκμηρίωση ορογραφίας 
• Λεξικογραφία 
• Νέες τεχνολογίες και Ορολογία 
• Διερμηνεία και μετάφραση 
• Διευρωπαϊκό πολυγλωσσικό περιβάλλον. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες-εγγραφές απευθυνθείτε στη 

Γραμματεία του Συνεδρίου: 
 
Ι. Σαριδάκης, τηλ. 212 0113,  
Α. Παπαναστασίου, τηλ. 202 2466 
Τ. Ορφανός: τηλ. 611 1020 
Τηλεομ.: 8068299 
Ηλ.Ταχ.: kv121999@dm.ote.gr. 
 
 
 

 
 
 
 
   
 

Συνέδριο για τη Συνεργασία στο 
  πεδίο της Ορολογίας στην Ευρώπη 

 
 

(Conference on co-operation in the field of 
terminology in Europe) 

 
 

Το "Συνέδριο για τη συνεργασία στον χώρο της Ορολογίας 
στην Ευρώπη" που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ορολογίας (European Association for Terminology / 
EAFT) σε συνεργασία με τις εθνικές και τοπικές ενώσεις 
ορολογίας που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη - 
μεταξύ των οποίων και η ΕΛΕΤΟ - διεξάχθηκε με μεγάλη 
επιτυχία στο Παρίσι από τις 17 έως και τις 19 Μαΐου. 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society  for  Terminology  (ELETO) 
 

Σωκράτη Τσάκωνα 5, 15236 ΠΕΝΤΕΛΗ 
 

Τηλεφ.:   8042313, 6118986 
Τηλεομ.: 8068299, 8042385 
Ηλ.Ταχ.: valeonti@mail.otenet.gr 
http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 
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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) 
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Στη διάρκεια του Συνεδρίου, παρότι το αντικείμενο δεν 
ήταν η παρουσίαση καθαρά επιστημονικών εργασιών, 
δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ενημερωθούν 
για τις εξελίξεις στον χώρο της ορολογίας και ορογραφίας 
στην Ευρώπη, και ειδικότερα στους τομείς της χρήσης 
νέων τεχνολογιών, της εκπαίδευσης, της τυποποίησης, και 
των ορολογικών πόρων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην 
προώθηση συνεργασιών μεταξύ των συμμετεχόντων: 
ειδικά, στο πλαίσιο μιας καινούριας μορφής 
παρουσιάσεων, της "Αγοράς Ιδεών", δόθηκε η ευκαιρία σε 
αυτούς που ενδιαφέρονταν για ιδιαίτερα θέματα να έρθουν 
σε επαφή και να συζητήσουν για αυτά με άλλους 
παράγοντες στον χώρο αυτό. 
 
 

Ο κύριος στόχος του συνεδρίου ήταν η δημιουργία μιας 
ορολογικής υποδομής στην Ευρώπη, στόχος ο οποίος 
επιδιώκεται μέσω της έναρξης μιας πιο μόνιμης συνεργα-
σίας μεταξύ των εθνικών και τοπικών ενώσεων ορολογίας 
και της EAFT. Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με την υπο-
γραφή εκ μέρους των αντιπροσώπων όλων των ενώσεων 
ορολογίας ενός Σχεδίου Δράσης, το οποίο και θα 
υλοποιήσουν οι ενώσεις με τον συντονισμό της EAFT. Το  
σχέδιο αυτό περιλαμβάνει τρεις άξονες δράσης: 
 
 

 τη συγγραφή ενός ενημερωτικού φυλλαδίου για την 
ορολογία (τι είναι η ορολογία, σε ποιους απευθύνεται, 
η σχέση της με άλλους γνωστικούς τομείς, κτλ.), το 
οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί γενικότερα σε 
δράσεις προώθησης της ορολογικής εργασίας 

 

 μελέτη αγοράς της ορολογίας στις ευρωπαϊκές χώρες 
(η θέση των ορολόγων στην κάθε χώρα, οι πρακτικές 
εξάσκησης του επαγγέλματος, το κόστος ορολογίας, 
οι δυνατότητες εργασίας, κτλ.) 

 

 ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της 
ορολογίας. 

 

Η πρώτη αυτή μορφή συνεργασίας κρίνεται ιδιαίτερα 
σημαντική για την ανάπτυξη και προώθηση του ρόλου της 
ορολογίας στο πλαίσιο των οικονομικών, κοινωνικών και 
πολιτισμικών δραστηριοτήτων της ενωμένης Ευρώπης. Η 
ΕΛΕΤΟ σκοπεύει να συνεργασθεί για την πραγμα-
τοποίηση των στόχων του σχεδίου δράσης ώστε να προ-
ωθήσει την Ορολογία και στην Ελλάδα. 
 

Οι ανακοινώσεις του συνεδρίου πρόκειται να 
δημοσιευθούν στο Διαδίκτυο, στον κόμβο της EAFT 
(http://www.unilat.org/dtil/aet/indexaet.htm), ενώ θα 
διατίθενται και σε έντυπη μορφή από τον Σεπτέμβριο. 
 

Π.Λ.  
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 NΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ 
ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Στις 23 έως 25 Απριλίου 1999 διοργανώθηκε η 20ή 
Ετήσια Συνάντηση Εργασίας του Τομέα Γλωσσο-
λογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Το Συνέδριο διεξήχθη στο Παλαιό Κτήριο της Φιλοσοφικής 
Σχολής με την ενίσχυση της Πρυτανείας του Α.Π.Θ., του 
ΕΠΕΑΕΚ «Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας» και των 
Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Μακεδονίας-
Θράκης και Πολιτισμού.  
 
Στη Συνάντηση συμμετείχαν Έλληνες και ξένοι διακε-
κριμένοι μελετητές της ελληνικής γλώσσας, οι οποίοι σε 20 
παράλληλες συνεδριάσεις  ασχολήθηκαν με τη συγχρονική 

και διαχρονική της διάσταση. Τις συνεδριάσεις άνοιγαν με 
ανακοινώσεις τους οι επίτιμοι Προσκεκλημένοι  Ομιλητές 
Μ.Σετάτος, Th.W.Gamkrelidze, A.Bartonek, W.Labov, 
B.Joseph και ακολουθούσαν μελέτες σε θέματα 
μορφολογίας, σύνταξης, φωνολογίας, διαλεκτολογίας 
καθώς και αξιοποίησης Η/Υ και του Διαδικτύου στην 
εκπαίδευση.  
 
Το υψηλό επιστημονικό επίπεδο των ανακοινώσεων και η 
άρτια  οργάνωση συνέβαλαν στην ιδιαίτερη επιτυχία του 
Συνεδρίου. Μέσα στο γλωσσολογικώς πλούσιο 1999 δύο 
ακόμα Συνέδρια θα προσελκύσουν  όσους αγαπούν και 
μελετούν την ελληνική γλώσσα: το «Δ΄ Διεθνές Συνέδριο 
για την Ελληνική Γλώσσα», το Σεπτέμβριο στην Κύπρο 
και το 2ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 
στις 21-23 Οκτωβρίου στην Αθήνα, υπό την αιγίδα της 
ΕΛΕΤΟ. 
 N.Γ.Κ – Ν.Μ.Σ 
 

3η Γενική Συνέλευση της EAFT  
(European Association for Terminology) 

 
Στις 19 Μαΐου έγινε στο Παρίσι η 3η Γενική Συνέλευση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορολογίας (EAFT-European Asso-
ciation for Terminology), όπου παρουσιάστηκαν οι δρα-
στηριότητες της EAFT για το περασμένο έτος καθώς και το 
πρόγραμμα εργασίας για το 2000. 
 
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη Συμφωνία Συνεργασίας 
μεταξύ της EAFT και των τοπικών και εθνικών ενώσεων 
ορολογίας, η οποία συζητήθηκε και αποφασίστηκε στη 
διάρκεια του "Συνεδρίου για τη Συνεργασία στον Χώρο της 
Ορολογίας" (βλ. σχετικό κείμενο). Επίσης, συζητήθηκε (και 
θα συνεχίσει να συζητείται) η δυνατότητα να γίνονται 
δεκτές ως μέλη στην EAFT και εθνικές ενώσεις ορολογίας, 
εκτός των φυσικών και νομικών προσώπων που 
συμμετέχουν σήμερα. 
 
Στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, εκλέχθηκαν και τα 
νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του 
Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τα επόμενα δύο έτη : 
 
Δ. Συμβούλιο: Giovanni Adamo 

 Ad Hermans 
Susanne Lervad 
Mercè Lorente Casafont 
Daniel Prado 
Helmi Sonneveld 
Frieda Steurs 

     
Γ. Συμβούλιο: Bassey Edem Antia 

Maria Teresa Cabré 
Torbjörn Cederholm 
Alessandra Fazio 
Βασίλης Α. Φιλόπουλος 
Deborah Fry 
Annelise Grinsted 
Gerhard Heyer 
Πένυ Λαμπροπούλου 
Klaus-Dirk Schmitz 
Philippe Thoiron. 

Π.Λ. 
 

13ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ 

ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Στις 22 έως και 24 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στο 
Α.Π.Θ. το 13ο Διεθνές Συμπόσιο για τη Θεωρητική και 



ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ Αρ.36 
 

 3

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Το συνέδριο διοργανώνε-
ται κάθε χρόνο από το Τμήμα Γλωσσολογίας Αγγλικής 
Φιλολογίας, με την υποστήριξη της Ερευνητικής Επι-
τροπής του Α.Π.Θ., των Υπουργείων Εξωτερικών και 
Παιδείας και του Βρετανικού Συμβουλίου.  
 
Τιμώμενο πρόσωπο για την προσφορά του στη γλωσσική 
επιστήμη ήταν ο καθ. Αθ. Κακουριώτης. Οι εναρκτήριες 
ομιλίες δόθηκαν από τους J. Aitchison και B. Hardcastle 
και ακολούθησαν 16 συνεδριάσεις με θέματα Λεξικογρα-
φίας, Μαθησιακών Δυσκολιών, χρήσης της τεχνολογίας 
στη διδασκαλία ξένων γλωσσών, σημασιολογίας-πραγμα-
τολογίας, κοινωνιογλωσσολογίας κ.α.. Ο σημαντικός αριθ-
μός Ελλήνων και ξένων προσκεκλημένων και η μεγάλη 
συμμετοχή των ενδιαφερομένων συνέβαλαν στο να 
πραγματοποιηθεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα συνέδρια 
στο χώρο της Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσο-
λογίας. Το επόμενο συνέδριο σε αντίστοιχα θέματα έχει 
προγραμματισθεί για τις 9-12 Δεκεμβρίου 1999 από την 
Ελληνική Εταιρεία Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. 
 N.Γ.Κ – Ν.Μ.Σ 
 

     Απόψεις επί εκπαιδευτικών όρων 
(“Ορόγραμμα” Αρ.φύλ. 35) 

 
 

Από το μέλος της ΕΛΕΤΟ Κώστα Παπαθανασίου λάβαμε 
τις ακόλουθες «απόψεις» σχετικά με τους εκπαιδευτικούς 
όρους του 35ου φύλλου του Ορογράμματος: 
 

 Αγγλικός 
όρος 

Ελληνική απόδοση 

1. goals στοχιμότητες (: ό,τι έχει αξία ή καταλλη-
λότητα ως στόχος) / επιστοχίες 

2. aims σκοποί / σκοπήσεις (: διενέργειες σκο-
πεύσεως προς συγκεκριμένους στόχους) 

3. objectives αποσκοπούμενα (: εις ό,τι αποβλέπει η 
σκόπευση) 

4. targets στόχοι / στοχούμενα (: κάθε αντικείμενο 
σκοπεύσεως) 

5. guidelines οδηγιόγραμμα (< «οδηγιόγραμμο» 
όπως πεντάγραμμο), οδηγογραμμές 

6. directives κατευθυντικές (γραμμές) / καθοδηγίες 
 

Κ.Π.  
 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
 
 
 

Λάβαμε – και ευχαριστούμε – τα ακόλουθα περιοδικά: 
  
• Βιομηχανική Οικονομική Επιθεώρηση, τεύχ. 740, Απρ. 

1999, τεύχ. 741, Μάι. 1999 
• Η Γλώσσα μας, αρ. φύλ. 92, Μάρ.-Απρ.1999 
• Αρναία της Μακεδονίας, τεύχ. 42, Ιαν.-Μάρτ. 1999 
• Χρονικά Κεντρ. Ισρ. Συμβ. αρ.φ.160, Μάρτ.-Απρ. 1999 
• Η Φωνή, Σύνδ. Απ. Αξ. Στρατού, αρ.φύλ. 80, Μάρτ.-Απρ. 

1999 
• Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία, τεύχ.13, Ιαν.-Μάρτ. 

1999 
• Ελληνική Διεθνής Γλώσσα, τεύχ.9, Ιαν., Φεβρ., Μάρ. 

1999. 
 
 
 
 

 

 Ένας αγαπητός νέος άνθρωπος, 
ένα δραστήριο μέλος της ΕΛΕΤΟ έφυγε… 

 

Είναι μεγάλο πλήγμα για την ΕΛΕΤΟ ο πρόωρος χαμός 
του Απόστολου Ζωιόπουλου. Ο Απόστολος ήταν από τους 

ακάματους εργάτες της Ορολογίας. Ως ένας από τους δύο 
στυλοβάτες της Ομάδας Ορολογίας του Οργανισμού 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) συνέβαλε αποφασιστικά 
στην εκπόνηση και επεξεργασία πολλών ελληνικών 
όρων στον τομέα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας για τους 
οποίους ο ΟΒΙ έχει κάμει και σχετική έκδοση. Παρά τα λίγα 
μέσα που διέθετε για πολλά χρόνια η Ομάδα δεν 
σταμάτησε να παράγει όρους μέχρι σήμερα, χωρίς να 
καμφθεί ούτε στιγμή το ηθικό της. Ο Απόστολος ήταν 
άνθρωπος προσηνής και σεμνός και από όλους 
αγαπητός. Έτσι θα σε θυμόμαστε όλοι Απόστολε… 

Κ.Β.  
 
 

     Γράμματα Αναγνωστών 
 
Λάβαμε από τον κ. Δ. Κ. Γιαννακόπουλο (Σούρπη Μαγνη-
σίας) δύο «επιστολές» που φαίνεται ότι συντάχθηκαν, 
αντίστοιχα, στις 8-5-1999 και στις 11-5-1999. Από την 
εγγραφή του ονόματος της ΕΛΕΤΟ στη θέση του 
παραλήπτη του φακέλου  και στις δύο επιστολές, και από 
το περιεχόμενό τους, φαίνεται (δεν είναι σίγουρο) ότι 
απευθύνονται στη συντακτική επιτροπή του «Ο» ή και σε 
όλη την ΕΛΕΤΟ. Εδώ δημοσιεύουμε τις «άτιτλες» 
παρατηρήσεις της πρώτης «επιστολής» του κ. 
Γιαννακόπουλου, όπως ακριβώς τις εκθέτει στο έγχρωμα 
εκτυπωμένο χαρτί του (το όνομά του και οι υποσημειώσεις 
είναι κόκκινες που εδώ δυστυχώς δεν φαίνονται). Οσο για 
τη δεύτερη επιστολή η συντακτική επιτροπή 
επιφυλάσσεται γιατί θα χρειαστεί να απαντήσει στο – αν 
όχι υβριστικό – τουλάχιστον ειρωνικό ύφος του κ. 
Γιαννακόπουλου, ενέργεια που δεν είναι στις προθέσεις 
της γιατί οι στήλες του «Ο» είναι «βήμα καλοπροαίρετης 
και συναινετικής συλλογικής συμβολής» ανθρώπων που 
θέλουν πραγματικά να προσφέρουν στην υπόθεση της 
ελληνικής ορολογίας και γλώσσας και όχι βήμα υβριστικών 
αφορισμών, ακόμα κι αν αυτοί προέρχονται από 
«αυθεντίες»: 
 

goals1 προθέσεις2 (γενικός σκοπός3) 
aims4 διάρθρωσις (συμβάλλουσες επιθυμίες) 
objectives5 στόχοι6 (συστηματική τελεολογία) 
targets7 βήματα8 (επιμέρους στόχοι) 
guidelines οδηγίες9 (γενικές οδηγίες) 
directives διατάξεις10 (ειδικές δεσμευτικές 

οδηγίες) 
instructions όργανον11 (οδηγίες εφαρμογής και 

                                                           
1  Αγγλ. goal, ελλ. κάλαθος, ο κάλως του κάλω, κλώθω, γερμ. die Hulle (το 
περίβλημα). 

2  Πρόθεσις, προ τίθημι 
3  Σκέπη, σκέπτομαι, σκοπεύω, σκοπέω 
4  Αγγλ. aims, γαλλ. aimer, λατ. amare, amo, amor (η αγάπη, η επιθυμία, ο 
έρως) 

5  Λατ. obicio και εντατικώτερα obiecto, odieci, obiectum, opi, op-, oc-, of-, 
ελλ. επι (ρίπτω), ιάλλω, (αντίκειμαι) 

6 Ο στάχυς του στάχυος, το στίγμα του στίγματος, η στιγμή, στίζω, ο 
στοχασμός, ο στόχος, λατ. stinguo, in-stinctus, έν-στιγκτος, αγγλ. stitch, 
stick, stock, γερμ. der Stachel, stechen, gestochen, der Stich, der Stock 

7  Αγγλ. dart, score, target, try, lat. stercus, sterconis, termen, terminis, 
ελλ. το πείραρ του πείρατος, το σκωρ του σκατός, το τάργανον, ο 
ταρσός, τείρω, το τέλος του τέλους, το τέρας του τέρατος, το τέρετρον, το 
τέρθρον, το τέρμα του τέρματος, γερμ. der Draht, der Dreck, drehen, 
durch, das Ziel. Η ξηραμένη βουνιά των βοοειδών ήτο ένας από τους 
προσφιλείς στόχους των τοξοτών, σε αντικατάσταση των 
δαπανηρότερων καλαθωτών ταργάνων, κυκλικών δίσκων από πλέγμα 
καλάμου ή ιτέας 

8  Η βάσις, βαίνω, το βήμα, βλέπε και πέλμα, ταρσός 
9  Επί την οδόν άγειν 
10 Η ταγή, ο ταγός, η τάξις, τακτικός, τάσσω, τάττω, γερμ. der Takt 

(μουσικόν μέτρον), der Tag (η ημέρα), der Bundes(tag) (η βουλή), γαλλ. 
le tact (το τακτ), λατ. tango tetici tactum (άπτομαι)  

11 Εργαστήριον, έργω, όργανον, γερμ. werken, das Werk, wirken, die 
Wirkung, lat. ergastulum, rganum, vergo 
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χρήσεως, κανονισμοί) 
 

 Γιαννακόπουλος12 
 
 

     «Πόλη του Αγίου Πέτρου» 
 

 
 

Σχόλιο του Καθηγητή της Ιατρικής Ε. Τ. Ρακιτζή στην 
«Καθημερινή» στις 5-6-1999: 
 
«Θα ήθελα να σχολιάσω ένα γλωσσικό σφάλμα σε 
πρόσφατο κείμενό σας (Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 5-5-1999, 
σελ.1), σφάλμα που τελευταία γίνεται από πολλούς «κατά 
συρροήν και κατ’ επανάληψιν». Το σφάλμα αυτό είναι η 
μετάφραση του ονόματος της πόλης St Petersburg σε 
«Αγία Πετρούπολη». Όμως, το St αναφέρεται στο Peter 
και όχι στο Βurg. Η ορθή μετάφραση θα ήταν «Πόλη του 
Αγίου Πέτρου» ή «Αγιοπετρούπολη» ή απλά και μόνον 
«Πετρούπολη» (γιατί το «Αγιος Βασίλειος» ή «Αηβασίλης» 
οδηγεί στη «βασιλόπητα» και όχι στην «αγιοβασιλόπητα»). 
Το λάθος αυτό ανήκει στην ανεξάντλητη κατηγορία των 
μεταφραστικών ανοησιών, που τελικά θα έχουν σαν 
αποτέλεσμα την τελεία αγγλοποίηση της σύγχρονης 
ελληνικής γλώσσας. Το λάθος είναι σημαντικό γιατί μια 
πόλη δεν μπορεί να είναι αγία (ενώ μπορεί να είναι ιερή). 
Γιατί η αγιότητα είναι μια ιδιότητα που μπορεί να αποδοθεί 
σε πρόσωπα, δηλαδή σε όντα με ελεύθερη βούληση. Και 
μια πόλη, παρ’ όλο που μπορεί να έχει «προσωπικότητα» 
δεν μπορεί ποτέ να είναι πρόσωπο.» 

Ε.Τ.Ρ. 
 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΜΕΛΩΝ 
 

Η εξόφληση των συνδρομών των μελών γίνεται με απευθείας 
πληρωμή στην ταμία της ΕΛΕΤΟ,  
 

κα Α. Γκόνου,  
Λ. Κατσώνη 16, 
145 61 Κηφισιά 
τηλ.: 801 9550 
 

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. 

 
 
 
 
 
 

 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ έλα κι εσύ 
 

 
 
 

1. Αλλαγή στην απόδοση του 
όρου middleware 

 

Ύστερα από παρατηρήσεις-προτάσεις που διατυπώθηκαν 
μετά την κυκλοφόρηση του προηγούμενου φύλλου του 
«Ο» η Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας 
(ΜΟΤΟ13) επανεξέτασε/αναθεώρησε την αποδοση του 
όρου middleware και έλαβε υπόψη τη μεσότητα του 
υπόψη λογισμικού και, σύμφωνα με τον Αναλογικό 

                                                           
12 Αγνωστε αλλά φίλτατε Μαλαγαρδή, είναι δύσκολος αν όχι αδύνατος η 
συνεννόησις με τους μεταρραλικούς και μετατασκενδικούς ελλαδίτες, τα 
ελληνικά τα κατέχουν προφανώς οι λομβαρδοί, ο Διογένης θα έψαχνε 
σήμερα να εύρη έλληνα όχι άνθρωπο. 

13 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 Τηλε-
πικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), στα πλαίσια επίσημης συνεργασίας με τον 
Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 

Κανόνα, υιοθέτησε το νεολογιστικό ακρώνυμο: μεσισμικό. 
Έτσι, επαναλαμβάνουμε τη σχετική ομάδα όρων στον 
ακόλουθο πίνακα: 
 

Αγγλικός 
Ορος 

Τρόπος 
σχηματισμού 

Ελληνικός 
Ορος 

• hardware Από το γαλλικό materiel • υλισμικό 

• software Από το γαλλικό logiciel • λογισμικό 

• middleware μέσ-ο λογ-ισμικό • μεσισμικό 

• shareware μερ-ιζόμενο λογ-ισμικό • μερισμικό 

• groupware,
teamware 

ομάδ-ας λογ-ισμικό • ομαδισμικό 

• firmware σταθερ-ό λογ-ισμικό • σταθερισμικό 

• freeware δωρ-εάν λογ-ισμικό • δωρισμικό 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Το ΓΕΣΥ14 υιοθετεί την πρόταση: 
hyphenation = ενωτίκευση 

 
 

Στα πλαίσια της δημόσιας κρίσης όρων των Τηλεπικοινωνιών στο 
συγκείμενο των οποίων συναντώνται συχνά τα λανθασμένα 
δάνεια hyphen και hyphenation (από το ελληνικό υφέν = υφ’ εν, 
το σημάδι που γράφεται κάτω από δύο διαδοχικά φωνήεντα για 
να δείξει ότι συνεκφωνούνται στο χρόνο του ενός), η ΜΟΤΟ 
συμμερίστηκε τον προβληματισμό του μέλους της ΕΛΕΤΟ Κώστα 
Παπαθανασίου και δέχτηκε την πρότασή του hyphen =  
ενωτικό, hyphenation = ενωτίκευση, θεωρώντας και το ρήμα 
hyphenate = ενωτικεύω καθώς και τη μετοχή hyphenated = 
ενωτικευμένος. Την απόδοση αυτή υπέβαλε στο ΓΕΣΥ, το οποίο 
την αποδέχθηκε. 

Κ.Β. 
 
 

 
 
 

 

"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. 
 

Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
 

Β. Α. Φιλόπουλος 
Πρόεδρος ΕΛΕΤΟ 
 

Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής 
Μ. Καρδούλη 
Α. Παπαναστασίου 
Β.Α.Φιλόπουλος 
 

Τηλέφωνα:  
πρωί: 6118986 
απόγ.: 8042313, 8619521 
 

Τηλεομοιότυπο: 8068299, 8042385 
Ηλ. Ταχυδρομείο: valeonti@mail.otenet.gr 
Θέση στο Ιντερνετ: http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 
 

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. 

 
 
 

 

Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή 
ολόκληρου ή μέρους του “Ο” με μόνη υποχρέωση την αναφορά της 
πηγής. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
14 ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ. 
 



  

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Νέα Διετία 
 

Το νεοεκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι, πέρα 
από ευχαριστίες στα Μέλη που συμμετείχαν στη Γενική 
Συνέλευση και ψήφισαν στις αρχαιρεσίες, οφείλονται 
έπαινοι στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης Νίκο 
Μαλαγαρδή και στις πρακτικογράφους, Άννα Νικολάκη 
και Ναυσικά Σμιθ, καθώς και στον Πρόεδρο και τα μέλη 
της Εφορευτικής Επιτροπής, Τζάνο Ορφανό, Νίκο 
Αποστολάκη και Νίκο Χρήστου, που διεξήγαγαν άψογα 
τα καθήκοντα για τα οποία εξελέγησαν. 
Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει και δημοσίως 
ευχαριστίες στο επίλεκτο μέλος της ΕΛΕΤΟ Αγγελική 
Ασημακοπούλου, Γενική Διευθύντρια του Γενικού 
Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ) για την παραχώρηση του 
Αμφιθεάτρου του ΓΧΚ για τη διεξαγωγή των δύο 
παραπάνω εκδηλώσεων. 
Το καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο έχει μερικώς 
ανανεωθεί, όπως φαίνεται από τη σύνθεσή του, που 
δημοσιεύτηκε στο προηγούμενο φύλλο του «Ο», αλλά 
αντανακλά επίσης την εμπιστοσύνη των Μελών της 
ΕΛΕΤΟ στα επανεκλεγέντα πρόσωπα για την πορεία που 
οδήγησαν την ΕΛΕΤΟ. Αυτά δημιουργούν την υποχρέωση 
στο Δ.Σ. να συνεχίσει τις προσπάθειες των προκατόχων 
του για την Ελληνική Ορολογία. Πρέπει να αναγνωριστεί 
ότι το φορτίο είναι βαρύ, άμα ληφθούν υπόψη τα 
επιτεύγματα των προηγούμενων διοικήσεων. Η ΕΛΕΤΟ 
έχει καταξιωθεί τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 
εξωτερικό. Δεν είναι επαρκές. Απαιτείται να αποκτήσει πιο 
μεγάλη αναγνώριση ώστε να επιτευχθεί πλήρως ο σκοπός 
της, όπως προβλέπεται από το καταστατικό της. 
Στους άμεσους στόχους του Δ.Σ. είναι η υποστήριξη της 
Οργανωτικής Επιτροπής του 2ου Συνεδρίου «Ελληνική 
Γλώσσα και Ορολογία», ώστε το 2ο Συνέδριο να έχει πιο 
μεγάλη επιτυχία από το 1ο, όπως επίσης και η 
συνεργασία με το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου 
(ΙΕΛ) για την προώθηση κοινών προγραμμάτων για την 
Ορολογία. Επισημαίνεται ότι η συνεργασία αυτή θα 
διευκολυνθεί επειδή το ΙΕΛ προτίθεται να παραχωρήσει 
γραφεία στην ΕΛΕΤΟ στο κτίριό του στο Μαρούσι. 
Το πιο σημαντικό θέμα που έχει να αντιμετωπίσει το νέο 
Δ.Σ. είναι η δραστηριοποίηση για την επίτευξη του 
σκοπού της ΕΛΕΤΟ, όσο το δυνατό πιο μεγάλου 
αριθμού Μελών. Το Δ.Σ. κρίνει ότι η ανάπτυξη της 
ΕΛΕΤΟ βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή. Έχουν ανοιχτεί 

πολλά μέτωπα και για την αντιμετώπισή τους χρειάζεται η 
συστράτευση όλων. 
 Β.Α.Φ. 

2ο Συνέδριο 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 

Αθήνα, 21, 22 και 23 Οκτωβρίου 99 
 

Αφιερωμένο στον εθνικό ποιητή 
Διονύσιο Σολωμό 

Εναρκτήρια συνεδρίαση: 21 Οκτωβρίου 1999, ώρα 19:00, 
στην Αίθουσα Τελετών του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Προπύλαια. 
 
Εργασίες του Συνεδρίου: : 22 & 23 Οκτωβρίου 1999, 
στο auditorium του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών 
 
Για περισσότερες πληροφορίες-εγγραφές απευθυνθείτε στη 

Γραμματεία του Συνεδρίου: 
 
Ι. Σαριδάκης, τηλ. 212 0113,  
Α. Παπαναστασίου, τηλ. 202 2466 
Τ. Ορφανός: τηλ. 611 1020 
Τηλεομ.: 8068299 
Ηλ.Ταχ.: kv121999@dm.ote.gr. 
 

 

 

 
 

Έξι ερωτήσεις 
για την εκπαίδευση 

σε ένα θεματικό πεδίο 
 

Ερώτηση 1: 
Είναι δυνατόν ένας μαθηματικός να ξέρει 
μαθηματικά χωρίς να ξέρει αγγλικά; 

Ας σκεφτούμε λιγάκι πριν δώσουμε την απάντηση: Ένας 
μαθηματικός είναι μαθηματικός επειδή γνωρίζει πολύ 
καλά το συγκεκριμένο σύστημα των μαθηματικών 
εννοιών καθώς επίσης και τις σχέσεις και λειτουργίες τους 
ανεξάρτητα από τη γλώσσα που μιλάει. Φυσικά, αυτό 
το σύστημα εννοιών μπορεί να περιγραφεί με τη χρήση 
ενός γλωσσικού υποσυστήματος κάθε φυσικής 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society  for  Terminology  (ELETO) 
 

Σωκράτη Τσάκωνα 5, 15236 ΠΕΝΤΕΛΗ 
 

Τηλεφ.:   8042313, 6118986 
Τηλεομ.: 8068299, 8042385 
Ηλ.Ταχ.: valeonti@mail.otenet.gr 
http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 
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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) 
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γλώσσας. Έτσι, ενώ π.χ. δεν έχει νόημα ο όρος «αγγλικά 
μαθηματικά» δεν συμβαίνει το ίδιο με τον όρο «μαθηματικά 
αγγλικά» (ή «αγγλικά των Μαθηματικών») που σημαίνει τα 
«ειδικά αγγλικά» που χρησιμοποιούνται στο πεδίο των 
μαθηματικών. Από την άλλη πλευρά με τον όρο 
«μαθηματική γλώσσα» (ή «γλώσσα των Μαθηματικών») 
δεν εννοούμε καμιά συγκεκριμένη φυσική γλώσσα, αλλά 
το αντίστοιχο (το «μαθηματικό») υποσύστημα 
οποιασδήποτε φυσικής γλώσσας: 
 
 
 
 
 
 
 
Κάθε φυσική γλώσσα, λοιπόν, έχει (ή μπορεί να έχει και 
πρέπει να έχει) το «ειδικό» υποσύστημά της για οποιο-
δήποτε συγκεκριμένο θεματικό πεδίο. Η γνώση του 
θεματικού πεδίου προϋποθέτει γνώση τουλάχιστο μίας 
ειδικής γλώσσας, η οποία μπορεί να είναι το αντίστοιχο 
υποσύστημα της φυσικής γλώσσας στην οποία 
πρωτοπεριγράφηκε και αναπτύχθηκε το πεδίο ή το 
ισοδύναμό του σε οποιαδήποτε άλλη φυσική γλώσσα. 
Η απάντηση, λοιπόν, στην Ερώτηση 1 είναι: ΝΑΙ. 
 

Ερώτηση 2: 
Αυτός που θα εκπαιδεύσουμε ποια φυσική 
γλώσσα μιλάει; 
 
Κατά κανόνα, στην Ελλάδα θα απαντήσουμε: ελληνικά, 
στη Γαλλία: γαλλικά στην Αγγλία: αγγλικά κ.ο.κ. 

 

Ερώτηση 3: 
Υπάρχει ισοδύναμη «ειδική γλώσσα» στη 
φυσική γλώσσα του εκπαιδευομένου; 
 
Αν η απάντηση είναι ΝΑΙ τότε δεν υπάρχει πρόβλημα με 
την προϋπόθεση ότι ο εκπαιδευτής τη γνωρίζει και μπορεί 
να τη χρησιμοποιήσει. Αν η απάντηση είναι ΟΧΙ τότε 
παρουσιάζεται το πρόβλημα της ανάγκης δημιουργίας 
αντίστοιχης (ισοδύναμης) ειδικής γλώσσας. 

 

Ερώτηση 4: 
Ποιος θα εκπονήσει τους αντίστοιχους 
όρους στην αναζητούμενη «ειδική γλώσσα»; 
 
Σε παλιότερες εποχές η απάντηση θα μπορούσε να είναι: 
η ρήση του Ηρακλείτου νόμος και βουλή πείθεσθαι 
ενός. Σήμερα, που η επιστημονική εξειδίκευση 
ενεστιάζεται σε όλο και πιο μικρή περιοχή του επιστητού 
και η εξεστίαση για την ολιστική σύνθεση της εικόνας 
κάνει όλο και πιο επιτακτική την ανάγκη της συνεργασίας, 
η απάντηση είναι: Όλοι οι εμπειρογνώμονες του 
πεδίου! Και η μέθοδος είναι: Ένα μικρό συλλογικό 
όργανο από αυτούς μελετά και προτείνει και οι 
υπόλοιποι: ένα μεγάλο ειδικό κοινό που κρίνει, σχολιάζει, 
παρατηρεί και αντιπροτείνει. Όμως, όλοι αλλά όχι 
μόνοι! Και στα δύο μέρη είναι απαραίτητη η συμβολή και 
των εμπειρογνωμόνων της γλώσσας. Για ανάπτυξη της 
ίδιας της φυσικής γλώσσας πρόκειται! 

 

Ερώτηση 5: 
Σε μια τέτοια πανεπιστημονική/πανθεματική 

δραστηριότητα χρειάζεται συντονισμός και 
γιατί; 
 
Η απάντηση είναι προφανής. Θα επαναλάβουμε και θα 
ξανατονίσουμε την πρόταση: Για ανάπτυξη της ίδιας της 
φυσικής γλώσσας πρόκειται! Όλα τα «ειδικά 
υποσυστήματα» πρέπει να θεμελιωθούν πάνω σε μια 
μελετημένη, σύγχρονη και από όλους αποδεκτή γενική 
ορολογία βάσει κοινών κανόνων που προσιδιάζουν στη 
συγκεκριμένη φυσική γλώσσα. Εδώ είναι ο σημαντικός 
ρόλος συλλογικών οργανώσεων όπως η Ελληνική 
Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) για την ελληνική γλώσσα, 
η Γερμανική Εταιρεία Ορολογίας για τη γερμανική κτλ.  

 

Ερώτηση 6: 
Σε διεθνή (ή καλύτερα διαγλωσσική) στάθμη 
χρειάζεται ή όχι συντονισμός; 
 
Θα απαντήσουμε με μια ανακύκλωση στην πρώτη 
ερώτηση: Το σύστημα των μαθηματικών εννοιών είναι 
διαγλωσσικό, το σύστημα των φυσικών εννοιών είναι 
διαγλωσσικό, το σύστημα των πληροφορικών εννοιών 
επίσης διαγλωσσικό και έπεται μακρά συνέχεια… Είναι 
φανερό ότι κατά την περιγραφή αυτών των συστημάτων 
εννοιών στις διάφορες φυσικές γλώσσες μέσω των ειδικών 
υποσυστημάτων της καθεμιάς, αναδεικνύονται και 
λειτουργούν κοινές αρχές της γλώσσας (λόγου) και της 
λογικής, πολλές από τις οποίες έχουν διατυπωθεί από 
την επιτροπή ISO/TC37 «Αρχές και μέθοδοι Ορολο-
γίας» και εφαρμόζονται σε διαγλωσσικό επίπεδο. 
Συντονισμό των προσπαθειών εκπόνησης πρότυπων και 
διεθνώς αποδεκτών αντιστοιχιών όρων σε παγκόσμιο 
επίπεδο κάνουν οι παγκόσμιες οργανώσεις τυποποίησης 
ISO, IEC και ITU.  
Στον Ευρωπαϊκό χώρο δραστηριοποιείται τελευταία η 
Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας (EAFT) που αποτελεί 
δευτεροβάθμιο όργανο των εθνικών οργανώσεων 
Ορολογίας, μέλος της οποίας είναι και η ΕΛΕΤΟ. 

Κ.Β. 

OROGRAMMA  No 36, May-June 1999 
Bimonthly edition of  
Hellenic Society for Terminology (ELETO) 
Sokrati Tsakona 5 & Iatridi 
GR-152 36   PENTELI   GREECE 

 

 

 

  Βραβεία για Έργα Ορολογίας 
 
 

Το INFOTERM (international Information Centre for 
Terminology) απονέμει δύο βραβεία ανά διετία για 
εργασίες στην Ορολογία. Το πρώτο τιτλοφορούμενο 
Terminology TFR Award αφορά θεωρητικές/βασικές 
έρευνες (κατά προτίμηση για ακαδημαϊκές διατριβές ή 
παρόμοιες εργασίες) στο πεδίο της επιστήμης της 
Ορολογίας. Το δεύτερο τιτλοφορούμενο Terminology 
ΑRD Award αφορά το πιο καλό επίτευγμα (κατά 
προτίμηση για ακαδημαϊκές διατριβές ή ισοδύναμες 
εργασίες) σε εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη στο πεδίο 
της επιστήμης της Ορολογίας και Ορογραφίας. 
Κάθε βραβείο αποτελείται από πιστοποιητικό και το ποσό 
των 20 000 αυστριακών σελινίων για το πρώτο, που 
συγχορηγείται από την EAFT (European Association for 
Terminology) και το ποσό των 10 000 αυστριακών 

Σύστημα των 
μαθηματικών 

εννοιών 
Μαθηματικά αγγλικά = 

= Ειδικά αγγλικά για τα Μαθηματικά = 
= κοινά αγγλικά + αγγλική ορολογία 
των Μαθηματικών (γενική και ειδική) 
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σελινίων για το δεύτερο, που συγχορηγείται από την 
GTW (Association for Terminology and Knowledge 
Transfer).  
Στο δεύτερο και στο τρίτο δημοσίευμα, σε αμφότερα τα 
βραβεία, απονέμεται «πιστοποιητικό». 
 
Οι εργασίες που υποβάλλονται θα αξιολογηθούν από τη 
Διεθνή Επιτροπή Βραβείων Infoterm, που θα υποβάλει 
τα ονόματα των νικητών στην Εκτελεστική Επιτροπή 
του Infoterm για έγκριση. Η αξιολόγηση της Επιτροπής 
Βραβείων επικεντρώνεται στην πρωτοτυπία του 
περιεχομένου των δημοσιευμάτων και στον τρόπο που 
συμβάλλουν σε παραπέρα ανάπτυξη θεωρητικών και 
βασικών ερευνών και ανάπτυξης στα πεδία της Επιστήμης 
της Ορολογίας και της Ορογραφίας. 
 
Η τελετή απονομής θα γίνει κατά τη διάρκεια κάποιου 
σημαντικού γεγονότος για το πεδίο της Ορολογίας το έτος 
2 000. 
 
Τα κριτήρια συμμετοχής είναι: 
1 Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πρέπει να σταλούν εις 

τριπλούν μαζί με δήλωση υποστήριξης της εργασίας 
από το υποβάλλον ίδρυμα. Η αιτιολόγηση πρέπει να 
παραληφθεί εις τριπλούν και να μην υπερβαίνει μια 
σελίδα μεγέθους Α4. 

2 Κάθε ίδρυμα μπορεί να υποβάλει μόνο ένα 
δημοσίευμα. 

3 Οι εργασίες δεν πρέπει να είναι πιο παλιές από ένα 
έτος. 

4 Στις εργασίες δεν πρέπει να έχει απονεμηθεί 
προηγουμένως άλλο βραβείο. 

5 Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Infoterm 
όχι αργότερα από την 31η Οκτωβρίου στην 
παρακάτω διεύθυνση: 

INFOTERM 
Simmeringer Hauptstasse 24 

A-1110  Vienna, Austria 
Fax: +43–1-7404–444, <Infopoint@Infoterm.org> 

 

Το Infoterm δικαιούται να δημοσιεύσει από το TermNet τις 
εργασίες των βραβευμένων. 
Τα τρία αντίγραφα κάθε εργασίας θα καταχωρηθούν στη 
Βιβλιοθήκη Infoterm και στο Αρχείο Eugene Wüster. 
 

 

 

 

  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
 

Ο ΟΔΕΓ1 Αθηνών διοργανώνει στα Χανιά, από 2 έως 5 
Σεπτεμβρίου 1999, το 4ο Παγκόσμιο Γλωσσικό 
Συνέδριο με θέμα: «Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός» 
και συμμετοχή Ελλήνων και ξένων Πανεπιστημιακών. 
Πρόεδρος του ΟΔΕΓ Αθηνών είναι ο Αθ. Κόρμαλης και 
Γενικός Γραμματέας ο Γ. Παυλάκος. 
 

Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής: 
Φαραντάτων 3 
115 27  ΑΘΗΝΑ 

Τηλέφωνα: 7705328 – 7718077 – 0977/225988 
Τηλεομοιότυπο: 7470463. 
Ηλ.Ταχ.: odeg@ath.forthnet.gr. 

                                                           
1  ΟΔΕΓ: Οργανισμός για τη Διεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας 

 

      
   ΒΑΛΣΑΜΕΙΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ 
    Από την ομιλία της Αντιπροέδρου της ΕΛΕΤΟ 

      κας Μ.Καρδούλη στην Ημερίδα προς τιμήν του 
    μεγάλου Έλληνα γλύπτη (Συμιακού)  

Κώστα Βαλσάμη 
 

«…Με τον Βαλσάμη η επικοινωνία γίνεται λιτή, σαφής και 
άμεση, κάτι σαν τις εξισώσεις του μεγάλου γλωσσολόγου 
Ferdinand de Saussure όπου η σχέση σημαίνοντος – 
σημαινομένου δεν αναγνωρίστηκε ποτέ όπως αυτός 
ήθελε. Η ίδια εξίσωση πέμπει στην άλλη του Ορολόγου 
Ευγένιου Wüster ο οποίος στην επιστημονική και 
μονοσήμαντη επικοινωνία απαιτεί σχέση: 
 

έννοιας  όρου 
έννοιας  συμβόλου 

 
άμεση και μεστή ετύμου που οι επόμενοι αναγνώρισαν 
μερικώς αφού η απλότητα προϋποθέτει ικανότητα 
αφαίρεσης που δεν αναπτύσσεται ευρέως, μηδέ 
καλλιεργείται. 
Η προσέγγιση της άμεσης επικοινωνίας της μονοσήμαντης 
οδού παρουσιάστηκε το 374 π.Χ. Στο πρώτο Ευρωπαϊκό 
θεωρητικό έργο του Πλάτωνα, τον «Κρατύλο». Από τότε η 
επιλογή της «συναίνεσης» και της «ομολογίας» 
υπερκέρασε την «Άλλη προσέγγιση» που κάποτε οι 
άνθρωποι θα υποχρεωθούν να ακολουθήσουν. 
 

concept  term 
έννοια  όρος 
θέμα  σύμβολο 

όπως μας τονίζει ο Κώστας Βαλσάμης…» 
Μ.Κ.  

 
Και άλλη άποψη μέλους επί των 

   εκπαιδευτικών όρων του φύλλου 35 
 

Απλή και ενδιαφέρουσα η άποψη του μέλους της ΕΛΕΤΟ 
Γιάννη Κάβουρα σχετικά με τους εκπαιδευτικούς όρους 
του 35ου φύλλου του Ορογράμματος. Πιστεύουμε ότι η 
Ομάδα Ορολογίας του Γραφείου Ορολογίας του Παιδα-
γωγικού Ινστιτούτου θα την αξιοποιήσει κατάλληλα κατά 
την οριστικοποίηση των σχετικών όρων: 
«Γιατί όχι 

 goals γενικοί στόχοι 
 aims σκοποί 
 objectives αντικειμενικοί σκοποί 
 targets στόχοι» 

 

Ι.Κ.  
 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
 

Λάβαμε – και ευχαριστούμε – τα ακόλουθα περιοδικά: 
• Βιομηχανική Οικονομική Επιθεώρηση, τεύχ. 742, Ιούν. 

1999, τεύχ. 743, Ιούλ. 1999 
• Ενημερωτικό Δελτίο ΓΓΕΤ, τεύχ.3, Μάρτ.-Απρίλ. 1999 
• Η Φωνή, Σύνδ. Απ. Αξ. Στρατού, αρ.φύλ. 9, Μάι.-Ιούν. 1999. 
• Χρονικά Κεντρ. Ισρ. Συμβ. αρ.φ.161, Μάι.-Ιούν. 1999 
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    ΔΕΛΤΙΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΛΩΣΣΑΣ 
(     Γραφείο Ορολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου)  

 
 

Η παραπαιδεία και τα παρεπόμενά της 
 

Μια προσπάθεια απόδοσης όρων που αφορούν ένα 
καθαρά ελληνικό «παραεκπαιδευτικό» φαινόμενο που 
δεν έχει αντιστοιχία σε άλλο, γνωστό τουλάχιστον, 
εκπαιδευτικό σύστημα: 

Ελληνικός όρος Αγγλική απόδοση 

• παραπαιδεία • parap(a)edia 
• φροντιστήριο • private coaching school,

private tutorial school 
• φροντιστηριακό 
μάθημα 

• tutorial 

• ιδιαίτερο μάθημα • home coaching, 
home tutorial, 
private lesson 

• φροντιστής • coach, tutor, coaching 
teacher 

• ιδιωτικός φροντιστής • home coach, home 
tutor, 
coaching teacher (home) 

• ενισχυτική διδασκαλία • in-school tutorial 
teaching (class) 

Ορισμοί 
tutor: private teacher who instructs a single pupil or 

very small classes 

coach: teacher who helps students to prepare for 
examinations 

 Επιμέλεια:  Ομάδα Εργασίας 
 Γραφείου Ορολογίας του Π.Ι. 
 
 
 

 

 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ2 έλα κι εσύ 
 

 

Ένας κανόνας που ενέκρινε το ΓΕΣΥ 
για την απόδοση του συνθετικού key- 

Μετά τον εκτεταμένο και με πολλά παραδείγματα 
προβληματισμό που εκτέθηκε στο φύλλο αρ. 34 και τη 
μικρή, ομολογουμένως, ανταπόκριση αναγνωστών με 
σχετικές προτάσεις, η ΜΟΤΟ3 (που αντιμετωπίζει συχνά 
το πρόβλημα) εισηγήθηκε στο ΓΕΣΥ το οποίο και ενέκρινε 
τον ακόλουθο κανόνα: 
 

 

Σχετικά με το συνθετικό key, key- πολλών σύμπλοκων 
όρων: 
• Για μονολεκτικό προσδιορισμένο συνθετικό μπορεί 

να χρησιμοποιείται ως προσδιοριστικό συνθετικό η 
απόδοση κλειδί με ενωτίκευση, π.χ. 

keyword, key word, key-word   –   λέξη-κλειδί 

                                                           
2  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
3 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 Τηλε-
πικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), στα πλαίσια επίσημης συνεργασίας με τον 
Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 

 

• Για περιφραστικό προσδιορισμένο συνθετικό να μη 
χρησιμοποιείται ποτέ ενωτίκευση, αλλά μπορεί να 
χρησιμοποιείται επιθετική απόδοση όπως θεμελι-
ακός, βασικός, νευραλγικός κτλ. ανάλογα με την 
περίπτωση, π.χ. 
key quality strategy – θεμελιακή στρατηγική ποιότητας 

key product lines – βασικές κατηγορίες προϊόντων 
 

• Για τυποποιημένο γενικό επιθετικό προσδιορισμό 
από τη ρίζα κλειδ- γίνεται δεκτή και επιλέγεται να 
προωθηθεί η απόδοση κλειδιακός π.χ. 

keyword, key word, key-word – κλειδιακή λέξη  
key quality strategy – κλειδιακή στρατηγική ποιότητας 
key product lines – κλειδιακές κατηγορίες προϊόντων. 

Κ.Β. 
 

 

 
 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΜΕΛΩΝ 
 

Η εξόφληση των συνδρομών των μελών γίνεται με απευθείας 
πληρωμή στην ταμία της ΕΛΕΤΟ,  
κα Α. Γκόνου,  
Λ. Κατσώνη 16, 
145 61 Κηφισιά 
τηλ.: 801 9550 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"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. 
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
Β. Α. Φιλόπουλος 
Πρόεδρος ΕΛΕΤΟ 
Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής 
Μ. Καρδούλη 
Α. Παπαναστασίου 
Β.Α.Φιλόπουλος 
Τηλέφωνα:  
πρωί: 6118986 
απόγ.: 8042313, 8619521 
Τηλεομοιότυπο: 8068299, 8042385 
Ηλ. Ταχυδρομείο: valeonti@mail.otenet.gr 

Θέση στο Ιντερνετ: http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 
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. 

 

Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή 
ολόκληρου ή μέρους του “Ο” με μόνη υποχρέωση την αναφορά της 
πηγής. 

 

 

 

 



  

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Φτάσαμε στο Συνέδριο 
 

 

Σε απόσταση αναπνοής από τη λήψη αυτού του φύλλου, 
θα συναντηθούμε στο 2ο Συνέδριο. 

Κορυφαίο γεγονός στο χώρο της Ορολογίας. Ο δρόμος, 
όπως πάντα, δεν ήταν εύκολος. Περάσαμε από 
συμπληγάδες, δίχως ευτυχώς, μέχρι τούτη τη στιγμή, να 
υπάρξει ανατροπή. 

Σκοπός του 2ου Συνεδρίου είναι η παρουσίαση της 
Ελληνικής Γλώσσας και Ορολογίας στις σημερινές 
συνθήκες, όπως διαμορφώνεται στο ευρωπαϊκό και 
παγκόσμιο πολυγλωσσικό περιβάλλον και η διεξαγωγή 
του θα γίνει με τις εξής ενότητες: Λεξικογραφία, 
Διευρωπαϊκό Πολυγλωσσικό Περιβάλλον, Νέες Τεχνολο-
γίες και Ορολογία, Διερμηνεία και Μετάφραση, Γλωσσο-
λογικές Αρχές της Ορολογίας. 

Το συνέδριο ανοίγει την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 1999 στις 
18:00 στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου η 
πανηγυρική ομιλία θα εκφωνηθεί από τον καθηγητή 
Ερατοσθένη Γ. Καψωμένο με αναφορά στη συμβολή του 
Δ. Σολωμού στον Νεοελληνικό Πολιτισμό, στον οποίο 
Σολωμό είναι αφιερωμένο το συνέδριο. 

Στις εργασίες του συνεδρίου περιλαμβάνονται δύο 
ανοικτές συζητήσεις, η μία με θέμα την «Εκπαίδευση και 
Κατάρτιση στην Ορολογία». Το θέμα της δεύτερης είναι 
«Φωνητική κωδικοποίηση και απόδοση της νεοελληνικής 
γλώσσας και των διαλέκτων της». 

Το δικαίωμα συμμετοχής (Μέλη συνοργανωτών 15.000 
δρχ., άλλοι 20.000 δρχ., φοιτητές 10.000 δρχ.) να σταλεί 
με την αίτηση εγγραφής και ταχυδρομική επιταγή στην 
ταμία Α. Γκόνου, Λ. Κατσώνη 16, 14561 Κηφισιά ή στον 
τραπεζικό λογαριασμό της ΕΛΕΤΟ (Εθνική Τράπεζα 
Ελλάδος 671/591002-12). Φωτοαντίγραφο της απόδειξης 
να σταλεί στη διεύθυνση της ΕΛΕΤΟ (Σωκράτη Τσάκωνα 
5, 152 36  ΠΕΝΤΕΛΗ).  

Περιλαμβάνονται παρακολούθηση συνεδριάσεων και 
συμμετοχή στις συζητήσεις, βιβλίο με τις ανακοινώσεις, 
δεξίωση, αναψυκτικά και γεύματα. 

Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής. 

 
 

 

2ο Συνέδριο 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 

Αθήνα, 21, 22 και 23 Οκτωβρίου 99 
 

Αφιερωμένο στον εθνικό ποιητή 
Διονύσιο Σολωμό 

Εναρκτήρια συνεδρίαση: 21 Οκτωβρίου 1999, ώρα 18:00, 
στην Αίθουσα Τελετών του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Προπύλαια. 
 
Εργασίες του Συνεδρίου: 22 & 23 Οκτωβρίου 1999, 
στο auditorium του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών 
 
Για περισσότερες πληροφορίες-εγγραφές απευθυνθείτε στη 

Γραμματεία του Συνεδρίου: 
 
Ι. Σαριδάκης, τηλ. 212 0113,  
Α. Παπαναστασίου, τηλ. 202 2466 
Τ. Ορφανός: τηλ. 611 1020 
Τηλεομ.: 8068299 
Ηλ.Ταχ.: kv121999@dm.ote.gr. 
 

 

 

 
 

 

4ο Παγκόσμιο Γλωσσικό Συνέδριο 
 

Στις 2, 3 και 4 Σεπτεμβρίου διεξάχθηκε στα Χανιά το 4ο 
Παγκόσμιο Γλωσσικό Συνέδριο των οργανισμών για τη 
διεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας. Το Συνέδριο με 
τίτλο “Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός”, διοργανώθηκε 
από το Σύλλογο για την Ελληνική Γλώσσα Χανίων με τη 
συμπαράσταση γλωσσικών συλλόγων για τη 
διεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας άλλων πόλεων, 
Αθήνας, Καβάλας κ.ά. Οι εργασίες του Συνεδρίου 
διεξάχθηκαν στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο 
Χανίιων, ένα πρότυπο Ινστιτούτο με εξαιρετικές 
εγκαταστάσεις. Σκοπός των συλλόγων είναι η προβολή και 
η διάδοση διεθνώς της Ελληνικής Γλώσσας και τα 
Παγκόσμια Γλωσσικά Συνέδρια που διοργανώνονται 
υπηρετούν αυτό το σκοπό. Σ’ αυτό το Συνέδριο εκτός από 
τη μαζική συμμετοχή μελών από τους άλλους συλλόγους,  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society  for  Terminology  (ELETO) 
 

Σωκράτη Τσάκωνα 5, 15236 ΠΕΝΤΕΛΗ 
 

Τηλεφ.:   8042313, 6118986 
Τηλεομ.: 8068299, 8042385 
Ηλ.Ταχ.: valeonti@mail.otenet.gr 
http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 
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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) 
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μεγάλη συμμετοχή υπήρξε από επιστήμονες άλλων 
χωρών, όπως Ιταλία, Ρωσία, Ισπανία, Ουκρανία. 
Κορυφαία εκδήλωση του Συνεδρίου ήταν η εκδήλωση για 
να τιμηθεί η μνήμη του Feder Sagredo, του Βάσκου 
ελληνιστή που τόσο υποστήριξε την Ελληνική Γλώσσα. 
Στο συνέδριο ήταν προσκεκλημένος ο Πρόεδρος της 
ΕΛΕΤΟ, Βασίλης Α. Φιλόπουλος, ο οποίος έκανε 
ανακοίνωση με θέμα «Τυποποίηση Ελληνικής 
Ορολογίας». 
Τα πρακτικά του συνεδρίου θα εκδοθούν στο άμεσο 
προσεχές μέλλον. 

 

 

  Λογοπλοήγηση 
 
Κυκλοφόρησε το 5ο τεύχος (Μάιος 1999) του περιοδικού 
«Λογοπλοήγηση», που είναι το Ενημερωτικό Δελτίο του 
Ανθρώπινου Δικτύου Γλωσσικής Τεχνολογίας. Πρόκειται 
για εξαιρετικά επιμελημένη έκδοση με ενδιαφέρουσα ύλη. 
Στο πρώτο μέρος αυτού του τεύχους δημοσιεύονται οι 
λόγοι που εκφωνήθηκαν στα εγκαίνια των νέων κτιριακών 
εγκαταστάσεων του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου 
(ΙΕΛ). Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στο κοινοτικό έργο 
EUROMAP. Στο τρίτο μέρος δημοσιεύονται εκτενείς 
περιλήψεις των εισηγήσεων της ημερίδας «Ανάκτηση και 
Εξαγωγή Πληροφορίας» που διεξάχθηκε στο 
Πανεπιστήμιο Πατρών στις 11 Απριλίου 1998. Στο τέταρτο 
και τελευταίο μέρος περιέχονται ειδήσεις για τη Γλωσσική 
Τεχνολογία. 
 Β.Α.Φ. 
 

     Απόψεις Αναγνωστών 
 
Λάβαμε από τον Καθηγητή της Ιατρικής Ε. Τ. Ρακιτζή το 
ακόλουθο απόσπασμα από το βιβλίο του «Μαθήματα 
Ιατρικής Χημείας», το οποίο δημοσιεύουμε για σχολιασμό: 
«Ο όρος genetic information πρέπει να μεταφράζεται κατ’ 
έννοια και όχι κυριολεκτικά. Η λέξη information συνήθως 
μεταφράζεται στα ελληνικά με τη λέξη «πληροφορία». 
Μάλιστα, επειδή στην αγγλική γλώσσα η λέξη information 
έχει περιληπτική έννοια, χρησιμοποιείται και στα ελληνικά 
η λέξη αυτή κατά τον ίδιο τρόπο, δηλαδή για να δηλώσει 
πληθυντικό. Έτσι, συχνά ακούγονται και γράφονται 
εκφράσεις όπως “η γεννητική πληροφορία”, ή “η 
πληροφορία που περιέχεται στο DNA” και άλλα παρόμοια. 
Τα σφάλματα αυτά συνιστούν γλωσσικά τερατουργήματα 
επειδή πιθηκίζουν όχι απλά το λεξιλόγιο της αγγλικής 
γλώσσας αλλά την ίδια τη γραμματική της και, κατ’ αυτόν 
τον τρόπο, καταστρέφουν την ίδια την υφή  της ελληνικής 
γλώσσας. Η λατινική λέξη information είναι φτιαγμένη από 
τα συνθετικά in και forma και στα λατινικά σημαίνει την 
εσωτερική δομή μιας οντότητας. Έτσι, ο Κικέρων μιλά για 
την informatio animi, την υφή της ψυχής. Η ελληνική λέξη 
που κατά την αρχαιότητα αντιστοιχούσε στη λέξη 
informatio είναι η λέξη «υποτύπωσις». Κατά συνέπεια, 
μπορούμε σήμερα να χρησιμοποιήσουμε τον όρο 

«γεννητική υποτύπωση» για να μεταφράσουμε το genetic 
information. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο όρος «γεννητική 
υποτύπωση» έχει, όπως και το genetic information, 
περιληπτική έννοια και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
να δηλώσει ενικό ή πληθυντικό αριθμό». 

Ε. Τ. Ρ. 

 

  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΣΤΑ 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ 

Η Αντιπροσωπεία της Πορτογαλίας στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, το Ίδρυμα Επιστήμης και Τεχνολογίας 
(Πορτογαλία) και η Λατινική Ένωση διοργανώνουν το 2ο 
Σεμινάριο Επιστημονικής και Τεχνικής Μετάφρασης στην 
πορτογαλική γλώσσα, στη Λισαβόνα, στις 15, 16 και 17 
Νοεμβρίου 1999. 
Σύμφωνα με το Σχέδιο Προγράμματος που κυκλοφόρησε, 
στο Σεμινάριο προβλέπονται ανοικτές συζητήσεις (tables 
rondes) στα θέματα: 
• Δημιουργία μεταφραστών 
• Επίδραση των νέων τεχνολογιών 
• Αγορά της μετάφρασης 
• Ειδικές γλώσσες 
 

Πληροφορίες: 
Eduardo Sobreira 
Bureau de l’ Union Latine 
Rua Ricardo Espirito Santo, 7, 
1200 Lisbonne, Portugal 
Tel. (3511)3966835, Fax (3511) 3950746 

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
 

Λάβαμε – και ευχαριστούμε – τα ακόλουθα περιοδικά: 
• Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία, τεύχ.4, Μάιος-Ιούν. 

1999 & τεύχ.5, Ιούλ. –Αύγ.1999 
• Ενημερωτικό Δελτίο ΓΓΕΤ, τεύχ.3, Μάρτ.-Απρίλ. 

1999 
• Η Γλώσσα μας, αρ. φύλ. 93, Μάιος-Ιούν.1999 
• Οικονομική Βιομηχανική Επιθεώρηση, τεύχ. 744, 

Αύγ. 1999, τεύχ. 745, Σεπτ. 1999 
• Αρναία της Μακεδονίας, τεύχ. 43, Απρ.-Ιούν. 1999 
• Χρονικά Κεντρ. Ισρ. Συμβ. αρ.φ.162, Ιούλ.-Αύγ. 1999 
• Λογοπλοήγηση, τεύχος 5, Μάιος 1999. 

 
   UNESCO ALSED-LSP NEWSLETTER 

Πρόκειται για εξαμηνιαία έκδοση του Κέντρου LSP1 του 
Copenhagen Business School. Κυκλοφορεί κάθε Ιούνιο 
και κάθε Δεκέμβριο και απευθύνεται στα μέλη του 
Δικτύου UNESCO ALSED2-LSP. 
Όπως κάθε αξιόλογη ενημερωτική έκδοση περιλαμβάνει 
περιεκτικά τμήματα βιλιοκρισίας, ληφθεισών εκδόσεων, 
νέων εκδόσεων και προσεχών γεγονότων του χώρου των 
LSP. 
Πέρα από το ενημερωτικό μέρος δημοσιεύονται και 
επιστημονικά άρθρα. Τα παρακάτω περιλαμβάνονται στο 
τελευταίο τεύχος: 

                                                           
1  LSP: Languages for Special Purposes 
2 ALSED: Anthropology and Language Science in Educational 

Development 
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• The Rationale behind Academic Conflict της Françoise 
Salager-Meyer 

• The Motivating Power of Language Concept in the 
Sphere of Language Learning της Dîna Nicoulitcheva 

• A Special Chart for English for Special Purposes του 
Frances Hotimsky. 

Η ετήσια συνδρομή των μελών του δικτύου UNESCO 
ALSED-LSP ανέρχεται στο ποσό των 15 λιρών Αγγλίας. 
Άρθρα για δημοσίευση γίνονται δεκτά στη διεύθυνση: 

UNESCO ALSED-LSP NETWORK & NEWSLWTTER 
The LSP Centre 
Dalgas Have 15 
DK-2000  Frederiksberg 
DENMARK. 

Β.Α.Φ  
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 
 

Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου δώρησε στην ΕΛΕΤΟ τα 
πρακτικά της διημερίδας «Εργαστήριο Βαλκάνιων 
Συγγραφέων και Μεταφραστών», που διεξάχθηκε στην 
Αλεξανδρούπολη το Σεπτέμβρη του 1998. 
Πρόκειται για δύο καλοτυπωμένους τόμους, ο πρώτος με 
τις ανακοινώσεις που έγιναν στη διημερίδα και ο δεύτερος 
με μεταφράσεις έργων Βαλκάνιων ποιητών και 
συγγραφέων. 
Ελπίζουμε ότι το «Εργαστήρι» συνεχίζει τη δραστηριότητά 
του και συμβάλλει στην αλληλοκατανόηση όλων εμάς των 
Βαλκάνιων. Η πολιτική και η οικονομία αρχίζουν την 
προσέγγιση ανάμεσα σε διαφορετικούς λαούς, αλλά ο 
πολιτισμός την εμπεδώνει, ιδίως όταν αυτοί έχουν κοινές 
μνήμες. 
 Β.Α.Φ. 
 

 

"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. 
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
Β. Α. Φιλόπουλος 
Πρόεδρος ΕΛΕΤΟ 
Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής 
Μ. Καρδούλη 
Α. Παπαναστασίου 
Β.Α.Φιλόπουλος 
Τηλέφωνα:  
πρωί: 6118986 
εσπέρα: 8042313, 8619521 
Τηλεομοιότυπο: 8068299, 8042385 
Ηλ. Ταχυδρομείο: valeonti@mail.otenet.gr 

Θέση στο Ιντερνετ: http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 
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. 

 

Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή 
ολόκληρου ή μέρους του “Ο” με μόνη υποχρέωση την αναφορά της 
πηγής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΜΕΛΩΝ 
 

Η εξόφληση των συνδρομών των μελών γίνεται με απευθείας 
πληρωμή στην ταμία της ΕΛΕΤΟ,  
 

κα Α. Γκόνου,  
Λ. Κατσώνη 16, 
145 61 Κηφισιά 
τηλ.: 801 9550 
 

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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Γλωσσικό σφάλμα 
Αναδημοσιεύουμε επιστολή του ηλεκτρολόγου Μηχανικού 
Κωνσταντίνου Ζώτου από το Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, 
τεύχος 2064, 30 Αυγ. 1999. 
«Στο ΕΔ 2057, σελ.119 (παρουσίαση νέων εκδόσεων) 
αναφέρεται η λέξη «τρισδιάσταστος». Η λέξη αυτή είναι 
λάθος που εμφανίζεται πολύ συχνά σε κείμενα σχετικά με 
Η/Υ. Εξηγώ: Το πρόθεμα [ΤΡΙΣ-] είναι πολλαπλασιαστικό. 
Χρησιμοποιείται σε λέξεις που θέλουν να μεγεθύνουν την 
έννοια που ακολουθεί. Π.χ.: τρισευτυχισμένος (τρεις φορές 
ή τριπλά ευτυχισμένος), τρισκατάρατος (τριπλά 
καταραμένος), τρίσβαθα της ψυχής (το πολύ βαθύ, το πιο 
κρυφό μέρος της ψυχής) κ.ά. 
Η σωστή λέξη είναι ΤΡΙ-ΔΙΑΣΤΑΤΟΣ (όπως εξάλλου 
διδιάστατος και όχι δισδιάστατος). Το πρόθεμα [ΤΡΙ-] είναι 
απαριθμητικό. Π.χ. τριφύλλι (αυτό που έχει τρία φύλλα), 
τρίπτυχο  (αυτό  που  έχει  τρεις  πτυχές),  και  ομοίως  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

τρικάταρτο σκάφος, τρίτομο σύγγραμμα, τρίτροχο 
όχημα, τριήρης ναυς. Ο έχων τρεις διαστάσεις, λοιπόν, 
είναι τρι-διάστατος και ο έχων τριπλάσια διάσταση 
(τριπλάσιο μέγεθος) είναι τρισ-διάστατος. 
 
(Αν δοκιμάσετε να προφέρετε τα τελευταία παραδείγματα 
με το πρόθεμα τρισ- θα καταλήξετε σε μερικές παράξενες 
λέξεις)». 
 

 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ3 έλα κι εσύ 
 

 

Τα «δι-» και «δισ-»  
με «διαστάσεις» και χωρίς! 

 
Η πολύ σωστή παρατήρηση του κ. Κ. Ζώτου (βλέπε 
παραπλεύρως) παρακίνησε τη στήλη να αναφερθεί, έστω 
και πολύ σύντομα, στο ίδιο θέμα, αν και είχε σκοπό να το 
θέσει εν καιρώ, γιατί το συγκεκριμένο ζήτημα έχει ήδη 
απασχολήσει τα συλλογικά μέλη της ΕΛΕΤΟ.  
Είναι γεγονός ότι ακόμα και έγκυρα λεξικά που 
κυκλοφορούν αναγράφουν τις αποδόσεις δισδιάστατος 
και τρισδιάστατος με την έννοια των δύο και των τριών 
διαστάσεων  δηλαδή αντί των ορθών διδιάστατος και 
τριδιάστατος, ενώ τα τελευταία – αν και ορθά – δεν τα 
αναφέρουν καθόλου. Η ΜΟΤΟ4 (που έχει αντιμετωπίσει το 
πρόβλημα εδώ και μερικά χρόνια) χρησιμοποιεί και 
προβάλλει, στους όρους που εκπονεί, την (ορθή) χρήση 
των προθεμάτων δι-, τρι-, τετρα-, πεντα-, …, πολυ- στη 
δημιουργία συνθέτων τους με άλλες λέξεις όπως με τη 
λέξη διάσταση. Παραδείγματα: 

• δι-διάστατη επικάλυψη 
• δι-διάστατη κωδικοποίηση 
• δί-θυρος προσαρμογέας 
• δι-σθενής απλορρευματική μετάδοση 
• δι-σύρματη μεταγωγή 
• τρι-διάστατη ολοκλήρωση 
• τρι-διάστατος κυματοδηγός 
• τρι-διάστατο διάγραμμα 
• τρι-μερής διάσκεψη 

ενώ: 
• δισ-εκατομμυριοστό του δευτερολέπτου. 

 

Μια άλλη περίπτωση όπου είναι ορθότερο να 
χρησιμοποιούμε τα προθέματα δι- και τρι- αντί των δυο- 
και τρια- είναι στους όρους  

• δι-πώλιο (και όχι δυοπώλιο) και  
• τρι-πώλιο (και όχι τρια-πώλιο ή τριο-πώλιο!),  

χωρίς να παρασυρόμαστε από τα λατινοελληνικό υβρίδιο 
duopoly της Αγγλικής! 

Κ.Β. 
 

                                                           
3 ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
4 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 Τηλε-
πικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), στα πλαίσια επίσημης συνεργασίας με τον 
Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 

   

  
Ελληνική Εταιρεία Ο

ρολογίας 
Σ. Τσάκω

να και Π
. Ιατρίδη  

152 36 Π
ΕΝ

ΤΕΛΗ
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2ο Συνέδριο  
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 
Μεταφέροντας τις απόψεις των Συνέδρων όπως 
εκφράστηκαν, αλλά και δική μας διαπίστωση, είναι ότι το 
2ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» σημείωσε 
μεγάλη επιτυχία. Δε σκοπεύουμε να κάνουμε εδώ έναν 
απολογισμό του Συνεδρίου με τα θετικά του αλλά και τα 
αρνητικά του, επειδή δε θα μπορούσε να δημοσιευτεί στο 
«Ορόγραμμα», αφού ο χώρος που διατίθεται είναι 
περιορισμένος. Ο απολογισμός θα γίνει στα πλαίσια της 
Οργανωτικής Επιτροπής κυρίως για να επισημανθούν τα 
σημεία όπου υστερήσαμε, υπάρχουν και τέτοια, ώστε το 
επόμενο (3ο) Συνέδριο να έχει ακόμα πιο μεγάλη επιτυχία. 

Παρά τις αντίξοες συνθήκες που αντιμετώπισε η 
Οργανωτική Επιτροπή κατάφερε να φτάσει σε αίσιο τέλος, 
αντιξοότητες που ελπίζουμε ότι δεν θα παρουσιαστούν 
στην προετοιμασία του επόμενου συνεδρίου. Αρκεί να 
αναφερθεί ένα μικρό δείγμα των αντιξοοτήτων: μια ώρα 
μετά το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου θα είχαμε συνεδρίαση 
της Οργανωτικής Επιτροπής, που εύλογα δεν 
πραγματοποιήθηκε. 

Πέρα από τα πρόσωπα της Οργανωτικής Επιτροπής 
σημαντικά συνέβαλαν και άλλα πρόσωπα, όπως ο καθ. Δ. 
Παντελοδήμος που συνετέλεσε στο να παραχωρηθεί η 
Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την 
εναρκτήρια συνεδρίαση και η ακόλουθος της Γαλλικής 
Πρεσβείας Mme Michèle Bourdeau που παραχώρησε το 
Αμφιθέατρο του Γαλλικού Ινστιτούτου για τη διεξαγωγή του 
Συνεδρίου. Για το επίτευγμα της έγκαιρης έκδοσης του 
βιβλίου με τις ανακοινώσεις που έγιναν στο 2ο Συνέδριο, 
συνέβαλε ο διευθυντής της εταιρείας ΑΘΩΣ κ. Βαγγέλης 
Αγάλου. 

Η έκδοση του βιβλίου με τις ανακοινώσεις θεωρείται από 
πολλούς το επιστέγασμα του Συνεδρίου. Όμως, η 
Οργανωτική Επιτροπή επιδιώκει την έκδοση 
συμπληρωματικού τόμου ο οποίος θα περιέχει όλα όσα 
ακούστηκαν στο Συνεδριο και προπαντός όλα όσα 
διαμείφθηκαν στις δύο ανοικτές συζητήσεις, με εξαίρεση 
τις ανακοινώσεις που περιέχονται στο βιβλίο που 
εκδόθηκε. 
 Β.Α.Φ. 

 

 

 
Προσφώνηση της Αντιπροέδρου 
της ΕΛΕΤΟ Μαρίας Καρδούλη  

στον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής 
του Συνεδρίου (και της ΕΛΕΤΟ) 

 

Κύριε Πρόεδρε της Οργανωτικής Επιτροπής 
Βασίλη Φιλόπουλε, 
Από το 1992, στην Ελλάδα άρχισε επίσημα η συζήτηση 
ανάμεσα στους ενδιαφερομένους θεωρητικά και πρακτικά 
περί την Ορολογίαν και ορογραφίαν. 
Τα οφέλη από το πρώτο1, το δεύτερο2 και το τρίτο3 
Συνέδριο της ΕΛΕΤΟ είναι σημαντικά, τόσο σε θέματα 
ονοματοδοσίας όσο και σε θέματα εφαρμογών του 
Τεχνικού Λόγου και της πληροφορικής. Τα ελληνικά 
ορολογικά δρώμενα γίνονται δήλα μέσω των συνεδρίων 
της ΕΛΕΤΟ και προσανατολίζεται η μελλοντική έρευνα του 
τομέα. Ακούστηκαν τα σύγχρονα και σχεδιάζονται τα 
επόμενα χάρις στην πίστη, στο όραμα και στη σκληρή 
δουλειά. 
Η προσοχή των Ελλήνων εστιάζεται πάνω σε ζητήματα 
Αρχών και ζητήματα δημιουργίας ευφυών εργαλείων για 
την 3η χιλιετία. 
Πρέπει να νοιώθεις ιδιαίτερα περήφανος για την 
προσφορά σου στον ελληνικό Τεχνικό Λόγο, γι’ αυτό όλοι 
εμείς τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής σ’ 
ευχαριστούμε για τη δυνατότητα συμμετοχής σ’ αυτήν την 
αγαθοεργία.. 
Εις οιωνός άριστος, αμύνεσθαι περί πάτρης! 
Εν δε κλέος μέγ’ άριστον αμύνεσθαι περί γλώττης της 
πατρίης, καγώ φημί παρωδιάων4. 

 

 

 

                                                           
1 Το Διήμερο 11-12.11.1992 (Διοργάνωση ΤΕΕ – ΕΛΟΤ/ΤΕ21), όπου όλα 
σχεδόν τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής ήταν ιδρυτικά μέλη της, 
νεοσύστατης τότε, ΕΛΕΤΟ). 

2 Το 1ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» (30-31.10 και 
1.11.1997). 

3 Το (τωρινό) 2ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία». 
4 Jean Dorat (1508-1588), λατινοποιημένο Auratus και από εκεί: «Ιωάννης 
Αυρατός», στην «Κελτικής Γλώττης Απολογίαν», ο οποίος στη γνωστή 
Ομηρική ρήση, πρόσθεσε «παρωδιάων», σε άπταιστα Αρχαία Ελληνικά, 
στα λόγια του Εκτορα και τα δικά του για το «μέγ’ άριστον κλέος» του 
«αμύνεσθαι περί γλώττης της πατρίης»… 
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10 χρόνια ΜΟΤΟ 
H 374η συνεδρίαση της ΜΟΤΟ (Παρασκευή 3-12-99) ήταν 
πανηγυρική για τα δέκα χρόνια ζωής και δράσης της Ομάδας. 
Παρόντα ήταν και δύο πρόσωπα που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο ο 
πρώτος (το μέλος του ΓΕΣΥ Δημήτρης Παναγιωτάκος) στην 
υπογραφή της ιδρυτικής Απόφασης της ΜΟΤΟ και η δεύτερη (ο 
καταλύτης της δημιουργίας της ΕΛΕΤΟ, η Αντιπρόεδρός της 
Μαρία Καρδούλη) στην προώθηση της ιδέας της ΜΟΤΟ ως 
κύριου πυρήνα της ΕΛΕΤΟ, ενώ συμμετείχαν και τα στελέχη του 
Τμήματος Τυποποίησης, Προτύπων και Προδιαγραφών της 
Διεύθυνσης Ποιότητας του ΟΤΕ, οι άνθρωποι που συμβάλλουν 
καθημερινά για την προώθηση και εφαρμογή των προτάσεων της 
ΜΟΤΟ. Η ομήγυρη ευχήθηκε στον απόντα Πρόεδρο της ΕΛΕΤΟ 
Βασίλη Α. Φιλόπουλο, επί πολλά έτη εργάτη, φίλο και 
εμπνευστή και σήμερα ηγέτη της Ελληνικής Ορολογίας, να 
επανέλθει σύντομα στην ενεργό δράση.  
Ως ένα μικρό αφιέρωμα στη ΜΟΤΟ το «Ο» δημοσιεύει 
αποσπάσματα από την ανασκόπηση του ιστορικού της ΜΟΤΟ και 
των εργασιών της που παρουσίασε ο Υπεύθυνος της ΜΟΤΟ (και 
Γενικός Γραμματέας της ΕΛΕΤΟ) Κώστας Βαλεοντής: 
 

«Ηταν κάποιο πρωινό, 4 Δεκεμβρίου 1989, όταν συνεδρίαζε για 
πρώτη φορά μια «περίεργη» Ομάδα Εργασίας. Σε πολλούς το 
όνομά της δεν έλεγε και πολλά πράγματα: Μόνιμη Ομάδα 
Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας (ΜΟΤΟ). Τηλεπικοινωνιακή 
ορολογία…τι φρούτο είναι πάλι αυτό; Άσε  Μόνιμη Ομάδα 
Εργασίας… Ποιοι είναι αυτοί οι τρελοί και τι «εργασία» θέλουν 
να κάνουν και μάλιστα να την κάνουν και μόνιμα; … 
…Σύμφωνα με την Ιδρυτική Απόφαση, το έργο της ΜΟΤΟ, σε 
γενικές γραμμές, θα ήταν: 

- η συγκέντρωση, αξιολόγηση και οριστικοποίηση των ήδη 
χρησιμοποιούμενων ελληνικών τηλεπικοινωνιακών όρων με 
την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πηγών, 

- ο εξελληνισμός, σύμφωνα με τις αρχές της Ορολογίας, των 
όρων που ήδη χρησιμοποιούνται στην ξενόγλωσση μορφή 
τους, 

- η άμεση αντιμετώπιση των νεοεισαγόμενων ξενόγλωσσων 
τηλεπικοινωνιακών όρων, απόδοσή τους με ελληνικούς και 
ευρεία διάδοση των τελευταίων και 

- η συν τω χρόνω σύνταξη και διαρκής ενημέρωση ενός 
"Δυναμικού Λεξικού Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας" και η 
κατά καιρούς (π.χ. ανά διετία) έκδοση "στιγμιοτύπων" του. 

Η ΜΟΤΟ ήταν μη αμειβόμενη και για την εκτέλεση του έργου της, 
για αρκετά χρόνια, συνερχόταν τακτικά την πρώτη Δευτέρα κάθε 
μήνα και ώρα 9.00 – 12.00. 
Σχεδόν αμέσως - το Μάρτιο 1990 - η ΜΟΤΟ ενσωματώθηκε στο 
Εθνικό Σύστημα Τηλεπικοινωνιακής Τυποποίησης – που 
λειτουργεί βάσει ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ ΟΤΕ 
και ΕΛΟΤ – υπαγόμενη ως Ομάδα Εργασίας στην εθνική τεχνική 
επιτροπή τυποποίησης ΤΕ-Τ (Τεχνική Επιτροπή “Τηλεπικοινω-
νίες”). Η ΜΟΤΟ -όπως εξάλλου η ίδια η ΤΕ-Τ και οι άλλες Ομάδες 
της- λειτουργεί με την ευθύνη και την υποστήριξη του ΟΤΕ και 
έχει τη δυνατότητα να συμπεριλάβει ως μέλη και 
εμπειρογνώμονες των Τηλεπικοινωνιών ή της Ορολογίας που δεν 
είναι στελέχη του ΟΤΕ, ενώ στις συνεδριάσεις της μπορεί να 
συμμετέχει οποιοσδήποτε ως παρατηρητής. 
Ο χώρος της πρώτης συνεδρίασης ήταν μια αίθουσα του 
Κέντρου Τηλεπικοινωνιακής Ανάπτυξης (ΚΤΗΛΑ) του ΟΤΕ, 
Πιπίνου και Πατησίων γωνία.  
Στην έναρξη των εργασιών της ΜΟΤΟ, ο τότε Διευθυντής του 
ΚΤΗΛΑ κ. Θόδωρος Βραχάμης, χαρακτήρισε, τα μέλη της, με 
πατρική επιείκεια, μια ομάδα ρομαντικούς της ελληνικής 
γλώσσας και ευχήθηκε ευόδωση των εργασιών τους. 
Δεν είχε άδικο. Ηταν πράγματι μια ομάδα ρομαντικών. Το 
αποδεικνύει το ίδιο το γεγονός ότι ύστερα από δέκα χρόνια 
αδιάκοπης προσπάθειας σύμφωνα με τον αρχικό σκοπό, η 
ΜΟΤΟ εξακολουθεί το δρόμο της προς την ίδια (σωστή) 
κατεύθυνση, με την ίδια ορμή. Μπορεί κάποια από τα ιδρυτικά 
μέλη της να μην εξακολουθούν να είναι μέλη, για λόγους 
προσωπικούς ή υπηρεσιακούς, η ορμή όλων των ιδρυτικών 

μελών, όμως, παρέσυρε στο ελκυστικό ταξίδι της Ελληνικής 
Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας και άλλα μέλη και ο δυναμισμός 
της Ομάδας παρέμεινε και παραμένει πάντα υψηλός. 
Σήμερα, που η ΜΟΤΟ έχει πραγματοποιήσει 374 Συνεδριάσεις 
και γιορτάζει τα δέκα χρόνια της, τα μέλη της είναι:  

 

• Κώστας Βαλεοντής, Φυσικός-Ηλεκτρονικός, Τηλεπικοινωνιακός 
Μηχανικός ΟΤΕ, Τεχνικός Υπεύθυνος της ΜΟΤΟ (ιδρυτικό μέλος) 

• Νίκος Αποστολάκης, Φυσικός-Ηλεκτρονικός, Τηλεπικοινωνιακός 
Μηχανικός ΟΤΕ 

• Θεόφιλος Βαμβάκος, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος, Τηλεπικοινωνια-
κός Μηχανικός ΟΤΕ 

• Σπύρος Βουλόδημος, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος, Τηλεπικοινωνια-
κός Μηχανικός ΟΤΕ (ιδρυτικό μέλος) 

• Κατερίνα Ζερίτη, Φιλόλογος-Μεταφράστρια, Μεταπτυχιακό Ορολο-
γίας 

• Μιχάλης Καραμιχάλης, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος, Τηλεπικοινω-
νιακός. Μηχανικός ΟΤΕ 

• Νίκος Κωνσταντακάκης, Βιομηχανικός Ψυχολόγος, ΟΤΕ, (ιδρυτικό 
μέλος) 

• Χαράλαμπος Μουσούρος, Ηλεκτρολόγος Ηλεκτρονικός Μηχανικός 
(Υπουργείο Ανάπτυξης) 

• Αννα Νικολάκη Φιλόλογος, Μεταφράστρια ΟΤΕ. 

• Δημήτρης Συνοδινός, Φυσικός-Ηλεκτρονικός, Τηλεπικοινωνιακός 
Μηχανικός ΟΤΕ (ιδρυτικό μέλος) 

• Γιώργος Τσιάμας, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος, Τηλεπικοινωνιακός 
Μηχανικός ΟΤΕ (ιδρυτικό μέλος) 

Έργο της ΜΟΤΟ 
Κάνοντας ένα σύντομο απολογισμό των έργων της ΜΟΤΟ, από 
το 1989 μέχρι σήμερα, με την εκδοτική ευθύνη και δαπάνες του 
ΟΤΕ, έχουμε: 
α. Μερικές δεκάδες "Λεξιλόγια Τηλεπικοινωνιακής 

Ορολογίας” (διαδοχικές εκδόσεις 1989 - 1999), ανάμεσα στα 
οποία και οι Συλλογές Ορων της Ευρωενωσικής Τράπεζας 
Ορολογίας EURODICAUTOM: “RACE 89”, “OSI 89” και “COM 
91”. 

β. Τέσσερις εκδόσεις του “Ενιαίου Λεξιλογίου Τηλεπικοινω-
νιακής Ορολογίας” (ΕΛΤΟ): 

• την Εκδοση 1 (1990), που περιλάμβανε 680 έννοιες, 
• την Εκδοση 2 (1991), που περιλάμβανε 2274 έννοιες, 
• την Εκδοση 3 (1992), που περιλάμβανε 3879 έννοιες  
• την Εκδοση 4 (Α τεύχος) Αγγλοελληνικό Λεξιλόγιο που περιλαμ-

βάνει 7638 έννοιες. 
• την Εκδοση 4 (Β τεύχος) Συγκεντρωτικό Λεξιλόγιο Αρκτικολέξων 

που περιλαμβάνει 2877 αρκτικόλεξα με την πλήρη αγγλική και 
ελληνική απόδοσή τους. 

γ. Το τεύχος “Οροι και ορισμοί των Δικτύων Κινητής 
Τηλεφωνίας GSM” (1992) 

δ. Το τεύχος “Οροι και ορισμοί Ψηφιακής Μετάδοσης και 
Πολυπλεξίας, και Παλμοκωδικής Διαμόρφωσης (PCM)” 
(1992) 

ε. Το "Τετράγλωσσο Λεξικό Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας" 
(1995), J.P.Rehahn & ΕΛΕΤΟ, Εκδόσεις ΓΛΩΣΣΗΜΑ, 
Θεσσαλονίκη. Ενα μεγάλο έργο που χρειάστηκε ενάμισης 
χρόνος σκληρής δουλειάς έξω από το τακτικό πρόγραμμα της 
Ομάδας,  

ζ. Τα Πρότυπα: 
• ΕΛΟΤ 1300.1 “Τηλεπικοινωνίες- Ορολογία - Μέρος 1 – 

Τηλεπικοινωνίες, κανάλια και δίκτυα”.(1993) 
• ΕΛΟΤ 1300.12 “Τηλεπικοινωνίες- Ορολογία - Μέρος 12 - 

Κεραίες”.(1996)  
• ΕΛΟΤ 1300.14 “Τηλεπικοινωνίες- Ορολογία - Μέρος 14 – 

Μεταγωγή και Σηματοδοσία”.(1997) 
η. Εννέα εκδόσεις της Γενικής και Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής 

Ορολογίας (στιγμιότυπα της Βάσης Τηλεπικοινωνιακής 
Ορολογίας TELETERM). 

 H τελευταία από αυτές (9η) κυκλοφόρησε στις αρχές του 1999 
και περιέχει 43.597 αντιστοιχίες όρων σε διάφορα στάδια 
επεξεργασίας.  

 Μέσα στο 1999 κυκλοφόρησαν, ως εσωτερική έκδοση, τρεις 
διαδοχικές εκδόσεις του Συμπληρώματος 1 της 9ης 
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Έκδοσης (Συμπλήρωμα 1.0, Συμπλήρωμα 1.1, Συμπλήρωμα 
1.2). 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
(Τα σπουδαιότερα σημεία) 

Αρθρο 2 
Κατά την έναρξη της εφαρμογής της Συμφωνίας κάθε συμβαλλόμενο 
όργανο εφοδιάζει όλα τα άλλα με αντίγραφα όλων των εργασιών που 
έχει ως τότε εκπονήσει και ανοίγει πλήρες αρχείο με τις εργασίες όλων 
των άλλων. 

Αρθρο 3 
Κάθε συμβαλλόμενο όργανο ανακοινώνει σε όλα τα άλλα εγκαίρως το 
τακτικό Πρόγραμμα Εργασιών του. 

Αρθρο 4 
Κάθε συμβαλλόμενο όργανο στέλνει σε όλα τα άλλα κάθε νέα εργασία 
(κείμενο ορολογίας: λεξιλόγιο, ορισμούς, λεξικό, πρότυπο κτλ.) που 
εκπονεί με τη μορφή Σχεδίου, για σχολιασμό, και αφήνει διάστημα 
τουλάχιστο δύο μηνών από την αρχική διατύπωσή της ως την οριστική, 
ώστε να συγκεντρώσει τα ενδεχόμενα σχόλια και τις παρατηρήσεις των 
άλλων. 

Αρθρο 5 
Κατά την επεξεργασία και διατύπωση των τελικών κειμένων ορολογίας 
που εκδίδει κάθε συμβαλλόμενο όργανο θα λαβαίνει σοβαρά υπόψη τα 
σχόλια και τις παρατηρήσεις των άλλων και σε κάθε συγκεκριμένη 
περίπτωση ενός όρου θα θεωρεί a priori ως πλέον βαρύνουσα γνώμη 
τη γνώμη του οργάνου εκείνου στον τομέα αρμοδιότητας του οποίου 
εμπίπτει ο όρος. 

Αρθρο 6 
Κάθε συμβαλλόμενο όργανο κωδικαριθμεί τα τελικά κείμενα ορολογίας 
που υιοθετεί, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή και εύκολη η 
παραπομπή σ' αυτά, και τα ανακοινώνει σε όλα τα άλλα όργανα. 

Αρθρο 7 
Κάθε συμβαλλόμενο όργανο αναγνωρίζει τους όρους που έχουν 
αποδοθεί από οποιοδήποτε άλλο σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5 και 6 και 
δεν επανεξετάζει κανέναν από τους όρους αυτούς εκτός αν η 
επανεξέταση του όρου αφορά χρήση του σε διαφορετικό πλαίσιο 
εφαρμογής. 
Αναθεωρήσεις όρων είναι δυνατές μόνο στα πλαίσια των εκδηλώσεων 
του άρθρου 9. 

Αρθρο 8 
Οταν στα κείμενα ορολογίας ενός συμβαλλόμενου οργάνου 
συμπεριλαμβάνονται και όροι που ανήκουν εμφανώς στον τομέα 
αρμοδιότητας άλλου οργάνου θα γίνεται μνεία σε ειδικό σημείο ότι η 
απόδοση των όρων αυτών έχει την έγκριση και του δεύτερου οργάνου. 

Αρθρο 9 
Κατά τακτά χρονικά διαστήματα - και πάντως όχι πέραν του έτους - θα 
διοργανώνονται "Εκδηλώσεις Ορολογίας" (ημερίδες, σεμινάρια, 
συνέδρια κ.ά.) με πρωτοβουλία ενός ή περισσότερων, κάθε φορά, από 
τα συμβαλλόμενα όργανα. 
Στις εκδηλώσεις αυτές 
- θα γίνεται λεπτομερής αλληλοενημέρωση των συμβαλλόμενων 
οργάνων 

- θα γίνεται ευρύτερη ενημέρωση του ελληνικού χώρου για την πορεία 
της ορολογίας 

- θα θέτονται και θα επιλύονται προβλήματα αρχών της Ελληνικής 
Ορολογίας 

- θα εξετάζονται καθιερωμένοι όροι που για σοβαρούς λόγους επιβάλ-
λεται να τροποποιηθούν και θα αποφασίζεται η νέα απόδοσή τους. 

 

Το σημαντικό είναι πριν από την οριστικοποίηση των κειμένων 
των έργων της ΜΟΤΟ (όρων ή ορισμών), αυτά, με ευθύνη του 
ΟΤΕ, κυκλοφορούν για σχολιασμό (Δημόσια Κρίση) σε ευρύ 
σύνολο περίπου 700 αποδεκτών, ατόμων και Υπηρεσιών. 
Η ΜΟΤΟ, όμως, δεν είναι απλώς μια Ομάδα αθεράπευτα 
ρομαντικών για την Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία, αλλά και 
μεταδοτικά ρομαντικών. Με πρωτοβουλία της συσπείρωσε 
πέντε  Επιτροπές/Ομάδες (ΜΟΤΟ, ΜΕΠΟ1) ΕΛΟΤ/ΤΕ212), 
ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ ΟΕ13) και ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ54)) και κατάφερε να 

                                                           
1) Μόνιμη Επιτροπή Ορολογίας του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματού-
χων Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων (ΠΣΔΜ-Η) 

2) Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/TE21 “Αρχές και Μέθοδοι Ορολογίας”, του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) 

3) Ομάδα Εργασίας 1 “Ορολογία Πληροφορικής” της Τεχνικής Επιτροπής 
ΕΛΟΤ/ΤΕ48 “Ηλεκτρονική Επεξεργασία Πληροφοριών”, του Ελληνικού 
Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ) 

υπογραφεί μεταξύ τους, τον Ιανουάριο του 1991, μια Συμφωνία 
Αμοιβαίας Αναγνώρισης Εργασιών, τα σπουδαιότερα σημεία 
της οποίας περιλαμβάνονται στο πλαίσιο (πάνω). 
Και έφτασε το καλοκαίρι του 1992, όταν τα 24 μέλη των 
πιοπάνω πέντε οργάνων, αποτέλεσαν έναν ώριμο βασικό 
πυρήνα ο οποίος (μαζί με τα μέλη άλλων δύο Ομάδων, μιας του 
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και μιας του ΙΑΤΡΟΤΕΚ 
της Εταιρείας Ιατρικών Σπουδών) και με άλλα μεμονωμένα 
ενδιαφερόμενα πρόσωπα συναποτέλεσαν το σύνολο των 46 
ιδρυτικών μελών της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ), 
που είναι σήμερα ο μοναδικός ελληνικός επιστημονικός φορέας, 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχει ως σκοπό την ανάπτυξη 
της Ελληνικής Ορολογίας και Γλώσσας σε όλους τους τομείς. Η 
ΕΛΕΤΟ είναι ο φορέας που υλοποιεί πλέον, στην ουσία, τους 
σκοπούς της Συμφωνίας των πέντε μέσω των καταστατικών 
διαδικασιών της, μέσω των εκδηλώσεων ορολογίας (Συνεδρίων 
κ.ά.) και μέσω του Γενικού Επιστημονικού Συμβουλίου της 
(ΓΕΣΥ), όπου εκπροσωπούνται όλα τα όργανα που αποτελούν 
συλλογικά μέλη της. Η ΜΟΤΟ αποτελεί το πιο δραστήριο 
συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ. 
Ετσι, αντί θεραπείας του ρομαντισμού της η ΜΟΤΟ συνέβαλε 
στην επέκταση και γενίκευσή του.  Σήμερα η ΕΛΕΤΟ αριθμεί 
250 μέλη... 
Σήμερα η ΜΟΤΟ εξακολουθεί να πρωτοστατεί στους αγώνες της 
Ελληνικής Ορολογίας, μέσα και έξω από τα πλαίσια της 
Ελληνικής Τηλεπικοινωνιακής Τυποποίησης όπου τροφοδοτεί 
ορολογικά 16 άλλες Ομάδες Εργασίας της Επιτροπής ΤΕ-Τ με 
συνολικό αριθμό μελών 103. Η τρισυπόστατη φύση της (ΟΤΕ, 
ΕΛΟΤ, ΕΛΕΤΟ) της δίνει αντοχή, δύναμη και ορμή για συνέχιση 
και ακόμα παραπέρα ανάπτυξη των εργασιών της. 

 

Η εισροή όρων δεν έχει τελειωμό και η μονιμότητα των οργάνων 
που αντιμετωπίζουν αυτήν την εισροή είναι επιβεβλημένη. Αρκεί 
να σημειωθεί ότι σήμερα, ακόμη, ύστερα από έναν τεράστιο όγκο 
διεκπεραιωμένου ορολογικού έργου, με ρυθμό συνεδριάσεων 
δύο φορές την εβδομάδα, λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης του 
τομέα των Τηλεπικοινωνιών, το πλήθος των όρων που 
“περιμένει” αντί να ελαττώνεται αυξάνεται... Σήμερα, στην Βάση 
Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας TELETERM, που τηρείται και 
ενημερώνεται, με ευθύνη του Τεχνικού Υπευθύνου  της ΜΟΤΟ και 
την υποστήριξη του προσωπικού του Τμήματος Τυποποίησης, 
Προτύπων και Προδιαγραφών της Διεύθυνσης Ποιότητας του 
ΟΤΕ, υπάρχουν συνολικά πάνω από 50.000 εγγραφές  που 
αφορούν όρους που είναι σε όλα τα στάδια επεξεργασίας. Οι όροι 
αυτοί αναμένεται να οριστικοποιηθούν και να περιληφθούν στην 
επόμενη συγκεντρωτική έκδοση του έργου της ΜΟΤΟ από τον 
ΟΤΕ. 
Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται αμείωτη συνέχιση των εργασιών της 
ΜΟΤΟ για να πραγματοποιηθεί το αρχικό όνειρο: η δημιουργία 
ενός πλήρους και ενεργού Λεξικού Τηλεπικοινωνιακής 
Ορολογίας, τόσο σε έντυπη όσο και (σήμερα πλέον) σε 
ηλεκτρονική μορφή, που θα ενημερώνεται και θα 
εκσυγχρονίζεται διαρκώς με την καταχώριση των νέων όρων 
που θα επεξεργάζεται ή θα υιοθετεί η ΜΟΤΟ, και θα 
επανεκδίδεται περιοδικώς προσεγγίζοντας τον ιδανικό δυναμικό 
στόχο: 

"Αμεση απόδοση στα ελληνικά όλων των νέων 
ξενόγλωσσων τηλεπικοινωνιακών όρων και ταυτόχρονη 
διάδοση και καθιέρωση των ελληνικών όρων, στον ευρύτερο 
ελληνικό χώρο (Ελλάδα, Κύπρος, Μεταφραστικό Τμήμα της 
ΕΕ, διεθνείς οργανισμοί κτλ.)". 
Τα μέλη της ΜΟΤΟ ευγνωμονούν τον ΟΤΕ που τους έδωσε τη 
δυνατότητα να δημιουργήσουν, στον τηλεπικοινωνιακό τομέα, ένα 
έργο που τόσο έχει ανάγκη η σημερινή Ελληνική Γλώσσα. Είναι 
δε αποφασισμένα να συνεχίσουν και να εντείνουν τις 
προσπάθειες για το σκοπό αυτό, γιατί πιστεύουν ότι ο Ελληνας 
τηλεπικοινωνιακός πρέπει να εξακολουθήσει να μιλά 
Ελληνικά, όπως πρέπει να εξακολουθήσει να μιλά Ελληνικά 
και κάθε άλλος Ελληνας κάθε άλλου τομέα.»   Κ.Β. 
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Κύκλοι Εθελοντικής Ηλεκτρονικής 
Ορολογικής Γνωμοδότησης 

(ΚΕΟΓΝΩ) 
Η ΕΛΕΤΟ για να ανταποκριθεί πληρέστερα στα 
πολυπληθή ερωτήματα που δέχεται, σχετικά με την 
ύπαρξη, εγκυρότητα ή ανάγκη δημιουργίας όρων από 
διάφορα θεματικά πεδία, και πέραν εκείνων που 
καλύπτονται από τα συλλογικά μέλη της ή τις ειδικές 
ομάδες της, και εκμεταλλευόμενη τις δυνατότητες που 
παρέχει σήμερα το Ίντερνετ, προτίθεται να δημιουργήσει 
τους Κύκλους Εθελοντικής Ηλεκτρονικής Ορολογικής 
Γνωμοδότησης (ΚΕΟΓΝΩ).  
Οι κύκλοι αυτοί θα είναι ειδικά ηλεκτρονικά φόρα, κατά 
θεματικό πεδίο, στα οποία θα απευθύνεται η ΕΛΕΤΟ 
οσάκις την απασχολούν ορολογικά θέματα του σχετικού 
πεδίου. Όποιος ή όποια ενδιαφέρεται να ενταχθεί σε έναν 
ή περισσότερους από τους κύκλους αυτούς να το δηλώσει 
δίνοντας τα στοιχεία του/της (Ονοματεπώνυμο, 
ταχυδρομική διεύθυνση, ειδικότητα, τηλέφωνο, 
τηλεομοιότυπο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), το πεδίο ή τα 
πεδία στα οποία έχει εμπειρογνωσία (expertise), καθώς 
και τη γλώσσα ή τις γλώσσες που χειρίζεται, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: valeonti@mail.otenet.gr.  
(Θέμα:KEOGNO). 
 

Ελλάδα – Ορολογία 
 

Στα τέλη της τελευταίας δεκαετίας του αιώνα μας εισάγεται ο όρος 
Ορολογία ως η Επιστήμη του όρου και ορολογία ως το σύνολο 
των όρων που χαρακτηρίζουν έναν τομέα ή ευρύτερα το γνωστικό 
πεδίο του οποίου ο τομέας αποτελεί μέρος. (τρίτο Συνέδριο 
ΕΛΕΤΟ, Οκτ. 21-22-23 1999). Οι Έλληνες αναγνώστες του όρου 
Ορολογία αναγνωρίζουν στον όρο αυτό την υπάρχουσα και την 
εξελισσόμενη τεχνογνωσία πάνω σε θέματα όρου. 
Στο βασικό εισαγωγικό κεφάλαιο της Γενικής Θεωρίας της 
Ορολογίας, κατά τον Wüster και σύμφωνα με τις οδηγίες της 
τεχνικής επιτροπής ISO TC37, οι αρχές είναι 31. Αυτές 
εφαρμόζονται με θρησκευτική ευλάβεια για την απόδοση όρων ή 
την ανάπτυξη (νέων όρων) νεολογισμών. Αυτές οι αρχές 
εμπεριέχονται στο πρότυπο ISO/R 1087 από το 1967 και έκτοτε 
αναθεωρούνται και προσαρμόζονται μέχρι σήμερα. 
Διά του ΕΛΟΤ, με τη φροντίδα του Προέδρου της ΕΛΕΤΟ, Β. 
Φιλόπουλου και την προσπάθεια ειδικής επιτροπής (ΕΛΟΤ/ΤΕ21) 
μεταφέρθηκε στην Ελληνική Γλώσσα το πρότυπο αυτό. Το ειδικό 
ύφος του προτύπου ISO χωρίς την διεισδυτική ματιά του 
αναλύοντος Κ. Βαλεοντή δε θα εφώτιζε τους μετέπειτα 
αναγνώστες του να ανακαλύψουν τις πηγές έμπνευσης του έργου 
αυτού. Ο ΟροΛόγος του Ελληνικού Τηλεπικοινωνιακού Λόγου, 
μέσα από την «Ανάλυση των Βασικών Αρχών της Τεχνικής 
Ορολογίας» προσφέρει υλικό για το εισαγωγικό Μάθημα της 
ΟροΛογίας.  
Από τις 31 αρχές, θεωρούμε «την περί Ορισμού Αρχή» ως την 
αφετηρία της διαδικασίας της ονοματοδότησης. Η αρχή αυτή 
παροτρύνει την εκκίνηση της διαδικασίας της ονοματοδοσίας 
πρωτίστως και μόνο μέσω του ορισμού της σχετικής έννοιας. Ο 
επαρκής ορισμός στη γλώσσα πηγή της έννοιας εξασφαλίζει την 
κατάλληλη επιλογή όρου στις άλλες γλώσσες, και κατ’ αυτόν τον 
τρόπο μεταφέρεται η νέα έννοια, ως νέα γνώση διά του όρου στο 
εννοιακό σύστημα της άλλης γλώσσας και ως γλωσσικό «μπόλι» 
ικανό να δώσει νέες διακλαδώσεις. 
Ο ορισμός ως η αφετηρία, διασφαλίζει την ποιότητα του Όρου. Η 
επόμενη αρχή, μετά τον ορισμό, που προσθέτει βάρος σ’ αυτήν 
και συνδέεται άρρηκτα μαζί της, έχει σχέση με τους 
χρησιμοποιούμενους όρους στον ορισμό. Κατηγορηματικά 
αναφέρεται ότι, στον ορισμό, χρησιμοποιούνται μόνο όροι που 
έχουν οριστεί εκ των προτέρων. Δε γίνεται χρήση όρου του 
οποίου ο ορισμός αγνοείται, στη διαδικασία ορισμού νέας έννοιας 

ή μεταφοράς της έννοιας από γλώσσα σε γλώσσα. 
Ερώτηση: Αυτοί οι ορισμοί υπάρχουν; Έχουν καταχωρηθεί από 
ειδικούς των τομέων; Σε ποια μορφή και πού έχουν 
αρχειοθετηθεί, ώστε να συμπληρώνεται το βασικό εννοιακό 
κεφάλαιο του τομέα με την πρόοδο της επιστήμης; αν ναι, βάσει 
ποιων διαδικασιών και προδιαγραφών έγινε η καταγραφή; 
Αγνοήθηκαν τα διεθνή πρότυπα, ή τα αρχαία ελληνικά πρότυπα; 
 

Στη χώρα μας ευτυχώς υπάρχει υπόδειγμα πρωτογενούς και 
τυποποιημένης διαδικασίας απόδοσης όρων. Το υπόδειγμα 
στεγάζεται στους κόλπους του ΟΤΕ, καλείται ΜΟΤΟ και εκπονεί 
αδιαλείπτως από το 1989 χιλιάδες όρους στον τομέα των 
Τηλεπικοινωνιών. Η πηγή έμπνευσης και υποστήριξης της ΜΟΤΟ 
είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΘΡΑ ΕΝΝΟΙΩΝ-ΟΡΩΝ και η 
καθοδήγησή της είναι η πύρινη και ορμητική παρουσία του 
Συντονιστή της. Η διαδικασία ονοματοδοσίας ακολουθεί τη διεθνή 
πρακτική και αναγνωρίζει αρχές και διαδικασίες του ελληνικού 
τεχνικού λόγου. Ακολουθούνται οι αρχές σχέσεων όλου-μέρους, 
γένους-είδους, χαρακτηριστικών προορισμού και προέλευσης και 
κυρίως ειδικές σχέσεις της ειδικής περιρρέουσας τον 
τηλεπικοινωνιακόν λόγον ατμόσφαιρας. Εύγε ΜΟΤΟ! Εύγε ΟΤΕ! 
 

Τα δέκα χρόνια συμβολής της ΜΟΤΟ στον σύγχρονον Ελληνικόν 
Τεχνικόν Λόγον δεν αποτελούν μόνο Υπόδειγμα προς 
εμπνευσμένη αντιγραφή από άλλους τομείς, αλλά συμβάλλουν 
οριστικά και αμετάκλητα στη συνέχεια της Γλωσσικής Φλέβας μας 
μέσω ενός τομέα αιχμής. 

Μ.Κ.  
 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
 

Λάβαμε – και ευχαριστούμε – τα ακόλουθα περιοδικά: 
• Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία, τεύχ.15, Ιούλ.- 

Σεπτ.1999 
• Ενημερωτικό Δελτίο ΓΓΕΤ, τεύχ.60, Σεπτ.-Οκτ. 1999 
• Οικονομική Βιομηχανική Επιθεώρηση, τεύχ. 746, Οκτ. 

1999, τεύχ. 747, Νοέ. 1999, τεύχ. 747, Αφιέρωμα 
• Χρονικά Κεντρ. Ισρ. Συμβ. αρ.φ.163, Σεπτ.-Οκτ. 1999 
• Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ, αρ. φύλ. 94, Ιούλ.-Αύγ. 1999. 
• ΕΛΛΗΝΙΚΗ διεθνής γλώσσα, τεύχ. 38, Απρ. και Ιούν. 1999. 
• INFOTERM Newsletter, 89/90, Dec. 1999. 
• Terminology Science and Research, Vol.10, no 1, 1999. 
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πηγής. 
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 Σωτήριον έτος 2000 
 

Εφτασε το Σωτήριον έτος 2000, που αποτελεί, πέρα από 
ημερολογιακή σήμανση, έντονα φορτισμένο χρονολογικό 
ορόσημο. Για πρώτη φορά, στο κύλισμα του χρόνου, η 
αλλαγή του έτους είχε υλικές συνέπειες. Τον γνωστό 
κίνδυνο των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Δεν υπήρξαν 
καταστροφές αλλά, όπως αναφέρουν, το κόστος 
πρόληψης ήταν αρκετά υψηλό.  

Μετά από σημαντικά επιτεύγματα του προηγούμενου 
έτους, θα πρέπει να υπάρξει μεγάλη δραστηριοποίηση, 
ώστε και τούτο το έτος να έχει ανάλογα αποτελέσματα. 
Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια αφού το 1999 πλεονεκτεί 
επειδή, κατά συγκυρία, ήταν έτος εκλογών, στις οποίες 
ανανεώθηκε μερικώς το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και 
έτος διεξαγωγής του 2ου Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα 
και Ορολογία», που είχε μεγάλη επιτυχία. Πέρα από αυτά 
τα δύο κατακυρώθηκε, για δεύτερη φορά, στην ΕΛΕΤΟ ο 
διαγωνισμός της Μεταφραστικής Υπηρεσίας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, συμμετέχουμε στο 
Εθνικό Πρόγραμμα Ορολογικού Συντονισμού (ΕΠΟΣ), 
το οποίο ίσως αλλάξει την κατάσταση της Ελληνικής 
Ορολογίας. Εκτός από το 2ο Συνέδριο, που διοργάνωσε η 
ΕΛΕΤΟ μαζί με άλλους πέντε φορείς, είχαμε ενεργό 
παρουσία στο συνέδριο «Cooperation in the field of 
Terminology in Europe», που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή 
Ενωση Ορολογίας (European Association for Terminology 
– EAFT) στο Παρίσι και στο συνέδριο που διοργάνωσαν οι 
Ομιλοι για τη Διεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας στα 
Χανιά. Ακόμα, η συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για 
το Μεταπτυχιακό Τμήμα Μετάφρασης υπήρξε άψογη και 
θα συνεχιστεί και τούτο το έτος. Εξαιρετικά σημαντική είναι 
η απόκτηση στέγης που παραχωρήθηκε από το Ινστιτούτο 
Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ). 

Υποχρέωση που ευελπιστούμε να φέρουμε σε πέρας, που 
έμεινε από το περασμένο έτος, είναι η έκδοση 
συμπληρωματικού τόμου για το 2ο Συνέδριο. Σ’ αυτόν, τον 
τόμο θα περιλαμβάνεται τόσο η εναρκτήρια ομιλία του καθ. 
Ε. Καψωμένου, που δεν περιελήφθη στον τόμο με τις 
ανακοινώσεις, όσο και ό,τι διαμείφθηκε στις δύο ανοικτές 
συζητήσεις. 

Για να συνεχιστεί και να αυξηθεί, σε τούτο το έτος, η 
δραστηριότητα της ΕΛΕΤΟ, καλούνται τα μέλη της να 
πλαισιώσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Μόνο με την 
προσφορά δουλειάς από κάθε μέλος θα υπάρξουν 

σημαντικά αποτελέσματα για να εκπληρώνεται ο σκοπός 
της ΕΛΕΤΟ. 
 Β.Α.Φ. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εύχεται 
 στα Μέλη της ΕΛΕΤΟ 

καθώς και στους λοιπούς Αποδέκτες του «Ο» 

Αίσιο και Ευτυχές το Νέο Ετος! 

 

Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία 
Επιστημονικές Ανακοινώσεις 

 

Συγχρόνως με το 2ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και 
Ορολογία» που διεξήχθη από 21 ως 23 Οκτωβρίου 1999, 
στην Αθήνα, κυκλοφόρησε και το βιβλίο με τις 
Ανακοινώσεις που ακούστηκαν σ’ αυτό. 

Στο βιβλίο αυτό περιέχονται είκοσι εννέα ανακοινώσεις 
που αναφέρονται στις παρακάτω ενότητες: 

• Λεξικογραφία, 
• Διευρωπαϊκό πολύγλωσσο περιβάλλον, 
• Νέες τεχνολογίες και Ορολογία,  
• Ορογραφία – Τεκμηρίωση Ορογραφίας,  
• Διερμηνεία και Μετάφραση,  
• Γλωσσολογικές Αρχές Ορολογίας. 

Το βιβλίο με τις ανακοινώσεις έχει σχήμα 17×24 και 
αποτελείται από 324 σελίδες. Η τιμή πώλησής του είναι 
10 000 δρχ. 

Στέλνεται, μετά από παραγγελία, με το Ταχυδρομείο, αφού 
κατατεθεί στο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος 
με αριθμό 671/591002-12, η αξία του βιβλίου και 
αποσταλεί φωτοαντίγραφο της απόδειξης καταβολής, 
ταχυδρομικά στη διεύθυνση της ΕΛΕΤΟ, ή με το 
τηλεομοιότυπο στον αριθμό 01-8068299. 

 
Συνέδριο Ορολογίας 

 
Το Δίκτυο Τεκμηρίωσης Ορολογίας (TDCNet) και η 
Λατινική Ενωση (Union Latine) διοργανώνουν, σε 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ενωση Ορολογίας (EAFT) 
το «Συνέδριο για Υποδομή Ορολογίας στην Ευρώπη» που 
θα διεξαχθεί στο Παρίσι, στις 13, 14 και 15 Μαρτίου 2000. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society  for  Terminology  (ELETO) 
 

Σωκράτη Τσάκωνα 5, 15236 ΠΕΝΤΕΛΗ 
 

Τηλεφ.:   8042313, 6118986 
Τηλεομ.: 8068299, 8042385 
Ηλ.Ταχ.: valeonti@mail.otenet.gr 
http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 
 
 

Αρ.40 Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2000 
ISSN 1106-1073 
 

Τιμή: 10 δρχ. 

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) 
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Το συνέδριο αποσκοπεί στην καθιέρωση υποδομής για 
ορολογία στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα συμπεράσματα 
του συνεδρίου που διοργανώθηκε από την EAFT στο 
Παρίσι το Μάη του 1999. 

Πληροφορίες για εγγραφή στο Συνέδριο παρέχονται από 
την ΕΛΕΤΟ. Το κόστος της εγγραφής ανέρχεται σε 150 €. 

 
Μεταλεξιλογικά 

 
Η εκλαϊκευμένη απόδοση του όρου «Ορολογία» θέλει την 
επιστήμη του Ορου να εκπροσωπεί τον τεχνικό λόγο σε 
επαγγελματικό επίπεδο. 

Ωστόσο, ο σύγχρονος πολυγλωσσικός τεχνικός λόγος, 
χάριν της έρευνας, της εφαρμογής, της αρχειοθέτησης 
της διάχυσης και του σχεδιασμού του ορικού πλούτου, 
για κάθε ένα χωριστά από τα ανωτέρω στάδια, απαιτεί 
ανάλογο πλαίσιο ύφους. Δεν είναι, όμως, τα παραπάνω 
που υποχρεώνουν τον Ορολόγο να θεωρείται «σπάνιον 
ζώον» κατά τον Πλάτωνα. 

Αυτό που υποχρεώνει τον ερευνητή του Ορου, τον 
Ορολόγο, να διακρίνεται ως ιδιαίτερα υπεύθυνο και 
χαρισματικό άτομο, είναι η πολυθεματική τάση της εποχής, 
αυτή που θα υποχρέωνε τον Diderot να εκλαϊκεύσει την 
εγκύκλιο παιδεία του. 

Είναι, λοιπόν, ο Ορολόγος ο κατ’ εξοχήν συστηματικός 
ερευνητής εννοιακών και ορικών συστημάτων τα οποία 
καλείται να δημιουργήσει ελλείψει προηγούμενης 
προσπάθειας (βλέπε έργο Wüster). 

Ο Ορολόγος δεν καλύπτει απεριόριστο αριθμό γνωστικών 
πεδίων ή θεμάτων, γιατί τότε η γνώση του κινδυνεύει να 
θεωρηθεί γενικόλογη και άνευ ουσίας. Ο Ορολόγος κατέχει 
πάνω απ΄όλα τα βασικά μυστικά της Λογικής, της 
Γλώσσας και ενός περιορισμένου αριθμού γνωστικών 
πεδίων, είτε μέσω εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή έργου του 
μεταφραστικού ή άλλης εξ επαφής εμπειρίας του με το 
αντίστοιχο πεδίο ή θέμα. 

Ο Ορολόγος δεν είναι πολυτεχνίτης συν πληροφορικός 
συν γλωσσολόγος συν διδακτολόγος συν ερευνητής 
μελλοντολόγος συν επικοινωνιολόγος συν συστημικός 
επιστήμονας ή σχεδιαστής γλωσσικής επικοινωνίας. 

Η Ευρωπαϊκή αγορά ήδη ζητά ορολόγους τύπου 
παντογνώστη-πληροφορικού γιατί ούτε κι αυτή γνωρίζει τι 
«εστί» όρος, τι εστί Ορολογία και κατά συνέπεια 
Ορολόγος. 

Ευελπιστούμε ότι χώροι αιχμής, όπως της Οικονομίας, της 
Οικολογίας και των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, της 
Υγείας και της Ασφάλειας, θα πιέσουν για αποσαφήνιση 
και ακριβή ορισμό βασικών εννοιών. 

Η Ορολογία υποχρεώνει όπως, άλλοτε, οι τίτλοι ευγενείας 
και ο τεχνικός λόγος απαιτεί Ποιότητα. Η ποιότητα του 
τεχνικού λόγου είναι απόρροια διεργασιών τυποποίησης 
και ευρύτερης συναίνεσης ανάμεσα στους επιστήμονες οι 
οποίοι θέλουν να ακούσουν και να ακουσθούν. 

Από το 1992 η Ευρώπη, στη ΧΙΙΙ Γεν. Διεύθυνση, 
εκπόνησε τεχνική έκθεση, υπό τον Danzin, με την οποία 
τόνιζε την ανάγκη για τυποποίηση του ευρωπαϊκού 
τεχνικού λόγου. Από τότε παρήλθαν χρόνια και καιροί και 
θα παρέλθουν ακόμα και οι Ευρωπαίοι επιστήμονες θα 
γενικολογούν, παρωχημένο τεχνικό λόγο, γιατί η κύρια 
αρετή του τεχνικού λόγου τους ξεπερνά. Ορίστε, κύριοι 
Ευρωπαίοι επιστήμονες, και διά της ISO διαδικασίας 

ομονοήστε ως προς την αποδοχή των όρων που 
χρησιμοποιείτε αν σας ενδιαφέρει να ακούσετε και να 
ακουσθείτε. Ο Τεχνικός Λόγος της κάθε χώρας αντανακλά 
το επίπεδο των χρησιμοποιούντων αυτόν, αφού είναι 
αναπόσπαστο τμήμα της τεχνογνωσίας που μεταφέρει. 

Η ΕΛΕΤΟ, σε εθνικό επίπεδο, με τους τρεις τόμους από τα 
πρακτικά των Συνεδρίων Ορολογίας στη χώρα μας, 
καλύπτει μέρος αυτής της γνώσης. 

Η πρόθεση της ΕΛΕΤΟ για τα ελληνικά και ευρωπαϊκά 
ορολογικά δρώμενα πηγάζει από την αρχή της ποιότητας 
και της συνέχειας του ελληνικού επιστημονικού λόγου και 
κατά τον τρόπο αυτό ποτίζεται το πολιτισμικό μας δέντρο. 

 Μ.Κ. 
 

   Διεθνή Βραβεία για την Ορολογία 
 

Το Διεθνές Κέντρο Πληροφόρησης για την Ορολογία 
(INFOTERM) και το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την 
Ορολογία (IIFT) χορηγούν τρία βραβεία για επιτεύγματα 
στο χώρο της Ορολογίας. Τα βραβεία αυτά είναι: 

α)  Βραβείο Eugen Wüster  
Απονέμεται κάθε τρία έτη σε πρόσωπο από τους/τις 
υποψηφίους/-ες, ύστερα από αξιολόγηση της συνεισφοράς 
στο πεδίο της Ορολογίας. 

β)  Βραβείο TFR (Theoretical/Fundamental Research) 
Απονέμεται κάθε δύο έτη για εξαιρετικό επίτευγμα σε 
θεωρητικές έρευνες στην Ορολογία. 

γ)  Βραβείο ARD (Applied Research and Development) 
Απονέμεται κάθε έτος για εξαιρετικό επίτευγμα σε 
εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη στην Ορολογία. 
Η απονομή των βραβείων διέπεται από Κανονισμό που 
εκπονήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή του 
INFOTERM την άνοιξη του 1999. Πρόεδρος της 
Επιτροπής Απονομής των Βραβείων είναι ο πρόεδρος 
του IIFT. 
Οι εργασίες που βραβεύονται δημοσιεύονται από το 
TERMNET. 

 
 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΜΕΛΩΝ 
 

Η εξόφληση των συνδρομών των μελών γίνεται με απευθείας 
πληρωμή στην ταμία της ΕΛΕΤΟ,  
 

κα Α. Γκόνου,  
Λ. Κατσώνη 16, 
145 61 Κηφισιά 
τηλ.: 801 9550 
 

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. 

 

 

 

Διεθνείς Περιοδικές Εκδόσεις 
 
Σημαντική εκδοτική δραστηριότητα διεθνών περιοδικών για την 
Ορολογία υπήρξε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Εκδοθηκαν και 
διαθέτονται: 
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Α.  StandardTerm  
No 41-44 December 1997 
No 41-48 December 1998 
No 41-50 June 1999 

Η περιοδική έκδοση StandardTerm περιέχει τελευταίες 
πληροφορίες για τυποποίηση στο πεδίο της Ορολογίας. 
Εκδίδεται από το INFOTERM από κοινού με τη 
Γραμματεία της Τεχνικής Επιτροπής ISO/TC37. 

B.  BiblioTerm (BIT) 
No 57/58 June 1996 
No 59/60 December 1996 
No 61/62 June 1997 
No 63/64 December 1997 
No 65/68 December 1998 

Το BiblioTerm περιέχει βιβλιογραφικές πληροφορίες στο 
πεδίο της Ορολογίας. Οι βιβλιογραφικές πληροφορίες 
αναφέρονται σε μονόγλωσσα και πολύγλωσσα ειδικά 
λεξικά, βιβλιογραφίες σχετικές με Ορολογία, καθώς και 
Οδηγούς ακρωνύμων και συντομογραφιών. 

Γ.  Terminology Standardization and Harmonization 
No 1-4, 1997 

Η έκδοση περιέχει πληροφορίες για τυποποίηση 
ορολογίας καθώς και καινούργιες δημοσιεύσεις στο πεδίο 
αυτό. 
Οι αναφερόμενες εκδόσεις είχαν καθυστερήσει εξαιτίας 
αναδιοργάνωσης του INFOTERM. Ουσιαστικά, 
εκσυγχρονίστηκαν και αναμένεται τα επόμενα τεύχη να 
εκδίδονται δίχως καθυστέρηση. 
Εγγραφή συνδρομητών ή παραγγελία τευχών: 

Infoterm 
Simmeringer Hauptstrasse 24 

A-1110 Vienna 
AUSTRIA 

Τηλ. +49-1-74040-441 
Ηλ. ταχ. Infopoint@infoterm.org. 

 

 
Προσυπογράφουμε 

 
... Το να μιλάει ο Ελληνας στον Ελληνα χρησιμοποιώντας 
ελληνικές λέξεις είναι αυτονόητη απαίτηση, όχι προϊόν ιδεολογίας. 
Ιδεολογία γίνεται όταν η ξένη λέξη εκλαμβάνεται ως «γλωσσικό 
μίασμα» ή η χρήση ενός περιορισμένου αριθμού ξένων λέξεων 
(που υπάρχει σε κάθε ομιλούμενη γλώσσα) χαρακτηρίζεται ως 
«μέγας κίνδυνος» για την επιβίωση της εθνικής γλώσσας! 
Αδικαιολόγητη, από την άλλη μεριά, είναι η χρήση ξένων λέξεων 
σε ανεξέλεγκτους αριθμούς και μάλιστα εκεί που δεν χρειάζεται, 
οπότε περνάμε σε μια άλλη ιδεολογία, την «ιδεολογία» της 
ελάχιστης προσπάθειας, του μιμητισμού ή της απλής κοινωνικής 
επίδειξης. 
 Γ. Μπαμπινιώτης 
Για τη μεταφορά από την εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» της 
2 Ιανουαρίου 2000. 
 Β.Α.Φ.  

 

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
 

Λάβαμε – και ευχαριστούμε – τα ακόλουθα περιοδικά: 
• Ενημερωτικό Δελτίο ΕΙΕ/ΚΝΕ, τεύχ.23, Ιούν.1999 
• Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ, αρ. φύλ. 95, Σεπτ.-Οκτ. 1999. 

• Αρναία της Μακεδονίας, τεύχ.44, Ιούλ.-Σεπτ.1999 
• Οικονομική Βιομηχανική Επιθεώρηση, τεύχ. 749, 

Δεκ. 1999 
• Χρονικά Κεντρ. Ισρ. Συμβ. αρ.φ.164, Νοε.-Δεκ. 1999 
 
 

Γραφεία ΕΛΕΤΟ 
 

Επιτέλους, μετά από αρκετά έτη φιλοξενίας της ΕΛΕΤΟ 
από τον ΕΛΟΤ και τον ΟΤΕ αποκτώνται ιδιαίτερα γραφεία. 
Η Διευθυντική Επιτροπή του Ινστιτούτου Επεξεργασίας 
του Λόγου (ΙΕΛ) παραχώρησε αίθουσα στο κτίριό του, 
Επιδαύρου και Αρτέμιδος στο Μαρούσι, για να στεγαστούν 
τα γραφεία της ΕΛΕΤΟ. 
Με την εγκατάσταση στα νέα γραφεία η λειτουργία της 
ΕΛΕΤΟ θα είναι πιο αποδοτική. Μετά τον εξοπλισμό και τη 
μεταφορά των αρχείων στα γραφεία, το Δ.Σ. θα ορίσει τις 
ώρες που θα είναι ανοικτά, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 
συναντήσεων με τα Μέλη. 
Επισημαίνουμε ότι η ταχυδρομική διεύθυσνη της ΕΛΕΤΟ 
παραμένει η ίδια: 

Σωκράτη Τσάκωνα 5, 15236 ΠΕΝΤΕΛΗ. 
 

Εκκληση για βιβλία 
 

Πληροφορούμαστε από το περιοδικό «Ελληνική Διεθνής 
Γλώσσα» του Οργανισμού για τη Διεθνοποίηση της 
Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ Αθηνών) ότι ιδρύθηκε 
«Σύλλογος Φίλοι της Ελληνικής Γλώσσας, Φιλολογίας και 
Πολιτισμού» – «ΜΑΤΙ – BITOLA» στο Μοναστήρι (Bitola). 
Κύριος σκοπός του Συλλόγου είναι η εκμάθηση της 
ελληνικής γλώσσας και φιλολογίας και η διάδοση του 
ελληνικού πολιτισμού. 
Πρόεδρος του Συλλόγου είναι ο καθηγητής Θανάσης 
Στεργίου και το Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει εννέα 
πρόσωπα. Η ενίσχυση του Συλλόγου είναι υποχρέωση 
όλων μας και η πιο ουσιαστική ενίσχυση σε ένα σύλλογο 
που έχει σκοπό τη διάδοση της γλώσσας μας είναι η 
αποστολή βιβλίων. Κάνουμε έκκληση να στείλει ο καθένας 
ελληνικά βιβλία στη διεύθυνση: 

UL “PARTIZANSKA” 
BR. 91/9 BITOLA 

prof. Thanasi Stergiou 
F.Y.R.O.M. 

Β.Α.Φ.  
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Ενδιαφέρουσες Ομιλίες 
Α. Την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 1999, ο Ομιλος Πειραιά 
για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας σε συνεργασία με 
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το Κέντρο Γερμανικών «Μ. Θωμάς», επ΄ευκαιρία της 
επετείου των 250 ετών από τη γέννηση του Γκαίτε, 
οργάνωσαν εκδήλωση με ομιλία «Η ζωή, το έργο, ο 
φιλελληνισμός του Γκαίτε» που εξεφώνησε ο Πρόεδρος 
του Ομίλου Γιάννης Παυλάκης. 
Η εκδήλωση διεξήχθη στο αμφιθέατρο της σχολής 
«Θεμιστοκλής», Κουμουνδούρου 175 στην Υπαπαντή του 
Πειραιά. 

Β. Την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 1999, ο Οργανισμός για τη 
Διεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας Αθηνών και το 
Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων ΟΤΕ διοργάνωσαν 
εκδήλωση για την ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. 
Ομιλητές: 
• ο καθ. Θ. Π. Τάσιος με θέμα: «Οι Ελληνες ένας 

κατ΄εξοχήν Τεχνολογικός Λαός» 
• ο κ. Στ. Πολυκράτης με θέμα «Οι τηλεπικοινωνίες στην 

Αρχαία Ελλάδα» και 
• η κα Η. Παλυβού με θέμα «Εγκαταστάσεις Υγιεινής στο 

Προϊστορικό Αιγαίο». 
Το Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου, όπου έγινε η 
εκδήλωση ήταν κατάμεστο και η επιτυχία της πολύ 
μεγάλη. 
 
 
 

       Ο ελληνικός «σύμπλοκος όρος»... 
(Παρουσίαση εργασίας) 

Μερίμνη του ΙΕΛ και της ΕΛΕΤΟ, στις 2 Φεβρουαρίου 
2000, στην αίθουσα διαλέξεων του ΙΕΛ, θα γίνει αναλυτική 
παρουσίαση, από τον Κ. Βαλεοντή, της εργασίας των 
Κώστα Βαλεοντή, Κατερίνας Ζερίτη και Άννας Νικολάκη: 
«Ο ελληνικός σύμπλοκος όρος και η χρήση της 
Γενικής ως προσδιοριστικού συνθετικού» 
ένα μέρος της οποίας ανακοινώθηκε στο πρόσφατο 
2ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» (Αθήνα, 
21, 22 και 23 Οκτωβρίου 1999).  
Προσκεκλημένοι σην παρουσίαση είναι το προσωπικό του 
ΙΕΛ, τα μέλη της Επιτροπής Συντονισμού και της Ομάδας 
Εργασίας του ΕΠΟΣ, τα μέλη του ΔΣ και του ΓΕΣΥ της 
ΕΛΕΤΟ, καθώς και τα μέλη της Ομάδας Υποστήριξης για 
το ΕΠΟΣ (ΟΜΥΠ) της ΕΛΕΤΟ. 
Η παρουσίαση θα επαναληφθεί αργότερα και σε άλλες 
εκδηλώσεις, με ευρύτερο κύκλο ακροατηρίου. 
 
 
 

       Νέα Υποδείγματα στην Επιστημονική 
Γλώσσα 

Σαφής και ολοκληρωμένη στρατηγική για την Ελληνική 
Γλώσσα δεν προγραμματίστηκε ακόμη. Για την ελληνική 
επιστημονική και τεχνική γλώσσα, μέσω της Ορολογίας, 
αναδύεται δειλά-δειλά πρόθεση για Συστημική και 
Συστηματική αντιμετώπισή της. Προς τον άξονα αυτό ωθεί 
η ΕΛΕΤΟ και κυρίως η ΜΟΤΟ, η Μόνιμη Ομάδα 
Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας του ΟΤΕ, υπεύθυνη για την 
αντιστοίχιση της εισαγόμενης τεχνογνωσίας του πεδίου, με 
ελληνικούς τεχνικούς όρους.  
Τόσο η ΕΛΕΤΟ όσο και τα συλλογικά μέλη της τείνουν σε 
εθνικό επίπεδο να υποδείξουν την ισχύ του Υποδείγματος 
των μικρών διαστάσεων, όπου με ισχυρό κεντρικό πυρήνα 
υφαίνεται μεθοδικά και συνεκτικά η περιφέρεια δημι-
ουργώντας το δίκτυο κατά το φυσικό υπόδειγμα. 

Το εθνο-δίκτυο ορολογίας υφαίνεται σταθερά και στα 
συνέδρια που οργανώνει ανακοινώνεται τόσο πρακτικά 
όσο και η βασική έρευνα που επιτελείται με ιδιωτική 
πρωτοβουλία. 
Τα μεγάλα υπερεθνικά και παγκόσμια δίκτυα είναι 
υποτονικά, αποσπασματικά, αντιοικονομικά, ασυντόνιστα 
και ακολουθούν αντίθετη προς τη φύση φορά, δημιου-
ργώντας απέραντες, χαοτικές, μη ελέγξιμες περιφέρειες με 
υπερσυγκεντρωτικές και σκληρές επιφάνειες. 
Η ΕΛΕΤΟ στο χώρο της αποτελεί υπόδειγμα προτύπου, 
μικρού μεγέθους σφικτά οργανωμένου με ελεγχόμενες 
προοπτικές, στοχεύοντας στη θεραπεία του ελληνικού 
επιστημονικού λόγου. Η Ορολογία, η κατ΄εξοχήν περιοχή 
της συστημικής εφαρμογής, ταξινομεί ιεραρχικά και υφαίνει 
ιστό δομημένο πάνω στο Φυσικό Υπόδειγμα που το 
εξυπηρετεί η Τεχνολογία για περισσότερη διευκόλυνση της 
ογκώδους ύλης και των σύνθετων μορφών του υλικού της. 
Η Ορολογική προσέγγιση πιέζει και τη Γλωσσολογία να 
την υιοθετήσει αφού ύστατος σκοπός της Γλώσσας είναι η 
Σαφής Επικοινωνία προς Γνώση και Ανα Γνωση και Δια 
Γνώση. 
 Μ.Κ. 
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Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ1 έλα κι εσύ 
 

 

 
Άλλο ένα «–ισμικό» 

Προσθέτουμε σήμερα άλλον έναν όρο στην ομάδα όρων που 
αποδίδουν διάφορα είδη λογισμικού, την απόδοση του όρου 
accessware (λογισμικό πρόσβασης) με τον ελληνικό όρο 
προσβασισμικό (που αποτελεί ακρώνυμο συντεθειμένο 
σύμφωνα με όλα τα προηγούμενα). 

Κ.Β. 

                                                           
1 ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ: 

 
Μελέτη, εκπόνηση, ... και με οποιοδήποτε τρό-
πο ανάπτυξη της Ελληνικής Ορολογίας... Συμ-
βολή στην ανάπτυξη της Ελληνικής Γλώσσας 
και προώθηση του ρόλου της στη διεθνή Ορο-
λογία... 
 
  (Από το Καταστατικό) 
 

 

 
 

 
 

    H ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
EAFT 

 
Για την ενημέρωση των μελών της Ελληνικής Εταιρείας 
Ορολογίας, στο τεύχος αυτό επιχειρείται μια σύντομη 
παρουσίαση της EAFT με αφορμή τη Γενική Συνέλευσή της 
στο Παρίσι την 14-3-2000 για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. 
Η Ευρωπαϊκή Ενωση Ορολογίας (ή μάλλον Εταιρειών 
Ορολογίας) στην εποχή της πολύγλωσσης εγκυκλο-
παιδικής πληροφορίας πιστεύει ότι η «Ορολογία» και η 
ορολογική δραστηριότητα καθώς και τα παραγόμενα 
ορικά και ορολογικά προϊόντα διαδραματίζουν ρόλο 
μεγίστης σημασίας τόσο στην Ευρώπη όσο και στον 
Κόσμο. 
 
1. Συγκεκριμένα η Ορολογική δραστηριότητα καλύπτει  

 
• την αντιμετώπιση απαιτήσεων και αναγκών της 

πολύγλωσσης Κοινωνίας της Πληροφορίας  
• τη χρήση ποιοτικών όρων σε εθνικό/διεθνές επίπε-

δο 
• τη δημιουργία σύγχρονων και καλώς δομημένων 

δεδομένων όρων ή σωμάτων κειμένων, βασικών 
εργαλείων για τη διάδοση και αρχειοθέτηση της 
γνώσης 

• τη δημιουργία ποιοτικών προτύπων για τη συγ-
γραφή τεχνικών κειμένων, ως βάση τεχνογνωσίας 
στους κόλπους επιχειρήσεων, οργανισμών και 
κρατικών οργανώσεων 

• τις δυνατότητες διάδοσης της ορολογικής πληρο-
φορίας στους επιστήμονες της τεκμηρίωσης και 
στους συγγραφείς τεχνικών κειμένων, στους 
μεταφραστές και στους δημοσιογράφους, και 
τέλος στους εκπαιδευτικούς καταρτιστές 

• την ταυτόχρονη παραγωγή πολύγλωσσων κει-
μένων προς κάλυψη αναγκών της αγοράς 

• τη μέριμνα δημιουργίας ποιοτικών κριτηρίων σε 
επίπεδο μορφοσυντακτικό και υφολογικό (τεχνικό)  

• τη διασφάλιση δυνατότητας χρήσης εκ νέου 
αρχειοθετημένου υλικού (επιγραμμικά – on line) 
χάρις στην κειμενική δομή. 

 

2. Βασικοί στόχοι της EAFT είναι: 
 

 
• η δημιουργία δικτύου πανευρωπαϊκής εμβέλειας 

για την προώθηση και τον συντονισμό της 
ορολογικής δραστηριότητας  

• η ενθάρρυνση παραγωγής ποιοτικών προϊόντων 
γλωσσικής βιομηχανίας και η διάδοση τους 

• η συνεργασία μεταξύ οργανισμών, ενώσεων, 
θεσμικών οργάνων του χώρου της ορολογικής 
δραστηριότητας σε εθνικό επίπεδο. 

 
3. Για την επίτευξη των στόχων αυτών η EAFT προωθεί: 

- εκδόσεις 
- συνεργασίες 
- έρευνα. 

4. Μέλη της μπορούν να είναι: 
 

- επιστημονικές ενώσεις, εταιρείες ορολογίας  
- θεσμικά όργανα 
- ατομικά μέλη  
- επίτιμα μέλη. 

 
Το Δ.Σ. της EAFT αναγνωρίζει την προσφορά του κ. 
Βασίλη Α. Φιλόπουλου και της κας Πένυ Λαμπροπούλου 
στην EAFT. Η πλήρωση του σκοπού της EAFT μέσω της 
επίτευξης των στόχων της είναι και δική μας ευχή και 
ευθύνη. 
  Μ.Κ. 
 

   ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

EAFT  
 
 
 

Στις 14-3-2000 πραγματοποιήθηκαν στο Παρίσι, στα 
πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης της EAFT, οι αρχαιρεσίες 
για την ανάδειξη του νέου επταμελούς Δ.Σ. 2000-2002. 

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. 2000-2002 της E.A.F.T. έχει ως 
ακολούθως: 
Πορτογαλία –  Maria Rute Vilhena Costa      Πρόεδρος 
Αυστρία –  Gerhard Budin        Aντιπρόεδρος 
Ισπανία –  Daniel Prado                  Tαμίας 
Σουηδία –  Henrick Nilsson  Μέλος 
Ελλάδα –  Μαρία Καρδούλη   Μέλος 
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Ισπανία –  Μ. Teresa Cabre 
Ρουμανία –  Georgeta Ciobanu 
Δανία –  Jorgen Christian Nielsen 
Σουηδία –  Lotte Weilgaard 
Eυρ. Επιτροπή - Pascaline Dury 
Ελλάδα -  Βασίλης Α. Φιλόπουλος 
Ελλάδα –  Πένυ Λαμπροπούλου 
 
Ευχόμαστε στο νέο Δ.Σ. της EAFT την επιτυχία των 
στόχων για εκπλήρωση του σκοπού της, προς όφελος των 
γλωσσών της Ευρώπης και διά μέσου αυτών προς όφελος 
των πολιτών της. 
  Μ.Κ. 
 
 

 
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΜΕΛΩΝ 

 
Η εξόφληση των συνδρομών των μελών γίνεται με 
απευθείας πληρωμή στην ταμία της ΕΛΕΤΟ,  
 
κα Α. Γκόνου,  
Λ. Κατσώνη 16, 
145 61 Κηφισιά 
τηλ.: 801 9550 
 
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 τηλεομοιοτυπικά την 
απόδειξη στον αριθμό 806 8299. 
 

 

 
Ψυχολογία 

 
Οπως αναγράφεται σε άλλη θέση του «Ο» λάβαμε το 
τεύχος 1 τόμ. 7, 2000 του περιοδικού Ψυχολογία. Αξίζει 
ιδιαίτερη αναφορά σ’ αυτόν τον τόμο για διάφορους 
λόγους. 

Πρόκειται για εξαιρετικά επιμελημένη και καλαίσθητη 
έκδοση της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛΨΕ), 
από την οποία πληροφορούμαστε για το σημαντικό έργο 
που επιτελείται στον τομέα αυτό. 

Εκείνο που ενδιαφέρει την ΕΛΕΤΟ είναι ότι περιέχεται 
αγγλοελληνικό Γλωσσάρι με 600 περίπου όρους που 
χρησιμοποιούνται στον υπόψη τομέα. Με πρόχειρη 
επισκόπηση, επειδή δεν είμαστε ειδικοί του τομέα, 
συμπεραίνεται ότι οι αποδόσεις των αγγλικών όρων είναι 
επιτυχείς. Αυτό οφείλεται στην επιστημονική εκδότρια 
(συντονίστρια) του περιοδικού Αναστασία Ευκλείδη και 
στον Αριστοτέλη Κάντα. 

Σημαντικά για την ΕΛΕΤΟ και τις αρχές που πρεσβεύει 
είναι ότι το Γλωσσάρι τίθεται σε δημόσια κρίση των μελών 
της ΕΛΨΕ και ότι σ’ αυτό χρησιμοποιούνται μερικοί όροι 
που έχουν αποδοθεί από επιτροπές της ΕΛΕΤΟ. Μάλιστα 
σε ένα νεολογισμό γίνεται ειδική αναφορά στην ΕΛΕΤΟ. 

Ευχαριστούμε για τη δωρεά του τόμου του περιοδικού και 
συγχαίρουμε για το όλο έργο. Ευχόμαστε να υπάρξει 
ανάλογη προσπάθεια σε κάθε άλλο γνωστικό τομέα. 

 Β.Α.Φ. 

 
 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
 
Λάβαμε – και ευχαριστούμε – τα ακόλουθα περιοδικά: 
 
• Οικονομική Βιομηχανική Επιθεώρηση, τεύχ. 750, 

Ιαν. 2000, τεύχ. 751, Φεβρ. 2000. 
• Καινοτομία, Ερευνα και Τεχνολογία, Οκτ.-Δεκ.1999 

• StandardTerm1, No 51-52, Δεκ.1999. 
• Terminology Standardisation and Harmonisation1, 

vol. I, 1998 και vol.II, 1999. 

• Infoterm Newsletter, No 91/92, Jun. 1999, No 93/94, 
Dec. 1999 

• TermNet News, No 62/63, 1999, No 64/65, 1999. 

• Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ, αρ. φύλ. 96, Νοεμ.-Δεκ. 1999. 
• Ψυχολογία, τεύχ. 1, τόμ. 7, Απρ. 2000. 
• Αρναία της Μακεδονίας, τεύχ. 45, Οκτ.-Δεκ.1999. 
• Biblioterm1 No 69-72, Dec.1999. 

• Χρονικά Κεντρ. Ισρ. Συμβ. αρ.φ.165, Ιαν.-Φεβρ. 2000. 
 
 
 

    Ονοματολογία Χημικών Στοιχείων 
 
Στο τελευταίο τεύχος των Χημικών Χρονικών (Φεβρ. 2000) 
δημοσιεύεται άρθρο για την ετυμολογία των ονομάτων των 
χημικών στοιχείων. 

Πρόκειται για εμπεριστατωμένο άρθρο που περιλαμβάνει 
τα ονόματα όλων των στοιχείων του περιοδικού 
συστήματος, όχι μόνο των φυσικών στοιχείων, αλλά και 
αυτών που παρασκευάστηκαν τεχνητά (ατομικοί αριθμοί 92 
ως 111). 

Οπως αναφέρεται στο ίδιο άρθρο η εργασία βασίστηκε σε 
πληροφορίες που αντλήθηκαν από λεξικά ή εγχειρίδια 
χημείας. Το ενδιαφέρον του άρθρου έγκειται στην 
πρωτότυπη παρουσίαση. Συγκεκριμένα γίνεται αναλυτική 
παρουσίαση των ονομάτων των στοιχείων κατά ομάδες 
ανάλογα με τον τρόπο της ετυμολογίας τους, όπως λ.χ. 
από ονόματα μυθολογικών προσώπων ή επιστημόνων, 
χρωματικές ιδιότητες κ.ά. 

Σχετικό μειονέκτημα του άρθρου είναι ότι αναφέρεται 
κυρίως στην ετυμολογία των λατινικών ονομάτων των 
στοιχείων. Ομως, απόλυτα κατανοητή η υστέρηση αυτή 
επειδή με την ετυμολογία ασχολήθηκαν δύο μαθήτριες της 
Β’ Λυκείου του Αρσακείου Πατρών, η Βενετία Λινάρδου και 
η Γεωργία Διαμαντοπούλου. 

 Β.Α.Φ. 
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1 Περιοδικές ειδικές εκδόσεις του International Centre for Terminology, η 
εξειδίκευση των οποίων αναφέρεται στο φύλλο 40 του «Ο». 
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Φίλοι Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου 
 
Λάβαμε το τεύχος 1999 που εκδίδει η Εταιρεία Φίλων του 
Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών. Δεν πρόκειται 
για περιοδικό, παρά το χαρακτηρισμό του με την αρίθμηση 
αρ.3, αφού το πρώτο τεύχος εκδόθηκε το 1936 και το 
δεύτερο το 1993. Στην πραγματικότητα, το τεύχος αυτό, 
πιστεύουμε και τα προηγούμενα, αποτελούν τα 
πεπραγμένα της Εταιρείας. Χρειάζεται να αναφέρουμε ότι 
πρόκειται για απόλυτα εθελοντική προσπάθεια που άρχισε 
το 1933 και συνεχίζεται σχεδόν (Κατοχή) αδιάλειπτα ως το 
σήμερα. Σ’ όλα αυτά τα έτη οι δραστηριότητες της Εταιρείας 
δεν περιορίστηκαν στην ποικιλότροπη υποστήριξη του 
Αρχαιολογικού Μουσείου, αλλά ήταν και είναι σε μεγάλο 
βαθμό και πολιτισμικές, όπως διοργάνωση ομιλιών και 
επισκέψεων σε αρχαιολογικούς χώρους. 
Στο υπόψη τεύχος ορολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 
παραστατικές ονοματολογίες για τα αρχαία αγγεία, τα μέρη 
του θριγκού κ.ά. 

Β.Α.Φ.  
 

Ο ελληνικός «σύμπλοκος όρος»... 
(4η παρουσίαση ερευνητικής εργασίας) 

 
Μερίμνη του ΕΛΟΤ, του ΟΤΕ και της ΕΛΕΤΟ, στις 23 Μαρτίου 
2000, στην αίθουσα διαλέξεων του ΕΛΟΤ, έγινε (για τέταρτη φορά) 
παρουσίαση, από τον Κ. Βαλεοντή, της ερευνητικής εργασίας των 
μελών της ΜΟΤΟ2 Κώστα Βαλεοντή, Κατερίνας Ζερίτη και Άννας 
Νικολάκη: 
«Ο ελληνικός σύμπλοκος όρος και η χρήση της Γενικής ως 
προσδιοριστικού συνθετικού» 
ένα μέρος της οποίας ανακοινώθηκε στο πρόσφατο 2ο Συνέδριο 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» (Αθήνα, 21, 22 και 23 
Οκτωβρίου 1999).  
Προσκεκλημένοι στην παρουσίαση ήταν το προσωπικό του ΕΛΟΤ 
και ενδιαφερόμενα στελέχη τυποποίησης του ΟΤΕ καθώς και μέλη 
της ΕΛΕΤΟ. 
Λόγω του γενικότερου ορολογικού ενδιαφέροντος του θέματος η 
παρουσίαση ενδέχεται να επαναληφθεί αργότερα και σε άλλες 
εκδηλώσεις της ΕΛΕΤΟ, με ευρύτερο κύκλο ακροατηρίου. 
 

Thesaurus Linguae Graecae 
 
Το «Θησαυροφυλάκιο της Ελληνικής Γλώσσας» (Thesaurus 
Linguae Graecae, TLG) είναι ερευνητικό κέντρο του 
Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Irvine. Την ιδέα της 
δημιουργίας του συνέλαβε το 1972 η Marianne Mc Donald, 
σπουδάστρια, τότε, Κλασικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της 
Καλιφόρνιας στο Irvine και σήμερα Καθηγήτρια Θεάτρου και 
Κλασικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο San 
Diego. Η ιδέα αυτή υλοποιήθηκε και αποτέλεσε το πάντρεμα των 
κλασικών κειμένων με τις ραγδαίως εξελισσόμενες νέες 
τεχνολογίες. Σήμερα, Διευθύντρια του TLG είναι η Μαρία Παντελιά. 
 
Το TLG, που ιδρύθηκε τότε (1972), έχει ήδη συγκεντρώσει και 
μηχανογραφήσει όλα τα αρχαία κείμενα από τον Ομηρο μέχρι το 
600 μ.Χ. καθώς και ένα μεγάλο αριθμό κειμένων της περιόδου 
μεταξύ 600 μ.Χ. και της Αλωσης της Κωνσταντινούπολης το 1453 
μ.Χ. Στόχος του TLG είναι η δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης 
η οποία θα περιλαμβάνει το όλο corpus της Ελληνικής 
Γραμματείας από τον Ομηρο (8ος αιώνας π.Χ.) μέχρι των ημερών 
μας. 
Το πέρασμα των κλασικών κειμένων σε ηλεκτρονική μορφή και η 
επεξεργασία τους βασίστηκε στον κώδικα beta, ένα σύστημα 
εγκωδίκευσης χαρακτήρων και μορφοτύπησης. Ο κώδικας beta 
αντιστοιχεί μια θέση ASCII σε κάθε έναν από τους 24 ελληνικούς 
χαρακτήρες. Τα σημεία στίξης ενδεικνύονται με μη αλφαβητικούς 

                                                 
2 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 Τηλε-
πικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), στα πλαίσια επίσημης συνεργασίας με τον 
Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 

χαρακτήρες οι οποίοι και ακολουθούν το τονιζόμενο φωνήεν. Ο 
κώδικας beta παραμένει μέχρι σήμερα ο πρακτικότερος τρόπος 
εγκωδίκευσης πολυτονικών ελληνικών κειμένων. 
 
Η ύλη του TLG διατίθεται σε δίσκο CD-ROM, αποτελείται από 
πάνω από 75 εκατομμύρια λέξεις και διανέμεται σε περισσότερες 
από 50 χώρες του Κόσμου. Οι χρήστες του είναι ερευνητές, 
εκπαιδευτικοί, σπουδαστές μιας ευρείας γκάμας επιστημών όπως 
κλασικών σπουδών, αρχαιολογίας, ιστορίας, τέχνης, φιλοσοφίας, 
γλωσσολογίας κτλ., σε πάνω από 2000 πανεπιστήμια και 
ερευνητικά κέντρα ανά την Υφήλιο. Με το δεδομένο ότι τα αρχαία 
ελληνικά κείμενα περιέχουν ένα τεράστιο «περιβόλι» εννοιών, 
αντικειμένων, καταστάσεων κτλ. η χρησιμοποίησή του ως 
εργαλείου για τη δημιουργία ορολογίας αποτελεί αδήριτη ανάγκη. 
 
Περισσότερες πληροφορίες, μεταξύ των οποίων και ο τρόπος 
αποκτήσεως του CD-ROM καθώς και τα λογισμικά με τα οποία 
αυτός μπορεί να διαβαστεί παρέχονται στην ιστοδιεύθυνση του 
TLG: 

http://www.tlg.uci.edu/~tlg/index.html 
 Θ.Β. 
 

Η υποδομή της Ορολογίας 
στην Ευρώπη 

 
Ο πιο πάνω τίτλος αντανακλά όχι μόνο τον τίτλο του 
Συνεδρίου που οργάνωσε η «Union Latine» για να 
παρουσιαστεί το νέο δίκτυο «TDCnet» υπό την αιγίδα του 
Infoterm, αλλά κυρίως αντανακλά την αναγκαιότητα 
στέρεας βάσης για την ορολογική δραστηριότητα στην 
Ευρώπη. 
 
Η θεματολογία του Συνεδρίου κάλυπτε βασικούς 
προβληματισμούς πάνω σε θέματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας (droits d’auteur), ενσωμάτωσης γλωσσικών 
εργαλείων και γενικά εργαλείων τεκμηρίωσης, θέματα 
κατάρτισης, συνεργασίας μεταξύ φορέων Ορολογίας και 
παρουσίαση του TDCnet. 
 
Η ανάγκη κάλυψης της ζήτησης για ποιοτικά προϊόντα 
ορολογίας υπογραμμίστηκε ιδιαίτερα, ωστόσο είναι 
μεγαλύτερη ακόμη η ανάγκη κατανόησης της ευρωπαϊκής 
πολυγλωσσικής επαγγελματικής επικοινωνίας και ότι αυτή 
θα θεραπευτεί πρώτον σε εθνικό επίπεδο και δεύτερον σε 
ευρωπαϊκό. Η ανάγκη για ευρωπαϊκό Τεχνικό Λόγο θα 
καλυφθεί αφού θεραπευτεί ο εθνικός επαγγελματικός 
τεχνικός λόγος, δηλαδή πρώτα μονογλωσσικά και μετά 
πολυγλωσσικά. 
 
Κορυφαίοι θεωρητικοί και διαχειριστές του Τομέα της 
Ορολογίας, Christian Galinski, Jan Roukens, J. Grahams, 
M.T.Cabré, Daniel Couadec, Daniel Prado, Monique 
Cormier, Louis Jean Rousseau, σφράγισαν ποιοτικά αυτή 
τη συνάντηση στην Unesco. 
 
Πέραν του τεχνικού και πρακτικού πλαισίου του Συνεδρίου 
αποκομίσαμε την αίσθηση των δύο τάσεων στον τομέα 
της ορολογικής παραγωγής. Η πρώτη χαρακτηρίζεται από 
«ένδεια», πρόκειται για υποτονική ορολογική 
δραστηριότητα ελλείψει «ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ», 
«ΦΙΛΟΤΙΜΟΥ» και «ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» 
με αποτέλεσμα οι φορείς που ασχολούνται αποκλειστικά με 
Ορολογία να είναι ελάχιστοι – η ΕΛΕΤΟ – οι φορείς που 
ασχολούνται και με Ορολογία να είναι λίγοι – ΕΛΟΤ, ΙΕΛ, 
ΟΤΕ – και οι κρατικοί φορείς να είναι παντελώς απόντες. 
 
Η δεύτερη τάση είναι της υπερκινητικότητας, της 
υπερπαραγωγής, με πληθώρα επιτροπών, κέντρων, 
δικτύων, εκδοτικών επιχειρήσεων ορολογίας, κυβερνητικών 
φορέων ή μη (ONG) και ως εκ τούτου να αποτυπώνεται 
πληθώρα ορολογικών θέσεων, έργων, προϊόντων και 
εργαλείων των οποίων η ποιότητα, η ακρίβεια, η διαφάνεια 
και η πρόθεση να διαφεύγουν. 
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Η υποδομή της Υποδομής στην Ευρώπη αγγίζει τόσο το 
χώρο της κατάρτισης και των προγραμμάτων όσο και των 
βασικών εννοιών του πεδίου του Ορου. Στην Ελλάδα, οι 
ατομικές πρωτοβουλίες και οι ελάχιστες συλλογικές 
προσπάθειες απλά βοηθούν στο να υπάρχουμε στο 
σκηνικό. Ομως, αν δεν γίνει κατανοητή η «ΑΝΑΓΚΗ 
ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» τότε η Γλώσσα των γλωσσών 
θα παραμείνει μόνο στο επίπεδο δανειοδότριας γλώσσας 
επιστημονικών ετύμων ή άλλων μορίων κακώς 
επιλεγόμενων από δανειολήπτες που δεν ομιλούν την 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. 
 Μ.Κ. 
 
 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ3 έλα κι εσύ 
 

 
Προβλήματα «ακτινοβολίας» 

Για πολλά χρόνια βασανίζει τις Επιτροπές/Ομάδες που 
ασχολούνται με σχετικά θεματικά πεδία η πολυδυναμία του όρου 
«ακτινοβολία». «Ακτινοβολία» λέγεται και το φαινόμενο 
εκπομπής ακτίνων (κυμάτων) και τα ίδια τα κύματα, αλλά και η 
ενέργεια που μεταφέρουν τα κύματα αυτά, ενώ ο όρος στη Γενική, 
«ακτινοβολίας», σε σύμπλοκους όρους, υποκαθιστά επίθετα ή 
επιθετικές χρήσεις ουσιαστικών ή μετοχών της αγγλικής όπως των 
radiant, radiation, radiated. Από την άλλη πλευρά, για την ίδια 
την ενέργεια που εκπέμπεται, διαδίδεται, μεταδίδεται, 
απορροφάται, προσπίπτει, ανακλάται, διαθλάται, διαχέεται, 
σκεδάζεται υπό μορφή ακτίνων (κυμάτων), δηλαδή την radiant 
energy, (την ενέργεια που μεταφέρεται από ακτίνες, ή την ενέργεια 
που έχει τη φύση ακτίνων ή τη μορφή ακτίνων ή που αποτελείται 
από ακτίνες ή που την αντιλαμβανόμεστε ως ακτίνες) 
χρησιμοποιείται ο σύμπλοκος όρος ακτινοβολούμενη ενέργεια.  

Η συμπλοκή όμως απλών όρων για τη δημιουργία σύμπλοκου 
όρου δεν πρέπει να γίνεται αστόχαστα. Ηδη, από τα βάθη των 
αιώνων, ο θεμελιωτής της Λογικής, και της Οντολογίας, ο 
Αριστοτέλης, επισημαίνει4 ότι «τα κατά συμπλοκήν» μπορούν να 
χαρακτηριστούν ως «αληθή» ή «ψευδή», πράγμα που δεν 
συμβαίνει με τα «μη κατά συμπλοκήν». Και συμφωνούν οι 
σημερινές απόψεις της Ορολογίας, που είναι ακριβώς απόρροια 
των διανοημάτων του μεγάλου Στοχαστή: Ο σύμπλοκος όρος 
αποτελεί ουσιαστικά έναν συμπυκνωμένο ορισμό της σχετικής 
έννοιας, και επομένως ελέγχεται η αλήθεια ή το ψεύδος του!  

Ο όρος ακτινοβολούμενη ενέργεια σημαίνει, προφανώς, την 
ενέργεια που εκπέμπεται υπό μορφή ακτίνων (κυμάτων) και 
επομένως καλύπτει μόνο το φαινόμενο της εκπομπής (για το 
οποίο εξάλλου υπάρχει ο όρος radiated energy) ενώ κατά την 
περιγραφή όλων των άλλων παθημάτων (φαινομένων) της 
ενέργειας αυτής, που προαναφέρθηκαν, ο όρος παρουσιάζει 
πρόβλημα: Πώς μπορεί να είναι λ.χ. ακτινοβολούμενη (radiated) 
ενώ είναι ταυτόχρονα απορροφούμενη, ή προσπίπτουσα, ή 
διαθλώμενη; Επομένως, ο προσδιορισμός της εν λόγω ενέργειας 
δεν μπορεί να είναι με μετοχή ρήματος που υποδηλώνει ένα από 
τα προαναφερόμενα φαινόμενα. Αν περιοριστούμε, για λόγους 
ευκολίας, στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, είδος της οποίας 
αποτελεί και το φως, η ενέργεια που αντιστοιχεί στην οπτική 
περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος (δηλαδή η ενέργεια 
του υπέρυθρου, ορατού και υπεριώδους φωτός) λέγεται φωτεινή 
ενέργεια (luminous energy) και δεν παρουσιάζει τα 
προαναφερόμενα προβλήματα, γιατί ο προσδιορισμός φωτεινή (= 
φωτοβόλος, που έχει φως, βγάζει φως) είναι επιθετικός και δεν 
υποδηλώνει κανένα συγκεκριμένο από τα προαναφερόμενα 
φαινόμενα στα οποία υπεισέρχεται και αυτή η ενέργεια.  

Αν, σήμερα, αρχίζαμε, από το μηδέν, να ονοματοδοτήσουμε τις 
παραπάνω ανάλογες έννοιες, πολύ σωστότερο θα ήταν να 
χρησιμοποιούσαμε τους μονολεκτικούς σύμπλοκους όρους 
ακτινοενέργεια και φωτοενέργεια. 

                                                 
3 ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
4 Κατηγορίαι, Κεφ. 4. 

Χωρίς να χτυπήσουμε τόσο πολύ κοντά «στη ρίζα» του 
προβλήματος (για να μη χρειαστεί να αναθεωρήσουμε πάρα 
πολλούς καθιερωμένους όρους) προκειμένου για την radiant 
energy, που αφορά ολοκληρο το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα της 
ακτινοβολίας μέλανος σώματος (του τέλειου ακτινοβολητή), ένα 
επίθετο αντίστοιχο του φωτεινός (και περιέχει μέσα του και την 
ακτίνα) είναι το επίθετο ακτινοβόλος. Η ακτινοβόλος ενέργεια 
μπορεί να εκπέμπεται, να διαδίδεται, να μεταδίδεται, να 
προσπίπτει, να ανακλάται, να διαθλάται, να διαχέεται ή να 
σκεδάζεται και να εξακολουθεί να είναι ακτινοβόλος. Σε κάποιες 
περιπτώσεις, όμως, όπως και για την επιθετική χρήση του όρου 
radiation μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο όρος ακτινοβολιακός. 
Προτείνουμε, λοιπόν5, τον ακόλουθο πίνακα αντιστοιχιών μεταξύ 
ακτινοβόλων (ή ακτινοβολιακών) και φωτεινών μεγεθών: 

 
Radiation 

ακτινοβολία 
Light 
φως 

radiant 
energy 

ακτινοβόλος ενέργεια 
και όχι ακτινοβολούμενη 
ενέργεια 

luminous 
energy 

φωτεινή 
ενέργεια 

radiated 
energy 

ακτινοβολούμενη 
ενέργεια 

radiated 
light 

ακτινοβο-
λούμενο φως 

radiant 
energy flux, 
radiant 
power 

ακτινοβόλος ροή (ροή 
ακτινοβόλου ενέργειας),  
ακτινοβόλος ισχύς 
και όχι  
ισχύς ακτινοβολίας 

luminous 
flux, 
luminous 
power 

φωτεινή ροή, 
φωτεινή ισχύς

radiant 
intensity 

ακτινοβόλος  ένταση  
και όχι  
ένταση ακτινοβολίας 

luminous 
intensity 

φωτεινή 
ένταση 

radiant 
exitance 

ακτινοβόλος εξοδικότητα luminous 
exitance 

φωτεινή 
εξοδικότητα 

radiant 
quantity 

ακτινοβόλο μέγεθος, 
ακτινοβολιακό μέγεθος 
και όχι  
μέγεθος ακτινοβολίας 

luminous 
quantity 

φωτεινό 
μέγεθος 

radiance ακτινοβόλος λαμπρότητα 
και όχι ακτινοβολία 

luminance (φωτεινή) 
λαμπρότητα 

irradiance ακτινοβόλιση, ακτινο-
βολισμός 
και όχι ακτινοβολία 

illuminance φωτισμός 

 
 
 

Κ.Β. 
 

"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. 
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
Β. Α. Φιλόπουλος 
Πρόεδρος ΕΛΕΤΟ 
Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής 
Μ. Καρδούλη 
Α. Παπαναστασίου 
Β.Α.Φιλόπουλος 
Τηλέφωνα:  
πρωί: 6118986 
εσπέρα: 8042313, 8619521 
Τηλεομοιότυπο: 8068299, 8042385 
Ηλ. Ταχυδρομείο: valeonti@mail.otenet.gr 
Θέση στο Ιντερνετ: http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 
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. 
Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή 
ολόκληρου ή μέρους του “Ο” με μόνη υποχρέωση την 
αναφορά της πηγής. 

 
 
 

                                                 
5 Βλέπε και ISO 31-6 “Quantities and units – Part 6: Light and related 

electromagnetic radiations” 
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Μελέτη, εκπόνηση, ... και με οποιοδήποτε τρό-
πο ανάπτυξη της Ελληνικής Ορολογίας... Συμ-
βολή στην ανάπτυξη της Ελληνικής Γλώσσας 
και προώθηση του ρόλου της στη διεθνή Ορο-
λογία... 
 
  (Από το Καταστατικό) 
 

 

 
 
 

 
ΑΚΡΙΒΟΛΕΞΙΑ 

 
Πολλές διαμάχες γίνονται για την ορθότητα των λέξεων 
από γραμματική ή γλωσσική άποψη. Για παράδειγμα, το 
τελικό «ν» στο άρθρο των ονομάτων των αρσενικών. 
Σπάνια, όμως, αναφερόμαστε στην ορθή χρήση των 
όρων. Δηλαδή στη λαθεμένη χρήση συγγενικών όρων 
που έχουν, όμως, διαφορετική σημασία από το ζητούμενο, 
λ.χ. λέμε «τόξο» αντί «βέλος».  
Το γλωσσικό αυτό φαινόμενο οφείλεται σε αρκετούς 
παράγοντες, ο πιο κύριος είναι προφανώς η έλλειψη 
καλλιέργειας της γλώσσας. Με την πάροδο του χρόνου 
τέτοιοι όροι υποκαθιστούν τον ορθό όρο και αποκτάνε 
διαφορετική σημασία. Παρά την άποψη έγκριτων 
γλωσσολόγων ότι η υποκατάσταση αυτή είναι γλωσσικά 
αποδεκτή, θα υποστηρίζαμε ότι στην ουσία η γλώσσα 
χάνει την ακριβολεξία της. Μάλιστα, με την καλλιέργεια 
της γλώσσας συμβαίνει και το αντίθετο φαινόμενο. Για 
παράδειγμα, σήμερα δεν νομίζουμε ότι υπάρχει σύγχυση 
ανάμεσα στην «ανακάλυψη» και στην «εφεύρεση» που σε 
πιο παλιά έτη χρησιμοποιούνταν το ένα με την έννοια του 
άλλου. Επίσης, η «πλειονότητα» τείνει να αποκατασταθεί 
έναντι της «πλειοψηφίας». Για το τελευταίο σε όχι πολύ 
πρόσφατο άρθρο ο καθηγητής Δ. Δημητράκος γράφει ότι ο 
σολοικισμός εκφέρεται κυρίως στο δημοσιογραφικό λόγο 
των ραδιοτηλεοπτικών μέσων ενημέρωσης. Δυστυχώς, 
τέτοιοι σολοικισμοί δεν περιορίζονται στο δημοσιογραφικό 
λόγο. Είναι συνηθισμένο να εκφέρονται σε κάθε είδους 
λόγο, πολιτικών, καθηγητών κ.ά. Ένα πολύ πρόσφατο 
παράδειγμα: Με τον ερχομό του έτους 2000, η χιλιετία 
είναι αυτή που κατ’ άλλους άλλαξε και κατ’ άλλους δεν 
άλλαξε και όχι η χιλιετηρίδα! 
 
Η υποκατάσταση συνέβαινε πάντοτε, με αποτέλεσμα να 
υπάρχουν ετεροσημαίνοντες όροι που έχουν καθιερωθεί 
από πολλά έτη και να είναι πια γλωσσικά ορθοί. 
Αναφέροντας το «έτη» («έτος») που σχεδόν δεν υπάρχει 
στη γλώσσα μας αφού έχει υποκατασταθεί από το 
«χρόνια» («χρόνος»). Ο «χρόνος», όμως, κυριολεκτικά 
αφορά φυσικό μέγεθος και σημαίνει χρονικό διάστημα. Εδώ 
υπάρχει αλυσιδωτή συνέχεια. Η αρχική σημασία του 
«χρόνος» έχει υποκατασταθεί με το «καιρός» που βασικά 
αναφέρεται στη μετεωρολογική κατάσταση. 
 
Τέτοιοι σολοικισμοί όπως θα μπορούσαμε να τους 
χαρακτηρίσουμε, υπάρχουν αρκετοί. Αν θέλουμε να μιλάμε 
και να γράφουμε ακριβολεκτώντας θα πρέπει να τους 

αποφεύγουμε. Πέρα από αυτούς που αναφέραμε 
παραπάνω παραθέτονται, στη συνέχεια, και άλλοι αρκετά 
διαδεδομένοι. 
 

σολοικισμός ορθή σημασία 
 
φωνάζω 

 
καλώ 

επίπεδο στάθμη 
ψάχνω αναζητώ 
όρεξη διάθεση 
φυσικό φυσιολογικό 
γράμμα επιστολή 
χαρτί έγγραφο 
παρένθεση παρέκβαση 
τηλέφωνο τηλεφώνημα 
αέρας άνεμος 
σωστό ορθό 

 
Για το τελευταίο, για το οποίο πολλοί θα έχουν αντιρρήσεις, 
έχουμε να παρατηρήσουμε ότι «σωστότητα» δεν υπάρχει, 
ενώ υπάρχει «ορθότητα» 
 Β.Α.Φ. 
 

   LREC 2000: Ενα υπόδειγμα 
   «Οργανωμένης Πολυπλοκότητας» 

 
Το 2ο Διεθνές Συνέδριο, πάνω σε θέματα Γλωσσικών 
Πόρων και Γλωσσικής Αξιολόγησης, πραγματοποιήθηκε 
στο Ζάππειο Μέγαρο, από τις 31 Μαΐου ως τις 2 Ιουνίου 
2000. Την συνοργάνωση είχε το Ινστιτούτο Επεξεργασίας 
του Λόγου, ΙΕΛ, με επικεφαλής τον Διευθυντή του 
καθηγητή Γ. Καραγιάννη. 
Κύριοι οργανωτές του Συνεδρίου ήταν η ELRA (European 
Language Resources Association) και η Οργανωτική 
Επιτροπή LREC με κύριο συντελεστή το ΙΕΛ. Συμμετείχαν 
η Ευρωπαϊκή Ενωση Ορολογίας (EAFT) και άλλοι 20 
περίπου Διεθνείς Οργανισμοί, εταιρείες και κονσόρτια με τη 
συνεργασία σημαντικών εθνικών και διεθνών Οργάνων, 
όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Γ.Δ. ΧΙΙΙ της ΕΕ. 
Τις περίπου 300 ανακοινώσεις του Συνεδρίου LREC 2000 
παρουσίασαν, στους 650 συνέδρους, ειδικοί επιστήμονες 
από όλον τον κόσμο. Η ΕΛΕΤΟ είχε επίσημα προσκληθεί 
στο Συνέδριο. 
Οι εναρκτήριες ομιλίες των: Υπουργού Παιδείας κ. Π. Ευθυ-
μίου, A. Zampoli, Προέδρου της Επιτροπής Προγράμματος, 
K. Choukri, Προέδρου της ELRA, Γ. Καραγιάννη, Προέδρου 
της Οργανωτικής Επιτροπής, Π. Λιγομενίδη, Ακαδημαϊκού, 
έδωσαν το πνεύμα και τους άξονες του Συνεδρίου, πάνω 
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σε θέματα της Τεχνητής Νοημοσύνης, πυλώνας της οποίας 
πάντα θα είναι η φυσική νοημοσύνη. 
Δόθηκε έμφαση στα πολυγλωσσικά πολυμέσα, στα 
εργαλεία για εφαρμογές στην εκπαιδευτική και στην 
επαγγελματική ζωή, καθώς και στην αρχιτεκτονική 
σχεδίαση και διαχείριση μεγάλου όγκου κειμενικών 
σωμάτων και έξυπνων λύσεων για γλώσσες μικρότερης 
χρήσης. 
Πέρα από την πλούσια θεματική και πολυεπίπεδη 
εφαρμογή των γλωσσικών εργαλείων, η οργάνωση και η 
εφαρμογή έδωσε πρόσθετη αίγλη στην πολυτροπική 
εξυπηρέτηση του Συνεδρίου. Έτσι, στα Ευρωπαϊκά 
ανέκδοτα εκεί όπου ο Έλληνας καλείται να αναλάβει την 
οργάνωση και του ανατίθεται αυτή ένεκα αστειότητας, ο 
καθ. Γ. Καραγιάννης κατάφερε αλλάζοντας αυτήν την 
εικόνα να καταστήσει αναγκαία την αλλαγή ρόλων στο 
ανέκδοτο…Οι σύνεδροι και οι καλεσμένοι – πριν 
απολαύσουν ένα εξίσου ανάλογο των περιστάσεων δείπνο 
– στο Χίλτον, άκουσαν τον καθηγητή Χ. Χαραλαμπάκη να 
κάνει αναφορά στην ευρωπαϊκή διάσταση της ελληνικής 
γλώσσας θυμίζοντας τον περίφημο λόγο του καθηγητή  
Ξ. Ζολώτα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και 
διασκέδασαν με τον διασκευασμένο μύθο της αρπαγής της 
Ευρώπης, πρωτοβουλία και σκηνοθεσία A. Zampoli με τη 
συνεργασία του κ. R. Cencioni κάτω από την υψηλή 
καθοδήγηση του Καθηγητή Γ. Καραγιάννη. 
 
Η έμφαση ήταν σαφώς προς τις εφαρμογές και τα πρακτικά 
εργαλεία. Ωστόσο, η ΕΛΕΤΟ και η EAFT εύχονται το 
επόμενο Συνέδριο να περιλαμβάνει περισσότερη 
Ορολογία, αφού με τη συμβολική εικόνα της αφίσας του 2ου 
Συνεδρίου (επινόηση του καθ. Γ. Καραγιάννη) ο τόμος της 
«Terminologie» στήριζε ως βάση τον τομο της 
«Technologie». 
Η ΕΛΕΤΟ συγχαίρει και προσβλέπει στο 3ο Συνέδριο. 
 Μ.Κ. 
 

ΟΔΕΓ ΑΘΗΝΩΝ 
 

ΔΕΛΤΙΟN  ΤΥΠΟΥ  -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

«Ο Οργανισμός για τη Διεθνοποίηση της Ελληνικής 
Γλώσσας (Ο.Δ.Ε.Γ.) Αθηνών, μη κερδοσκοπικό σωματείο, 
που ιδρύθηκε τό 1985, πέραν του βασικού στόχου του 
αποσκοπεί και στην διατήρηση συνεχούς επικοινωνίας με 
αποδήμους και αλληνοφώνους του εξωτερικού και στην 
ενίσχυση τών προσπαθειών τους για διατήρηση της 
προγονικής γλώσσας τους. 
Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσει έντονη πολιτιστική 
δραστηριότητα στον χώρο της Νοτ. Ιταλίας, με στόχο την 
διάσωση της πανάρχαιας Ελληνικής διαλέκτου (Γκρίκο), 
που κινδυνεύει να σβήσει, και την διάδοση της Νέας 
Ελληνικής στην Ελληνόφωνη Ζώνη της Απουλίας (Graecia 
Salentina – Σαλεντινή Ελλάδα). 
Στα πλαίσια της προσπαθείας αυτής έχει ενισχύσει την 
διδασκαλία της Νέας Ελληνικής και της διαλέκτου 
(προκήρυξη διαγωνισμών, ενίσχυση βιβλιοθηκών, παροχή 
υποτροφιών) και έχει συμβάλει στην διατήρηση των 
δεσμών μεταξύ των Ελληνοφώνων Χωριών και της 
Ελλάδος με φιλοξενίες μαθητών και ατόμων 3ης ηλικίας, 
πραγματοποίηση συνεδρίων, πολιτιστικών ημερίδων κ.ά. 
Υστερα από την νέα προκήρυξη Διαγωνισμού Εκθέσεως 
(2000) για τους μαθητές των Ελληνοφώνων χωριών της 
Απουλίας, με θέμα:  

« Ενα αξιοθέατο του χωριού μου » 
θα φιλοξενηθούν το παρόν θέρος μαζί με τους συνοδούς 
καθηγητές τους :  

1.  Στό Ξενοδοχείον Αγιος Γεώργιος Λυκαβηττός (St 
George Lykabettus) 15 μαθητές καθώς και δύο 
συνοδοί καθηγητές τους (από 1 Ιουλίου έως 8 
Ιουλίου). Προσφορά του ιδιοκτήτη του Ξενοδοχείου 

(γιά 4η συνεχή χρονιά), του Κου Μάριου 
Βασιλόπουλου.  

2.  Στις κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων στον Αγιο 
Ανδρέα Αττικής 36 μαθητές καθώς και 4 συνοδοί 
καθηγητές τους (από 27 Ιουλίου έως 9 Αυγούστου).  

3.  Σε επιπλωμένα διαμερίσματα στο Μπατσί της 
Ανδρου (προσφορά του Συλλόγου Ιδιοκτητών 
Επιπλωμένων Διαμερισμάτων) 5 Οικογένειες Μέλη 
τοπικών Πολιτιστικών Συλλόγων (5 - 12/6/2000). 
 

Οι μαθητές, που προέρχονται από τα Ελληνόφωνα χωριά 
Κοριλιάνο, Τζολίνο, Στερνατία, Καστράκι των Ελλήνων και 
Σολέτο θα επισκεφθούν με λεωφορεία, που διέθεσαν ο 
ΟΤΕ καί ο Δήμος Ηλιουπόλεως, αρχαιολογικούς χώρους 
και Μουσεία των Αθηνών και της Αττικής καθώς και νησιά 
του Αργοσαρωνικού για να γνωρίσουν την Ιστορία και τον 
Πολιτισμό των προγόνων τους, οι οποίοι προ πολλών 
αιώνων αποίκισαν την Νοτ. Ιταλία και Σικελία και 
δημιούργησαν την Μεγάλη Ελλάδα. 
Ο ΟΔΕΓ αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τους 
ανωτέρω συμπαραστάτες καθώς και :  
α.  Την Υπηρεσία Επικοινωνίας - Τμήμα Δημοσίων 

Σχέσεων του ΟΤΕ και τον Δήμο Αμαρουσίου πού 
εξασφάλισαν τον τρόπο μετακινήσεως της πρώτης 
ομάδας αυτών.  

β.  Τον Δήμο Ηλιουπόλεως που εξασφάλισε τον τρόπο 
μετακινήσεως της δευτέρας ομάδας αυτών.  

 
Την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2000 και ώρα 19.30 θα 
πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείον Αγιος Γεώργιος 
Λυκαβηττός (προσφορά του ιδιοκτήτη του Ξενοδοχείου, 
του Κου Μάριου Βασιλόπουλου) εκδήλωση προς τιμήν 
των φιλοξενουμένων μαθητών.  
Οσοι από τα Μ.Μ.Ε. ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα της 
φιλοξενίας καθώς και για το πρόβλημα της Ελληνοφωνίας 
στον Ιταλικό Νότο, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν μαζί 
μας στα τηλέφωνα του ΟΔΕΓ. 

Με τιμή 
για τό Δ.Σ. 

Ο πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 
Αθαν. Κόρμαλης Γεώργ. Παυλάκος» 

 
 
 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΕΓ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ 
ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ  

 
Ο Οργανισμός για τη Διεθνοποίηση της Ελληνικής 
Γλώσσας, μη κερδοσκοπικό Σωματείο, ιδρύθηκε στην 
Καβάλα το 1984. Ακολούθησε ο δεύτερος στην Αθήνα το 
1985, και έκτοτε δημιουργούνται όμοιοι όμιλοι και σε άλλες 
πόλεις, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, όπως στις πόλεις:  
Θεσσαλονίκη, Βόλο, Πειραιά, Πύργο, Ρέθυμνο, Χανιά, 
Λευκωσία (Κύπρος), Μελβούρνη, και Αδελαΐδα 
(Αυστραλία).  
Στους σκοπούς του Οργανισμού περιλαμβάνονται: α) Η 
προβολή της ανάγκης για καθιέρωση μίας γλώσσας ως 
κατεξοχήν διεθνούς, β) Η τεκμηριωμένη παρουσίαση των 
πλεονεκτημάτων της Ελληνικής Γλώσσας ως ιδιαιτέρως 
επαρκούς και πρόσφορης προς κάλυψη αυτής της 
ανάγκης, και γ)  Η διάδοσή της σε όλους τους λαούς της 
γης. 
Προς τούτο Ο ΟΔΕΓ Αθηνών εκδίδει τριμηνιαίο περιοδικό 
από τον Ιανουάριο του 1990 ανελλιπώς με τίτλο: 

 « ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ », 
το οποίο αποστέλλεται σε 70 χώρες, σε όλες τις έδρες 
Κλασικών Σπουδών, σε ελληνικές Κοινότητες του 
Εξωτερικού, Ελληνοφώνους, Φιλέλληνες κ.λ.π. 
 
Η φιλοσοφία του περιοδικού ταυτίζεται απόλυτα με την 
πρόταση, την οποία κατέθεσε στο Μοντραί το 1947 ο 
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Αγγελος Σικελιανός, ενώπιον του «Διεθνούς Συνεδρίου 
για μια παγκόσμια ομοσπονδιακή οργάνωση»:  
« ... σας προτείνω σήμερα ως διεθνή γλώσσα της Ομοσπονδίας 
την Νεοελληνική, που είναι η αληθινή θυγατέρα και η νόμιμη 
κληρονόμος της αρχαίας, από την οποίαν όλοι οι πολιτισμένοι λαοί 
ήντλησαν, ως από πηγή των πηγών, τό αληθινό νόημα του 
ανθρώπινου πολιτισμού στο σύνολό του».  
Την πρόταση, ακριβώς, αυτήν υποστηρίζει καί 
επαναλαμβάνει ο ΟΔΕΓ. Υπόψη, μάλιστα, η ένθερμη 
συμπαράσταση καί των Ισπανών Ευρωβουλευτών, οι 
οποίοι έχουν ήδη καταθέσει και πρόταση στο 
Ευρωκοινοβούλιο για την καθιέρωση της Ελληνικής ως 
επίσημης γλώσσας της Ενωμένης Ευρώπης. 
 
Δραστηριότητες : 
Αύγουστος 1996, στην αρχαία Ολυμπία: 3ο Παγκόσμιο 
Γλωσσικό Συνέδριο, με θέμα: «Πώς η Ελληνική Γλώσ-
σα γονιμοποίησε τον Παγκόσμιο Λόγο». 
 
Σεπτέμβριος 1999, σε συνεργασία με τον Σύλλογο των 
Χανίων (στο ΜΑΙΧ Χανίων): 4ο Παγκόσμιο Γλωσσικό 
Συνέδριο, με θέμα : «Ελληνική Γλώσσα και 
Πολιτισμός». 
 
Δεκέμβριος 1996, μετά από ελληνοϊταλικό διαγωνισμό 
ποιήσεως, και σε συνεργασία με την Ακαδημία της Ρώμης 
(Accademia Internationale per propaganda Culturale), 
παρουσίασε, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, 
ανθολόγιο με 36 Ελληνες και 20 Ιταλούς σύγχρονους 
ποιητές. 
 
Στα έτη 1997, 1998, 1999: με σκοπό την ενίσχυση της 
«Γκρίκο» και τη διατήρηση των σχέσεων των 
Ελληνοφώνων Ζωνών με την Ελλάδα, Ο ΟΔΕΓ προκήρυξε, 
μεταξύ  των μαθητών της Ελληνοφώνου Ζώνης της 
Απουλίας διαγωνισμό εκθέσεως. Σύμφωνα με τους όρους 
του διαγωνισμού, 50 συνολικά μαθητές - μαθήτριες των 
Γυμνασίων, επελέγησαν και φιλοξενήθηκαν τον Ιούλιο 
1997, 1998, 1999 στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Αγιος 
Γεώργιος - Λυκαβηττός) και στον Κάλαμο Αττικής 
(Κατασκηνώσεις ΚΟΡΕΛΚΟ - Αύγουστος 1998), μαζί με 
τους καθηγητές τους.  
Μάιος 1997: 1ος Διαγωνισμός Αρχαίας Ελληνικής με 
Φεβρουάριος 1998: 2ος Διαγωνισμός Αρχαίας 
Ελληνικής (συμμετοχή μαθητών 3ης  Λυκείου από Αθήνα, 
Πειραιά, Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Πύργο, Χανιά καί 
Λευκωσία).  
Σεπτέμβριος του 1997: φιλοξενήθηκαν 27 άτομα 3ης 
ηλικίας από τα Ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας και 
πραγματοποιήθηκαν κοινές πολιτιστικές εκδηλώσεις, στους 
Δήμους Αμαρουσίου και Ζωγράφου. 
Αύγουστος 1999:, σε συνεργασία με το ΤΥΠΕΤ 
φιλοξενήθηκαν στην Χαλκιδική 10 μαθητές και η συνοδός 
τους από τους Σαρακατσάνους ομογενείς μας της Νοτ. 
Βουλγαρίας (Καζανλάκ και Σλίβεν). 
Νοέμβριο 1997: Σεμινάρια για τους φοιτητές, όπου 
παρουσιάζονται από ειδικούς επιστήμονες θέματα σχετικά 
με την γλώσσα μας και τον Αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό.  
 
Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, πραγματοποιούνται ομιλίες 
από Καθηγητές Πανεπιστημίων και άλλες προσωπικότητες, 
στο Πανεπιστήμιο και στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου 
Αθηναίων, σχετικά με την Ελληνική Γλώσσα, την 
διδασκαλία και τη διάδοσή της στο Εξωτερικό. 
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Μέλη της ΕΛΕΤΟ γράφουν: 

 

Περί «ακτινοβολίας» 
 
Από το ιδρυτικό και εκλεκτό μέλος της ΕΛΕΤΟ Κώστα 
Παπαθανασίου λάβαμε την παρακάτω επιστολή, με τις 
ενδιαφέρουσες απόψεις του: 
 
«Επιπροσθέτως στα σχετικώς αναγραφέντα στο Ορό-
γραμμα αρ.41, θα μπορούσαν να τεθούν και οι εξής 
παρατηρήσεις: 
 
1. Το ρήμα “radiate” υποδηλώνει ως επί το πλείστον 

«μεσοπαθητική» κατάσταση, διακρινόμενο ως προς 
τούτο από το ενεργητικότερο (λόγω του εμφατικού 
προθέματος in-) ”irradiate”. 

2. Ναι μεν το «ακτινοβολίζω» (ως εις «–ίζω» σημαντικό 
ρήμα) είναι ενεργητικότερο του «ακτινοβολώ», αλλά 
το δεύτερο (ως σύνθετο εις «-βολώ») παραμένει 
αρκούντως ενεργητικό, με αποτέλεσμα να διακρίνεται 
– εν τέλει – δυσχερώς από το πρώτο ως προς το 
εννοιολογικό περιεχόμενο. 

3. Κατά τα φαινόμενα, το ρήμα «ακτινοβολώ» μπορεί 
να αποδίδει τον κοινό τόπο εννοιολογικής αλληλεπι-
κάλυψης (:συνωνυμίας) μεταξύ «radiate – irradiate», 
όπου όμως απαιτείται εννοιολογική διάκριση, η 
απόδοση (ως προς το β’ συνθετικό) του «radiate» θα 
πρέπει να γίνεται με ρήμα που έχει μεσοπαθητική 
διάθεση (π.χ. φέρω, έχω, άγω) και όχι ενεργητική 
(όπως το «βάλλω»). Επί παραδείγματι: 

  
 radiate:  ακτινοφορώ, ακτινοβολώ 
 irradiate: ακτινοβολίζω, κατακτινοβολώ 
 radiation: ακτινοφορία, ακτινοβολία 
 irradiation: ακτινοβλησία, κατακτινοβολία 
 radiance: ακτινοφόρηση, ακτιναγώγηση 
 irradiance: ακτινοβόλιση, κατακτιναγώγηση 
 radiated: ακτινόβλητος, ακτινάγωγος, ακτινοφόρητος 
 irradiated: ακτινοβόλος, ακτιναγωγός, ακτινοφόρος 
 
4. Παρεμφερείς περιπτώσεις μπορούν να αντιμετωπι-

στούν κατ’ αναλογίαν π.χ. 
 luminance: φωταγώγηση, φωτοφόρηση, φωτείνευση 
 illuminance:φωτοβόλιση, καταφωταγώγηση, κατα-

φωτείνευση 
 illumination:φωτοβολία, φωταγωγία, καταφώτιση 
 

Με φιλικούς χαιρετισμούς 
Κώστας Παπαθανασίου 
Καρδίτσα, 31-5-2000» 

 
 
 

 
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΜΕΛΩΝ 

 
Η εξόφληση των συνδρομών των μελών γίνεται με απευθείας 
πληρωμή στην ταμία της ΕΛΕΤΟ,  
 
κα Α. Γκόνου,  
Λ. Κατσώνη 16, 
145 61 Κηφισιά 
τηλ.: 801 9550 
 
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 τηλεομοιοτυπικά την απόδειξη στον 
αριθμό 806 8299. 
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Λάβαμε – και ευχαριστούμε – τα ακόλουθα περιοδικά: 
 
• Οικονομική Βιομηχανική Επιθεώρηση, τεύχ. 752, 

Μάρτ. 2000, τεύχ. 753, Απρ. 2000. 
• Καινοτομία, Ερευνα και Τεχνολογία, τεύχ. 17 Ιαν.-

Μάρτ.2000 
• Terminology Standardisation and Harmonisation1, 

vol. 12, 53 March 2000. 
• Infoterm Newsletter, Vol. 75, March 2000. 
• TermNet News, No 66, 2000. 
• Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ, αρ. φύλ. 97, Ιαν.-Φεβρ. 2000. 
• Ερευνώντας1, τεύχ. 1, Ιαν. -Φεβρ. 2000, τεύχ. 2, 

Μάρτ.- Απρίλ. 2000. 
• Χρονικά Κεντρ. Ισρ. Συμβ. αρ.φ.166, Μάρτ.- Απρίλ. 

2000. 
• Ενημερωτικό Δελτίο ΕΙΕ/ΚΝΕ», τεύχ. 24, Δεκ.1999. 
• ECO-Q  τεύχος 20, Φεβρ.-Μάρτ. 2000. 
• Ελληνική Διεθνής Γλώσσα, τεύχ. 40, 41 Οκτ.-Νοέ-. 

Δεκ.1999. (αφιέρωμα στον ποντιακό ελληνισμό). 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ2 έλα κι εσύ 
 

«Διπλή επικρότηση» για τη ΜΟΤΟ3 
Είναι γνωστή η σημασία της αναλογίας των φυσικών 
φαινομένων ή συστημάτων. Διαφορετικά φυσικά φαινόμε-
να, σε διαφορετικούς τομείς, περιλαμβάνουν μεταβλητές 
και παραμέτρους που συμπεριφέρονται ανάλογα, ένα 
προς ένα, και που σε τελική ανάλυση περιγράφονται με το 
ίδιο σύνολο μαθηματικών εξισώσεων. Στην αρχή αυτή, 
εξάλλου, στηρίζεται και η λειτουργία του αναλογικού 
υπολογιστή, με τον οποίο επιλύοντας το ηλεκτρονικό 
ανάλογο ενός προβλήματος οδηγούμαστε και στη λύση 
του καθαυτό προβλήματος.  
Από ορολογική άποψη, συχνά, οι ανάλογες έννοιες δύο 
τέτοιων φαινομένων ονοματοδοτούνται είτε με ακριβώς 
τους ίδιους όρους (και το περί τίνος ακριβώς πρόκειται 
προκύπτει μόνο έμμεσα, δηλαδή συγκειμενικά), είτε με 
κάποιον ή κάποιους προσδιορισμούς που προ-τίθενται 
των ήδη γνωστών όρων (απλών ή σύμπλοκων) του 
πρώτου από τα δύο φαινόμενα σχηματίζοντας τους 
σύμπλοκους (πλέον) όρους του δεύτερου φαινομένου. 
Κλασικό παράδειγμα τα υποσυστήματα, εννοιών και όρων, 
της κίνησης ηλεκτρικών φορτίων μέσα σε αγωγούς 
(ηλεκτρολογία, ηλεκτρονική) και της κίνησης πεδίων (π.χ. 
ηχητικών, ηλεκτρομαγνητικών) σε κατάλληλα μέσα. Ετσι, 
όροι του πρώτου όπως εμπέδηση, αντίσταση, 
χωρητικότητα, επαγωγή, εισδοχή, αγωγή, ένδοση 
έχουν τα ανάλογά τους στο δεύτερο: ακουστική εμπέδη-
ση, ακουστική αντίσταση, ακουστική χωρητικότητα, 
ακουστική επαγωγή, ακουστική εισδοχή, ακουστική 
αγωγή, ακουστική ένδοση.  
Η αναλογία, όμως, δεν είναι υποχρεωτικό να είναι φυσική ή 
μαθηματική, αλλά μπορεί να είναι άλλης φύσης λ.χ. 
λειτουργική και μπορεί να επεκτείνεται σε ολόκληρο 
θεματικό πεδίο. Ολόκληρη υπηρεσία λ.χ. το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο που λειτουργεί ανάλογα με την κλασική 
υπηρεσία ταχυδρομείου, περιγράφεται με ένα σύστημα 
                                                 
1 Εκδοση της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας 
2 ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
3 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 Τηλε-
πικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), στα πλαίσια επίσημης συνεργασίας με τον 
Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 

εννοιών που ονοματοδοτούνται με τους ίδιους κλασικούς 
όρους, με την προσθήκη του επιθέτου ηλεκτρονικός  που 
μπορεί και να εννοείται. Ετσι χρησιμοποιούνται οι όροι e-
mail, mailbox, inbox, outbox, message, send, receive, 
sender, recipient, ... με ελληνικά αντίστοιχα: ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, ταχυδρομική θυρίδα, εισερχόμενα (κουτί 
εισερχομένων), εξερχόμενα  (κουτί εξερχομένων), 
μήνυμα, στέλνω-αποστολή, λαμβάνω-λήψη, αποστο-
λέας, παραλήπτης, ... 
Πάνω σ’ αυτές τις αναλογίες και άλλες πολλές έχουν 
παραγάγει σημαντικό ορολογικό έργο τόσο η ΜΟΤΟ, στα 
έντεκα έτη λειτουργίας της, όσο και οι άλλες Ομάδες 
Ορολογίας ή Τυποποίησης (Πληροφορικής, Ακουστικής, 
κ.ά.). Εδώ θα σταθούμε λίγο σε δύο άλλες αναλογίες:  
• Την αναλογία πληκτρολογίου - οθόνης ως μέσων εισόδου 

σε ηλεκτρονικό υπολογιστή δηλαδή πληκτρολόγησης ή 
χρήσης του ποντικιού, αντίστοιχα  και 

• Την αναλογία χαρτιού - οθόνης ως μέσων εξόδου από 
ηλεκτρονικό υπολογιστή δηλαδή γραφής-εκτύπωσης και 
οπτικής παρουσίασης, αντίστοιχα. 

Ετσι, με αποδοσμένους τους όρους keyboard, key, keying  
(πληκτρολόγιο, πλήκτρο, πληκτρολόγηση) το button 
της οθόνης που κάνει ανάλογη δράση ονομάστηκε 
οθονόπληκτρο. Από το press a key (πιέζω ένα πλήκτρο, 
κτυπώ ένα πλήκτρο) το click on a button αποδόθηκε 
επικροτώ (σε) ένα οθονόπληκτρο (με το πλήκτρο του 
ποντικιού). Με το (αριστερό) πλήκτρο του ποντικιού γίνεται 
επικρότηση (clicking) ή διπλή επικρότηση  (double 
clicking) με αποτέλεσμα επικρότημα (click) ή διπλό 
επικρότημα (double click). Ωστε το mouse click είναι η 
επικρότηση του ποντικιού δηλαδή η επιδοκιμασία της 
επικροτούμενης περιοχής της οθόνης και της 
αναγραφόμενης σ’ αυτήν λειτουργίας, με τον ταυτόχρονο 
χαρακτηριστικό κρότο (δηλαδή επικρότηση με τα όλα 
της!). 
Επίσης, με αποδοσμένους τους όρους printing, form, 
screen, format (εκτύπωση, φόρμα ή μορφή, οθόνη, 
μορφότυπο) το printed form είναι το κλασικό έντυπο (= 
εκτυπωμένη φόρμα), ενώ το screen form ονομάστηκε 
οθονότυπο (= φόρμα οθόνης). 
Αντί, λοιπόν, να πούμε «Κάνοντας κλικ του ποντικιού στο 
κουμπί Εναρξη» λέμε «Με επικρότηση του ποντικιού στο 
οθονόπληκτρο Εναρξη»  ή «επικροτώντας με το ποντίκι το 
οθονόπληκτρο Εναρξη». 
Και ασφαλώς το «διπλό κλικ» ως ενέργεια είναι διπλή 
επικρότηση, ενώ ως αποτέλεσμα είναι διπλό 
επικρότημα. 
  Κ.Β. 
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ: 

 
Μελέτη, εκπόνηση, ... και με οποιοδήποτε τρό-
πο ανάπτυξη της Ελληνικής Ορολογίας... Συμ-
βολή στην ανάπτυξη της Ελληνικής Γλώσσας 
και προώθηση του ρόλου της στη διεθνή Ορο-
λογία... 
 
  (Από το Καταστατικό) 
 

 

 

   Πολυγλωσσία 
 
Από τα πιο μεγάλα προσκόμματα για την ολοκλήρωση, 
αλλά και διεύρυνση, της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είναι η 
διαφορετική γλώσσα που έχει κάθε κράτος μέλος, γεγονός 
που δυσχεραίνει τόσο την πολιτική όσο και κάθε άλλου 
είδους συνεργασία (επιστημονική, τεχνολογική, πολιτισμι-
κή). 
 
Στην παρούσα φάση οι επίσημες γλώσσες της ΕΕ 
ανέρχονται σε έντεκα: 

αγγλική ελληνική 
γαλλική πορτογαλική 
γερμανική σουηδική 
ισπανική δανέζικη 
ιταλική φιλλανδική 
ολλανδική  

 
Με τις δρομολογημένες διευρύνσεις της ΕΕ, η 
πολυγλώσσία θα αυξηθεί υπέρμετρα. Αναμένεται να 
προστεθούν άλλες 12 γλώσσες: 

τσεχική πολωνική 
σλοβακική τουρκική 
ουγγρική εσθονική 
ρουμανική λετονική 
σλοβενική λιθουανική 
βουλγαρική μαλτέζικη 

 
Σήμερα, με έντεκα επίσημες γλώσσες, η κατάσταση 
γλωσσικά στην ΕΕ είναι δύσκολη. Το κόστος διερμηνείας 
και μετάφρασης, σε σχέση με τις λοιπές δαπάνες 
λειτουργίας της, αποτελεί το πιο μεγάλο κονδύλι. Στην 
πράξη οι έντεκα επίσημες γλώσσες δεν είναι ισότιμες. 
Εκτός από τα επίσημα έγγραφα, λ.χ. Οδηγίες, οι 
συνεδριάσεις των διάφορων οργάνων γίνονται στην 
αγγλική και στη γαλλική γλώσσα μόνο, προκαλώντας 
αντιδράσεις των Γερμανών και των Ισπανών. Διαφαίνεται 
ότι οι λοιπές εννέα γλώσσες υποχωρούν για να 
επικρατήσει τελικά η αγγλική, με τη γαλλική να αποτελεί τη 
δεύτερη επίσημη γλώσσα της ΕΕ, τόσο επειδή 
υποστηρίζεται από τη Γαλλία όσο και επειδή ισχύει το 
επιχείρημα για την ανάγκη σε περίπτωση δυσερμηνείας 
κάποιου σημείου ενός εγγράφου στην αγγλική γλώσσα, η 
ορθή άποψη να εξάγεται συγκριτικά με το γαλλικό κείμενο. 
 
Είναι προφανές ότι με είκοσι τρεις επίσημες γλώσσες, όχι 
από άποψη κόστους μόνο, αλλά και για πρακτικούς λόγους 
(ύπαρξη πολύγλωσσων διερμηνέων και μεταφραστών, 
αριθμών θαλάμων διερμηνείας στις αίθουσες συνεδριά-

σεων) η τάση χρήσης της αγγλικής και της γαλλικής θα 
αυξηθεί. Διαφορετικά, οδηγούμαστε σε ανάσχεση λειτουρ-
γίας της ΕΕ. 
 
Η διέξοδος προφανώς θα είναι πολιτική. Κανείς, όμως, δεν 
μπορεί να προδικάσει ποια θα είναι αυτή, δηλαδή αν θα 
αποφασιστεί να περιοριστούν οι επίσημες γλώσσες και με 
βάση ποια κριτήρια. πληθυσμιακά ή άλλα, όπως αριθμός 
κρατών που υποστηρίζουν κάποια γλώσσα. Στην τελευταία 
περίπτωση, η ελληνική θα υποστηρίζεται από δύο κράτη: 
Ελλάδα και Κύπρο. 
 
Στην κάθε περίπτωση, η λύση που θα δοθεί θα εξαρτηθεί 
και από την ετοιμότητα κάθε γλώσσας, δηλαδή από την 
ύπαρξη ικανού αριθμού πολύγλωσσων διερμηνέων και 
μεταφραστών και από τον πλούτο της ορολογίας της. 
 

 Β.Α.Φ. 
 

Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία 
Επιστημονικές Ανακοινώσεις 

Συγχρόνως με το 2ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολο-
γία» που διεξήχθη από 21 ως 23 Οκτωβρίου 1999, στην 
Αθήνα, κυκλοφόρησε και το βιβλίο με τις Ανακοινώσεις που 
ακούστηκαν σ’ αυτό. 
Στο βιβλίο αυτό περιέχονται είκοσι εννέα ανακοινώσεις που 
αναφέρονται στις παρακάτω ενότητες: 

• Λεξικογραφία, 
• Διευρωπαϊκό πολύγλωσσο περιβάλλον, 
• Νέες τεχνολογίες και Ορολογία,  
• Ορογραφία – Τεκμηρίωση Ορογραφίας,  
• Διερμηνεία και Μετάφραση,  
• Γλωσσολογικές Αρχές Ορολογίας. 

Το βιβλίο με τις ανακοινώσεις έχει σχήμα 17×24 και αποτε-
λείται από 324 σελίδες. Η τιμή πώλησής του είναι 10 000 δρχ. 
Στέλνεται, μετά από παραγγελία, με το Ταχυδρομείο, αφού 
κατατεθεί στο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος με 
αριθμό 671/591002-12, η αξία του βιβλίου και αποσταλεί 
φωτοαντίγραφο της απόδειξης καταβολής, ταχυδρομικά στη 
διεύθυνση της ΕΛΕΤΟ, ή με το τηλεομοιότυπο στον αριθμό 
01-8068299. 

 
 
 
 
 

 

Ελληνική Διεθνής Γλώσσα 
Αφιέρωμα στην Κύπρο 

Τεύχ. 6, Απρ.- Μάι.- Ιούν. 2000, τιμή 1.300 δρχ. 

Έκδοση: ΟΔΕΓ Αθηνών 

Φαραντάτων 31, 11527 ΑΘΗΝΑ 

τηλ. 7718077, τηλεομ. 7430463 
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Αισθάνονται τα «δεδομένα»..;   
 

Χρειαζότανε κάποιος να τα βάλει με τον νέο σολοικισμό της 
δημόσιας διοίκησης. Ο γνωστός φιλόλογος Σαράντος 
Καργάκος σε σημείωμα στον Ελεύθερο Τύπο, που αναδη-
μοσίευσε και η Ελευθεροτυπία, το επιχείρησε. Αντιγρά-
φουμε:  
«... Αυτή τη δύσμοιρη ελληνική γλώσσα ποιος θα την 
προστατέψει; Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που έχουν 
αναλάβει την προστασία των «ευαίσθητων δεδομένων» 
μας, αλλά θα μου επιτραπεί να μην τους αναγνωρίσω 
ιδιαίτερη ευαισθησία για την ελληνική γλώσσα. Τι θα πει 
«ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα»; Μήπως έχουμε και 
αναίσθητα; Κι ακόμη ο επιθετικός προσδιορισμός 
«ευαίσθητος» προσιδιάζει σε πρόσωπα (καταχρηστικά και 
σε ζώα) ή ως αφηρημένη έκφραση σε κάποιο σημείο του 
ψυχισμού μας που ονομάζεται «ευαίσθητο σημείο». 
Ευαίσθητα δεδομένα στην Ελληνική δεν έχουμε...». 
 
Θα συμφωνήσουμε με τον ΣΚ, ως προς τη σοβαρότητα με 
την οποία πρέπει να αντιμετωπίζεται η ονοματοδότηση 
σύγχρονων εννοιών, ώστε οι όροι που προκύπτουν να 
προσιδιάζουν στην ελληνική γλώσσα, με μια μικρή 
επιφύλαξη, όμως, ότι δεν πρέπει να στερήσουμε την 
Ελληνική Ορολογία από τη αποδεκτή χρήση της 
μεταφορικής σημασίας (εδώ το ευαίσθητος είναι με τη 
σημασία του λεπτός, ευπαθής). Εν προκειμένω καλό θα 
ήταν κάποιο από τα σχετικά θεσμικά όργανα ορολογίας – 
που συμβαίνει να είναι και συλλογικά μέλη της ΕΛΕΤΟ – 
(όπως η ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48ΟΕ1, ή η ΜΟΤΟ) να ασχοληθεί 
με την έννοια – που ανήκει κυρίως στο σύγχρονο πεδίο 
της «Τεχνολογίας Πληροφοριών» – και να επιλέξει όρο. 
 

 
 
 

 
Αναγνώστες του «Ο» γράφουν: 

 

Περί «ακριβολεξίας» 
 

Από τον συνεπή αναγνώστη, και κατά καιρούς σχολιαστή, 
του «Ο» κ. W. Voigt (Συμβούλιο ΕΕ), λάβαμε ηλεκτρονικό 
μήνυμα (δυστυχώς σε Greeklish, που μεταγράφουμε όμως) 
στο οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρει: 
 
«... Σχετικά με το θέμα της ακριβολεξίας (ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ 
αρ.42) θα ήθελα να σημειώσω δειλά (επειδή δεν είμαι 
Έλληνας) ότι ναι μεν το πρόβλημα υπάρχει, και 
παρατηρούμε παντού «καταχρήσεις» λέξεων και 
σημασιών. Απ’ την άλλη μεριά ο καθημερινός λόγος και 
γενικά οι άνθρωποι έχουν μια τάση να εντατικοποιήσουν 
την έκφρασή τους, και ευκαιριακές (δευτερεύουσες κ.ά., 
μεταφορικές) σημασίες επικρατούν και γίνονται κανονικές. 
Από τον κατάλογο του Βασίλη στο Ορόγραμμα μερικές 
λέξεις ναι μεν ανήκουν στην ΚΝΕ, αλλά όχι στον 
παραδοσιακό δημώδη λόγο ο οποίος είναι ο πυρήνας και 
της ΚΝΕ. Ιδίως για τις λέξεις φωνάζω/ψάχνω/γράμμα/ 
σωστό θα έλεγα ότι τα αντίστοιχά τους στα δεξιά είναι 
λόγιες και δεν έχουν την ίδια πέραση: γράμμα στη δημοτική 
είναι η επιστολή, γράμματα είναι η μόρφωση, παιδεία, και 
για να το διαφοροποιήσουν από την επιστολή δεν έλεγαν 
κάποτε και χαρτί; Ορθός, αντίθετα προς το όρθιος, δεν 
είναι η δημοτική λέξη. Χρόνος στην σημ. του αρχ. χρόνος 
αντικαταστάθηκε από το καιρός, που σημαίνει και 
«κατάσταση της ατμόσφαιρας». Το έτος το οποίο, λόγω 
αδύνατης φθογγικής μορφής, άρχισε να υποχωρεί από τον 
τρίτο προ Χριστού αιώνα, στη δημοτική το γνωρίζω μόνο 
στην ευχή Σπολάτη. Δεν θέλω καθόλου να καταργήσω τις 
λόγιες λέξεις και σημασίες και μάλιστα εκείνες που σήμερα 
έχουν ενσωματωθεί επιτυχώς, ως προς την ενσωμάτωση 
υπάρχουν όμως διαβαθμίσεις. Όποιοι ξέρουν τις λέξεις 
αυτές, να τις χρησιμοποιούν, αλλά σωστά. Μπορούμε, 

όμως, να υποχρεώσουμε τον μέσο πολίτη να τις 
χρησιμοποιεί;  
Το πρόβλημα που θίγει ο Βασίλης με τις πολυσημίες είναι 
γνήσιο: Οι αλλαγές έγιναν, μεταξύ άλλων, για να 
αποφύγουμε μια πολυσημία. Δεν είναι πάντα τόσο εύκολο 
όπως με το στοιχείο όπου ο τόνος ξεχωρίζει τις σημασίες. 
Και στην περίπτωση του καρός και άνεμος και οι δύο 
σημασίες είναι δημοτικές και καθημερινές. Το άνεμος έχει 
στον προφορικό λόγο πολύ αδύνατη θέση. Ένας 
παράγοντας είναι ίσως ότι τον αέρα (οξυγόνο +άζωτο) που 
μας περιβάλλει τον θεωρούμε αυτονόητο (σαν τον αιθέρα) 
εφόσον δεν τον νιώθουμε εκτός αν κινείται. Ένα μέσο της 
διαφοροποίησης στον καθημερινό λόγο είναι και να λένε 
«φυσάει αέρας». Τέτοια προβλήματα τα περιέγραψα στη 
διατριβή μου. Γι’ αυτό, βλέπετε, με απασχολεί και με 
γοητεύει το θέμα. Εγκάρδιους χαιρετισμούς.»  

Werner Voigt 
 
 
 

To «Ο» απαντά: 
 

Περί «ακριβολεξίας» 
 
Οι παρατηρήσεις του φίλου Βέρνερ Φόιχτ είναι 
ευπρόσδεκτες και στη βάση τους ορθές. Αναγνωρίζω ότι οι 
απόψεις μου είναι κάπως αιρετικές, γι’ αυτό, άλλωστε 
έγραψα ότι οι γλωσσολόγοι δε θα συμφωνούν. Ίσως η 
διατύπωση έγινε λίγο βιαστικά για τον περιορισμένο χώρο 
που διαθέτεται στο «Ο» και δεν ήταν πολύ σαφής. Είναι 
αποδεκτό πολλές λέξεις να χρησιμοποιούνται με 
μεταφορική σημασία. Διαφέρει, όμως, να υπάρχει λέξη με 
την ακριβή σημασία που θέλουμε να εκφράσουμε και να 
χρησιμοποιείται, αντί γι’ αυτήν, άλλη του ίδιου θεματικού 
πεδίου με τελείως διαφορετική σημασία. Το φαινόμενο, 
κατά τη γνώμη μου, είναι θέμα παιδείας (αγραμματοσύνης) 
που συνδυάζεται στον προφορικό λόγο, απόπου ξεκινάνε 
όλα, με προχειρότητα. Να μη φτάσουμε να θεωρείται δεκτή 
η φράση «εκτοξεύτηκαν τόξα». 
 
Η γλώσσα, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, είναι αυτόνομη και 
η ΚΝΕ έχει μεγάλη προσληπτική ικανότητα. Οι μέσοι 
άνθρωποι (πολίτες) δεν θα υποχρεωθούν, αλλά θα 
παραδειγματιστούν από την πρωτοπορία (συγγραφεία, 
δημοσιογράφοι κ.ά.) και θα αποδεχτούν και λόγιες λέξεις. 
Δεν είμαι υπέρμαχος της καθαρολογίας, όμως θεωρώ 
απαράδεκτο λ.χ. συγγραφείς να αναφέρονται σε 
δημοσιεύσεις τους, που είναι εκδοτικό έργο, αντί στα 
δημοσιεύματά τους. 
 
Θέλω να συμπληρώσω κάνοντας σαφή τη θέση μου με τα 
παρακάτω:  
Όσο και αν η ΚΝΕ αποτελεί συνέχεια του παραδοσιακού 
δημώδους λόγου δεν παύει να είναι η σημερινή 
πραγματικότητα στη γλώσσα μας. Αυτή μιλάμε και 
γράφουμε. Ας μη γυρνάμε πίσω στον ψυχαρισμό, που ήταν 
απαραίτητος μια εποχή για αντίδραση στον αττικισμό. Με 
αυτόν αποκλειόταν κάθε λόγια μη δημώδης λέξη. Η ΚΝΕ 
εξελίσσεται, έχει μεγάλη προσληπτική ικανότητα και 
ενσωματώνει λόγιες λέξεις που είναι λιγο-πολύ κατανοητές 
από το σύνολο όσων γνωρίζουν και μιλάνε ελληνικά, 
άποψη που πιστεύω ότι συμμερίζεται και ο αγαπητός 
Βέρνερ. 
Η καταπολέμηση της παρασημασιολογίας, που φτωχαίνει 
τη γλώσσα, δεν είναι αδύνατη. Η ίδια η γλώσσα 
«εργάζεται» σ’ αυτήν την κατεύθυνση. Ας τη βοηθάμε. 
 Β.Α.Φ. 
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Συνεστίαση της ΕΛΕΤΟ 

 
 
 

Καλούνται τα μέλη και οι φίλοι της ΕΛΕΤΟ, στη συνεστία-
σή της, που θα γίνει στις 17 Οκτωβρίου 2000, ημέρα Τρί-
τη και ώρα 8.00 μ.μ., στο Κέντρο ΕΛΛΟΠΙΑ, (Αριστοτέ-
λους 84, Χαλάνδρι). Τιμή συμμετοχής 5.000 δρχ. το άτομο.  
 

13ο Ευρωπαϊκό Συμπόσιο 
 

«Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς» 
 

Το 13ο Ευρωπαϊκό Συμπόσιο «Γλώσσα για Ειδικούς 
Σκοπούς» (LSP) θα διεξαχθεί από τις 20 ως τις 24 
Αυγούστου 2001 στη Βάσσα της Φιλλανδίας. 
 

Η θεματολογία περιλαμβάνει: 
• Θεωρίες και μεθόδους 
• Σύγχρονα μέσα 
• Σύγχρονες και Διαχρονικές σπουδές 
• Προφορική και γραφτή γλώσσα 
• Διδακτική 
• LSP Ιατρικής, Νομικής, Τεχνολογίας, Κοινωνιολογίας, 

Γλωσσολογίας κ.ά. 
• Ορολογία 
• Πολυγλωσσία. 
 

Οι γλώσσες παρουσίασης είναι κατ’ επιλογήν των παρουσι-
αστών μη εξαιρουμένης της λατινικής. Τίτλος και περίληψη 
θα πρέπει να υποβληθούν ως τις 31 Οκτωβρίου 2000. 
Εγγραφές ως το Μάιο 2001 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
lsp 2001@uwasa.fi 
Ταχυδρομική διεύθυνση: 

Dept of Scandinavian Languages 
University of Vaasa 

P.O.B. 700, FIN-65101 
VAASA  Finland 

Τηλεομοιότυπο: +358-6-3248820 
 

Δικαίωμα εγγραφής 750 φιλλανδικά μάρκα (130 ευρώ) ως 
1 Ιουνίου 2001, ακολούθως 1050 φιλλ. μάρκα (180 ευρώ). 
 

Έντυπα εγγραφής: Από την ΕΛΕΤΟ στο τηλ. 6118986 ή 
τηλεομοιότυπο: 8068299. 
 

 
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΜΕΛΩΝ 

 
Η εξόφληση των συνδρομών των μελών γίνεται με απευθείας πληρωμή 
στην ταμία της ΕΛΕΤΟ,  
 
κα Α. Γκόνου,  
Λ. Κατσώνη 16, 
145 61 Κηφισιά 
τηλ.: 801 9550 
 
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 τηλεομοιοτυπικά την απόδειξη στον αριθμό 806 8299. 
 

 

 
 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
 
 
 

Λάβαμε – και ευχαριστούμε – τα ακόλουθα περιοδικά: 
 

• Ελληνική Διεθνής Γλώσσα, τεύχ. 40, 41 Απρ.-Μάι.-
Ιούν 2000. 

• Ερευνώντας1, τεύχ. 3, Μάι.-Ιούν. 2000. 
• Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ, αρ. φύλ. 99, Μάι.-Ιούν. 2000. 
• Οικονομική Βιομηχανική Επιθεώρηση, τεύχ. 756, 

Ιούλ. 2000. 
• Χρονικά Κεντρ. Ισρ. Συμβ. αρ.φ.167, Μάι.-Ιούν. 2000. 

                                                 
1 Εκδοση της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας 

Ορθοέπεια (1) 
 

Η ορθοέπεια και οι συνιστώσες της 
 
Σύμφωνα με το «Λεξικόν Ομηρικόν» (Ι. Πανταζίδου, Εκδ. 
Α. Δ. Φέξη, 1901) – αλλά και με το «Μέγα Λεξικόν Όλης της 
Ελληνικής Γλώσσης» του Δ. Δημητράκου – έπος είναι ο 
«λόγος» και «εν γένει παν το δια λόγου εκφραζόμενον», 
δηλαδή ο λόγος και ως εξωτερική μορφή (φωνητική ή 
γραπτή) και ως περιεχόμενο (εσωτερική μορφή και 
σημασία).  
 
Ορθοέπεια, κατά Δ. Δημητράκο, είναι «η ορθή έκφρασις 
του λόγου, η ορθή διατύπωσις των διανοημάτων μας, η 
των γραμματικών και συντακτικών κανόνων επιμέλεια εν 
τω λόγω είτε προφορικώ είτε γραπτώ». 
 
Ορθοέπεια και για μας εδώ1), είναι η ιδιότητα ή ικανότητα 
να διατυπώνουμε προφορικώς ή γραπτώς ορθά έπη. Η 
ικανότητα αυτή μπορεί να γεννιέται, ως προδιάθεση, μαζί 
με τον άνθρωπο, αλλά κυρίως είναι επίκτητη. Από τη 
γέννησή του ο άνθρωπος αρχίζει – και στη συνέχεια 
εξακολουθεί για ολόκληρη τη ζωή του – να ερεθίζεται από 
το περιβάλλον (οικογενειακό, σχολικό, εργασιακό, 
κοινωνικό), να παραδειγματίζεται, να αποπειράται, να 
δοκιμάζει, να μιμείται, να διδάσκεται και να εξασκείται, στο 
θαυμάσιο παιχνίδι της γλωσσικής επικοινωνίας. 
 
Η ορθοέπεια έχει δύο σκέλη (βλέπε και σχήμα): την ορθή 
εξωτερική μορφή (μορφολογικό επίπεδο – εξωτερική 
ορθοέπεια) και την ορθή εσωτερική μορφή και σημασία 
(εννοιολογικό επίπεδο – εσωτερική ορθοέπεια).  
 
Το πρώτο σκέλος προϋποθέτει ορθή γραφή και ορθή 
ομιλία. Η πρώτη αναλύεται σε ορθογραφία, γραμματική 
ορθότητα γραφής και συντακτική ορθότητα γραφής, 
ενώ η δεύτερη αναλύεται σε ορθοφωνία, γραμματική 
ορθότητα ομιλίας και συντακτική ορθότητα ομιλίας.  
 
Το δεύτερο σκέλος (που δεν θα μας απασχολήσει εδώ) 
αφορά την ορθή γνώση των εννοιών, των σχέσεων 
μεταξύ τους και την αντιστοίχισή τους με τους όρους, την 
ορθή διατύπωση κρίσεων, συλλογισμών και διανοημάτων. 
Η «πυραμίδα» που στηρίζει την ορθοέπεια φαίνεται στο 
σχήμα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η οικογένεια θέτει τις βάσεις της εκμάθησης της μητρικής 
γλώσσας, της προφορικής, φυσικά! Εκεί κυριαρχεί η 
έμφυτη ανάγκη για επικοινωνία και λειτουργεί αυτόματα η 
μίμηση. Οι κανόνες δεν διατυπώνονται, αλλά – αυτόματα ή 
ενσυνείδητα εφαρμοζόμενοι από τα πρόσωπα του 
οικογενειακού περιβάλλοντος – παρέχουν σωρεία «ζωντα-
νών» παραδειγμάτων, από την οποία το παιδί-άνθρωπος, 
με την αξιοθαύμαστη αφαιρετική ικανότητά του, συλλαμ-
βάνει, συνειδητοποιεί και αποθηκεύει το λειτουργικό μέρος 
του κανόνα έστω και αν δεν γνωρίζει την αιτιολόγησή 
του! Η ποσότητα και ποιότητα της γλωσσικής γνώσης που 
αποκτά το παιδί κατά την προσχολική ηλικία είναι 
συνάρτηση της στάθμης της γλωσσικής παιδείας των 

ορθοέπεια 
 
 

εξωτερική ορθοέπεια 
 

εσωτερική ορθοέπεια 
 

 
ορθή γραφή 

 
 

 

 
ορθή ομιλία 

 
 ορθογραφία   γραμματική 

ορθότητα 
γραφής 

  συντακτική 
ορθότητα 
γραφής 

ορθοφωνία   γραμματική 
ορθότητα 
ομιλίας 

  συντακτική 
ορθότητα 
ομιλίας 



ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ Αρ.43 

 4 

προσώπων του περιβάλλοντός του (γονέων και άλλων). Ο 
ορίζοντας της ομιλίας των προσώπων αυτών και ο 
ορίζοντας των γνώσεών τους παίζουν καθοριστικό ρόλο 
στον ορίζοντα ομιλίας και στον ορίζοντα κατανόησης 
του παιδιού, γενικά δηλαδή στη γλωσσική γνώση του. 
Ασφαλώς έχουν τη συμβολή τους και η τηλεόραση και το 
ραδιόφωνο, αν αυτό παρακολουθεί εκπομπές. 
Και έρχεται το σχολείο, με όλες τις βαθμίδες του, που έχει 
σκοπό να συστηματοποιήσει και αναπτύξει μεθοδικά τις 
γνώσεις του παιδιού, να διδάξει γραφή και ανάγνωση, να 
διδάξει ορθογραφία και γραμματική, αργότερα και 
συντακτικό, και να προσφέρει ένα ευρύ σύνολο γενικών 
γνώσεων διευρύνοντας τους ορίζοντες του μαθητή, 
εξασφαλίζοντάς του την απαραίτητη γενική παιδεία. 
Μεγάλο μέρος αυτής της παιδείας (τη «μερίδα του λέοντος» 
θα έλεγα) αποτελεί η γλωσσική παιδεία, που είναι το υπ’ 
αριθμόν ένα μέσο με το οποίο θα κατακτήσει το νεαρό 
άτομο την οποιαδήποτε ειδική εκπαίδευση που θα 
επιλέξει μετά το σχολείο. Το αν το σχολείο τα καταφέρνει 
όλα αυτά, ή όχι, δεν είναι του παρόντος... Το γεγονός όμως 
είναι ότι λίγο-πολύ, έστω και χωρίς πολύ ικανοποιητικές 
επιδόσεις, το σχολείο ασχολείται με όλες τις συνιστώσες 
της ορθοέπειας (βλέπε σχήμα) εκτός από μία: την 
ορθοφωνία! Την ορθή φωνητική απόδοση των ήχων 
της ομιλίας. Θεωρώντας την ανύπαρκτη, παρά τις φωνές 
ειδικών (όπως π.χ., από 15ετίας περίπου, του καθ. Α. Τσο-
πανάκη2), τέως Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών). Και 
υπάρχουν ορθοφωνικοί κανόνες της ελληνικής γλώσσας! 
Έχουν διατυπωθεί σε συγγράμματα και έχουν διδαχτεί 
(αποκλειστικά σε δραματικές σχολές) εδώ και αρκετά 
χρόνια από δασκάλους της υποκριτικής – π.χ. 1961 
Σ. Καραντινός3), 1978 Ν. Παπακωνσταντίνου4), 1979 
Δ. Μυράτ5)–.  
(Στο επόμενο φύλλο: Ορθοέπεια (2) – Φθόγγοι και 
φωνήματα της σημερινής ελληνικής γλώσσας) 

Κ.Β. 
 

1) «Η εγκαταλειμμένη Προφορική Ελληνική Γλώσσα», Ομιλία Κ. Βαλεοντή 
στην Ελληνογλωσσική Εσπερίδα της ΕΛΕΤΟ, Γαλλικό Ινστιτούτο, 6-4-98. 
2) Α. Τσοπανάκης – «Προβλήματα της δημοτικής: Το τελικό –ν», Εκδοτικός 
Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1987 
3) Σ. Καραντινός– «Σύστημα αγωγής του προφορικού λόγου», Θεσσαλονίκη 
1961 
4) Ν. Παπακωνσταντίνου – «Αγωγή του λόγου – Ορθοφωνία», Εκδόσεις 
ΔΩΔΩΝΗ, Αθήνα, 1978 
5) Δ. Μυράτ – «Αγωγή του λόγου», Βιβλιοπωλείον της ΕΣΤΙΑΣ, Ι.Δ.Κολάρου 
& ΣΙΑΣ, 1979 
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Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) για την αλληλοενημέρωση των μελών της και 
ευρύτερου κύκλου αποδεκτών για θέματα της Ελληνικής Γλώσσας και 
Ορολογίας. 
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
Β. Α. Φιλόπουλος 
Πρόεδρος ΕΛΕΤΟ 
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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 
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Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
ή μέρους του “Ο” με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ2 έλα κι εσύ 
 

 
Ο όρος format = μορφότυπο 

και άλλοι συναφείς όροι από την Πληροφορική 
και τις Τηλεπικοινωνίες 

 
Στο πλαίσιο των εργασιών τους, τόσο η ΜΟΤΟ3 όσο και η 
ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ14, έχουν μελετήσει εξαντλητικά το 
θέμα της απόδοσης των ορων form (μορφή ή φόρμα) και 
format (μορφότυπο) σε πληθώρα συγκειμένων και 
παραδειγμάτων εφαρμογής. Διαβάζουμε, όμως; συχνότατα 
και ακούμε αποδόσεις όπου συγχέονται οι δύο παραπάνω 
όροι (και οι αντίστοιχες έννοιες) γιατί χρησιμοποιείται η λέξη 
μορφή για τη απόδοση τόσο του form όσο και του format.  
Για εξοικείωση με τους όρους αυτούς, από το ευρύ κοινό 
που ασχολείται με υπολογιστές, πληροφορική και 
τηλεπικοινωνίες, παραθέτουμε παρακάτω έναν πίνακα 
σύμπλοκων όρων με τα συνθετικά «form» και «format». 
 
form μορφή (η γενική έννοια) 
form φόρμα 
printed form έντυπο (εκτυπωμένη φόρμα) 
screen form οθονότυπο (φόρμα οθόνης) 
format {n.} μορφότυπο 
format {v.t.} μορφοτυπώ 
reformat {v.} επαναμορφοτυπώ 
format {a document} μορφοτυπώ {έγγραφο} 
format identifier αναγνωριστικό μορφοτύπου 
basic format βασικό μορφότυπο 
extended format επεκτεταμένο μορφότυπο 
data object format μορφότυπο αντικειμένου 

δεδομένων 
document format μορφότυπο εγγράφων 
format convention σύμβαση μορφοτύπου 
format description περιγραφή μορφοτύπου 
format effector μορφοτυποποιητής, ελεγκτήρας 

μορφοτύπου 
format error σφάλμα μορφοτύπου 
interchange format μορφότυπο ανταλλαγής 
document interchange 
format  

μορφότυπο ανταλλαγής εγγράφων 

information element 
format 

μορφότυπο στοιχείου πληροφορίας

formatting μορφοτύπηση 
data formatting μορφοτύπηση δεδομένων 
formatting rules κανόνες μορφοτύπησης 
formatting process διεργασία μορφοτύπησης 
document formatting μορφοτύπηση εγγράφου 
formatted μορφοτυπημένος 
formatted document μορφοτυπημένο έγγραφο, 

μορφοτυπημένο τεκμήριο 
formatted document 
architecture 

αρχιτεκτονική μορφοτυπημένων 
εγγράφων 

formatted form μορφοτυπημένη φόρμα, 
μορφοτυπημένη μορφή 

formatted processable 
form 

μορφοτυπημένη επεξεργάσιμη 
φόρμα 

simple formattable 
document 

απλό μορφοτυπήσιμο τεκμήριο, 
απλό μορφοτυπήσιμο έγγραφο 

 

Τονίζουμε: Το μορφότυπο δεν είναι μορφή (form) αλλά τύπος 
μορφής και η μορφοτύπηση (= εφαρμογή μορφοτύπου) δεν είναι 
μορφοποίηση (= μετατροπή σε μορφή)… 
  Κ.Β. 

                                                 
2 ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
3 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 Τηλε-
πικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), στα πλαίσια επίσημης συνεργασίας με τον 
Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 

4 ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1: Ομάδα Εργασίας 1 “Ορολογία Πληροφορικής” της Τε-
χνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ48 «Ηλεκτρονική Επεξεργασία Πληροφο-
ριών», του ΕΛΟΤ. 
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ: 

 
Μελέτη, εκπόνηση, ... και με οποιοδήποτε τρό-
πο ανάπτυξη της Ελληνικής Ορολογίας... Συμ-
βολή στην ανάπτυξη της Ελληνικής Γλώσσας 
και προώθηση του ρόλου της στη διεθνή Ορο-
λογία... 
 
  (Από το Καταστατικό) 
 

 

 

  Απόδοση ξένων όρων: 
Μια γοητευτική περιπέτεια 

(Σκέψεις και συναισθήματα ενός μέλους της Ομάδας 
Ορολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την 

ονοματοθεσία) 
Μόνο όσοι έχουν ασχοληθεί, επαγγελματικά ή και 
ερασιτεχνικά ακόμη, με την απόδοση ξένων όρων στη 
γλώσσα μας μπορούν να κατανοήσουν με ακρίβεια σε ποια 
γοητεία αναφέρομαι. Πρόκειται για τη γοητεία μιας 
πολυεπίπεδης και πολυδαίδαλης γλωσσοπλαστικής 
διαδικασίας που αρχίζει με ένα ταξίδι στο χώρο των 
εννοιών: έρχεσαι σε επαφή με έννοιες, γνωστές ή και πολύ 
συχνά καινούργιες, που πρέπει να κατανοήσεις, να 
οριοθετήσεις το εύρος τους, να βρεις τα ειδικά τους 
χαρακτηριστικά, να εντοπίσεις τις διαφορές τους σε σχέση 
με άλλες κοντινές… 
 
Στο επόμενο στάδιο ξεκινάει το γοητευτικό «παιχνίδι» της 
γλωσσοπλασίας, η πιο δύσκολη και, ίσως και γι’ αυτό, η 
πιο συναρπαστική διαδικασία. Παίρνεις όλα τα γλωσσικά 
σου «υλικά», ρίζες και θέματα, προσφύματα, προθήματα 
και επιθήματα κάθε τύπου, ποικίλα μέρη του λόγου, λεξικά, 
γενικά και ειδικά, που σε περιμένουν ανοιχτά στο τραπέζι 
για τις αναγκαίες επιβεβαιώσεις…, και αρχίζεις να 
«πλάθεις» λέξεις. Συνδυάζεις «γλωσσικά συστατικά», δεν 
ικανοποιείσαι και αλλάζεις κάποιο από αυτά ή μεταφέρεις 
τη θέση του, «λειαίνεις» την κάθε λέξη σαν τον πηλό… και 
νά το τελικό προϊόν, ικανοποιητικό σε νοηματική απόδοση, 
επαρκές γλωσσικά, όμως κάτι λείπει: είναι η ακουστική του 
«απόδοση». Το εκφωνείς, δοκιμάζεις την ακουστική του 
αρμονία, το αναγνωρίσιμο του ήχου του, την ηχητική του 
ποιότητα για να αποφασίσεις ή όχι την τελεσίδικη επιλογή 
του. 
 
Συχνότατα η «γλωσσική γέννα» καταλήγει σε 
«τερατογενέσεις» ή, κάτι πολύ συνηθισμένο, σε παραπάνω 
από μία πιθανές αποδόσεις. Αποκλείεις χωρίς πολλή 
σκέψη τις «τερατογενέσεις» και ξαναδοκιμάζεις. Από τις 
πιθανές αποδόσεις προτιμάς εκείνη με τον πιο 
αναγνωρίσιμο ήχο και νόημα, αποφεύγεις το εξεζητημένο, 
το υπερβολικό, το βάρβαρο καινοφανές. 
 
Μετά την τελική σου επιλογή, το καινούργιο {-ια} γλωσσικό 
σου σύμβολο είναι εκεί, γραμμένο στο χαρτί μπροστά σου, 
«γυαλιστερό και όμορφο», έτοιμο να «παιδευτεί» σε 
χιλιάδες χίλια, να «ζωγραφιστεί» με χιλιάδες γραφίδες… 

Ρ.Γ.    

Προαναγγελία 
 

Ύστερα από τη γενική αποδοχή και την επακόλουθη 
μεγάλη επιτυχία που είχαν τα δύο πρώτα συνέδρια για την 
Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία και ιδίως το 2ο, θεωρήθηκε 
υποχρέωση της ΕΛΕΤΟ να συνεχιστεί ο θεσμός των 
συνεδρίων αυτών. Έτσι, το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας αποφάσισε τη διεξαγωγή 
του 3ου Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» τον 
Οκτώβριο του 2001. 
Στη διοργάνωση του 3ου Συνεδρίου θα κληθούν να 
συμμετάσχουν, όπως και στα προηγούμενα, και άλλοι 
αρμόδιοι φορείς. Επίσης θα γίνει δεκτός ως 
συνδιοργανωτής κάθε φορέας που ασχολείται με την 
Ελληνική Γλώσσα και επιθυμεί τη συμμετοχή του. 
Οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν θα είναι το ίδιο 
αυστηρές όπως και στα προηγούμενα συνέδρια. Οι 
ανακοινώσεις που θα υποβληθούν και θα εγκριθούν από 
την Επιστημονική Επιτροπή θα περιληφθούν στον τόμο 
που θα εκδοθεί πριν από το συνέδριο για να δοθεί στους 
συνέδρους. 
Η προαναγγελία αυτή απευθύνεται κυρίως σε όλους όσους 
ασχολούνται με την Ελληνική Γλώσσα και την Ορολογία 
της, ώστε αν επιθυμούν να έχουν το χρόνο να ετοιμάσουν 
ανακοινώσεις. 
 Β.Α.Φ. 

 
 
 

Συμπόσιο για Ειδικές Γλώσσες 
 
 

Μερικές συμπληρωματικές πληροφορίες για το 13ο 
Ευρωπαϊκό Συμπόσιο «Γλώσσα για Ειδικούς Σκοπούς» 
(LSP) που θα διεξαχθεί από τις 20 ως τις 24 Αυγούστου 
2001 στη Βάσσα της Φιλλανδίας: 
Οι εγγραφές έχουν καθοριστεί ως εξής: 
• Υποβολή τίτλου και περίληψης ως 31 Οκτωβρίου 

2000, 
• Προτάσεις για τμήματα ως 31 Οκτωβρίου 2000, 
• Γνωστοποίηση αποδοχής ως 31 Δεκεμβρίου 2000, 
• Τελική εγγραφή για ομιλητές και συμμετέχοντες ως 31 

Μαρτίου 2001. 
Γίνονται δεκτές προκαταρκτικές εγγραφές (όνομα, τίτλος, 
φορέας, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, 
προκαταρκτικός τίτλος ανακοίνωσης) στην Ταχυδρομική 
διεύθυνση: 

Prof Christev Lauren 
University of Vaasa 

Dept of Scandinavian Languages 
P.O.B. 700, FIN-65101 

VAASA  Finland 
ή ηλεκτρονική διεύθυνση: lsp 2001@uwasa.fi 
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Αναγνώστες του «Ο» γράφουν: 

 

Για την «Πολυγλωσσία» 
 

Από την αναγνώστρια του «Ο» και μέλος της ΕΛΕΤΟ, 
Ελπίδα Λουπάκη, την οποία και ευχαριστούμε, λάβαμε την 
ακόλουθη επιστολή: 
 
«Με αφορμή το άρθρο του κ. Β.Α. Φιλόπουλου για την 
Πολυγλωσσία, που δημοσιεύτηκε στο τεύχος του Ιουλίου- 
Αυγούστου 2000, θα ήθελα να προσθέσω κάποια στοιχεία τα 
οποία πιστεύω ότι θα ενδιέφεραν τους αναγνώστες του ‘Ο’. 
Όπως πολύ σωστά επισημάνθηκε, οι επίσημες γλώσσες της ΕΕ 
είναι έντεκα, αλλά ως γλώσσες εργασίας έχουν οριστεί τέσσερις: τα 
αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ισπανικά. Επιπλέον, ήδη από τον 
Ιούνιο 1992, όταν ακόμη τα κράτη μέλη της ΕΕ ήταν δώδεκα και οι 
επίσημες γλώσσες εννέα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 
Λισαβόνας είχε αποφασίσει ότι «Για λόγους αρχής, οι νομικές 
πράξεις και τα σημαντικά έγγραφα θα συνεχίσουν να 
μεταφράζονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες των κρατών μελών», 
προσέθετε ωστόσο ότι «Τα διάφορα θεσμικά όργανα θα πρέπει να 
υιοθετήσουν πρακτικές λύσεις, που θα επιτρέπουν την 
αποτελεσματική επικοινωνία κατά τις συνεδριάσεις» [Η μετάφραση 
είναι δική μου].  
Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι στον τομέα της διερμηνείας γίνεται 
εκτεταμένη χρήση των τεσσάρων γλωσσών εργασίας κατά τη 
διάρκεια συναντήσεων των επιτροπών και άλλων ομάδων. Συχνά 
χρησιμοποιείται επίσης, η τεχνική της ασύμμετρης διερμηνείας, 
κατά την οποία ένας ομιλητής είναι σε θέση να εκφράζεται στη 
μητρική του γλώσσα, αλλά οφείλει να παρακολουθεί τη συζήτηση 
σε μία από τις γλώσσες εργασίας.  
Στον τομέα της μετάφρασης οι πρακτικές λύσεις που προωθούνται 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ είναι η όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη τυποποίηση των κειμένων, η οποία με τη σειρά 
επιτρέπει τη μεγαλύτερη δυνατή χρήση των μεταφραστικών 
μνημών και της αυτόματης μετάφρασης.  
Επιπλέον, προκειμένου να μειωθεί ο όγκος της μετάφρασης, ένας 
σημαντικός αριθμός κειμένων συντάσσεται απευθείας στις 
γλώσσες εργασίας, ακόμη και όταν ο συντάκτης του κειμένου δεν 
είναι φυσικός ομιλητής της γλώσσας. Για παράδειγμα στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 30% των κειμένων συντάσσεται στα 
γαλλικά, το 25% στα αγγλικά, το 15% στα γερμανικά καθώς και το 
15% στα ισπανικά (στοιχεία του 1995). Το μέτρο αυτό οδηγεί 
σταδιακά σε μία υποβάθμιση της γλώσσας, καθώς περιορίζεται ο 
εκφραστικός της πλούτος, αλλά αυτό αποτελεί ένα ζήτημα που δεν 
είναι δυνατόν να αναπτυχθεί στο σημείο αυτό. 
Τέλος, όσον αφορά την πολιτική λύση που ενδέχεται να δοθεί στο 
ζήτημα της πολυγλωσσίας, για επικράτηση συγκεκριμένων 
γλωσσών, πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο δεν 
είναι δυνατό να συμβεί, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον, καθώς η 
πολυγλωσσία και το δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών να 
ενημερώνονται και να εκφράζονται στη μητρική τους γλώσσα, 
αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ, η οποία έχει 
θεσμοθετηθεί από το 1958 και ανανεώνεται συστηματικά με την 
ένταξη κάθε νέου κράτους μέλους. Ωστόσο, είναι σίγουρο ότι η 
κάθε χώρα θα πρέπει να οργανώσει κατάλληλα τη γλωσσική της 
πολιτική, ούτως ώστε να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες σε 
ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή.»  

Ελπίδα Λουπάκη 
Υποψήφια Διδάκτορας Α.Π.Θ. 

 
 
 

Γλώσσες στον Παγκόσμιο Ιστό  
 
Όπως αναφέρεται στο τεύχος 93/94, Δεκ. 1999 του 
Infoterm Newsletter  ο αριθμός των χρηστών που 
χρησιμοποιούν άλλες γλώσσες από αγγλικά αυξήθηκε από 
20% το 1995 σε πιο πολύ από 40% τον Αύγουστο του 
1999. Συγκεκριμένα, 40 εκατομμύρια χρήστες 
χρησιμοποιούσαν την αγγλική έναντι 10 εκατομμυρίων που 
χρησιμοποιούσαν άλλες γλώσσες το 1995 και 112 
εκατομμύρια και 83 εκατομμύρια, αντίστοιχα, το 1999. 
 
Η μεταβολή αυτή είναι αρκετά ταχεία και εμβάλλει σε 
σκέψεις ως προς την αλήθεια της κοινής δοξασίας ότι η 
αγγλική γλώσσα θα επικρατήσει στο Ίντερνετ. Σύμφωνα με 
τελευταίες εκτιμήσεις, η αγγλική γλώσσα χρησιμοποιείται 
μόνο από τα 57,4% των χρηστών του Διαδικτύου, ενώ τα 

υπόλοιπα ποσοστά χρησιμοποιούν άλλες γλώσσες όπως 
ιαπωνικά (8,8%), γερμανικά (6,2%), κινεζικά (4,4%), 
ισπανικά (4,3%), γαλλικά (4,2%), σουηδικά (3,3%), ιταλικά 
(2,5%), ολλανδικά (2%), κορεάτικα (1,9%) και πορτογαλικά 
(1,5%). 
 
Ενόψει του γεγονότος ότι οι πληροφορίες που διακινούνται 
στο Ίντερνετ αφορούν ειδικές γλώσσες, γίνεται φανερό ότι 
η διατήρηση μιας γλώσσας εξαρτάτα από την ανάπτυξη της 
ορολογίας της. 
 Β.Α.Φ. 
 
 
 
 

 
 
 

 
Συνεστίαση της ΕΛΕΤΟ 

 
 
 

Πολλά μέλη και αρκετοί φίλοι της συμμετείχαν στη 
συνεστίαση της ΕΛΕΤΟ που έγινε στο φιλόξενο κέντρο 
ΕΛΛΟΠΙΑ στο Χαλάνδρι την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2000. Οι 
κατ’ ιδίαν συζητήσεις συνέβαλαν στην αλληλογνωριμία των 
μελών και στο να αναπτυχθεί κέφι, ώστε να υπάρξει κοινό 
αίτημα να επαναλαμβάνονται περοδικά οι συνεστιάσεις. 
Στο τέλος της συνεστίασης, στην ομιλία του Προέδρου της 
ΕΛΕΤΟ, εξαγγέλθηκε ότι άρχισε η προετοιμασία για το 
τρίτο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» που θα 
πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2000, ακριβώς δύο έτη 
μετά το δεύτερο. Σ’ αυτό θα χρησιμεύσουν, όπως και σε 
άλλες δραστηριότητες, η έναρξη λειτουργίας των Γραφείων 
της ΕΛΕΤΟ, που έχουν παραχωρηθεί από το Ινστιτούτο 
Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ), στο κτίριό του στον 
Παράδεισο Αμαρουσίου. Τονίστηκε ότι απαιτείται 
συστράτευση των μελών για να πλαισιώσουν το Διοικητικό 
Συμβούλιο για κάθε δραστηριότητα και προπαντός για τις 
δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ΕΛΕΤΟ, όπως την 
απόδοση ορολογίας του EURODICAUTOM και την επιτυχή 
διεξαγωγή του επερχόμενου Εθνικού Προγράμματος 
Ορολογικού Συντονισμού (ΕΠΟΣ). 
 
 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
 
 
 

Λάβαμε – και ευχαριστούμε – τα ακόλουθα περιοδικά: 
 

• Οικονομική Βιομηχανική Επιθεώρηση, τεύχ. 757, 
Αύγ. 2000, τεύχ. 758, Σεπτ. 2000. 

• Ερευνώντας1, τεύχ. 4, Ιούλ.-Αύγ. 2000. 
• Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ, αρ. φύλ. 100, Ιούλ.-Αύγ. 2000. 
• Αρναία της Μακεδονίας, τεύχ. 47 Απρ.- Ιούν 2000. 
• Ελληνική Διεθνής Γλώσσα, τεύχ. 40, 41 Απρ.-Μάι.-

Ιούν 2000. 
• Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία, τεύχ. 19, Ιούλ.-

Αύγ. 2000. 
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Τα Γραφεία της ΕΛΕΤΟ 
 

ανοικτά κάθε Τρίτη 6-8 μ.μ. 
 
Τα Γραφεία της ΕΛΕΤΟ, που της έχει παραχωρήσει το 
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ), στο κτίριό του 
(Αρτέμιδος και Επιδαύρου, Παράδεισος Αμαρουσίου), 

                                                 
1 Εκδοση της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας 
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ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της, θα είναι ανοικτά κάθε Τρίτη απόγευμα 6-8 μ.μ.  
 
Μέλη του ΔΣ και άλλα προσφερόμενα μέλη της ΕΛΕΤΟ 
σας περιμένουν, αν θέλετε να συζητήσετε θέματα που 
αφορούν την ΕΛΕΤΟ και τις δραστηριότητές της, θέματα 
της Ελληνικής Γλώσσας και Ορολογίας ή θέματα 
Ορολογίας γενικότερα. Τηλέφωνο Γραφείων: 6875487. 
 
 

   Άκαμπτοι ή δύσκαμπτοι για βελτίωση 
 

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Δ. Ε. Μπέσκος 
σε κείμενό του στο Ενημερωτικό Δελτίο του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος για τον αντισεισμικό κανονισμό 
(ΕΑΚ): 
«6) Σχετικά με τη χρήση του όρου ακαμψία 
Σε όλο τον κανονισμό (ΕΑΚ 1999) γίνεται χρήση του όρου 
ακαμψία αντί του σωστού δυσκαμψία. Ο πρώτος όρος 
παρ’ όλον ότι σημαίνει μη δυνατότητα κάμψης ή γενικότερα 
παραμόρφωσης και επομένως αναφέρεται σε 
απαραμόρφωτα σώματα, χρησιμοποιείται για λόγους 
ιστορικούς μέχρι και σήμερα. Κάποτε όμως θα πρέπει να 
σταματήσει η χρήση του σε περιπτώσεις 
παραμορφώσιμων σωμάτων για τα οποία ο σωστός όρος 
είναι δυσκαμψία.» 
Για την αντιγραφή: Β.Α.Φ. 
 

 
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΜΕΛΩΝ 

 
Η εξόφληση των συνδρομών των μελών γίνεται με απευθείας πληρωμή 
στην ταμία της ΕΛΕΤΟ,  
 
κα Α. Γκόνου,  
Λ. Κατσώνη 16, 
145 61 Κηφισιά 
τηλ.: 801 9550 
 
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 τηλεομοιοτυπικά την απόδειξη στον αριθμό 806 8299. 
 

 

 
“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. 
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
Β. Α. Φιλόπουλος 
Πρόεδρος ΕΛΕΤΟ 
Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής 
Μ. Καρδούλη 
Α. Παπαναστασίου 
Β.Α.Φιλόπουλος 
Τηλέφωνα:  
πρωί: 6118986 
εσπέρα: 8042313, 8619521 
Τηλεομοιότυπο: 8068299, 8042385 
Ηλ. Ταχυδρομείο: valeonti@mail.otenet.gr 
Θέση στο Ιντερνετ: http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 
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. 
Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή 
ολόκληρου ή μέρους του “Ο” με μόνη υποχρέωση την 
αναφορά της πηγής. 

 

 
   Επίσκεψη στα ελληνόφωνα χωριά της 

Απουλίας 
 

Με την ευκαιρία της συμμετοχής στο συνέδριο «Ο 
θαλασσοδρόμος ελληνικός πολιτισμός στην ευρωπαϊκή 
ήπειρο και οι αποικίες της Μεγάλης Ελλάδας» που 
διεξάχθηκε στο Λέτσε της Απουλίας (Κάτω Ιταλία) από 4 
ως 8 Οκτωβρίου 2000, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΕΛΕΤΟ επισκέφθηκαν πρώην ελληνόφωνα χωριά. 
Ήρθαν σε επαφή με τους κατοίκους και παρακολούθησαν 
εκδηλώσεις με τραγούδια στη διάλεκτο γκρίκο. 
Κοινή διαπίστωση ήταν ότι παρόλο που η διάλεκτος γκρίκο 
δε μιλιέται πια, έχει έντονη συναισθηματική φόρτιση στους 
κατοίκους αυτών των χωριών. Υπάρχει τάση αναβίωσης 
καθώς διδάσκεται σε σχολεία. Πολλοί πιστεύουν ότι η 
γκρίκο δεν πρόκειται να αναβιώσει, καθώς σα δεύτερη 
γλώσσα των ιταλόφωνων κατοίκων θα διαδοθεί η κοινή νέα 
ελληνική, όπως ακριβώς συνέβηκε και με άλλες ελληνικές 
διαλέκτους. 
 Β.Α.Φ. 

Ορθοέπεια (2) 
 

Φθόγγοι και φωνήματα 
της σημερινής ελληνικής γλώσσας 

 

Οι φθόγγοι  είναι2 τα ελάχιστα ηχητικά στοιχεία που συνθέτουν τη 
φυσική ή υλική υπόσταση μιας γλώσσας. Σε κάθε ξεχωριστό 
σχηματισμό των φωνητικών οργάνων κατά την ομιλία αντιστοιχεί 
και ένας φθόγγος. Τα φωνήματα είναι οι ελάχιστες γλωσσικές 
μονάδες που έχουν εννοιολογικά διαφοροποιητική αξία σε μια 
γλώσσα (δηλαδή η αντικατάσταση ενός φωνήματος με ένα άλλο 
φώνημα στο ίδιο φωνητικό περιβάλλον επιφέρει αλλαγή της 
σημασίας). Όλοι οι φωνητικά παραπλήσιοι φθόγγοι που η 
εναλλαγή τους στο ίδιο φωνητικό περιβάλλον δεν επιφέρει αλλαγή 
σημασίας ταξινομούνται ως ένα φώνημα. π.χ. στις λέξεις /pos/ 
<πως> και /fos/ <φως> τα /p/ και /f/ είναι διαφορετικά φωνήματα.  
Η παράσταση των φθόγγων και φωνημάτων γίνεται με τα σύμβολα 
του διεθνούς φωνητικού αλφαβήτου, οι φθόγγοι μέσα σε αγκύλες 
ενώ τα φωνήματα ανάμεσα σε πλάγιες γραμμές π.χ. [ο], /ο/. Στα 
παρακάτω, για διευκόλυνση του αναγνώστη του «Ο», θα χρησι-
μοποιήσουμε τα διεθνή σύμβολα μόνο όπου είναι απαραίτητο 
για λόγους αμφισημίας. π.χ. /α/, /ε/ αλλά /u/ και όχι /ου/. 
Τα φωνήματα της νεοελληνικής είναι 26. Από αυτά τα 5 είναι 
φωνήεντα (εκφέρονται με ανεμπόδιστο το πέρασμα του αέρα της 
εκπνοής από τις φωνητικές χορδές ως τα χείλη και μπορούν να 
αποτελέσουν από μόνα τους συλλαβή) και τα 21 είναι σύμφωνα 
(χρειάζονται φωνήεντα για να αποτελέσουν συλλαβή ενώ κατά την 
εκφορά τους γίνεται άρθρωση, δηλαδή μικρό ή μεγάλο κλείσιμο 
του περάσματος). 
Στον Πίνακα 1 δίνεται η ταξινόμηση των φωνηέντων σύμφωνα με 
το σχηματισμό τους, ενώ στον Πίνακα 2 δίνεται η ταξινόμηση των 
συμφώνων στο γενικό πίνακα ταξινόμησης συμφώνων3 
οποιασδήποτε γλώσσας. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εδώ θεωρούμε ως φώνημα και το άγμα /n j       / που λέγεται και 
«ουρανικό ν»  κατά την εκφορά του οποίου η άρθρωση γίνεται στη μαλακή 
υπερώα (ουρανίσκο). Αυτό το φώνημα είναι π.χ. το <γ> στη λέξη <άγχος>, 
που η προφορά της είναι /άn j       χος/. 
 

Πίνακας 1 – Φωνηματική ταξινόμηση των σημερινών 
φωνήεντων της Ελληνικής Γλώσσας 

 

Ραχιαίο 
Υψος 

Χρησιμοποιούμενο μέρος της ράχης της γλώσσας 

 Μπροστινό μέρος 
(Πρόσθια) 

Μεσαίο 
μέρος 

(Μεσαία) 

Πίσω μέρος 
(Οπίσθια) 

Μεγάλο /ι/    /u/ 
Μεσαίο  /ε/  /o/  
Μικρό   /α/   

Ιστορική 
γραφή 

<ι>, <η>, 
<υ>, <ει>, 
<οι>, <υι> 

<ε>, <αι> <α> <ο>, 
<ω> 

<ου> 

 

                                                 
2  Γ. Μπαμπινιώτης «Θεωρητική Γλωσσολογία», 1980 
3 Κ. Βαλεοντής «Η εγκαταλειμμένη Προφορική Ελληνική Γλώσσα», 1998. 
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Πίνακας 2 – Φωνηματική ταξινόμηση των σημερινών συμφώνων της Ελληνικής Γλώσσας 
 

 ΘΕΣΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ  
ΔΟΝΗΣΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΥΠΟΣ 
ΑΡΘΡΩ-
ΣΗΣ 

 
ΧΕΙΛΙΚΑ 

 
ΑΚΡΟΓΛΩΣΣΙΚΑ 

ΠΡΟΣΘΙΟ- 
ΓΛΩΣΣΙΚΑ 

ΟΠΙΣΘΟ- 
ΓΛΩΣΣΙΚΑ 

ΓΛΩΤΤΙ-
ΔΙΚΑ 

ΤΩΝ 
ΦΩΝΗΤΙ-
ΚΩΝ 

 Διπλο 
χειλικά 

Χειλο-
δοντικά 

Γλωσσο-
δοντικά 

Γλωσσο-
φατνιακά 

Γλωσσο-
ϋπερωικά 

Σκληρο-
ϋπερωικά 

Μαλακο-
ϋπερωικά 
(Ουρανικά) 

Γλωττιδικά ΧΟΡΔΩΝ 

 
 

     ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ 

 
/π/  <π> 

 

  /τ/  <τ> 
/τσ/  <τσ> 

   
/κ/  <κ> 

  
ΑΗΧΑ 

 

ΑΝΑΚΟ- 
ΠΤΙΚΑ 

ή 
ΕΚΚΡΟΤΑ  

/b/  <μπ> 
 

  /d/  <ντ> 
/dζ/  <τζ> 

   
/g/  <γγ, γκ> 

  
ΗΧΗΡΑ 

 
 
 

 
ΡΙΝΙΚΑ 

 

 
/μ/  <μ> 

 

   
/ν/  <ν> 

   
/ n j         /  <γ> 

  
ΗΧΗΡΑ 

 
 

ΕΞΑΚΟ- 

 
 

ΤΡΙΒΙΚΑ 

 
 
 

 
/φ/  <φ> 

 
/θ/  <θ> 

 
/σ/  <σ, ς> 

   
/χ/  <χ> 

  
ΑΗΧΑ 

ΛΟΥΘΗ- 
ΤΙΚΑ 

  
 
 

 
/β/  <β> 

 
/δ/  <δ> 

 
/ζ/  <ζ> 
/ρ/  <ρ> 

   
/γ/  <γ> 

  
ΗΧΗΡΑ 

  
  ΠΛΕΥΡΙΚΑ 

 
 
 

   
/λ/  <λ> 

     
ΗΧΗΡΑ 

  
ΤΡΙΛΙΕΣ 

 
 
 

        
ΗΧΗΡΑ 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υπογράμμιση στα τσ  και dζ σημαίνει ότι οι δεν υπάρχουν δύο φθόγγοι  /τ - σ/ ή /d - ζ/ αλλά ένας σε κάθε περίπτωση. 
Κ.Β.     

 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ4 έλα κι εσύ 
 

 
Πού τονίζονται τα προπαροξύτονα 

στη Γενική; 
 

Με αφορμή μια παρατήρηση για το κατέβασμα του τόνου στη 
δεύτερη λέξη του σύμπλοκου όρου αναγνωριστικό μορφοτύπου 
(που «δεν είναι σύμφωνο με τον κανόνα της σχολικής γραμματικής 
γιατί πρόκειται για προπαροξύτονη σύνθετη λέξη») κάμαμε μια 
μικρή έρευνα στα δυο έγκυρα λεξικά της νεοελληνικής εξετάζοντας 
το κατέβασμα ή μη του τόνου στη γενική διάφορων 
προπαροξύτονων σύνθετων ουσιαστικών (αρσενικών σε –ος ή 
ουδετέρων σε –ο).  
Το συμπέρασμα (όπως φαίνεται και από τον πίνακα που 
ακολουθεί) είναι ότι κάποιοι από τους κανόνες της «Νεοελληνικής 
Γραμματικής», όπως είναι διατυπωμένοι, δεν καλύπτουν πλήρως 
τη σημερινή μας γλώσσα. Παρά τις είκοσι και πλέον εκδόσεις της 
ΝΓ, ως τώρα, δεν μπόρεσαν δυστυχώς να διορθωθούν τα λάθη, οι 
ασάφειες και οι παραλείψεις της. Το αποτέλεσμα μειώνει το 
κύρος ενός τόσο βασικού εγχειριδίου, και κλονίζει την εμπιστοσύνη 
του νεοέλληνα χρήστη του. 
Ο κανόνας αυτός που αφορά τα προπαροξύτονα σύνθετα ή 
πολυσύλλαβα πρέπει να τροποποιηθεί/συμπληρωθεί ώστε να 
καλύψει τη σωρεία σύνθετων ουσιαστικών που δεν έχουν 
«λαϊκή» σύνθεση και που έχουν συχνότατη χρήση στον 
επιστημονικό λόγο (πολλά δε από αυτά και στον απλό λόγο). 
 

Ονομαστική  Γενική  
 ΛΕΞΙΚΟ 

Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ 
ΛΕΞΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ 

ανάτυπο ανατύπου ανατύπου 
αντίτυπο αντιτύπου αντίτυπου & 

αντιτύπου 
στιγμιότυπο στιγμιοτύπου στιγμιότυπου & 

στιγμιοτύπου 
τηλέτυπο τηλετύπου τηλετύπου 
φωτοαντίγραφο φωτοαντιγράφου φωτοαντίγραφου & 

φωτοαντιγράφου 
αντίκτυπος αντίκτυπου & 

αντικτύπου 
αντίκτυπου 

γονότυπος γονοτύπου γονοτύπου & 
γονότυπου 

ανεμολόγιο ανεμολογίου ανεμολογίου 

                                                 
4 ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

Ονομαστική  Γενική  
 ΛΕΞΙΚΟ 

Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ 
ΛΕΞΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ 

ανθολόγιο ανθολογίου ανθολόγιου & 
ανθολογίου 

απουσιολόγιο απουσιολογίου απουσιολογίου 
βαθμολόγιο βαθμολογίου βαθμολογίου 
δειγματολόγιο δειγματολογίου δειγματολόγιου & 

δειγματολογίου 
δημοτολόγιο δημοτολογίου δημοτολογίου 
διαιτολόγιο διαιτολογίου διαιτολογίου 
δραματολόγιο δραματολογίου δραματολογίου 
δρομολόγιο δρομολογίου δρομολογίου 
ερωτηματολόγιο ερωτηματολογίου ερωτηματολογίου 
ημερολόγιο ημερολογίου ημερολογίου 
θεματολόγιο θεματολογίου θεματολογίου 
κοστολόγιο κοστολογίου κοστολόγιου & 

κοστολογίου 
κτηματολόγιο κτηματολογίου κτηματολογίου 
λεξιλόγιο λεξιλογίου λεξιλογίου 
μισθολόγιο μισθολογίου μισθολογίου 
αεροδρόμιο αεροδρομίου αεροδρομίου 
πεζοδρόμιο πεζοδρομίου πεζοδρομίου 
ελαιόκαρπος ελαιοκάρπου ελαιοκάρπου 
περιθώριο περιθωρίου περιθωρίου 
υδροχλώριο υδροχλωρίου υδροχλωρίου 
αμαξοστάσιο αμαξοστασίου αμαξοστάσιου & 

αμαξοστασίου 
εργοστάσιο εργοστασίου εργοστασίου 
εργοτάξιο εργοταξίου εργοταξίου 
ηλιοστάσιο ηλιοστασίου ηλιοστασίου 
κλιμακοστάσιο κλιμακοστασίου κλιμακοστασίου 
μηχανοστάσιο μηχανοστασίου μηχανοστασίου 
γυροσκόπιο γυροσκοπίου γυροσκοπίου 
μικροσκόπιο μικροσκοπίου μικροσκοπίου 
αγκυροβόλιο αγκυροβολίου αγκυροβολίου 
βολτόμετρο βολτομέτρου βολτομέτρου 
ανεμόμετρο ανεμομέτρου ανεμόμετρου & 

ανεμομέτρου 
μικρόφωνο μικροφώνου μικρόφωνου & 

μικροφώνου 
μεγάφωνο μεγαφώνου μεγάφωνου & 

μεγαφώνου 
τηλέφωνο τηλεφώνου τηλεφώνου 
… … … 

 

  Κ.Β. 
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ: 

 
Μελέτη, εκπόνηση, ... και με οποιοδήποτε τρό-
πο ανάπτυξη της Ελληνικής Ορολογίας... Συμ-
βολή στην ανάπτυξη της Ελληνικής Γλώσσας 
και προώθηση του ρόλου της στη διεθνή Ορο-
λογία... 
 
  (Από το Καταστατικό) 
 

 
 

  ΕΠΟΣ: 
Η μεγάλη ευκαιρία της Ελληνικής 

Ορολογίας 
 

Το ΕΠΟΣ (Εθνικό Πρόγραμμα Ορολογικού Συντονισμού) 
είναι μια εθνική κινητοποίηση για συντονισμένη παρα-
γωγή, διαγλωσσική αντιστοίχιση, ταξινομική ψηφιακή 
αποθήκευση, εκτεταμένη διάδοση και μονοαπευθυντική 
διαδικτυακή διάθεση πολλών εκατοντάδων χιλιάδων 
σύγχρονων ελληνικών όρων σε μεγάλο πλήθος 
θεματικών πεδίων. Είναι ένα πρόγραμμα εξαετές (2001-
2006) που έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση από το Γ’ 
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. 
 

Η πρωτοβουλία ήταν της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 
Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) η οποία ανέθεσε στο Ινστιτούτο 
Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) και στο Εθνικό Κέντρο 
Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) την προετοιμασία προγράμματος με 
την ονομασία ΕΠΟΣ. Μερίμνη των ΙΕΛ και ΕΚΤ 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Συντονισμού (ΕΣ) η οποία στη 
συνέχεια συνέστησε την Ομάδα Εργασίας (ΟΕ) του 
ΕΠΟΣ. 
 

Την Επιτροπή Συντονισμού αποτελούσαν οι ακόλουθοι 
εκπρόσωποι των θεσμικών φορέων του ΕΠΟΣ: 
Πρόεδρος:  
Θ. Τάσιος, Καθηγητής ΕΜΠ 
Μέλη:  
Γ. Βαρουφάκης, Καθηγητής, Πρόεδρος του Ελληνικού 

Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) 
Θ. Εξαρχάκος, Καθηγητής, Πρόεδρος του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (ΠΙ) 
Γ. Καραγιάννης, Καθηγητής, Διευθυντής του Ινστιτούτου 

Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) 
Π. Λιγομενίδης, Καθηγητής, Ακαδημαϊκός (ΑΚ.ΑΘ.) 
Ε. Μπούμπουκας, Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου 

Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) 
Γ. Πατσιαβός, Προϊστάμενος Τμήματος Διεθνών 

Σχέσεων Μεταφορών του Υπουργείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΥΠΜΕ) 

Β. Α. Φιλόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας 
Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 

Θ. Φωτεινοπούλου, Διευθύντρια του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέν-
τρωσης (ΥΠΕΣΔΔΑ) 

Αναπληρ. Μέλη:  
Κ. Βαλεοντής, Γενικός Γραμματέας της ΕΛΕΤΟ 
Γ. Παπαδόπουλος, Σύμβουλος του ΠΙ 
Ε. Σαχίνη, Διευθύντρια του ΕΚΤ 
Γραμματέας: Γ. Μικρός Ινστ. Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) 
 

Την ΟΕ αποτελούσαν τα ακόλουθα στελέχη τα οποία είναι εμπειρο-
γνώμονες των θεσμικών φορέων που εκπροσωπούνται στην ΕΣ: 

Μέλη      Φορείς               
Κώστας Βαλεοντής Ελλην. Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Ελευθερία Γιακουμάκη Ακαδημία Αθηνών (ΑΚ.ΑΘ.) 
Θόδωρος Δεβενές ΥΠΕΣΔΔΑ 
Σαράντος Καπιδάκης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) 
Έλενα Μάντζαρη Ινστ. Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) 
Θοδώρα Τριαντοπούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) 
Στέλιος Φραγκόπουλος Ελλ. Οργαν. Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) 
Αναστασία Χαρχαρίδου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) 
 

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού του ΕΠΟΣ εκπονήθηκε – από 
την ΕΣ – με την ανάδραση και της ΟΕ – Στρατηγική 
Μελέτη και από την ΟΕ – με την ανάδραση και της ΕΣ – το 
Επιχειρησιακό Σχέδιο Ορολογίας. 
 

Στη Στρατηγική Μελέτη επισημαίνονται τα προβλήματα της 
Ελληνικής Ορολογίας, διαμορφώνεται το γενικό πλαίσιο για 
τη ροή του όλου προγράμματος ΕΠΟΣ και περιγράφονται 
συνοπτικά οι ρόλοι των θεσμικών φορέων. 
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Ορολογίας αποσκοπεί στη 
δημιουργία λειτουργικής υποδομής για τη συγκέντρωση, 
τον συντονισμό και την αναβάθμιση των εργασιών 
ορολογίας στην Ελλάδα καθώς και στην παραγωγή 
ελληνικών όρων σε όλους τους σημαντικούς τομείς του 
ανθρώπινου επιστητού και στην ένταξη των όρων αυτών 
στο γνωσιολογικό και επικοινωνιακό πλαίσιο της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας. 
 

Με το σύνολο των Έργων του Επιχειρησιακού Σχεδίου 
Ορολογίας επιδιώκεται ολόπλευρη και εμπεριστατωμένη 
αντιμετώπιση του προβλήματος των όρων της σύγχρονης 
Ελληνικής Γλώσσας, ώστε αυτή να ανταποκρίνεται με 
συνέπεια και πληρότητα στις σύγχρονες απαιτήσεις σε 
ορολογικούς πόρους στο πλαίσιο της γενικής 
ηλεκρονικής διαδικτύωσης και της απαιτούμενης ταχύτατης 
αναζήτησης, ανεύρεσης, άντλησης και, γενικά, δια-
κίνησης των πληροφοριών σε κάθε τομέα της γνώσης. 
 

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Ορολογίας συγκροτείται από 12 
Έργα αποτελούμενα από αλληλοσυνδεόμενες Γραμμές 
Δράσης (ΓΔ). Ανάδοχοι των 12 έργων είναι οι θεσμικοί 
φορείς του ΕΠΟΣ: Ακ.ΑΘ., ΠΙ, ΙΕΛ, ΕΚΤ, ΕΛΟΤ, 
ΥΠΕΣΔΔΑ, ΥΠΜΕ, Υπ. Πολιτισμού και Υπ. Γεωργίας. Μαζί 
με τους θεσμικούς φορείς του ΕΠΟΣ, για την εκτέλεση του 
Προγράμματος προβλέπεται εμπλοκή συνολικά 180 
φορέων, υπεύθυνων ή συνεργαζόμενων στις επιμέρους 
ΓΔ των Έργων, ενώ θα παραχθούν ελληνικοί όροι σε 140 
θεματικά πεδία. 
 

Διακρίνονται πέντε κατηγορίες Γραμμών Δράσης:  
• ΓΔ Υποδομής (ορολογικής και/ή τεχνολογικής) 
• ΓΔ Παραγωγής όρων με τη δημιουργία Ανθρώπινων Δικτύων 
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Ορολογίας (ΑΔΟ) 
• ΓΔ Αποθήκευσης και Ταξινόμησης των παραγόμενων όρων 
• ΓΔ Διάθεσης και Διάχυσης των παραγόμενων όρων 
• ΓΔ Ειδικών Ορολογικών Εφαρμογών. 
 

Βασική οντότητα του ΕΠΟΣ για την παραγωγή όρων είναι 
τα ΑΔΟ. Τα ΑΔΟ και η λειτουργία τους αποτελούν μια νέα 
μορφή των οργάνων και διεργασιών που έχουν 
εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία στον 20ό αιώνα από τους 
οργανισμούς και οργανώσεις Τυποποίησης στο πλαίσιο 
των σημερινών τεχνολογικών δυνατοτήτων και με τις 
προοπτικές της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Σε κάθε ΑΔΟ 
θα υπάρχει ένας πυρήνας ο οποίος θα λειτουργεί με την 
ευθύνη συγκεκριμένου φορέα, σύμφωνα με συγκεκρι-
μένους κανονισμούς που θα εκπονηθούν σε ΓΔ Υποδο-
μής του ίδιου του ΕΠΟΣ, και θα απευθύνεται σε δύο 
σύνολα ατόμων ή φορέων: των ειδικών αποδεκτών και 
των γενικών αποδεκτών, ενώ πυρήνας και αποδέκτες θα 
είναι διαδικτυωμένοι, ώστε η πληροφορία να διακινείται 
ταχύτατα και ο εκμηδενισμός των αποστάσεων να 
εξασφαλίζει μαζικότερη συμμετοχή των εμπειρογνωμόνων 
κάθε θεματικού πεδίου αλλά και των ενδιαφερομένων 
γενικότερα. 

Βασικό αποτέλεσμα, και εργαλείο συνάμα, του ΕΠΟΣ θα 
είναι η Εθνική Βάση Δεδομένων Ορολογίας (ΕΒΔΟ) της 
οποίας η ανάπτυξη θα γίνει με ευθύνη του ΙΕΛ ενώ η 
λειτουργία με ευθύνη του ΕΚΤ. Στην ΕΒΔΟ θα 
συγκεντρωθεί και θα οργανωθεί ιεραρχικά το σύνολο της 
παραγωγής όρων του ΕΠΟΣ. Ταυτόχρονα, με τη διασύν-
δεση της ΕΒΔΟ με τις υπόλοιπες υπάρχουσες Θεματικές 
Βάσεις Δεδομένων Ορολογίας θα δοθεί η δυνατότητα 
στους χρήστες να έχουν άμεση και εύκολη πρόσβαση στα 
ορολογικά δεδομένα ενός συνολικού δικτύου βάσεων 
μέσω μίας και μόνο κεντρικής ιστόθυρας στο Ίντερνετ, 
που θα λειτουργεί με ευθύνη του ΕΚΤ. 
 

Ο ρόλος της ΕΛΕΤΟ στην εκτέλεση του Επιχειρησιακού 
Σχεδίου Ορολογίας θα είναι κεντρικός. Στις πρώτες φάσεις 
του Προγράμματος η ΕΛΕΤΟ θα είναι υπεύθυνη για τις 
Γραμμές Δράσης Ορολογικής Υποδομής, στις οποίες θα 
συντονίσει τους κατ’ αντικείμενο συναρμόδιους φορείς για 
τη δημιουργία του επιστημονικού και κανονιστικού πλαισίου 
μεσα στο οποίο θα λειτουργούν τα ΑΔΟ για την παραγωγή 
ελληνικών όρων. Στη συνέχεια, θα έχει την ευθύνη της 
ορολογικής κατάρτισης των πυρήνων και μελών των 
ΑΔΟ, πριν αυτά αρχίσουν να παράγουν όρους. Κατά τη 
λειτουργία των ΓΔ παραγωγής όρων, η ΕΛΕΤΟ θα 
διασφαλίζει την εφαρμογή του όλου κανονιστικού 
πλαισίου και την τήρηση των ισχυουσών διατάξεων 
(κανόνες παραγωγής όρων, λειτουργία Δημόσιας Κρίσης, 
προθεσμίες παραλαβής του προϊόντος των ΑΔΟ), όντας σε 
συνεχή επαφή και συνεργασία με τη Συντονιστική 
Επιτροπή του ΕΠΟΣ. Τέλος, θα συνεργάζεται με την 
Ακαδημία Αθηνών και θα εισηγείται σ’ αυτήν 
(συγκεντρώνοντας από τα ΑΔΟ) τις περιπτώσεις 
προβλημάτων (όπως περιπτώσεις έντονων διχογνωμιών 
για την απόδοση όρων, περιπτώσεις πολλαπλών αποδό-
σεων κτλ.) που θα επιλύει το Εθνικό Συμβούλιο 
Ορολογίας το οποίο θα ιδρυθεί και θα λειτουργεί με 
ευθύνη της Ακαδημίας). 
 

Κλείνοντας αυτό το σύντομο αφιέρωμα, θα πρέπει να 
τονίσουμε ότι το ΕΠΟΣ (που ελπίζουμε πως θα εγκριθεί) 
αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την Ελληνική Ορολογία. 
Η ΕΛΕΤΟ πρέπει να δραστηριοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό 
ενόψει των ευθυνών και καθηκόντων της στο πλαίσιο του 
Προγράμματος αυτού. Το ΔΣ σύντομα θα απευθυνθεί σε 
όλα τα μέλη της ΕΛΕΤΟ με σκοπό να επιστρατεύσει και 
αξιοποιήσει για την επιτυχή πραγμάτωση του ΕΠΟΣ κάθε 
προσφερόμενη γνώση, εμπειρογνωσία και/ή δεξιότητα των 
μελών της, σε πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις του 
Καταστατικού της. 

Κ.Β.    
 

 
 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ εύχεται στα 
Μέλη και στους φίλους της Ευτυχισμένο και 
Δημιουργικό το καινούργιο έτος 2001! 

 
Κοπή της Πίτας της ΕΛΕΤΟ 

 
 
 

Η πρώτη συνεστίαση της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας 
θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο ΕΛΛΟΠΙΑ, (Αριστοτέλους 
84, Χαλάνδρι) στις 19 Ιανουαρίου 2001, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 8.00 μ.μ., και θα γίνει Κοπή της 
Πίτας της ΕΛΕΤΟ. Τιμή συμμετοχής 8.000 δρχ. το άτομο.  
 

 
Από την Ομάδα Ορολογίας του ΠΙ:             

   Οι «περιπέτειες» του ρήματος «άγω»  
και των ρημάτων σε «-λλω» 

 

Η Ομάδα Ορολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
καταγράφει, εξετάζει και σημειώνει: 
Δεινοπαθούν το ρήμα «άγω» στον προφορικό λόγο κυρίως 
και τα ρήματα σε «-λλω» στο γραπτό λόγο. Άγνοια 
ρηματικών θεμάτων και χρόνων παράγουν απίθανους 
ρηματικούς τύπους ή προκαλούν ακόμη και εμπλοκή στο 
λόγο όταν ομιλητής ή γράφων πρέπει να τα 
χρησιμοποιήσουν.  
Έχουμε καταγράψει, κυρίως από τον προφορικό λόγο στα 
ΜΜΕ: 

ΛΑΘΟΣ        ΣΩΣΤΟ       
είχε ανάξει  είχε αναγάγει 
είχαμε συνάξει  είχαμε συναγάγει 
αναγάγοντας  ανάγοντας 
εξήγε ΑΝΤΙ εξήγαγε 
θα εξάγουμε  θα εξαγάγουμε 
να εξάγουμε  να εξαγάγουμε 
διεξαγάγοντας  διεξάγοντας 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θέμα αγ- / ενεστώτας – παρατατικός – μέλλοντας 

διαρκείας/ διάρκεια ή επανάληψη πράξης. 
  Θέμα αγαγ- / μέλλοντας στιγμιαίος – αόριστος – 

συντελικοί χρόνοι / στιγμιαίο της πράξης 
Π.χ. θα εξάγουμε / επαναλαμβανόμενη πράξη – μέλλοντας 

διαρκείας. θα εξαγάγουμε / στιγμιαία πράξη – μέλλοντας 
στιγμιαίος. 

 εξήγε / διάρκεια στο παρελθόν – παρατατικός 
 εξήγαγε / παρελθόν – στιγμιαίο της πράξης – αόριστος 
 είχαμε εξαγάγει / υπερσυντέλικος 
 να εξάγω / επανάληψη – βουλητική πρόταση 
 να εξαγάγω / στιγμιαία πράξη – βουλητική πρόταση. 
 
ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ «-λλω» 

ΛΑΘΟΣ        ΣΩΣΤΟ       
θα υποβάλλω  θα υποβάλω 
να προβάλλουμε ΑΝΤΙ να προβάλουμε 
έχουμε αναβάλλει  έχουμε αναβάλει 
με κατέβαλλε (η 

ασθένεια) 
 με κατέβαλε (η 

ασθένεια) 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δύο -λλ- / ενεστώτας – παρατατικός – μέλλοντας 

διαρκείας/ διάρκεια - επαναλαμβανόμενη πράξη 
  Ενα -λ- / μέλλοντας στιγμιαίος – αόριστος – 

συντελικοί χρόνοι / στιγμιαία πράξη 
Π.χ. θα υποβάλλω / επανάληψη – μέλλοντας διαρκείας 

θα υποβάλω / μέλλοντας στιγμιαίος– στιγμιαία πράξη 
 υπέβαλε / παρελθόν – στιγμιαία πράξη – αόριστος 
 έχω υποβάλει / παρακείμενος 
 να υποβάλλω / διάρκεια – βουλητική πρόταση 
 να υποβάλω / στιγμιαία πράξη – βουλητική πρόταση 
 Ρ.Γ. 

 
 
 

Είπαν για την Ελληνική Γλώσσα 
 
 

• Έλεν Κέλερ (τυφλή Αμερικανίδα συγγραφεύς):  
«Αν το βιολί είναι το τελειότερο μουσικό όργανο, τότε η 
ελληνική γλώσσα είναι το βιολί της ανθρώπινης σκέψης». 
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• Μπέρναρ Σο:  
«Αν στη βιβλιοθήκη σας δεν έχετε τους αρχαίους Έλληνες 
τότε μένετε σ’ ένα σπίτι χωρίς φως». 
• Φρειδερίκος Σαγκρέδο (Ισπανός γλωσσολόγος):  

«Η ελληνική γλώσσα είναι από ουσία θεϊκή. Πρέπει να γίνει 
η δεύτερη μητρική γλώσσα όλης της Ευρώπης και η πρώτη 
γλώσσα όλων των καλλιεργημένων ανθρώπων». 
• Πολ Φορ (Γάλλος Ακαδημαϊκός):  

«Ποιος δεν ξέρει ότι το ετρουσκικό αλφάβητο είναι όλο 
δανεισμένο από τους Έλληνες της Κύμης;» 
• Κλοντ Φοριέλ (Γάλλος διανοούμενος):  

«Η ελληνική γλώσσα είναι πιο πλούσια από τη γερμανική, 
πιο διαυγής από τη γαλλική, πιο ευλύγιστη από την ιταλική  
και πιο αρμονική από την ισπανική, είναι η ωραιότερη 
γλώσσα της Ευρώπης». 
Αυτά λένε οι ξένοι, ενώ εμείς την κακοποιούμε βαναύσως! 
(Από το «Φύλλο Συνταξιούχων ΟΤΕ», 126, Νοέμ. 2000) 
 Για την αντιγραφή 
 Μιχ.Κ. 

 
 

 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 

 
 
 

Λάβαμε – και ευχαριστούμε – τα ακόλουθα περιοδικά: 
 

• Οικονομική Βιομηχανική Επιθεώρηση, τεύχ. 760, 
Νοέμ. 2000. 

• Ερευνώντας1, τεύχ. 5, Σεπτ.-Οκτ. 2000. 
• Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ, αρ. φύλ. 101, Σεπτ.-Οκτ. 2000. 
• Ελληνική Διεθνής Γλώσσα, τεύχ. 7, Ιούλ.-Αύγ. 2000. 
• Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία, τεύχ. 20, Σεπτ.-

Οκτ. 2000. 
• Χρονικά, αρ. φύλλ. 169, Σεπτ.-Οκτ. 2000. 
 

“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. 
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
Β. Α. Φιλόπουλος 
Πρόεδρος ΕΛΕΤΟ 
Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής 
Μ. Καρδούλη 
Α. Παπαναστασίου 
Β.Α.Φιλόπουλος 
Τηλέφωνα:  
πρωί: 6118986 
εσπέρα: 8042313, 8619521 
Τηλεομοιότυπο: 8068299, 8042385 
Ηλ. Ταχυδρομείο: valeonti@mail.otenet.gr 
Θέση στο Ιντερνετ: http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 
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. 
Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή 
ολόκληρου ή μέρους του “Ο” με μόνη υποχρέωση την 
αναφορά της πηγής. 

 
 

OROGRAMMA  No 45, November-December 2000, ISSN 
1106-1073 

Bimonthly edition of  

Hellenic Society for Terminology (ELETO) 

Sokrati Tsakona 5 & Iatridi 

GR-152 36   PENTELI   GREECE 

                                                 
1 Εκδοση της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας 

 
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΜΕΛΩΝ 

 
Η εξόφληση των συνδρομών των μελών γίνεται με απευθείας πληρωμή 
στην ταμία της ΕΛΕΤΟ,  
 
κα Α. Γκόνου,  
Λ. Κατσώνη 16, 
145 61 Κηφισιά 
τηλ.: 801 9550 
 
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 τηλεομοιοτυπικά την απόδειξη στον αριθμό 806 8299. 
 

 

  

Ορθοέπεια (3) 
 

Μονάδες του προφορικού και του 
γραπτού ελληνικού λόγου 

 

Συνεχίζουμε και σε τούτο το φύλλο την ανάπτυξη του θέματος 
«Ορθοέπεια» κάνοντας μια συγκριτική παρουσίαση των βασικών 
γλωσσικών μονάδων του προφορικού και του γραπτού λόγου. 
 

Στον Πίνακα 3 συνοψίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των 
μονάδων αυτών. Στον προφορικό λόγο λαμβάνεται υπόψη η 
ηχητική παράσταση των μονάδων (δηλαδή η αντιπροσώπευσή 
τους με ήχους), ενώ στο γραπτό λόγο η γραπτή παράστασή τους 
(δηλαδή η αντιπροσώπευσή τους με γράμματα). Τόσο στον 
πρώτο όσο και στον δεύτερο εξετάζεται ταυτόχρονα και η 
εννοιολογική/σημασιολογική ή πληροφοριακή υπόσταση των 
μονάδων.  
 

Επισημαίνουμε ότι η ανάλυση του πίνακα δεν είναι γλωσσολογικά 
εξαντλητική. Για παράδειγμα, μεταξύ λέξης και πρότασης δεν 
παρεμβάλαμε τη «φράση» ή το «σύνταγμα», αλλά επιλέξαμε τον 
«όρο» τονίζοντας έτσι την κεφαλαιώδη σημασία του στη γλωσσική 
επικοινωνία. 
 

Για την ευκολία του αναγνώστη, στο συμβολισμό των φωνημάτων 
τηρούμε, όπως και στα προηγούμενα, το ελληνικό αλφάβητο 
γενικά, ενώ για περιπτώσεις ενδεχόμενης αμφισημίας (όπου δεν 
υπάρχει αμφιμονοσήμαντη απόδοση φωνήματος με ελληνικό 
γράμμα ή γράμματα), χρησιμοποιούμε σύμβολα του διεθνούς 
φωνητικού αλφαβήτου όπως /b/, /d/, /g/ κτλ. 
 

Όπως προκύπτει από τη μελέτη του πίνακα, οι μονάδες αυτές δεν 
έχουν αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία μεταξύ τους, ούτε είναι εξίσου 
διακριτές και στα δύο είδη λόγου. Έτσι: 
 

• ένας φθόγγος ή ένα φώνημα δεν αντιστοιχεί πάντοτε σε ένα 
γράμμα 

• η συλλαβή, ενώ αποτελεί θεμελιώδη μονάδα της ομιλίας, δεν 
διακρίνεται ιδιαίτερα στο γραπτό λόγο, ενώ ο «κανόνας 
συλλαβισμού» της γραμματικής είναι εν πολλοίς αυθαίρετος (γι’ 
αυτό και έχει αλλάξει κατά καιρούς) 

• το μόρφημα δεν είναι ευδιάκριτο στον προφορικό λόγο όπως 
είναι στο γραπτό 

• αντίθετα με τη συλλαβή, η λέξη δεν ξεχωρίζει στον προφορικό 
λόγο, συνήθως χάνεται μέσα στις εκφωνήσεις 

• ο όρος, στη χρήση του, αντιστοιχεί πάντοτε σε μία έννοια. Ο 
μονολεκτικός όρος συμπεριφέρεται ως λέξη. Ο πολυλεκτικός 
όρος διατηρεί συγκεκριμένη και σταθερή σχέση των συνθετικών 
του, ώστε συνήθως ξεχωρίζει τόσο προφορικά όσο και γραπτά. 
Η γνώση μεταδίδεται με έννοιες και σχέσεις εννοιών, που 
εκφράζονται με αντίστοιχους όρους. 

• η εκφώνηση είναι η «προφορική πρόταση». Αποτελείται από 
μία ή περισσότερες προτάσεις ή από μέρος πρότασης. Ο 
προφορικός λόγος είναι ακολουθία εκφωνήσεων, με παύσεις, 
μικρής ή μεγάλης διάρκειας, ανάμεσά τους. Η πρόταση του 
γραπτού λόγου δεν διακρίνεται πάντοτε στην ομιλία.  

• Η «προφορική περίοδος» αντιστοιχεί σε μία ή περισσότερες 
περιόδους π.χ. /γιάπέζμuγιόργο # θαρθίζμαζίμασ;/2 

 

                                                 
2 Συμπληρώνοντας το θέμα του προηγούμενου φύλλου αναφέρουμε εδώ 
τους διφθόγγους της σημερινής ελληνικής: 
Γνήσιοι ή κατερχόμενοι: /αϊ/, /εϊ/, /οϊ/, /uι/ π.χ. /αϊτόσ/ 
Καταχρηστικοί ή ανερχόμενοι: /ια/, /ιε/, /ιι/, /ιο/, /ιu/ π.χ. /πεδγιά/ 
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Πίνακας 3 – Συγκριτική παρουσίαση βασικών μονάδων του προφορικού και του γραπτού λόγου 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ 

Μονάδα Βασικά Χαρακτηριστικά Μονάδα Βασικά Χαρακτηριστικά 
φθόγγος Εχει ατομική ακουστική υπόσταση 

π.χ. 
[α] :  <α> για κάθε συγκεκριμένο τρόπο με τον 

οποίο αυτό προφέρεται (στοματικό, ρινικό, 
ανοικτό, κλειστό κτλ.) 

 

γράμμα Η μικρότερη μονάδα του γραπτού κειμένου. Συμβολίζει ολι-
κώς ή μερικώς ένα φώνημα. Εχει ξεφύγει, με το χρόνο, από 
την ένα προς ένα αντιστοιχία με το φώνημα. Παραδείγματα: 
Ολική συμβολικότητα: 
Το <α> στο <αλάτι> συμβολίζει το φώνημα /α/. 
Μερική συμβολικότητα: 
Το <α> στο <Αιγαίο> συμβολίζει μαζί με το <ι> το φώνημα /ε/. 

φώνημα Εχει ομαδική (ταξινομική) ακουστική υπό-
σταση. Υφίσταται αλλοιώσεις ανάλογα με  το 
φωνητικό περιβάλλον. 
Εχει εννοιολογικά διαφοροποιητική αξία: 
/π-όνος/ ≠  /φ-όνος/ 
/τον πόνο/  ⇒  /τομbόνο/ 

φώνημα 
(σύμβολο 
φωνήματος)

Το φώνημα συμβολίζεται απλά ή πολλαπλά (με ένα ή περισ-
σότερα γράμματα) ή και καθόλου: 
/α/ ⇒  <α> (απλός συμβολισμός) 
/ε/ ⇒  <ε>, <αι> (διπλός συμβολισμός) 
/b/ ⇒  <μπ> στο <μπόρα> (απλός συμβολισμός) 

          στο <έμπορος > (κανένας συμβολισμός) 
συλλαβή Είναι: σύμφωνο ή συμφωνικό σύμπλεγμα+ 

φωνήεν ή δίγθογγος+(ενδεχομένως) τελικό 
σύμφωνο. Προφέρεται χωρίς διακοπή. 
Εχει συγκεκριμένο βασικό άκουσμα. 
Υφίσταται αλλοιώσεις ανάλογα με το φωνητικό 
περιβάλλον. 
Στις μονοσύλλαβες λέξεις έχει εννοιολογική ή 
λειτουργική υπόσταση (βλ. λέξη) 
/τιν/   /πα-ρό-ρμι-σι/     /τι-μbα-ρό-ρμι-σι/ 

μόρφημα 
(ρίζα, 
πρόσφυμα, 
κατάληξη) 

Είναι η μικρότερη μονάδα που έχει σημασιολογική αξία. Δεν 
ξεχωρίζει στο γραπτό κείμενο παρά μόνο ύστερα από 
ανάλυση. π.χ. 
 <δια-μόρφ-ωσ-η> = πρόθημα+ρίζα+επίθημα+κατάληξη 
 <παρ-όρμ-ησ-η>  

λέξη Εχει αυτοδύναμη βασική ακουστική υπό-
σταση. Υφίσταται αλλοιώσεις ανάλογα με  το 
φωνητικό περιβάλλον. 
Εχει εννοιολογική ή λειτουργική υπόσταση 
(αντιπροσωπεύει έννοια ή λειτουργία) 
/ton/ + /timίsame/ = /tondimίsame/ 

λέξη Εχει αυτοδύναμη βασική γραπτή παράσταση. Υφίσταται 
κλιτικές μεταβολές. Ξεχωρίζει ως τμήμα του γραπτού λόγου 
μεταξύ δύο διαδοχικών διαστημάτων. 
<τον τιμήσαμε> 
 

όρος Εχει αυτοδύναμη βασική ακουστική υπό-
σταση. . Μπορεί να είναι μονολεκτικός ή πο-
λυλεκτικός.Υφίσταται εσωτερικές ή εξωτε-
ρικές αλλοιώσεις με την κλίση και ανάλογα με  
το φωνητικό περιβάλλον. Εχει καθαρά εννοιο-
λογική υπόσταση. π.χ. /ταχίτιταροίς/  
/ταχίτιταζροίς/ /τονdαχιτίτονροίς/ 

όρος Εχει αυτοδύναμη βασική γραπτή παράσταση. Μπορεί να 
είναι μονολεκτικός ή πολυλεκτικός. Υφίσταται εσωτερικές ή 
εξωτερικές αλλοιώσεις με την κλίση, π.χ. 
<ταχύτητα ροής>, <ταχύτητας ροής>, ... , 
<των ταχυτήτων ροής> 

εκφώνηση 
ή 
εκφώνημα 

Εχει ουσιαστική ακουστική συνέχεια. 
Δεν έχει πάντα εννοιολογική και πληροφο-
ριακή πληρότητα. 
/άνθροπιίμαστε # κεσφάλματακάνuμε/  
 Εκφώνηση 1 Εκφώνηση 2 
/ιταχίτιτατuφωτός # ίνεσταθερί/ 
 Εκφώνηση 1 Εκφώνηση 2 

πρόταση Εχει εννοιολογική και πληροφοριακή πληρότητα. π.χ. 
<Άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε.> 
 Πρόταση 1 Πρόταση 2 
<Η ταχύτητα του φωτός είναι σταθερή> 
 (μία πρόταση) 

περίοδος 
(προφορική) 

Εχει πληροφοριακή πληρότητα και αυτοδυ-
ναμία. Αποτελείται από μία ή περισσότερες 
εκφωνήσεις. π.χ. 
/άνθροπιίμαστε # κεσφάλματακάνuμε/  
(μία περίοδος από δύο εκφωνήσεις) 

περίοδος Εχει πληροφοριακή πληρότητα και αυτοδυναμία. 
Αποτελείται από μία ή περισσότερες προτάσεις. Εκτείνεται 
ανάμεσα σε δύο τελείες ή τελεία και άνω στιγμή ή δύο άνω 
στιγμές. π.χ. 
<Άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε.> 
  (Μία περίοδος αποτελούμενη από δύο προτάσεις). 

 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ3 έλα κι εσύ 
 

 
Τι είναι η 

«βούληση περίθαλψης εν αδυναμία»; 
 

Αυτή είναι η απόδοση που υιοθέτησε το ΓΕΣΥ για τον αγγλικό όρο 
“living will” και εναλλακτικά: «βούληση περίθαλψης εν ασθε-
νεία». Η ονοματοδοτούμενη έννοια είναι «Οδηγίες, με επίσημο 
χαρακτήρα, για την περίθαλψη που θα ήθελε κανείς να του 
παρασχεθεί, σε περίπτωση που ο ίδιος δεν θα είναι σε θέση να 
λάβει αποφάσεις για την φροντίδα της υγείας του». Η βούληση 
περίθαλψης εν αδυναμία συντάσσεται από πριν, σε καιρό 
νηφαλιότητας, μπορεί δε με αυτήν ο συντάκτης να ορίζει 
πληρεξούσιο ή πληρεξούσιους που θα αποφασίσουν γι’ αυτόν 
όταν ο ίδιος αδυνατεί πλέον να λάβει αποφάσεις... 
Έχει κάποιος αναγνώστης του «Ο» κάποια άλλη τεκμηριωμένη 
πρόταση; Αν ναι, ας την προτείνει! (τηλεομοιότυπο: 8068299). 

 

 “risk” = «κίνδυνος» ή «διακίνδυνος»; 
 

Κλασικά, η απόδοση του “risk” είναι «κίνδυνος», που όμως 
συγχέεται με το “hazard” και το “danger”. Ένα συλλογικό μέλος της 

                                                 
3 ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

ΕΛΕΤΟ, η ΜΟΤΟ4, έχει ήδη από καιρό υιοθετήσει την απόδοση 
«διακινδύνευση» (ρήμα: διακινδυνεύω και όχι κινδυνεύω). Το 
ΓΕΣΥ εξέτασε τους συναφείς σύμπλοκους όρους και αποφάσισε 
να προτείνει, παράλληλα προς τη διακινδύνευση, τον τολμηρό 
νεολογισμό «διακίνδυνος» που νοείται ως ο κίνδυνος στον οποίο 
εκτίθεται κάποιος ή εκθέτει κάτι κάποιος. Προτείνονται λοιπόν: 
 
Αγγλικός όρος Πρώτη πρόταση 

(Απόδοση ΜΟΤΟ) 
Δεύτερη 
πρόταση 

risk analysis ανάλυση 
διακινδύνευσης 

ανάλυση 
διακινδύνων 

risk assessment αξιολόγηση 
διακινδύνευσης 

αξιολόγηση 
διακινδύνων 

risk management διαχείριση 
διακινδύνευσης 

διαχείριση 
διακινδύνων 

risk communication κοινοποίηση 
διακινδύνευσης 

κοινοποίηση 
διακινδύνων 

 
Περιμένουμε ενδεχόμενα τεκμηριωμένα σχόλια και προτάσεις σας 
(στη διεύθυνση της ΕΛΕΤΟ, στο τηλεομοιότυπο: 8068299 ή στο 
ηλ-ταχυδρομείο valeonti@otenet.gr). 

Κ.Β. 

                                                 
4 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 Τηλε-
πικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), στα πλαίσια επίσημης συνεργασίας με τον 
Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 

K.B.
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ: 

 
Μελέτη, εκπόνηση, ... και με οποιοδήποτε τρό-
πο ανάπτυξη της Ελληνικής Ορολογίας... Συμ-
βολή στην ανάπτυξη της Ελληνικής Γλώσσας 
και προώθηση του ρόλου της στη διεθνή Ορο-
λογία... 
 
  (Από το Καταστατικό) 
 

 
 

Ηλεκτρονική εποχή 
 

Εκφράζονται διάφορες απόψεις για το αν τα ηλεκτρονικά 
μέσα θα εκτοπίσουν το χαρτί ή όχι. Αν οι άνθρωποι θα 
εξακολουθήσουν να πληροφορούνται και γενικά να 
διαβάζουν σε εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία ή όλα θα 
βρίσκονται σε δισκέτες και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Αν, 
γενικά, θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν βιβλιοθήκες ή θα 
αντικατασταθούν από ηλεκτρονικούς επεξεργαστές. 
 
Είμαστε στη μεταβατική εποχή. Οι προβλέψεις δύσκολες, 
αν όχι αδύνατες. Ιδίως για την εξέλιξη που θα έχουν τα 
ηλεκτρονικά μέσα. Φαντασία μόνο. Γιατί όχι; Τα επινοήματα 
της φαντασίας του Ιουλίου Βερν, δεν πραγματοποιήθηκαν 
τον εικοστό αιώνα; Από την ιπτάμενη μηχανή βαρύτερη του 
αέρος ως το ταξίδι στη Σελήνη. Με λίγη φαντασία 
καταργούμε το χαρτί. Έχουμε μια εύχρηστη πινακίδα 
μπροστά μας και φέρνουμε ηλεκτρονικά όποιο κείμενο 
θέλουμε, του παγκόσμιου πολιτισμικού θησαυρού, 
επιστημονικό, τεχνικό, φιλολογικό, κατεβάζοντάς το από το 
‘Ιντερνετ. Το διαβάζουμε το ίδιο άνετα όπως στο χαρτί. 
Ακόμα ακούμε αν θέλουμε να το διαβάζει μια φωνή με ορθή 
προφορά σε όποια γλώσσα θέλουμε. Πολύ ωραία αυτά 
αφού θα σωθούν και τα δάση. 
 
Όμως, σήμερα, το μόνο που μπορούμε είναι να παρακο-
λουθούμε τις μεταβολές όπως συμβαίνουν και να είμαστε 
πραγματιστές. Πρέπει να δεχτούμε ότι η οικονομία είναι 
εκείνη που θα καθορίσει τις εξελίξεις. Κάθε τεχνολογική 
εξέλιξη επικρατεί αν συμφέρει από οικονομική άποψη. 
 
Μεταβολές έχουν αρχίσει και στο χώρο της Ορολογίας. 
Παραθέτουμε στη συνέχεια μια σημαντική είδηση. 
Το κόστος έκδοσης και διανομής των περιοδικών του 
TermNet οδήγησε στην απόφαση να σταματήσει η έκδοση 
του περιοδικού του σε έντυπη μορφή. Το περιοδικό 
TermNet News κυκλοφόρησε για τελευταία φορά έντυπο με 
το τεύχος 67-2000. Στο μέλλον, θα αποστέλλεται μόνο 
ηλεκτρονικά στους συνδρομητές του. 
 
Στα δικά μας, το «Ο» παραμένει κυρίως στο χαρτί και θα 
μένει όσο μεταδίδει το μήνυμά του πιο αποτελεσματικά. 
Παράλληλα, όμως, έχει αρχίσει γοργά βήματα στην 
ηλεκτρονική εποχή. Όποιος και όποια έχει σύνδεση με το 
Ίντερνετ μπορεί να το βρει, ηλεκτρονικά, στον ιστότοπο 
http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm Φιλοξενείται στον 
κυβερνοχώρο του ΤΕΙ Αθήνας, όπου το καταχωρεί ο 
καθηγητής Στέλιος Φραγκόπουλος, παλαιό μέλος της 
ΕΛΕΤΟ. Επίσης αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε όσους και 

όσες δηλώσουν ηλεκτρονική διεύθυνση. Σήμερα ο αριθμός 
των ηλεκτρονικών αποδεκτών του «Ο» ανέρχεται περίπου 
στο ¼ του συνόλου των αποδεκτών. 
 
Πέρα από τα περιοδικά ευελπιστούμε ότι με το Εθνικό 
Πρόγραμμα Ορολογικού Συντονισμού (ΕΠΟΣ) θα 
δημιουργηθεί βάση Ελληνικής Ορολογίας προσβάσιμη από 
όλους και όλες που ενδιαφέρονται. 

Β.Α.Φ.   
 

 
 
 

Γενική Συνέλευση 2001 
 

Προς τα μέλη της ΕΛΕΤΟ 
 
Αγαπητοί φίλοι, 
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΕΤΟ 
σας προσκαλούν στην ετήσια τακτική (8η) Γενική Συνέλευση 
2001 της ΕΛΕΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του 
Γενικού Χημείου του Κράτους, Οδός Τσόχα 16, Αμπελό-
κηποι, στις 6 Μαρτίου 2001, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00, με 
θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

 1. Εκλογή Προέδρου της Γ.Σ. και δύο πρακτικογράφων 
 2. Απολογισμός Πεπραγμένων 
 3. Οικονομικός Απολογισμός 
 4. Εκθεση Ελέγχου της Ελεγκτικής Επιτροπής 
 5. Απολογισμός/Προγραμματισμός Εργασιών Ορολογίας 
 6. Εγκριση Πεπραγμένων ΔΣ, ΓΕΣΥ και Προϋπολογισμού 
 7. Καθορισμός ημερομηνίας αρχαιρεσιών και εκλογή 

      Εφορευτικής Επιτροπής 
 8. Αλλα Θέματα. 
 
Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το Καταστατικό, στη Γενική 
Συνέλευση μπορούν να συμμετάσχουν τα μέλη όλων των 
κατηγοριών με δικαίωμα λόγου, αλλά δικαίωμα ψήφου έχουν 
μόνο τα ταμειακώς εντάξει τακτικά και αντεπιστέλλοντα 
μέλη, καθώς  και οι εκπρόσωποι των συλλογικών μελών σε 
ειδικές συλλογικές ψηφοφορίες που αφορούν τα συλλογικά 
μέλη. 

Φιλικά 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
 O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
  Β.Α.Φιλόπουλος Κ.Ε.Βαλεοντής 
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3ο Συνέδριο 
 
 

Όπως είχε προαναγγελθεί στο φύλλο Σεπτεμβρίου – Οκτω-
βρίου 2000, το 3ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και 
Ορολογία» θα πραγματοποιηθεί κατά το τρέχον έτος. Η 
προετοιμασία έχει προχωρήσει και έχουν καθοριστεί όλοι 
σχεδόν οι συνδιοργανωτές και οι σχετικές ημερομηνίες. 
Στους συνδιοργανωτές συμπεριλαμβάνονται, ως τώρα, το 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης (ΑΠΘ), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΙΠ), το Γαλλικό 
Ινστιτούτο Αθηνών (ΓΙΑ), ο Ελληνικός Οργανισμός Τυπο-
ποίησης (ΕΛΟΤ), το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου 
(ΙΕΛ), ο Οργανισμός για τη Διεθνοποίηση της Ελληνικής 
Γλώσσας Αθηνών (ΟΔΕΓ) και ο Πανελλήνιος Σύλλογος 
Επαγγελματιών Μεταφραστών (ΠΣΕΜ). 
 

Οι κρίσιμες ημερομηνίες έχουν ως εξής: 
ως τις 30 Απριλίου 2001: υποβολή περιλήψεων 
ως τις 30 Μαΐου 2001: αποδοχή ανακοινώσεων 
ως τις 30 Αυγούστου 2001: υποβολή του πλήρους 

κειμένου των αποδεκτών ανακοινώσεων 
 

Ο τόπος και οι ημερομηνίες διεξαγωγής του 3ου Συνεδρίου 
είναι: 
Εναρκτήρια συνεδρίαση: 1 Νοεμβρίου 2001,  

Μεγάλη Αίθουσα Τελετών  
του Πανεπιστημίου Αθηνών 

Οι άλλες Συνεδριάσεις:    2 και 3 Νοεμβρίου, Αμφιθέατρο 
Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών 

 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 

 
 
 

Λάβαμε – και ευχαριστούμε – τα ακόλουθα περιοδικά: 
 

• Οικονομική Βιομηχανική Επιθεώρηση, τεύχ. 761, 
Δεκ. 2000, τεύχ. 762, Ιαν. 2001. 

• Ερευνώντας1, τεύχ. 6, Νοεμ.-Δεκ. 2000. 
• Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ, αρ. φύλ. 102, Νοεμ.-Δεκ. 2000. 
• Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία, τεύχ. 21, Νοεμ.-

Δεκ. 2000. 
• Χρονικά, αρ. φύλλ. 170, Νοεμ.-Δεκ. 2000. 
• Αρναία της Μακεδονίας, τεύχ. 48 Ιούλ.- Σεπ 2000. 
• Ενημερωτικό Δελτίο ΕΙΕ/ΚΝΕ», τεύχ. 25, Νοεμ.2000. 
• Terminology Science & Research, vol.11 (2000) No1. 
• TermNet News, No 67, 2000. 
 
 

Αλοπήγιο ή κρυσταλλοπήγιο; 
 
Οι δεξαμενές συγκομιδής θαλασσινού αλατιού στις 
Ελληνικές Αλυκές σωστά αναφέρονται ως αλοπήγια από 
το συνάδελφο χημικό μηχανικό κ. Ν. Κοροβέση αντί του 
κρυσταλλοπήγια (αγγλισμός - crystallizers).  
Από το αρχαίο (ο) άλς, το άλας, αλάτι ας θυμηθούμε άλλα 
παράγωγα: 
αλοπηγός (αλός άχνην τήν αλοπηγός αγείρει), αλισάχνη ή 
αλοσάχνη, αλόσανθο (αφράλατο), αλοτριβείο, αλο-
πωλείο, αλοπώλης, αλογόνος, αλόμετρο, αλοτριχίτης 
(ορυκτό), αλίπαστος, αλιπάστωσις, αλιπηγή (Αιδηψού), 
άλινος (αλατένιος), αλιστός αλίμικτος ή αλίσμηκτος 
(αλατισμένος), αλιαρός (αλατιστός), αλισμός (πάστωμα), 
αλίσπαρτος, αλίτης (αλίτης άρτος, αλατισμένος), αλι-
μυρής (αλμυρός), αλίζω (ταΐζω με αλάτι τα ζώα), αλό-
φιλος (επί ζώων), αλοτροπισμός, αλοθήκη, αλοτροφώ 
(Ιλιάδα, θέρους οι ποιμένες αλοτροφούσιν αυτά), αλο-
χημεία, αλοϋδρίνες (οργανικές ενώσεις με αλογόνο και 
υδροξύλιο), αλική (φόρος άλατος), αλίκρας (ο μετά 
αλμυρού ύδατος μεμιγμένος), το άλιμο δημ. αλιμιά, 

                                                 
1 Εκδοση της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας 

αλιμασιά (φυτό), αλινήκτειρα (ελιές, κολυμπάδες), αλίς 
(αλμυρίδα), αλίσαρος, αλισαριά, αλυκή, αλυκάτος 
(παστός), αλυκίς (πηγή αλμυρού νερού, χωρίον ύφυδρον 
…αλυκίδων μεστόν), αλυκότης, αλώδης (όμοιος με άλας), 
άλμη ή άρμη, άλμια (αλμυρές ζωοτροφές), αλμοδοχείο, 
αλμόλοιπο, αλμοποσία, αλμίζω, αλμεύω, άλμευση ή 
αλυκεία, αλμευτής (ο αλμεύων και πωλών τουρσιά). 
Βιβλ.: Μεγάλο Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσης του Δημ. Δημητρά-
κου, Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του Ιδρύματος Μ.Τριαντα-
φυλλίδη. 

Ι.Σ. 
“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. 
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
Β. Α. Φιλόπουλος 
Πρόεδρος ΕΛΕΤΟ 
Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής 
Μ. Καρδούλη 
Α. Παπαναστασίου 
Β.Α.Φιλόπουλος 
Τηλέφωνα:  
πρωί: 6118986 
εσπέρα: 8042313, 8619521 
Τηλεομοιότυπο: 8068299, 8042385 
Ηλ. Ταχυδρομείο: valeonti@mail.otenet.gr 
Θέση στο Ιντερνετ: http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 
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. 
Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή 
ολόκληρου ή μέρους του “Ο” με μόνη υποχρέωση την 
αναφορά της πηγής. 

 
 

«Ελληνική Διεθνής Γλώσσα» 
 

Κυκλοφόρησε το καινούριο τεύχος αρ.7, Ιούλ.-Αύγ.-Σεπτ.-
2000 του περιοδικού «Ελληνική Διεθνής Γλώσσα» που 
εκδίδει ο Οργανισμός για τη Διεθνοποίηση της Ελληνικής 
Γλώσσας. 
Σ’ αυτό το τεύχος περιέχεται το δεύτερο μέρος του 
αφιερώματος στην Κύπρο καθώς και άλλη εκλεκτή και 
ενδιαφέρουσα ύλη. 
 

Τα άρθρα για την Κύπρο είναι: 
– Ανδρέα Μακρίδη «Προβλήματα της Ελληνικής Γλώσσας 

στην Κύπρο» 
– Κώστα Χατζηαντωνίου «Η κυπριακή εκπαίδευση κατά 

τον 19ο αιώνα» 
– Δ. Ι. Καραμβάλη «Ο Γεώργιος Σεφέρης και η Κύπρος». 

Β.Α.Φ. 
 
 

 
 
 

 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΜΕΛΩΝ 
 
Η εξόφληση των συνδρομών των μελών γίνεται με απευθείας πληρωμή 
στην ταμία της ΕΛΕΤΟ,  
 
κα Α. Γκόνου,  
Λ. Κατσώνη 16, 
145 61 Κηφισιά 
τηλ.: 801 9550 
 
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 τηλεομοιοτυπικά την απόδειξη στον αριθμό 806 8299ή ηλ-
μήνυμα στη διεύθυνση valeonti@otenet.gr. 
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Ορθοέπεια (4) 
 

 

Τα «δίψηφα» <μπ>, <ντ>, <γκ> 
και η προφορά τους 

 

Η συνέχεια της ανάπτυξης του θέματος «Ορθοέπεια» και σε τούτο 
το φύλλο γίνεται με την αναφορά στους ορθοφωνικούς κανόνες 
που διέπουν τα δίψηφα σύμφωνα <γκ>, <μπ> και <ντ> στην 
προφορά μεμονωμένων λέξεων της νεοελληνικής. 
Από τα πρώτα μαθήματα της ελληνικής γραμματικής ο Έλληνας 
μαθητής μαθαίνει ότι από τους 25 φθόγγους (αυστηρά πρόκειται 
για φωνήματα που μαζί με το /nj  / είναι 26) που έχει σήμερα η 
γλώσσα μας οι περισσότεροι παριστάνονται με ένα γράμμα (ή 
ψηφίο) ο καθένας, εκτός από έξι που παριστάνονται με δύο 
γράμματα ο καθένας (δίψηφα). Υπάρχει ένα δίψηφο φωνήεν, το 
<ου> /u/ και πέντε δίψηφα σύμφωνα, τα <μπ>, <ντ>, <γκ>, <τσ> 
και <τζ>. Από αυτά τα δύο τελευταία προφέρονται το καθένα 
πάντοτε ως ένα και το αυτό φώνημα (το <τσ> ως τ+σ 
αξεδιάλυτα ενωμένα, το <τζ> ως d+ζ επίσης αξεδιάλυτα ενωμένα). 
Γι’ αυτό και συμβολίσαμε στα προηγούμενα την προφορά του <τσ> 
ως /τσ/ (άηχο, στιγμιαίο, ανακοπτικό, γλωσσοφατνιακό) ενώ 
του <τζ> ως /dζ/ (ηχηρό, στιγμιαίο, ανακοπτικό, 
γλωσσοφατνιακό). Βλέπε «Ορθοέπεια (2)»[2]. 
Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με τα τρία πρώτα δίψηφα: <μπ>, 
<ντ>, <γκ>. Αυτά ως δίψηφα σύμβολα συμβολίζουν άλλοτε ένα και 
άλλοτε δύο φωνήματα, ανάλογα με τη θέση τους μέσα στη λέξη και 
με την προέλευσή τους, όπως θα δούμε παρακάτω. 
 
Κανόνας 1: Τα δίψηφα <μπ>, <ντ>, <γκ>, στην αρχή μεμονω-

μένων λέξεων προφέρονται πάντοτε ως /b/, /d/, /g/, 
αντίστοιχα, δηλαδή ως στοματικά σύμφωνα ηχη-
ρά, στιγμιαία, ανακοπτικά, που εκφέρονται χωρίς 
καμιά συμμετοχή της ρινικής κοιλότητας. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Τονίζουμε ότι μιλάμε για μεμονωμένες λέξεις 
και όχι για συνταιριάσματα λέξεων μέσα σε εκφωνήσεις. 

Εξαιρέσεις του Κανόνα 1: Ο Κανόνας 1 δεν έχει εξαιρέσεις. 
 
Και μέσα στο εσωτερικό των λέξεων τι γίνεται; Μέσα στις καθαρά 
ελληνικές λέξεις (αλλά και στα αφομοιωμένα δάνεια) στα δίψηφα 
<μπ>, <ντ>, <γκ> ο ξερός στοματικός ήχος /b/, /d/, /g/, αντίστοιχα, 
μαλακώνει, γίνεται πιο μουσικός με τη συμμετοχή και της ρινικής 
κοιλότητας και μπροστά σε καθένα από αυτά τα ανακοπτικά 
σύμφωνα αναπτύσσεται το αντίστοιχο ρινικό του, δηλαδή το 
διπλοχειλικό /μ/, το γλωσσοφατνιακό /ν/ και το μαλακοϋπερωικό    
/n j       /, αντίστοιχα, του οποίου δεν υπάρχει πρόσθετος συμβολισμός 
μέσα στη λέξη. Ώστε: 
 
Κανόνας 2: Τα δίψηφα <μπ>, <ντ>, <γκ>, στο εσωτερικό των 

καθαρά ελληνικών λέξεων και των αφομοιωμένων 
δανείων προφέρονται ως /μb/, /νd/, / n j        g/, αντίστοιχα. 
Σημείωση – Τον κανόνα του <γκ> μέσα στη λέξη ακολουθεί 
και το δίψηφο <γγ>. 

 
Εξαιρέσεις του Κανόνα 2: 
1) Όταν στις δύο πρώτες συλλαβές υπάρχει αναδιπλασιασμός του αρχικού 

δίψηφου συμφώνου (<μπ>, <ντ>, <γκ>) της λέξης τότε αυτό και στη 
δεύτερη συλλαβή προφέρεται όπως το όμοιό του στην αρχή της λέξης. 

2) Στα αναφομοίωτα δάνεια (που δεν έχουν πλήρως ενταχθεί στο 
φωνολογικό σύστημα της νεοελληνικής) ισχύει η προφορά που 
αντιστοιχεί στην προφορά του δανείου στη γλώσσα από την οποία αυτό 
προέρχεται και η οποία, ανάλογα με τη συγκεκριμένη περίπτωση, 
μπορεί να είναι:  /b/,  /d/,  /g/  ή  /μb/, /νd/, / n j  g/, ή /μ-π/, /ν-τ/, / n j  κ /, 
αντίστοιχα. 

3) Σε μερικές λόγιες λέξεις, κυρίως σύνθετες με πρώτο συνθετικό τις 
αρχαίες προθέσεις «συν» ή «εν» και δεύτερο συνθετικό λέξη που 
αρχίζει από «γ», το δίψηφο <γγ> δεν ακολουθεί τον Κανόνα 2, αλλά 
διατηρεί αναλλοίωτη την προφορά του δεύτερου «γ», ενώ το πρώτο 
ρινικοποιείται και μετατρέπεται σε / n j       / και το δίψηφο προφέρεται /                     n j        γ     /. 
(Το συγγενής και τα παράγωγά του, όμως, ακολουθούν τον κανόνα). 

 
Στον Πίνακα 4, που ακολουθεί, δίνονται χαρακτηριστικά παρα-
δείγματα εφαρμογής των Κανόνων 1 και 2, αλλά και εξαιρέσεων 
του Κανόνα 2. 
 

Πίνακας 4 – Παραδείγματα προφοράς των δίψηφων 
συμφώνων <μπ>, <ντ>, <γκ> σε μεμονωμένες λέξεις 

Στην αρχή των λέξεων 
Γράφεται Προφέρεται και όχι   ούτε   

<μπάλα> /bάλα/ /μbάλα/ /μ-πάλα/ 
<μπαίνω> /bένο/ /μbένο/ /μ-πένο/ 
<μπίρα> /bίρα/ /μbίρα/ /μ-πίρα/ 

<μπορώ> /bορό/ /μbορό/ /μ-πορό/ 
<μπουνάτσα> /buνάτσα/ /μbuνάτσα/ /μ-πuνάτσα/ 
<ντάμα> /dάμα/ /νdάμα/ /ν-τάμα/ 
<ντέφι> /dέφι/ /νdέφι/ /ν-τέφι/ 
<ντύνω> /dίνο/ /νdίνο/ /ν-τίνο/ 
<ντόρος> /dόρος/ /νdόρος/ /ν-τόρος/ 
<ντουβάρι> /duβάρι/ /νduβάρι/ /ν-τuβάρι/ 
<γκαρίζω> /gαρίζο/ / n j                  gαρίζω/ / n j                     καρίζω/ 
<γκέμι> /gέμι/ / n j                  gέμι/ / n j                     κέμι/ 
<γκίνια> /gίνια/ / n j                  gίνια/ / n j                     κίνια/ 
<γκολ> /gολ/ / n j                  gόλ/ / n j                     κόλ/ 
<γκούρας> /gούρας/ / n j                  gούρασ/ / n j                     κούρασ/ 

Στο εσωτερικό των λέξεων 
Γράφεται Προφέρεται και όχι   ούτε   

<λαμπάδα> /λαμbάδα/ /λαbάδα/ /λαμ-πάδα/ 
<Λάμπης> /λάμbισ/ /λάbισ/ /λάμ-πισ/ 
<εκπομπές> /εκπομbέσ/ /εκποbέσ/ /εκπομ-πέσ/ 
<καμπή> /καμbί/ /καbί/ /καμ-πί/ 
<κάμπος> /κάμbοσ/ /κάbοσ/ /κάμ-ποσ/ 
<κόμπους> /κόμbουσ/ /κόbουσ/ /κόμ-πουσ/ 
<εξήντα> /εξίνdα/ /εξίdα/ /εξίν-τα/ 
<πέντε> /πένdε/ /πέdε/ /πέν-τε/ 
<έντεκα> /ένdεκα/ /έdεκα/ /έν-τεκα/ 
<αντί> /ανdί/ /αdί/ /αν-τί/ 
<Αντώνης> /Ανdόνισ/ /Αdόνισ/ /Αν-τόνισ/ 
<πόντους> /πόνdoυσ/ /πόdουσ/ /πόν-τουσ/ 
<αγκάθι> /α n j                  gάθι/ /αgάθι/ /α n j                     κάθι/ 
<παράγκες> /παρά n j                  gεσ/ /παρά gεσ/ /παρά n j                     κεσ/ 
<άγκυρα> /ά n j                  gιρα/ /ά gιρα/ /ά n j                     κιρα/ 
<σπάγκος> /σπά n j                  gοσ/ /σπά gοσ/ /σπά n j                     κοσ/ 
<πάγκους> /πά n j                  gουσ/ /πά gουσ/ /πά n j                     κουσ/ 
<αγγαρεία> /α n j                  gαρία/ /α gαρία/  
<άγγελος> /ά n j                  gελοσ/ /άgελοσ/  
<αγγίζω> /α n j                  gίζο/ /α gίζο/  
<εγγονός> /ε n j                  gονόσ/ /εgονόσ/  
<αγγούρι> /α n j                  gúρι/ /αgúρι/  

Αναδιπλασιασμός του αρχικού δίψηφου 
Γράφεται Προφέρεται και όχι   ούτε   

<μπαμπάς> /bαbάσ/ /bαμbάσ/ /bαμ-πάσ/ 
<μπιμπίκι> /bιbίκι> /bιμbίκι> /bιμ-πίκι> 
<μπαμπούλας> /bαbúλασ/ /bαμbúλασ/ /bαμ-πúλασ/ 
<μπόμπιρας> /bόbιρασ/ /bόμbιρασ/ /bόμ-πιρασ/ 
<νταντά> /dαdά> /dανdά> /dαν-τά> 
<ντουντούκα> /dudúκα/ /duνdúκα/ /duν-τúκα/ 
<γκάγκαρος> /gάgαροσ/ /gά n j                  gαροσ/ /gά n j                  καροσ/ 

Σε αναφομοίωτα δάνεια 
Γράφεται Προφέρεται και όχι   ούτε   

<ταμπέλα> /ταbέλα/ /ταμbέλα/ /ταμ-πέλα/ 
<ταμπλό> /ταbλό/ /ταμbλό/ /ταμ-πλό/ 
<ταμπού> /ταbú/ /ταμbú/ /ταμ-πú/ 
<καουμπόης> /καubόισ/ /καuμbόισ/ /καuμ-πόισ/ 
<ρομπότ> /ροbότ/ /ρομbότ/ /ρομ-πότ/ 
<τέμπο> /τέμ-πο/ /τέμbο/ /τέbο/ 
<καμπάνια> /καμ-πάνια/ /καμbάνια/ /καbάνια/ 
<ροντέο> /ροdέο/ /ρονdέο/ /ρον-τέο/ 
<ροντάρω> /ροdάρo/ /ροndάρo/ /ρον-τάρo/ 
<αντίκα> /αν-τίκα/ /ανdίκα/ /αdίκα/ 
<κόντες> /κόν-τες/ /κόνdες/ /κόdες/ 
<κοντέρ> /κον-τέρ/ /κονdέρ/ /κοdέρ/ 
<κοντέινερ> /κον-τέινερ/ /κονdέινερ/ /κοdέινερ/ 
<γκάγκστερ> /γκά n j                  gστερ/ /γκά                  gστερ/ /γκά n j                  κστερ/ 

«γγ» σε σύνθετες λόγιες λέξεις με «συν» ή «εν» 
Γράφεται Προφέρεται και όχι   ούτε   

<εγγενής> /εn j                  γενίσ/ /εn j                  gενίσ/ /εgενίσ/ 
<έγγραφο> /έn j                  γραφο/ /έn j                  gραφο/ /έ                  gραφο/ 
<συγγνωστός> /συn j                  γνοστόσ/ /συn j                  gνοστόσ/ /συgνοστόσ/ 
<συγγραφέας> /συn j                  γραφέασ/ /συn j                  gραφέασ/ /συgραφέασ/ 

K.B. 
[1] «Ορθοέπεια (1)» – «Η ορθοέπεια και οι συνιστώσες της», φύλλο 43 
[2] «Ορθοέπεια (2)» – «Φθόγγοι και φωνήματα της σημερινής ελληνικής γλώσσας», φ.44 
[3] «Ορθοέπεια (3)» – «Μονάδες του προφορικού και του γραπτού ελληνικού λόγου», 

φ.45. 
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Από αυτά που δεν πρέπει να 

αγνοούμε 
 

Στους τοίχους του προθαλάμου της Βιβλιοθήκης του Πανε-
πιστημίου της Χαϊδελβέργης διαβάζουμε δύο επιγραφές 
στα Ελληνικά. Η πρώτη λέει «Η σοφίας πηγή δια βιβλίων 
ρέει» και η δεύτερη «Το γράμμα αποκτείνει το δε πνεύμα 
ζωοποιεί».   

Γ.Α.Τ 
 

Όροι παραδοσιακής και σύγχρονης 
διδασκαλίας και μάθησης 

 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ – TEACHING 
 

• individualized 
teaching 

• εξατομικευμένη διδασκαλία 

• reflective teaching • στοχαστική διδασκαλία 
{διδασκαλία βασιζόμενη στη θεώ-
ρηση και οργάνωση όλων των 
προηγούμενων γνώσεων, αντιλή-
ψεων και εμπειριών του 
δασκάλου} 

• instructional 
teaching 

• καθοδηγητική διδασκαλία 

• co-operative 
teaching 

• συνεργατική διδασκαλία 

• reciprocal teaching • αλληλοδιδασκαλία 
• pupil-centered 

teaching 
• μαθητοκεντρική διδασκαλία 

• child-centered 
teaching 

• παιδοκεντρική διδασκαλία 

• formal teaching • τυπική διδασκαλία 
• portfolio-based 

teaching 
• διδασκαλία με χρήση Ειδικού 
Φακέλου {Χαρτοφυλακίου Επι-
λεγμένου Υλικού} 

• fact-transmission 
teaching 

• διδασκαλία με μετάδοση 
γεγονότων 

• informational 
teaching 

• διδασκαλία με μετάδοση 
πληροφοριών 

• problem-solving 
teaching 

• διδασκαλία μέσω επίλυσης 
προβλημάτων 

• content-based 
teaching  

• διδασκαλία βασιζόμενη στο 
περιεχόμενο {του αναλυτικού 
προγράμματος 

• communicative 
teaching 

• επικοινωνιακή διδασκαλία 

• case-based teaching • διδασκαλία βασιζόμενη σε 
ειδικές περιπτώσεις 

 

ΜΑΘΗΣΗ – LEARNING 
 

• tranformative 
learning 

• μετασχηματιστική μάθηση 

• teacher-directed 
learning 

• μάθηση καθοδηγούμενη από 
δάσκαλο 

• culturally sensitive 
classroom learning 

• πολιτισμικά ευαίσθητη μάθηση 
στην τάξη {αναφέρεται στη 
διδασκαλία μαθητών με 
διαφορετικό πολιτισμικό 
υπόβαθρο} 

• needs-based 
learning 

• μάθηση βασιζόμενη στις 
ανάγκες 

• emancipatory 
learning 

• χειραφετική μάθηση 

• experiential learning • εμπειριακή μάθηση 
• autonomous 

learning 
• αυτόνομη μάθηση 

• learning through 
information 

• μάθηση μέσω πληροφοριών 

• learning through 
personal research 

• μάθηση μέσω προσωπικής 
έρευνας 

• formal learning • τυπική μάθηση 
• life-long learning  • διά βίου μάθηση 
• academic learning • ακαδημαϊκή μάθηση 
• discovery learning • μάθηση μέσω ανακάλυψης 
• learning through talk • μάθηση μέσω συζήτησης 

• learning through 
silence {Victorian 
Education} 

• σιωπηρή μάθηση {Βικτωριανή 
Εκπαίδευση} 

• communicative 
learning 

• επικοινωνιακή μάθηση 

• process-based 
learning 

• μάθηση μέσω (ειδικής) 
διαδικασίας 

• transmission 
learning 

• μάθηση μέσω μετάδοσης 

• problem-based 
learning 

• μάθηση μέσω (επίλυσης) 
προβλημάτων 

 

 «Ομάδα Εργασίας» του Γραφείου Ορολογίας 
 του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ2 έλα κι εσύ 
 

 

procedure – process – processing 
διαδικασία – διεργασία - επεξεργασία 

 

Ξεκαθαρισμένες είναι πλέον οι έννοιες που αποδίδονται με 
τους τρεις όρους του τίτλου, σε τομείς όπως της Τυποποίη-
σης, της Ποιότητας, των Τηλεπικοινωνιών, της Πληροφορι-
κής και πολλούς άλλους. Σε ευρωπαϊκή και παγκόσμια 
στάθμη έχουν δοθεί οι ορισμοί των δύο πρώτων από τις 
έννοιες αυτές (ΕΛΟΤ ΕΝ 45020 “Γενικοί όροι και ορισμοί 
τους για την Τυποποίηση και τις συναφείς δραστηριότητες“ 
και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8402 “Διαχείριση της Ποιότητας και 
διασφάλιση της Ποιότητας – Λεξιλόγιο“), ενώ αναλυτική 
παρουσίασή τους δίνεται π.χ. και στη Βασική Εγκύκλιο 
Β.Ε.83/9/19-4-99 του ΟΤΕ. 
 

Η διαδικασία είναι ο προδιαγραμμένος τρόπος, η σειρά 
βημάτων που ακολουθεί η επιτέλεση μιας δραστηριότητας. 
Σε πολλές περιπτώσεις μια διαδικασία τεκμηριώνεται και 
τότε χρησιμοποιείται ο όρος γραπτή διαδικασία ή τεκμη-
ριωμένη διαδικασία. Μια γραπτή ή τεκμηριωμένη 
διαδικασία συνήθως περιέχει τους σκοπούς και την 
εμβέλεια μιας δραστηριότητας, τι πρέπει να γίνει και από 
ποιον, πότε, πού και πώς πρέπει να γίνει, τι υλικά, 
εξοπλισμός και έγγραφα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και 
πώς πρέπει να ελέγχεται η δραστηριότητα και να 
καταγράφεται (να τηρούνται τα αρχεία της). 
 

Η διεργασία είναι συστηματική δραστηριότητα που έχει 
συγκεκριμένο σκοπό και αποτέλεσμα (εισόδους και 
εξόδους). Οι είσοδοι είναι, κατά περίπτωση, συγκεκριμένα 
δεδομένα στοιχεία (π.χ. πληροφορίες, υλικά, ενδιάμεσα 
προϊόντα ή αποτελέσματα προερχόμενα από άλλες διερ-
γασίες) και οι έξοδοι συγκεκριμένα ζητούμενα στοιχεία 
(προϊόντα, συνιστώσες υπηρεσίας, ενδιάμεσα προϊόντα ή 
αποτελέσματα  που θα αποτελέσουν εισόδους σε άλλες 
διεργασίες). Για την επίτευξη του μετασχηματισμού των 
εισόδων στις εξόδους αναλίσκονται πόροι. Στους πόρους 
μπορεί να περιλαμβάνονται προσωπικό, χρηματοδό-
τηση, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, μέθοδοι και τεχνικές. 
Κάθε δραστηριότητα δεν είναι διεργασία. Μια διεργασία 
μπορεί να περιγράφεται με μία ή περισσότερες διαδικασίες.  
 

Η επεξεργασία είναι είδος διεργασίας (έχει δηλαδή όλα τα 
χαρακτηριστικά της διεργασίας) που περιλαμβάνει μελέτη, 
μεταχείριση, ανάπτυξη, τροποποίηση, βελτίωση, και γενικά 
προαγωγή μιας υλικής ή άυλης οντότητας σε ανώτερο 
στάδιο ή μορφή. π.χ. επεξεργασία κειμένου, επεξεργασία 
δεδομένων, επεξεργασία σήματος. 
 
Παράδειγμα: Η γενική διαδικασία της εκπόνησης ενός 
προτύπου δίνει τη σειρά των εξής πέντε διεργασιών (οι 
δύο από τις οποίες είναι - και λέγονται - επεξεργασίες): 
Σύνταξη Προσχεδίου – Επεξεργασία-διαμόρφωση Σχεδίου 
– Δημόσια Κρίση – Τελική επεξεργασία – Εγκριση. 

Κ.Β.    

                                                 
2 ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
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ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
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Ανανέωση εντολής 
 

Στις 3.4.2001, στα γραφεία της ΕΛΕΤΟ (κτίριο ΙΕΛ, 
Επιδαύρου και Αρτέμιδος 6, Παράδεισος Αμαρουσίου), 
έγιναν οι αρχαιρεσίες της ΕΛΕΤΟ με την άψογη επιτήρηση 
και φροντίδα της Εφορευτικής Επιτροπής, την οποία 
αποτελούσαν οι: 
 

Πρόεδρος: Τζάνος Ορφανός 
Μέλη: Νίκος Αποστολάκης 
 Αλέξης Αλεξόπουλος, 

 

και σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες από το Κατα-
στατικό διαδικασίες. 
 

Οι αρχαιρεσίες 2001 απέφεραν ουσιαστικά ανανέωση της 
εντολής στα μέλη των απερχόμενων Συμβουλίων, 
δεδομένου ότι επανεξελέγησαν τα ίδια τακτικά μέλη. Μετά 
το αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών συγκροτήθηκαν και 
άρχισαν να λειτουργούν, για την επόμενη διετία 2001-
2003, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), το νέο Γενικό 
Επιστημονικό Συμβούλιο (ΓΕΣΥ) και η νέα Ελεγκτική 
Επιτροπή της ΕΛΕΤΟ. Η σύνθεσή τους είναι η ακόλουθη: 
 
 

Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ): 
Πρόεδρος: Βασίλης Α. Φιλόπουλος 
Αντιπρόεδρος: Μαρία Καρδούλη 
Γενικός Γραμματέας: Κώστας Βαλεοντής 
Ταμίας: Άννα Λάμπρου-Γκόνου 
Σύμβουλος: Γιώργος Τσιάμας 
1ος Αναπλ.Σύμβουλος: Έλενα Μάντζαρη 
2ος Αναπλ.Σύμβουλος: Μαρία Παλαιολόγου 

 
 

Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο (ΓΕΣΥ): 
Πρόεδρος: Κώστας Βαλεοντής 
Αντιπρόεδρος: Μαρία Καρδούλη 
Γραμματέας: Γιώργος Τσιάμας 

 

Σύμβουλοι: Αλέξανδρος Γκώγκος  
 Σπύρος Διάμεσης 
 Κατερίνα Ζερίτη 
 Άννα Λάμπρου-Γκόνου 
 Άννα Νικολάκη 
 Δημήτρης Παναγιωτάκος 
 Μαίρη Παπαδάκη 
 Άλια Παπαναστασίου 
 Γιώργος Πετρίκκος 
 Γιώργος Πουλάκος 
 Βασίλης Α. Φιλόπουλος 

 

Αναπλ.Σύμβουλοι: Έλενα Μάντζαρη 
 Μαρία Παλαιολόγου 
 Ζωή Ξενάκη-Βαρλά 
 Μιχάλης Κωνσταντόπαιδος 
 Σωτήρης Τεσσέρης 
 Γιάννης Χατζηκιάν 

Ελεγκτική Επιτροπή: 
Πρόεδρος: Κώστας Ριζιώτης 
Μέλη: Κατερίνα Ζερίτη 
 Άννα Νικολάκη. 

 
 

Στη Γενική Συνέλευση 
 

Σύμφωνα με σύσταση που υπάρχει στο Καταστατικό της 
ΕΛΕΤΟ, η Γενική Συνέλευση των Μελών πραγματοποιή-
θηκε στους πρώτους μήνες του έτους και συγκεκριμένα την 
Τρίτη, 6 Μαρτίου 2001, στο αμφιθέατρο του Γενικού 
Χημείου του Κράτους. 
Ο πρόεδρος του ΔΣ της ΕΛΕΤΟ παρουσίασε τον ετήσιο 
απολογισμό των πεπραγμένων της ΕΛΕΤΟ, ενώ ο 
πρόεδρος του ΓΕΣΥ παρουσίασε τον Απολογισμό/ 
Προγραμματισμό Εργασιών Ορολογίας. Επισημάνθηκαν 
ιδιαίτερα η επιτυχής έκβαση του έργου EDIC 9909 για τη 
Μεταφραστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η 
κατάρτιση της πρότασης για το Εθνικό Πρόγραμμα 
Ορολογικού Συντονισμού (ΕΠΟΣ) που υποβλήθηκε στη 
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας για να 
περιληφθεί στο πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 
του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. 
Η Ταμίας παρουσίασε τον οικονομικό απολογισμό του 
2000 και τον προϋπολογισμό του 2001, ενώ ο πρόεδρος 
της Ελεγκτικής Επιτροπής διάβασε τη σχετική έκθεσή της. 
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τα παραπάνω και 
εξέλεξε τριμελή Εφορευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή 
των εκλογών στις 3-4-2001 (βλέπε διπλανή στήλη). 
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα δύο ψηφίσματα, 
που δημοσιεύονται παρακάτω. 
 
 

Ψηφίσματα της Γεν. Συνέλευσης 
 
 

1. Ευχαριστίες για παραχώρηση γραφείων 
 
«Η Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας, 
της 6ης Μαρτίου 2001, αφού άκουσε τον Πρόεδρο της 
Εταιρείας για σχετική απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, εκφράζει ευχαριστίες στην Διοικούσα 
Επιτροπή και στον Γενικό Διευθυντή, καθηγητή Γεώργιο 
Καραγιάννη, του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου 
(ΙΕΛ), για την παραχώρηση χώρου γραφείων στο κτίριο 
Αρτέμιδος και Επιδαύρου στον Παράδεισο Αμαρουσίου». 
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2. Εκκαθάριση Μητρώου Μελών 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζοντας το Μητρώο Μελών 
της ΕΛΕΤΟ, διαπίστωσε ότι πολλά μέλη έχουν καταστεί 
ανενεργά για διάφορους πιθανόν λόγους, όπως αλλαγή 
διεύθυνσης, δίχως να ενημερώσουν για το γεγονός αυτό. 
Επίσης, πολλά μέλη καθυστερούν συνδρομές πολλών 
ετών. Για διευκόλυνση των τελευταίων το Διοικητικό 
Συμβούλιο πρότεινε στη Γενική Συνέλευση διαγραφή 
καθυστερούμενων συνδρομών. Η Γενική Συνέλευση έκανε 
δεκτή την πρόταση και έβγαλε ομόφωνα το παρακάτω 
ψήφισμα: 
 
«Η Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας, 
της 6ης Μαρτίου 2001, αφού άκουσε τον Πρόεδρο της 
Εταιρείας για σχετική απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, αποφασίζει ομόφωνα: 
α) Να διαγραφούν οι οφειλόμενες συνδρομές μελών του 

έτους 1998 και παλαιότερων ετών, ώστε να 
διευκολυνθούν όσα μέλη επιθυμούν να παραμείνουν 
στην Εταιρεία. 

β) Εντέλλεται το Διοικητικό Συμβούλιο να αποστείλει 
επιστολή στα μέλη που οφείλουν συνδρομές των 
τελευταίων ετών, για υπενθύμιση των οφειλών τους. 
Μετά την πάροδο του διμήνου να σταλεί και νέα 
επιστολή με προθεσμία ενός μηνός. 

γ) Να διαγραφούν από το Μητρώο Μελών όσα μέλη δεν 
τακτοποιηθούν ταμειακά σε χρονικό διάστημα ενός 
μηνός από την αποστολή της δεύτερης επιστολής.» 

 
Παράταση Προθεσμίας 

 
 
 

Ύστερα από τις καθυστερήσεις που προέκυψαν στη 
διακίνηση αλληλογραφίας των ΕΛΤΑ εξαιτίας των δια-
κοπών του Πάσχα και ενόψει των απεργιακών 
κινητοποιήσεων, η Οργανωτική Επιτροπή του 3ου 
Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» αποφάσισε 
να παραταθεί η προθεσμία υποβολής περιλήψεων για 
ανακοίνωση στο 3ο Συνέδριο ως τις 15 Μαΐου 2001. Η 
αξιολόγηση και επιλογή των ανακοινώσεων που θα 
παρουσιαστούν στο Συνέδριο θα γίνει από την Επιστη-
μονική Επιτροπή ως τις 15 Ιουνίου 2001. 
 

Ενδιαφέροντα αναγνώσματα 
 
 
 

Κυκλοφόρησε το καινούργιο τεύχος του περιοδικού 
«Ελληνική Διεθνής Γλώσσα», που εκδίδει ο Οργανισμός 
για τη Διεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ), με 
αφιέρωμα στην αρχαία ελληνική Τεχνολογία. 
Το αφιέρωμα αυτό αποτελεί δημοσίευση κειμένων που 
ανακοινώθηκαν σε συνέδριο που οργάνωσε ο ΟΔΕΓ στην 
Πάτρα. Η πρωτοβουλία της Συντακτικής Επιτροπής του 
περιοδικού για το αφιέρωμα στην αρχαία ελληνική 
τεχνολογία είναι αξιέπαινη, αφού δίνει τη δυνατότητα σε 
ευρύ κοινό να πληροφορηθεί για τα σημαντικά επιτεύγματα 
των αρχαίων Ελλήνων στις τεχνικές επιστήμες. 
Πέρα από τα τέσσερα κείμενα που αναφέρονται στην 
αρχαία ελληνική τεχνολογία, γραμμένα από τους πιο 
διαπρεπείς ερευνητές στον τομέα αυτό, στο περιοδικό 
περιέχονται και πολλά άλλα ενδιαφέροντα άρθρα. 

Β.Α.Φ. 
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Καινούργιες εκδόσεις από το 

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου 
 
 

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) συνεχίζοντας 
τις προσπάθειες στον τομέα των εκδόσεων δημιούργησε 
τρεις καινούργιες εκδόσεις. Αυτές είναι: 
1. Το βιβλίο «Η Μηχανική Μετάφραση και η Ελληνική 

Γλώσσα» (ISBN 960-03-2718-1) που κυκλοφόρησε 
από τις εκδόσεις Καστανιώτη και περιέχει σημαντικό 
τμήμα της ιστορίας των μελετών και των ερευνών οι 
οποίες συντελέστηκαν τα τελευταία χρόνια και αφορούν 
στην ενσωμάτωση της ελληνικής γλώσσας σε 
πολύγλωσσα συστήματα μηχανικής μετάφρασης. 

2. Ο σύμπυκνος δίσκος (CD-ROM) «Κλεοπάτρα», που 
δημιουργήθηκε σε συνεργασία με ιστορικούς και 
παιδαγωγούς από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και 
παρουσιάζει «επεισόδια» από την εποχή των 
ελληνιστικών χρόνων. 

3. Ο ψηφιακός βιντεοδίσκος (DVD) «Δήλος – Μύκο-
νος», που δημιουργήθηκε από το ΙΕΛ στο πλαίσιο του 
έργου «ΣΑΠΦΩ» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 
Τεχνολογίας με στόχο μια πολύπλευρη παρουσίαση 
πολιτιστικών στοιχείων των νησιών αυτών. 

Όπως επισημαίνεται από το ΙΕΛ, ο συλλογικός τόμος «Η 
Μηχανική Μετάφραση και η Ελληνική Γλώσσα» θα κινήσει 
το ενδιαφέρον των ερευνητών που ασχολούνται με θέματα 
επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, ενώ ο σύμπυκνος δίσκος 
«Κλεοπάτρα» και ο ψηφιακός βιντεοδίσκος «Δήλος – 
Μύκονος» έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα και θα φανούν 
χρήσιμα σε όλους εκείνους που θέλουν να εμβαθύνουν στα 
θέματα της ελληνιστικής περιόδου (Κλεοπάτρα), να 
θαυμάσουν τη φυσική ομορφιά των δύο νησιών μας (Δήλος 
- Μύκονος) και να μάθουν καλύτερα την ιστορία τους. 
Το βιβλίο «Η Μηχανική Μετάφραση και η ελληνική 
γλώσσα» διατίθεται από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ ΑΕ, 
Ζαλόγγου 11, 10678, Αθήνα (Ηλ.Ταχ.: info@kastaniotis. 
com), ενώ ο σύμπυκνος δίσκος και ο ψηφιακός 
βιντεοδίσκος από το ΙΕΛ: Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου, 
15125 Παράδεισος Αμαρουσίου, Αθήνα, τηλ. 6875300 και 
τηλεομ. 6854270. 
 

     Ασφάλεια τροφίμων και Ορολογία 
 
 

Το Κέντρο Ορολογίας των Βρυξελλών – Ελεύθερο Ινστιτού-
το Marie Haps διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Ασφάλεια 
Τροφίμων και Ορολογία» στις Βρυξέλλες τον Φεβρουάριο 
του 2002. 
Πληροφορίες από τη Γραμματέα του Κέντρου κα Veronique 
Vienne, ηλ.ταχ. veronique.vienne@ilmh.be, τηλ. 00322- 
5495480. 
 
 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
 
 
 

Λάβαμε – και ευχαριστούμε – τα ακόλουθα περιοδικά: 
 

• Οικονομική Βιομηχανική Επιθεώρηση, τεύχ. 763, 
Φεβ. 2001, τεύχ. 764, Μάρτ. 2001. 

• Ερευνώντας1, τεύχ. 7, Ιαν.-Φεβ. 2001. 
• Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ, αρ. φύλ. 103, Ιαν.-Φεβ. 2001. 
• Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία, τεύχ. 22, Ιαν.-

Φεβ. 2001. 
• Χρονικά, αρ. φύλλ. 171, Ιαν.-Φεβ. 2001. 
• Αρναία της Μακεδονίας, τεύχ. 49 Οκτ.- Δεκ. 2000. 
• Ελληνική Διεθνής Γλώσσα, τεύχ. 8, Νοέμ.- Δεκ. 2000. 
 

                                                 
1 Εκδοση της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας 
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      Ορολογία και Τεχνητή νοημοσύνη 
 
Το Infoterm μας πληροφορεί για το 4ο Συνέδριο 
«Ορολογία και Τεχνητή Νοημοσύνη» που θα 
διεξαχθεί 3-4 Μαΐου 2001 στην πόλη Νανσί της 
Γαλλίας. Το συνέδριο διοργανώνει η Ομάδα 
Εργασίας ΤΙΑ (http://www.biomath.jussieu.fr/TIA/ 
index.html.en). 
Το 4ο Συνέδριο ΤΙΑ θα αποτελέσει ευκαιρία για να 
εξερευνηθούν μερικά άλυτα προβλήματα της επίκτη-
σης ορολογικών δεδομένων βάσει σωμάτων κειμέ-
νων, της ανάλυσης της λεξικολογικής συμπεριφοράς 
σε εξειδικευμένα σώματα κειμενικού υλικού (corpora), 
της γνωσιακής μοντελοποίησης και της τυποποίησης 
των λαμβανόμενων δεδομένων. 
Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο: 

http://www.inist.fr/TIA2001/index_e.htm. 
 

Καλοκαιρινές ορολογικές 
δραστηριότητες IULATERM 

 
Το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης 
Γλωσσολογίας (Institut Universitari de Linguistica 
Aplicada - IULA) οργανώνει τρεις ενδιαφέρουσες 
εκδηλώσεις το καλοκαίρι του 2001: 
• 3rd International Terminology Summer School  
• 1st International Convention on Terminology 

Research and Specialised Knowledge  
• 3rd International Symposium on Terminology. 

Specialised Knowledge Sources and Terminology 
Οι εκδηλώσεις αυτές θα διεξαχθούν στη Βαρκελώνη 
από 2 ως 13 Ιουλίου 2001. 
Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο: 

http://www.iula.upf.es/ee/eeatves.htm 
 

“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. 
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
Β. Α. Φιλόπουλος 
Πρόεδρος ΕΛΕΤΟ 
Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής 
Μ. Καρδούλη 
Α. Παπαναστασίου 
Β.Α.Φιλόπουλος 
Τηλέφωνα:  
πρωί: 6118986 
εσπέρα: 8042313, 8619521 
Τηλεομοιότυπο: 8068299, 8042385 
Ηλ. Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος Ιντερνετ: http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 
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. 
Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή 
ολόκληρου ή μέρους του “Ο” με μόνη υποχρέωση την 
αναφορά της πηγής. 

 

 
 

Εσπερίδα για το ΕΠΟΣ 
 

Η ΕΛΕΤΟ διοργανώνει Εσπερίδα για τις 18 Μαΐου.2001, 
ημέρα Παρασκευή, με θέμα «Το Εθνικό Πρόγραμμα 
Ορολογικού Συντονισμού (ΕΠΟΣ) και ο ρόλος της 
ΕΛΕΤΟ», κατά την οποία ο Κώστας Βαλεοντής και η 
Έλενα Μάντζαρη, μέλη  – και οι δύο – της Ομάδας Εργα-
σίας του ΕΠΟΣ καθώς και του ΔΣ και του ΓΕΣΥ της 
ΕΛΕΤΟ, θα παρουσιάσουν αναλυτικά τη δομή και τους 
στόχους του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ορολογίας του 
ΕΠΟΣ, για την εξαετία 2001-2006, και θα ακολουθήσει 
συζήτηση. Οι εργασίες της Εσπερίδας θα αρχίσουν στις 
5.00 μ.μ. Στις 8 μ.μ. θα παρατεθεί δεξίωση για τους 
συμμετέχοντες.  
Παρότι είναι ευπρόσδεκτη η συμμετοχή κάθε ενδιαφερο-
μένου, η εκδήλωση απευθύνεται κυρίως στα μέλη της 
ΕΛΕΤΟ, με σκοπό να ενημερωθεί όσο το δυνατό 
μεγαλύτερος αριθμός μελών, ώστε να δημιουργηθούν οι 
προϋποθέσεις πολλά από τα μέλη αυτά να αξιοποιηθούν 
κατά την εκτέλεση του Προγράμματος, εμπλεκόμενα 
ουσιαστικά και αποδοτικά ως επιστημονικά στελέχη-
εκπρόσωποι της ΕΛΕΤΟ στις επιμέρους δράσεις των 
σχετικών έργων.  
Ύστερα από την ευγενή προσφορά του Γαλλικού 
Ινστιτούτου Αθηνών, η Εσπερίδα θα πραγματοποιηθεί 
στην Αίθουσα Ομιλιών του Ινστιτούτου, Σίνα 31, Αθήνα. 
 

 

 
Ευρωπαϊκό Έτος Γλωσσών 

 
Το έτος 2001 έχει ανακηρυχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
ως Ευρωπαϊκό Έτος Γλωσσών, με στόχους, μεταξύ 
άλλων την προώθηση της πολυγλωσσίας και την ενθάρ-
ρυνση της δια βίου εκμάθησης γλωσσών ανεξαρτήτως 
ηλικίας.  
Στη χώρα μας, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός παιδείας κ. 
Π. Ευθυμίου, το Ευρωπαϊκό Έτος Γλωσσών έχει τεθεί υπό 
την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κ. Στεφανό-
πουλου και για την προώθηση και προβολή του όλου 
θέματος έχει συσταθεί η Εθνική Επιτροπή Στήριξης της 
Ελληνικής Δράσης στην οποία συμμετέχουν άνθρωποι των 
γραμμάτων και των τεχνών: Θ. Αγγελόπουλος, Ελένη 
Γλύκατζη-Αρβελέρ, Νίκη Γουλανδρή, Β. Βασιλικός, Ι. Κα-
μπανέλλης, Δ. Μαρωνίτης, Γ. Μπαμπινιώτης, Ζ. Ντασσέν, 
Ειρήνη Παππά, Αδ. Πεπελάσης, Αντ. Σαμαράκης, Αργ. 
Φατούρος. 
Εκτός αυτής έχει συσταθεί και άλλη μια επιτροπή, η 
Συντονιστική Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Έτος Γλωσσών 
στην οποία ανήκει το τρίπτυχο δράσης: σχεδιασμός – 
συντονισμός – υλοποίηση. Σ’ αυτήν συμμετέχουν, μεταξύ 
άλλων, οι πανεπιστημιακοί Χρ. Χαραλαμπάκης ως πρόε-
δρος, η Στέλλα Πριόβολου ως αντιπρόεδρος, ο Αναστά-
σιος-Φοίβος Χριστίδης, η Δήμητρα Κοντού-Θεοφανοπού-
λου και η Αθανασία Λεοντσίνη-Γλυκοφρύδη. Η επίσημη τε-
λετή έναρξης του Ευρωπαϊκού Έτους Γλωσσών στη χώρα 
μας έγινε στις 23 Φεβρουαρίου στην Τεχνόπολι, στο Γκάζι. 

 
Προτάσεις αναγνωστών 

 
Επιστολή, προς τον Πρόεδρο της ΕΛΕΤΟ, της καθηγήτριας 
Ψυχολογίας του ΑΠΘ Αναστασίας Κωσταρίδου – Ευκλείδη 
έχει ως εξής: 
«Αγαπητέ κ. Πρόεδρε, 
Έλαβα το τελευταίο τεύχος του ΟΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Αρ.46, 
Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2001) και όπως πάντοτε το 
διάβασα με μεγάλο ενδιαφέρον. Θα πρέπει και πάλι να σας 
συγχαρώ για το θαυμάσιο έργο που συντελείται στην 
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ΕΛΕΤΟ. 
Θα ήθελα, ωστόσο, να προτείνω ορισμένες εναλλακτικές 
αποδόσεις σε «όρους παραδοσιακής και σύγχρονης 
διδασκαλίας και μάθησης» της Ομάδας Εργασίας του 
Γραφείου Ορολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 
ξεκινώντας, ενδεχομένως, έναν ενδιαφέροντα διάλογο. 
1. Συμφωνώ απολύτως με το ΓΕΣΥ της ΕΛΕΤΟ ότι η ορθή 

απόδοση των όρων «procedure – process – 
processing» είναι «διαδικασία – διεργασία – 
επεξεργασία» αντιστοίχως (βλ. Ευκλείδη & Κάντας, 
2000). Υπάρχει, πολύ συχνά, σύγχυση στην απόδοση 
των όρων αυτών. Έτσι, διαπιστώνω ότι η Ομάδα 
Εργασίας του Γραφείου Ορολογίας του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου αποδίδει τον όρο «process-based learning» 
ως «μάθηση μέσω (ειδικής) διαδικασίας», όπως 
γράφεται 7 σειρές πιο πάνω στην ίδια σελίδα και στήλη 
του τεύχους. Η σωστή απόδοση θα ήταν «μάθηση 
μέσω διεργασιών» ή «μάθηση που βασίζεται σε 
διεργασίες». 

2. Στη συνέχεια, ο όρος «experiential learning» αποδίδεται 
ως «εμπειριακή μάθηση». Ο επιθετικός προσδιορισμός 
«εμπειριακή» είναι μάλλον ένας νεολογισμός και νομίζω 
ότι είναι ορθότερη, πιο εύηχη, και κομψότερη η 
απόδοση του όρου αυτού ως «εμπειρική βιωματική 
μάθηση».Το «εμπειρικός» αποδίδει αυτό που 
προέρχεται από την πείρα (Βοσταντζόγλου, 1986, 
σ.365). Το «βιωματικός» αποδίδει την υποκειμενική 
αίσθηση, αυτό που βιώνει το άτομο, αυτό που αποτελεί 
συστατικό της συνείδησης του ατόμου. 

3. Σε σχέση με τον όρο «στοχαστική διδασκαλία» που 
αποδίδει τον όρο «reflective teaching», θα ήταν 
ενδιαφέρον να εξετασθεί η απόδοσή του ως 
«διδασκαλία μέσω αναλογισμού» μια και ο όρος 
«reflection» εκφράζει την ιδέα ότι επαναφέρουμε κάτι 
στη σκέψη μας και το επανεξετάζουμε. Οι έννοιες 
«στοχασμός» και «στοχαστικός» έχουν μια χροιά πιο 
βαθειάς και σοβαρής σκέψης – διανόησης. Από την 
άλλη, το «αναλογίζομαι» σημαίνει «σκέπτομαι κατ’ 
εμαυτόν» ή «το λέγω με το νου μου» (Βοσταντζόγλου, 
1986, σ.352), που δείχνει ακριβώς τη συνειδητή 
επεξεργασία της γνώσης ή τη συνειδητή σκέψη και 
ανάλυση. 

Τελειώνοντας, πάλι σας ευχαριστώ για την ευγένεια που 
είχατε να μου στέλνετε το ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ και να 
ενημερώνομαι εκτενώς και σε βάθος για τα προβλήματα 
ορολογίας που υπάρχουν. 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση 
Αναστασία Ευκλείδη 

Καθηγήτρια Ψυχολογίας Α.Π.Θ.» 
Βιβλιογραφία: 
Βοσταντζόγλου, Θ. (1986). Αντιλεξικόν ή Ονομαστικόν της 
Νεοελληνικής Γλώσσης. Αθήνα: Αυτοέκδοση. 
Ευκλείδη Α., & Κάντας, Α. (2000). Γλωσσάρι. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: 
Το Περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας. 7(1, 
Παράρτημα). 105-121. 
 
Της σύνταξης: 
 
Ευχαριστούμε την καθ. Αναστασία Ευκλείδη για  το γράμμα 
της και για τις εμπεριστατωμένες παρατηρήσεις της. Το 
περιεχόμενό δημοσιεύεται σε τούτο το φύλλο του «Ο» και 
πιστεύουμε ότι η Ομάδα του ΠΙ θα εξετάσει σοβαρά τις 
παρατηρήσεις της. 
Οι αναγνώστες του «Ο» μπορούν αν θέλουν να εκφράσουν 
τη γνώμη τους στο τηλεομοιότυπο 8068299 ή στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση valeonti@otenet.gr. Τελικά, το θέμα 
μπορεί να εξεταστεί και από το ΓΕΣΥ 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ2 έλα κι εσύ 
 

 

Το πρόβλημα της διαπεδιακής 
ορολογικής εναρμόνισης 

 
Με τον όρο διαπεδιακή ορολογική εναρμόνιση εννοούμε 
εκείνη την «οριζόντια» διεργασία (αλλά και το 
αποτέλεσμά της) κατά την οποία οι διαπεδιακές έννοιες 
δηλαδή οι έννοιες που εντάσσονται σε συστήματα 
εννοιών δύο ή περισσότερων θεματικών πεδίων 
αποδίδονται – καθεμιά από αυτές – με τον ίδιο ακριβώς 
όρο σε όλα τα υπόψη θεματικά πεδία. Θα ρώταγε κάποιος: 
Μα αυτό δεν είναι αυτονόητο; Δυστυχώς, το μέτωπο της 
γνώσης, της ειδικής γνώσης – γιατί για πρόβλημα της 
γνώσης πρόκειται – έχει απλωθεί σε τόσο μεγάλη έκταση, 
ώστε οι ειδικοί του κάθε αναπτυσσόμενου θεματικού 
πεδίου δείχνουν σαν να είναι – ή πράγματι είναι – 
ξεκομμένοι από τους ειδικούς άλλων, παραπλήσιων ή μη, 
θεματικών πεδίων και αντιμετωπίζουν με διαφορετικό 
τρόπο (διαφορετικό όρο) ακόμα και βασικές έννοιες που, 
ως έννοιες του κοινού γνωσιακού υποβάθρου πάνω στο 
οποίο αναπτύχθηκαν τα υπόψη θεματικά πεδία, έχουν 
διαπεδιακό χαρακτήρα.  
Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση η 
διαπεδιακή έννοια εμφανώς ανήκει πρωταρχικά σε 
συγκεκριμένο (προεξάρχον) θεματικό πεδίο, ενώ στη 
δεύτερη δεν είναι εμφανής η ένταξη της έννοιας 
πρωταρχικά σε κάποιο πεδίο. Στην πρώτη περίπτωση η 
απόδοση (όρος) και οι ενδεχόμενες, κατά καιρούς, 
τροποποιήσεις της ευνόητο είναι ότι πρέπει να γίνονται με 
ενδοπεδιακή συλλογική εργασία των ειδικών του 
προεξάρχοντος θεματικού πεδίου, ενώ οι ειδικοί των 
λοιπών πεδίων μπορούν να παίξουν συμβουλευτικό ρόλο, 
και στη συνέχεια θα πρέπει να εφαρμόσουν ό,τι θα 
αποφασίσουν οι πρώτοι. Στη δεύτερη περίπτωση ο 
περιορισμός και μόνο στην ενδοπεδιακή συλλογική εργασία 
σε κάθε θεματικό πεδίο δεν επαρκεί γιατί οδηγεί σίγουρα σε 
διαφορετικούς όρους για την ίδια έννοια. Εκείνο που 
έχει εδώ ιδιαίτερη βαρύτητα και αποτελεσματικότητα είναι  
η διαπεδιακή συλλογική εργασία. 
Έχουν περάσει τουλάχιστον 40 χρόνια από τότε που στη 
Φυσική, καθιερώθηκε διεθνώς ως μονάδα συχνότητας το 
χερτζ. Και όμως, πολλοί του τομέα των ραδιοτηλεοπτικών 
μέσων χρησιμοποιούν ακόμα τον, από τότε, επίσημα 
καταργημένο όρο κύκλος ανά δευτερόλεπτο και τα 
πολλαπλάσιά του (χιλιόκυκλος, μεγάκυκλος κτλ.). 
Το θέμα που θίγει η καθ. Αναστ. Ευκλείδη στην επιστολή 
της (διπλανή στήλη) σχετικά με τη χρήση της έννοιας της 
διεργασίας αποδιδόμενης – ανακριβώς – ως διαδικασίας, 
ανήκει στη δεύτερη περίπτωση. Ακούμε π.χ. εκπαιδευτική 
διαδικασία, ή μεταφραστική διαδικασία για έννοια με τα 
χαρακτηριστικά της διεργασίας και όχι της διαδικασίας 
(βλέπε προηγούμενο φύλλο του «Ο»). 
Το πρόβλημα δεν είναι απλό, ούτε λύνεται σε μία ή 
περισσότερες στήλες. Η έννοια της διαπεδιακής συνεργα-
σίας ενυπάρχει στο Καταστατικό της ΕΛΕΤΟ και στη 
λειτουργία του ίδιου του ΓΕΣΥ, με τη θεσμοθετημένη 
δυνατότητά του να δέχεται εκπροσώπηση πολλών 
οργάνων ορολογίας από διάφορα θεματικά πεδία. Είναι δε 
ένα από τα σοβαρά προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει 
το Εθνικό Πρόγραμμα Ορολογικού Συντονισμού (ΕΠΟΣ), 
με δομές και κανόνες που θα καθιερώσει για ευρύτερο 
συντονισμό. Η όποια αντιμετώπιση δεν θα είναι εφάπαξ. Οι 
διαπεδιακές έννοιες και οι αντίστοιχοι όροι θα πρέπει να 
υπόκεινται σε διαρκή παρακολούθηση και συντήρηση. 

Κ.Β.    

                                                 
2 ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
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Μελέτη, εκπόνηση, ... και με οποιοδήποτε 
τρόπο ανάπτυξη της Ελληνικής Ορολογίας... 
Συμβολή στην ανάπτυξη της Ελληνικής 
Γλώσσας και προώθηση του ρόλου της στη 
διεθνή Ορολογία... 
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Αναθεώρηση του 
Καταστατικού της ΕΛΕΤΟ 

 
Μετά από 10 έτη λειτουργίας της ΕΛΕΤΟ ισχύει το αρχικό 
Καταστατικό που είχε εγκριθεί από το Πολυμελές 
Πρωτοδικείο Αθηνών στην ίδρυση της Εταιρείας. 
Αναμφίβολα το ισχύον Καταστατικό αποδείχτηκε 
λειτουργικό, δίχως αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν 
δυσλειτουργίες που θα πρέπει να διορθωθούν. Επίσης, το 
ισχύον Καταστατικό θα πρέπει να εναρμονιστεί με τα 
σημερινά δεδομένα και να προσαρμοστεί στη σημερινή 
κατάσταση της ΕΛΕΤΟ. 
 
Για τους παραπάνω λόγους το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά 
από πρόταση του Γενικού Γραμματέα Κώστα Βαλεοντή, 
αποφάσισε την αναθεώρηση του Καταστατικού και 
συγκρότησε Ομάδα Εργασίας για το σκοπό αυτό. Η Ομάδα 
Αναθεώρησης του Καταστατικού (ΟΑΚ) αποτελείται από 
τους: 
Βασίλη Α. Φιλόπουλο, ως Υπεύθυνο 
Κώστα Βαλεοντή 
Μαρία Καρδούλη 
Άννα Λάμπρου-Γκόνου 
‘Ελενα Μάντζαρη 
Τζάνο Ορφανό 
Γιώργο Τσιάμα. 
 
Η εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου στην ΟΑΚ είναι να 
έχει περατώσει το έργο της πριν το τέλος του τρέχοντος 
έτους, έτσι ώστε να υπάρξει χρόνος για έγκριση από το 
Διοικητικό Συμβούλιο και να υποβληθεί στην προσεχή 
Γενική Συνέλευση για τελική έγκριση. 
 
Το ΔΣ της ΕΛΕΤΟ καλεί όσα από τα μέλη της επιθυμούν, 
να υποβάλουν στην ΟΑΚ απόψεις για τροποποίηση 
διατάξεων του Καταστατικού ή και για προσθήκη νέων 
διατάξεων, στη διεύθυνση αλληλογραφίας της ΕΛΕΤΟ, 
στο τηλεομοιότυπο ή στην ηλεκτρονική διεύθυνσή της ή 
και προφορικά στα μέλη της ΟΑΚ (βλέπε στοιχεία κάτω 
από τον τίτλο του «Ο»). 

Β.Α.Φ. 
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Κανονισμός Λειτουργίας 
του ΓΕΣΥ 

 
Το Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ (ΓΕΣΥ), 
στα 10 έτη λειτουργίας της, έχει ασκήσει τις αρμοδιότητές 
του που προβλέπονται από το ισχύον Καταστατικό της 
ΕΛΕΤΟ και έχει εγκρίνει κανονιστικές διατάξεις σχετικά με 
τις διαδικασίες λειτουργίας για την παραγωγή όρων 
από τα συλλογικά μέλη και τις ειδικές ομάδες της 
ΕΛΕΤΟ. Η επιτυχής εφαρμογή των διατάξεων αυτών στα 
δύο μεγάλα έργα, EDIC9705 και EDIC9909, που ανέλαβε η 
ΕΛΕΤΟ και έφερε εις πέρας για λογαριασμό της 
ευρωενωσικής τράπεζας όρων EURODICAUTOM, αποτε-
λεί αδιάψευστη μαρτυρία ότι με βάση αυτές τις διατάξεις 
μπορεί να συνταχθεί και να εμπλουτιστεί παραπέρα ένας 
σύγχρονος Κανονισμός Λειτουργίας του ΓΕΣΥ, ώστε να  
βοηθηθεί το ΓΕΣΥ στον αναβαθμισμένο ρόλο που 
πρόκειται να παίξει στα επόμενα έτη στα οποία αναμένεται 
έντονη δραστηριοποίηση στον τομέα της Ορολογίας, 
κυρίως με την προώθηση του Εθνικού Προγράμματος 
Ορολογικού Συντονισμού (ΕΠΟΣ). 
 
Για το σκοπό αυτό, ύστερα από πρόταση του Προέδρου 
του ΓΕΣΥ, Κώστα Βαλεοντή, συγκροτήθηκε η Ομάδα 
Κανονισμού Λειτουργίας του ΓΕΣΥ (ΟΚΑΛ-ΓΕΣΥ), που 
αποτελείται από τους: 
 
Κώστα Βαλεοντή, ως Υπεύθυνο 
Βασίλη Α. Φιλόπουλο 
Μαρία Καρδούλη 
Γιώργο Τσιάμα 
Άννα Νικολάκη. 
 
Η Ομάδα θα εκπονήσει σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας του 
ΓΕΣΥ, βάσει του ισχύοντος Καταστατικού, αλλά και σε 
συνεχή επικοινωνία με την Ομάδα Αναθεώρησης του 
Καταστατικού (ΟΑΚ) (βλέπε διπλανή στήλη) ώστε να έχει 
μελετήσει και τις ενδεχόμενες μεταβολές στον υπόψη 
Κανονισμό που θα επέλθουν από την αναθεώρηση του 
Καταστατικού της ΕΛΕΤΟ. 
 
Το ΓΕΣΥ καλεί όσα από τα μέλη της ΕΛΕΤΟ επιθυμούν, να 
υποβάλουν στην ΟΚΑΛ-ΓΕΣΥ προτάσεις που θα 
μπορούσαν να συμβάλουν στο έργο της, στη διεύθυνση 
αλληλογραφίας της ΕΛΕΤΟ, στο τηλεομοιότυπο ή στην 
ηλεκτρονική διεύθυνσή της ή και προφορικά στα μέλη της 
ΟΚΑΛ-ΓΕΣΥ (βλέπε στοιχεία κάτω από τον τίτλο του «Ο»). 

Κ.Β. 
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   Η εσπερίδα της ΕΛΕΤΟ 
    στο Γαλλικό Ινστιτούτο: 

Παρουσίαση εργασίας για τον «ελληνικό 
σύμπλοκο όρο» 

 
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθήσαμε την παρουσία-
ση της εργασίας των Κώστα Βαλεοντή – Άννας Νικολάκη – 
Κατερίνας Ζερίτη με τίτλο «Ο Ελληνικός Σύμπλοκος 
Ορος και η Χρήση της Γενικής ως Προσδιοριστικού 
Συνθετικού», που ανέπτυξε με ομιλία του ο Πρόεδρος του 
ΓΕΣΥ1, Κ. Βαλεοντής, στις 18-5-2001, στη θέση της πα-
ρουσίασης του ΕΠΟΣ2, που είχε αναγραφεί στο προηγού-
μενο φύλλο και αναβλήθηκε για διαδικαστικούς λόγους. 
 
Η εν λόγω εργασία είχε υποβληθεί από την ΕΛΕΤΟ στο 
Διεθνές Κέντρο Πληροφοριών Ορολογίας (Infoterm) ως 
υποψήφια για το «Διεθνές Βραβείο εφαρμοσμένης έρευνας 
και ανάπτυξης στο πεδίο της Ορολογίας» που προκήρυξε 
το Infoterm. Η εργασία θεωρήθηκε εξαιρετικά σημαντική. 
Για «τυπικούς λόγους», όμως, δεν της απενεμήθη βραβείο, 
αλλά «Εύφημη Μνεία» (Honourable Mention). 
 
Παρόντες στην εκδήλωση ήσαν εκπρόσωποι Πανεπιστη-
μίων, του Πολυτεχνείου, της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 
Διοίκησης, του Δημοκρίτου και της Ελληνοαμερικανικής 
Ενωσης. 
 
Η “parité” διατηρήθηκε τόσο στο panel, 2 επιστήμονες της 
γλώσσας, 2 επιστήμονες ειδικών τομέων – Χημείας και 
Φυσικής – όσο και στο ακροατήριο. 
 
Σημαντικές παρεμβάσεις έγιναν από την Αναπλ. Καθηγ. 
Φιλολογίας, κα Αγγελική Ράλλη, η οποία τόνισε την ανάγκη 
συνεργασίας γλωσσικών και ειδικών επιστημόνων, από τον 
Καθηγητή του Πολυτεχνείου κ. Ιωάννη Παππά, από τον 
Γραμματέα του ΓΕΣΥ κ. Γιώργο Τσιάμα, από την γράφουσα 
και από τους μεταφραστές της Ελληνικής Μεταφραστικής 
Υπηρεσίας στις Βρυξέλλες κ. Μιχάλη Καλλέργη και κα 
Χριστίνα Φωστιέρη. 
 
Ο γόνιμος προβληματισμός εστιάστηκε στη χρήση της 
γενικής στους τηλεπικοινωνιακούς όρους τονίζοντας την 
αξία των μορίων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και της 
χρήσης λόγιων τύπων γενικής όπως «ισχύος». Στο όνομα 
της ευηχίας και της σαφήνειας του σύμπλοκου όρου 
υποχωρούν τα άλλα χαρακτηριστικά. Το «τηλεπικοινωνιακό 
υπόδειγμα» οφείλει να ωθήσει και τους άλλους τομείς σε 
παρόμοιες εργασίες. Τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά της 
σύγχρονης τηλεπικοινωνιακής τεχνογνωσίας δεν 
εμπόδισαν τη ΜΟΤΟ3 να αποδώσει με εγκυρότητα, 
σαφήνεια και ελληνικότητα ξένους σύμπλοκους όρους, 
συχνά μακροσκελέστατους και δύσκολους στην εκφορά. 
 
Την εσπερίδα φιλοξένησε το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών και 
για την άψογη οργάνωση φρόντισε η Σύμβουλος της 
ΕΛΕΤΟ κα Μαρία Παλαιολόγου με την υπεύθυνη εκπρόσω-
πο της Γαλλικής Πρεσβείας στο IFA κα M. Bourdeau. 
 
Η ΕΛΕΤΟ υπόσχεται ότι θα ακολουθήσουν εσπερίδες με 
ειδικό ενδιαφέρον από διακεκριμένους Ελληνες επιστήμο-
νες με στόχο την προώθηση της ελληνικής πρωτοβουλίας 
στον τομέα της Ορολογίας. 
Στον Πρόεδρο της ΕΛΕΤΟ Βασίλη Α. Φιλόπουλο εκφρά-
ζουμε θερμές ευχαριστίες για την πρωτοβουλία του αυτή. 

Μ.Κ. 
                                                 
1 ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
2  ΕΠΟΣ: Εθνικό Πρόγραμμα Ορολογικού Συντονισμού 
3 ΜΟΤΟ: Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας 

 
 

 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΜΕΛΩΝ 
 
Η εξόφληση των συνδρομών των μελών γίνεται με απευθείας πληρωμή 
στην ταμία της ΕΛΕΤΟ,  
 
κα Α. Γκόνου,  
Λ. Κατσώνη 16, 
145 61 Κηφισιά 
τηλ.: 801 9550 
 
ή με καταβολή στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΛΕΤΟ (Εθνική 
Τράπεζα Ελλάδος 671/591002-12). 
 
Στην τελευταία περίπτωση είναι απαραίτητο τα μέλη να στέλνουν 
φωτοαντίγραφο της απόδειξης ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της 
ΕΛΕΤΟ ή τηλεομοιοτυπικά την απόδειξη στον αριθμό 806 8299 ή ηλ-
μήνυμα στη διεύθυνση valeonti@otenet.gr. 
 

 

 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 

 
 
 

Λάβαμε – και ευχαριστούμε – τα ακόλουθα περιοδικά: 
 

• Οικονομική Βιομηχανική Επιθεώρηση, τεύχ. 765, 
Απρ. 2001, τεύχ. 766, Μάιος 2001. 

• Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ, αρ. φύλ. 104, Μαρτ.-Απρ. 2001. 
• Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία, τεύχ. 23, Μαρτ.-

Απρ. 2001. 
• Χρονικά, αρ. φύλλ. 172, Μαρτ.-Απρ. 2001. 
 

 
ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 

 
 
 

Λάβαμε την πρόδρομη ανακοίνωση της Κας Domenica 
Minniti-Γκιώνα «Γλωσσικές παρατηρήσεις στα ιταλικά 
ποιήματα του Σολωμού», ανάτυπο από την επιστημονική 
επετηρίδα της φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. 
 

 
   Ένα σημαντικό μέλος της ΕΛΕΤΟ 

   έφυγε... 
 

Ένα εκλεκτό μέλος της ΕΛΕΤΟ μας άφησε. Ηταν ο 
Ευάγγελος Τσαμπουνάρας. Με σπουδές ξένων γλωσσών 
και εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, ο Ε.Τ. ήταν γνωστός σε 
πάρα πολλούς από μας, για την έντονη και επιτυχή 
δραστηριότητά του στο πεδίο της δίγλωσσης λεξικογρα-
φίας. Τα λεξικά του ήταν από τα λίγα φωτεινά παραδείγ-
ματα σοβαρής εργασίας, και όταν ακόμη οι καιροί ήταν 
χαλεποί για την ελληνική λεξικογραφία. 
Στην οικογένειά του τα θερμά μας συλλυπητήρια.  
 

“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. 
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
Β. Α. Φιλόπουλος 
Πρόεδρος ΕΛΕΤΟ 
Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής 
Μ. Καρδούλη 
Α. Παπαναστασίου 
Β.Α.Φιλόπουλος 
Τηλέφωνα:  
πρωί: 6118986 
εσπέρα: 8042313, 8619521 
Τηλεομοιότυπο: 8068299, 8042385 
Ηλ. Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος Ιντερνετ: http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 
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. 
Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
ή μέρους του “Ο” με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 
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Ορθοέπεια (5) 
 

Μεταβολές και επιδράσεις του 
τελικού «ν» 

 

Συνεχίζουμε την ανάπτυξη του θέματος «Ορθοέπεια» και σε τούτο 
το φύλλο[1][2][3][4] με εξέταση των μεταβολών και επιδράσεων του 
τελικού «ν». Το «τελικό ν» είναι μια σοβαρή ιστορία που – κατά 
την άποψή μας – οι «αρμόδιοι» την αντιμετώπισαν επιπόλαια 
(όπως εξάλλου και σε ένα σωρό άλλα θέματα) σε βαθμό που η 
γραπτή γλώσσα να επηρεάζει επί τα χείρω την προφορική και 
να «ξεφυτρώνουν» βαρβαρισμοί εκεί που δεν υπήρχε κανένας 
λόγος εμφάνισής τους.  
 
Ο κανόνας της επίσημης γραμματικής προβλέπει: 
Σε μερικές λέξεις άλλοτε φυλάγεται το τελικό τους ν και άλλοτε 
χάνεται. Αυτές οι λέξεις είναι: τα άρθρα τον και την, το αριθμητικό 
και αόριστο άρθρο έναν, η τριτοπρόσωπη προσωπική αντωνυμία 
αυτήν, την και τα άκλιτα δεν και μην. Οι λέξεις αυτές: 
1. Φυλάγουν το τελικό ν όταν η ακόλουθη λέξη αρχίζει από 

φωνήεν ή στιγμιαίο σύμφωνο (κ, π, τ, γκ, μπ, ντ, τσ, τζ) ή 
διπλό σύμφωνο (ξ, ψ).  
Παραδείγματα: τον αέρα, έναν καιρό, έναν ξένο, μην ακούτε, 
δεν μπορώ, τον τόπο, δεν είδα, μην περάσεις, την ντροπή, την 
πρόφτασα, αυτήν ήθελα. 

2. Χάνουν το τελικό ν όταν η ακόλουθη λέξη αρχίζει από 
εξακολουθητικό σύμφωνο (γ, β, δ, χ, φ, θ, μ, ν, λ, ρ, σ, ζ). 
Παραδείγματα: το γέρο, τη χαρά, τη μητέρα, τη ζωγραφίζει, τη 
βρύση, το φόβο, τη νίκη αυτή θέλω, δε γράφω, τη φοβήθηκα, 
μη ρωτάς, μη δέχεσαι, ένα λαό, μη σταματάς. 

Το τελικό ν φυλάγεται πάντοτε στο άρθρο των, στην τριτοπρόσωπη 
προσωπική αντωνυμία αυτόν, τον, καθώς και στο τροπικό 
επίρρημα σαν. Παραδείγματα: των φίλων, των συμμαθητών μου, 
αυτόν θέλω, τον βλέπω, φώναξέ τον, σαν θάλασσα, σαν βαρύ 
είναι. 
 

Ο κανόνας αυτός, ενώ είναι αποτέλεσμα της φωνολογίας της 
ελληνικής γλώσσας, ασχολείται με τη φύλαξη ή την απώλεια του 
ν και παρασιωπά το σπουδαιότερο: τη δραστική αλλαγή που 
προκαλεί με την παρουσία του αυτό το ν τόσο στον εαυτό του 
όσο και στο περιβάλλον του και συγκεκριμένα στο σύμφωνο 
που το ακολουθεί. 
 

Αν κάποτε αποφασιστεί να διδάσκεται ουσιαστικά και η προφορική 
ελληνική γλώσσα με τη φωνολογία και ορθοφωνία της, θα 
διαπιστώσει ο αναθεωρητής αυτού του κανόνα ότι είναι λογικότερο 
να εστιαστεί στα «πάθη» αυτού του γράμματος παρά να «παίζει» 
με την «παρουσία» ή «απουσία» του. Το τελικό ν δηλαδή σε όλες 
τις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει να γράφεται, αλλά σε 
κάποιες από αυτές θα είναι «άφωνο», όπως το ένα β της λέξης 
Σάββατο και όπως το μεσαίο π της Πέμπτης, που ενώ υπάρχουν 
και γράφονται, δεν προφέρονται. 
 

Ο κανόνας, λοιπόν, κατά την άποψή μας, στη σωστή 
φωνολογική βάση του, θα λέει τα εξής: 
 

1. Σε όλες, ανεξαιρέτως, τις λέξεις που καλύπτει ο σημερινός 
κανόνας (δηλαδή στα άρθρα τον και την – και τα στον, στην –, 
στο αριθμητικό και αόριστο άρθρο έναν, στις προσωπικές 
αντωνυμίες αυτόν, τον, αυτήν, την, στα άκλιτα δεν και μην και 
στο τροπικό επίρρημα σαν) το τελικό ν γράφεται πάντοτε 
χωρίς επιφύλαξη (όχι π.χ. μέσα σε παρένθεση!). 

2. Στον προφορικό λόγο, όταν οι λέξεις προφέρονται αργά, μία-
μία και τονισμένες το τελικό ν των ανωτέρω λέξεων 
προφέρεται ως κανονικό (γλωσσοφατνιακό) ν σε κάθε 
περίπτωση. Επιπλέον, αυτό δεν προκαλεί καμιά αλλοίωση 
του συμφώνου που το ακολουθεί (γιατί έχει ήδη προηγηθεί 
παύση #).  
Παράδειγμα 1: <Έναν λόγο σου είπα: Μην θυμώσεις τον 
διευθυντή! Εσύ δεν με άκουσες!>  
/έναν # λόγο # σuίπα ## μίν # θιμόσις # τον # διεφθινdί ## εσί 
# δέν # μεάκuσεσ/ 
Παράδειγμα 2: <Σου είπα: Μην κάνεις τον παντογνώστη! Εσύ 
δεν κατάλαβες!>  
/σuίπα ## μίν # κάνισ # τον # πανdογνόστι ## εσί # δέν # 
κατάλαβεσ/. 

3. Στον ρέοντα προφορικό λόγο, όταν η λέξη που ακολουθεί μια 
από τις προαναφερόμενες λέξεις αρχίζει από εξακολουθητικό 
σύμφωνο <γ, β, δ, χ, φ, θ, μ, ν, λ, ρ, σ, ζ> και δεν χωρίζεται 

από αυτην με παύση, δηλαδή συναποτελεί με αυτήν ένα και 
το αυτό εκφώνημα, τότε το τελικό ν κατά κανόνα δεν 
ακούγεται (είναι άφωνο).  
Παραδείγματα: <τον γέρο> = /τογέρο/,<την χαρά> = /τιχαρά/, 
<την μητέρα> = /τιμιτέρα/, <την ζωγραφίζει> = /τιζογραφίζι/, 
<την βρύση> = /τιβρίσι/, <τον φόβο> = /τοφόβο/, <την νίκη> = 
/τινίκι/, <τον Θανάση>=/τοθανάσι/, <δεν γράφω>= /δέγράφο/, 
<την Φωτεινή> = /τιφοτινί/, <μην ρωτάς> = /μίροτάς/, <μην 
δέχεσαι> = /μίδέχεσε/, <έναν λαό> = /έναλαό/, <μην 
σταματάς> = /μίσταματάς/. 

4. Στον ρέοντα προφορικό λόγο, όταν η λέξη που ακολουθεί μια 
από τις προαναφερόμενες λέξεις αρχίζει από φωνήεν ή 
στιγμιαίο σύμφωνο <κ, π, τ, γκ, μπ, ντ, τσ, τζ> ή διπλό 
σύμφωνο <ξ, ψ>. και δεν χωρίζεται από αυτήν με παύση, 
δηλαδή συναποτελεί με αυτήν ένα και το αυτό εκφώνημα, 
τότε το τελικό ν όχι μόνο ακούγεται αλλά η συνάρθρωσή 
του με το ακόλουθο σύμφωνο, συνήθως, επιφέρει 
αλλοιώσεις στο ένα ή και στα δύο από τα συναρθρούμενα 
σύμφωνα. Συγκεκριμένα: 
α) <ν>+<φωνήεν> = /να/, /νε/, /νι/, /νο/, /νu/ κατά περίπτωση 

(καμιά αλλοίωση, ούτε στο /ν/ ούτε στο φωνήεν).  
π.χ. <τον άνεμο> = /τονάνεμο/, <την Ελένη> = /τινελένι/, 

<την ημέρα> = /τινιμέρα/, <την είδηση> = /τινίδισι/, 
<έναν όρκο> = /ένανόρκο/, <τον ουρανό> = 
/τονuρανό/ 

β) <ν>+<στιγμιαίο γλωσσοφατνιακό> δηλ. <ν>+{<τ>, <τσ>, 
<ντ>, <τζ>} = /νd/, /νdζ/, /νd/, /νdζ/ αντίστοιχα (το /ν/ καμιά 
αλλοίωση, τα άηχα /τ/ και /τσ/ μετατρέπονται σε ηχηρά /d/ 
και /dζ/, αντίστοιχα.) 
π.χ. <μην τολμήσεις> = /μίνdολμίσισ/, <σαν ντουβάρι> = 

/σάνduβάρι/, <δεν τσουλάει> = /δένdζuλάι/, <την 
τζαμαρία> = /τινdζαμαρία/. 

γ) <ν>+<κ> = / ŋ                                                   g/ (το γλωσσοφατνιακό /ν/ μετατρέπεται σε 
ουρανικό – μαλακοϋπερωικό – / ŋ                                                   / ενώ το άηχο στιγμιαίο 
ουρανικό /κ/ μετατρέπεται στο αντίστοιχο ηχηρό /g/). 
π.χ. <δεν καταλαβαίνω> = /δέ ŋ                           gαταλαβένο/, <μην 

καπνίζετε> = /μί ŋ                           gαπνίζετε/, <τον καφέ> = /το ŋ                           
gαφέ/ 

δ) <ν>+<γκ>/ = / ŋ                                                   g/ (το γλωσσοφατνιακό /ν/ μετατρέπεται σε 
ουρανικό / ŋ                                                   / – ενώ το ηχηρό στιγμιαίο ουρανικό /g/ δεν 
αλλάζει) 
π.χ. <τον γκρεμό> = /το ŋ                           gρεμό/, <δεν γκρινιάζω> =  

/δε ŋ                           gρινιάζο/, <τον Γκρέκο> = /το ŋ                           gρέκο/ 
ε) <ν>+<π> = /μb/ (το γλωσσοφατνιακό /ν/ μετατρέπεται σε 

χειλικό  – διπλοχειλικό – /μ/ ενώ το άηχο στιγμιαίο 
διπλοχειλικό /π/ μετατρέπεται στο αντίστοιχο ηχηρό /b/) 
π.χ. <δεν πίνω> = /δέμbίνο/, <την παρέλαση> = 

/τιμbαρέλασι/, <τον Πάπα> = /τομbάπα/ 
στ) <ν>+<μπ> = /μb/ (το γλωσσοφατνιακό /ν/ μετατρέπεται σε 

χειλικό  – διπλοχειλικό – /μ/ ενώ το ηχηρό στιγμιαίο 
διπλοχειλικό /b/ δεν αλλάζει) 
π.χ. <την μπίρα> = /τιμbίρα/, <δεν μπαίνω> = /δέμbένο/ 

ζ) <ν>+<ξ> = / ŋ                                                   gζ/ (το γλωσσοφατνιακό /ν/ μετατρέπεται σε 
ουρανικό / ŋ                                                   / ενώ και τα δύο άηχα (/κ/ και /σ/ ) που 
συνθέτουν το <ξ> μετατρέπονται στα αντίστοιχα ηχηρά 
(/g/ και /ζ/). 
π.χ. <δεν ξέρω> = /δέ ŋ                           gζέρο/, <μην ξοδεύεις> =  

/μί ŋ                           gζοδέβισ/, <σαν ξύλο> = /σά ŋ                           gζίλο/ 
η) <ν>+<ψ> = /μbζ/ (το γλωσσοφατνιακό /ν/ μετατρέπεται σε 

χειλικό  – διπλοχειλικό – /μ/ ενώ και τα δύο άηχα (/π/ και 
/σ/ ) που συνθέτουν το <ψ> μετατρέπονται στα αντίστοιχα 
ηχηρά (/b/ και /ζ/) 
π.χ. <την ψείρα> = /τιμbζίρα/, <σαν ψεμα>= /σάμbζέμα/. 

 

Ώστε, συνοψίζοντας: 
α το τελικό ν στη συμπροφορά του με το επόμενο εξακολουθη-

τικό σύμφωνο – κατά κανόνα – εξαφανίζεται, ενώ όταν 
λέγονται αργά και μία-μία, με έμφαση, οι λέξεις παραμένει 
γλωσσοφατνιακό /ν/. Επομένως, στη γραφή θα πρέπει να μην 
παραλείπεται. 

β το τελικό ν στη συμπροφορά του με το επόμενο φωνήεν ή 
στιγμιαίο σύμφωνο διατηρεί την ρινικότητά του, δηλαδή είτε 
παραμένει γλωσσοφατνιακό /ν/, είτε μετατρέπεται σε 
διπλοχειλικό /μ/ είτε μετατρέπεται σε ουρανικό (μαλακοϋπε-
ρωικό) / ŋ                               / .  
Ταυτόχρονα, όμως, προσδίδει ηχηρότητα στα άηχα σύμφωνα 
που ακολουθούν (τα άηχα /τ/, /κ/, /π/, /τσ/, /κσ/, /πσ/ 
μετατρέπονται στα αντίστοιχα ηχηρά /d/, /g/, /b/, /dζ/, /gζ/, /bζ/) 
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Πιστεύουμε ότι έγινε κατανοητό ότι ο κανόνας του τελικού ν δεν 
είναι τόσο απλός όσο τον εμφανίζει η Γραμματική ούτε και 
εξαντλείται σε μια στήλη. Για την πλήρη «φωνολογική» 
αντιμετώπιση όλων των επιμέρους θεμάτων και περιπτώσεων, 
χρειάζεται πολύ περισσότερος χώρος και χρόνος. Το θέμα 
αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές πτυχές της σημερινής 
προφορικής Ελληνικής Γλώσσας, η σωστή διδασκαλία της 
οποίας φαίνεται πως κανέναν από τους «αρμοδίους» δεν 
ενδιαφέρει. Ο Αγαπητός Τσοπανάκης το είχε επισημάνει από το 
1987[5]. Ολοκληρωμένες προτάσεις μας[6], ευθυγραμμισμένες με 
την άποψή του, του υποβάλαμε[7] το 1998, όταν ήταν Πρόεδρος 
της Ακαδημίας Αθηνών. Δεν ξέρουμε αν έφτασαν ή αν τις διάβασε 
ποτέ, γιατί σύντομα άφησε την Ακαδημία... 
Και η προφορική Ελληνική Γλώσσα συνέχισε και συνεχίζει να 
υποβαθμίζεται... 

Κ.Β. 
 [1]  «Ορθοέπεια (1)» – «Η ορθοέπεια και οι συνιστώσες της», φύλλο 43 
[2]  «Ορθοέπεια (2)» – «Φθόγγοι και φωνήματα της σημερινής ελληνικής γλώσσας», 

φ.44 
[3]  «Ορθοέπεια (3)» – «Μονάδες του προφορικού και του γραπτού ελληνικού λόγου», 

φ.45. 
[4] «Ορθοέπεια (4)» – «Τα δίψηφα «γκ», «μπ», «ντ» και η προφορά τους, φ.46. 
[5] Αγαπητός Τσοπανάκης «Προβλήματα της δημοτικής: Το τελικό –ν», Αφοι 

Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1987, 
[6] «Η εγκαταλειμμένη Προφορική Ελληνική Γλώσσα», Εργασία του Κ. Βαλεοντή που 

παρουσιάστηκε στην Ελληνογλωσσική Εσπερίδα της ΕΛΕΤΟ, Γαλλικό Ινστιτούτο, 
6-4-98. 

[7] Επιστολή της ΕΛΕΤΟ προς τον Πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών, Α. Τσοπανάκη, 
με τα συμπεράσματα και τις προτάσεις που διατυπώθηκαν κατά την παρουσίαση 
της εργασίας «Η εγκαταλειμμένη Προφορική Ελληνική Γλώσσα»[6], 

[8] Σ. Καραντινός– «Σύστημα αγωγής του προφορικού λόγου», Θεσσαλονίκη 1961 
[9] Ν. Παπακωνσταντίνου – «Αγωγή του λόγου – Ορθοφωνία», Εκδόσεις ΔΩΔΩΝΗ, 

Αθήνα, 1978 
[10] Δ. Μυράτ – «Αγωγή του λόγου», Βιβλιοπωλείον της ΕΣΤΙΑΣ, Ι.Δ.Κολάρου & ΣΙΑΣ, 

1979 
[11] Μ. Σετάτος – «Φωνολογία της Κοινής Νεοελληνικής», Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 

1974. 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ4 έλα κι εσύ 
 

 

Προτάσεις αναγνωστών 
 
Στο φύλλο αρ. 45 του «Ο», στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ γράψαψε τις 
προτάσεις του ΓΕΣΥ για την απόδοση των όρων “living will” 
(βούληση περίθαλψης εν αδυναμία, βούληση περίθαλψης εν 
ασθενεία) και risk (διακινδύνευση, διακίνδυνος) και των συναφών 
όρων και αναμέναμε την ανάδραση των αναγνωστών του «Ο». 
Σχετικά με τους όρους αυτούς λάβαμε δύο επιστολές και τρία 
ηλεκτρονικά μηνύματα. Πριν καταλήξει το ΓΕΣΥ σε τελικές 
προτάσεις, δημοσιεύουμε παρακάτω τις επιστολές αυτές και τα 
μηνύματα και παρακαλούμε τους αναγνώστες για οποιονδήποτε 
εποικοδομητικό σχολιασμό. 

∗ 
Σχετικά με τον όρο “living will” λάβαμε από το μέλος της ΕΛΕΤΟ 
καθ. Ι. Παππά το ακόλουθο ηλ-μήνυμα: 
 
«Ηλθα στη γωνιά του ΓΕΣΥ και ιδού η αντίδρασή-μου για το living 
will:  
Συμφωνώ πως η έκφραση "βούληση περίθαλψης εν αδυναμία" 
αποδίδει αρκετά καλά την έννοια του όρου, παρα-είναι όμως μακρύ 
για να αποτελέσει εύχρηστον όρο (13 συλλαβές έναντι μόνο τριών 
του living will). 
Επί πλέον, πιστεύω πως είναι πρακτικό να επιδιώκομε όρους-
χαλκομανίες, δηλαδή που να μοιάζουν στη συγκρότηση και να 
έχουν αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία με τον αποδιδόμενο.  Επί του 
προκειμένου, τα συστατικά είναι "ζωή" και "διαθήκη" και από αυτά 
πρέπει να μαστορέψομε τον καινούργιο όρο. 
Πολύ πρόχειρα μερικές ιδέες: «διαθήκη ζωής», «βιοδιαθήκη», 
«ζωντοδιαθήκη».  
Εξ ίσου πρόχειρα, μπορώ να πω πως προτιμώ την τελευταία --
πρβλ. "ζωντοχήρα".  
Με φιλικούς χαιρετισμούς,  
Ι.Α. Παππάς». 

∗ 
Για τον ίδιο όρο λάβαμε από το μέλος της ΕΛΕΤΟ κ. Κώστα 
Παπαθανασίου το ακόλουθο σημείωμα: 
«Απόψεις περί “living will” 
Λαμβάνοντας υπόψη το εννοιολογικό περιεχόμενο του σχετικώς 
αναφερόμενου όρου στο υπ’ αρ. 45/Νο-Δεκ 2000, Ορόγραμμα, 
διαφαίνεται ότι πιθανές αποδόσεις του θα μπορούσαν να είναι και 
οι εξής: 

                                                 
4 ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

living will: αξίωση βιοσυντήρησης, βούληση προς ζην / εξ 
ορισμού περίθαλψη, ιδιοβουλία θεραπείας (νο-
ούμενα ως «η ιδία βουλήσει προδεδηλωμένη επιθυμία 
περίθαλψης κατ’ ιδιαίτερον τρόπον και για ίδιους 
λόγους» – π.χ. υπό την επιμέλειαν ή κηδεμονία άλλου 
για σοβαρούς λόγους υγείας) 

 Με φιλικούς χαιρετισμούς 
 Κώστας Παπαθανασίου. 
ΥΓ. Μια παρατήρηση για την προτεινόμενη απόδοση «βούληση 

περίθαλψης εν αδυναμία» είναι ότι αφ’ ενός μεν η «περίθαλψη» 
προϋποθέτει «αδυναμία» (ή «ασθένεια») του περιθαλπομένου, 
αφ’ ετέρου δε ο επιρρηματικός προσδιορισμός «εν αδυναμία» (ή 
«εν ασθενεία») ως ακόλουθος δύο ουσιαστικών θα μπορούσε να 
προσδιορίζει οιοδήποτε ή και τα δύο, οδηγώντας στην 
παρερμηνεία ότι και η βούληση εκφράζεται εν αδυναμία, πράγμα 
που δεν ισχύει εν προκειμένω». 

∗ 
Σχετικά με τον όρο “risk” λάβαμε από το μέλος της ΕΛΕΤΟ κ. 
Αντώνη Βασάκη το ακόλουθο ηλ-μήνυμα: 
«Θα ήθελα να σας εκφράσω την άποψή μου σχετικά με την 
απόδοση του όρου "risk" (="κίνδυνος" ή "διακίνδυνος") όπως αυτό 
αποδίδεται στο τεύχος 45 του Ορογράμματος. 
Ο όρος "risk" σε ελεύθερη μετάφραση θα αποδιδόταν σαν 
"κίνδυνος". Το σίγουρο είναι ότι σαν ρήμα θα αποδιδόταν σαν 
"διακινδυνεύω". Παρόλα αυτά σαν νόημα αποδίδει τον κίνδυνο που 
εμπεριέχεται σε μια δραστηριότητα ή κατάσταση. Ο αντίστοιχος 
όρος που είναι ευρέως διαδεδομένος στην Ελληνική και ο οποίος 
πιστεύω ότι είναι ο πλέον δόκιμος όρος για την απόδοσή του, είναι 
"επικίνδυνος", "επικινδυνότητα". Αυτός ο όρος νομίζω ότι αποδίδει 
με τον πλέον πιστό και κατανοητό τρόπο το νόημα του όρου. 
Σε αντιδιαστολή ο όρος "danger" ερμηνεύεται σαφώς σαν 
"κίνδυνος". Εξάλλου ο όρος "hazard" αποδίδει περισσότερο μια 
ουσία, δραστηριότητα ή κατάσταση που σχεδόν νομοτελειακά 
οδηγεί σε βλάβη και όχι απλώς κίνδυνο. Για τον λόγο αυτό ο όρος 
"hazard" πιστεύω ότι πρέπει να αποδοθεί σαν "επιβλαβής". 
Με εκτίμηση, 
Αντώνης Γ. Βασάκης» 

∗ 
Για τον ίδιο όρο “risk” λάβαμε και από τον καθ. Ι. Παππά το 
ακόλουθο ηλ-μήνυμα: 
 

«Ηλθα στη γωνιά του ΓΕΣΥ και ιδού η αντίδρασή-μου για το risk: 
Συμφωνώ απολύτως για τα "διακινδυνεύω" και "διακινδύνευση". 
Νομίζω όμως πως πρέπει να τολμήσομε να αποδεχθούμε το 
"ρίσκο":  
• δεν είναι κακόηχο, είναι σύντομο (δύο μόνο συλλαβές έναντι 

των τεσσάρων του "διακίνδυνος") 
• μπορεί να κλιθεί σαν ελληνική λέξη 
• είναι κατανοητό - και, τέλος, το σπουδαιότερο: 
• έχει γίνει ήδη – ευρέως – αποδεκτό. 
 

Η γλώσσα-μας έχει δανείσει τόσα στις άλλες που δεν είναι ανάγκη 
να ντρέπεται να δανεισθεί όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη --
πόσω μάλλον που, όταν ήταν στην ακμή-της, δεν δίσταζε να 
δανεισθεί.  
Επιστρέφοντας στο προκείμενο, νομίζω περαιτέρω πως, υιοθετώ-
ντας το "ρίσκο" – επίσημα – (σε αντίθεση με την απλή και 
αναπόφευκτη de facto ανοχή-του), δίπλα στα "διακινδυνεύω" και 
"διακινδύνευση", θα βάλομε κάποιον φραγμό στο κάπως 
βαρβαρικό και περιττό "ρισκάρω". 
Με φιλικούς χαιρετισμούς 
Ι.Α. Παππάς». 

∗ 
Για τον ίδιο όρο “risk” λάβαμε και από τον καθ. Θ. Τάσιο την 
ακόλουθη επιστολή: 
 

«...Ναι, ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗ! Διότι: 
α)  Χρησιμοποιούμε τον όρο ήδη εδώ και 30 χρόνια στην 

Αντισεισμική Τεχνολογία... 
β) Risk = Cre x Pf 
 όπου 
 Cre = το κόστος των συνεπειών εξαιτίας της πραγματοποίησης 

ενός κινδύνου (hazard) 
 Pf = η πιθανότητα της πιοπάνω πραγματοποίησης. 
 Κατ’ ακολουθίαν, ο όρος που εκφράζει τη Διακινδύνευση 

οφείλει να υποδηλώνει «διαδικασίαν και μεθόδευση» (άρα, 
κατάληξη –ευση) 

γ) Ο όρος δεν πρέπει να θυμίζει άμεσα τον Κίνδυνο καθεαυτόν. 
Εννοιολογικώς πρέπει να διαφοροποιήσουμε (όσο γίνεται) τους 
όρους – άρα όχι «Διακίνδυνος». 

Θ. Π. Τάσιος» 
Κ.Β.    
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Ενημέρωση της Βάσης Μελών 
της ΕΛΕΤΟ 

 
Σήμερα η ΕΛΕΤΟ αριθμεί 276 ατομικά μέλη. Από αυτά τα 
μέλη μικρός σχετικά αριθμός είναι δραστηριοποιημένα. 
Αυτά είναι τα μέλη των διοικητικών και επιστημονικών 
οργάνων της ΕΛΕΤΟ (του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ), 
του Γενικού Επιστημονικού Συμβουλίου (ΓΕΣΥ) της 
Ελεγκτικής και της Εφορευτικής Επιτροπής, των 
συλλογικών μελών). Τα υπόλοιπα μέλη είναι μη δραστηριο-
ποιημένοι αποδέκτες των επιστολών και πληροφοριακών 
εγγράφων (Ορόγραμμα κ.ά). 
 
Στο πλαίσιο αποφάσεων τόσο του ΔΣ όσο και του ΓΕΣΥ για 
την όσο το δυνατό μαζικότερη δραστηριοποίηση των 
μελών, συντάχθηκε και στάλθηκε, τον περασμένο Ιούνιο, 
σε όλα τα μέλη, το «Φύλλο Στοιχείων και Ορολογικών 
Ενδιαφερόντων» (ΦΣΟΕ). Ένας μεγάλος αριθμός μελών 
ανταποκρίθηκε και επέστρεψε συμπληρωμένο το ΦΣΟΕ, 
αλλά και ένας μεγάλος επίσης αριθμός μελών δεν 
ανταποκρίθηκε. Σε τούτο το φύλλο του «Ο» (ως σελίδες 4 
και 5) ενσωματώνουμε το ΦΣΟΕ και καλούμε και πάλι όσα 
μέλη δεν το έχουν στείλει να το συμπληρώσουν και να το 
στείλουν.  
 
Ενόψει της προβλεπόμενης εντονότερης δραστηριοποίη-
σης της ΕΛΕΤΟ για παραγωγή ελληνικών όρων σε πάρα 
πολλά θεματικά πεδία, είναι ανάγκη να ενημερωθεί η Βάση 
Μελών της, τόσο με τα σημερινά ισχύοντα στοιχεία των 
μελών, όσο και με τις πληροφορίες εκείνες που είναι 
απαραίτητες για την αξιοποίηση των μελών στο άμεσο 
μέλλον σε ορολογικές δράσεις, όπως π.χ. στο Εθνικό 
Πρόγραμμα Ορολογικού Συντονισμού. Η Βάση Μελών 
πρέπει να απεικονίζει επαρκώς όλο το διαθέσιμο ορολογικό  
δυναμικό της. 
 

Κ.Β. 
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3ο Συνέδριο  
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 

 
Όπως έχει προαναγγελθεί και σε προηγούμενα φύλλα του 
Ορογράμματος, το 3ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 
θα διεξαχθεί φέτος στις 1, 2 και 3 Νοεμβρίου.  
 
Το επιστημονικό πρόγραμμα φέτος περιλαμβάνει 30 
ανακοινώσεις, καθώς και μία ανοιχτή συζήτηση, φιλοδοξώντας να 
παρουσιάσει τις τελευταίες εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο της 
Ορολογίας, και, ειδικότερα, να παρουσιάσει την Ελληνική Γλώσσα 
και Ορολογία στις σημερινές συνθήκες, όπως διαμορφώνεται στο 
Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πολυγλωσσικό περιβάλλον. Επίσημες 
γλώσσες του συνεδρίου είναι οι: Ελληνική, Αγγλική και Γαλλική. 
 
Το συνέδριο θα είναι αφιερωμένο στον Σωκράτη για τα 2400 έτη 
από τον θάνατό του. Επίσης, στη διάρκεια του συνεδρίου θα 
λειτουργήσει παράλληλη έκθεση βιβλίων γλώσσας και 
Ορολογίας.  
 
Όπως και στο προηγούμενο συνέδριο, η εναρκτήρια εκδήλωση (1 
Νοεμβρίου) θα γίνει στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του 
Πανεπιστημίου Αθηνών (Προπύλαια), ενώ οι συνεδριάσεις του 
κατεξοχήν προγράμματος, τις επόμενες δύο ημέρες, θα διεξαχθούν 
στο Αμφιθέατρο του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών.  
 
Το δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο, το οποίο περιλαμβάνει 
παρακολούθηση των συνεδριάσεων και συμμετοχή στις 
συζητήσεις, βιβλίο με τις ανακοινώσεις, αναψυκτικά, γεύματα και 
δεξίωση, έχει οριστεί, ανάλογα με την κατηγορία του συνέδρου, ως 
εξής: 
 Μέλη συνδιοργανωτών  25.000 δρχ. (75 ευρώ) 
 Μη μέλη   30.000 δρχ. (90 ευρώ) 
 Φοιτητές   15.000 δρχ. (45 ευρώ). 

 
Το δικαίωμα συμμετοχής μπορεί να σταλεί μαζί με την αίτηση 
εγγραφής (που θα βρείτε σε τούτο το φύλλο του «Ο») με 
ταχυδρομική επιταγή στην Ταμία κ. Ά. Λάμπρου-Γκόνου ή να 
κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΛΕΤΟ (βλ. σχετικά και 
την αίτηση εγγραφής στην επόμενη σελίδα). 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη 
Γραμματεία του συνεδρίου: 
 
 Πένυ Λαμπροπούλου, τηλ. 6875445,  

ηλ. ταχ.: penny@ilsp.gr 
 Γιάννη Σαριδάκη, τηλ. 2759224, ηλ. ταχ.: ixs@elot.gr 
 Τζάνο Ορφανό, τηλ. 6111020, ηλ. ταχ.: torfanos@ote.gr 

 
ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:  
http://sfr.ee.teiath.gr/htmSELIDES/Technology/Orogramma/3syned
r01.htm 

Π.Λ. 
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ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ 
 

3ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 
1, 2 και 3 Νοεμβρίου 2001 

 
 
 
 
Επιθυμώ να συμμετάσχω στο 3ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 
 
Επώνυμο: .................................................................................................................. 

Όνομα:........................................................................................................................ 

Ιδιότητα:...................................................................................................................... 

Είμαι μέλος συνδιοργανωτή (Συμπληρώστε το όνομα του συνδιοργανωτή ή  ΟΧΙ):...................... 

...................…………………………………….............................................................. 

Διεύθυνση:  Οδός................................................................Αριθμός:......................... 

Ταχ. Κωδ.: ....................................... Πόλη:................................................................ 

Αρ. Τηλεφώνου: ......................................................................... 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου: ................................................................. 

Ηλ. Ταχυδρομείο ........................................................................ 

 

  Επισυνάπτω απόδειξη κατάθεσης ...............................δρχ. στο λογαριασμό της 

Εθνικής Τράπεζας με αριθμό 671/591002-12 

 Έστειλα με ταχυδρομική επιταγή ποσό .......................................δρχ στην Ταμία κα Α. 

Λάμπρου-Γκόνου, Λ. Κατσώνη 16, 14561 ΚΗΦΙΣΙΑ 

 

Ημερομηνία:...................................        Υπογραφή: ............................................. 
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ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ 
 
Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Ονοματεπώνυμο: 
Πατρώνυμο: 
Έτος γέννησης: 
Βασική ιδιότητα/εξειδίκευση: 
Σημερινή απασχόληση: 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Οδός και αριθμός: 
Τ.K.: Πόλη 
Τηλέφ.: 
Τηλεομ.: 

Ηλ. Ταχ.: 
Ιστότοπος: 

Γ.  ΠΤΥΧΙΑ, ΤΙΤΛΟΙ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 
(ακολουθεί μέσα σε παρένθεση η διάρκεια σπουδών) 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
 

Δ.  ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 
 

 ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΙΣΤΑ ΠΟΛΥ 
ΚΑΛΑ 

ΚΑΛΑ ΜΕΤΡΙΑ 

              

1.               
              

2.               
              

3.               
              

4.               
              

5.               
              
Ε.    ΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΥ Η ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΤΕ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ 

 

 
Α/Α Θεματικό Πεδίο 

1.  Αγοραλογία (Μάρκετινγκ) - 
Διαφήμιση 

2.  Αγροτικά προϊόντα 
3.  Αέριο 
4.  Αεροπορικές μεταφορές 

Αεροπορία – Αεροναυτιλία 
 

5.  Αιολική ενέργεια 
6.  Ακουστική - Θόρυβος 
7.  Ανθρωπολογία (μελέτη 

λαών) 
8.  Αντισεισμική Τεχνολογία 
9.  Απασχόληση - Ανθρώπινοι 

πόροι (δια βίου κατάρτιση) 

Α/Α Θεματικό Πεδίο 

10. Αρχαιολογία 
11. Αρχιτεκτονική 
12. Αστικές μεταφορές 
13. Αστρονομία-Αστροφυσική 
14. Ασφάλεια - Ασφάλιση, 

Κοινωνική Πρόνοια 
15. Βιολογία-Βιοχημεία-

Βιοφυσική 
16. Βιοτεχνολογία 
17. Βυρσοδεψία - Υπόδυση - 

Κατεργασία γούνας 
18. Γενετική 
19. Γεωγραφία 

Α/Α Θεματικό Πεδίο 

20. Γεωλογία 
21. Γεωπονία - Κτηνοτροφία 
22. Γεωργία - Θερμοκήπια - 

Λιπάσματα  (γεωργικός 
εξοπλισμός - Σπόροι 
γενετικά μεταλλαγμένοι) 
 

23. Γεωργικά Μηχανήματα 
24. Γεωφυσική 
25. Γλυπτική 
26. Γλωσσολογία 
27. Γραφικές Τέχνες 
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Α/Α Θεματικό Πεδίο 

28.  Δασοπονία - Δασολογία 
29.  Δημόσια Διοίκηση - Τοπική 

και Περιφερειακή 
Αυτοδιοίκηση 

30.  Διοικητική (Μάνατζμεντ) 
31.  Διπλωματία - Διεθνείς 

Σχέσεις 
32.  Δομικά υλικά - Σκυρόδεμα 
33.  Δονήσεις 
34.  Εγκληματολογία - 

Καταστολή 
35.  Εκπαίδευση  
36.  Ελληνική Νομοθεσία - 

Κοινοτική Νομοθεσία - 
Βιομηχανική Ιδιοκτησία 

37.  Εμπόριο - Προμήθειες 
38.  Ενέργεια - Ηλεκτρική 

ενέργεια 
39.  Ενοπλες Δυνάμεις - 

Στράτευμα και οπλικά 
συστήματα 

40.  Επεξεργασία και προϊόντα 
ξύλου 

41.  Εργαλεία - 
Εργαλειομηχανές 

42.  Εργοθεραπεία 
43.  Εργονομία 
44.  Ζωγραφική 
45.  Ζωολογία - Ονόματα ζώων 

(2000+3000) 
46.  Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 

κτιρίων 
47.  Ηλεκτρικές Οικιακές 

Συσκευές 
48.  Ηλεκτρολογία - 

Ηλεκτροτεχνία 
49.  Ηλεκτρομαγνητική 

συμβατότητα  
50.  Ηλεκτρονική 
51.  Ηλιακή ενέργεια 
52.  Θαλάσσιες μεταφορές - 

Ναυτιλία 
53.  Θέατρο 
54.  Θεολογία-Θρησκειολογία 
55.  Θέρμανση, ψύξη, 

κλιματισμός 
56.  Θερμομόνωση 
57.  Ιατρική (με τα υποπεδία: 

ειδικότητες) 
58.  Ιατρικές συσκευές 
59.  Ιστορία - Ιστορικοπολιτικές 

Σπουδές 
60.  Καπνός και προϊόντα 

καπνού 
61.  Κεραμικά πλακίδια και είδη 

υγιεινής 
62.  Κινηματογράφος 

63.  Κλωστοϋφαντουργία - 
Χειροτεχνία - Ενδυση - 
Μόδα 

64.  Κοινωνική Εργασία 
65.  Κοινωνιολογία 
66.  Κρυσταλλογραφία 
67.  Κτηνιατρική 

Α/Α Θεματικό Πεδίο 

68.  Λαογραφία - Λαϊκή Τέχνη 
69.  Λογική 
70.  Λογιστική 
71.  Μαθηματικά 
72.  Μεταλλουργία-

Μεταλλογνωσία 
73.  Μεταφρασεολογία 
74.  Μετεωρολογία - 

Κλιματολογία 
75.  Μηχανικά, υδραυλικά, 

πνευστικά συστήματα 
76.  Μηχανική αεροδιαστημικών 

σκαφών 
77.  Μηχανική των ρευστών 
78.  Μηχανολογία - Συντήρηση 

αυτοκινήτου 
79.  Μουσειολογία 
80.  Μουσική - Μουσικά όργανα 

- Μουσική Πληροφορική 
81.  Ναυπηγική 
82.  Νοσηλευτική 
83.  Οδικές μεταφορές 
84.  Οδοντιατρική - 

Οδοντοτεχνία 
85.  Οικονομικά 
86.  Ορυκτολογία 

87.  Παλαιοντολογία 
88.  Περιβάλλον - Οικολογία 

(υδροβιότοπου) - 
Προστασία του 
περιβάλλοντος 

89.  Πετρελαιοειδή - Καύσιμα 
90.  Πλαστικά υλικά  
91.  Πληροφόρηση και ΜΜΕ - 

Επικοινωνιολογία 
92.  Ποίηση-Λογοτεχνία-

Ρητορική 
93.  Ποιότητα - Ελεγχος 

Ποιότητας 
94.  Πολεοδομία - Αστικός 

σχεδιασμός - Χωροταξία 
95.  Πολιτικές Επιστήμες 
96.  Πυρόσβεση - Αμεση 

επέμβαση 
97.  Ραδιενέργεια 
98.  Σεισμολογία 
99.  Σιδηροδρομικές μεταφορές 

- Σιδηρόδρομοι 
100.  Στατιστική 
101.  Συντήρηση αρχαιοτήτων 

και έργων τέχνης - 
Αναπαλαίωση κτιρίων 

102.  Συσκευασία 
103.  Σχέδιο και Διακοσμητική 
104.  Ταχυδρομεία 
105.  Τεκμηρίωση - 

Βιβλιοθηκονομία 
106.  Τελωνεία 
107.  Τεχνικά Εργα (κτιριακά, 

συγκοινωνιακά, υδραυλικά)
108.  Τεχνολογία Πληροφοριών - 

Τεχνητή νοημοσύνη - 
Σχεδίαση με υπολογιστή 

Α/Α Θεματικό Πεδίο 

109.  Τηλεπικοινωνίες 
110.  Τοπογραφία 
111.  Τουρισμός 
112.  Τραπεζικές Εργασίες 
113.  Τρόφιμα και Ποτά.  
114.  Τυπογραφία 
115.  Τυποποίηση, Πιστοποίηση, 

Διαπίστευση, Δοκιμές 
116.  Υαλουργία 

117.  Υγιεινή - Δημόσια Υγιεινή 
118.  Υγρομόνωση 
119.  Υδρευση και Αποχέτευση 
120.  Υποδομές μεταφορών - 

Κυκλοφοριολογία 
121.  Φάρμακα - Καλλυντικά - 

Αισθητική - Κομμωτική 
122.  Φιλοσοφία - Ηθική 
123.  Φιλοτελισμός 
124.  Φυσική 
125.  Φυσική Γεωγραφία 
126.  Φυσική στερεάς 

κατάστασης 
127.  Φυσικοθεραπεία 
128.  Φυσικοί και τεχνητοί λίθοι - 

Χρυσοχοΐα - Αργυροχοΐα - 
Πολύτιμα μέταλλα 

129.  Φυτολογία - Ονόματα 
φυτών  

130.  Φωνητική  
131.  Φωτισμός- Ηλεκτρικοί 

λαμπτήρες 
132.  Φωτογραφία 
133.  Χαρτοποιΐα 
134.  Χημεία 
135.  Χορός 
136.  Χρώματα και Βερνίκια 
137.  Ψυχαγωγία - Αθλητισμός - 

Αθλητικός εξοπλισμός 
138.  Ψυχολογία 
139.  Ωκεανογραφία - 

Υδροβιολογία - 
Υδατοκαλλιέργεια - Αλιεία   

140.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society  for  Terminology  (ELETO) 
 
ΓΡΑΦΕΙΑ: 
Επιδαύρου & Αρτέμιδος 6, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: 
Σωκράτη Τσάκωνα 5, 15236  ΠΕΝΤΕΛΗ 

 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Τηλ.: 8042313, 6118986, 6875487 
Τηλεομ.: 8068299, 8042385 
Ηλ.Ταχ.: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http://sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 

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) 
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Ανακοινώσεις 
του 3ου Συνεδρίου 

«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 
(1, 2 και 3 Νοεμβρίου 2001) 

 
Το 3ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» είναι 
αφιερωμένο στον Σωκράτη για τα 2400 έτη από τον 
θάνατό του.  
Η εναρκτήρια εκδήλωση του Συνεδρίου θα γίνει στη 
Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), το απόγευμα της 
Πέμπτης, 1-11-2001, ώρα 19.00. Στην εκδήλωση αυτή θα 
απευθύνουν χαιρετισμούς ο πρύτανης του ΕΚΠΑ καθ. 
Γεώργιος Μπαμπινιώτης, οι πρόεδροι της Οργανωτικής και 
της Επιστημονικής Επιτροπής και εκπρόσωποι των 
συνδιοργανωτών και θα εκφωνηθεί πανηγυρική ομιλία από 
τον Καθ. Εμμανουήλ Μικρογιαννάκη σχετική με τον 
Σωκράτη και τη συμβολή του στη διευκρίνηση και 
οριοθέτηση των εννοιών και την ονοματοθεσία. 
Οι κυρίως εργασίες του Συνεδρίου θα διεξαχθούν στο 
Αμφιθέατρο του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών την Παρα-
σκευή 2-11-2001 (πρωί-απόγευμα) και το Σάββατο, 3-11-
2001 (ως αργά το μεσημέρι). Στο Συνέδριο θα διεξαχθεί και 
ανοικτή συζήτηση για το Εθνικό Πρόγραμμα Ορολογικού 
Συντονισμού (ΕΠΟΣ). 
Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται οι τίτλοι των 
ανακοινώσεων που θα γίνουν στο Συνέδριο, κατά θεματική 
ενότητα, καθώς και οι συγγραφείς τους. 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ  1 – Ιστορική θεώρηση 
1    ΟΡΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – Περικλής Παπαβασιλείου
2    Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ 

ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ – Γιαννούλα 
Γιαννουλοπούλου  

3    H ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΟΣΑ-
ΞΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – Ευγενία 
Σηφάκη 

ΕΝΟΤΗΤΑ  2 – Γλωσσολογικές-Οντολογικές Αρχές 
Ορολογίας 

4    Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ 
ΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΟΝΟΛΕΚΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΟΡΩΝ – 
Κώστας  Βαλεοντής 

5    ΑΝΑΒΑΠΤΙΣΜΟΣ – Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 

6    ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ –  
Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος 

7    Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ:  ENA ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΚΦΟΡΑΣ & 
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ –  
Μαρία Καρδούλη, Θεοδώρα Ακοβιτσιώτη 

ΕΝΟΤΗΤΑ  3 – Λεξικογραφία 
8    ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ : ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – Ευαγγελία Μανουσάκη, 
Μαριάννα Κατσογιάννου 

9    CRITÈRES D’ANALYSE DES DICTIONNAIRES TECHNIQUES 
BILINGUES ET MULTILINGUES COMPRENANT LE GREC ET 
LE FRANÇAIS – Laurence Galopin 

10  ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΩΝ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ – Δημήτριος Α. Ρετάλης 

ΕΝΟΤΗΤΑ  4 – Τυποποίηση ορολογίας 
11  TI EINAI TO DESIGN; ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ –
Άρτεμις Γιάγκου 

12  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΤΩΝ 
ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΜΠΑΡΟΚ ΣΟΥΙΤΑΣ.  ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ –  
Σπύρος Ραυτόπουλος, Μιχάλης Γκαρτζόπουλος 

13  H ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ-
ΤΗΤΑ – Eugénia Roucher, Mαρία Tσούτσουρα 

14  ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ – 
Ιωάννης Μπαρμπούτης 

15  ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΘΙΕ-
ΡΩΜΕΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ – Αλκιβιάδης Αλεξ. Γούσης

16   ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΤΗ 
ΧΗΜΕΙΑ – Μιρτάτ Μπουρουσιάν, Νικόλαος Σπυρέλλης 

17  ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙ-
ΝΩΝΙΑ – Ιωάννης Χ. Σαριδάκης, Ν. Τσαλκάνη, Ε. Λαμπή, 
Ε. Καραγιώργη 

ΕΝΟΤΗΤΑ  5 – Νέες τεχνολογίες και Ορολογία 
18  BUILDING BILINGUAL TERMINOLOGY DATABANKS FOR 

GREEK  FROM PARALLEL TEXTS –  
António Ribeiro, Gabriel Lopes and João Mexia 

19   ΠΟΛΥΛΕΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ –  
Κατερίνα Κεχαγιά, Σοφία Ανανιάδου 

20  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟ-
ΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ -ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΕΙΔΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ  ΟΡΟΛΟΓΙΑ- ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑ-
ΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ –  
Ιωάννης Ε. Σαριδάκης, Γεωργία Α. Κωστοπούλου 
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21  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ –  
Β. Αντωνόπουλος, Μ. Γαβριηλίδου, Έ. Μάντζαρη,  
Μ. Μπουρουσιάν, Σ. Πιπερίδης,  Δ. Ρετάλης, Π. Σίσκος,  
Ν. Σπυρέλλης, Γ. Στάμου, Γ. Τριανταφύλλου 

22  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ –  
Γ. Κοκκινάκης, Ε. Δερματάς, Ε. Κουτσογεωργοπούλου 

ΕΝΟΤΗΤΑ  6 – Διερμηνεία και μετάφραση 
23  O ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ ΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΩΝ – 

Χρυσούλα Δουδουλακάκη 
24  H ΣΥΝΩΝΥΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

ΤΗΣ – Aναστασία Παριανού, Παναγιώτης I. Kελάνδριας 
25   ARCHITECTURE ET TERMINOLOGIE: TRADUCTION ET 

REALITE EXTRA-LINGUISTIQUE – Maria Koumarianou 
26   H OΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ  ή   Περί μίας δευτερογενούς αλλά όχι δευτερεύ-
ουσας λειτουργίας της μετάφρασης – Χριστίνα Φωστιέρη 

27  ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙ-
ΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ –  
Δ. Παπασπύρος, Θ.-Ε. Κρασαδάκη, Ελένη Σελλά-Μάζη 

ΕΝΟΤΗΤΑ  7 – Οργανα Ορολογίας 
28  ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΟΡΩΝ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ –  
Κώστας Βαλεοντής, Βασίλης Α. Φιλόπουλος 

29   ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
(ΕΠΟΣ): ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΣΤΟΧΟΙ – Γεώργιος Καραγιάννης 

30  ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ  ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΕΠΟΣ) – 
Κώστας  Βαλεοντής 

 
Κ.Β. 

 

 
   Απώλεια και άλλου μέλους της ΕΛΕΤΟ 

 
 
 

Έφυγε ξαφνικά και ο Εμμανουήλ Ρακιτζής, τακτικό μέλος 
της ΕΛΕΤΟ. Ο Ε.Ρ. ήταν καθηγητής της Βιολογικής 
Χημείας, Δρ Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του 
Πανεπιστημίου του Τέξας. Διακρινόταν για το ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον του για την Ελληνική Γλώσσα και στηλίτευε 
συχνά, με δημοσιεύματά του, τη συνεχή υποβάθμισή της. 
Μελετούσε με προσοχή τα κείμενα του «Ο» και συχνά 
σχολίαζε εποικοδομητικά θέματα που εξετάζονταν στο 
ΓΕΣΥ.  
Στην οικογένειά του – από τα μέλη του ΔΣ της ΕΛΕΤΟ, του 
ΓΕΣΥ και της Συντακτικής Επιτροπής του «Ο» – τα θερμά 
μας συλλυπητήρια.  
 
 
 

“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. 
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
Β. Α. Φιλόπουλος 
Πρόεδρος ΕΛΕΤΟ 
Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής 
Μ. Καρδούλη 
Α. Παπαναστασίου 
Β.Α.Φιλόπουλος 
Τηλέφωνα:  
πρωί: 6118986 
εσπέρα: 8042313, 8619521 
Τηλεομοιότυπο: 8068299, 8042385 
Ηλ. Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος Ιντερνετ: http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 
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. 
Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
ή μέρους του “Ο” με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 

 

 

 
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΜΕΛΩΝ 

 
Η εξόφληση των συνδρομών των μελών γίνεται με απευθείας 
πληρωμή στην ταμία της ΕΛΕΤΟ,  
 
κα Α. Γκόνου,  
Λ. Κατσώνη 16, 
145 61 Κηφισιά 
τηλ.: 801 9550 
 
ή με καταβολή στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΛΕΤΟ 
(Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 671/591002-12). 
 
Στην τελευταία περίπτωση είναι απαραίτητο τα μέλη να 
στέλνουν φωτοαντίγραφο της απόδειξης ταχυδρομικώς στη 
διεύθυνση της ΕΛΕΤΟ ή τηλεομοιοτυπικά την απόδειξη στον 
αριθμό 806 8299 ή ηλ-μήνυμα στη διεύθυνση 
valeonti@otenet.gr. 
 

 

 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 

 
 
 

Λάβαμε – και ευχαριστούμε – τα ακόλουθα περιοδικά: 
 

• Οικονομική Βιομηχανική Επιθεώρηση, τεύχ.767, 
Ιούν. 2001, τεύχ. 768, Ιούλ. 2001, τεύχ.770, Σεπτ. 2001. 

• Αρναία της Μακεδονίας, τεύχ. 50 Ιαν.- Μάρτ. 2001. 
• Χρονικά, αρ. φύλλ. 173, Μάι.- Ιούν. 2001, 174, Ιούλ.- 

Αύγ. 2001.  
• Ελληνική Διεθνής Γλώσσα, τεύχ. 46, Απρ.- Μάι. - 

Ιούν. 2001 
• Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία, τεύχ. 24, Μάι.-

Ιούν. 2001. 
 
 
 
 
 

 
Αποχαιρετισμός σε έναν φίλο 

 
 
 

(Στον ακριβό φίλο Ηλία Ζωηρό, Φυσικό-Ηλεκτρονικό, 
τηλεπικοινωνιακό μηχανικό του ΟΤΕ, παλιό μέλος της 
ΜΟΤΟ, λάτρη και υποστηρικτή των σκοπών και εργασιών 
τόσο της ΜΟΤΟ όσο και της ΕΛΕΤΟ, που έφυγε ξαφνικά 
αφήνοντας δυσαναπλήρωτο κενό...) 
 

Φίλε Ηλία, 
• Πολύ δύσκολα μπορεί να βρει κανείς άνθρωπο που σε 

γνώρισε και να μην σε είχε αγαπήσει. 
• Πολύ δύσκολα μπορεί να βρει κανείς άνθρωπο που 

συνεργάστηκε μαζί σου και να μην σε είχε εκτιμήσει. 
• Πολύ δύσκολα μπορεί να βρει κανείς άνθρωπο που 

συζήτησε μαζί σου και να μην σε είχε απολαύσει. 
• Πολύ δύσκολα μπορεί να βρει κανείς συγκεντρωμένα 

σε έναν άνθρωπο τα δικά σου χαρίσματα: το ψυχικό 
σθένος, την ηθική ακεραιότητα, τη δύναμη λογικής, 
την κατασταλαγμένη γνώση, την αντίληψη του 
καθήκοντος – του υπηρεσιακού και ιδιαίτερα του 
οικογενειακού και κοινωνικού – αλλά και την 
συγκατάβαση, την προσήνεια και την φιλικότητα. 

• Πολύ δύσκολα να σε ξεχάσει κανείς φίλε Ηλία. Για 
μένα προσωπικά, θα είναι αδύνατο. 

Φίλε Ηλία, Καλό σου ταξίδι! 
Κ.Β. 
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Μια γλωσσική ... ιχνηλασία 
Αναδημοσίευση από το έντυπο «ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ»  

( τεύχος 2, Απρίλιος – Ιούνιος 2001) που εκδίδει το 
Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ)  

 

«Στο προηγούμενο τεύχος της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ δημοσιεύ-
τηκε μια απόφαση του ΕΣΥΔ σχετικά με την «ιχνηλασιμό-
τητα των μετρήσεων». Ο προσεκτικός αναγνώστης μας κ. 
Γ. Παπανδρόπουλος εντόπισε τη γλωσσική αστοχία. Το 
ρήμα ιχνηλατώ  που σχηματίζεται από το ίχνος και το 
ελαύνω (δηλαδή οδηγώ, κατευθύνω, κτυπώ), δίνει το 
επίθετο ιχνηλατήσιμος και όχι ιχνηλάσιμος. Αντίστοιχο είναι 
π.χ. το σφυρηλατήσιμος από το σφυρηλατώ (σφύρα και 
ελαύνω), σφυροκοπώ), που αναφέρει και ο Όμηρος για την 
κατασκευή των ασπίδων (χαλκεύς ήλασεν).  
Επομένως, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το λάθος μας και 
να δεχτούμε την ιχνηλατησιμότητα ως την σωστή απόδο-
ση του όρου traceability, δηλ. της «ιδιότητας ενός αποτελέ-
σματος μέτρησης να μπορεί να συσχετισθεί, μέσω μιας 
αδιάσπαστης αλυσίδας συγκριτικών μετρήσεων καθορισμέ-
νων αβεβαιοτήτων, με Εθνικά ή Διεθνή Πρότυπα». Είναι, 
βέβαια, συζητήσιμο αν, χάρη στην τήρηση της γλωσσικής 
ορθότητας, θα πρέπει να επιμηκύνουμε μια ήδη μακρο-
σκελή λέξη κατά μία συλλαβή και να προχωρήσουμε στην 
απόρριψη ενός όρου, που φαίνεται ότι έχει επικρατήσει. 
Προφανώς, η απάντηση συνδέεται με ένα βασικό ερώτημα 
ως προς τον χαρακτήρα της επιστήμης της Ορολογίας: 
Είναι περιγραφικός (όπως ισχύει κατά κύριο λόγο στη 
γλωσσολογία) ή είναι τυποποιητικός και παρεμβατικός; 

Κ.Κ.» 
Και η δική μας «ιχνηλάτηση» του υπόψη όρου:  
Κατά την αναζήτηση ελληνικού όρου το 1989 (βλέπε και 
πιο κάτω στη Γωνιά του ΓΕΣΥ)  για την απόδοση του όρου 
traceability (που σημαίνει: πρώτα ή ταυτόχρονα την 
απόδοση των όρων to trace, tracing και traceable) στον 
τομέα των μετρήσεων, είχαμε στη διάθεσή μας τρία σχεδόν 
συνώνυμα ρήματα: ανιχνεύω (=αναζητώ τα ίχνη), εξιχνεύω 
(= παρακολουθώ τα ίχνη και βρίσκω) και ιχνηλατώ (= 
αναζητώ τα ίχνη, παρακολουθώ τα ίχνη) που οποιοδή-
ποτε από αυτά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
επιτυχώς. Το πρώτο και το τρίτο είναι ρήματα που 
χρησιμοποιούνται και στη σημερινή γλώσσα, ενώ το 
δεύτερο δεν χρησιμοποιείται. Η συζήτηση στα όργανα του 
ΕΛΟΤ1 που είχαν τότε ασχοληθεί (ΕΛΟΤ/ΤΕ24 και 
ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5, βλέπε υποσημειώσεις 4 και 5) οδήγησε 
στην επιλογή του πιο κοινού ρήματος, δηλαδή των αποδό-
σεων: ανιχνεύω, ανίχνευση, ανιχνεύσιμος, ανιχνευσι-
μότητα έναντι της δεύτερης πρότασης: εξιχνεύω, 
εξίχνευση, εξιχνεύσιμος, εξιχνευσιμότητα. Αρκετά 
χρόνια αργότερα, χωρίς να έχει «δουλευτεί» ο όρος 
ανιχνευσιμότητα, πρόταση άλλου οργάνου, που αγνόησε 
την προηγούμενη εργασία, οδήγησε τη Διεύθυνση 
Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ στη χρήση νέου όρου για την ίδια 
έννοια: του όρου ιχνηλασιμότητα. Αμέσως επισημάναμε 
στον τότε προϊστάμενο της εν λόγω Διεύθυνσης τον 
λανθασμένο σχηματισμό του νέου όρου. Εφόσον (θελη-
ματικά ή αθέλητα) ελήφθη ως βάση το ρήμα ιχνηλατώ 
έπρεπε να είναι ιχνηλατησιμότητα (η παραγωγική κατά-
ληξη –άσιμος συναντάται κυρίως με ρήματα σε -άζω, 
-άζομαι κ.ά. που έχουν υποτακτική αορίστου σε –άσω και 
όχι με συνηρημένα μεταβατικά σε –ώ που έχουν υποτα-
κτική αορίστου σε –ήσω, που πάνε με την κατάληξη 
-ήσιμος). Δεν βλέπαμε, όμως – αλλά ούτε και σήμερα βλέ-
πουμε – το λόγο της αλλαγής του όρου ανιχνευσιμότητα 
και γιατί δεν έγινε ευρύτερη συζήτηση γι’ αυτό. 
Ο αναγνώστης της «ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ» έχει δίκιο και πρέπει 
ο όρος να διορθωθεί. Η δική μας άποψη είναι ότι δεν 
υπάρχει θέμα μιας συλλαβής λιγότερο ή περισσότερο. 
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Το θέμα τίθεται αλλιώς: Αν ήδη μέσα στο πλαίσιο της 
διεργασίας της ορθής σύνθεσης και παραγωγής της 
γλώσσας μας υπάρχει η σωστή λέξη που μπορεί εύστοχα 
να χρησιμοποιηθεί δεν υπάρχει λόγος να νεολογήσουμε 
σφάλλοντας. Ούτε έχει καμιά σχέση η παρεμβατικότητα ή 
μη της Ορολογίας... 

Κ.Β. 
 

Cognitive Dissonance 
 

Ζητείται η απόδοση του όρου cognitive dissonance. Μη 
βιαστείτε! Στο όνομα της Ορολογίας κρατηθείτε, μέχρι να 
σας δοθούν στοιχεία και η σχετική τεκμηρίωση! 
Πρόκειται για τον όρο που επινόησε ο ψυχολόγος Leon 
Festinger για να παραστήσει την έννοια η οποία 
περιγράφεται παρακάτω: 
Όταν τα πιστεύω μας συγκρούονται με νέα δεδομένα, τότε 
ο εγκέφαλός μας τείνει να διαχειρίζεται την επαπειλού-
μενη σύγκρουση-κρίση-ένταση με δύο τρόπους: 
α) προσπαθεί να ελαττώσει το βαθμό σημασίας της σύ-

γκρουσης για να συμφιλιωθούν τα διεστώτα ή 
β) αρνείται να πεισθεί και απαιτεί περισσότερα πειστήρια. 
Τον όρο cognitive dissonance αλιεύσαμε στο βιβλίο των 
D. Suzuki και A. Gordon με τίτλο «It’s a matter of survival». 
Οι συγγραφείς κάνουν χρήση του όρου για να 
υπογραμμίσουν την αναγκαιότητα λήψης μέτρων για την 
επιβίωση του πλανήτη και κατ’ επέκταση των υπόλοιπων 
ενοικούντων ειδών. 
Παράκληση: Η απόδοση του όρου αυτού ελληνιστί ας μην 
έχει την τύχη του όρου sustainable development όπου 
εμπνευσμένοι ελληνόφωνοι χρήστες απέδωσαν με τον όρο 
«αειφόρος ανάπτυξη» και αντί διαφάνειας ο όρος φέρει 
θολερότητα και απάθεια.Όταν πρόκειται για τελεσίδικους 
όρους, η ελληνική επιστημονική κοινότητα καλείται να 
καταβάλει αντίστοιχες προσπάθειες. Τα επικοινωνιακά 
φράγματα δημιουργούνται όταν αποφαινόμαστε εκ του 
προχείρου και αυτά με τη σειρά τους φέρουν παγίδες. 
Στο χείλος της επαπειλούμενης οικολογικής καταστροφής 
ας πιαστούμε από την επιστήμη του Όρου, για την τάξη, 
και όχι συσκότιση εννοιών και όρων. 
Ας επιλέξουμε την οικονομική και ακριβή ανταλλαγή 
χρήσιμης πληροφορίας την οποία παρουσιάζει ο 
τεχνοπολιτισμός μας με εκρηκτικούς ρυθμούς. 
Σε μας εναπόκειται η ορθή αντίληψη των νέων αυτών όρων 
και η ορθή απόδοσή τους στη γλώσσα μας. Είναι ζήτημα 
μεγίστης σημασίας. Αλλιώς, προς τί; 

Μ.Κ. 
 

Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI2) 
Eγχειρίδιο του ΕΛΟΤ  

μεγάλης διδακτικής και χρηστικής αξίας 
Είναι ουσιαστική η προσφορά του ΕΛΟΤ στη διάδοση και 
χρήση των μονάδων του Διεθνούς Συστήματος Μονάδων 
(SI). Πέραν του ότι ο ίδιος επί 4 δεκαετίες εφαρμόζει σε όλα 
τα επιστημονικά/τεχνικά κείμενα των Ελληνικών Προτύπων 
τις παγκοσμίως καθιερωμένες μονάδες του SI, εξέδωσε 
(τέλη του 1999) το χρησιμότατο τεύχος «SI: Το Διεθνές 
Σύστημα Μονάδων». 
Το εγχειρίδιο βασίζεται στις εργασίες του Διεθνούς 
Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) και εκδόθηκε από τον 
ΕΛΟΤ με σκοπό να αποτελέσει «χρήσιμο βοήθημα για κάθε 
ενδιαφερόμενο». Και οι «ενδιαφερόμενοι» είναι πολλοί: 
Είναι ο εκπαιδευτικός κόσμος, διδάσκοντες και διδασκό-
μενοι. Είναι ο επιστημονικός και τεχνικός κόσμος, της έρευ-
νας και της εφαρμογής. Είναι ο κόσμος της τυποποίησης, 
της παραγωγής, της ποιότητας, της πιστοποίησης, της 
μετρολογίας και των δοκιμών. Είναι και ο κόσμος των 
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εμπορικών συναλλαγών... 
Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί πηγή που παρέχει άμεση 
πρόσβαση στις «μονάδες μέτρησης των πιο συχνά χρησι-
μοποιούμενων μεγεθών». 

Κ.Β. 
 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ3 έλα κι εσύ 
 

 

Η «διακινδύνευση» και το 
Γλωσσάριο του EOQ 

 
Η στήλη έλαβε μια επιστολή από το δραστήριο μέλος της 
ΕΛΕΤΟ, συνεργάτη του ΕΛΟΤ, Γιάννη Χ. Σαριδάκη, ως 
συνέχεια και συμπλήρωση των όσων γράφτηκαν στο προ-
προηγούμενο φύλλο του «Ο», τόσο από τη ίδια τη στήλη 
όσο και από τους αναγνώστες που σχολίασαν, σχετικά με 
τον όρο risk και την απόδοσή του.  
Καταχωρούμε ολόκληρη την επιστολή και απαντούμε 
σχετικά, χωρίς να μπορέσουμε να αποφύγουμε την 
ανάκληση στη μνήμη των γεγονότων. Εκ του ότι η επιστολή 
απευθύνεται προσωπικά στον συντάκτη της στήλης, είναι 
αναπόφευκτο να έχει χαρακτήρα προσωπικό και η 
απάντησή μας (ο τονισμός κάποιων σημείων της επιστολής 
είναι δικός μας). 
Η επιστολή: 
«Αγαπητέ Κώστα, 
Ο όρος «risk», όπως ο όρος «hazard», περιλαμβάνεται στο λεξικό 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ποιότητας, Κεφάλαιο 1: «Βασικοί 
όροι και έννοιες». Η απόδοση στην ελληνική ήταν «διακινδύ-
νευση». 
Ας θυμηθούμε τους σχετικούς ορισμούς. 
Κίνδυνος (Hazard): σύνολο παραγόντων στη λειτουργία 
προϊόντος ή συστήματος που μπορεί να προκαλέσει  ανεπιθύμητες 
συνέπειες (δυσμενείς επιπτώσεις). Ο κίνδυνος με πιθανότητα 
εμφάνισης ορίζεται ως δυνητικός κίνδυνος ή πιθανός κίνδυνος 
(potential hazard).  
Διακινδύνευση (risk): συνδυασμός της πιθανότητας εμφάνισης 
κινδύνου και της σοβαρότητας των συνεπειών του. Βλέπε 
Ορόγραμμα Αρ.48, το σχετικό παράδειγμα στην Αντισεισμική 
Τεχνολογία του καθηγητή Θ. Π. Τάσιου. 
Η αναγνώριση των κινδύνων και των συνθηκών που ευνοούν την 
εμφάνισή τους για να προσδιορίσουμε τη διακινδύνευση, δηλαδή 
την πιθανότητα εμφάνισης του κινδύνου και τη σοβαρότητα 
(severity) του, αποτελεί την ανάλυση των κινδύνων (Hazard 
Analysis).  
H διεργασία για την πρόληψη, εξάλειψη, μείωση σε αποδεκτά 
επίπεδα ή αποδοχή της διακινδύνευσης αποτελεί τη διαχείριση 
διακινδύνευσης (Risk management). Η διαχείριση διακινδύ-
νευσης περιλαμβάνει την αξιολόγηση διακινδύνευσης (Risk 
assessment) και την εκτίμηση διακινδύνευσης (Risk 
evaluation), με την ποσοτική , ενίοτε και ποιοτική μέτρησή της.  
Παράδειγμα: από τα αρχεία ατυχημάτων, με τις πιθανότητες 
εμφάνισης μελλοντικών ατυχημάτων, γίνεται εκτίμηση της 
διακινδύνευσης.  
Η απουσία «μη αποδεκτής διακινδύνευσης» ορίζεται ως 
ασφάλεια (safety).   

Με εκτίμηση 
Ι.Χ.Σαριδάκης» 

Η Απάντηση: 
 
Φίλε Γιάννη, 
Πολύ καλά έκαμες που ανέφερες το θέμα του γλωσσαρίου του 
EOQC. Η απάντηση τούτη, στο γράμμα σου, γράφεται για να 
επικυρώσει τα λεγόμενά σου, αλλά και να επισημάνει την μακρά 
μοναχική πορεία των οργάνων που έκαμαν πραγματικότητα την 
ελληνική απόδοση των όρων του εν λόγω γλωσσαρίου. 
Δίχως, ίσως, να είναι πρόθεσή σου, έθιξες ένα πολύ σοβαρό θέμα. 
Ένα φαινόμενο που – θα έλεγα ίσως με λίγη υπερβολή – μαστίζει 
την Ελληνική Ορολογία. Το φαινόμενο που θα μπορούσε να 
ονομαστεί «προσπάθεια επανανακάλυψης του τροχού». Δηλαδή 
άγνοια ή αναιτιολόγητη αγνόηση των αποτελεσμάτων 
προηγούμενων συλλογικών και έγκυρων εργασιών στο εκάστοτε 
θεματικό πεδίο, αλλά και σε διαθεματικές περιοχές. Και η μεν 
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άγνοια, ως ακούσια κατάσταση, μπορεί κάπως να δικαιολογηθεί 
και να αποδοθεί στην έλλειψη της δέουσας δημοσιότητας και 
διάδοσης των σχετικών πονημάτων. Η αγνόηση, όμως, ως 
συνειδητή πράξη, αποτελεί αντιεπιστημονική ενέργεια. Αντ’ 
αυτής η επιτρεπτή ενέργεια είναι η οντολογική-εννοιολογική 
ανασκόπηση του θεματικού πεδίου και η επιστημονικά 
τεκμηριωμένη, με σοβαρά γλωσσικά-οντολογικά επιχειρήματα, 
κατάργηση, τροποποίηση-βελτίωση ή διατήρηση των ήδη 
εκπονημένων όρων. Αυτή η αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων του 
παρελθόντος είναι πάγιος θεσμός στους οργανισμούς και στις 
οργανώσεις τυποποίησης. Πάνω δε στην ιδέα αυτή και στην 
αμοιβαία συμφωνία της κριτικής αλληλοαναγνώρισης του 
προγενέστερου έργου συλλογικών οργάνων ή φορέων βασίζεται 
και η ίδρυση της ίδιας της ΕΛΕΤΟ. 
Όταν στα 1989, μεταφραζόταν σε 18 γλώσσες (σε 15 ευρωπαϊκές 
και στα αραβικά, κινεζικά και ιαπωνικά) το «Γλωσσάριο Όρων που 
χρησιμοποιούνται στη Διαχείριση της Ποιότητας» του EOQC4 , ο 
ΕΛΟΤ, με πρωτοβουλία του τότε Διευθυντή Τυποποίησης Βασίλη 
Α. Φιλόπουλου (κατοπινού και μέχρι σήμερα προέδρου της 
ΕΛΕΤΟ) ανέθεσε – χωρίς καμιά πρόσθετη αμοιβή – στα δύο πλέον 
αρμόδια όργανά του την εκπόνηση των ελληνικών ισοδύναμων 
όρων: στην Τεχνική Επιτροπή ΤΕ24 «Εφαρμοσμένη Στατιστική» 
και στην Ομάδα ΤΕ2/ΟΕ5 «Ηχομόνωση», που εκπονούσε τότε 
μεγάλο αριθμό προτύπων στο θεματικό πεδίο των εργαστηριακών 
και επιτόπιων ακουστικών και ηλεκτροακουστικών μετρήσεων5. Τα 
δύο αυτά όργανα, υπό την εποπτεία του Β.Α.Φ., εργάστηκαν 
εντατικά αλλά μεθοδικά, υπό την πίεση προθεσμιών, και έδωσαν 
ένα αποτέλεσμα πρωτοφανές για την εποχή εκείνη, ως ελληνική 
ανταπόκριση σε ευρωπαϊκό κάλεσμα. 
Σήμερα, λοιπόν, εκτός των δραστηριοποιημένων συλλογικών 
μελών της ΕΛΕΤΟ, και ιδιαίτερα της ΜΟΤΟ6 και της ΤΕ48/ΟΕ17, 
που τηρούν ως γενικό κανόνα την αλληλοαναγνώριση των όρων 
που εκπονούν ή – οσάκις κρίνεται αναγκαία – την ταυτόχρονη 
αναθεώρησή τους, διάφορα άλλα όργανα αγνοούν ή – και αυτό 
είναι το χειρότερο – θέλουν να αγνοούν ακόμα και τα εύστοχα 
αποτελέσματα του παρελθόντος και προσπαθούν να 
«ξαναανακαλύψουν τον τροχό». Δυστυχώς, με αυτόν τον τρόπο, 
στο πλαίσιο μιας κακώς νοούμενης ελευθερίας, ογκώνεται το 
πλήθος των συνώνυμων και οιονεί συνώνυμων όρων και 
εκδηλώνεται πλήρης ασυνεννοησία, ακόμα και μεταξύ των ειδικών. 
Το ΓΕΣΥ, στο πλαίσιο της εξέτασης διαθεματικών προβλημάτων 
Ορολογίας η οποία απορρέει από το Καταστατικό της ΕΛΕΤΟ, 
φέρει κατά καιρούς σε δημόσια κρίση και σχολιασμό και τέτοιες 
περιπτώσεις, με στόχο την ευρύτερη ενημέρωση και την ευρύτερη 
αποδοχή. 
Για το συγκεκριμένο Γλωσσάριο του EOQ, δεν ξέρουμε αν έχει 
επανεκδοθεί ή αν υπήρξε συνέχεια (προσωπικά έχω κάνει 
ενέργεια για να το μάθω – ο ΕΛΟΤ έπαψε να είναι μέλος του EOQ, 
σημερινό ελληνικό μέλος είναι η ΕΕΔΕ8). 
Σε ευχαριστώ, φίλε Γιάννη, για την υπόμνηση του υπόψη 
γλωσσαρίου, αλλά και γιατί μου έδωσες την ευκαιρία να θυμηθώ 
έναν από τους πρωταγωνιστές του, τον εκλιπόντα Λάζαρο 
Λαζαρίδη, του οποίου η μεγάλη προσφορά στην ελληνική 
τυποποίηση αξίζει να τιμηθεί, έστω και μετά θάνατον... 

Φιλικά 
Κώστας Βαλεοντής 

Κ.Β.    

                                                 
4  EOQC (σήμερα EOQ) = European Organization for Quality 
5  Η ΤΕ24, με Υπεύθυνο και εμπνευστή τον αείμνηστο Λάζαρο Λαζαρίδη, 
έναν ακάματο εργάτη της τυποποίησης που μας άφησε πρόσφατα, και η 
ΤΕ2/ΟΕ5, με Υπεύθυνο τον υπογράφοντα, ήταν τα δύο μοναδικά 
όργανα του ΕΛΟΤ που παρέμειναν ενεργά και δραστήρια όταν αυτός 
χειμαζόταν επί ενάμιση χρόνο από την πέρα για πέρα παράλογη 
(κατεξοχήν μανδαρινική) εφαρμογή του «Νόμου του Κουτσόγιωργα περί 
επιτροπών» στις επιτροπές τυποποίησης του ΕΛΟΤ. Οι Υπεύθυνοι και τα 
μέλη των δύο οργάνων αποτελούσαν το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα 
του «πατριωτισμού» στον οποίο βασιζόταν στα χρόνια εκείνα η 
Τυποποίηση και μαζί με αυτήν και η Ορολογία. Και όμως τότε υπήρχε 
ακόμα και παραγωγή προτύπων πρωτογενώς ελληνικών... 

6 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 Τηλε-
πικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), στο πλαίσιο επίσημης συνεργασίας με τον 
Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 

7 ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1: Ομάδα Εργασίας 1 “Ορολογία Πληροφορικής” της Τε-
χνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ48 «Ηλεκτρονική Επεξεργασία Πληροφο-
ριών», του ΕΛΟΤ. 

8  ΕΕΔΕ = Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων 
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Συμβολή στην ανάπτυξη της Ελληνικής 
Γλώσσας και προώθηση του ρόλου της στη 
διεθνή Ορολογία... 
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Μεγάλη Επιτυχία 
 

Όλοι οι σύνεδροι κατά τη διάρκεια του 3ου Συνεδρίου 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» εξέφραζαν την 
ικανοποίησή τους για την υψηλή στάθμη του Συνεδρίου. 
Δεν ήταν η άποψη μόνο των πολλών, αλλά και των 
επαϊόντων. Καθηγητές πανεπιστημίων, αλλά και ειδικοί 
στην Ορολογία, από την Ελλάδα και το εξωτερικό είχαν την 
ίδια άποψη. Δεν αναφέρουμε ονόματα επειδή οι στήλες του 
«Ο» είναι ανοικτές σε όσους και όσες θέλουν να 
διατυπώσουν ό,τι νομίζουν ενυπόγραφα. Η Οργανωτική 
Επιτροπή δεν θηρεύει μόνο επαίνους. Κάθε κριτική είναι 
ευπρόσδεκτη, αφού θα οδηγήσει στη βελτίωση του 
επόμενου συνεδρίου. Η πιο αυστηρή κριτική θα γίνει στους 
κόλπους της Οργανωτικής Επιτροπής. 
Χρειάζεται να απαντήσουμε στο ερώτημα πολλών 
συνέδρων για τους λόγους της επιτυχίας. Δεν είναι μόνο η 
παράδοση και οι αυστηρές προδιαγραφές που τηρήθηκαν. 
Ο κύριος λόγος είναι η δουλειά που προσέφεραν τα μέλη 
της Οργανωτικής Επιτροπής. Ένα ολόκληρο έτος 
εργάστηκαν ανιδιοτελώς και φτάσαμε στην επιτυχία αυτή. 
Δεν παραλείπω τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής που 
συνέβαλαν να ανυψωθεί η στάθμη του Συνεδρίου. 

Β.Α.Φ. 
 

  Ανασκόπηση του 3ου Συνεδρίου 
  «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 

 
Το 3ο Συνέδριο της ΕΛΕΤΟ, που έλαβε χώρα στις 1, 2 και 3 
Νοεμβρίου του 2001, άφησε προίκα στην Ελληνική 
Γλώσσα και Ορολογία τον (τρίτο) τόμο των πρακτικών του. 
Πρόκειται για κατάθεση γνώσης και ενέργειας των μελών 
και των προέδρων των επιτροπών του, τόσο της 
Οργανωτικής, Β. Α. Φιλόπουλου, όσο και της Επιστημο-
νικής, Α. Ράλλη. 
Η συγκομιδή υπήρξε πλούσια και το ενδιαφέρον για την 
ποιότητα του ελληνικού, επιστημονικού και τεχνικού όρου 
βαίνει συνεχώς αυξανόμενο. Για όσους δεν κατάφεραν να 
είναι παρόντες γίνεται η παρούσα σύνοψη στον απόηχο 
του Συνεδρίου. 
Αν και η βασική έρευνα και οι ορολογικές εφαρμογές στην 
Ελλάδα δεν έχουν ακόμη διατυπώσει επίσημη ελληνική 
θέση, τούτο παραγματοποιείται ως ένα βαθμό με τα 
τέσσερα σχετικά συνέδρια (το πρωταρχικό το 1992 και τα 
τρία αριθμημένα: 1997, 1999, 2001). Ωστόσο, το γεγονός 
ότι τα ελληνικά ΑΕΙ άρχισαν να εξετάζουν με ενδιαφέρον τα 
ζητήματα της Ορολογίας, είναι ευοίωνο. Στο πλαίσιο αυτής 

της ευοίωνης κατάστασης περιλαμβάνεται και η ομιλία της 
καθηγήτριας και προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής 
Αγγελικής Ράλλη κατά την εναρκτήρια συνεδρία καθώς και 
η καινοτόμος προσφορά της ανακοίνωσης της καθηγήτριας 
του Α.Π.Θ. Άννας Αναστασιάδη-Συμεωνίδη για το 
φαινόμενο του «αναβαπτισμού» των εννοιών. Στον ίδιο 
άξονα της θεωρίας εντάσσονται και οι δύο επόμενες 
συμβολές, εκείνη του Κώστα Βαλεοντή ως προς το υψηλό 
δυναμικό της Ελληνικής Γλώσσας μέσω της σύνθεσης, 
παραγωγής και παρασύνθεσης μονολεκτικών σύμπλοκων 
όρων, με εστίαση στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών, και 
εκείνη των Μαρίας Καρδούλη και Δώρας Ακοβιτσιώτη που 
τόνισαν τη σημασία της ορολογικής προπαιδείας στην 
επιστημονική προπαιδεία και έδωσαν στοιχεία από το 
θεωρητικό υπόβαθρο του Wüster. 
Στον τομέα της Λεξικογραφίας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
συγκέντρωσαν: το Λεξιλόγιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, 
της Ε. Μανουσάκη και της Μ. Κατσογιάννου, τα κριτήρια 
ανάλυσης των δίγλωσσων λεξικών της Laurence Galopin 
και το ερμηνευτικό λεξικό μετεωρολογικών και κλιματολο-
γικών όρων του Δ. Ρετάλη. Τα ειδικά λεξικά, ως γνωστόν, 
αποτελούν σπάνια και δυσεύρετα εργαλεία για την ειδική 
επικοινωνία. 
Στον τομέα της Τυποποίησης της Ορολογίας, όπως στον 
σχεδιασμό προϊόντων της Αρτέμιδος Γιάγκου, στην 
ελληνική μουσική Ορολογία των Σπ. Ραυτόπουλου – 
Π. Γκαρτζόπουλου, στην τυποποίηση νέων προϊόντων 
ξύλου του κ. Ι. Μπαρμπούτη και στην Ορολογία του χορού 
των E. Roucher και Μ. Τσούτσουρα. Οι παραπάνω 
ανακοινώσεις προέβαλαν την υπεροχή του συγκεκριμένου 
έναντι του αφηρημένου στο επίπεδο της έννοιας καθώς και 
το ζήτημα Χρήσης-Οικονομίας, Ακρίβειας και Αντιστοίχισης 
ξένου όρου στην ελληνική γλωσσική πραγματικότητα. 
Οι προβληματισμοί στον τομέα της μουσικής, του χορού,  
 

Εκδήλωση της ΕΛΕΤΟ 
Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών: 1 Φεβρουαρίου 2002 

Η ΕΛΕΤΟ διοργανώνει εσπερίδα την 1η Φεβρουαρίου 
2002 και ώρα 18.30 στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. 
Στο Αμφιθέατρο του Ινστιτούτου θα δοθεί ομιλία του 
Διευθυντή Ερευνών, ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, κ. Δημήτρη 
Σταθάκου, με θέμα: 
«Επίκαιρη Επιστημονική Ορολογία: Αναγκαιότητα 
και λανθάνοντες κίνδυνοι». 
Καλούνται τα μέλη της ΕΛΕΤΟ, οι αναγνώστες του «Ο» 
και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος να συμμετάσχουν στην 
εκδήλωση. 
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του ξύλου, της στατιστικής (Α. Γούσης) και της Ποιότητας 
(Ι. Σαριδάκης) αναδεικνύουν ακόμη μια φορά την ανάγκη 
επιλογής ισοδύναμου ελληνικού όρου μεσω της οδού της 
συναινετικής επιλογής και της Τυποποίησης. 
Οι Μ. Μπουρουσιάν και Ν. Σπυρέλλης προσέγγισαν τις 
λεπτές ισορροπίες στο εννοιακό επίπεδο στη Χημεία 
ανάμεσα α) στη φιλοσοφική προσέγγιση και β) την 
πολιτισμική αντίληψη και τόνισαν την ανάγκη 
επαναδιατύπωσης των ορισμών της Χημείας με χρήση της 
γ) επιχειρησιοκρατικής λογικής, ήτοι της συστηματοποίησης 
της χημικής γνώσης. 
Τις νέες τεχνολογίες εκπροσώπησε δεόντως η ανακοίνωση 
του Antonio Ribeiro και των συνεργατών του σχετικά με τη 
δημιουργία δίγλωσσης βάσης ορολογικών δεδομένων στην 
ελληνική, από συστοιχισμένα κείμενα. 
Στην αυτόματη εξαγωγή όρων, μεστή περιεχομένου ήταν η 
ανακοίνωση των Κατερίνας Κεχαγιά και Σοφίας Ανανιάδου 
καθώς και η σημαντική εργασία για την κατάρτιση και 
διαχείριση ορολογικών πόρων των Β. Αντωνόπουλου, 
Μ. Γαβριηλίδου, Έ. Μάντζαρη, Μ. Μπουρουσιάν, Σ. Πι-
περίδη, Δ. Ρετάλη, Π. Σίσκου, Ν. Σπυρέλλη, Γ. Στάμου, και 
Γ. Τριανταφύλλου, στην οποία συνεργάστηκαν οι φορείς: 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Εργαστήριο Γενικής 
Χημείας του ΕΜΠ, Εργαστήριο Γενικής Χημείας – 
Περιβαλλοντικής Ανάλυσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και 
ο Τομέας Οικολογίας του ΑΠΘ. 
Η ανακοίνωση της Γ. Κουτσογεωργοπούλου του Πανεπ. 
Πατρών αφορούσε ηλεκτρονικό λεξικό προφοράς και 
χρήσης της σύγχρονης ελληνικής γλώσσας για ξένους. 
Στην τελευταία ενότητα, αφιερωμένη στη Μετάφραση και 
Διερμηνεία, οι συμμετέχοντες Έλληνες μεταφραστές της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως η Χρυσ. Δουδουλακάκη και 
η Χριστ. Φωστιέρη, τόνισαν το ρόλο του μεταφραστή ως 
δημιουργού νεολογισμών και τη διάσταση της ορολογικής 
εργασίας στην αντιμετώπιση της κατονομασίας της 
καινοτομίας. 
Η συμβολή του Ιόνιου Πανεπιστημίου, με τις ανακοινώσεις 
των καθ. Ε. Σελλά-Μάζη, Π. Παπαβασιλείου, Δ. Παπασπύ-
ρου, Θ. Κρασαδάκη, Ι. Σαριδάκη, Γ. Κωστοπούλου, 
Α. Παριανού, Π. Κελάνδρια κάλυψε από το ιστορικό έως τα 
συγγενή προς την Ορολογία ζητήματα και την αξιολόγηση 
της διδακτικής της μετάφρασης. 
Στην ανοικτή συζήτηση, μετά το οδοιπορικό της ΕΛΕΤΟ 
που περιέγραψαν αναλυτικά ο Πρόεδρός της Β. Α. Φι-
λόπουλος και ο Γεν. Γραμματέας της Κ. Βαλεοντής, 
παρουσίασαν το Εθνικό Πρόγραμμα Ορολογικού 
Συντονισμού (ΕΠΟΣ) ο καθηγητής Γ. Καραγιάννης, ο 
οποίος διατύπωσε τη στρατηγική του ΕΠΟΣ και τόνισε 
ιδιαίτερα την ανάγκη της Κοινωνίας της Πληροφορίας να 
έχει διαθέσιμους όλους τους όρους, και όχι μόνο τους 
προτιμώμενους, και ο Κ. Βαλεοντής που ανέλυσε το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΠΟΣ. Τη συζήτηση 
διηύθυναν οι καθηγητές Θ. Τάσιος και Γ. Καραγιάννης, ενώ 
στη λογομήγυρη συμμετείχαν και οι εκπρόσωποι της 
Ακαδημίας, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, του ΕΚΤ, του 
ΙΕΛ και του ΕΛΟΤ. 
Η εφαρμογή του ΕΠΟΣ θα σημάνει καλύτερες μέρες για την 
Ορολογία στην Ελλάδα. Η ΕΛΕΤΟ έπαιξε και θα παίξει 
βασικό ρόλο στην ανάπτυξη, εφαρμογή και διάδοση 
ελληνικών θέσεων και εργαλείων προς χρήση από τους 
πολίτες της Αλληλέγγυας Κοινωνίας της Πληροφορίας της 
3ης χιλιετίας. 

Μ.Κ. 
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Ευχαριστίες 
 

Η Οργανωτική Επιτροπή του 3ου Συνεδρίου «Ελληνική 
Γλώσσα και Ορολογία» εκφράζει ευχαριστίες και από τη 
θέση αυτή στον πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεώργιο Μπαμπινιώτη για την 
παραχώρηση της Μεγάλης Αίθουσας Τελετών του Πανε-
πιστημίου για τη διεξαγωγή της εναρκτήριας Συνεδρίας, 
καθώς και στην ακόλουθο της Γαλλικής Πρεσβείας κα 
M. Bourdeau και στη συνέχεια στον κ. J. Fröchen, για την 
παραχώρηση του Αμφιθεάτρου του Γαλλικού Ινστιτούτου 
Αθηνών για τη διεξαγωγή των εργασιών του Συνεδρίου. 
Παρομοίως, ευχαριστεί όλους όσοι συνετέλεσαν στην 
πραγματοποίηση του Συνεδρίου, ηθικά ή υλικά, οι οποίοι 
αναφέρονται ονομαστικά στα έντυπα του Συνεδρίου. 

Β.Α.Φ. 
 

 

Δυστυχώς συνεχίζονται... 
 

Στο προηγούμενο φύλλο του «Ο» ανακοινώθηκε η απώλεια 
δύο εκλεκτών μελών και φίλων και όπως αναφέρθηκε στο 
Συνέδριο, είχαμε μια ακόμα απώλεια ενός μέλους που είχε 
προσφέρει πολλά στην Ορολογία. 
Η Μαίρη Παπαδάκη, θα μπορούσα να γράψω απλά «η 
Μαίρη», που τόσο κοντά μας ήτανε, έφυγε.  
Η Μαίρη, ηλεκτρολόγος μηχανικός, από τα ιδρυτικά μέλη 
της ΕΛΕΤΟ, εργαζότανε συνεχώς με φανατισμό και 
συνέπεια για την Ορολογία. Για πολλά χρόνια διετέλεσε 
Τεχνικός Υπεύθυνος της Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίη-
σης ΕΛΟΤ/ΤΕ21 «Τεχνική Ορολογία» και, ως εκπρόσωπός 
της, μέλος του Γενικού Επιστημονικού Συμβουλίου της 
ΕΛΕΤΟ. Διεξήγαγε επιτυχώς το πρόγραμμα «Ορολογία 
Ενέργειας». Η Μαίρη είχε την ιδέα και εργάστηκε για την 
πραγματοποίηση του συνεδρίου «Τυποποίηση Ορολογίας» 
που διοργανώθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
το 1992. 
Μαίρη μας λείπεις. 

Β.Α.Φ. 
 
 
 

“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. 
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
Β. Α. Φιλόπουλος 
Πρόεδρος ΕΛΕΤΟ 
Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής 
Μ. Καρδούλη 
Α. Παπαναστασίου 
Β.Α.Φιλόπουλος 
Τηλέφωνα:  
πρωί: 6118986 
εσπέρα: 8042313, 8619521 
Τηλεομοιότυπο: 8068299, 8042385 
Ηλ. Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος Ιντερνετ: http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 
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. 
Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
ή μέρους του “Ο” με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 

 
 
 

 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 

 
 
 

Λάβαμε – και ευχαριστούμε – τα ακόλουθα περιοδικά: 
 
• Οικονομική Βιομηχανική Επιθεώρηση, τεύχ.771, Οκτώβ. 

2001. 
• Αρναία της Μακεδονίας, τεύχ. 51 Απρίλ.- Ιούν. 2001. 
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• Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία, τεύχ. 25, Ιούλ.-Αύγ. 
2001. 

• TermNet News, τεύχ. 68/69, 2000. 
• Terminology Standardization, τεύχ. 3-4, 2000. 
• Terminology Science & Research, Vol. 10, No 1. 
 
 

 

Τιμητική Διάκριση 
 

Η εργασία «Ο Ελληνικός Σύμπλοκος Όρος και η χρήση της 
Γενικής ως Προσδιοριστικού Συνθετικού» των Κ. Βαλεοντή, 
Κ. Ζερίτη και Α. Νικολάκη, έτυχε τιμητικής διάκρισης στον 
διεθνή διαγωνισμό του 2000 που είχε προκηρύξει το 
Διεθνές Κέντρο Πληροφόρησης Ορολογίας (INFOTERM). 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ συνεχάρη τους 
συγγραφείς και ευχήθηκε να υποβληθούν στο μέλλον και 
άλλες εργασίες ελλήνων επιστημόνων που να τύχουν 
ανάλογης βράβευσης. 

Β.Α.Φ. 
 
 
 

 
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΜΕΛΩΝ 

 
Με απόφαση του ΔΣ καθορίστηκαν σε ευρώ: 

Εγγραφή μέλους (που είναι 1000 δρχ.):  3 ευρώ 
Ετήσια εισφορά (που είναι 5.000 δρχ.):  15 ευρώ 

 
Η εξόφληση των συνδρομών των μελών γίνεται με απευθείας πληρωμή 
στην ταμία της ΕΛΕΤΟ,  
 
κα Α. Γκόνου,  
Λ. Κατσώνη 16, 
145 61 Κηφισιά 
τηλ.: 801 9550 
 
ή με καταβολή στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΛΕΤΟ (Εθνική 
Τράπεζα Ελλάδος 671/591002-12). 
 
Στην τελευταία περίπτωση είναι απαραίτητο τα μέλη να στέλνουν 
φωτοαντίγραφο της απόδειξης ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της 
ΕΛΕΤΟ ή τηλεομοιοτυπικά την απόδειξη στον αριθμό 806 8299 ή ηλ-
μήνυμα στη διεύθυνση valeonti@otenet.gr. 
 

 

 
 

Προκήρυξη Βραβείου 
Διεθνές Βραβείο για έρευνα και ανάπτυξη στην 

Ορολογία  
(International Terminology ARD Award 2003) 

Το Βραβείο απονέμεται κάθε δεύτερο έτος σε άριστο 
επίτευγμα (διατριβή, δημοσίευμα) στην Εφαρμοσμένη 
Ορολογία, με έπαθλο 2000 ευρώ.  
Το Βραβείο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ορολογίας (EAFT), το Διεθνές Κέντρο Πηροφόρησης για 
Ορολογία (INFOTERM) και το Διεθνές Δίκτυο Ορολογίας 
(TermNet)  
Υποψηφιότητες, με υποστήριξη κάποιου ινστιτούτου, 
πρέπει να υποβληθούν πριν από τις 31 Οκτωβρίου 2002, 
στην EAFT. 

 
 

Αποστολή του Infoterm 
Από την Έκθεση Πεπραγμένων 2000 (Annual Report 2000) 
του Διεθνούς Κέντρου Πληροφόρησης για Ορολογία 
(Infoterm) διαβάζουμε για την Αποστολή του: 
 

«Mission Statement of Infoterm: 
 

Η Διεθνής Οργάνωση Infoterm προωθεί και υποστηρίζει τη 
συνεργασία υπαρχόντων και τη δημιουργία νέων κέντρων 
και δικτύων Ορολογίας με γενικό σκοπό τη βελτίωση της 
επικοινωνίας των ειδικών, της μεταφοράς γνώσης και της 
παροχής περιεχομένου αποβλέποντας στη διευκόλυνση της 
συμμετοχής όλων στην παγκόσμια πολυγλωσσική κοινωνία 
της γνώσης». 

Κ.Β. 
 

Cognitive dissonance – 
Ανάδραση αναγνωστών  

 

Από αναγνώστες του «Ο», μέλη ή μη της ΕΛΕΤΟ, λάβαμε 
απόψεις/παρατηρήσεις για την ελληνική απόδοση του όρου 
cognitive dissonance όπως ζητήθηκε στο δημοσίευμα της 
Μαρίας Καρδούλη (Μ.Κ.) στο προηγούμενο φύλλο. Τις 
δημοσιεύουμε εδώ όπως διατυπώθηκαν: 
1. Από το μέλος της ΕΛΕΤΟ Σπύρο Βουλόδημο, Μηχα-

νολόγο-Ηλεκτρολόγο, Τηλεπικοινωνιακό Μηχανικό 
ΟΤΕ: 

 

«Παρόλο που θα χρειάζονταν κάποιες διευκρινίσεις για τον ορισμό 
του όρου, προτείνω τα εξής για συζήτηση: 

• πρόκληση ορθοδοξότητας 

• αμφισβήτηση ορθοδοξότητας 

• πρόκληση νοητικού(ών) μοντέλου(ων) ή πρόκληση 
νοητικού(ών) προτύπου(ων) 

• μέτρο πρόκλησης νοητικού(ών) μοντέλου(ων)  (Στην 
περίπτωση που είναι κάτι μετρήσιμο) 

Η έννοια του όρου "πρόκληση" είναι η αμφισβήτηση και όχι η 
επίτευξη.  
Ας εξεταστεί και η περίπτωση της ακριβούς μετάφρασης: 
αντιληπτή παραφωνία ή διαφωνία.. 
Επίσης θα ήταν εξεζητημένο το : διαφώνημα ;;» 
 

2. Από το μέλος της ΕΛΕΤΟ Δημήτρη Συνοδινό, 
Φυσικό-Ηλεκτρονικό, Τηλεπικοινωνιακό Μηχανικό, 
πρώην στέλεχος ΟΤΕ: 

 

«Για την απόδοση στα ελληνικά τούτου του περιφραστικού 
σύμπλοκου όρου (σύνθετου όρου) ξεκινάμε από τις δύο λέξεις του 
(1ο και 2ο άμεσο συνθετικό) «cognitive» και «dissonance» και για 
κάθε μία ξεχωριστά πριν ή συνθέσουμε ορολογικά στα ελληνικά 
τον όρον τούτο. 
Για το πρώτο α.σ. «cognitive» (προσδιοριστικό) θεωρούμε την 
αγγλική λέξη «cognition». Από το λεξικό «Dictionary of 
contemporary English» του οίκου LONGMAN έχουμε τα εξής: 
cognition: The process by which you see or hear something, 
recognize  it, and understand it. e.g. the regions of the brain that 
are responsible for memory and cognition. 
Συμπέρασμα: Η λέξη «cognition» αντιστοιχεί στη λέξη 
«αντίληψη».  
Για τον όρο «cognitive» προτείνεται ο όρος «αντιληψικός» ή 
«αντιληπτικός». 
Σχετικά με τον όρο dissonance δεύτερο α.σ. (προσδιοριζόμενο), 
από το ίδιο λεξικό έχουμε τις εξής πληροφορίες: 
a. a combination of musical notes that have a strange sound 
because they are not in HARMONY. 
b. (formal) a lack of agreement because of different ideas or 
opinions. 
Ύστερα από τα παραπάνω προτείνονται τα εξής για το δεύτερο 
α.σ.: 

1. ασυμφωνία (για γνώμες, δεδομένα, πληροφορίες) 
2. δυσαρμονία (για μουσικούς ήχους). 

Συμπέρασμα: Για τον υπόψη π.σ.ό. αποδίδουμε στα ελληνικά 
τους εξής σ.ό.: 

αντιληπτική (ή αντιληψική) ασυμφωνία και 
αντιληπτική (ή αντιληψική) δυσαρμονία, 

σύμφωνα με τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις.» 
 

3. Από την Κα Αναστασία Ευκλείδη, Καθηγήτρια 
Γνωστικής Ψυχολογίας Α.Π.Θ.: 

«...Διάβασα την πρόσκληση για την απόδοση στα ελληνικά του 
όρου ‘‘cognitive dissonance’’ και θα ήθελα να καταθέσω τη δική 
μου άποψη.  
Νομίζω ότι ο όρος αυτός μπορεί να αποδοθεί ως ‘‘γνωστική 
δυσαρμονία’’ (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1995, σ. 158). Επίσης, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτικές αποδόσεις ο όρος 
‘‘γνωστική σύγκρουση’’, διότι η θεωρία του Festinger, η οποία 
χρησιμοποιεί τον όρο ‘‘dissonance’’ εντάσσεται στο πλαίσιο των 
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θεωριών που μελετούν το φαινόμενο της γνωστικής σύγκρουσης 
(βλ. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1997, σ. 204), ή ο όρος ‘‘γνωστική 
ασυμφωνία’’....»  
 

3. Από τον κ. Μανώλη Δαμίγο: 
 

«...Επειδή δεν δίδονται πληροφορίες για το κείμενο στο οποίο 
αλιεύτηκε αυτός ο όρος υποθέτω ότι πρόκειται για την γνωστή 
διάσταση που υπάρχει μεταξύ τών ειδικών σε θέματα ρύπανσης 
όσον αφορά τα θέματα των επιπτώσεων των ρύπων στο 
περιβάλλον και ιδιαίτερα του διοξειδίου του άνθρακα, για το οποίο 
άλλοι λένε οτι θα επιφέρει μη αντιστρεπτή υπερθέρμανση του 
πλανήτη και ερημοποίηση, ενώ άλλοι λένε ότι η υπερθέρμανση θα 
επιφέρει βροχοπτώσεις και αύξηση της βλάστησης καθώς νερό και 
διοξείδο του άνθρακα αποτελούν την κύρια τροφή του φυτικού 
κόσμου, ενώ κάποιοι άλλοι επιστήμονες λένε ότι η παρατηρούμενη 
αύξηση τής θερμοκρασίας του πλανήτη εμπίπτει στον κανονικό 
κύκλο του κλίματος της γης. Αυτή η παραφωνία δεν επιτρέπει 
στους λαμβάνοντες αποφάσεις να καταλήξουν σε μια στρατηγική. 
Αν, λοιπόν, είναι αυτό το πλαίσιο στο οποίο αναφέρεται ο 
συγκεκριμένος όρος τότε έχω να πω τα εξής: 
 dissonance: είναι το αντίθετο τού consonnance που σημαίνει 
συγχορδία, συνήχηση. Δεν υπάρχει όμως, απ' όσο γνωρίζω 
αντίθετο αυτών τών ελληνικών όρων, συνεπώς η πλησιέστερη σε 
έννοια λέξη είναι η παραφωνία ή η κακοφωνία ή η δυσαρμονία, 
ενώ δεν ξέρω αν γίνεται αποδεκτή και η λέξη ασυγχορδία. 
Έχουμε να επιλέξουμε και προσωπικά προτιμώ τις λέξεις 
παραφωνία ή ασυγχορδία. 
cognitive: έχει σχέση με την γνώση. Δεν γνωρίζω αν αποδίδεται 
σωστά ως γνωστικός, όμως πριν από 20 περίπου χρόνια 
δημιουργήθηκε η ειδικότητα του cognitician (αγγλικά) και του 
cogniticien (γαλλικά) που δεν έχουν νομίζω αποδοθεί στα 
ελληνικά. Εγώ τότε επειδή θεωρούσα βασική αυτή την ειδικότητα 
(και αποδείχτηκε ότι ήταν αφού στην σημερινή μετεξέλιξή 
της μιλάμε για  Διαχείριση της Γνώσης (Knowledge 
Management) και ήθελα να υπάρξει όρος στα ελληνικά. 
Αμφιταλαντευόμουνα λοιπόν μεταξύ τών όρων: "γνωσολόγος" και 
"γνωστικιστής" οι οποίοι όμως δεν με ικανοποιούσαν. Θα 
μπορούσαμε λοιπόν να αποδώσουμε το cognitive ως γνωστική 
αν δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. 
Στην περίπτωση αυτή θα είχαμε γνωστική παραφωνία, που 
σημαίνει οτι οι "γνώστες παραφωνούν" όταν μιλάνε. Όμως, μήπως 
αυτό αφήνει να εννοηθεί οτι υπάρχει "γνωστική παραφωνία" σε 
αντιδιαστολή μιας πιθανής "τρελλής παραφωνίας", ενώ η σωστή 
ερμηνεία είναι "παραφωνία γνώσεων";...» 
 

Όπως παρατηρούμε, υπάρχουν απόψεις και προτάσεις. Το 
θέμα παραμένει ακόμα ανοικτό και για το επόμενο φύλλο. 
Στη συνέχεια, το ΓΕΣΥ1 – ενώπιον του οποίου θα κάμει 
ανασκόπηση του θέματος η Μ.Κ, που είναι και Αντιπρό-
εδρός του – θα εξετάσει/μελετήσει όλες τις προτάσεις και 
θα διατυπώσει την απόφασή του, επιλέγοντας, βελτιώνο-
ντας και εγκρίνοντας ή καινοτομώντας.  

Κ.Β. 
 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ1 έλα κι εσύ 
 

 
Η λέξη «sustainable» ως προσδιοριστικό 

συνθετικό πολλών αγγλικών όρων 
 
Η απόδοση στα ελληνικά της λέξης «sustainable» ως 
συνθετικού αγγλικών όρων και ιδιαίτερα του όρου 
«sustainable development» απασχόλησε κάποια στιγμή 
το 3ο Συνέδριο, με αφορμή σχετική πρόταση του (με-
ταφραστή της ΕΕ) κ. Μ. Καλλέργη. Έγινε κάποια συζήτηση 
ανάμεσα στις αποδόσεις διατηρητικός και διατηρήσιμος, 
με πειστικότερα επιχειρήματα υπέρ της δεύτερης.  
Ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του, το ΓΕΣΥ ασχο-
λήθηκε με το θέμα στην τελευταία συνεδρίασή του και 
δέχτηκε την, κατά κανόνα, απόδοση διατηρήσιμος2. 

                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
2  Συμφωνώντας και με την άποψη της Ά. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη που 
διατυπώθηκε στο 3ο Συνέδριο. 

Συνοπτικά μπορούμε να πούμε τα ακόλουθα: 
Η αγγλική παραγωγική κατάληξη -able ή –ible (που 
προέρχεται από τη λατινική -abilis ή –ibilis) δίνει επίθετο 
παράγωγο μεταβατικού ρήματος, που σημαίνει «τον 
δυνάμενο ή άξιο να υποστεί την ενέργεια του ρήματος» 
και αντιστοιχεί κυρίως στην ελληνική παραγωγική 
κατάληξη -ιμος και στην παραγωγική κατάληξη «-τός» με ή 
χωρίς το πρώτο συνθετικό «ευ-» ή το πρώτο συνθετικό 
«αξιο-» π.χ.  
 edible (λατ. ediblis) = εδώδιμος, φαγώσιμος 
 extendable (λατ. extendabilis) = επεκτάσιμος, 

επεκτατός 
 acceptable (λατ. acceptabilis) = αποδεκτός 
 flexible (λατ. flexibilis) = εύκαμπτος 
 notable (λατ. notabilis) = αξιοσημείωτος 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1- Εδώ τα μεταβατικά ρήματα είναι τα λατινικά: edo 
(από το Αρχ.Ελλ. έδω = τρώγω), extendo (= επεκτείνω), accepto 
(= αποδέχομαι), flecto (= κάμπτω) και noto (= σημειώνω). 

Από την άλλη πλευρά, φαίνεται ότι η ελληνική παραγωγική 
κατάληξη -τικός στα παράγωγα επίθετα από μεταβατικά 
ρήματα δηλώνει τον προκαλούντα ή έχοντα σχέση με την 
ενέργεια του ρήματος (η οποία δηλώνεται με την 
παραγωγική κατάληξη -ση)». π.χ. 

Ρήμα Επίθετο Σημασία 
βοηθώ βοηθητικός αυτός που βοηθά 
διοικώ διοικητικός αυτός που διοικεί ή έχει 

σχέση με τη διοίκηση 
διατηρώ διατηρητικός αυτός που διατηρεί ή έχει 

σχέση με τη διατήρηση 
διασπώ διασπαστικός αυτός που διασπά ή έχει 

σχέση με τη διάσπαση 

Σε ό,τι αφορά την απόδοση του sustainable, σύμφωνα με 
τα ανωτέρω και μένοντας στην απόδοση διατηρώ γαι το 
ρήμα sustain, όπως συζητήθηκε στο 3ο Συνέδριο, θα 
μπορούσαν να εξεταστούν οι αποδόσεις: διατηρήσιμος, 
διατηρητός, ευδιατήρητος, αξιοδιατήρητος και σε καμιά 
περίπτωση  διατηρητικός.  
Το ΓΕΣΥ, όπως αναφέρθηκε, επέλεξε την απόδοση διατη-
ρήσιμος για την ονοματοδότηση νέων εννοιών.  
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 - Για να πάρουμε μια ιδέα της έκτασης της χρήσης 
του υπόψη επιθέτου στην Ορολογία σήμερα, κάμαμε μια μικρή 
έρευνα στη Τράπεζα όρων EURODICAUTOM. Βρήκαμε το επίθετο 
αυτό να χρησιμοποιείται σε 227 όρους, σε διάφορα θεματικά 
πεδία, με τις ακόλουθες ελληνικές αποδόσεις:  
αυτοσυντηρούμενος, βιώσιμος, διαρκής, αειφόρος, ήπιος 
(τουρισμός), οικολογικός (τουρισμός), φυσικός, φιλικός προς το 
περιβάλλον, συνεχής, εφικτός, ανεκτός, αειφορικός, 
διατηρών, οικο- (ως πρώτο συνθετικό), συγκροτημένος, αείφο-
ρος, διατηρήσιμος, ανανεώσιμος, σταθερός, μακρόπνοος, 
διαρκείας, αυτόνομος, που θεωρείται βιώσιμος, σταθερός και 
διαρκής, συνεκτικός, οικολογικά βιώσιμος. 
Στη Βάση Τηλεπικοινωνιακών Όρων TELETERM, για το ρήμα 
sustain (λατ. sustineo = βαστάζω, (υπο)φέρω ) και τα παράγωγά 
του έχουν υιοθετηθεί (σε 16 ελληνικούς όρους) οι αποδόσεις: 
sustain {v.} =  διατηρώ (1 περίπτωση),  

υφίσταμαι (1 περίπτωση) 
self-sustaining =  αυτοσυντηρούμενος (1 περίπτωση) 
sustainable =  διατηρήσιμος (7 περιπτώσεις), υποφερτός 

(1 περίπτωση) 
sustainability =  διατηρησιμότητα (1 περίπτωση) 
sustained =  διατηρούμενος (3 περιπτώσεις), επίμονος 

(1 περίπτωση) 

Το γεινικότερο ζήτημα της προτιμητέας, κατά περίπτωση, 
παραγωγικής κατάληξης ασφαλώς και χρειάζεται βαθύ-
τερη και ευρύτερη διερεύνηση από γλωσσολόγους. 

Κ.Β.    
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Βάση Όρων Πληροφορικής 
στο Ίντερνετ 

Μια προσφορά της ΕΛΕΤΟ και του Τμήματος 
Πληροφορικής του ΟΠΑ 

 
Ψάχνετε για αντιστοιχίες όρων Πληροφορικής (ή γενικότερα 
της Τεχνολογίας Πληροφοριών) στις γλώσσες ελληνική, 
αγγλική και γαλλική;  
Επισκεφτείτε τον ιστότοπο:  

www.cs.aueb.gr/ELETO-INFORTERM/ 
Είναι προσφορά της ΕΛΕΤΟ και του Τμήματος 
Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
για ελεύθερη διάθεση στο Ιντερνετ της Βάσης όρων 
INFORTERM όπου έχουν περιληφθεί διεθνώς τυποποιη-
μένες αντιστοιχίες όρων Πληροφορικής. 
Η Βάση Όρων Πληροφορικής INFORTERM είναι τρίγλωσ-
ση και περιλαμβάνει τους ελληνικούς όρους που έχει 
εκπονήσει, ύστερα από πολυετή ορολογική εργασία, η 
Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 «Ορολογία Πληροφορικής» και 
ισοδύναμους αγγλικούς όρους και γαλλικούς όρους, βάσει 
Διεθνών Προτύπων (Σειρά ISO/IEC 2382) του Διεθνούς 
Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) και της Διεθνούς 
Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC). 
 H Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 αποτελεί την Ομάδα Εργασίας 
Αρ.1 της Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης ΕΛΟΤ/ΤΕ48 
«Ηλεκτρονική Επεξεργασία Πληροφοριών».  
 Τόσο η Επιτροπή όσο και η Ομάδα λειτούργησαν, από το 
1986 ως το 1996, με την ευθύνη και υποστήριξη του 
Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ -
Ινστιτούτου Πληροφορικής), ενώ από το 1996 λειτουργούν 
υπό τη Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανι-
σμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) με την ευθύνη και υποστήριξή 
του. Στο πλαίσιο της λειτουργίας αυτής έχει παραγάγει 
περίπου 5.000 ελληνικούς όρους πληροφορικής μαζί με 
τους ορισμούς τους στα ελληνικά, σε 32 Ελληνικά Πρότυπα 
(Σειρά προτύπων ΕΛΟΤ 996). Οι όροι αυτοί περιέχονται 
στη Βάση Όρων Πληροφορικής INFORTERM. 
Η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 συνεργάζεται στενά με τη 
Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας (ΜΟΤΟ), 
όντας από τις πρώτες Ομάδες που υποστήριξαν την 
πρωτοβουλία της ΜΟΤΟ και υπέγραψαν τη Συμφωνία 
Αμοιβαίας Αναγνώρισης Εργασιών, με στόχο την 
διεπιτροπική (δηλαδή διαπεδιακή) εναρμόνιση των ελληνι-
κών όρων. 
Η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 είναι (ιδρυτικό) Συλλογικό 
Μέλος της  Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) και, 

με αυτήν την ιδιότητα, έχει εκπονήσει περίπου 2.000 όρους 
Τεχνολογίας Πληροφοριών για την Τράπεζα Όρων 
EURODICAUTOM της Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι οποίοι, 
επίσης, περιλαμβάνονται στη Βάση INFORTERM.  

Υπεύθυνος περιεχομένου του ιστοτόπου είναι ο Υπεύθυνος 
της Ομάδας και δημιουργός της Βάσης Κώστας Βαλεοντής, 
(Γενικός Γραμματέας της ΕΛΕΤΟ), Υπεύθυνος του εξυπη-
ρετητή στο ΟΠΑ είναι ο καθηγητής Γιάννης Κάβουρας 
(Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ και 
παλαιό μέλος της Ομάδας και μέλος της ΕΛΕΤΟ), ενώ 
Πληροφορικός Υπεύθυνος είναι το μέλος της ΕΛΕΤΟ Νίκος 
Βαλεοντής.  

Στους δύομισι μήνες λειτουργίας του, ο ιστότοπος έχει 
δεχτεί 1900 αναζητήσεις. 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΧΑΟΣ 
 

 

Η αφορμή και τα αίτια για την σύγχυση που επικρατεί στο 
εννοιακό επίπεδο σήμερα μεταξύ επιστημόνων και μεταξύ 
αυτών και του κοινού έλκουν την καταγωγή τους τόσο από 
την θολερή μεταγλώσσα της Ορολογίας¹ και της 
Ορολογικής² όσο και από την απουσία διδασκαλίας του 
μαθήματος της Ορολογίας στα ελληνικά ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλα 
κέντρα κατάρτισης ή εκπαίδευσης. 
Ωστόσο τα αίτια συνοψίζονται στα παρακάτω: 
Α) Έλλειψη βασικής έρευνας και κατά συνέπεια ένδεια 
παραγωγής εγχώριας τεχνογνωσίας. 
Β) Έλλειψη γλωσσικής και ορολογικής πολιτικής όχι μόνο 
στους κόλπους της πολιτικής κοινότητας αλλά κυρίως 
στους κόλπους της επιστημονικής και πανεπιστημιακής 
κοινότητας (ΑΕΙ, ΤΕΙ). 
Γ) Ο εφησυχασμός και η έννοια της cognitive dissonance 
ως προς την στάση εννοιών σε μη ποιοτικούς όρους της 
Επιστήμης, της Διοίκησης και γενικά του Ελληνικού Λόγου.  
Δ) Η έλλειψη ενδιαφέροντος από εκδοτικούς οίκους για την 
παραγωγή και διάχυση εμπορίας ορολογικών προϊόντων 
με εξαίρεση εδώ το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Ελληνικού 
Λόγου, το ΙΕΛ.   
 

Η πίτα της ΕΛΕΤΟ 
Η πίτα της ΕΛΕΤΟ θα κοπεί στις 8 Φεβρουαρίου 2002 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 στο Κέντρο 
ΕΛΛΟΠΙΑ (Αριστοτέλους 84 στο Χαλάνδρι) αφού προ-
ηγηθεί συνεστίαση. Καλούνται τα μέλη και οι φίλοι της 
ΕΛΕΤΟ να πλαισιώσουν την εκδήλωση. Τιμή συμμε-
τοχής: 20 ευρώ το άτομο. 
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Ε) Η ανεπαρκής έως ανύπαρκτη χρηματοδότηση από τους 
αρμόδιους φορείς για την Ορολογική έρευνα, κατάρτιση και 
εκπαίδευση προς κάλυψη αναγκών της πολυγλωσσικής 
κοινωνίας της πληροφορίας. 
ΣΤ) Η μοιρολατρική στάση των χρηστών μη ποιοτικών έως 
παραπλανητικών όρων, οι οποίοι επωχούν σημαντικές 
έννοιες κατά τρόπο ανεπαρκή και θολερό κωλύοντας κατά 
συνέπεια την επικοινωνία και αδικώντας την μελλοντική 
έρευνα. 
Στη σύντομη και μη εξαντλητική παράθεση αφορμών και 
αιτίων κάποιοι θα προέβαλλαν το επιχείρημα της Χρήσης, 
ότι δηλαδή έχουν αυτοί οι όροι καθιερωθεί, όπως συμβαίνει 
συχνά στο χώρο της Οικονομίας/Εμπορίου, στα σήματα. 
Είναι γεγονός ότι η « υδραργική » ικανότητα του προφο-
ρικού λόγου δεν είναι εύκολο να συναγωνισθεί την βραδύ-
τητα της αναλυτικής και συνθετικής διαδικασίας. Ωστόσο 
όταν πρόκειται για σημαντικές έννοιες οφείλουμε να 
σταματάμε και να συλλογιζόμαστε.  
 

Στο πρόσφατο, και τρίτο, συνέδριο της ΕΛΕΤΟ ακούστηκε 
εκ νέου το περίφημο βαπτιστικό της ξενόφερτης έννοιας 
sustainable development, développement durable, 
ελληνιστί πότε «αειφόρος» και πότε «βιώσιμη» ανάπτυξη. 
Στην περίπτωση του « τροπαιοφόρος » η διαφάνεια 
περισσεύει γιατί το ουσιαστικό προσδιορίζει και 
χαρακτηρίζει την σοδειά του φέρω. Όμως στην περίπτωση 
του « αειφόρου » ο πλανήτης αδυνατεί να φέρει ες αεί, 
αποσπασματικές και αντι-γήινες προσεγγίσεις. 
Η πρόταση του Π. Καλλέργη για τον όρο « διατηρητικός » 
αντί « διατηρήσιμος » της Α. Συμεωνίδη, πυροδoτεί και το 
« διατηρητέος ». Στην Ελλάδα οι άνθρωποι με νευρώσεις 
καλούνται « νευρωτικοί » και όχι « νευρωσικοί » ενώ το 
δεύτερο, δηλαδή το νευρωσικός, σύμφωνα με το διευθυντή 
έρευνας στο Δημόκριτο δρ. Δ. Σταθάκο αμέσως πέμπει 
στην νεύρωση και κατά συνέπεια είναι πιο κοντά στην 
αναζήτηση λύσης του προβλήματος. 
Ως προς τη γλώσσα, λοιπόν, έχουμε την ανεπιτυχή, ένεκα 
προχειρότητας, επιλογή όρων, οι οποίοι είναι ζημιογόνοι. 
Ως προς τη μεταγλώσσα, επίσης παρατηρείται το ίδιο 
φαινόμενο σύγχυσης. Λόγου χάριν συγχέεται ο όρος 
Ορολογία και ο όρος Συλλογή Όρων, Σύστημα όρων, Όροι, 
αλλά το χείριστο είναι ότι συγχέεται η ΕΝΝΟΙΑ και η 
ΣΗΜΑΣΙΑ.  
Η παράσταση που ακολουθεί ίσως κεντρίσει το ενδιαφέρον 
των αναγνωστών ως προς το ζήτημα αυτό. Η επικεφαλής 
έννοια του σχήματος φέρει στο ένα σκέλος τον ορισμό και 
τον όρο – κατά τον Αριστοτέλη ο όρος ισούται με τον 
ορισμό – και στο άλλο σκέλος φέρει τις σημασίες κατά τον 
F. de Saussure σύμφωνα με τις διαχρονικές και τις 
συγχρονικές εξελίξεις της γνώσης. 
 

 

 
 
 
 

 
Υπενθυμίζουμε τέλος την έννοια « cognitive dissonance » η 
οποία αναζητεί ελληνικό λεκτικό ένδυμα και καλούνται οι 
ψυχολόγοι, οι κοινωνιολόγοι, οι βιολόγοι και οι γλωσσικοί 
να προτείνουν όρο. Η έννοια είναι υψίστης προτεραιότητας 
αφού μετά το στάδιο αυτό οι ειδικοί λένε ότι ακολουθεί η 
φάση του « decision paralysis », η παράλυση λόγου χάριν 
της ικανότητας της λήψης αποφάσεων. 

 

Άραγε ποιος ή ποιοι ενοχλούνται με την ακριβή 
επικοινωνία; Έχουμε ήδη περάσει στην έννοια της Φειδούς 
στην Επικοινωνία, απόρροια και συνέπεια της Ακρίβειας.  
Πού θα αναζητηθούν οι άτακτοι; Τα φαινόμενα ΑΤΑΞΙΑΣ 
βλάπτουν σοβαρά τον Άνθρωπο, τον Πλανήτη και τα 
στολίδια του Σύμπαντος (τον κόσμο) προκαλώντας έτσι 
αύξηση αντί μείωση του « Θορύβου ». 

_______________________ 
1. Ορολογία:  Η περί του Όρου Συσσωρευμένη Γνώση 

Η περί του Όρου Επιστήμη. 
2. Ορολογική: Η Ορολογία και η Πληροφορική, βλέπε 

« Terminotique ». 
Μ. Κ. 

 
 
 

 
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΜΕΛΩΝ 

 
Η εξόφληση των συνδρομών των μελών γίνεται με 
απευθείας πληρωμή στην ταμία της ΕΛΕΤΟ,  
 
κα Α. Γκόνου,  
Λ. Κατσώνη 16, 
145 61 Κηφισιά 
τηλ.: 010-8019550 
 
ή με καταβολή στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΛΕΤΟ 
(Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 671/591002-12). 
 
Στην τελευταία περίπτωση είναι απαραίτητο τα μέλη 
να στέλνουν φωτοαντίγραφο της απόδειξης 
ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της ΕΛΕΤΟ ή 
τηλεομοιοτυπικά την απόδειξη στον αριθμό 010-
8068299 ή ηλ-μήνυμα στη διεύθυνση 
valeonti@otenet.gr. 
 

 
 
 
 

 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 

 
 
 
 
 
 

Λάβαμε – και ευχαριστούμε – τα ακόλουθα περιοδικά: 
 

• Οικονομική Βιομηχανική Επιθεώρηση, τεύχ.772, 
Νοέμ. 2001, τεύχ.773, Δεκ.2001. 

• Αρναία της Μακεδονίας, τεύχ. 52 Ιούλ.- Σεπτ. 2001. 
• Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία, τεύχ. 26, Σεπτ.-

Οκτ. 2001. 
• Ελληνική Διεθνής Γλώσσα, τεύχ.47, Ιούλ.-Σεπτ.2001. 
• Δημοσιογραφική, φύλλο 74, Οκτ.-Δεκ.2001. 
 
 
 
 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 
 
 
 
 
 
 

Ο Τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με την Ελληνική Εταιρεία Εφαρμο-
σμένης Γλωσσολογίας (GALA) και το Rencontres Linguisti-
ques Méditerranéennes διοργανώνουν στις 27 ως 30 Σε-
πτεμβρίου 2002, στη Θεσσαλονίκη, συνέδριο με τίτλο: 

Μεταφράζοντας στον 21ο αιώνα: τάσεις και προoπτικές: 

Πληροφορίες: ΑΠΘ, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολο-
γίας, Τομέας Μετάφρασης, 54006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΪΚΗ, τηλ. 
031-0-997523, τηλεομ. 031-0-997522, ηλ-διεύθυνση 
trad002@erl.auth.gr 
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Πλέον ομιλούμενες γλώσσες 

 

Πρώτη ομιλούμενη γλώσσα είναι η κινεζική (μανδαρινικά), 
τη μιλούν ως μητρική 900 εκατομμύρια άνρωποι. Δεύτερη 
είναι η αγγλική, ομιλούμενη από 322 εκατομμύρια 
πρόσωπα, που, αν προστεθούν και όλοι όσοι τη μιλάνε σα 
δεύτερη γλώσσα, ξεπερνούν τα 900 εκατομμύρια των 
κινέζων. Ακολουθεί η ισπανική που μιλιέται από 266 
εκατομμύρια και έπεται η μπενγκάλι στις Ινδίες από 189 
εκατομμύρια. Επίσης στις Ινδίες η χίντου που μιλιέται από 
182 εκατομμύρια. Άλλες γλώσσες που μιλιούνται από 
πολλούς ανθρώπους είναι η ρωσική με 170 εκατομμύρια, η 
πορτογαλική επίσης από 170 εκατομμύρια, η ιαπωνική από 
125 εκατομμύρια, η γερμανική από 98 εκατομμύριακαι η 
κινεζική γου από 97 εκατομμύρια. 

Β.Α.Φ. 
 

Για την Ελληνική Γλώσσα 
 

Αναδημοσιεύουμε απόσπασμα από την ομιλία του Άγγελου 
Δεληβοριά στην 53η Έκθεση Βιβλίου της Φραγκφούρτης, 
που δημοσιεύτηκε στο ΒΗΜΑ στις 21 Οκτ. 2001. 
«Η ελληνική γλώσσα μπορεί να μιλιέται σήμερα από ένα 
πλήθος που δεν ξεπερνά συνολικά τα είκοσι εκατομμύρια, 
παραμένει όμως η γλώσσα με την οποία μίλησαν για 
πρώτη φορά η ποίηση και το θέατρο, η φιλοσοφία και η 
επιστήμη, τα μαθηματικά και η ιατρική, το δίκαιο και η 
ηθική, η πολιτική και η ίδια η ιστορία. Με την οποία 
αποκρυσταλλώθηκε για πρώτη φορά το νόημα των 
αφηρημένων εννοιών και σφυρηλατήθηκε για πρώτη φορά 
το περιεχόμενο της δημοκρατίας. Είναι η γλώσσα ενός 
μικρού χώρου που νίκησε το χρόνο με τη διάρκεια της 
ευπλασίας της, με την κυριολεκτική της εμβέλεια και με τη 
μαγική ικανότητα ενός συνεχούς αναπροσανατολισμού. 
Είναι η γλώσσα της συγγραφής των Ευαγγελίων και ενός 
μεγάλου μέρους από τις αναζητήσεις του μεσαιωνικού 
στοχασμού, μια γλώσσα που βυθίζεται με την ίδια ευχέρεια 
στα βαθιά νερά του παρελθόντος και στα επικίνδυνα συχνά 
ρεύματα των εκάστοτε νέων καιρών. 
Γι αυτό και άντεξε όχι μόνο τους τέσσερις αιώνες της 
οθωμανικής κυριαρχίας, αλλά και τις εξίσου επώδυνες 
περιόδους της ενετικής και της αγγλικής κατοχής. Για την 
ακρίβεια, όχι απλώς άντεξε επιβιώνοντας, αλλά ανθώντας 
ποιητικά, με έναν τρόπο που είχε προκαλέσει τον 
ανυπόκριτο θαυμασμό του Γκαίτε, ο οποίος μάλιστα 
μετέφρασε και ορισμένα δημοτικά τραγούδια. Όταν το 
1824, μέσα στη δίνη του Αγώνα της Ανεξαρτησίας, 
κυκλοφορούσε για πρώτη φορά η γαλλική έκδοση των 
δημοτικών τραγουδιών, ο Φοριέλ δεν δίσταζε να διακηρύξει 
ότι «η νέα ελληνική έχοντας έναν πυρήνα το ίδιο ομοιογενή 
και πιο πλούσιο, από τα γερμανικά, όνταςτο ίδιο ξεκάθαρη 
με τα γαλλικά, πιο εύκαμπτη από τα ιταλικά και πιο 
αρμονική από τα ισπανικά, δεν της λείπει τίποτε για να 
θεωρηθεί από τώρα η πιο όμορφη γλώσσα της Ευρώπης». 
Η πλαστικότητα της νεοελληνικής εκδοχής του ίδιου 
πάντοτε πανάρχαιου λόγου με την καίρια αμεσότητα, την 
ευφάνταστη παρασημαντική και τη συγκινητική 
μουσικότητα εξακολούθησε όμως να πυροδοτεί τα 
πετάγματα της έκφρασης και μετά το δημοτικό τραγούδι: 
από τον «Ύμνον εις την Ελευθερίαν» και τους 
«Ελεύθερους πολιορκημένους» του λιγότερο γνωστού – 
δηλαδή ατελώς μεταφρασμένου – εθνικού ποιητή 
Διονύσιου Σολωμού ως τις «Ωδές» του παντελώς 
αγνώστου Ανδρέα Κάλβου, από τον Καβάφη ως τον Ρίτσο 
και τις νεότερες γενιές που διαπλάθουν την αυτοσυνειδησία 
μας. 
Η Ελλάδα, κρατώντας ζωντανό ακόμη τον απόηχο της 
πνοής του Ομήρου και της Σαπφούς, του Αισχύλου και του 
Ευριπίδη, είναι η χώρα της ποίησης – για να μην πω: η 

πατρίδα της. Αυτό αναδύεται με συγκρατημένη περηφάνια 
από τους στίχους του Οδυσσέα Ελύτη στο «Άξιον Εστί», 
ως σημαντική κατάθεση του ελληνικού στο στερέωμα του 
ευρωπαϊκού λόγου: 
ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ μου έδωσαν ελληνική. 
Το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου. 
Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου 
στις αμμουδιές του Ομήρου.» 
 

 
 

Cognitive dissonance – 
Άλλη μία γνώμη μέλους 

 

«Διάβασα, στο Ορόγραμμα Αρ. 51, τις παρατηρήσεις ανα-
γνωστών για την ελληνική απόδοση των όρων «cognitive 
dissonance» και θα ήθελα να παρατηρήσω: 
Ξεκινάμε από την αντίληψη (perception) και μέσω της 
ενέργειας/γνωστικής λειτουργίας (cognition) φτάνουμε 
στο αποτέλεσμα/γνώση (knowledge). Η γνωστική 
ασυμφωνία ή σύγκρουση ή δυσαρμονία (cognitive 
dissonance) μπορεί να αποδοθεί και ως γνωστικός 
αποσυντονισμός. Έτσι έχουμε σαφέστερη αναφορά στο 
υποκείμενο (αποσυντονισμός του ατόμου) και στο 
φαινόμενο (το αποτέλεσμα της δυσαρμονίας)» 

Ι. Σαριδάκης 
 
 

5ο Παγκόσμιο Γλωσσικό Συνέδριο 
 

Ο Όμιλος για τη Διεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας 
Καβάλας σε συνεργασία με τους αντίστοιχους γλωσσικούς 
ομίλους και το ΤΕΙ Καβάλας διοργανώνουν το «5ο 
Παγκόσμιο Γλωσσικό Συνέδριο» στην Καβάλα, από 9-13 
Μαΐου 2002, με θέμα: 

«Η διάδοση της ελληνικής γλώσσας στις χώρες όλου 
του κόσμου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα». 

Δηλώσεις συμμετοχής για ανακοινώσεις γίνονται δεκτές ως 
τις 28 Φεβρουαρίου 2002 και πλήρεις περιλήψεις ως το 
τέλος Μαρτίου 2002, στη διεύθυνση: 
 

Αναστασία Καμπουρίδου 
Βίκτωρος Ουγκώ 58 
652 01 Καβάλα 
τηλ. 0510-223517 

Β.Α.Φ. 
 

“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. 
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
Β. Α. Φιλόπουλος 
Πρόεδρος ΕΛΕΤΟ 
Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής 
Μ. Καρδούλη 
Α. Παπαναστασίου 
Β.Α.Φιλόπουλος 
Τηλέφωνα:  
πρωί: 010-6118986 
εσπέρα: 010-8042313, 010-8619521 
Τηλεομοιότυπο: 010-8068299, 010-8042385 
Ηλ. Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος Ιντερνετ: http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 
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. 
Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
ή μέρους του “Ο” με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 
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Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ1 έλα κι εσύ 
 

 

«Δραχμής προς ευρώ» παρεπόμενα! 
 
Πέρα από τα όποια άλλα θέματα που προκύπτουν από την 
αλλαγή του νομίσματος από «δραχμή» σε «ευρώ», 
απότοκα ή μη της πολύ μεγάλης διαφοράς αξίας, αφού η 
αξία της νομισματικής μονάδας έγινε 340 φορές μεγαλύ-
τερη δηλαδή αυξήθηκε ποσοστιαία κατά:  

[(340-1)/1]x100 % = 33900 % !,  
υπάρχουν και γλωσσικά προβλήματα, όπου υπεισέρχεται 
και η ακλισία του ονόματος «ευρώ». Αυτό το άκλιτο 
«ευρώ» που μπήκε (για καθημερινή χρήση) στο στόμα και 
του πιο απλού μέλους ενός λαού που μιλάει μια κατεξοχήν 
κλιτή γλώσσα, πόσο θα αντέξει στο χρόνο; Μήπως 
σύντομα θα το ακούσουμε να κλίνεται; Και ασφαλώς αν θα 
το κλίνει κανείς δεν θα σκεφτεί και πολύ να βρει τον 
κοντινότερο «τύπο» γιατί το πιο πιθανό είναι να σκεφτεί το 
«νερό» και τότε πράγματι θα πούμε το..«ευρώ» «ευράκι»! 
Και άντε να βρεις την παραπομπή στην «ανοιχτομάτα» 
Ευρώπη. Αν μείνει μόνο η πρώτη ρίζα (ευρ-) το πολύ 
πολύ, στο μέλλον, να θεωρηθεί παρετυμολογικά ότι το 
νόμισμα πήρε το όνομά του από την εφαρμογή του σε μια 
«ευρύτερη» περιοχή από τις εθνικές περιοχές των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης... 
Η πρόταση της ΕΛΕΤΟ (Ορόγρ. αρ.17), που υπερψηφίστη-
κε – έστω και με μικρή πλειοψηφία έναντι του ευρώ - από 
τους αναγνώστες του «Ο» (Ορόγρ. αρ.30), ήταν ξεκάθαρη: 
το νέο νόμισμα να λέγεται «ευρώπιο» και να συντομογρα-
φείται «ευρώ.». Ίσως ακόμα και τώρα δεν είναι αργά... 

Ένα από τα γλωσσικά προβλήματα του νέου συστήματος 
είναι τα ονόματα των συγκεκριμένων νομισμάτων 
(κερμάτων ή χαρτονομισμάτων). Το πρόβλημα είναι 
υπαρκτό και ο καθένας άρχισε να το λύνει μόνος του!  Έτσι, 
ακούγονται ήδη εκφράσεις όπως «έχεις να μου χαλάσεις 
ένα εικοσάευρο;» «έχω ένα δεκάρικο και ένα τάλιρο»... 
Σε πρόσφατη συνεδρίασή του, το ΓΕΣΥ εξέτασε το θέμα 
κάνοντας έναν πλήρη παραλληλισμό των δύο συστημάτων 
(δραχμής και ευρώ) και μελετώντας τόσο τις επίσημες 
ονομασίες (π.χ. πεντάδραχμο, εικοσάδραχμο κτλ.) όσο και 
τις κοινές (π.χ. τάλιρο, δεκάρικο, εικοσάρικο). Κατέληξε, 
λοιπόν, στα ακόλουθα: 
1. Είναι αναγκαίο να υπάρχουν ξεχωριστά ονόματα και 

για τα νομίσματα του νέου συστήματος όπως 
υπήρχαν και στο παλιό, δεδομένου ότι τα νομίσματα 
αυτά είναι συγκεκριμένες οντότητες που θα είναι σε 
συχνότατη καθημερινή χρήση. 

2. Η πρώτη – και ευκολότερη στην καθιέρωσή της- 
επιλογή είναι να εφαρμοστεί το παλιό σύστημα και 
στο νέο νόμισμα. Ο πίνακας που ακολουθεί υποδει-
κνύει ακριβώς αυτήν την αντιστοιχία. 

3. Η παραπάνω εφαρμογή δίνει (βλέπε πίνακα) μια 
σειρά ανάλογων σύνθετων επίσημων ονομάτων (που 
είναι έντονα τυπωμένα), τα οποία ως πρώτο συνθε-
τικό έχουν το σχετικό αριθμητικό μέρος (όπως ήταν 
και στο παλιό σύστημα) και ως δεύτερο συνθετικό 
έχουν το λεπτό (στα υποπολλαπλάσια του ευρώ) και 
το ευρώ (στα πολλαπλάσιά του). Στην τελευταία 
περίπτωση υπάρχει το ερώτημα αν θα είναι κλιτά ή 
όχι (οπότε θα έχουν πληθυντικό) όπως: πεντάευρο – 
πεντάευρα, εικοσάευρο – εικοσάευρα, ή αν θα είναι 
άκλιτα όπως το ίδιο το «ευρώ» 

4. Παράλληλα μπορούν να διατηρηθούν (ήδη έχουν 
αρχίσει να ακούγονται) τα κοινά ονόματα: τάλιρο, 
δεκάρικο, πενηντάρικο, όπως αναγράφονται στην 

                                                 
1 ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

τρίτη στήλη του πίνακα 
5. Η χρήση των ονομάτων «φράγκο», «δίφραγκο» δεν 

προτέινεται γιατί παραπέμπει σε άλλο – διαφορετικό 
του ευρώ – νόμισμα (πράγμα που ίσχυε εξαιτίας της 
Συμφωνίας του φράγκου και στην περίπτωση της 
δραχμής, αλλά καλό είναι να μην επαναληφθεί αυτή η 
«παραποίηση»). 

6. Η χρήση της λέξης «σεντ» αντί του «λεπτού» (που 
έχει ήδη αναγραφεί) κρίνεται εντελώς απαράδεκτη. 

 
Αξία Όνομα νομίσματος 

στο σύστημα της 
δραχμής 

Όνομα νομίσματος 
στο σύστημα του ευρω 

0,01 λεπτό λεπτό 

0,02 δίλεπτο δίλεπτο - δυαράκι 
0,05 πεντάλεπτο - πεντάρα πεντάλεπτο – πεντάρα 

- πενταράκι 

0,10 δεκάλεπτο - δεκάρα δεκάλεπτο – δεκάρα - 
δεκαράκι 

0,20 εικοσάλεπτο - εικοσάρα εικοσάλεπτο – 
εικοσάρα - εικοσαράκι 

0,50 πενηντάλεπτο - 
πενηνταράκι 

πενηντάλεπτο - 
πενηνταράκι 

1,00 δραχμή - φράγκο ευρώ 

2,00 δίδραχμο - δίφραγκο δίευρο ή δίευρω ή 
δυάρι 

5,00 πεντάδραχμο – 
πεντάρικο - τάλιρο 

πεντάευρο ή  
πεντάευρω –πεντάρικο 
- τάλιρο 

10,00 δεκάδραχμο - δεκάρικο δεκάευρο ή  δεκάευρω 
- δεκάρικο 

20,00 εικοσάδραχμο - 
εικοσάρικο 

εικοσάευρο ή 
εικοσάευρω – 
εικοσάρικο - εικοσάρι 

50,00 πενηντάδραχμο – 
πενηντάρικο - πενηντάρι 

πενηντάευρο ή 
πενηντάευρω – 
πενηντάρικο - πενηντάρι 

100,00 εκατοντάδραχμο – 
εκατοστάρικο - 
κατοστάρι 

εκατόευρο ή 
εκατόευρω – 
εκατοστάρικο - 
κατοστάρι 

200,00 διακοσιόδραχμο - 
διακοσάρι 

διακοσάευρο ή  
διακοσάευρω - 
διακοσάρι 

500,00 πεντακοσιόδραχμο – 
πεντακοσάρικο - 
πεντακοσάρι 

πεντακοσάευρο ή 
πεντακοσάευρω – 
πεντακοσάρικο - 
πεντακοσάρι 

1000,00 χιλιόδραχμο - χιλιάρικο – 
 
 
 
 
Σημείωση 1 – Σε ό,τι αφορά τις κοινές ονομασίες, κρίνο-
ντας και από τη σχέση διαμέτρων των κερμάτων θα θεω-
ρούσαμε «λογικότερη» τη σειρά: 
λεπτό-δυαράκι-πενταράκι-δεκαράκι-εικοσαράκι-πενηνταράκι-ευρώ-
δίευρο-τάλιρο-δεκάρικο-εικοσάρικο-πενηντάρικο-εκατοστάρικο-
διακοσάρικο-πεντακοσάρικο 
Σημείωση 2 – Ο αντίστοιχος του όρου «δραχμικός» θα 
μπορούσε να αποδοθεί με τη φράση «σε ευρώ» ή και 
μονολεκτικά: «ευρωικός», ενώ η «δραχμοποίηση» (ξένου 
συναλλάγματος) να αντιστοιχιστεί με «ευρωποίηση». 
 
Το ΓΕΣΥ αναμένει σχόλια και παρατηρήσεις και από τους 
αναγνώστες του «Ο» (τηλεομοιοτυπικά ή ηλεκτρονικά).  

Κ.Β.    
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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) 
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   Καταστατική η Γενική Συνέλευση 

της ΕΛΕΤΟ 
Προτεινόμενες κύριες αλλαγές του Καταστατικού 

 
Ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΕΛΕΤΟ η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση (ΓΣ) των μελών 
θα πραγματοποιηθεί στις 24 Απριλίου 2002, ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 17.00, στο αμφιθέατρο του Γενικού Χημείου του 
Κράτους (βλέπε και πρόσκληση του ΔΣ στο ειδικό πλαίσιο 
παραπλεύρως).  
Η φετινή ΓΣ είναι καταστατική. Θα κληθεί να εγκρίνει το 
αναθεωρημένο Καταστατικό της ΕΛΕΤΟ, το οποίο είναι 
εναρμονισμένο με τα σημερινά δεδομένα και αίρει κάποιες 
δυσλειτουργίες του από της ιδρύσεως της Εταιρείας 
ισχύοντος Καταστατικού.  
Το Σχέδιο του νέου Καταστατικού είναι έτοιμο. Έχει 
συνταχθεί από ειδική Ομάδα του ΔΣ αποτελούμενη από 
τους: Βασίλη Α. Φιλόπουλο (Υπεύθυνο), Κώστα Βαλεοντή, 
Μαρία Καρδούλη, Άννα Λάμπρου-Γκόνου, Ελενα 
Μάντζαρη, Ζωή Ξενάκη-Βαρλά και Τζάνο Ορφανό, και έχει 
εγκριθεί από το ΔΣ. 
Το πλήρες κείμενο του Σχεδίου μπορεί να το διαβάσει 
όποιος επιθυμεί, στον ιστότοπο του Ορογράμματος: 
http://sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm. 
Στη συνέχεια, αναφέρονται τα σημεία εκείνα όπου έχουν 
γίνει κύριες αλλαγές. Τα σημεία αυτά είναι: 

Τι προβλέπει το ισχύον και τι το νέο Καταστατικό 
Άρθρο 5ζ 
Ισχύον: Η ΕΛΕΤΟ αναθέτει εργασίες Ορολογίας σε συλλογικά μέλη της. 
Νέο: Η ΕΛΕΤΟ αναθέτει εργασίες Ορολογίας σε συλλογικά μέλη της ή 
ειδικά όργανά της. 
 
Άρθρο 8(1) 
Προσθήκη στα δικαιώματα των μελών: 
Νέο: Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. με δικαίωμα λόγου άνευ 
ψήφου. Να συμμετέχουν με έκπτωση σε όσες από τις εκδηλώσεις της 
Εταιρείας έχει καθοριστεί δικαίωμα συμμετοχής. Να είναι αποδέκτες δωρεάν 
εντύπων της Εταιρείας. Να τυγχάνουν έκπτωσης στις διατιμημένες 
εκδόσεις της Εταιρείας. 
Να ορίζονται εκπρόσωποι της Εταιρείας σε συνέδρια, σε εκδηλώσεις κ.ά. 
και να τους παρέχεται ηθική και υλική υποστήριξη (έξοδα ταξιδιών, δαπάνες 
διαμονής κ.ά.), ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. στην οποία θα καθορίζονται 
ρητά και οι υποχρεώσεις του μέλους έναντι της ΕΛΕΤΟ για τη συγκεκριμένη 
εκπροσώπηση. Να αναλαμβάνουν ειδικά καθήκοντα για την υποστήριξη 
του έργου της Εταιρείας. Να δανείζονται βιβλία από τη βιβλιοθήκη της 
Εταιρείας. Να υποβάλλουν εργασίες τους, σχετικές με Ορολογία, οι οποίες 
μπορούν να εκδίδονται αναλώμασι της ΕΛΕΤΟ εφόσον εγκριθούν από το 
ΓΕΣΥ. 

 
 

 
 
 

Γενική Συνέλευση 2002 
 

Πρόσκληση 
 
Αγαπητά Μέλη, 
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΕΤΟ 
σας προσκαλούν στην ετήσια τακτική (9η) Γενική Συνέλευση 
2002 της ΕΛΕΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του 
Γενικού Χημείου του Κράτους, Οδός Τσόχα 16, Αμπελό-
κηποι, στις 24 Απριλίου 2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00, 
με θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

 1. Εκλογή Προέδρου της Γ.Σ. και δύο πρακτικογράφων 
 2. Απολογισμός Πεπραγμένων 
 3. Οικονομικός Απολογισμός 
 4. Εκθεση Ελέγχου της Ελεγκτικής Επιτροπής 
 5. Απολογισμός/Προγραμματισμός Εργασιών Ορολογίας 
 6. Εγκριση Πεπραγμένων ΔΣ, ΓΕΣΥ και Προϋπολογισμού 
 7. Εγκριση αναθεωρημένου Καταστατικού της ΕΛΕΤΟ 
 8. Αλλα Θέματα. 
 
Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το Καταστατικό, στη Γενική 
Συνέλευση μπορούν να συμμετάσχουν τα μέλη όλων των 
κατηγοριών με δικαίωμα λόγου, αλλά δικαίωμα ψήφου έχουν 
μόνο τα ταμειακώς εντάξει τακτικά και αντεπιστέλλοντα 
μέλη, καθώς  και οι εκπρόσωποι των συλλογικών μελών σε 
ειδικές συλλογικές ψηφοφορίες που αφορούν τα συλλογικά 
μέλη. 

Φιλικά 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
  O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 Β.Α.Φιλόπουλος Κ.Ε.Βαλεοντής 
 

 

 
Άρθρο 14 
Ισχύον: Αν δεν γίνει απαρτία στην πρώτη σύγκληση της Γενικής 
Συνέλευσης ακολουθεί δεύτερη σε δύο (2) εβδομάδες και σε περίπτωση 
μη επίτευξης απαρτίας, ακολουθεί και τρίτη σε άλλες δύο (2) εβδομάδες, 
η οποία θεωρείται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων 
μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. 
Νέο:  Αν δεν γίνει απαρτία στην πρώτη σύγκληση της Γενικής 
Συνέλευσης ακολουθεί νέα, χωρίς άλλη πρόσκληση, μετά από μία 
εβδομάδα, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα. Τότε η 
Γενική Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των 
παρευρισκόμενων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, εκτός των 
περιπτώσεων όπου απαιτείται εξαιρετική απαρτία και αυξημένη 
πλειοψηφία. 
Άρθρο 18 
Ισχύον: Η Εταιρεία διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, 
εκλεγόμενο κάθε δύο έτη από τη Γενική Συνέλευση με μυστική 
ψηφοφορία. Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί μ' αυτόν τον τρόπο, 
αφού συνέλθει σε συνεδρίαση μερίμνη του συμβούλου που πλειοψήφισε, 
και μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή, συγκροτείται σε σώμα και 
εκλέγει ανάμεσα από τα μέλη του, με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, 
τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία του Διοικητικού 
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Συμβουλίου της Εταιρείας. 
Νέο:  Η Εταιρεία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, 
εκλεγόμενο, σε αρχαιρεσίες, κάθε τρία έτη με μυστική ψηφοφορία. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ανάμεσα από τα μέλη του, με μυστική 
ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον 
Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Βοηθό Ταμία του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 
 
Άρθρο 26 
Προσθήκη 
Νέο:  Το Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο ...  
δ.  προκηρύσσει και αναθέτει ερευνητικές ή μελετητικές εργασίες 
     Ορολογίας, 
ε.  προκηρύσσει βραβεία για εργασίες Ορολογίας και συγκροτεί 
     επιτροπές βράβευσης 

 
Άρθρο 34 
Ισχύον:  Ο Ταμίας ... Καταθέτει στην Τράπεζα όλες τις εισπράξεις της 
Εταιρείας, έχει όμως το δικαίωμα να κρατά στα χέρια του ποσόν μέχρι το 
εικοσαπλάσιο της εκάστοτε ετήσιας συνδρομής μέλους για τις τυχόν 
επείγουσες ανάγκες της Εταιρείας. Για μη επαναλαμβανόμενες πληρωμές 
μικρότερες από το πενταπλάσιο της εκάστοτε ετήσιας συνδρομής μέλους 
δεν απαιτείται έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.   
Κάθε μήνα υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο συνοπτική κατάσταση για 
τα έσοδα και έξοδα του προηγούμενου μήνα 
Νέο:  Ο Ταμίας ... Καταθέτει στην Τράπεζα όλες τις εισπράξεις της 
Εταιρείας, έχει όμως το δικαίωμα να κρατά στα χέρια του ποσόν μέχρι το 
τριακονταπλάσιο της εκάστοτε ετήσιας συνδρομής μέλους για τις τυχόν 
επείγουσες ανάγκες της Εταιρείας. Για μη επαναλαμβανόμενες πληρωμές 
μικρότερες από το δεκαπλάσιο της εκάστοτε ετήσιας συνδρομής μέλους 
δεν απαιτείται προέγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.   
Κάθε δίμηνο υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο συνοπτική κατάσταση 
για τα έσοδα και έξοδα του προηγούμενου διμήνου. 
 
Άρθρο 35 
Προσθήκη 
Νέο:  Ο Βοηθός Ταμία βοηθά τον Ταμία στην εκτέλεση των καθηκόντων 
του σύμφωνα με το Άρθρο 34 και – σε περίπτωση μακράς απουσίας του – 
τον αναπληρώνει ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
Άρθρο 37 
Ισχύον:...Στην ίδια Γενική Συνέλευση ορίζεται ο τόπος και η ημερομηνία 
των αρχαιρεσιών, που δεν μπορεί να είναι νωρίτερα από 20 ημέρες και το 
αργότερο από 40 ημέρες από τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης.  
....Δικαίωμα να εκλέγουν έχουν τα τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη που 
είναι ταμειακά εντάξει μέχρι και την ημέρα συνόδου της Γενικής 
Συνέλευσης... 
Νέο:...Στην ίδια Γενική Συνέλευση ορίζεται ο τόπος και η ημερομηνία των 
αρχαιρεσιών, που δεν μπορεί να είναι νωρίτερα από 30 ημέρες και το 
αργότερο από 45 ημέρες από τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης.  
....Δικαίωμα να εκλέγουν έχουν τα τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη που 
είναι ταμειακά εντάξει μέχρι και την ημέρα των αρχαιρεσιών... 

Κ.Β. 
 

 
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΜΕΛΩΝ 

 
Η εξόφληση των συνδρομών των μελών γίνεται με απευθείας 
πληρωμή στην ταμία της ΕΛΕΤΟ,  
 
κα Α. Γκόνου,  
Λ. Κατσώνη 16, 
145 61 Κηφισιά 
τηλ.: 010-8019550 
 
ή με καταβολή στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΛΕΤΟ 
(Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 671/591002-12). 
 
Στην τελευταία περίπτωση είναι απαραίτητο τα μέλη να 
στέλνουν φωτοαντίγραφο της απόδειξης ταχυδρομικώς στη 
διεύθυνση της ΕΛΕΤΟ ή τηλεομοιοτυπικά την απόδειξη στον 
αριθμό 010-8068299 ή ηλ-μήνυμα στη διεύθυνση 
valeonti@otenet.gr. 
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Εντροπία γλωσσών 
και η 17η Νοέμβρη 

 

Η συμπίεση ενός κειμένου, – λόγου χάρη εκατό 
χαρακτήρων – από ένα υπολογιστικό πρόγραμμα με βάση 
έναν αλγόριθμο, οδηγεί σε ένα νέο μικρότερο σύνολο με 
μέγεθος που θεωρητικά θα κυμαίνεται από ένα έως εκατό 
χαρακτήρες. Ο λόγος συμπύκνωσης ονομάστηκε, από τον 
Claude Shannon την δεκαετία του 1940, εντροπία κειμένου. 
(που αντιστοιχεί, θα μπορούσε κανείς να πει, στην 
«αταξία» του κειμένου ως προς την κανονιστική ισχύ του 
αλγόριθμου). Παραδείγματος χάρη η ακολουθία «ΑΑΑΑΑ» 
θα έχει υψηλότερη εντροπία από την ακολουθία «ΑΒΓΔΕ» 
καθώς μπορεί να αναπαρασταθεί με λιγότερους 
χαρακτήρες όπως στην κωδικοποίηση «5Α» ενώ η δεύτερη 
ακολουθία μπορεί να αναπαρασταθεί με μία κωδικοποίηση 
της μορφής «Α..Ε, ανά χαρακτήρα». 

Πρόσφατη μαθηματική έρευνα (του Dr Emmanuele Caglioti 
του Πανεπιστημίου της Ρώμης – La Sapienza – που 
δημοσιεύτηκε στο Physical Review Letter) επιχείρησε να 
δείξει ότι η εντροπία ενός κειμένου αποτελεί σταθερά ίδια 
των κειμένων μίας γλώσσας ή ίδια ενός συγγραφέα και 
γι’αυτό επιτρέπει την ανακατασκευή του γενεαλογικού 
δένδρου των διαφόρων γλωσσών. 

Στην εν λόγω έρευνα όπως παρουσιάζεται στον Economist 
της 9.02.2002 επιχειρήθηκε να υπολογιστεί η σχετική 
εντροπία των ζευγαριών 52 γλωσσών. Για το σκοπό αυτό 
χρησιμοποιήθηκε ένα πολυμεταφρασμένο κείμενο, η 
Παγκόσμια Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Οι 
σχετικές εντροπίες, που υπολογίστηκαν για κάθε ζευγάρι 
των διαφορετικών γλωσσικών εκδοχών της Διακήρυξης, 
χρησιμοποιήθηκαν για να κατασκευαστεί ένα γενεαλογικό 
δένδρο γλωσσών το οποίο κατέταξε αυτόματα μαζί τις 
διάφορες γλώσσες σε Ρωμανικές, Γερμανικές, Σλαβικές 
αντίστοιχα, αφήνοντας μόνες τους γλώσσες όπως τα 
Βάσκικα ή τα Μαλτέζικα. Τα αποτελέσματα του 
προγράμματος, κατά το δημοσίευμα πάντα, ουσιαστικά 
συμπίπτουν με τις γλωσσολογικές θεωρίες, 
υπογραμμίζοντας την ευριστική ισχύ του. 

Η μέτρηση της σχετικής εντροπίας στην ίδια έρευνα 
επέτρεψε την ταύτιση κειμένων με τον συγγραφέα τους. Το 
πρόγραμμα τροφοδοτήθηκε με 90 κείμενα από 9 γνωστούς 
Ιταλούς συγγραφείς όπως ο Δάντης, ο Μακιαβέλλι, ο 
Πιραντέλλο και κλήθηκε να μαντέψει σε διαδοχικές 
δοκιμασίες τον συγγραφέα του ανά περίπτωση 90ου 
κειμένου. Στο 90% των περιπτώσεων η εκτίμηση του 
προγράμματος για την ταυτότητα του συγγραφέα ήταν 
ακριβής. 

Τα κείμενά μας έχουν λοιπόν ένα μοναδικό ίχνος, μία 
«υπογραφή» ή μία ατομική «σταθερά»? Κάτι τέτοιο μοιάζει 
να υπαινίσσεται το σχετικό δημοσίευμα. Μένει να δούμε 
εάν το σχετικό δημοσίευμα θα αντέξει στο σκληρό δρόμο 
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της μετατροπής μίας επιστημονικής ανακάλυψης σε 
τεχνολογικά και εμπορικά ώριμη εφαρμογή. Το πεδίο 
πρακτικών εφαρμογών ενός τέτοιου επιτεύγματος είναι 
δυνάμει κολοσσιαίο. Φανταστείτε πόσα σπαράγματα 
αρχαίων χειρογράφων και άλλων κειμένων, των οποίων 
σήμερα δεν είναι γνωστός ο συγγραφέας τους, θα 
μπορούσαν να ταυτιστούν με τους συγγραφείς τους. Ισως 
πάλι αυτή η εφαρμογή να αποκαλύψει μία μέρα τους 
συγγραφείς των προκηρύξεων της 17ης Νοέμβρη. Ωστόσο 
μάλλον δεν θα νικήσει ποτέ τους αθλητές του cut and 
paste... (κύριε διορθωτά αφήστε παρακαλώ τους αγγλικούς 
όρους unchanged). 

Α.Β.Φ. 
 

      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΧΑΟΥΣ αίτια 
(ηλ-μήνυμα μέλους) 

 

Το μέλος της ΕΛΕΤΟ κ. Εμμ. Δαμίγος μας έστειλε το 
ακόλουθο ηλ-μήνυμα που δημοσιεύουμε ολόκληρο για 
ενημέρωση και προβληματισμό: 
«Με πραγματική ανησυχία διάβασα το άρθρο για το 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΧΑΟΣ στο Ορόγραμμα των Ιαν-Φεβ 2002. Όλες 
οι αιτίες που αναφέρονται στο συγκεκριμένο άρθρο συμβάλλουν 
στην σύγχυση που επικρατεί στο εννοιακό επίπεδο μεταξύ 
επιστημόνων και μεταξύ αυτών και του κοινού. 
Υπάρχει, όμως, και μια άλλη αιτία που δεν αναφέρεται και η οποία 
είναι η πλέον ουσιαστική, δυσεπίλυτη και καταστροφική.  Η αιτία 
αυτή είναι το γεγονός ότι τις περισσότερες φορές η απόδοση ενός 
όρου δίδεται από ανθρώπους που δεν έχουν καμιά επαφή με την 
πράξη και αυτό που έχει σημασία στην απόδοση ενός όρου είναι το 
αν εκφράζει, με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και σαφήνεια, μια 
συγκεκριμένη έννοια έτσι ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί 
στην πράξη χωρίς να χρειάζεται επανειλημμένες εξηγήσεις και να 
επιδέχεται διαφορετικές ερμηνείες. 
Ας δούμε λοιπόν ποιος μπορεί να έχει μεταφράσει έναν τεχνικό 
όρο: 
1. Συνήθως πρόκειται για πανεπιστημιακούς δασκάλους, οι οποίοι 
έχουν πολλές θεωρητικές γνώσεις, τη δυνατότητα να συζητήσουν 
με συναδέλφους τους άλλης ειδικότητας (π.χ. φιλόλογους) τη 
σημασία μιας λέξης, αλλά που δεν έχουν επαφή με τους 
πρακτικούς χρήστες του όρου που είναι και οι περισσότεροι. Έτσι 
μπορεί ο όρος που μεταφράστηκε να αποδίδει την έννοια αλλά να 
μην είναι χρηστικός.  
Είναι χαρακτηριστικός ο όρος ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, καθώς δεν 
υπάρχει τίποτα πιο άστοχο και λιγότερο πρακτικό. Πρόκειται για το 
προϊόν ενός καθαρά της θεωρίας ανθρώπου που δεν έχει καμια 
επαφή με την πράξη και τον παραγωγικό κόσμο και αυτό πρέπει να 
το προσέχουμε διότι απευθυνόμαστε πάντα σε ανθρώπους τής 
παραγωγής, που εκτελούν συγκεκριμένο και μετρήσιμο έργο και 
ζητούν σαφέστατες έννοιες. Αν πούμε σε έναν επιχειρηματία ή, 
ακόμα, σε έναν δήμαρχο ή νομάρχη οτι "θα πρέπει να ενεργήσει 
προς όφελος της αειφόρου ανάπτυξης" το μόνο που θα πετύχουμε 
είναι να μας περιφρονήσει διότι δεν του λέει τίποτα αυτή η 
διανοουμενίστικη φιλολογία. Αν πείτε στον ίδιο άνθρωπο οτι 
"πρέπει να ενεργήσει προς όφελος τής βιώσιμης οικονομικής 
ανάπτυξης" θα ενδιαφερθεί να το συζητήσει.  
2. Συχνά αυτός που αποδίδει έναν όρο είναι ένας επαγγελματίας 
μεταφραστής ο οποίος δεν έχει την τεχνική κατάρτιση και δεν 
γνωρίζει την πρακτική εφαρμογή του όρου, με αποτέλεσμα να τον 
αποδώσει λίγο πολύ τυχαία και μερικές φορές καθόλου. Έτσι το 
"chlorine" έχει μεταφραστεί ως "χλωρίνη" αντί για "χλώριο", το 
"mercury" ως "μερκούριο" αντί για "υδράργυρος", το "audit" ως 
"έλεγχος" αντί για "επιθεώρηση" και η "content industry" απλά ως 
"βιομηχανία" αντί για "βιομηχανία περιεχομένου" (όσο και αν αυτός 
ο όρος φαίνεται περίεργος, αλλά το ίδιο περίεργος φαίνεται και στις 
άλλες γλώσσες), διότι ο μεταφραστής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
δεν γνώριζε και δεν θέλησε να μάθει τι είναι αυτή η "βιομηχανία 
περιεχομένου", αφού ορίζεται σαφέστατα τόσο το "content industry" 
όσο και το "industrie du contenu" και ο μεταφραστής θα έπρεπε να 
αισθάνεται την ευθύνη να κάνει καλά την δουλειά του (και όχι απλά 
να έχει μια δικαιολογία για την αμοιβή του) και μετά να έχει το 
ενδιαφέρον να μάθει (διότι ζούμε στην εποχή της γνώσης). H 
συνέπεια είναι η Κοινοτική Οδηγία για την Ηλεκτρονική Εκμάθηση 
(ο σημαντικότερος παράγοντας για την επίτευξη τής 
ανταγωνιστικότητας και συνεπώς της ευημερίας και της οικονομικής 

υπεροχής) να μην διαβάζεται στα ελληνικά και συνεπώς να μην 
μπορεί να εφαρμοστεί στην Ελλάδα. 
3. Λιγότερο συχνά ο μεταφραστής ενός όρου είναι ένας άνθρωπος 
της βιομηχανίας ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά την πρακτική 
σημασία ενός όρου, αλλά έχει μάθει να κάνει την δουλειά του 
γρήγορα για να λύνει το πρόβλημα τής στιγμής. Έτσι μπορεί να 
βρει έναν επιτυχέστατο όρο στη μια περίπτωση και έναν όρο πολύ 
περιορισμένης χρήσης την άλλη στιγμή και συχνά χωρίς 
ετυμολογική σημασία, ώστε να είναι κατανοητός από όλους. 
Αν στα ανωτέρω προσθέσουμε την ανεπαρκή γνώση ξένων 
γλωσσών ακόμα και από τους επαγγελματίες (quality investigation 
= "ποιοτική έρευνα" αντί για "έρευνα για την ποιότητα"), την 
περιορισμένη πνευματική καλλιέργεια του σημερινού Έλληνα (δεν 
γνωρίζει παρά τον τρόπο σκέψης που είναι εθνικά αποδεκτός στην 
Ελλάδα και αδυνατεί να κατανοήσει πώς σκέφτεται ένας ξένος που 
διαπίστωσε την ανάγκη δημιουργίας του νέου όρου και τον 
δημιούργησε). Η άγνοια τού σημερινού Έλληνα για τα βασικά 
θέματα της εποχής του φαίνεται στη σύγχυση που υπάρχει μεταξύ 
των λέξεων "επιχειρησιακό" και "επιχειρηματικό". Έτσι βλέπουμε 
"ειδικούς" να γράφουν για "επιχειρηματικό έλεγχο" (operational 
control) και για "επιχειρησιακό σχέδιο" (business plan), αντί για 
"επιχειρησιακό έλεγχο" και "επιχειρηματικό σχέδιο". Υπάρχει 
φυσικά και "επιχειρησιακό σχέδιο", αλλά αυτό είναι το "operational 
plan" με στόχους σχετικούς, αλλά πολύ διαφορετικούς από αυτούς 
του επιχειρηματικού σχεδίου, που είναι πολιτική και στρατηγική και 
που θα είναι η βάση δημιουργίας ενός επιχειρησιακού σχεδίου, 
που είναι τακτική και εφοδιαστική. Και όμως κάποιες υπηρεσίες 
υπουργείων ζητούν από τις επιχειρήσεις, για να εγκρίνουν τα 
επενδυτικά σχέδιά τους, επιχειρησιακό σχέδιο, εννοώντας το 
επιχειρηματικό σχέδιο και φυσικά αυτές που εφαρμόζουν το σωστό 
απορρίπτονται, γι' αυτό συνήθως όσοι βγάζουν προκυρήξεις 
βομβαρδίζονται από απλοϊκές ερωτήσεις, διότι πολλοί 
διαισθάνονται ότι ο δημιουργός της προκήρυξης ίσως να εννοούσε 
άλλο από αυτό που έγραψε.  
Κύριο λοιπόν πλήγμα στην ορολογία δεν είναι η απουσία 
χρηματοδοτήσεων, διότι αυτές έχουν περισσότερες πιθανότητες να 
δωθούν σε άτομα χωρίς ευρεία καλλιέργεια, χωρίς θεωρητική και 
πρακτική παιδεία και χωρίς άψογη γνώση της ξένης γλώσσας και 
του τρόπου σκέψης του ξένου που δημιούργησε τον όρο, και τότε 
θα έχει την τύχη όλων των άλλων χρηματοδοτήσεων, δηλαδή θα 
την καρπώνονται άνθρωποι που εργάζονται χωρίς μέθοδο, χωρίς 
να αναζητούν συνεργασία άλλων και που δεν φέρνουν 
αποτέλεσμα. Δύο Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης χαραμίστηκαν σε 
τέτοια άτομα, με την χώρα να έχει απομακρυνθεί ακόμα 
περισσότερο σε πνευματική και υλική υποδομή από τον τελευταίο 
εταίρο της. 
Το κύριο αίτιο λοιπόν της σύγχυσης που επικρατεί στο εννοιακό 
επίπεδο είναι η ανεπαρκής θεωρητική και πρακτική εκπαίδευσή μας 
και η έλλειψη ευρύτητας πνεύματος και σκέψης. 

Με εκτίμηση, Μανώλης Δαμίγος» 
 

Σχετικά με τον χρησιμότατο προβληματισμό (και τα 
πλούσια παραδείγματα) του κ. Δαμίγου έχουμε να κάμουμε 
μία (αλλά βασική) επισήμανση για όλους μας: Οποιοσδή-
ποτε είναι αυτός που «αποδίδει» έναν πρωτοεμφανι-
ζόμενο ξένον όρο, εκείνη τη στιγμή δεν κάνει «μετάφραση 
του όρου» αλλά ονοματοδοτεί ελληνικά την καινοφανή 
έννοια που αντιπροσωπεύει ο ξένος όρος. Αυτή είναι η 
κύρια διαφορά της Ορολογίας από τη Μετάφραση και σ’ 
αυτό ακριβώς έγκειται και η διαφορά της ΕΛΕΤΟ από ένα 
σύλλογο μεταφραστών ή από ένα μεταφραστικό 
γραφείο. 

Κ.Β. 
 

 

Ορολογία ΥΑΕ 
 

1. Υγεία και ασφάλεια και όχι Υγιεινή και ασφάλεια 
Υγεία είναι η κατάσταση ευεξίας του ατόμου ή του συνόλου 
του πληθυσμού. Υγιεινή είναι οι συνθήκες και τα μέτρα για 
τη διασφάλιση της υγείας. Αυτό που επιδιώκεται να 
διασφαλιστεί είναι η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία. Η 
υγιεινή είναι μέσον, φροντίδα για τη διασφάλιση μη 
πρόκλησης βλάβης, π.χ. καθαριότητα για την αποφυγή 
επιμόλυνσης. Μιλάμε για χώρους υγιεινής και ατομική 
υγιεινή. Όπως μιλάμε για υγεία και βιβλιάρια υγείας των 
εργαζομένων. Έτσι μιλάμε για συστήματα διαχείρισης της 
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Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Όπως μιλάμε για 
συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων (μη 
πρόκληση βλάβης στον καταναλωτή), ή αντίστοιχα της 
ποιότητας, όταν το ζητούμενο είναι η ποιότητα των 
προϊόντων και υπηρεσιών. 
2. Σχέσεις εννοιών, αιτίας – αποτελέσματος 
Η σχέση αιτίας αποτελέσματος υπάρχει στις έννοιες 
κίνδυνος(hazard) και βλάβη(harm).  
Ο κίνδυνος είναι η πηγή ή κατάσταση που μπορεί να 
προκαλέσει βλάβη/ δυσμενείς επιπτώσεις. Η βλάβη είναι η 
ανεπιθύμητη συνέπεια, δυσμενής επίπτωση, απώλεια. 
Η βλάβη περιλαμβάνει τη βλάβη της υγείας και τη ζημία 
(damage). 
Η βλάβη της υγείας αφορά θάνατο, ασθένεια, μακροχρόνια 
δυσμενή επίπτωση στην υγεία και τραυματισμό (injury). Η 
βλάβη της υγείας μπορεί να αφορά εργαζομένους, 
προσωρινά απασχολούμενους, προσωπικό συνεργείων ή 
εργολάβων, επισκέπτες και περίοικους. 
Η ζημία αφορά υλικές ζημίες. Είναι συνιστώσα έννοια της 
βλάβης και αφορά μόνο στα περιουσιακά στοιχεία και στο 
περιβάλλον του χώρου εργασίας. 
3. Ατύχημα και συμβάν 
Το συμβάν (incident) είναι το γεγονός που περιλαμβάνει τα 
ατυχήματα (accident) και τα παρολίγον ατυχήματα, 
γεγονότα χωρίς πρόκληση βλάβης. Το ανεπιθύμητο 
συμβάν με κάποιο από τα παραπάνω αποτελέσματα/ 
βλάβη είναι το ατύχημα. Το επιβλαβές γεγονός. 
4. Διακινδύνευση και επικινδυνότητα 
Η διακινδύνευση (risk) είναι ο συνδυασμός της πιθανότητας 
ατυχήματος σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και της 
σοβαρότητας των συνεπειών του. Η σοβαρότητα 
περιλαμβάνει τον αριθμό εμπλεκομένων ατόμων και το 
δείκτη μεγέθους βλάβης.  
Ως συνώνυμο της διακινδύνευσης χρησιμοποιείται η 
επικινδυνότητα.  
Όμως η επικινδυνότητα αναφέρεται στην πηγή κινδύνου, 
στο εγγενές χαρακτηριστικό της πηγής ή κατάστασης 
κινδύνου, και στην πιθανότητα που ενυπάρχει για 
πρόκληση βλάβης.  Εδώ όμως μελετάμε τα αποτελέσματα 
της έκθεσης στους διαφόρους κινδύνους. Τα ατυχήματα και  
το μέγεθος σοβαρότητας των αποτελεσμάτων.  Με τη 
διαχείριση της διακινδύνευσης αποφασίζεται η αποδεκτή 
διακινδύνευση (και όχι η επικινδυνότητα)  και η μη 
αποδεκτή. Για τη μη αποδεκτή διακινδύνευση απαιτείται ο 
έλεγχος για την εξάλειψη ή μείωση της διακινδύνευσης σε 
αποδεκτό επίπεδο. Και φθάνουμε στην ασφάλεια ως 
απουσία μη αποδεκτής διακινδύνευσης. 

Ι.Σ. 
 
 
 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ1 έλα κι εσύ 
 

 

Άλλη μία άποψη για την 
sustainable development 

Από το μέλος κ. Εμμ. Δαμίγο λάβαμε και το ακόλουθο ηλ-
μήνυμα σχετικά με το επίθετο sustainable και τον όρο 
sustainable development: 
«Στα τεύχη Σεπτ-Οκτ και Νοε-Δεκ 2001 του Ορογράμματος 
διάβασα τον προβληματισμό για το Sustainable Development και 
επιθυμώ να σας επαναλάβω παλαιότερο σκεπτικό μου για τον όρο 
αυτό. 
 SUSTAIN σημαίνει στηρίζω, συγκρατώ, διατηρώ σε σταθερή 
κατάσταση, συντηρώ, βαστάζω και, κατ’ επέκταση, υποφέρω. 
Το SUSTAINING, όμως, ως επίθετικός προσδιορισμός, αφορά την 
ικανότητα μιας οντότητας να επιβιώνει χωρίς βοήθεια, να αυτο-

                                                 
1 ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

υποστηρίζεται (sustaining event =  εκδήλωση χωρίς χορηγό). 
Συνεπώς SUSTAINABLE είναι αυτό που θα μπορούσε να είναι 
SUSTAINING. 
Ο όρος SUSTAINABLE που πολύ καλά αποδίδει στα αγγλικά την 
έννοια που θέλει να αποδώσει δεν έχει αντίστοιχη λέξη στα γαλλικά 
(durable, soutenable), ούτε στα γερμανικά. Η δε χρήση της λέξης 
SOUTENABLE στα γαλλικά είναι εντελώς λανθασμένη καθώς αυτό 
σημαίνει ΥΠΟΦΕΡΤΗ (ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ενώ το SUSTAINABLE θέλει 
να υποδείξη ακριβώς το αντίθετο από το "υποφερτό". Η σωστότερη 
ελληνική απόδοση τού όρου είναι ΑΥΤΟΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ή 
ΑΥΤΟΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΗ (ΑΝΑΠΤΥΞΗ), όσο και αν αυτό είναι 
αδύνατο σύμφωνα με τους νόμους της θερμοδυναμικής. Πρόκειται 
δηλαδή για μια ανάπτυξη που βασίζεται στην ελαχιστοποίηση των 
άχρηστων υλικών και των απωλειών ενέργειας, καθώς κάθε 
χρησιμοποιημένο ή απόβλητο από μια διεργασία υλικό μπορεί να 
αποτελέσει πρώτη ύλη για κάποια άλλη διεργασία και κάθε 
απώλεια ενέργειας μπορεί να αποτελέσει ενεργειακό πόρο για μια 
άλλη διεργασία, με συνέπεια η ανάπτυξη να μην απαιτεί έξωθεν 
τροφοδοσία, αλλά να μπορεί να αυτοσυντηρείται. Για κάποιον 
ανεξάρτητο οικονομικά λέμε ότι είναι "αυτοσυντήρητος" και 
πιστεύω οτι ο ίδιος όρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί τού 
δυσνόητου "αειφόρος". Και επειδή η ανάπτυξη δεν είναι αυτόνομη 
αλλά προκαλείται από τούς ανθρώπους θα μπορούσαμε να πούμε 
"αυτοσυντηρούμενη" αν και έχει το μειονέκτημα τής 
μακροσκελούς λέξης και είναι λίγο γλωσσοδέτης.  
Πιστεύω όμως ότι στην περίπτωση του SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT, αν και θα μπορούσε να υπάρξει όρος καλύτερος 
από τον "βιώσιμη ανάπτυξη" δεν είναι αναγκαίο να αλλάξει διότι το 
“βιώσιμη ανάπτυξη” αν και αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα 
λιγότερο καλά από το "αυτοσυντήρητη ανάπτυξη" γίνεται απόλυτα 
κατανοητό από κάθε άνθρωπο, και αυτό το λέω βασιζόμενος στην 
πρακτική εμπειρία μου. 
Φυσικά η λέξη SUSTAINABLE σε άλλες περιπτώσεις θα πρέπει να 
μεταφράζεται διαφορετικά, ανάλογα με την έννοια που 
προσδιορίζει. 

Με τιμή, Μανώλης Δαμίγος» 
 

Μια παρατήρηση που επισημάνθηκε στο ΓΕΣΥ, σχετικά με 
την επιχειρηματολογία του κ. Δαμίγου είναι ότι δεν είναι 
τόσο σαφή τα πράγματα ως προς την αυτοπαθή σημασία 
του αγγλικού sustaining, γιατί πώς εξηγείται η προσθήκη 
του «self» για το υπαρκτό επίθετο self-sustaining και το 
υπαρκτό ουσιαστικό self-sustainment αν ήταν τόσο 
ξεκάθαρη η «αφ’ εαυτού υποστήριξη» του υποκειμένου του 
απλού ρήματος sustain; 

Κ.Β.    
 
 
 

 

“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. 
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
Β. Α. Φιλόπουλος 
Πρόεδρος ΕΛΕΤΟ 
Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής 
Μ. Καρδούλη 
Α. Παπαναστασίου 
Β.Α.Φιλόπουλος 
Τηλέφωνα:  
πρωί: 010-6118986 
εσπέρα: 010-8042313, 010-8619521 
Τηλεομοιότυπο: 010-8068299, 010-8042385 
Ηλ. Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος Ιντερνετ: http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 
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. 
Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
ή μέρους του “Ο” με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Τηλ.: 010-8042313, 010-6118986, 010-6875487 
Τηλεομ.: 010-8068299, 010-8042385 
Ηλ.Ταχ.: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http://sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 

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) 
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  9η Γενική Συνέλευση 
 

Την Τετάρτη 24 Απριλίου 2002 πραγματοποιήθηκε η 9η 
Γενική Συνέλευση της ΕΛΕΤΟ στο φιλόξενο Αμφιθέατρο 
του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ). Στον ίδιο χώρο 
διεξάγονται οι Γενικές Συνελεύσεις τα τελευταία έτη, ύστερα 
από ενέργειες του εκλεκτού μέλους μας και πρώην Γενικής 
Διευθύντριας του ΓΧΚ Αγγελικής Ασημακοπούλου. 
Η 9η Γενική Συνέλευση είχε προβλεφθεί να είναι 
Καταστατική, όπως είχε αναγγελθεί (ορόγραμμα αρ.53). 
Δυστυχώς, δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη αυξημένη 
απαρτία για αναθεώρηση του Καταστατικού της ΕΛΕΤΟ και 
γι’ αυτό η 9η Γενική Συνέλευση περιορίστηκε σε ετήσια 
τακτική. 
Στην 9η Γενική Συνέλευση εκλέχθηκε πρόεδρός της ο 
Παναγιώτης Βαρλάς, ο οποίος, όπως πάντοτε όταν προε-
δρεύει, άσκησε άψογα τα καθήκοντά του. Πρακτικογράφοι 
εκλέχθηκαν η Έλενα Μάντζαρη και η Κυριακή Κουρούνη.  
Ο πρόεδρος του ΔΣ της ΕΛΕΤΟ Βασίλης Α. Φιλόπουλος 
παρουσίασε τον ετήσιο απολογισμό των πεπραγμένων του 
ΔΣ, με τον οποίο καταδείχθηκε η συνέχιση της ανοδικής 
πορείας της ΕΛΕΤΟ. Στο εξεταζόμενο έτος επιτεύχθηκε η 
λειτουργία Γραφείων στο κτίριο του Ινστιτούτου 
Επεξεργασίας του Λόγου, τα οποία εξοπλίστηκαν με άρτιο 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Ανάμεσα στις διάφορες 
δραστηριότητες της ΕΛΕΤΟ, κορυφαία εκδήλωση ήταν η 
πραγματοποίηση με εξαιρετική επιτυχία του 3ου Συνεδρίου 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία». Οι ανακοινώσεις που 
έγιναν σ΄αυτό εκδόθηκαν σε καλαίσθητο βιβλίο. 
Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του Γενικού Επιστημονικού 
Συμβουλίου (ΓΕΣΥ), Κώστας Βαλεοντής, παρουσίασε τον 
απολογισμό εργασιών Ορολογίας. Αναφέρθηκε στη δράση 
του ΓΕΣΥ, των Συλλογικών Μελών και των Ειδικών 
Ομάδων στην εξέταση/παραγωγή όρων σε διάφορους 
τομείς. Σημαντικότατο θέμα ήταν η ολοκλήρωση του έργου 
EDIC 9909 με την εκπόνηση όρων για την ευρωπαϊκή 
τράπεζα όρων Eurodicautom. 
Η Ταμίας Άννα Λάμπρου-Γκόνου παρουσίασε τον 
οικονομικό απολογισμό του έτους 2001 και τον 
προϋπολογισμό του 2002, και ο πρόεδρος της Ελεγκτικής 
Επιτροπής Κώστας Ριζιώτης διάβασε την έκθεσή της. 
Η γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τα παραπάνω. 

Β.Α.Φ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
       5ο Παγκόσμιο Γλωσσικό Συνέδριο 

 
Το τριήμερο 9-13 Μαΐου 2002 πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα το 
Ε’ Παγκόσμιο Γλωσσικό Συνέδριο. Κύριος διοργανωτής του 
Συνεδρίου ήταν ο ΟΔΕΓ Καβάλας και «ψυχή» του Συνεδρίου η 
πρόεδρός του Τασούλα Καμπουρίδου. 
Το Συνέδριο είχε θέμα τη διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας στις 
χώρες όλου του Κόσμου και σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Έγιναν 35 
ανακοινώσεις με συμμετοχή πλήθους συνέδρων, όπου 
παρουσιάστηκε η κατάσταση της Ελληνικής Γλώσσας τόσο στις 
γειτνιάζουσες με την Ελλάδα χώρες (Σερβία, Βουλγαρία, κ.ά.) όσο 
και σε δυτικές χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία κ.ά.). Συνολικά 
εκτέθηκε η κατάσταση της γλώσσας μας σε 15 χώρες. Ο πρόεδρος 
της ΕΛΕΤΟ έκανε ανακοίνωση με θέμα «Συνέχιση του ρόλου της 
Ελληνικής Γλώσσας παγκοσμίως». 
Πρέπει να αναφερθεί η εξαιρετική οργάνωση του Συνεδρίου και οι 
παράλληλες εκδηλώσεις, όπως Έκθεση για τους πρώτους 
Ολυμπιακούς Αγώνες, τελετή αποκαλυπτηρίων μνημείου για τον 
Μ. Αλέξανδρο, επίσημο δείπνο και εκδρομές. 
Τα Πρακτικά του Ε΄Συνεδρίου θα εκδοθούν από τον ΟΔΕΓ 
Καβάλας. 

Β.Α.Φ. 
 

Συνέδρια / Σεμινάρια 
 

1. Μην ξεχάσετε το Διεθνές Συνέδριο «Μεταφράζοντας στον 21ο 
αιώνα: τάσεις και προοπτικές»: Θεσσαλονίκη 27-29 Σεπτ. 
2002 (Πληροφορίες: www.frl.auth.gr/trad2002.htm) 

2. Το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Terminology And 
Translation In XΧΙ Century» θα γίνει στο Omsk της Ρωσίας, 
26-28 Ιούν. 2002 (Πληροφορίες στην ΕΛΕΤΟ) 

3. Η Θερινή Ακαδημία Ορολογίας (με χορηγούς τους φορείς 
Infoterm, IITF, GTW και EAFT) θα λειτουργήσει στη Βιέννη 12-
16 Αυγούστου 2002 (Πληροφορίες-εγγραφές: 
http://www.univie.ac.at/science-archives/TSA2002/) 

4. Το Συνέδριο Γλωσσικών Τεχνολογιών LangTech 2002 θα γίνει 
στο Βερολίνο 26 & 27 Σεπτεμβρίου 2002 (Πληροφορίες: 
http://www.lang-tech.org) 

5. To 2o Διεθνές Συνέδριο “Terminology” and Translation from the 
Multilingual Point of View θα γίνει στη Ρίγα της Λετονίας στις 
21-25 Οκτωβρίου 2002 

6. Το Συνέδριο TAMA South Africa 2003 (Terminology in 
Advanced Management Applications) θα γίνει στην Πρετόρια 
17-21 Φεβρουαρίου 2003. 
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
 
 
 
 
 
 

Λάβαμε – και ευχαριστούμε – τα ακόλουθα: 
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2002, τεύχ.777, Απρίλ. 2002, . τεύχ.778, Μάι. 2002. 
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Απρίλ.2002 
• Η Γλώσσα μας, Αρ.φύλ. 109, Ιαν.-Φεβ. 2002. 
• Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία, τεύχ. 28, Ιαν.-Φεβ. 

2002. 
• Ελληνική Διεθνής Γλώσσα,, τεύχ. 48 Οκτ.- Νοέ. –Δεκ. 2001. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Τα προπαροξύτονα, 
πολυσύλλαβα ή σύνθετα, 

και η γενική 
 

1   μορφότυπου ή μορφοτύπου; 
Ασχολούμαστε και πάλι με το πρόβλημα που είχαμε θίξει στο 
Ορόγραμμα αρ.44 (Γωνιά του ΓΕΣΥ) όχι μόνο για τον τονισμό της 
γενικής του συγκεκριμένου όρου, όσο για να επισημάνουμε 
πληρέστερα τη χρησιμότητα εφαρμογής του σχετικού κανόνα στην 
Ορολογία. Είχε, λοιπόν, τεθεί θέμα σχτικά με την εφαρμογή του 
κανόνα της γραμματικής στον τονισμό της γενικής «μορφοτύπου» 
του όρου «μορφότυπο» (αγγλ.  format).  

Γεγονός είναι ότι στους σχετικούς κανόνες της η σχολική 
Νεοελληνική Γραμματική είναι ασαφής, αφού: α) για τα 
προπαροξύτονα αρσενικά ουσιαστικά σε –ος αναφέρει 
«συλλήβδην» ότι στη γενική του ενικού «φυλάγουν τον τόνο στην 
προπαραλήγουσα οι πολυσύλλαβες και οι λαϊκές λέξεις», ενώ 
στη γενική πληθυντικού «φυλάγουν τον τόνο στην προπαραλή-
γουσα τα σύνθετα καθώς και τα κύρια ονόματα ανθρώπων» 
(δηλαδή στη γενική πληθυντικού αλλάζει ο κανόνας;) και β) στα 
ουδέτερα δεν δίνει ρητό κανόνα, αλλά όλα τα παραδείγματα 
πολυσύλλαβων και/ή σύνθετων ουδετέρων σε –ο που δίνει 
υπάγονται στο κλιτικό υπόδειγμα «το σίδερο, του σίδερου». Έτσι, 
λοιπόν, όχι μόνο οι διδασκόμενοι αλλά ακόμα και πολλοί 
διδάσκοντες οδηγούνται στο λανθασμένο συμπέρασμα ότι στα 
προπαροξύτονα πολυσύλλαβα και σύνθετα ουσιαστικά, 
αρσενικά σε -ος και ουδέτερα σε –ο, ο τόνος στη γενική 
διατηρείται στην προπαραλήγουσα. Θα πρέπει, λοιπόν, να λέμε 
μορφότυπου και όχι μορφοτύπου;. 

Αν και ήταν σίγουρο το αποτέλεσμα, μετά την «παρατήρηση», 
είχαμε κάνει μια μικρή ενδεικτική έρευνα στα δυο μεγάλα γενικά 
λεξικά της νεοελληνικής. Το αποτέλεσμα (που ξαναδημοσιεύουμε 
για λόγους πληρότητας) δίνεται στον πίνακα 1, που ακολουθεί, με 
ένα πλήθος πολυσύλλαβων ή σύνθετων ουσιαστικών – κυρίως 
ουδετέρων μια και επρόκειτο για το ουδέτερο «μορφότυπο» (οι 
τύποι που διατηρούν τον τόνο στην προπαραλήγουσα, δηλαδή 
υπακούουν στον κανόνα, είναι έντονοι και πλαγιογράμματοι). 

Πίνακας 1 
 Ονομαστική Γενική 
  ΛΕΞΙΚΟ 

Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ 
ΛΕΞ. ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ 

1. ανάτυπο ανατύπου ανατύπου 
2. αντίτυπο αντιτύπου αντίτυπου & 

αντιτύπου 
3. διπλότυπο -1 διπλότυπου & 

διπλοτύπου 
4. λογότυπος λογοτύπου λογότυπου 
5. ομοιότυπο ομοιοτύπου - 
6. πρωτότυπο πρωτοτύπου - 
7. στερεότυπο στερεοτύπου - 
8. στιγμιότυπο στιγμιοτύπου στιγμιότυπου & 

στιγμιοτύπου 
9. τηλ(ε)ομοιότυπο τηλ(ε)ομοιοτύπου - 
10. τηλέτυπο τηλετύπου τηλετύπου 
11. τριπλότυπο τριπλοτύπου - 
12. φωτοαντίτυπο φωτοαντιτύπου - 
13. φωτοαντίγραφο φωτοαντιγράφου φωτοαντίγραφου & 

φωτοαντιγράφου 
14. αντίκτυπος αντίκτυπου & 

αντικτύπου 
αντίκτυπου 

15. γενότυπος γενοτύπου - 

                                                 
1 Η παύλα σημαίνει ότι δεν αναφέρει ρητά το αντίστοιχο λεξικό 

16. γονότυπος γονοτύπου γονοτύπου & 
γονότυπου 

17. αγιολόγιο αγιολογίου αγιολόγιου & 
αγιολογίου 

18. αναλόγιο αναλογίου αναλογίου 
19. ανεμολόγιο ανεμολογίου ανεμολογίου 
20. ανθολόγιο ανθολογίου ανθολόγιου & 

ανθολογίου 
21. απουσιολόγιο απουσιολογίου απουσιολογίου 
22. βαθμολόγιο βαθμολογίου βαθμολογίου 
23. δασμολόγιο δασμολογίου δασμολογίου 
24. δειγματολόγιο δειγματολογίου δειγματολόγιου & 

δειγματολογίου 
25. δημοτολόγιο δημοτολογίου δημοτολογίου 
26. διαιτολόγιο διαιτολογίου διαιτολογίου 
27. δραματολόγιο δραματολογίου δραματολογίου 
28. δρομολόγιο δρομολογίου δρομολογίου 
29. εορτολόγιο εορτολογίου εορτολογίου 
30. ερωτηματολόγιο ερωτηματολογίου ερωτηματολογίου 
31. ημερολόγιο ημερολογίου ημερολογίου 
32. θεματολόγιο θεματολογίου θεματολογίου 
33. κοστολόγιο κοστολογίου κοστολόγιου & 

κοστολογίου 
34. κτηματολόγιο κτηματολογίου κτηματολογίου 
35. λεξιλόγιο λεξιλογίου λεξιλογίου 
36. λημματολόγιο λημματολογίου λημματολογίου 
37. μαθητολόγιο μαθητολογίου μαθητολογίου 
38. μισθολόγιο μισθολογίου μισθολογίου 
39. αεροδρόμιο αεροδρομίου αεροδρομίου 
40. ελικοδρόμιο ελικοδρομίου ελικοδρομίου 
41. πεζοδρόμιο πεζοδρομίου πεζοδρομίου 
42. ποδηλατοδρόμιο ποδηλατοδρομίου ποδηλατοδρομίου 
43. ελαιόκαρπος ελαιοκάρπου ελαιοκάρπου 
44. περιθώριο περιθωρίου περιθωρίου 
45. υδροχλώριο υδροχλωρίου υδροχλωρίου 
46. φυτώριο φυτωρίου φυτώριου & 

φυτωρίου 
47. αμαξοστάσιο αμαξοστασίου αμαξοστάσιου & 

αμαξοστασίου 
48. αντλιοστάσιο αντλιοστασίου αντλιοστασίου 
49. ενοικιοστάσιο ενοικιοστασίου ενοικιοστασίου 
50. εργοστάσιο εργοστασίου εργοστασίου 
51. εργοτάξιο εργοταξίου εργοταξίου 
52. ηλιοστάσιο ηλιοστασίου ηλιοστασίου 
53. κλιμακοστάσιο κλιμακοστασίου κλιμακοστασίου 
54. μηχανοστάσιο μηχανοστασίου μηχανοστασίου 
55. γυροσκόπιο γυροσκοπίου γυροσκοπίου 
56. ηλεκτροσκόπιο ηλεκτροσκοπίου ηλεκτροσκοπίου 
57. μικροσκόπιο μικροσκόπιο μικροσκόπιο 
58. αγκυροβόλιο αγκυροβολίου αγκυροβολίου 
59. εμβόλιο εμβολίου εμβολίου 
60. βολτόμετρο βολτομέτρου βολτομέτρου 
61. ανεμόμετρο ανεμομέτρου ανεμόμετρου & 

ανεμομέτρου 
62. μικρόφωνο μικροφώνου μικρόφωνου & 

μικροφώνου 
63. μεγάφωνο μεγαφώνου μεγάφωνου & 

μεγαφώνου 
64. τηλέφωνο τηλεφώνου τηλεφώνου 
... … … … 

 
Και βέβαια, όλοι οι τύποι του πίνακα που δεν ακολουθούν τον 
κανόνα είναι τόσο πολλοί που δεν θα μπορούσαν να θεωρηθούν 
εξαιρέσεις... Ασφαλώς, δεν βρέθηκε στα δύο λεξικά η ίδια η λέξη 
«μορφότυπο», δεδομένου ότι πρόκειται για ειδικό όρο των 
Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής και μάλιστα νεολογισμό 
που δημιουργήθηκε/υιοθετήθηκε στα τελευταία χρόνια από τη 
ΜΟΤΟ2 και την συνεργαζόμενη με αυτήν Ομάδα ΕΛΟΤ/-
ΤΕ48/ΟΕ13· (βλέπε και Ορόγραμμα αρ.43) βρέθηκαν, όμως, 
πολλές πολυσύλλαβες σύνθετες λέξεις με δεύτερο συνθετικό 
-τυπο οι οποίες κατεβάζουν τον τόνο στη γενική και των οποίων 
την κλίση ακολουθεί και το μορφότυπο, που – σημειωτέον – είναι 
συνθετικό πολλών άλλων πολυλεκτικών όρων των δύο τομέων 
που προαναφέραμε. 
Και τι γίνεται με τον κανόνα; Παρ’ όλο που δεν μας αρέσει ο 
διαχωρισμός λέξεων σε «λόγιες» και «λαϊκές» (όλη η Ελληνική 

                                                 
2 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 Τηλε-
πικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), στα πλαίσια επίσημης συνεργασίας με τον 
Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 

3 ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1: Ομάδα Εργασίας 1 “Ορολογία Πληροφορικής” της Τε-
χνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ48 «Ηλεκτρονική Επεξεργασία Πληροφο-
ριών», του ΕΛΟΤ. 
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Γλώσσα είναι για όλους τους ανθρώπους, Έλληνες και μη, που την 
μιλούν ή θέλουν να την διδαχθούν και να την μιλήσουν) θα λέγαμε 
ότι το κοινό χαρακτηριστικό των ουσιαστικών του πίνακα είναι ότι 
έχουν «λόγια» σύνθεση ή παραγωγή· στην πλειονότητά τους, 
λοιπόν, ακολουθούν το κλιτικό υπόδειγμα που κατεβάζει τον τόνο 
στη γενική. Μερικά, μόνο, από αυτά (π.χ. αντίκτυπος, ανθολόγιο) 
– πιθανότατα λόγω της μεγάλης διάδοσής τους – εμφανίζουν και 
τύπο που διατηρεί τον τόνο στην προπαραλήγουσα. 
Πέρα από τη λεξικογραφική έρευνα είναι γεγονός ότι: 
Η σύνθεση και η παραγωγή που χρησιμοποιούμε στην 
Ορολογία είναι – σχεδόν πάντα – «λόγιες»· ακολουθούν 
περισσότερο την αρχαία παρά τη «λαϊκή» εκδοχή.  
Δεν πρόκειται για «αρχαιολατρεία» ούτε για «γλωσσαμυ-
ντορισμό» των ανθρώπων που δημιουργούν σύγχρονους 
ελληνικούς όρους στους διάφορους τομείς του επιστητού. Θα το 
διαπιστώσει κανένας έστω και για λίγο αν εγκύψει στο έργο τους.  
Ο περιορισμός των όρων των ειδικών γλωσσών της Ελληνικής 
μόνο στις λέξεις, στους τύπους και στους τρόπους της γλώσσας 
της καθημερινότητας θα οδηγούσε, κατά τη γνώμη μας, σε 
απίσχνανση και υποβάθμιση του ελληνικού επιστημονικού 
λόγου· ενός λόγου ικανού για επακριβή απόδοση ποικίλων 
εννοιολογικών δυνατοτήτων και διαφορών, λεπτών αποχρώσεων 
και διαβαθμίσεων και μοναδικής, θα λέγαμε, περιγραφικής, 
εμβαθυντικής και προεκτατικής ικανότητας.  
Και για να μην παραβλέψουμε και το αισθητικό (εδώ ακουστικό) 
κριτήριο, παραθέτουμε αμέσως μια σειρά πολυλεκτικών τηλεπικοι-
νωνιακών όρων (από τη Βάση τηλεπικοινωνιακών όρων 
TELETERM) που περιέχουν ως συνθετικό το «μορφότυπο» σε 
γενική πτώση. Δεν έχει παρά να δοκιμάσει ο αναγνώστης την 
αισθητική του κρίση διαβάζοντας κάθε όρο δύο φορές: μία φορά 
όπως είναι τονισμένος (δηλαδή με τη γενική μορφοτύπου) και μία 
φορά χωρίς να κατεβεί ο τόνος (δηλαδή με τη γενική 
μορφότυπου): 
ασφάλεια μορφοτύπου εγγράφου,  
γενικό αναγνωριστικό μορφοτύπου,  
γνώρισμα μορφοτύπου εγγράφου,  
ελεγκτήρας μορφοτύπου,  
ενεργός περιγραφή μορφοτύπου,  
ερωτηματολόγιο σταθερού μορφοτύπου,  
κατηγορία μορφοτύπου διαμεταφοράς,  
κεφαλίδα βασικού μορφοτύπου, 
μήνυμα αναζήτησης βραχέος μορφοτύπου,  
μήνυμα αναζήτησης επεκτεταμένου μορφοτύπου,  
περιγραφή μορφοτύπου,  
προδιαγραφέας μορφοτύπου,  
προδιαγραφέας μορφοτύπου κινδύνου,  
προδιαγραφή μορφοτύπου,  
πρότυπο μορφοτύπου εγγράφων,  
πρότυπο μορφοτύπου εφαρμογής,  
σημαία μορφοτύπου μηνύματος,  
σύμβαση μορφοτύπου,  
σφάλμα μορφοτύπου,  
χαρακτήρας ελέγχου μορφοτύπου,  
χαρακτήρας μορφοτύπου. 

2   ιστότοπου ή ιστοτόπου; 
Στο ίδιο θέμα εμπίπτει και το ερώτημα που μας τέθηκε, πριν από 
μερικές μέρες, από τον κ. Αλέκο Ψιμικάκη: αν είναι σωστότερο η 
γενική του όρου «ιστότοπος» να είναι «ιστότοπου» και όχι 
«ιστοτόπου».  
Θέλοντας να διερευνήσουμε λεξικογραφικά αν υπάρχει 
ιδιαιτερότητα σχετικά με το συγκεκριμένο ερώτημα, 
εκμεταλλευόμενοι και τις ηλεκτρονικές δυνατότητες του Ίντερνετ, 
συμβουλευτήκαμε το ηλεκτρονικό αντίστροφο λεξικό της 
νεοελληνικής (της υπό την Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 
Ομάδας). Έτσι, βρήκαμε: 
α) με κατάληξη (δεύτερο συνθετικό) –τόπος μόνο 1 αρσενικό: η 
ίδια η λέξη «τόπος». 
β) με κατάληξη (δεύτερο συνθετικό) –τόπο καμιά λέξη 
γ) με κατάληξη (δεύτερο συνθετικό) –τοπο 6 ουδέτερα: άτοπο, 
ισότοπο, ραδιοϊσότοπο, θαμνότοπο, λιβαδότοπο και στανότοπο. 
δ) με κατάληξη (δεύτερο συνθετικό) –τοπος 95 αρσενικά: 

Πίνακας 2 
αγκαθότοπος θαμνότοπος παλιότοπος 
αγκιναρότοπος θειαφότοπος πετρότοπος 
αγριότοπος θρασότοπος πευκότοπος 
αλωνότοπος κακότοπος πλατανότοπος 
αμμότοπος καλότοπος πλουσιότοπος 
αμπελότοπος καπνότοπος πρασότοπος 

αμυγδαλότοπος καρυότοπος ρηχότοπος 
ανθότοπος καστανότοπος ροδότοπος 
αργαστηρότοπος καστρότοπος σημαδότοπος 
αρρωστότοπος κλεφτότοπος σιταρότοπος 
αχινότοπος κονακότοπος σκουπιδότοπος 
βαλτότοπος κοχλιότοπος σκυλότοπος 
βαρβαρότοπος κρασότοπος σπιτότοπος 
βιότοπος κρυότοπος σταρότοπος 
βορβορότοπος κυνηγότοπος σταφιδότοπος 
βοσκότοπος λαγκαδότοπος τζογότοπος 
βουνότοπος λασπότοπος υγροβιότοπος 
βουρκότοπος λιβαδότοπος υγρότοπος 
βουρλότοπος λιμνότοπος υδροβιότοπος 
βραχότοπος λουλουδότοπος φιντανότοπος 
βροχότοπος μαγαζότοπος φτενότοπος 
βρωμότοπος μανιταρότοπος φτωχότοπος 
γαλερότοπος μικρότοπος χαμότοπος 
γιδότοπος ναυτότοπος χερσότοπος 
γκρεμότοπος νεκρότοπος χιονότοπος 
γρασιδότοπος νερότοπος χλωρότοπος 
δασότοπος ξερότοπος χορότοπος 
δεντρότοπος ονειρότοπος χορταρότοπος 
ελαιότοπος παγότοπος χωματότοπος 
εμότοπος παιγνιδότοπος ψαρότοπος 
ερημότοπος παιδότοπος ψωμότοπος 
ζεστότοπος παιχνιδότοπος  

 
Από τα παραπάνω ευρήματα γ) το δύο Λεξικά (Γ.Μπ. και Ιδ.Τρ.) 
για τα τρία πρώτα προβλέπουν τις γενικές: ατόπου, ισοτόπου, 
ραδιοϊσοτόπου, ενώ τα υπόλοιπα τρία δεν τα αναφέρουν καν ως 
λήμματα. 
Τα περισσότερα από τα ευρήματα δ) του παραπάνω Πίνακα 2 δεν 
περιλαμβάνονται ούτε ως λήμματα στα δύο Λεξικά (Γ.Μπ. και 
Ιδ.Τρ.). 

Για όσα από αυτά περιλαμβάνει, το Λεξικό Ιδ.Τρ. (ακόμα και για τα 
λόγιας σύνθεσης) δεν προβλέπει κατέβασμα του τόνου στη γενική, 
ενώ το Λεξικό Γ.Μπ. προβλέπει κατέβασμα του τόνου για μερικά 
από τα λόγιας σύνθεσης π.χ. βιοτόπου, υγροτόπου ενώ για άλλα 
δεν προβλέπει π.χ. υγροβιότοπου. 

Συνοψίζοντας, όπως προκύπτει από τα παραπάνω το ευρύτατης 
διάδοσης δεύτερο συνθετικό -τοπος έχει δώσει (και δίνει) πάρα 
πολλά «λαϊκής» κατηγορίας σύνθετα ουσιαστικά, ενώ πολύ 
λιγότερα στην επιστημονική ορολογία. Αυτό δημιουργεί την ψευδή 
εντύπωση ανάγκης «ειδικής μεταχείρισης» των ουσιαστικών αυτών 
στην όλη προβληματική που εκθέσαμε παραπάνω με αφορμή το 
«μορφότυπο». Κατά την άποψή μας, η ευρύτατη διάδοση και 
χρήση τέτοιων ουσιαστικών (με δεύτερο συνθετικό -τόπος) κάνει 
επιτρεπτή, στην περίπτωση του όρου «ιστότοπος», την ύπαρξη 
και χρήση και των δύο τύπων: ιστοτόπου και ιστότοπου. 
Μπορούμε δηλαδή να το εντάξουμε στα λίγα εκείνα του Πίνακα 1 
που έχουν και τους δύο τύπους. Στην Ορολογία, όμως, 
προτιμούμε τον πρώτο από αυτούς. 
Και κλείνουμε, επικαλούμενοι και στην περίπτωση αυτή το 
αισθητικό (ακουστικό) κριτήριο κατά τη χρήση του όρου ιστότοπος 
ως συνθετικού άλλων πολυλεκτικών σύμπλοκων όρων όπως: 
υπεύθυνος ιστοτόπου, υπεύθυνος περιεχομένου ιστοτόπου, 
υπεύθυνος κατάστρωσης ιστοτόπου, πληροφορίες ιστοτόπου, 
σελίδες ιστοτόπου κ.ά. 

Κ.Β. 

Αλιεύματα 
 

1.  Στην Οδηγία 85/374/ΕΟΚ για την «ευθύνη λόγω ελατ-
τωματικών προϊόντων», αναφέρεται η «αρχή της ευθύνης άνευ 
πταίσματος» του παραγωγού (liability without fault).  
Η παραπάνω Οδηγία (και οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις της) 
αντιμετωπίζει θέματα ευθύνης των παραγωγών/ επιχειρήσεων για 
ζημία (βλάβη της υγείας, ζημία της περιουσίας ή των συμφερόντων 
του καταναλωτή) από ελαττωματικά προϊόντα. Καθορίζει το ποιος 
ευθύνεται· ποιος έχει την αντικειμενική ευθύνη (responsabilitá 
oggettiva).  
Γι αυτό θα πρέπει να αναφερθούμε σε «ευθύνη για ζημία από 
ελαττωματικά προϊόντα» και «αρχή της αντικειμενικής 
ευθύνης». 
2.  Σε κανονισμούς της ΕΕ με στόχο την πληροφόρηση του 
καταναλωτή για τα αλιευτικά προϊόντα συναντήσαμε «ποικιλία» 
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όρων.  
Στη συνθήκη ίδρυσης της ΕΟΚ (Άρθρο 32) στην οργάνωση της 
κοινής αγοράς για τον τομέα Γεωργία (Agriculture), 
περιλαμβάνεται και η Αλιεία (Fisheries). Στον ορισμό των 
γεωργικών προϊόντων (agricultural products) περιλαμβάνονται 
τα  αγροτικά (products of the soil), κτηνοτροφικά (stockfarming) 
και αλιευτικά (fishery products) προϊόντα. Έχει επικρατήσει όμως 
η διάκριση σε γεωργικά προϊόντα (δηλαδή αγροτικά και 
κτηνοτροφικά) και αλιευτικά προϊόντα 
Αλιευτικά προϊόντα ή αλιεύματα (ορθότερο) είναι τα προϊόντα 
του ζωικού βασιλείου της θαλάσσης και των γλυκών νερών. 
Περιλαμβάνονται και τα προϊόντα των υδατοκαλλιεργειών 
(aquaculture) που εκτρέφονται υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Πολλές 
φορές όμως, αναφέρονται χωριστά αλιευτικά προϊόντα και 
προϊόντα υδατοκαλλιέργειας  
Στα αλιεύματα περιλαμβάνονται τα ψάρια, τα μαλακόστρακα 
(crustaceans) και τα μαλάκια (molluscs). Τα μαλακόστρακα 
ανήκουν στην κατηγορία  των καρκινοειδών και περιλαμβάνουν  
καβούρια, αστακούς και γαρίδες. Στα μαλάκια περιλαμβάνονται 
κοχλίες, πεταλίδες, μύδια, στρείδια, καλαμάρια και χταπόδια 
Η υδατοκαλλιέργεια γίνεται σε θαλάσσια-αλμυρά ύδατα, στη 
θάλασσα ή σε λιμνοθάλασσες /θαλασσοκαλλιέργεια (sea 
farming, mariculture or salt water aquaculture)/ και  σε γλυκά νερά 
/λίμνες, ποτάμια/ (inland water).  
Η υδατοκαλλιέργεια για την παραγωγή ψαριών είναι η 
ιχθυοκαλλιέργεια (fishfarming).  
Τα ψάρια είναι τα ζώντα (live) ψάρια και τα νωπά (fresh)/ 
κατεψυγμένα (frozen)/ αποξηραμένα (dried)/ /αλίπαστα (salted) 
/ σε άλμη (in brine) ή ξηρής αλιπάστωσης (dried salted) ψάρια.  

Ι.Σ. 
 
 
 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ4 έλα κι εσύ 
 

 

1  θερμοπιεστική βόμβα 
Θερμοπιεστική βόμβα είναι η απόδοση που υιοθετήθηκε από το 
ΓΕΣΥ– για τον όρο της ευρωπαϊκής τράπεζας όρων Eurodicautom 
thermobaric bomb  
{= penetrating warhead filled with an advanced explosive that, 
when detonated, generates higher sustained blast pressures in 
confined spaces such as tunnels and underground facilities.  
Note  - The term "thermobaric" is derived from the effects of 
temperature (the Greek word "therme" means "heat") and pressure 
(the Greek word "baros" means "pressure") on the target}. 
 

2  Απόδοση όρων του σύγχρονου θεάτρου 
Το ΓΕΣΥ εξέτασε πρόσφατα την απόδοση ορισμένων όρων του 
σύγχρονου θεάτρου των οποίων δεν έχουν καθιερωθεί ελληνικές 
αποδόσεις: 
devised theatre = επινοητικό θέατρο, θέατρο της επινόησης, 
perform = εκτελώ, επιτελώ, θεατρίζω, πραξιποιώ,, 
performance =  εκτέλεση, επιτέλεση, θεατρισμός, πραξιποιΐα, 

παράσταση, 
performer = εκτελεστής, επιτελεστής, θεατριστής, πραξιποιός, 
performing =  εκτελεστικός, επιτελεστικός, θεατριστικός, 

πραξιποιητικός, παραστασιακός. 
Δίνοντας, συνοπτικά, και το σχετικό σκεπτικό καθεμιάς από τις 
παραπάνω προτάσεις καλούμε και τους αναγνώστες του «Ο» που 
θέλουν να συμβάλουν να δηλώσουν τεκμηριωμένα την επιλογή 
τους από τις προτεινόμενες αποδόσεις. 
Σκεπτικό για τις προτάσεις ελληνικής απόδοσης των 
όρων perform, performance, performer, performing 

{Βοηθητικός ορισμός από το ηλεκτρονικό λεξικό Webster’s: 
performance art : a collaborative art form originating in the 
1970s as a fusion of several artistic media, as painting, film, 
video, music, drama, and dance, and deriving in part from 
the 1960s performance happenings}. 

Με δεδομένους τους όρους: υποκρίνομαι – υποδύομαι ρόλο, 
υποκριτική και ηθοποιός (που έχουν καθιερωθεί5 για τις κλασικές 
                                                 
4 ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
5  Υπάρχουν στα γνωστά σημερινά Λεξικά (Μπαμπινιώτη, Ιδρ. Τριανταφυλ-
λίδη, Μείζον κτλ.) 

θεατρικές έννοιες) από τους οποίους πρέπει να ξεχωρίζουν, 
προτείνονται οι όροι: 
α.  εκτελώ (θεατρικά), (θεατρική) εκτέλεση, (θεατρικός) 

εκτελεστής, εκτελεστικός 
ή εναλλακτικά: 
εκτελώ (υποκριτικά), (υποκριτική) εκτέλεση, (υποκριτικός) 
εκτελεστής 
Σημειώνεται ότι τη μουσική χρησιμοποιούνται ήδη οι όροι: εκτελώ 
μουσικό κομμάτι, (μουσική) εκτέλεση, (μουσικός) εκτελεστής) 

β. επιτελώ (θεατρικά), (θεατρική) επιτέλεση, (θεατρικός) 
επιτελεστής, επιτελεστικός 

γ. θεατρίζω, θεατρισμός, θεατριστής6 
Αποκατάσταση της πρωταρχικής σημασίας αυτών των 
αρχαιοελληνικών όρων που ήταν συνώνυμοι, αντίστοιχα, των 
παριστάνω επί σκηνής, θεατρική παράσταση/επίδειξη, 
ηθοποιός/υποκριτής, πριν οι δύο πρώτοι από αυτούς 
χρησιμοποιηθούν με την κακή σημασία: διαπομπεύω 
(χλευάζω δημοσίως), διαπόμπευση. 

δ. πραξιποιώ, πραξιποιΐα – πραξιποίηση, πραξιποιός, 
πραξιποιητικός 
Κατ’ αναλογίαν προς το ηθοποιός  ο οποίος ποιεί ήθος: 
παριστάνει (υποδύεται) ρόλο (χαρακτήρα). Εδώ πρόκειται για 
εκτέλεση διάφορων πράξεων τέχνης (υποκριτική, χορός, 
τραγούδι, μουσική, ζωγραφική κ.ά.) 

 

3  Και για όλους τους «κινδύνους» 
έφτασε η «κινδυνική»... 

Το ερώτημα ήρθε από τη μεταφραστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής: 
CINDYNIQUES : Nom Feminin Ensemble des sciences et des 
techniques qui etudient les risques (naturels, technologiques, 
domestiques,…) et leurs preventions. 
Άλλες πληροφορίες: 
«Jean-Luc Wybo is the author of “Introduction aux Cindyniques” 
(ESKA eds., in French). This book gives an overview of a new 
scientific domain: Cindynics, whose aim is to develop an holistic 
approach of risk assessment and management, by bridging the 
gaps between engineering and social sciences and between 
researchers and practitioners. The word Cindynics comes from 
the Greek word Kindunos, which means danger. His main 
research interests are organizational learning and decision support 
in risk management.». 
 

Το ΓΕΣΥ εξέτασε διάφορες προτεινόμενες αποδόσεις για το όνομα 
του νέου επιστημονικού κλάδου και κατέληξε στις παρακάτω τρεις 
αποδόσεις που θέτει και υπό την κρίση των αναγνωστών του «Ο»: 
 

(κίνδυνος  κινδυνικός)   κινδυνική (το επίθ. κινδυνικός σήμερα 
δεν υπάρχει) 
(κίνδυνος+ -λογία)  κινδυνολογία  
(κίνδυνος  κινδυνεύω)  κινδυνευτική 

Κ.Β.    
 
 
 
 

“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. 
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
Β. Α. Φιλόπουλος 
Πρόεδρος ΕΛΕΤΟ 
Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής 
Μ. Καρδούλη 
Α. Παπαναστασίου 
Β.Α.Φιλόπουλος 
Τηλέφωνα:  
πρωί: 010-6118986 
εσπέρα: 010-8042313, 010-8619521 
Τηλεομοιότυπο: 010-8068299, 010-8042385 
Ηλ. Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος Ιντερνετ: http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 
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. 
Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου ή μέρους 
του “Ο” με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 

 

                                                 
6  Μέγα Λεξικόν Όλης της Ελληνικής Γλώσσης – Δ. Δημητράκου 



 
XΑΛΑΝΔΡΙ 
Νο 215 

 

Λ 
Ε  Τ Ο 

L 

Ε 

Ε 

ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society  for  Terminology  (ELETO) 
 
ΓΡΑΦΕΙΑ: 
Επιδαύρου & Αρτέμιδος 6, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: 
Σωκράτη Τσάκωνα 5, 15236  ΠΕΝΤΕΛΗ 

 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Τηλ.: 010-8042313, 010-8619521, 010-6838254 
Τηλεομ.: 010-8068299, 010-8042385 
Ηλ.Ταχ.: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http://sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 

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) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αρ.55 Ιούλιος-Αύγουστος 2002 
ISSN 1106-1073 
 

Τιμή: 3 λεπτά 

 

 
4ο Συνέδριο 

«Ελληνική Γλώσσα και 
Ορολογία» 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας 
Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ), συνεχίζοντας το θεσμό των 
Συνεδρίων, αποφάσισε τη διεξαγωγή του 4ου Συνεδρίου 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» τον Οκτώβριο του 
προσεχούς έτους 2003. 
Μετά τη σημαντική επιτυχία του 3ου Συνεδρίου θεωρήθηκε 
υποχρέωση η παραπέρα ανύψωση της στάθμης του 4ου 
Συνεδρίου και γι’ αυτό η προετοιμασία του αρχίζει από το 
τρέχον έτος. Έτσι, θα δοθεί επαρκής χρόνος σε 
επιστήμονες που ασχολούνται με την Ορολογία να 
ετοιμάσουν πρωτότυπες ανακοινώσεις. 
Η θεματολογία του 4ου Συνεδρίου προβλέπεται ότι δεν θα 
διαφέρει σημαντικά από τις θεματολογίες των προηγούμε-
νων συνεδρίων, αλλά θα καθοριστεί τελικά από την 
Οργανωτική Επιτροπή, στην οποία έχουν κληθεί να 
συμμετάσχουν όλοι οι φορείς που συνδιοργάνωσαν το 3ο 
Συνέδριο. 
Η επιλογή των ανακοινώσεων που θα παρουσιαστούν στο 
4ο Συνέδριο θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή του 
Συνεδρίου, πρόεδρος της οποίας έχει δεχθεί να είναι η 
καθηγήτρια του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη. 
 
 
 

 
Παγκοσμιοποίηση ελληνικών όρων  

 

Οι δύο προσφωνήσεις του καθηγητή Ξενοφώντα Ζολώτα, 
στη Διεθνή Τράπεζα Ανάπτυξης, δεν έμειναν δίχως 
συνέχεια. Αναδημοσιεύουμε από το Ενημερωτικό Δελτίο 
του ΤΕΕ (πρώτη δημοσίευση: Ελεύθερος Τύπος 
23.6.2001) την ομιλία του καθηγητή του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων Παναγιώτη Σουκάκου, στο 5ο Πανευρωπαϊκό 
Συνέδριο Ορθοπεδικής, που έγινε στην αγγλική γλώσσα με 
τη χρήση δάνειων όρων από την ελληνική: 
«The Hellenic orthopaedic physicians have synchronized 
their dynamism and energy with the European Organisation 
of Orthopaedic and Traumatology, to generate this 
symbiotic and not ephemeral synthesis of charismatic 
academic scholars, and are enthusiastic with the 
atmosphere of euphoria and analogous ecstasy in 
Dodecanissa. 
Rodos is a graphic Hellenic metropolitan center in the 

Aegean Archipelagos, with myriads of archaeological and 
historical sites. Rodos is a geographical paradise of cryptic 
and chimerical icons of idyllic charm, amalgamated with 
Hellenic gastronomy of mousaka, souvlaki, ouzo emporia 
and euphoria of the rhyme and rhythm of bouzouki, 
Byzantine and Spanoudakis music. 
A plethora of basic and didactic themes in the sphere of 
orthopaedics and traumatology, such as trauma of the 
musculoskeletal system, arthroscopic and arthroplasty 
surgery, paediatric orthopaedics, polytrauma, podiatric 
surgery, carpus and dactylic surgery with traumatic and 
genetic anomalies, microsurgery, spondylopathies like 
scoliosis, kyphosis and spondylolisthesis, osteoporosis and 
pharmacologic and prophylactic therapeutic policies will be 
emphasised. 
Diagnostic methods and etiological therapy of traumatic, 
non-physiological and pathological syndromes, therapeutic 
schemes and strategies, will be analyzed and synthesized 
at this academic symposium on the basis of a democratic 
climate and with the scope of a non-dogmatic and 
egocentric dialogue, which I prophesize will be a historic 
phenomenon and paradigm of dynamic synergy and 
harmony between polyethnic orthopaedic physicians of the 
European Epirus. 
To paraphrase, with thw phobia and dilemma of being 
tautological, let me emphasise that the logistics and 
machinations of this academic symposium, will generate 
the scheme and type of our harmonic synergy and 
syndesmosis. 
Pragmatically, it is my thesis and not hypothesis, that the 
next phase and programmed orthopaedic symposium in 
Helsinki, which I eulogize, will be as dynamic and with 
kolossal kyros as in Rodos, Hellas. 
I apology for my eulogistic demagogy and if my 
etymological glossary is based on philosophical or symbolic 
metaphors and lexical hyperbole; please sympathize with 
me and I apologize for my idiosyngrasy of a zealous 
Hellenic, practicing orthopaedic physician who is also 
fanatically enthusiastic about the giant anode of European 
propaedeutics and academics in orthopaedics and 
traumatology». 

Β.Α.Φ. 
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 Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 

σχετικά με Ορολογία 
(Διαρκής Πίνακας του «Ο») 

Από τούτο το φύλλο του «Ο» καθιερώνουμε τον «Διαρκή 
Πίνακα» Συνεδρίων/Συμποσίων/Σεμιναρίων που έχουν 
σχέση με Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο 
μέλλον, στον Ευρωπαϊκό ή Παγκόσμιο χώρο. Η πληροφό-
ρηση του «Ο» για τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως 
από τη συχνή ηλεκτρονική ενημέρωσή της ΕΛΕΤΟ από το 
Διεθνές Κέντρο Πληροφοριών για την Ορολογία (Infoterm: 
http://linux.infoterm.org/), του οποίου η ίδια είναι μέλος. 
Κάθε φορά θα αφαιρούνται από τον «Διαρκή Πίνακα» οι 
εκδηλώσεις που έχουν ήδη διεξαχθεί και θα προστίθενται 
άλλες μελλοντικές που είναι στη φάση της διοργάνωσης.  
1. Διεθνές Συνέδριο «Μεταφράζοντας στον 21ο αιώνα: 

τάσεις και προοπτικές»: Θεσσαλονίκη 27-29 Σεπτ. 
2002. Πληροφορίες: www.frl.auth.gr/trad2002.htm. 

2. Το Συνέδριο Γλωσσικών Τεχνολογιών LangTech 2002 
θα γίνει στο Βερολίνο 26 & 27 Σεπτεμβρίου 2002. 
Πληροφορίες: http://www.lang-tech.org. 

3. Το Κέντρο Ορολογίας των Βρυξελλών οργανώνει 
πρόγραμμα κατάρτισης στην Ορολογία, αποτελούμενο 
από 250 ώρες μαθημάτων και 300 ώρες εργασιακής 
εμπειρίας, το οποίο αρχίζει την πρώτη Δευτέρα του 
Οκτωβρίου 2002. Πληροφορίες:                                       
www.ctbrux.be/terminologie. 

4. Το Συνέδριο «ΑΜΤΑ 2002» της Εταιρείας Μηχανικής 
Μετάφρασης Βορείου και Νοτίου Αμερικής (ΑΜΤΑ) θα 
διεξαχθεί στην Τιμπουρόν (κοντά στο Σαν Φρανσίσκο) 
της Καλιφόρνιας, ΗΠΑ, στις 8-12 Οκτωβρίου 2002. 
Πληροφορίες: http://www.amtaweb.org/AMTA2002/. 

5. Το Φθινοπωρινό Συνέδριο του Δικτύου Διαρκούς 
Εκπαίδευσης των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων 
(EUCEN) θα γίνει στη Βιέννη, 17-19 Οκτωβρίου 2002 
με θέμα: «ηλ-Μάθηση, Συνεργατική Μάθηση κτλ. – Νέες 
λύσεις σε παλιές προκλήσεις;». Πληροφορίες:                
http://www.ai.tuwien.ac.at/eucen 

6. To 2o Διεθνές Συνέδριο «Terminology and Translation 
from the Multilingual Point of View» θα γίνει στη Ρίγα 
της Λετονίας στις 21-25 Οκτωβρίου 2002. 

7. Το 8ο Ιβηροαμερικανικό Συμπόσιο Ορολογίας θα γίνει 
στην Καρθαγένη της Κολομβίας με θέμα «Η Ορολογία 
ανάμεσα στην Παγκοσμιοποίηση και στην Τοπικοποί-
ηση», στις 28-31 Οκτωβρίου 2002. Πληροφορίες:          
simposio_terminologia_poster@uwa.udea.edu.co. 

8. «Η Μετάφραση και ο Υπολογιστής», συνέδριο που θα 
γίνει στο Λονδίνο, 21-22 Νοεμβρίου 2002. Πληροφο-
ρίες: http://www.aslib.com/conferences/tc24.html. 

9. «Οι Γλώσσες και τα Μέσα – Θεατές, Γλώσσες και 
Αγοραλογία», συνέδριο που θα γίνει στο Βερολίνο, 
21-22 Νοεμβρίου 2002. Πληροφορίες:                             
http://www.languages-media.com, 

10. Το 8ο Διεθνές Συνέδριο για την Τεχνολογικά Υποστη-
ριζόμενη Μάθηση και Κατάρτιση με το όνομα «Online 
Educa Berlin» θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο 
Inter-Continental του Βερολίνου, στις 27-29 Νοεμβρίου 
2002. Πληροφορίες: http://www.online-educa.com. 

11. VIEWDET 2002 – Διεθνής Εργομήγυρη της Βιέννης 
σχετικά με Τηλεκπαίδευση, Τηλεκατάρτιση, ηλ-Μάθηση 
και ηλ-Παιδεία, 5-7 Δεκεμβρίου 2002, Πανεπιστήμιο 
Τεχνολογίας της Βιέννης.(Πληροφορίες:                        : 
http://www.telab.tuwien.ac.at/Viewdet2002.html. 

12. Το Συνέδριο «TAMA South Africa 2003» (Terminology 
in Advanced Management Applications) θα γίνει στην 
Πρετόρια 17-21 Φεβρουαρίου 2003. 

Κ.Β.   
 

 

Ορολόγος για την Παγκόσμια 
Τράπεζα 

Ύστερα από την αποτυχία της προκήρυξης της 
Παγκόσμιας Τράπεζας για μια θέση ορολόγου που ήθελε 
τον υποψήφιο εκτός των άλλων να είναι και γηγενής 
ομιλητής της αγγλικής, έγινε νέα προκήρυξη με χαλαρότερο 
κριτήριο: τα αγγλικά του υποψηφίου πρέπει να είναι σε 
στάθμη γηγενούς ομιλητή.  
Πληροφορίες: http://www.worldbank.com. 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
 
 
 
 
 
 

Λάβαμε – και ευχαριστούμε – τα ακόλουθα: 
Περιοδικά: 
• Οικονομική Βιομηχανική Επιθεώρηση, τεύχ.776, 

Μάρτ. 2002, τεύχ.779, Ιούν. 2002, . τεύχ.780, Ιούλ. 
2002. 

• Χρονικά, φύλλο 179, Μάι.-Ιούν.2002 
• Η Γλώσσα μας, Αρ.φύλ. 111, Μάι.-Ιούν. 2002. 
• Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία, τεύχ. 29, Μάρτ.-

Απρ. 2002. 
• Ελληνική Διεθνής Γλώσσα,, τεύχ. 5 Ιαν.- Μάρτ. 2002. 
• Η Γλώσσα μας,, αρ. φύλλ. 8 Ιούνιος 2002. 
• Αρναία της Μακεδονίας, τεύχ.54, Ιαν.-Μάρτ. 2002. 
 

 
Κέντρο Μετάφρασης 

Ιδρύθηκε πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Λογοτεχνικής 
Μετάφρασης (ΕΚΕΜΕΛ), με άμεσους στόχους την αγγλική, 
την ιταλική, τη γερμανική και σύντομα και την ισπανική 
γλώσσα. Ο ρόλος του ΕΚΕΜΕΛ δεν είναι να ανταγωνίζεται 
τους μεταφραστές, αλλά να τους υποβοηθεί: με σχολή, 
εργαλεία όπως λεξικογραφικές εργασίες και με διοργάνωση 
πολιστισμικών εκδηλώσεων. Ουσιαστικά είναι σχολή 
μεταφραστών λογοτεχνίας, που θα προσφέρει στους 
μεταφραστές τα απαραίτητα μέσα που χρειάζονται στη 
δουλειά τους, όπως μαθήματα πληροφορικής, πρόσβαση 
σε λογοτεχνικούς ιστότοπους, βιβλιογραφικές εργασίες κ.ά. 
Επίσης θα δημιουργηθεί βιβλιοθήκη. 

Β.Α.Φ. 
 
 

 
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΜΕΛΩΝ 

 
Η εξόφληση των συνδρομών των μελών γίνεται με απευθείας πληρωμή 
στην ταμία της ΕΛΕΤΟ,  
 
κα Α. Γκόνου,  
Λ. Κατσώνη 16, 
145 61 Κηφισιά 
τηλ.: 010-8019550 
 
ή με καταβολή στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΛΕΤΟ (Εθνική 
Τράπεζα Ελλάδος 671/591002-12). 
 
Στην τελευταία περίπτωση είναι απαραίτητο τα μέλη να στέλνουν 
φωτοαντίγραφο της απόδειξης ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της 
ΕΛΕΤΟ ή τηλεομοιοτυπικά την απόδειξη στον αριθμό 010-8068299 ή 
ηλ-μήνυμα στη διεύθυνση valeonti@otenet.gr. 
 

 
 

 
Οδηγός της UNESCO 

για ηλεκτρονικές Διατριβές 
Ο «Οδηγός της UNESCO για Ηλεκτρονικές Διατριβές» είναι 
ένα πολύ χρήσιμο βοήθημα για ακαδημαϊκούς ερευνητές 
που συντάσσουν ηλεκτρονικές διατριβές, αλλά και για τα 
πανεπιστημιακά μεταπτυχιακά τμήματα και τις σχετικές 
πανεπιστημιακές υπηρεσίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο 
Οδηγός διατίθεται ήδη επιγραμμικά (online) στα αγγλικά και 
ισπανικά. Λεπτομέρειες στον ιστότοπο (αγγλικά/γαλλικά): 
www.unesco.org/webworld/news/2002/020722_etd.shtml, 
www.unesco.org/webworld/fr/news/2002/020722_etd.shtml. 



ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ Αρ.55 

 3

 
«αγωγιμότητα»: μια σοβαρή 

αναντιστοιχία όρου και έννοιας 
Μπορεί μια από τις αρχές της Ορολογίας1) να είναι η αρχή 
της «Εμμονής στην καθιερωμένη χρήση», μια άλλη, όμως, 
είναι η αρχή της «Γλωσσικής καταλληλότητας». Η πρώτη 
απαιτεί να μην αλλάζουμε καθιερωμένους όρους αν δεν 
υπάρχει σοβαρός λόγος, ενώ η δεύτερη απαιτεί οι όροι 
να σχηματίζονται σύμφωνα με τους κανόνες της 
αντίστοιχης γλώσσας (λ.χ. κανόνες σύνθεσης ή 
παραγωγής). Η «γλωσσική καταλληλότητα» ενός όρου – 
και ιδιαίτερα όταν αυτή αφορά σύνθεση και/ή παραγωγή 
στη γλώσσα μας – μπορεί να είναι πράγματι πολύ σοβαρός 
λόγος ώστε να παρακαμφθεί η αρχή της καθιερωμένης 
χρήσης. 
Η Ελληνική Γλώσσα έχει σε εξαιρετικό βαθμό τις ικανότητες 
της σύνθεσης και της παραγωγής2), μέσω των οποίων 
έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν ως τώρα πολύ αποτε-
λεσματικά – αλλά και μπορούν να αναπτύσσονται 
περαιτέρω – οικογένειες λέξεων καθεμιά από τις οποίες 
αποτελείται από όλα τα υπάρχοντα – στη δεδομένη στιγμή 
– σύνθετα, παράγωγα και παρασύνθετα που έχουν κοινό 
πρόγονο κάποια πρωτότυπη λέξη.  
Εδώ θα μας απασχολήσει η οικογένεια του ρήματος 
«άγω», που αν και το ίδιο το ρήμα σήμερα έχει 
περιορισμένη χρήση, υπάρχουν στην οικαγένεια πολλά 
σύνθετα ρήματα με δεύτερο συνθετικό -άγω που έχουν 
πολύ συχνή χρήση τόσο στην γενική γλώσσα όσο και στην 
Ορολογία (όπως τα: παράγω, εισάγω, εξάγω, επάγω, 
απάγω, μετάγω κτλ.). Τα ρήματα αυτά, όπως και το άγω, 
είναι κατά κανόνα μεταβατικά. Θα εστιάσουμε την προσοχή 
μας ιδιαίτερα στους όρους αγώγιμος και αγωγιμότητα 
που έχουν καθιερωθεί να αντιπροσωπεύουν έννοιες 
αντίθετες από εκείνες που υποδηλώνει ο σχηματισμός 
τους. 
Ας δούμε μερικα παραδείγματα προτάσεων χρήσης των 
ανωτέρω ρημάτων στην ενεργητική φωνή και ας 
θεωρήσουμε και τη μετατροπή των προτάσεων αυτών στην 
παθητική φωνή (Πίνακας 1) 

Πίνακας 1 
Ενεργητική σύνταξη: 
Υποκείμενο-Ρήμα-Αντικείμενο 

Παθητική σύνταξη: 
Υποκείμενο-Ρήμα-Ποιητικό αίτιο 

Τα μέταλλα άγουν τη 
θερμότητα και τα ηλεκτρικά 
φορτία/ρεύματα. 

Η θερμότητα και τα ηλεκτρικά 
φορτία/ρεύματα άγονται από 
τα μέταλλα. 

Η τριβή παράγει θερμότητα. Από την τριβή παράγεται 
θερμότητα. 

Η εταιρεία Α εισάγει 
προϊόντα, ενώ η Β παράγει 
και εξάγει. 

Από την εταιρεία Α εισάγονται 
προϊόντα, ενώ από τη Β 
παράγονται και εξάγονται. 

Η μεταβολή της μαγνητικής 
ροής επάγει φορτίο/τάση/ 
ρεύμα στο κύκλωμα. 

Από τη μεταβολή της 
μαγνητικής ροής επάγεται 
φορτίο/τάση/ρεύμα στο 
κύκλωμα. 

Το σύστημα ψύξης απάγει 
την αναπτυσσόμενη 
θερμότητα. 

Η αναπτυσσόμενη θερμότητα 
απάγεται από το σύστημα 
ψύξης. 

Ο μεταγωγέας μετάγει τον 
έλεγχο σε άλλο κύκλωμα. 

Ο έλεγχος μετάγεται σε άλλο 
κύκλωμα από τον μεταγωγέα. 

 
Όπως φαίνεται από την πρώτη στήλη του Πίνακα 1: 
• Τα μέταλλα – που μπορούν να άγουν τη θερμότητα και 

τα ηλεκτρικά φορτία/ρεύματα – μπορούν ορθά να 
χαρακτηριστούν ως αγωγά, αγωγικά, ευθερμαγωγά, 
ηλεκτραγωγά, θερμαγωγικά, ηλεκτραγωγικά, ενώ  
η θερμότητα και τα ηλεκτρικά φορτία/ρεύματα – που 
μπορούν να άγονται/αχθούν μέσω των μετάλλων – 
μπορούν να χαρακτηριστούν αγώγιμα· ιδιότητα των 

πρώτων είναι η αγωγικότητα ενώ των δεύτερων η 
αγωγιμότητα. 

• Η τριβή – που παράγει θερμότητα – μπορεί να 
χαρακτηριστεί παραγωγός ή παραγωγική, ενώ η 
θερμότητα – που μπορεί να παράγεται/παραχθεί από 
την τριβή – μπορεί να χαρακτηριστεί παραγώγιμη· 
ιδιότητα της πρώτης είναι η παραγωγικότητα ενώ της 
δεύτερης η παραγωγιμότητα. 

• Η εταιρεία Α – που εισάγει προϊόντα – μπορεί να 
χαρακτηριστεί εισαγωγέας ή εισαγωγική· η εταιρεία Β 
– που παράγει και εξάγει – μπορεί να χαρακτηριστεί 
παραγωγός ή παραγωγική και εξαγωγέας ή 
εξαγωγική· οι αντίστοιχες ιδιότητες των εταιρειών είναι 
η εισαγωγικότητα, παραγωγικότητα ή εξαγωγικό-
τητα. Από την άλλη μεριά, τα προϊόντα – που μπορούν 
να εισάγονται, παράγονται ή εξάγονται – μπορούν να 
χαρακτηριστούν εισαγώγιμα, παραγώγιμα ή εξαγώ-
γιμα· οι αντίστοιχες ιδιότητες είναι η  εισαγωγιμότητα, 
παραγωγιμότητα ή εξαγωγιμότητα. 

• Η μεταβολή της μαγνητικής ροής – που επάγει 
φορτίο/τάση/ρεύμα σε ένα κύκλωμα – μπορεί να 
χαρακτηριστεί επαγωγός, επαγωγέας ή επαγωγική, 
ενώ το φορτίο/τάση/ρεύμα – που μπορεί να επάγεται/ 
επαχθεί – μπορεί να χαρακτηριστεί επαγώγιμο· 
ιδιότητα της πρώτης είναι η επαγωγικότητα, ενώ του 
δεύτερου η επαγωγιμότητα. 

• Το σύστημα ψύξης – που απάγει την αναπτυσσόμενη 
θερμότητα – μπορεί να χαρακτηριστεί απαγωγό, 
απαγωγέας ή απαγωγικό, ενώ η θερμότητα – που 
μπορεί να απάγεται/απαχθεί – μπορεί να χαρακτηριστεί 
απαγώγιμη· ιδιότητα του πρώτου είναι η απαγωγικό-
τητα, ενώ της δεύτερης η απαγωγιμότητα. 

• Ο μεταγωγέας – που μπορεί να μετάγει τον έλεγχο σε 
άλλο κύκλωμα – μπορεί να χαρακτηριστεί και 
μεταγωγός ή μεταγωγικός, ενώ ο έλεγχος – που 
μπορεί να μετάγεται/μεταχθεί – μπορεί να χαρακτηρι-
στεί μεταγώγιμος· ιδιότητα του πρώτου είναι η μετα-
γωγικότητα, ενώ του δεύτερου η μεταγωγιμότητα. 

 
Από την ανάλυση των παραδειγμάτων προκύπτει ότι το 
υποκείμενο του άγω  και των συνθέτων του (παράγω, 
εισάγω κτλ.) στην πρώτη στήλη του Πίνακα 1 – αυτός 
δηλαδή που κάνει ή μπορεί (δυναται) να κάνει την 
υποδηλούμενη από το ρήμα ενέργεια (αγωγή, παραγωγή, 
εισαγωγή κτλ.) – μπορεί να χαρακτηριστεί με ουσιαστικό ή 
επίθετο σε -ός, με ουσιαστικό σε -έας ή με επίθετο σε 
-ικός(*)αλλά όχι με επίθετο σε -ιμος.  
Η παραγωγική κατάληξη -ιμος δηλώνει σαφώς εκείνον που 
μπορεί (δύναται) να υφίσταται/υποστεί την ενέργεια· του 
ρήματος, δηλαδή το αντικείμενο των προτάσεων της 
πρώτης στήλης του Πίνακα 1, που έχει γίνει υποκείμενο 
στην παθητική σύνταξη της δεύτερης στήλης του ίδιου 
Πίνακα. 
Στον Πίνακα 2 συνοψίζονται τα προαναφερόμενα στοιχεία 
διευθετημένα έστι ώστε να διαβάζεται κάθε γραμμή (αράδα) 
ως συμπλήρωμα – στις οικείες θέσεις – των επικεφαλίδων 
των στηλών του Πίνακα.  
Για παράδειγμα, η πρώτη γραμμή του Πίνακα 2 διαβάζεται: 
Αυτός που δύναται να άγει είναι αγωγός ή αγωγικός· από αυτόν 
γίνεται αγωγή· και η ιδιότητά του είναι αγωγικότητα, 
ενώ η τέταρτη γραμμή του Πίνακα 2 διαβάζεται: 
Αυτός που δύναται να παράγεται ή να παραχθεί είναι 
παραγώγιμος· αυτός υπόκειται σε παραγωγή· και η ιδιότητά του 
είναι παραγωγιμότητα, 
 
                                                 
(*) Η παραγωγική κατάληξη -ικός έχει και άλλες σημασίες· γενικότερα 
δηλώνει σχέση ή συνάφεια της έννοιας που αντιπροσωπεύει η παράγωγη 
λέξη προς την έννοια που αντιπροσωπεύει η πρωτότυπη λέξη  από την 
οποία έχει παραχθεί η παράγωγη. 
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Πίνακας 2 
από αυτόν 
γίνεται: 

Αυτός 
που 
δύναται 
να 

 
 

είναι: αυτός 
υπόκειται 
σε: 

και η ιδιότητά 
του είναι: 

άγει αγωγός (Ο/Ε)* 
αγωγικός (Ε) 

αγωγή  
αγωγικότητα 

άγεται ή 
να  
αχθεί 

αγώγιμος (Ε) αγωγή αγωγιμότητα 

παράγει  παραγωγός 
(Ο/Ε), 
παραγωγικός (Ε) 

παραγωγή  
παραγωγικό-
τητα 

παράγεται 
ή να 
παραχθεί 

παραγώγιμος 
(Ε) 

παραγωγή παραγωγιμό-
τητα 

εισάγει  εισαγωγέας (Ο), 
εισαγωγικός (Ε) 

εισαγωγή  
εισαγωγικό-
τητα 

εισάγεται 
ή να 
εισαχθεί 

εισαγώγιμος (Ε) εισαγωγή εισαγωγιμό-
τητα 

εξάγει  εξαγωγέας (Ο), 
εξαγωγικός (Ε) 

εξαγωγή  
εξαγωγικό-
τητα 

εξάγεται ή 
να 
εξαχθεί 

εξαγώγιμος (Ε) εξαγωγή εξαγωγιμό-
τητα 

επάγει  επαγωγέας (Ο) 
επαγωγός (Ε), 
επαγωγικός (Ε) 

επαγωγή  
 
επαγωγικό-
τητα 

επάγεται 
ή να 
επαχθεί 

επαγώγιμος (Ε) επαγωγή επαγωγιμό-
τητα 

απάγει  απαγωγέας (Ο) 
απαγωγός (Ε), 
απαγωγικός (Ε) 

απαγωγή  
 
απαγωγικό-
τητα 

απάγεται 
ή να 
απαχθεί 

απαγώγιμος (Ε) απαγωγή απαγωγιμό-
τητα 

μετάγει  μεταγωγός 
(Ο/Ε), 
μεταγωγικός (Ε) 

μεταγωγή 
 

 
μεταγωγικό-
τητα 

μετάγεται 
ή να 
μεταχθεί 

μεταγώγιμος (Ε) μεταγωγή 
 

μεταγωγιμό-
τητα 

Ο: Ουσιαστικό, Ε: Επίθετο 
 
Ύστερα από τα παραπάνω είναι φανερή η (όχι απλώς 
αναντιστοιχία αλλά) αντίθεση του χρησιμοποιούμενου όρου 
αγώγιμος με την έννοια «αυτός που (μπορεί να) άγει» και 
του όρου αγωγιμότητα με την έννοια της αντίστοιχης 
ιδιότητας. 
Κατά την άποψή μας, οι λέξεις/όροι αγώγιμος-
αγωγιμότητα υπάγονται στην περίπτωση του σοβαρού 
λόγου για επικράτηση της αρχής της γλωσσικής 
καταλληλότητας έναντι της αρχής «της καθιερωμένης 
χρήσης».  
Επομένως, 
Τις διατάξεις ή τα υλικά που άγουν το ηλεκτρικό φορτίο ή 
ρεύμα καλό είναι να πάψουμε κάποια στιγμή να τα λέμε 
ηλεκτρικώς αγώγιμα (όπως τα λέγαμε μέχρι τώρα) αλλά 
ηλεκτρικώς αγωγά, ή ηλεκτραγωγά, ή ηλεκτραγωγικά· 
και την ιδιότητά τους όχι ηλεκτρική αγωγιμότητα (όπως τη 

λέγαμε μέχρι τώρα) αλλά ηλεκτρική αγωγικότητα, ή 
ηλεκτραγωγικότητα.  
Από την άλλη μεριά, η αγωγιμότητα  να μείνει ως ιδιότητα 
του ηλεκτρικού φορτίου, του ηλεκτρικού ρεύματος, της 
θερμότητας, της ενέργειας γενικότερα, των ηλεκτρονίων και 
άλλων κάθε λογής σωματιδίων. Αυτά είναι αγώγιμα  γιατί 
αυτά μπορούν να αχθούν, μπορούν να περάσουν και να 
οδηγηθούν, μέσα από αντίστοιχους αγωγούς. 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 
1) Κ. Βαλεοντής «Ανάλυση των βασικών αρχών της Τεχνικής Ορολογίας», 
έκδοση ΕΛΟΤ, 1988, σελ. 51, 56 
2) Κ. Βαλεοντής «Η σύνθεση και παραγωγή στην Ελληνική Γλώσσα για το 
σχηματισμό μονολεκτικών σύμπλοκων όρων», Πρακτικά 3ου Συνεδρίου 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», ΕΛΕΤΟ, 2001, σελ. 45-62 

Κ.Β.    
 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ1 έλα κι εσύ 
 

 

Γιατί «και/ή» και όχι «ή/και» 
Στα σύγχρονα – τεχνικά κυρίως – ελληνικά κείμενα τα οποία 
αποτελούν μεταφράσεις κοινοτικών κειμένων ή γενικότερα 
κανονιστικών ή τυποποιητικών κειμένων που συντάχθηκαν αρχικά 
στην αγγλική γλώσσα προβληματίζει συχνά η απόδοση του 
αγγλισμού «and/or». Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε 
εναλλασσόμενες τις αποδόσεις «και/ή» και «ή/και». Το ερώτημα 
είναι ποιο από τα δύο είναι πιο σωστό. 
Το γεγονός είναι ότι στα ελληνικά, ενώ χρησιμοποιείται η 
δεξιοπλαγία ή βακτηρία (/) για να δείξει εναλλαγή μεταξύ δύο 
λέξεων, αντίστοιχο του and/or δεν υπήρχε ως τώρα. 
Στα αγγλικά λέγεται «A and/or B» ενώ στα ελληνικά «Α ή Β ή και 
τα δύο». Αν για λόγους οικονομίας – και ευκολότερης 
αντιστοίχισης και ισοδυναμίας κειμένων στις δύο γλώσσες – 
θελήσουμε να υιοθετήσουμε έναν αντίστοιχο σχηματισμό και στην 
ελληνική γλώσσα, αναμφισβήτητα αυτός πρέπει να είναι «Α και/ή 
Β». Όμως, γιατί όχι «Α ή/και Β»;  
Ο κύριος και σοβαρός λόγος είναι ότι στην νεοελληνική 
χρησιμοποιείται ήδη το «ή και» (χωρίς την βακτηρία /) με άλλη 
σημασία, όπως στο παράδειγμα: 

Έχει καεί η γενική ασφάλεια και δεν βλέπω τίποτα! Υπάρχει 
κανένας φακός, κανένας αναπτήρας ή και κανένα σπίρτο να 
ανάψω; (= ή ακόμα και κανένα σπίρτο αν υπάρχει μου κάνει!) 

Η σύγχυση αυτού του «ή και» με το «ή/και» είναι βέβαιη 
Ένας δευτερεύων λόγος τίθεται με τη μορφή ερώτησης: Αφού 
υιοθετήσαμε που υιοθετήσαμε – και δεν είναι έγκλημα – τον 
ξενόγλωσσο σχηματισμό, γιατί να τον αντιστρέψουμε; 

Κ.Β.    
 

“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. 
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
Β. Α. Φιλόπουλος 
Πρόεδρος ΕΛΕΤΟ 
Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής 
Μ. Καρδούλη 
Α. Παπαναστασίου 
Β.Α.Φιλόπουλος 
Τηλέφωνα:  
πρωί: 010-6118986 
εσπέρα: 010-8042313, 010-8619521 
Τηλεομοιότυπο: 010-8068299, 010-8042385 
Ηλ. Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος Ιντερνετ: http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 
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. 
Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
ή μέρους του “Ο” με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 

 

                                                 
1 ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
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ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society  for  Terminology  (ELETO) 
 
ΓΡΑΦΕΙΑ: 
Επιδαύρου & Αρτέμιδος 6, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: 
Σωκράτη Τσάκωνα 5, 15236  ΠΕΝΤΕΛΗ 

 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Τηλ.: 010-8042313, 010-8619521, 010-6838254 
Τηλεομ.: 010-8068299, 010-8042385 
Ηλ.Ταχ.: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http://sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 

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) 
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      ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 
   ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ 
  Θεσσαλονίκη, 27-29 Σεπτ. 2002 

– Είχε μεγάλο ενδιαφέρον και αθρόα συμμετοχή – 

Στις 27-29 Σεπτεμβρίου 2002, διοργανώθηκε στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης από τον Τομέα Μετάφρασης του 
Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Συνέδριο με 
θέμα: «Μεταφράζοντας στον 21ο αιώνα: Τάσεις & Προοπτικές». 

Η πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, η Τ. Νενοπούλου-
Δρόσου, καθηγήτρια του ΑΠΘ, στην ομιλία της κατά την τελετή 
έναρξης, επεσήμανε την ιδιαίτερα συμβολική σημασία της 
επιλογής της Θεσ/νίκης, ως τόπου διεξαγωγής του συνεδρίου, 
μιας πόλης, ιστορίας 2.300 ετών, που κατόρθωσε να σμίξει 
πολιτισμούς, θρησκείες και γλώσσες και επέτρεψε την 
γλωσσική διαφοροποίηση ως μέσον συμβίωσης της 
κοινωνικής ζωής και της αρμονικής συνεργασίας ανάμεσα σε 
λαούς. Σε μια πολυπολιτισμική και πολυγλωσσική Ευρώπη – 
όπου αντιπαλεύεται η ηγεμονία μιας γλώσσας επί των άλλων 
με αντικειμενικό σκοπό την μη επικράτηση του μονο-
γλωσσισμού, πολύτιμου εργαλείου εκμετάλλευσης από 
πλευράς παγκοσμιοποίησης – προκύπτει η ανάγκη της 
σωστής και αποτελεσματικής χρήσης των πολυγλωσσικών 
στοιχείων. 

Η θεματολογία του συνεδρίου, κάλυπτε ένα ευρύ φάσμα του 
ζητήματος της μεταφραστικής πράξης και έγινε προσπάθεια 
από τους συνέδρους να εξετασθούν πολλές πτυχές του 
μεταφραστικού συνεργήματος και να απαντηθούν ερωτηματικά 
και προβληματισμοί που απασχολούν τον σύγχρονο 
μεταφραστή στην εποχή μας, μια εποχή που χαρακτηρίζεται 
ως μεταμοντέρνα στην επικοινωνία. Πιο συγκεκριμένα, οι 
εισηγήσεις επικεντρώθηκαν στους παρακάτω θεματικούς 
άξονες: Μεταφρασεολογία, Διδακτική της μετάφρασης, 
Ορολογία, Νέες τεχνολογίες και μετάφραση, Πολιτισμική 
διάσταση της μετάφρασης.  
 
 

Συνεστίαση της ΕΛΕΤΟ 
Το ΔΣ της ΕΛΕΤΟ προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους 
της στις 23 Οκτωβρίου 2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
20.30, στο Κέντρο ΕΛΛΟΠΙΑ (Χαλάνδρι – Αριστοτέλους 
84) σε γαστρονομική συγκέντρωση (συνεστίαση).  
Τιμή συμμετοχής: 15 ευρώ το άτομο. 

 

 
 

Στο συνέδριο συμμετείχαν 120 σύνεδροι από 22 χώρες με 114 
ανακοινώσεις και δύο στρογγυλά τραπέζια. Το πρώτο με τίτλο : 
Αυτόματη μετάφραση : μύθος και πραγματικότητα και το 
δεύτερο: Αθλητισμός, Επικοινωνία & Μετάφραση: η προοπτική 
των Ολυμπιακών Αγώνων  «Αθήνα 2004». Αίσθηση 
προκάλεσε η αθρόα προσέλευση ενδιαφερόμενων (400 
εγγραφές) καθώς και οι υψηλού επιπέδου ανακοινώσεις από 
μεταφραστές, μεταφρασεολόγους, γλωσσολόγους, λογοτέχνες 
ερευνητές κλπ. Παραβρέθηκαν δε προσωπικότητες διεθνούς 
κύρους του επιστημονικού χώρου της Μετάφρασης. 

Η ΕΛΕΤΟ συμμετείχε στο συνέδριο και εκπροσωπήθηκε από 
δύο μέλη του Δ.Σ. της, τον Γ.Γ. κ. Κ. Βαλεοντή και την ταμία κα 
Α. Λάμπρου-Γκόνου. Ο Γ.Γ της ΕΛΕΤΟ με ανακοίνωση του στο 
συνέδριο παρουσίασε το έργο της ΜΟΤΟ (Μόνιμης Ομάδας 
Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας) και την συμβολή της στην 
σύγχρονη Ελληνική γλώσσα των Τηλεπικοινωνιών.  

Δόθηκε σύντομο ιστορικό της δημιουργίας της ΜΟΤΟ (1989) 
και αναπτύχθηκε η πολυετής δράση της και το παραχθέν έργο 
της σε τηλεπικοινωνιακούς όρους και κείμενα προτύπων. 
Περιεγράφη η δομή και το περιεχόμενο της Βάσης 
Τηλεπικοινωνιακών Όρων (TELETERM) και έγινε επισκόπηση 
των μέχρι σήμερα παραχθέντων προϊόντων της ΜΟΤΟ (Ενιαίο 
Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας, Γενική και Ειδική 
Τηλεπικοινωνιακή Ορολογία, Συγκεντρωτικό Λεξιλόγιο 
Αρκτικολεξων, Ακρωνύμων και άλλων συντομογραφιών των 
τηλεπικοινωνιών, Τετράγλωσσο λεξικό Τηλεπικοινωνιακής 
Ορολογίας, Ελληνικά πρότυπα & άλλα κείμενα με όρους & 
ορισμούς, συλλογές όρων για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Όρων 
EURODICAUTOM)· προϊόντα που αποτελούν κυρίως εκδόσεις 
του ΟΤΕ, του ΕΛΟΤ & βεβαίως της ΕΛΕΤΟ, της οποίας η 
ΜΟΤΟ αποτελεί ιδρυτικό συλλογικό μέλος. Τέλος δόθηκε το 
πρόγραμμα και οι προοπτικές της παραγωγής 
τηλεπικοινωνιακών όρων και ορισμών στο πλαίσιο του ΕΠΟΣ 
(Εθνικό Πρόγραμμα Ορολογικού Συντονισμού) και oi 
προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της Βάσης TELETERM και 
η μετεξέλιξη της στο πλαίσιο του ΕΠΟΣ ως Θεματικής Βάσης 
Δεδομένων Ορολογίας (ΘΕΒΔΟ) για τον τομέα των 
Τηλεπικοινωνιών. 

Στους συνέδρους και τους ενδιαφερόμενους διενεμήθη έντυπο 
υλικό που αφορούσε τις δραστηριότητες της ΕΛΕΤΟ, της 
ΜΟΤΟ & του ΕΛΟΤ. 

Α.Λ-Γ. 
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 Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 

σχετικά με Ορολογία 
(Διαρκής Πίνακας του «Ο») 

Σε κάθε φύλλο του «Ο» ο Πίνακας Συνεδρίων/Συμποσίων/ 
Σεμιναρίων που δημοσιεύεται περιλαμβάνει – σε ενιαία 
αρίθμηση – εκδηλώσεις που έχουν σχέση με Ορολογία και 
πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, στον 
Ευρωπαϊκό ή Παγκόσμιο χώρο. Η πληροφόρηση του «Ο» 
για τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή 
ηλεκτρονική ενημέρωσή της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm 
(Διεθνές Κέντρο Πληροφοριών για την Ορολογία – Ιστότο-
πος: http://linux.infoterm.org/), του οποίου η ίδια είναι 
μέλος. 
Κάθε φορά αφαιρούνται από τον Πίνακα οι εκδηλώσεις που 
έχουν ήδη διεξαχθεί και προστίθενται άλλες μελλοντικές 
που είναι στη φάση της διοργάνωσης. Η σειρά στον Πίνακα 
ακολουθεί την χρονολογική σειρά με την οποία πρόκειται 
να πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις. 
Για να διακρίνονται αμέσως, οι νέες καταχωρήσεις στον 
Πίνακα, έναντι του προηγούμενου φύλλου, είναι σε πλάγια 
γραφή· λχ σε τούτο το φύλλο νέες είναι οι καταχωρήσεις 
αρ.6 και αρ.12. 
1. Το Κέντρο Ορολογίας των Βρυξελλών οργανώνει 

πρόγραμμα κατάρτισης στην Ορολογία, αποτελούμενο 
από 250 ώρες μαθημάτων και 300 ώρες εργασιακής 
εμπειρίας, το οποίο αρχίζει την πρώτη Δευτέρα του 
Οκτωβρίου 2002. Πληροφορίες:                                       
www.ctbrux.be/terminologie. 

2. Το Συνέδριο «ΑΜΤΑ 2002» της Εταιρείας Μηχανικής 
Μετάφρασης Βορείου και Νοτίου Αμερικής (ΑΜΤΑ) θα 
διεξαχθεί στην Τιμπουρόν (κοντά στο Σαν Φρανσίσκο) 
της Καλιφόρνιας, ΗΠΑ, στις 8-12 Οκτωβρίου 2002. 
Πληροφορίες: http://www.amtaweb.org/AMTA2002/. 

3. Το Φθινοπωρινό Συνέδριο του Δικτύου Διαρκούς 
Εκπαίδευσης των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων 
(EUCEN) θα γίνει στη Βιέννη, 17-19 Οκτωβρίου 2002 
με θέμα: «ηλ-Μάθηση, Συνεργατική Μάθηση κτλ. – Νέες 
λύσεις σε παλιές προκλήσεις;». Πληροφορίες:                
http://www.ai.tuwien.ac.at/eucen 

4. To 2o Διεθνές Συνέδριο «Terminology and Translation 
from the Multilingual Point of View» θα γίνει στη Ρίγα 
της Λετονίας στις 21-25 Οκτωβρίου 2002. 

5. Το 8ο Ιβηροαμερικανικό Συμπόσιο Ορολογίας θα γίνει 
στην Καρθαγένη της Κολομβίας με θέμα «Η Ορολογία 
ανάμεσα στην Παγκοσμιοποίηση και στην Τοπικοποί-
ηση», στις 28-31 Οκτωβρίου 2002. Πληροφορίες:          
simposio_terminologia_poster@uwa.udea.edu.co. 

6. Σειρά μαθημάτων με θέμα «REPRESENTATION 
FORMALISMS FOR ONTOLOGIES» (Τυποκρατικά 
στοιχεία παράστασης οντολογιών), 30 Οκτωβρ. – 1 Νοεμ. 
2002, Κοπεγχάγη, σε σύνδεση με το 5ο Διεθνές Συνέδριο 
σχετικά με τα Ευέλικτα Συστήματα Απάντησης Ερωτημάτων 
(FQAS2002), 27-29 Οκτωβρίου, 2002 Πληροφορίες: 
(http://www.fqas2002.org)   

7. «Η Μετάφραση και ο Υπολογιστής», συνέδριο που θα 
γίνει στο Λονδίνο, 21-22 Νοεμβρίου 2002. Πληροφο-
ρίες: http://www.aslib.com/conferences/tc24.html. 

8. «Οι Γλώσσες και τα Μέσα – Θεατές, Γλώσσες και 
Αγοραλογία», συνέδριο που θα γίνει στο Βερολίνο, 
21-22 Νοεμβρίου 2002. Πληροφορίες:                             
http://www.languages-media.com, 

9. Το 8ο Διεθνές Συνέδριο για την Τεχνολογικά Υποστη-
ριζόμενη Μάθηση και Κατάρτιση με το όνομα «Online 
Educa Berlin» θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο 
Inter-Continental του Βερολίνου, στις 27-29 Νοεμβρίου 
2002. Πληροφορίες: http://www.online-educa.com. 

10. VIEWDET 2002 – Διεθνής Εργομήγυρη της Βιέννης 
σχετικά με Τηλεκπαίδευση, Τηλεκατάρτιση, ηλ-Μάθηση 
και ηλ-Παιδεία, 5-7 Δεκεμβρίου 2002, Πανεπιστήμιο 
Τεχνολογίας της Βιέννης.(Πληροφορίες:                        : 
http://www.telab.tuwien.ac.at/Viewdet2002.html. 

11. Το Συνέδριο «TAMA South Africa 2003» (Terminology 
in Advanced Management Applications) θα γίνει στην 
Πρετόρια 17-21 Φεβρουαρίου 2003. Πληροφορίες:         
http://www.tama-sa.gov.za 

12. Το 14ο Ευρωπαϊκό Συμπόσιο για την επικοινωνία, 
καλλιέργεια, γνώση μέσω ειδικών γλωσσών (LSP) 18-22 
Αυγούστου 2003, Πανεπιστήμιο του Surrey, Guildford, 
UK. Πληροφορίες:                                                             
http://www.computing.surrey.ac.uk/lsp2003/ 

 
 
 
 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
 
 
 
 

Λάβαμε – και ευχαριστούμε – τα ακόλουθα περιοδικά: 
• Οικονομική Βιομηχανική Επιθεώρηση, τεύχ.781, 

Αύγ. 2002, τεύχ.782, Σεπτ. 2002. 
• Χρονικά, φύλλο 180, Ιούλ.-Αύγ. 2002. 
• Ερευνώντας τεύχ. 9, Ιούλ.-Αύγ. 2002. 
• Καταναλωτής, τεύχ. 325, Σεπτ. 2002. 
• Αρναία της Μακεδονίας, τεύχ.55, Απρ.-Μάι. 2002. 
• Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία, τεύχ. 30, Μάι.-

Ιούν. 2002. 
 

 
Ορολογία και Μετάφραση 

Κυκλοφόρησε ο πρώτος τόμος του έτους 2002 (1-2002) της 
περιοδικής έκδοσης «Terminologie et Traduction», που 
εκδίδει η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
Όπως είναι γνωστό, αυτή η έκδοση τιτλοφορείται στις 
ένδεκα επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα 
δημοσιευόμενα άρθρα είναι σε κάποια από αυτές. Στον 
υπόψη τόμο περιέχονται δεκατέσσερα άρθρα και μια 
συνέντευξη σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες. 
Περιλαμβάνεται και ένα άρθρο στην ελληνική γλώσσα της 
Άννας Ιορδανίδου με τίτλο «Η κοινή νεοελληνική σε 
σύγχρονα λεξικά και γραμματικές» 
Η συντακτική επιτροπή του Terminologie et Traduction 
δέχεται για δημοσίευση αδημοσίευτες εργασίες, 
γλωσσάρια, κριτικές, σημειώσεις, επιστολές και 
ανακοινώσεις σχετικές με μετάφραση, ορολογία και 
διερμηνεία στην ελληνική γλώσσα που να συνοδεύονται 
από σύντομη περίληψη στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα. 
Συνεργασίες να υποβάλλονται σε δισκέτες ή με το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: 

Commission Européenne 
Plateau du Kirchberg 
Jean Monnet A2/093 
2920 Luxembourg 

ή sabine,simon-pechon@cec.eu.int. 
Β.Α.Φ. 

 
 

 
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΜΕΛΩΝ 

 
Η εξόφληση των συνδρομών των μελών γίνεται με απευθείας πληρωμή 
στην ταμία της ΕΛΕΤΟ,  
 
κα Α. Γκόνου,  
Λ. Κατσώνη 16, 
145 61 Κηφισιά 
τηλ.: 010-8019550 
 
ή με καταβολή στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΛΕΤΟ (Εθνική 
Τράπεζα Ελλάδος 671/591002-12). 
 
Στην τελευταία περίπτωση είναι απαραίτητο τα μέλη να στέλνουν 
φωτοαντίγραφο της απόδειξης ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της 
ΕΛΕΤΟ ή τηλεομοιοτυπικά την απόδειξη στον αριθμό 010-8068299 ή 
ηλ-μήνυμα στη διεύθυνση valeonti@otenet.gr. 
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  Επιστολή μέλους της ΕΛΕΤΟ 

  για την «αγωγιμότητα» 
Ο Κώστας Παπαθανασίου, από τα ιδρυτικά μέλη της 
ΕΛΕΤΟ, που με τις παρατηρήσεις-σχόλιά του πολλές 
φορές έχει βοηθήσει τις Ομάδες εκπόνησης όρων στην 
ανεύρεση κατάλληλων αποδόσεων και νεολογισμών, μας 
έστειλε επιστολή, με παρατηρήσεις του σχετικά με το θέμα 
του όρου «αγωγιμότητα» του προηγούμενου φύλλου του 
«Ο». Παραθέτουμε ολόκληρη την επιστολή και συζητούμε 
στη συνέχεια κάποιους από τους προβληματισμούς του. 
«Περί αγωγιμότητας» (Ορόγραμμα Αρ.55 Ιούλιος-Αύγουστος 
2002) 
Ως προς τα όσα σχετικώς αναπτύχθηκαν για την «οικογένεια του 
ρήματος <άγω>» θα ήθελα να παρατηρήσω τα εξής: 
α) Νομίζω ότι η παραγωγική κατάληξη –ιμος (ή –ιμότητα) ΔΕΝ 

«προσηλώνεται» σε παθητική σημασία, διότι ΔΕΝ δηλώνει 
σαφώς «εκείνον που μπορεί να υφίσταται την ενέργεια», αλλά 
απλώς «εκείνον που έχει καταλληλότητα για κάτι ή ιδιαίτατη 
σχέση με αυτό», δηλώνει δηλαδή μια μέση κατάσταση. 

 <ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ>  
 θανάσιμος = αυτός που μπορεί να επιφέρει το θάνατο (και όχι 

να θανατωθεί) 
 νηστίσιμος = ο κατάλληλος για τους σκοπούς της νηστείας (και 

όχι εκείνος που μπορεί να υφίσταται τη νηστεία) 
 χρήσιμος = ο κατάλληλος για χρήση (και όχι για να 

χρησιμοποιηθεί) κλπ. 
β) Σαφής αντίστιξη ενεργητικής/παθητικής σημασίας δίνεται 

συνήθως – εάν και όποτε υφίσταται τέτοια ανάγκη – με 
ρηματικά επίθετα «-τικός»/«-τός». 

 <ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ>  
 διαλυτικός/διαλυτός, διαπεραστικός/διαπερατός, εκλεκτικός/ 

εκλεκτός, πειστικός/εύπειστος κλπ. 
 Χαρακτηριστική είναι και η ανάλογη εννοιολογική διαφορά 

μεταξύ των όρων «θνητότητα» (= σαφής παθητική σημασία) 
και «θνησιμότητα» (απλή μέση κατάσταση). 

γ) Εν προκειμένω, ως «αγώγιμος» νοείται εκείνος που είναι 
κατάλληλος-χρήσιμος για αγωγή και ως εκ τούτου ουδεμία 
αναντιστοιχία όρου και έννοιας προκύπτει εάν χαρακτηρίσουμε 
ένα μέταλλο «αγώγιμο». Ομοίως «επαγωγικός» είναι ο 
αναφερόμενος στην «επαγωγή», άρα ΕΙΝΑΙ εννοιολογικώς 
ορθό να αναφερόμαστε σε ρεύματα «επαγωγικά» (και όχι 
«επαγώγιμα»). Εάν – κατά τα προαναφερθέντα – υφίσταται 
ανάγκη ενεργητικής/παθητικής διάκρισης, θα πρέπει να 
καταφύγουμε σε νεολογισμούς του τύπου «-ακτικός» ( = ο 
δυνάμενος να άγει)/«-ακτός» ( = ο δυνάμενος να αχθεί). 

δ) Το μόνο πρόβλημα – πάντα κατά τη γνώμη μου – που 
σχετίζεται με τα μεταφραστικά δάνεια της οικογένειας του 
«άγω», αφορά στον όρο «μεταγωγή» ο οποίος παρότι ταιριάζει 
(εννοιολογικώς και ετυμολογικώς) με τον όρο «transduction» 
αποδίδει – εκτός των άλλων – και τον όρο «switching», ο 
οποίος (εννοιολογικώς και ετυμολογικώς) σχετίζεται με την 
αλλαγή πορείας ( = «μεταστροφή» ) ή την αλλαγή διασύνδεσης 
( = «μετάζευξη») και όχι με την «αγωγή». 

Με φιλικούς χαιρετισμούς 
Κώστας Παπαθανασίου, Χ-Μ 
Καρδίτσα, 2 Οκτωβρίου 2002» 

 
Επί των παρατηρήσεων του φίλου ΚΠ έχουμε να πούμε τα 
εξής: 
1 Έχουν μεγάλη χρησιμότητα οι προβληματισμοί του, 

γιατί δίνουν το ερέθισμα για περαιτέρω διερεύνηση του 
θέματος που μας απασχόλησε και τον ευχαριστούμε γι’ 
αυτό. 

2 Έχει δίκιο ότι η κατάληξη –ιμος “ΔΕΝ «προσηλώνεται» 
σε παθητική σημασία”. Ούτε εμείς ισχυριζόμαστε κάτι 
τέτοιο, εφόσον με το «προσηλώνεται» εννοεί το 100% 
της χρήσης της κατάληξης αυτής. Εκείνο που 
υποστηρίζουμε – για το οποίο έγινε και σχετική 
συζήτηση στο 3ο Συνέδριο της ΕΛΕΤΟ – είναι το ότι η 
παραγωγική κατάληξη –ιμος είναι εκείνη που εκφράζει 
κυρίως την δυνατότητα να υφίσταται/υποστεί το 

προσδιοριζόμενο ουσιαστικό την ενέργεια του σχετικού 
ρήματος. Για την λεξικογραφική  διερεύνηση αυτής της 
«άποψης» ανατρέξαμε στο επιγραμμικό Αντίστροφο 
Λεξικό της υπό την Ά. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Ομάδας 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στον ιστότοπο: 
(http://kastor.komvos.edu.gr/dictionaries/dictOnLin
e/DictOnLineRev.htm). Η αναζήτησή μας απέδωσε 
1085 λέξεις σε -ιμος. Από αυτές αφαιρέσαμε 99 που 
ήταν τα σύνθετα με δεύτερο συνθετικό: -τιμος, -αιμος, 
-λαιμος, -έτοιμος και μερικά ξενικά όπως ούλτιμος, 
γκενεραλίσιμος, νομπιλίσιμος). Από τις υπόλοιπες 986 
αφαιρέσαμε όλα τα επίθετα που αποδίδουν ακριβώς 
την παραπάνω δυνατότητα. Προφανώς μέσα σ’ αυτά 
που αφαιρέθηκαν ήταν και τα  

αναγώγιμος 
εισαγώγιμος 
εξαγώγιμος 

επαγώγιμος 
παραγώγιμος 
προαγώγιμος 

 ενώ δεν αφαιρέθηκαν τα αγώγιμος και ημιαγώγιμος 
που χρησιμοποιούνται αντίθετα. 
Έμειναν, λοιπόν, οι 55 λέξεις [(55/986)= 5,6% του συνό-
λου] που αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα. 

 
Οι 55 λέξεις σε –ιμος που δεν αποδίδουν – εμφανώς –

παθητική δυνατότητα 
αβάσιμος 
αγνώριμος 
αγώγιμος 
αδόκιμος 
αθανάσιμος 
άλκιμος 
αναστάσιμος 
ανεγνώριμος 
ανθούσιμος 
ανώριμος 
αοίδιμος 
αρτύσιμος 
βάσιμος 
γιορτάσιμος 
γνώριμος 
γόνιμος 
Διακαινήσιμος 
δικάσιμος 
δόκιμος 

ελλόγιμος 
εμβόλιμος 
ευδόκιμος 
ημιαγώγιμος 
ημιμόνιμος 
θανάσιμος 
κάρπιμος 
κατακώχιμος 
κρίσιμος 
κύδιμος 
μισοτρόφιμος 
μόνιμος 
μπράτιμος 
νεκρώσιμος 
νηστίσιμος 
νόμιμος 
νόστιμος 
όψιμος 
 

παντόμιμος 
παραμόνιμος 
παραώριμος 
πένθιμος 
πολυκάρπιμος 
πρασινοπένθιμος 
προσδόκιμος 
πρώιμος 
σκόπιμος 
στάσιμος 
σταυραναστάσιμος 
τρόφιμος 
υπερώριμος 
φρόνιμος 
χοντρονόστιμος 
χρήσιμος 
ώριμος 
ωφέλιμος 
 

Ώστε και λεξικογραφικά επαληθεύεται ότι η παραγωγική 
κατάληξη -ιμος έχει – στην συντριπτική πλειονότητα 
των περιπτώσεων – τη σημασία που υποστηρίξαμε. 

3 Συμφωνούμε μαζί του για την ανάλογη σημασία της 
παραγωγικής κατάληξης -τός (χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι η φράση «τα μέταλλα είναι όλκιμα και 
ελατά» που αποδίδει δύο βασικές ιδιότητες των 
μετάλλων, στην οποία χρησιμοποιούνται και οι δύο 
παραπάνω παραγωγικές καταλήξεις). Η κατάληξη –τός, 
όμως, έχει και πολύ περισσότερες άλλες σημασίες. 

4 Όσο για τη μεταγωγή με την έννοια «switching», η 
αντίρρησή μας είναι ότι ήδη από την αρχαία ελληνική 
μία από τις σημασίες του ρήματος μετάγω ήταν: 
• «μεταβάλλω (αλλάζω) δρόμον, υπάγω από άλλον 

δρόμον» (Ι. Σταματάκος, Λεξικόν της Αρχαίας 
Ελληνικής Γλώσσης)  

• «αποστρέφω, απομακρύνω» (Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ) 
Επομένως, εκείνος ο ονοματοθέτης (του ΟΤΕ ή της 
ΔΕΗ ή του Πανεπιστημίου ή του Πολυτεχνείου) που 
επέλεξε τον όρο αυτόν πριν από 30 και περισσότερα 
χρόνια, δεν είχε κάνει κακή επιλογή. Τόσο στην 
Ηλεκτροτεχνία όσο και στις Τηλεπικοινωνίες ο όρος δεν 
δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Απεναντίας, ο αγγλικός 
όρος transducer ενώ έχει – όπως λέει και ο ΚΠ –
ετυμολογική συγγένεια με τον «μεταγωγέα» δεν έχει 
καμία εννοιολογική σχέση με αυτόν γιατί η έννοια που 
αντιπροσωπεύει είναι «μετατροπέας» μορφών 
ενέργειας. 

Κ.Β. 
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Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ1 έλα κι εσύ 
 

 
 

1. Μας αφορά όλους η ορθή χρήση 
του ρήματος «αφορώ»· 

στην κατάδειξη αυτού ακριβώς του 
γεγονότος αφορά το σημερινό θέμα 

της στήλης! 
Τα τελευταία χρόνια «μας προέκυψε» εσφαλμένη σύνταξη 
του ρήματος «αφορώ» (με τη σημερινή σημασία του: 
αναφέρομαι σε, σχετίζομαι με, έχω σχέση με, έχω δουλειά 
με, ενδιαφέρω) – ενός ρήματος που έχει ενσωματωθεί στην 
καθομιλουμένη και χρησιμοποιείται από μερικά εκατομ-
μύρια Έλληνες (πεπαιδευμένους ή μη) με συγκεκριμένη 
νεοελληνική σύνταξη: δηλαδή με άμεσο αντικείμενο σε 
πτώση αιτιατική. Ακούγονται και γράφονται, λοιπόν, 
φράσεις όπως «αυτό το θέμα δεν αφορά σε μένα», «η 
απαγόρευση του καπνίσματος αφορά μόνο στους 
δημόσιους χώρους», που είναι λανθασμένες, αντί των 
ορθών: «αυτό το θέμα δεν με αφορά», «η απαγόρευση του 
καπνίσματος αφορά μόνο τους δημόσιους χώρους».  
Σύμφωνα με το Λεξικό του Δ. Δημητράκου, πρωταρχικά, 
στα αρχαία ελληνικά, αφορώ (= από+ορώ) εσήμαινε 
«βλέπω κάτι από μακράν, και δη αφ’ υψηλού, διακρίνω 
καλώς, αγναντεύω» και η σύνταξή του ήταν με αιτιατική 
(αφορώ τι). Νεότερη σημασία του αφορώ ήταν 
«παρατηρώ, στρέφω τους οφθαλμούς, αποβλέπω, 
αποσκοπώ» και με αυτήν τη σημασία η σύνταξή του ήταν 
«αφορώ είς τι». Αύτή η σημασία έχει διατηρηθεί μέχρι 
σήμερα με την ανάλογη σύνταξη (αφορώ σε κάτι), αλλά σε 
πολύ περιορισμένη χρήση· αντ’ αυτής χρησιμοποιούνται τα 
ρήματα αποβλέπω, αποσκοπώ κ.ά.  
Σήμερα, όμως, σε πολύ διαδεδομένη χρήση είναι το 
αφορώ με τη σημασία που είπαμε στην αρχή «αναφέρομαι 
σε, έχω σχέση με κτλ.» και σύνταξη με αιτιατική (αφορώ 
κάτι = αναφέρομαι σε κάτι  αφορώ κάποιον = αναφέρομαι 
σε κάποιον).  
Και τα λεξικά της νεοελληνικής γλώσσας τι λένε; Το Λεξικό 
του Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη δεν αναφέρει καν τη χρήση 
του αφορώ ως «αποβλέπω, αποσκοπώ·» είναι όμως 
σαφέστατο και με πλήθος παραδειγμάτων για την ευρεία 
χρήση του αφορώ ως «αναφέρομαι σε». Το Λεξικό του 
Γ. Μπαμπινιώτη αναφέρει σε ειδικό πλαίσιο και τις δύο 
σημασίες (νεότερη και σημερινή) και τη διαφορετική 
σύνταξη· αλλά δεν τις διαχωρίζει σαφώς. Το Μείζον Λεξικό 
των Τεγόπουλου – Φυτράκη αναφέρει και τις δύο σημασίες, 
αλλά σύνταξη μόνο με αιτιατική. 
Συνοψίζοντας, θεωρούμε ότι ο κανόνας μπορεί να 
διατυπωθεί ξεκάθαρα: 

Χρήση: Σύνταξη με: 
αφορώ = αναφέρομαι σε, έχω σχέση 

με, ενδιαφέρω 
αιτιατική 

αφορώ =  αποσκοπώ, αποβλέπω σε + αιτιατική 
 
Παραδείγματα: 

Χωρίς το «αφορώ»: Με το «αφορώ»: 
Το θέμα αυτό δεν είναι δική 
σου δουλειά. 

Το θέμα αυτό δεν σε αφορά. 

Δεν μας ενδιαφέρουν  οι 
πολιτικές του πεποιθήσεις. 

Δεν μας αφορούν οι πολιτικές 
του πεποιθήσεις 

Ο κανόνας αυτός δεν αναφέ-
ρεται σε όλες τις περιπτώσεις. 

Ο κανόνας αυτός δεν αφορά 
όλες τις περιπτώσεις. 

                                                 
1 ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

Σχετικά με την υπόθεσή σου 
όλα προχωρούν κανονικά. 

Όσον αφορά2 (ή σε ό,τι 
αφορά) την υπόθεσή σου όλα 
προχωρούν κανονικά 

Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί 
στον εκφοβισμό του μάρτυρα. 

Η ενέργεια αυτή αφορά στον 
εκφοβισμό του μάρτυρα. 

Η αναβολή αυτή έχει σκοπό 
να κερδηθεί χρόνος. 

Η αναβολή αυτή αφορά στο 
να κερδηθεί χρόνος. 

Κ.Β.    
 
 

2. Απόψεις/προτάσεις για τους όρους 
του φύλλου αρ. 54 

Ο Κώστας Παπαθανασίου, μέλος της ΕΛΕΤΟ και 
αναγνώστης του «Ο» μας γράφει σε σημείωμά του: 

«Επί του “Ορογράμματος“ αρ. 54, Μάιος-Ιούνιος 2002: 
1. thermobaric bomb = θερμοβαρική βόμβα 
 [διότι το ουσιαστικό «βάρος» ως α’ συνθετικό και με την 

ειδική έννοια της «πίεσης του αέρα» έχει ήδη καθιε-
ρωθεί (πρβλ «βαρόμετρο», πνευμονικό «βαρότραυμα» 
εξ εκρήξεως κλπ.) και έχει δώσει την αντίστοιχη δόκιμη 
απόδοση: 

 hyperbaric oxygen chamber = θάλαμος υπερβαρι-
κού οξυγόνου (στα γυμναστήρια και ινστιτούτα αδυ-
νατίσματος)]. 

2. perform, performer, performance 
 Πέραν των εναλλακτικών αποδόσεων γενικής χρήσεως, 

βασιζόμενων στα ρήματα «εκτελώ, παίζω, παρουσιάζω, 
ερμηνεύω, κλπ.», ειδική χρήση μπορούν να έχουν οι 
αποδόσεις «διαδραματίζω, διαδραματιστής, διαδραμά-
τιση» και ακόμα ειδικότερη η απόδοση: 

 performance art = τέχνη διαδραματίσεων, 
 τεχναγωγία,  

 οπότε: 
 perform = τεχναγωγώ και 
 performer = τεχναγωγός 
 (κατά το «ψυχαγωγός, παιδαγωγός»). 
3. cindynique = κινδυνική, κινδυνικά (κατά το «μαθημα-

τικά») 
  Κ.Π., Καρδίτσα 2-8-2002». 

Τις ενδιαφέρουσες προτάσεις του Κ.Π. θα εξετάσει το ΓΕΣΥ 
σε ανασκόπηση των παραπάνω εννοιών και όρων, μαζί με 
όποια άλλα, ενδεχομένως, νεότερα στοιχεία. 

Κ.Β.    
 
 

“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. 
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
Β. Α. Φιλόπουλος 
Πρόεδρος ΕΛΕΤΟ 
Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής 
Μ. Καρδούλη 
Α. Λάμπρου-Γκόνου 
Β.Α.Φιλόπουλος 
Τηλέφωνα:  
πρωί: 010-6118986 
εσπέρα: 010-8042313, 010-8619521 
Τηλεομοιότυπο: 010-8068299, 010-8042385 
Ηλ. Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος Ιντερνετ: http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 
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. 
Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
ή μέρους του “Ο” με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 

 

                                                 
2 Προσοχή! Όχι, εδώ, το εντελώς λανθασμένο και άσχετο «ως αναφορά» 
που ακούγεται πολλές φορές! 
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ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society  for  Terminology  (ELETO) 
 
ΓΡΑΦΕΙΑ: 
Επιδαύρου & Αρτέμιδος 6, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: 
Σωκράτη Τσάκωνα 5, 15236  ΠΕΝΤΕΛΗ 

 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Τηλ.: 210-8042313, 210-8619521, 210-6838254 
Τηλεομ.: 210-8068299, 210-8042385 
Ηλ.Ταχ.: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http://sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 

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) 
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4ο Συνέδριο 
 

«Ελληνική Γλώσσα και 
Ορολογία» 

 
Ανακοίνωση-Πρόσκληση για υποβολή 

περιλήψεων 
 
Η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ), σε συνεργασία 
με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(ΕΚΠΑ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
(ΑΠΘ), το Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ), το Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο (ΙΠ), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
(ΕΜΠ), το Γαλλικό Ινστιτούτο Aθηνών (IFA), τον Ελληνικό 
Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), το Ινστιτούτο 
Επεξεργασίας Λόγου (ΙΕΛ), τον Οργανισμό για τη 
Διεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ) και τον 
Πανελλήνιο Σύλλογο Επαγγελματιών Μεταφραστών 
(ΠΣΕΜ) διοργανώνουν το 4ο Συνέδριο “Ελληνική 
Γλώσσα και Ορολογία”. 
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση της 
κατάστασης της Ελληνικής Γλώσσας και Ορολογίας στις 
σημερινές συνθήκες, όπως διαμορφώνεται στο 
πολύγλωσσο περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σε 
συνάρτηση και με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της 
εξελισσόμενης ήδη Κοινωνίας της Πληροφορίας. 
Η θεματολογία του Συνεδρίου είναι: 

1. Ιστορική θεώρηση 
2. Γλωσσολογικές-Οντολογικές αρχές Ορολογίας με 

εστίαση στην Ελληνική Ορολογία (αρχές και μέθοδοι 
οροδοσίας κτλ.) 

3. Ορολογικοί πόροι (ειδικά ερμηνευτικά ή πολύγλωσσα 
λεξικά, συλλογές όρων, σώματα ειδικών κειμένων) 

4. Τυποποίηση Ορολογίας (διεθνοποίηση εννοιών και 
διαγλωσσική τυποποίηση και αντιστοίχιση όρων) 

5. Νέες Τεχνολογίες και Ορολογία 
6. Η Ορολογία στη Μετάφραση. 
7. Δραστηριότητα φορέων και οργάνων Ορολογίας. 

Το Συνέδριο είναι ανοικτό σε όποιον ενδιαφέρεται για την 
Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία, τόσο στην Ελλάδα όσο 
και στο εξωτερικό. Επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι 
η ελληνική, η αγγλική και η γαλλική γλώσσα. 
 

 
Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 30-31 
Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2003. 

Καλούνται 
οι εισηγητές που επιθυμούν να παρουσιάσουν εργασία για 
ανακοίνωση στο συνέδριο, να υποβάλουν περίληψη. Η 
περίληψη θα πρέπει να είναι σε μια από τις επίσημες 
γλώσσες του συνεδρίου και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 
τις 150 λέξεις. Στο φύλλο της περίληψης θα πρέπει να 
αναγράφεται η φράση 4ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα 
και Ορολογία», Αθήνα, 30-31 Οκτωβρίου και 1 
Νοεμβρίου 2003, ο τίτλος της ανακοίνωσης και τα στοιχεία 
(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, ταχ. Διεύθυνση, τηλέφωνο, 
τηλεομοιότυπο, ηλ-διεύθυνση) του συγγραφέα ή των 
συγγραφέων. 
Το κείμενο της περίληψης πρέπει, μέχρι και τις 15 
Μαρτίου 2003, να σταλεί, ως συνημμένο ηλεκτρονικό 
κείμενο doc (WORD 97 ή WORD 2000) στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση valeonti@otenet.gr ή να σταλεί, εκτυπωμένο 
και σε δισκέτα, ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: 

Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας 
Σ. Τσάκωνα 5 

152 36  ΠΕΝΤΕΛΗ. 
Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου θα αποφασίσει 
για τις αποδεκτές ανακοινώσεις ως τις 15 Απριλίου 2003. 
Στους συγγραφείς που θα επιλεγούν θα δοθούν πρόσθετες 
πληροφορίες για την επεξεργασία των πλήρων κειμένων 
των ανακοινώσεων, τα οποία θα πρέπει να παραληφθούν 
από την ΕΛΕΤΟ, σε ηλεκτρονική μορφή, πριν από τις 30 
Ιουνίου 2003.  Για πληροφορίες: 
 
Γραμματεία του Συνεδρίου: 
κος  Α. Αλεξόπουλος, τηλ. 210 6118911 
κος Τ. Ορφανός: τηλ. 210 6111020 
κος Ι. Σαριδάκης, τηλ. 210 2120113,  
κα  Π. Παπαδοπούλου, τηλ. 210 9323243 
Τηλεομοιότυπο: 210 8068299 
Ηλ.Ταχ.: torfanos@ote.gr  - aalexopoulos@ote.gr 
Ιστότοπος: http://sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 

Η Οργανωτική Επιτροπή 
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 Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 

σχετικά με Ορολογία 
(Διαρκής Πίνακας του «Ο») 

Σε κάθε φύλλο του «Ο» ο Πίνακας Συνεδρίων/Συμποσίων/ 
Σεμιναρίων που δημοσιεύεται περιλαμβάνει – σε ενιαία 
αρίθμηση – εκδηλώσεις που έχουν σχέση με Ορολογία και 
πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, στον 
Ευρωπαϊκό ή Παγκόσμιο χώρο. Η πληροφόρηση του «Ο» 
για τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή 
ηλεκτρονική ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm 
(Διεθνές Κέντρο Πληροφοριών για την Ορολογία – Ιστότο-
πος: http://linux.infoterm.org/), του οποίου η ίδια είναι 
μέλος. 

Κάθε φορά αφαιρούνται από τον Πίνακα οι εκδηλώσεις που 
έχουν ήδη διεξαχθεί και προστίθενται άλλες μελλοντικές 
που είναι στη φάση της διοργάνωσης. Η σειρά στον Πίνακα 
ακολουθεί την χρονολογική σειρά με την οποία πρόκειται 
να πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις. 

1. VIEWDET 2002 – Διεθνής Εργομήγυρη της Βιέννης 
σχετικά με Τηλεκπαίδευση, Τηλεκατάρτιση, ηλ-Μάθηση 
και ηλ-Παιδεία, 5-7 Δεκεμβρίου 2002, Πανεπιστήμιο 
Τεχνολογίας της Βιέννης.(Πληροφορίες:                        : 
http://www.telab.tuwien.ac.at/Viewdet2002.html. 

2. Το Συνέδριο «TAMA South Africa 2003» (Terminology 
in Advanced Management Applications) θα γίνει στην 
Πρετόρια 17-21 Φεβρουαρίου 2003. Πληροφορίες:         
http://www.tama-sa.gov.za 

3. Το 3ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτιλιακής Ορολογίας – 
Επικοινωνία και Παγκοσμιοποίηση – θα γίνει στη 
Λισαβόνα στις 23-24 Ιουνίου 2003. Διοργανωτής: 
Ινστιτούτο Θεωρητικής και Υπολογιστικής Γλωσσο-
λογίας. Πληροφορίες: http://www.infoterm.org 

4. Το 14ο Ευρωπαϊκό Συμπόσιο για την επικοινωνία, 
καλλιέργεια, γνώση μέσω ειδικών γλωσσών (LSP) 
18-22 Αυγούστου 2003, Πανεπιστήμιο του Surrey, 
Guildford, UK. Πληροφορίες:                                           
http://www.computing.surrey.ac.uk/lsp2003/ 

 
 
 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
 
 
 
 

Λάβαμε – και ευχαριστούμε – τα ακόλουθα περιοδικά: 
• Οικονομική Βιομηχανική Επιθεώρηση, τεύχ.783, 

Οκτ. 2002. 
• Χρονικά, φύλλο 181, Σεπτ.-Οκτ. 2002. 
• Ερευνώντας τεύχ. 10, Σεπτ. 2002. 
• Καταναλωτής, τεύχ. 326, Οκτ. 2002. 
• Η Γλώσσα μας, αρ. φύλ. 112, Αύγ. 2002. 
 
 
 

 
      Τρεις "σύγχρονες" αρχαίες φράσεις 

 

Από τις «Σελίδες για τη γλώσσα» στον ιστότοπο του Νίκου 
Σαραντάκου αναδημοσιεύουμε: 

«Πολλές παροιμιακές και ιδιωματικές φράσεις που 
χρησιμοποιούμε στον σημερινό προφορικό και γραπτό μας λόγο 
προέρχονται από τα αρχαία ή έστω τα παλαιότερα ελληνικά. Θα 
αναφέρουμε εδώ τρεις φράσεις που μοιάζουν εξαιρετικά 
σύγχρονες, κι όμως έχουν την απαρχή τους ή το αντίστοιχό τους 
στην αρχαία γραμματεία.  

Για κάποιον που έχει στάση υπερβολικά ευθυτενή, συχνά μάλιστα 
και ύφος επηρμένο, λέμε ότι στέκεται "σαν να έχει καταπιεί 
στέκα". Η έκφραση είναι σύγχρονη, αλλά ακριβώς αντίστοιχη 
εικόνα βρίσκουμε στον Επίκτητο, ο οποίος απευθυνόμενος σε 
κάποιον που θέλει να τον θαυμάζουν, του λέει: "τι ουν ημίν 
οβελίσκον καταπιών περιπατείς;" Οβελίσκος εδώ είναι η μικρή 
σούβλα (υποκοριστικό του οβελός) και δυστυχώς στη νεοελληνική 
μετάφραση που έχω υπόψη μου ο μεταφραστής θεωρεί καλό να 

διατηρήσει τη λέξη, αλλά βέβαια στα νέα ελληνικά ο οβελίσκος δεν 
είναι ούτε στέκα του μπιλιάρδου, ούτε μικρή σούβλα, αλλά κάτι 
πολύ ογκωδέστερο που πολύ δύσκολα καταπίνεται, έστω και 
μεταφορικά.  

Για κάποιον που με πλάγια μέσα πετυχαίνει κάτι, κυρίως δε να 
προσληφθεί κάπου ή να προσποριστεί κάποιο ευεργέτημα που 
δεν δικαιούται, λέμε ότι "μπήκε από το παράθυρο". Η φράση 
φαίνεται γέννημα-θρέμμα της νεοελληνικής πραγματικότητας, 
όμως η πρώτη μορφή της απαντά σχεδόν δυο χιλιάδες χρόνια 
νωρίτερα, στον Πλούταρχο. 'Ενα από τα έργα του είναι τα 
Συμποσιακά, στα οποία εξετάζονται διάφορα "προβλήματα" που 
αφορούν τα συμπόσια ή που συνηθιζόταν να συζητιούνται στα 
συμπόσια·θελτικές κουβέντες του κρασιού, περίτεχνα δουλεμένες. 
Σε μια τέτοια κουβέντα, θέμα της συζήτησης είναι αν πρέπει ο 
οικοδεσπότης να τοποθετεί τους προσκαλεσμένους του σε 
συγκεκριμένες θέσεις ή μήπως είναι καλύτερο να τους αφήνει να 
διαλέγουν οι ίδιοι τις θέσεις τους. Εκεί, ο Πλούταρχος, 
αποκρούοντας τη δεύτερη αυτή άποψη, λέει: "δέδια μη δοκώμεν 
τη αυλείω τον τύφον αποκλείοντες εισάγειν τη παραθύρω μετά 
πολλής αδιαφορίας", δηλαδή "φοβάμαι μήπως, από την πολλή 
φροντίδα να αποφύγουμε τις διακρίσεις, φαίνεται μεν ότι 
διώχνουμε τη ματαιοδοξία από την πόρτα αλλά στην 
πραγματικότητα την βάζουμε μέσα από το παράθυρο". Χρήση 
πολύ όμοια με τη σημερινή.  

Η τρίτη φράση που θα εξετάσω είναι εκείνη που μιλάει "για την 
αγελάδα που κλωτσάει την καρδάρα με το γάλα και τη χύνει". 
Η φράση αυτή χρησιμοποιείται αρκετά συχνά στις εφημερίδες· 
θυμάμαι μάλιστα συνέντευξη πολιτικού, ο οποίος, όταν του 
επισήμαναν ότι η συμπεριφορά του μοιάζει με της αγελάδας που 
χύνει την καρδάρα με το γάλα, δηλαδή ότι με μια του ενέργεια 
χαλάει όσα έχει κερδίσει από μακρόχρονες προσπάθειες, 
απάντησε ευφυώς ότι "βεβαίως το βλέπετε από τη σκοπιά του 
αγελαδοτρόφου· για την αγελάδα δεν είναι κακό να χύνει το γάλα." 
Ομολογώ ότι εντύπωσή μου ήταν ότι η φράση είναι πρόσφατο 
δάνειο από άλλη γλώσσα. Διαβάζοντας όμως τον Λιβάνιο, τον 
τελευταίο ίσως μαχόμενο εθνικό συγγραφέα της ύστερης 
αρχαιότητας, βρήκα μια επιστολή του στην οποία προτρέπει 
κάποιον να μη μιμηθεί την αγελάδα της παροιμίας και να μην χύσει 
με μια κλωτσιά όσο γάλα μαζεύτηκε: "μη την εν τη παροιμία 
μιμείσθαι βουν μηδ' ο ημέλχθη γάλα λακτίσαντα εκχέαι" 
Βλέπουμε ότι η φράση ήταν ήδη παροιμιώδης από την εποχή του 
Λιβανίου, αν και, από μια πρόχειρη έρευνα, οι αρχαίοι 
παροιμιογράφοι φαίνεται να μιλάνε όχι για αγελάδα, παρά για την 
"αίγα από τη Σκύρο" (τη Σκυρία αίγα): αι γαρ κατά Σκύρον αίγες 
πολύ γάλα αφιείσαι, είτα ανατρέπουσιν το αγγείον».  

Τη σχετική σελίδα θα τη βρείτε στη διεύθυνση: 
http://members.tripod.com/~sarant_2/language.html 

 

 
    «ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΘΥΡΕΣ» στο ΙΕΛ 

 
Ο εορτασμός της 10χρονης προσφοράς του Ινστιτούτου 
Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) στο χώρο της καινοτομίας 
στην επεξεργασία του φυσικού προς τον τεχνητό λόγο, 
σημαίνει ταυτόχρονα και την συγκομιδή αντίστοιχων 
προϊόντων, των οποίων η παρουσία και η χρήση στην 
ελληνική και ξένη αγορά σημαίνει κέρδος για την ελληνική 
γλώσσα. 
Κάθε φορά που καινοτομεί το ΙΕΛ κερδίζει η Ελληνική 
Γλώσσα διαχρονικά. Αυτήν την απλή σκέψη θέλει να 
μοιραστεί η ΕΛΕΤΟ με τους αναγνώστες του 
Ορογράμματος επ’ ευκαιρία της εορταστικής ημερίδας-
συνεδρίου με τίτλο «Ανοιχτές Θύρες». 
Της επίσημης τελετής (την οποία προλόγισε ο Γενικός 
Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Δ. Δενιόζος) προ-
ηγήθηκε παρουσίαση ΛΥΣΕΩΝ από διακεκριμένους 
ερευνητές σχετικά με τα ζητήματα: 

α) Εξαγωγής (Γ. Παλιούρας, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ) 
β) Ταξινόμησης (Γ. Ταμπουρατζής, ΙΕΛ) 
γ) Διαχείρισης (Γ. Καρβέλης, 01 Πληροφορική) 
δ) Ανάκτησης (Σ. Πιπερίδης, ΙΕΛ)  
 της γνώσης/ πληροφορίας και της 
ε) Σημασιολογικής πρόσβασης στην πληροφορία (Π. 

Κωνσταντόπουλος – Παν. Κρήτης) 



ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ Αρ.57 

 3

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν από ερευνητές του ΙΕΛ 
Α. οι σειρές προγραμμάτων της Γλωσσικής Εκπαίδευσης: 

Λογομάθεια, Φιλογλωσσία, Θύμησις, προγράμματα για 
την εκμάθηση-στήριξη της Νεοελληνικής ως μητρικής 
και ως ξένης γλώσσας, καθώς και οι σειρές για την 
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: Ηρόδοτος, Ανθολόγιο, 
Ομηρικά Έπη, 

Β. τα γλωσσικά εργαλεία για τη Γλωσσική Τεχνολογία: 
Συμφωνία, Εκφωνητής, Tr.Aid και ο Εθνικός Θησαυρός 
Ελληνικής Γλώσσας (ΕΘΕΓ). 

Αυτό που αποκομίζει ο ενημερωνόμενος επισκέπτης στο 
ΙΕΛ είναι η αίσθηση μιας πραγματικότητας που συνοψίζεται 
με τη λέξη «ΚΥΨΕΛΗ». 
Στην κυψέλη αυτή της επεξεργασίας του λόγου γίνεται η 
αρμονική μεταφορά του «φυσικού» προς το «τεχνητό» 
λόγο κάτω από την ισχυρή, άοκνη και εμπνευσμένη 
φροντίδα του καθηγητή Γ. Καραγιάννη, Διευθυντή του ΙΕΛ 
και στυλοβάτη του. 
Στο σημείο διεπαφής του φυσικού με το τεχνητό, εκεί 
ακριβώς, συντελείται η συνειδητοποιημένη τάξη. Η έρευνα 
του ΙΕΛ και τα προϊόντα του στοχεύουν εκεί και στη φιλική 
μεταφορά της τακτικής πληροφορίας τόσο στα στάδια 
παραγωγής, αξιολόγησης, ταξινόμησης, αρχειοθέτησης, 
χρήσης, όσο και στα στάδια αναγνώρισης, αναζήτησης, 
ανάκτησης της πληροφορίας. 
Πολλοί οι φερέλπιδες ερευνητές στο ΙΕΛ, τόσο στο 
Επιστημονικό Συμβούλιο όσο και στο στίβο της 
καθημερινής άσκησης, στους οποίους η ΕΛΕΤΟ απευθύνει 
θερμά συγχαρητήρια, προσθέτοντας και την ευχή αυτό το 
έργο να το χαρούν περισσότεροι χρήστες στον ευρύτερο 
χώρο των ελληνιστών και στην Αλλοδαπή. 
Οι αρμόδιοι καλούνται να συνδράμουν προς αυτήν την 
κατεύθυνση. 

Για την ΕΛΕΤΟ 
Μ.Κ. 

 
    Εκδόθηκε το Αντίστροφο Λεξικό 

Ως τώρα μπορούσαμε να συμβουλευόμαστε το «Αντίστρο-
φο Λεξικό της Νεοελληνικής» της καθηγήτριας ‘Αννας 
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (εκλεκτού μέλους της ΕΛΕΤΟ) και 
των συνεργατών της μόνο στο Ίντερνετ. Ο σχετικός 
ιστότοπος είναι: 
http://kastor.komvos.edu.gr/dictionaries/dictOnLine/Di
ctOnLineRev.htm. 
Τώρα, όμως, το Αντίστροφο Λεξικό έχει εκδοθεί σε έντυπη 
μορφή· είναι ένας σημαντικός τόμος που μας έστειλε η 
συγγραφέας και την ευχαριστούμε θερμά· ο τόμος ήδη 
κοσμεί τη βιβλιοθήκη της ΕΛΕΤΟ. 
Το Αντίστροφο Λεξικό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την 
ορολογική εργασία. Οι λέξεις ταξινομούνται σε αλφαβητική 
σειρά από το τέλος προς την αρχή, πράγμα που σημαίνει 
ότι βρίσκονται πλάι-πλάι οι λέξεις με την ίδια παραγωγική 
κατάληξη ή με το ίδιο δεύτερο συνθετικό· επομένως 
προσφέρονται για διερεύνηση της έκτασης και έντασης με 
την οποία χρησιμοποιούνται στην νεοελληνική τα διάφορα 
καταληκτικά οροστοιχεία στην παραγωγή και σύνθεση. 
Ήδη από την ηλεκτρονική του μορφή στο Ίντερνετ, το 
Αντίστροφο Λεξικό αποτελεί εξαιρετικής σπουδαιότητας 
έργο αναφοράς για το ορολογικό έργο των Συλλογικών 
Μελών και Ομάδων της ΕΛΕΤΟ. Συχνά γίνεται μνεία της 
χρήσης και σπουδαιότητάς του,· αφού αποτελεί μοναδικό 
σύγχρονο βοήθημα στη λειτουργία της οροδοσίας γιατί οι 
πληροφορίες σύνθεσης και παραγωγής λέξεων που μας 
παρέχει είναι πολύτιμες για τη δημιουργία σύγχρονων 
σύμπλοκων όρων και δεν είναι δυνατό να αντληθούν από 
τα συνήθη λεξικά.  

Κ.Β. 
 
 

 
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ – ΜΕΛΩΝ 

 
Προσοχή! Νέος αριθμός τραπεζικού λογαριασμού! 

Η εξόφληση των συνδρομών των μελών γίνεται: 
1 με απευθείας πληρωμή στην ταμία της ΕΛΕΤΟ,  

κα Α. Γκόνου,  
Λ. Κατσώνη 16, 
145 61 Κηφισιά 
τηλ.: 210-8019550 

ή 
2 με καταβολή στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΛΕΤΟ 

(Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 671/48010084). Προσοχή! Κατά 
την κατάθεση να ζητάτε να καταχωρηθεί το όνομά σας. 

 
Στην περίπτωση 2 είναι απαραίτητο τα μέλη να στέλνουν 
φωτοαντίγραφο της απόδειξης ταχυδρομικώς στη διεύθυνση 
της ΕΛΕΤΟ ή τηλεομοιοτυπικά την απόδειξη στον αριθμό 
210 8068299 ή ηλ-μήνυμα στη διεύθυνση valeonti@otenet.gr. 
 

 

 
Cognitive dissonance: 

γνωστική ασυμφωνία, δυσαρμονία 
ή κάτι άλλο; 

– και από μια άλλη σκοπιά – 
Με την συνδρομή της Ψυχολογίας, της Κυβερνητικής και 
της Ορολογίας η επικοινωνία μεταξύ επιστημόνων και 
επιστημόνων και γενικού κοινού πραγματοποιείται μέσα σε 
καλύτερες συνθήκες. 
Είναι γνωστό ότι από τη στιγμή που τόσο η Θεωρία των 
Συστημάτων, η Συστημική επιστήμη, όσο και η 
Κυβερνητική έκαναν χρήση της έννοιας του Συστήματος 
ήτοι του όλου, το οποίο απαρτίζουν συμβατά μέρη και του 
οποίου η λειτουργία πραγματοποιείται χάριν των δομών και 
των σχέσεών τους, από τότε η έννοια της μνήμης παύει να 
θεωρείται πλέον ως στατικός αποθηκευτικός χώρος 
γνώσεων, αλλά εμφανίζεται ως το δυναμικό φυσικό 
σύστημα επεξεργασίας της πληροφορίας1. Την 
επεξεργασία της πληροφορίας από το όργανο λήψης 
εμπλουτίζουν οι έννοιες της ικανότητας λήψης, εκτίμησης, 
χρήσης της πληροφορίας αυτής. Ωστόσο η αξιολόγηση της 
εξίσωσης της αντικειμενικής αξίας της πληροφορίας και της 
αντίστοιχης ορθής εκτίμησης της σημασίας της είναι 
διαδικασία η οποία εδράζεται στην ορθή λειτουργία του 
Κεντρικού Νευρικού Συστήματος και του μαθησιακού 
περιβάλλοντος του ατόμου. 
Όταν υπάρχει έλλειμμα στην ανωτέρω εξίσωση, είτε αυτό 
είναι διαδικαστικό ή λειτουργικό, τότε επηρεάζεται η 
ικανότητα ορθής αντιστοίχισης της αξίας της πληροφορίας 
και της εκτίμησής της από δεδομένο λήπτη και έχουμε το 
φαινόμενο της «γνωστικής ασυμφωνίας». Ο όρος είναι 
δόκιμος στους Έλληνες ψυχολόγους και προέρχεται από 
τον όρο «cognitive dissonance»· όρος νεολογικός της 
δεκαετίας του 80 (1982 Leon Festinger). Άραγε ο όρος που 
προσέφεραν οι ψυχολόγοι καλύπτει την έννοια αυτή για 
τους ορολόγους; 
Με τη συμβολή της Αργυρώς Χατζηϊωάννου2 με την 
ερώτησή της αν το έλλειμμα αυτό οφείλεται στη λειτουργία 
ή την διαδικασία, τα πράγματα εμπλουτίζονται στον 
προβληματισμό τους. Μήπως ο όρος «γνωστική 
δυσλειτουργία» θα κάλυπτε σε περίπτωση όπου το 
έλλειμμα ανάγεται σε λειτουργικό ελάττωμα; Επίσης, ο 
όρος «γνωστική δυσαρμονία» θα ήταν, σύμφωνα με τον 

                                                 
1  Ο όρος πληροφορία σημαίνει εδώ: γνώση {τεχνογνωσία} 
2  Αργυρώ Χατζηϊωάννου, MD, PhD, Επίκουρη καθηγήτρια Ιατρικής 
Σχολής Πανεπ. Αθηνών, Ιατρός δερματολόγος, αφροδισιολόγος, 
τοξικολόγος, βιοχημικός. 
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Αναλογικό Κανόνα3, εγγύτερος στο «dissonance»; 
Σε κάθε περίπτωση, όταν η χρήση καθιερώσει έναν όρο 
είναι δυσκολότερη η αντικατάστασή του· ωστόσο η ίδια 
έννοια είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί σε άλλα πεδία 
γνώσης όπως η Διδακτική, η Γλωσσολογία, η Ορολογία, με 
διαφορετικό όρο, αρκεί το περιβάλλον και τα συγκείμενα να 
το επιτρέπουν. 
Αυτό δεν δικαιολογεί βεβαίως την πολυσημία στην 
Ορολογία. Απλώς πρόκειται για «απόχρωση της έννοιας» 
εν χρήσει σε διάφορα πεδία γνώσης όπου ακριβέστεροι και 
λεπτότεροι όροι πρέπει να είναι εφικτοί. 

Μ.Κ. 
 

Βάση Όρων Πληροφορικής 
στο Ίντερνετ 

Μια προσφορά της ΕΛΕΤΟ και του Τμήματος 
Πληροφορικής του ΟΠΑ 

Ψάχνετε για αντιστοιχίες όρων Πληροφορικής (ή γενικότερα 
της Τεχνολογίας Πληροφοριών) στις γλώσσες ελληνική, 
αγγλική και γαλλική;  
Επισκεφτείτε τον ιστότοπο:  

www.cs.aueb.gr/ELETO-INFORTERM/ 
Είναι προσφορά της ΕΛΕΤΟ και του Τμήματος 
Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για 
ελεύθερη διάθεση στο Ιντερνετ της Βάσης όρων INFORTERM 
όπου έχουν περιληφθεί διεθνώς τυποποιημένες αντιστοιχίες 
όρων Πληροφορικής. Οι όροι της Βάσης έχουν εκπονηθεί από 
το συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ: ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ14· 

 
 
 
 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ5 έλα κι εσύ 
 

 
 

Όροι «εν παροπλισμώ» 
Ο όρος, ως λεκτική κατασήμανση της έννοιας (Πρότυπο 
ISO 1087-1)6 δεν έχει «στατικό» χαρακτήρα, αλλά διορθώνεται, 
τροποποιείται και βελτιώνεται ώστε να αντιπροσωπεύει καλύτερα 
(ορθότερα) την έννοια και, γενικά, εξελίσσεται και αυτός μαζί της.  
Ένας όρος – σύμφωνα με το ανωτέρω Πρότυπο – αξιολογείται με 
βάση την ορολογική αποδεκτότητά του και χαρακτηρίζεται, 
ανάλογα, ως προτιμώμενος όρος, αποδεκτός όρος ή 
αποδοκιμαζόμενος όρος. Ο προτιμώμενος όρος είναι ένας για 
κάθε έννοια, ενώ για την ίδια έννοια μπορεί να υπάρχουν ένας ή 
περισσότεροι συνώνυμοι όροι που θεωρούνται αποδεκτοί όροι. 
Οι αποδοκιμαζόμενοι όροι είναι όροι των οποίων δεν συνιστάται 
η χρήση (είτε είναι όροι απαρχαιωμένοι, που έχουν χρησιμοποιηθεί 
παλαιότερα και έχουν – επίσημα ή ανεπίσημα – εγκαταλειφθεί, είτε 
είναι όροι που δεν καλύπτουν ορθά την αντιστοιχία όρου-έννοιας 
και προκαλούν σύγχυση εννοιών στη χρήση τους, είτε έχουν κριθεί 
ακατάλληλοι για τα σημερινά γλωσσικά δεδομένα) και οι οποίοι 
έχουν αντικατασταθεί από προτιμώμενους και ενδεχομένως και 
από αποδεκτούς όρους.  
Η πρακτική των Ομάδων Ορολογίας (της ΕΛΕΤΟ, του ΕΛΟΤ κτλ.) 
είναι πριν κατατάξουν έναν εν χρήσει όρο ως αποδοκιμαζόμενο 
όρο να τον αφήνουν για ένα διάστημα ως αποδεκτό όρο για να 
χρησιμοποιείται παράλληλα με τον προτιμώμενο όρο, ώστε να γίνει 
ευρύτερα γνωστή η ταυτοσημία των δύο όρων. 
Ως παράδειγμα των ανωτέρω, αναφέρουμε τους όρους του 
ακόλουθου πίνακα για την απόδοση – από τη ΜΟΤΟ7.– μελών της 
οικογένειας αγγλικών όρων που αφορούν το ρήμα code : 

                                                 
3  Κώστας Βαλεοντής, Ο Αναλογικός Κανόνας στην υπηρεσία της 
σύγχρονης Ελληνικής Ορολογίας, Πρακτικά 1ου Συνεδρίου «Ελληνική 
Γλώσσα και Ορολογία», ΕΛΕΤΟ 1997, σ. 33-52. 

4 ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1: Ομάδα Εργασίας 1 “Ορολογία Πληροφορικής” της Τε-
χνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ48 «Ηλεκτρονική Επεξεργασία Πληροφο-
ριών», του ΕΛΟΤ. 

5  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
6  Διεθνές Πρότυπο ISO 1087-1 «Oρολογική εργασία – Λεξιλόγιο – Μέρος 

1: Θεωρία και εφαρμογή» 
7 ΜΟΤΟ: Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας, Ομάδα Εργασίας 
της Τεχνικής Επιτροπής “Τηλεπικοινωνίες” (ΤΕ-Τ), Συλλογικό Μέλος της 

Αγγλικός 
όρος 

Προτιμώμενος 
όρος 

Αποδοκιμαζόμενος 
όρος 

(en)code (εγ)κωδικεύω κωδικοποιώ 
(en)coding (εγ)κωδίκευση κωδικοποίηση 
(en)coder (εγ)κωδικευτής κωδικοποιητής 
decode αποκωδικεύω αποκωδικοποιώ 
decoding αποκωδίκευση αποκωδικοποίηση 
decoder αποκωδικευτής αποκωδικοποιητής 
transcode διακωδικεύω διακωδικοποιώ 
transcoding διακωδίκευση διακωδικοποίηση 
transcoder διακωδικευτής διακωδικοποιητής 
codec κωδαποκωδικευτής κωδικοαποκωδικοποιητής 
vocoder κωδικευτής φωνής κωδικοποιητής φωνής 
... ... ... 

 
Πρέπει να τονίσουμε, όμως, ότι από τους όρους που αποσύρονται 
από τη χρήση, κανένας, έστω και αν έχει χρησιμοποιηθεί σε 
ελάχιστο βαθμό, δεν καταργείται ολοσχερώς. Ο χαρακτηρισμός 
του ως αποδοκιμαζόμενου όρου, αλλά και το ουσιαστικό 
σταμάτημα της χρήσης του, δεν συνεπάγονται την εξαφάνισή του 
από τα Ειδικά Λεξικά ή τις Βάσεις Όρων του αντίστοιχου θεματικού 
πεδίου.  
Στο θέμα αυτό ασπαζόμαστε πλήρως την άποψη του καθηγητή Γ. 
Καραγιάννη (εκλεκτού μέλους της ΕΛΕΤΟ) ότι σήμερα, στην 
Κοινωνία της Πληροφορίας, για να καλύψουμε την ανάγκη 
πρόσβασης σε όλο το περιεχόμενο της ανθρώπινης γνώσης, 
χρειαζόμαστε «όλους τους χρησιμοποιηθέντες κατα καιρούς όρους, 
γιατί τελικός στόχος είναι η υποστήριξη της ανάκτησης της 
πληροφορίας που απαιτεί όλους τους όρους που απαντώνται στα 
προς ανάκτηση κείμενα»8. 
Εν κατακλείδι, οι αποσυρόμενοι από τη χρήση όροι, δεν 
καταργούνται, αλλά υφίστανται ένα είδος «παροπλισμού». Η 
πρόσβαση σ’ αυτούς πρέπει να είναι δυνατή από κάθε 
ενδιαφερόμενο, γιατί μέσω αυτών μπορεί να έχει περιγραφεί 
γνώση και πληροφορία πολύτιμη η οποία ενυπάρχει σε σχετικές 
πηγές και πρέπει να μπορεί, οποτεδήποτε χρειαστεί, να αντληθεί 
από τις πηγές αυτές. 

Κ.Β. 
 

 

“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. 
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
Β. Α. Φιλόπουλος 
Πρόεδρος ΕΛΕΤΟ 
Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής 
Μ. Καρδούλη 
Α. Λάμπρου-Γκόνου 
Β.Α.Φιλόπουλος 
Τηλέφωνα:  
πρωί: 210-6118986, 210-8619521 
εσπέρα: 210-8042313, 210-8619521 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299, 210-8042385 
Ηλ. Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος Ιντερνετ: http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 
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. 
Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
ή μέρους του “Ο” με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 

 

                                                                               
ΕΛΕΤΟ. Λειτουργεί με την ευθύνη και υποστήριξη του Οργανισμού Τηλε-
πικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), στα πλαίσια επίσημης συνεργασίας με τον 
Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 

8  Γ. Καραγιάννης, Εθνικό Πρόγραμμα Ορολογικού Συντονισμού (ΕΠΟΣ) – 
Στρατηγική μελέτη, μεθοδολογία και στόχοι, Πρακτικά 3ου Συνεδρίου 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», ΕΛΕΤΟ 2001, σ. 324-330 
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Όχι μόνο συνεδριακό 
αλλά και εκλογικό το 2003 

για την ΕΛΕΤΟ 
 
 

Η ΕΛΕΤΟ διανύει ήδη το ενδέκατο έτος της ηλικίας της. Στο 
διάστημα αυτό η Διοίκηση της Εταιρείας και ο συντονισμός, 
εν γένει, των εργασιών της επιτελέστηκε, διαδοχικά, από 
πέντε (5) Διοικητικά Συμβούλια (ΔΣ) εκλεγμένα σε 
αντίστοιχες αρχαιρεσίες, ενώ οι εργασίες παραγωγής 
ελληνικών όρων από τα Συλλογικά Μέλη της και από 
Ειδικές Ομάδες έγιναν υπό την επίβλεψη και έγκριση του 
Γενικού Επιστημονικού Συμβουλίου της (ΓΕΣΥ), που 
ανανεώθηκε και αυτό πέντε (5) φορές (μετά τις αντίστοιχες 
αρχαιρεσίες) από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα. Τόσο το 
ΔΣ όσο και το ΓΕΣΥ είναι άμισθα όργανα. 
Σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό της ΕΛΕΤΟ, μέσα στο 
2003 (κατά προτίμηση στους πρώτους μήνες) πρέπει να 
γίνουν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του 6ου Διοικητικού 
Συμβουλίου της και του 6ου ΓΕΣΥ. Η ΕΛΕΤΟ, όντας από 
την αρχή και παραμένοντας καθαρά επιστημονικός φορέας, 
με σκοπό και στόχους που δεν επιδέχονται αμφισημίες 
ούτε συνδέονται με αλλότριους σχεδιασμούς, δεν 
αντιμετωπίζει προβλήματα συναρτώμενα με τις διεργασίες 
ή τα αποτελέσματα των εκάστοτε αρχαιρεσιών. Μέχρι 
σήμερα – και οφείλουμε να κάνουμε το παν αυτό να 
συνεχιστεί – οι υποψήφιοι στις αρχαιρεσίες της διέπονταν 
από γνήσιο ενδιαφέρον για την Ελληνική Γλώσσα και 
Ορολογία· και όσοι από αυτούς εξελέγησαν και 
στελέχωσαν τα παραπάνω όργανά της προσέφεραν 
αφιλοκερδή εργασία επιδεικνύοντας αγαστή συνεργασία 
τόσο μεταξύ τους όσο και με τα λοιπά μέλη της ΕΛΕΤΟ και 
τα στελέχη των συνεργαζόμενων με αυτήν φορέων.  
Μέσα, λοιπόν, στον «πυρετό» των εργασιών για την 
προετοιμασία και διεξαγωγή του 4ου Συνεδρίου «Ελληνική 
Γλώσσα και Ορολογία» (30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 
2003) θα γίνουν και οι 6ες Αρχαιρεσίες της ΕΛΕΤΟ. Καλώς 
να γίνουν. Το νέο ΔΣ και το νέο ΓΕΣΥ θα πάρουν τη 
σκυτάλη από τα προηγούμενα και θα συνεχίσουν απτόητα. 
Η παράδοση των Συνεδρίων «Ελληνική Γλώσσα και 
Ορολογία» θα τηρηθεί επαξίως. Η δράση θα εξακολου-
θήσει τόσο στο μέτωπο της παραγωγής όρων όσο και στο 
μέτωπο των εκδηλώσεων και θα κορυφωθεί με τη 
διεξαγωγή του Συνεδρίου. Οι προσπάθειες όλων θα 
συντείνουν ώστε το 2003 να κλείσει με επιτυχία όπως και 
τα προηγούμενα και ακόμα καλύτερα. 

Κ.Β. 

 
 

Επί τω νέω έτει... 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ εύχεται 
σε όλα τα μέλη και όλους τους φίλους της 
ΕΛΕΤΟ, για το 2003:  
 

Προσωπική και Οικογενειακή 
Υγεία και Ευτυχία 
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ! 

 
 
 
 

4ο Συνέδριο “Ελληνική Γλώσσα 
και Ορολογία” 

Αθήνα, 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 
2003. 

Oι εισηγητές που επιθυμούν να υποβάλουν περίληψη 
και να παρουσιάσουν ανακοίνωση στο 4ο Συνέδριο 
(σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναλύονται στο 
προηγούμενο φύλλο του «Ο») να έχουν υπόψη τους 
τις χαρακτηριστικές ημερομηνίες: 
15 Μαρτίου 2003:  Λήξη προθεσμίας υποβολής περί-

ληψης της ανακοίνωσης 
15 Απριλίου 2003: Απόφαση της Επιστημονικής Επι-

τροπής του Συνεδρίου και επι-
λογή των αποδεκτών ανακοινώ-
σεων 

30 Ιουνίου 2003: Λήξη προθεσμίας υποβολής του 
πλήρους κειμένου κάθε ανακοί-
νωσης 

Γραμματεία του Συνεδρίου: 
κος  Α. Αλεξόπουλος, τηλ. 210 6118911 
κος Τ. Ορφανός: τηλ. 210 6111020 
κος Ι. Σαριδάκης, τηλ. 210 2120113,  
κα  Π. Παπαδοπούλου, τηλ. 210 9323243 
Τηλεομοιότυπο: 210 8068299 
Ηλ.Ταχ.: torfanos@ote.gr  - aalexopoulos@ote.gr 
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 Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 

σχετικά με Ορολογία 
(Διαρκής Πίνακας του «Ο») 

Σε κάθε φύλλο του «Ο» ο Πίνακας Συνεδρίων/Συμποσίων/ 
Σεμιναρίων που δημοσιεύεται περιλαμβάνει – σε ενιαία αρίθμηση – 
εκδηλώσεις που έχουν σχέση με Ορολογία και πρόκειται να 
διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, στον Ευρωπαϊκό ή Παγκόσμιο 
χώρο. Η πληροφόρηση του «Ο» για τις εκδηλώσεις αυτές 
προέρχεται κυρίως από τη συχνή ηλεκτρονική ενημέρωση της 
ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέντρο Πληροφοριών για την 
Ορολογία – Ιστότοπος: http://linux.infoterm.org/ ), του οποίου η 
ίδια είναι μέλος. 

Κάθε φορά αφαιρούνται από τον Πίνακα οι εκδηλώσεις που έχουν 
ήδη διεξαχθεί και προστίθενται άλλες μελλοντικές που είναι στη 
φάση της διοργάνωσης. Η σειρά στον Πίνακα ακολουθεί την 
χρονολογική σειρά με την οποία πρόκειται να πραγματοποιηθούν 
οι εκδηλώσεις. 

1. Το Γαλλικό Υπουργείο Έρευνας INSERM/CNRS-INIST/ICSTI, 
υποστηριζόμενο από το Διεθνές Συμβούλιο για την Επιστήμη 
ICSU/CODATA, διοργανώνει ένα Ευρωπαϊκό Σεμινάριο με 
τίτλο: «Ανοικτή Πρόσβαση στις Επιστημονικές και Τεχνικές 
Πληροφορίες: Τελευταία λέξη και Μελλοντικές Τάσεις», στο 
Παρίσι, 23-24 Ιανουαρίου 2003. Περισσότερες πληροφορίες 
στον ιστότοπο: http://www.inist.fr/openaccess/. 

2. Το Συνέδριο «TAMA South Africa 2003» (Terminology in 
Advanced Management Applications) θα γίνει στην Πρετόρια 
17-21 Φεβρουαρίου 2003. Πληροφορίες:         
http://www.tama-sa.gov.za 

3. IWPT 2003 – 8η Διεθνής Εργομήγυρη για Τεχνολογίες 
Συντακτικής Ανάλυσης. Διοργανωτής: η Ομάδα Ειδικού 
Ενδιαφέροντος για την συντακτική ανάλυση, ACL/SIGPARSE, 
της Ένωσης Υπολογιστικής Γλωσσολογίας (ACL) Πρόσκληση 
για Ανακοινώσεις. Η εργομήγυρη θα διεξαχθεί στις 23-25 
Απριλίου 2003, στη Νανσύ της Γαλλίας. 
Πληροφορίες:                                   http://iwpt03.loria.fr/ 

4. Στις 15-17 Μαΐου 2003, διοργανώνεται στο πανεπιστήμιο της 
πόλης του Δουβλίνου, Ιρλανδία,  Κοινή Εργομήγυρη που 
συνδυάζει την 7η Διεθνή Εργομήγυρη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης Μηχανικής Μετάφρασης και την 4η Εργομήγυρη 
Εφαρμογών Ελεγχόμενων Γλωσσών. Κύριο θέμα της 
εκδήλωσης: «Μετάφραση Ελεγχομενων 
Γλωσσών».                           
Πληροφορίες:http://www.eamt.org/eamt-claw03/ 

5. Το 3ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτιλιακής Ορολογίας – Επικοινωνία 
και Παγκοσμιοποίηση – θα γίνει στη Λισαβόνα στις 23-24 
Ιουνίου 2003. Διοργανωτής: Ινστιτούτο Θεωρητικής και 
Υπολογιστικής Γλωσσολογίας. Πληροφορίες: 
http://www.infoterm.org 

6. Το 14ο Ευρωπαϊκό Συμπόσιο για την επικοινωνία, καλλιέργεια, 
γνώση μέσω ειδικών γλωσσών (LSP) 18-22 Αυγούστου 2003, 
Πανεπιστήμιο του Surrey, Guildford, UK. 
Πληροφορίες:                                           
http://www.computing.surrey.ac.uk/lsp2003/ 

7.  Η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας, σε συνεργασία και με 
πολλούς άλλους φορείς, διοργανώνει το 4ο Συνέδριο 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 30, 31 Οκτωβρίου 
και 1 Νοεμβρίου 2003. Πληροφορίες στον ιστότοπο: 
http://sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm, Υποβολή 
περιλήψεων για ανακοίνωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
valeonti@otenet.gr 

 
 
 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
 
 
 
 

Λάβαμε – και ευχαριστούμε – τα ακόλουθα περιοδικά: 
• Οικονομική Βιομηχανική Επιθεώρηση, τεύχ.786, Ιαν. 

2003. 
• Ερευνώντας τεύχ. 11, Οκτ. 2002, τεύχ. 12, Νοέ. 2002. 
• Η Γλώσσα μας, αρ. φύλ. 113, Σεπτ-Οκτ. 2002. 
• Αρναία της Μακεδονίας, τεύχ.56, Ιούλ.-Σεπτ. 2002. 
• Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία, τεύχ. 32, Σεπτ.-

Οκτ. 2002. 

 

ΕΝΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ 
από τον Jacques Lacarrière για την 

ΕΛΛΑΔΑ 
 

Από το Ερωτικό Λεξικό της Ελλάδας, του Jacques 
Lacarrière, 2001, στην ελληνική του έκδοση1), απομονώ-
σαμε επιλεκτικά, όπως «επιλεκτικός είναι κι ο Έρωτας», 
κατά τον μεγάλο ελληνιστή, το 6ο λήμμα του. Μετά από την 
Αγάπη, το Άδυτον, την Αθηνά, τον Άθω, τον Ακάθιστο 
Ύμνο, παρουσιάζεται το λήμμα: ΑΙΝΟΥ ΚΟΥΤΟΥΖΗ 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ.  
Άν και άγνωστη στη χώρα της, μ’ εξαίρεση τον Πρεβελάκη 
τον Μερακλή, τη Γλυκερία Σιούτη και ελάχιστους άλλους 
τυχερούς που τη γνώρισαν, δεν είναι τυχαίο που η 
Μαριάννα έγινε λήμμα στο Ερωτικό Λεξικό της Ελλάδας. 
Με επιγραμματική-ουσιαστική περιγραφή παραθέτει 
ποιητικά τον ορισμό της ποίησης και της γραφής της 
Μαριάννας, «σύρριζα από το πετσί, σύρριζα από το όνειρο, 
ένα όνειρο που έχει μαζί την ελαφράδα του αέρα και το 
βάθος της σάρκας. Μια ποίηση σύρριζα βγαλμένη από το 
πετσί, το σώμα, από την καρδιά και από την ψυχή, ίδιο 
μουρμούρισμα του αίματος που έγινε λόγος». Μ’ αυτά τα 
λόγια ορίζεται η ποίηση της Μαριάννας από τον J. L.  
Για μας η προσφορά στα ανθρώπινα θα καρποφορήσει 
γενιές αργότερα, όταν οι άνθρωποι πάψουν να 
αντιμάχονται πότε τα φυσικά και πότε τα πνευματικά. 
Τα διαχρονικά της κείμενα, υπολογισμένα με μέτρο 
ελληνικό, βγαλμένα από χέρι αβρό και στιβαρό, 
συνενώνουν την διιστάμενη φύση του ανθρώπου σε μιαν 
υπόσταση που πορεύεται στο χρόνο. 
Οι υποσυνείδητες γυναικείες χαρακιές και οι φρέσκιες 
πληγές των αρσενικών βαλσαμώνονται με μέλι και 
γιαίνουν. Η Μαριάννα θέτει και απαντά στα ουσιώδη του 
ανθρώπου ερωτήματα που ακόμα δεν κατάφερε «να γίνει 
και να χάνεται σαν πουλί»2). Το βάρος της δυσδιάκριτης 
ικανότητάς του του παρεμποδίζουν την «γαμήλια» πτήση 
προς την αλήθεια μέσω φωτός. Κι έτσι μικρόσθενα 
απομακρύνεται μέρα με τη μέρα όλο και πιο επικίνδυνα 
από τα φυσικά, χωρίς σεβασμό στη μεγάλη ελληνική έννοια 
του ΜΕΤΡΟΥ. 
Κάθε φορά που ο άνθρωπος αγνόησε το μέτρο κατά την 
ελληνική διανόηση, έσπειρε αλόγως και θέρισε συμφορές. 
Μπορούμε, λοιπόν, να υποκαταστήσουμε το Je pense 
donc je suis του Descartes με το Ορίζουμε και 
υπάρχουμε. Όμως, ποιος θα το κάνει πράξη; Η Ευρώπη, 
η Ελλάδα, η ΕΛΕΤΟ, ο καθένας από εμας; 
Πολλή δουλειά χρειάζεται για να κινηθεί ο εγκέφαλος προς 
τον ορισμό· θέλει τροπή θαρραλέα ο νους για να φωτιστεί 
το ουσιώδες και το μουσικό στα πράγματα. Κάποιος 
όπως ο Lacarrière, η Μαριάννα και ελάχιστοι άλλοι το 
έχουν πετύχει. Αυτό θυμάται ο εγκέφαλος και δεν 
ξεδιπλώνει εύκολα τις πτυχές του, όχι από «ζήλεια 
κρατώντας σφιχτά3) καλά κλειδωμένα τα μυστικά του», κατά 
τον P. Valéry, αλλά αντιστεκόμενος στην άγονη και άλογη 
δυσαρμονική προσέγγισή μας. 
Ο σκοπός του Ερωτικού Λεξικού της Ελλάδας ήταν, 
ομολογεί ο ίδιος ο ελληνιστής, να αγαπηθεί η Ελλάδα του 
αφού την γνωρίσουν ή να την γνωρίσουν και να την 
αγαπήσουν». 
Δικός μας σκοπός είναι η νύξη για το 6ο λήμμα, παράδειγμα 
ουσίας, αγάπης, ένωσης του υλικού με το άυλο σε μια 
αρμονία ορθοτομημένη από χέρι ελληνικό, γιατί πάντα 
μετρούσαν για να κτίσουν τους ναούς τους oι Έλληνες, με 
ακρίβεια, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για ναούς λόγων. 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 
1) Για την εξαιρετική ποιότητα της μετάφρασης ευθύνεται η Ομάδα Ιω. 
Χατζηνικολή, Χ. Παπαδοπούλου και συνεργάτες 
2) Ποίημα του René Char, Hymne à Voix Basse αφιερωμένο στην Ελλάδα, 
Μετάφραση Β. Κουτσιβής, επιμέλεια Μ. Καρδούλη 
3) Paul Valéry από το ποίημά του για τον εγκέφαλο «Maître Cerveau sur son 
homme perché...». 

Μ.Κ. 
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Μπορεί και να σας αφορά, 
αν και δεν αφορά εσάς 

Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν έχουν τον εξής στόχο: 
να καταδείξουν ότι η με συγχρονικά κριτήρια ανάλυση της 
μορφο-συντακτικής και της σημασιο-συντακτικής 
συμπεριφοράς του νεοελληνικού  ρήματος «αφορά» μάς 
οδηγεί ομαλότερα και ασφαλέστερα σε συμπεράσματα για 
την ορθή του χρήση απ΄ ό,τι η διαχρονική/ιστορική 
αναδρομή στο αρχαίο και μεταγενέστερο ρήμα αφορώ.    
Μορφοσυντακτικός προσδιορισμός του ρήματος 
Το ρήμα *αφορώ στα νέα ελληνικά είναι τριτοπρόσωπο/ 
ελλειπτικό, χρησιμοποιείται δηλαδή μόνο στο τρίτο 
πρόσωπο ενικού και πληθυντικού αριθμού, και όχι σε άλλα 
πρόσωπα, όταν η χρήση του είναι προσωπική  (π.χ. Το 
θέμα δε μας αφορά – τα θέματα δε μας αφορούν)· 
απαντάται  μόνο στο γ΄ πρόσωπο ενικού αριθμού, στην 
απρόσωπη χρήση του (π.χ. «Δε σ’ αφορά αν κλάψω 
κάποια νύχτα, πού θα ξαπλώνω, πού θα λέω καληνύχτα…»  
από  σύγχρονο λαϊκό άσμα…).  
Συνεπώς, το ρήμα θα πρέπει να λημματογραφείται στα 
λεξικά με τον εισόδιο τύπο αφορά και όχι με τον τύπο 
*αφορώ1, στο πρώτο πρόσωπο ενικού, όπως αντίστοιχα 
συμβαίνει και με άλλα πιο «αναγνωρισμένα» 
τριτοπρόσωπα ρήματα της νέας ελληνικής (π.χ. νοιάζει, 
αληθεύει, πρόκειται κτλ,). Ένα σύγχρονο λεξικό της νέας 
ελληνικής θα πρέπει ευκρινώς και άμεσα να ενημερώνει το 
χρήστη ότι ο τύπος *αφορώ δε χρησιμοποιείται στα νέα 
ελληνικά (πρβλ. Λεξικό Γ. Μπαμπινιώτη; όπου δίνονται 
πληροφορίες για μη χρησιμοποιούμενους κλιτικούς τύπους 
στα νέα ελληνικά π.χ. αφορώ, αφοράς… κτλ.. 
Σημασιο-συντακτικές παρατηρήσεις 
Το ρήμα αφορά  έχει 2 νέες σημασίες, που δε συνδέονται 
με αυτές του αρχαίου και του μεταγενέστερου ρήματος, και 
1 ορθή σύνταξη, αν θέλουμε να περιγράψουμε με ακρίβεια 
τη χρήση του σε σύγχρονα κείμενα της γλώσσας μας: 
1. αφορά/αφορούν + αιτιατική εμψύχου  (= με ενδιαφέρει, 
με νοιάζει), όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα νεοελληνικά 
συνώνυμά του (π.χ. Όταν θα σταματήσουν να μας αφορούν 
τα προβλήματα των προέδρων των ΠΑΕ, ίσως αρχίσει να 
μας αφορά το ποδόσφαιρο.) Με τη σημασία αυτή απαντάται 
επίσης και σε απρόσωπες συντακτικές δομές, όπως και τα 
προαναφερθέντα ρήματα και το λογιότερο απρόσωπο 
ρήμα «μέλει»: π.χ. Δε με αφορά να βγω έξω, αλλά να 
περάσω καλά.  Το νεοελληνικό αφορά  λοιπόν με τη 
συγκεκριμένη σημασία «με ενδιαφέρει» είναι απολύτως 
ενσωματωμένο στην ευρύτερη σημασιολογική κατηγορία 
των  ψυχολογικών ρημάτων. Στα ρήματα αυτά ο πάσχων 
(patient)  του ψυχολογικού γεγονότος είναι, όπως λογικά 
φανταζόμαστε, πρόσωπο, ενώ η συνήθης συντακτική 
εκφορά του με αιτιατική πτώση και όχι με εμπρόθετο (π.χ. 
ενδιαφέρει κάποιον, εκπλήσσει κάποιους, μας 
προβληματίζει όλους κ.ο.κ.). 
Σχετικά με το συντακτικό ευτράπελο που δημιουργείται αν 
δεχτούμε τη δομή με την πρόθεση σε και τους αδύνατους 
τύπους του εμπρόθετου αντικειμένου για την παραπάνω 
σημασία, αντιγράφω τον  Γ. Η. Χάρη (Τα ΝΕΑ, 
27/10/2001): «…δεν είπε ποτέ κανένας αυτό δεν σου 
αφορά. Αν όμως θέλει κανείς να είναι συνεπής στη 
λογιοσύνη του, η εμπρόθετη αντωνυμία σε μένα, σε σένα 
κτλ. έχει φυσικά αδύνατο τύπο μου, σου, του, και όχι με, σε, 
τον: οπότε «μου αφορά, σου αφορά, του αφορά»(!) 
 

                                                 
1 Είναι χαρακτηριστικό ότι τα δύο πιο σύγχρονα νεοελληνικά λεξικά 

(Γ. Μπαμπινιώτη & Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη), αν και ακολουθούν 
διαφορετική προσέγγιση στην περιγραφή των σημασιών και της σύνταξης 
του «αφορά», συμφωνούν όταν αποφεύγουν (;)  να αποκαλύψουν 
ευκρινώς στο χρήστη τη μορφολογική συμπεριφορά του νεοελληνικού 
ρήματος! 

Το κόψιμο της πίτας της ΕΛΕΤΟ 
στις 12 Φεβρουαρίου 

Την πίτα του 2003 η ΕΛΕΤΟ θα την κόψει στις
12 Φεβρουαρίου 2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 
στο γνωστό κέντρο ΕΛΛΟΠΙΑ (Αριστοτέλους 84 στο 
Χαλάνδρι) αφού προηγηθεί συνεστίαση. Μέλη και 
φίλοι της ΕΛΕΤΟ, το Διοικητικό Συμβούλιο σας 
προσκαλεί στην εκδήλωση. Τιμή συμμετοχής: 18 ευρώ 
το άτομο 

 
2. αφορά/αφορούν + αιτιατική  (= κάτι αναφέρεται σε 
κάποιον ή σε κάτι, κάτι έχει σχέση με κάποιον ή με 
κάτι), π.χ. Οι εκβιασμοί επιχειρηματιών από γνωστό 
δημοσιογράφο αφορούν την ελληνική τρομοκρατία ή την 
ελληνική δημοσιογραφία;  Και ενώ οι αποφάσεις της 
δικαστικής έρευνας εκκρεμούν, μπορούμε να δηλώνουμε 
ότι η σημασία «αναφέρομαι σε, έχω σχέση με» του 
ρήματος αφορά δεν απαιτεί ως συμπλήρωμα κάποιο 
εμπρόθετο για τη δήλωση της αναφοράς και της 
συσχέτισης.  Η ίδια η σημασία του ρήματος φέρει έντονα τα 
χαρακτηριστικά της αναφοράς και της συσχέτισης με το 
αντικείμενο αναφοράς του, τα οποία δεν είναι αναγκαίο να 
πραγματώνονται και συντακτικά με συγκεκριμένη πρόθεση 
στα νέα ελληνικά· αυτό μπορεί να εκφέρεται με απλή 
αιτιατική εμψύχου ή πράγματος. 

Όσον αφορά τη σημασία του αφορά ως «αποβλέπω, 
αποσκοπώ» παρατηρήσαμε τα εξής: 

• Σε κανένα από τα λεξικά της νέας ελληνικής 
γλώσσας που καταγράφουν τη σημασία του 
ρήματος αφορά ως «αποβλέπω, αποσκοπώ» δε 
δίνονται παραδείγματα χρήσης της που να 
επιβεβαιώνουν την ύπαρξή της (πρβλ. Μείζον 
Λεξικό των Τεγόπουλου - Φυτράκη, ΛΚΝΕ - 
Μπαμπινιώτη).  

• Σε κανένα από τα δύο προαναφερθέντα λεξικά, το 
αφορά δεν καταγράφεται ως συνώνυμο των 
αποβλέπω και αποσκοπώ, μολονότι καταγράφεται 
ως υπαρκτή η σημασία αυτή στο λήμμα *αφορώ.  

• Σε συστηματική ηλεκτρονική αναζήτηση σε 
ελληνικά κείμενα στο Ίντερνετ, δεν εντοπίστηκε 
ούτε μία εμφάνιση του ρήματος με τη σημασία 
«αποβλέπω, αποσκοπώ». 

Τα ρήματα «αποσκοπώ» και «αποβλέπω»  παραμένουν  
προσωπικά ρήματα με ολοκληρωμένη κλίση σε σύγκριση 
πάντα με το αφορά, που απαντάται πλέον ως αμιγές 
τριτοπρόσωπο ρήμα σε προσωπικές και απρόσωπες 
δομές. Και στα δύο ρήματα είναι έντονη η προθετικότητα 
και η τελικότητα:  αποβλέπω (= επιδιώκω), αποσκοπώ (= 
έχω σκοπό), η οποία δικαιολογεί συντακτικά την εκφορά 
του επιδιωκόμενου, του σκοπού, ως συνέχεια της 
παλαιότερης σημασίας τους, με την πρόθεση σε < εις.  
Αποδεικνύεται έτσι ότι τα δύο ρήματα ακολούθησαν 
διαφορετική σημασιολογική πορεία από αυτή του αρχαίου 
αφορώ και οποιαδήποτε συσχέτισή τους με το σύγχρονο 
αφορά μάλλον περιπλέκει παρά διευκολύνει την ορθή του 
χρήση. 

Συμπερασματικά, το ρήμα αφορά δεν αποκλίνει μόνο 
σημασιολογικά από το αρχαίο και το μεταγενέστερο 
αφορώ, αλλά και μορφολογικά και συντακτικά· πρόκειται 
για ένα νέο ρήμα από παλαιά «οικογένεια» και με παλαιά 
ιστορία· για λόγους που δεν είναι σαφείς, αποποιήθηκε, 
χωρίς να μας ρωτήσει, το παρελθόν του και την καταγωγή 
του. Ας το σεβαστούμε, αν έχουμε πειστεί για τη σημερινή 
του ταυτότητα!  

Ε.Μ. 
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Η πίτα της ΜΟΤΟ  
και τα 13α γενέθλιά της 

Η ΜΟΤΟ2. γιόρτασε τα 13α γενέθλιά της κόβοντας την πίτα του 
2003, στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Τυποποίησης και Τεχνικών 
Κανονισμών του ΟΤΕ, η οποία έχει και την ευθύνη της λειτουργίας 
της. Ήταν εκεί ο Υπεύθυνος και τα μέλη της ΜΟΤΟ καθώς και μέλη 
και στελέχη και των τριών φορέων (ΟΤΕ, ΕΛΟΤ, ΕΛΕΤΟ) στο 
πλαίσιο των εργασιών των οποίων η ΜΟΤΟ έχει παραγάγει 
σημαντικότατο ορολογικό έργο στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, 
συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ελληνικής γλώσσας και στην 
προβολή της δυνατότητάς της να καλύπτει πλήρως σύγχρονες 
ανάγκες. Το σύνθημα της ΜΟΤΟ ας εμπνεύσει και άλλους:  

Για έννοιες σωστούς φορείς της γνώσης, 
για λέξεις γνήσια μέλη της γλώσσας, 
για όρους διαπιστευμένους πρεσβευτές των εννοιών, 
η ΜΟΤΟ  τραβάει μπροστά ! 

 
 

 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ – ΜΕΛΩΝ 
 

Προσοχή! Νέος αριθμός τραπεζικού λογαριασμού! 
Η εξόφληση των συνδρομών των μελών (που από το 2003 
είναι 20 € ετησίως) γίνεται: 
1 με απευθείας πληρωμή στην ταμία της ΕΛΕΤΟ,  

κα Α. Γκόνου,  
Λ. Κατσώνη 16, 
145 61 Κηφισιά 
τηλ.: 210-8019550 

ή 
2 με καταβολή στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΛΕΤΟ 

(Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 671/48010084). Προσοχή! Κατά 
την κατάθεση να ζητάτε να καταχωρηθεί το όνομά σας. 

 

Στην περίπτωση 2 είναι απαραίτητο τα μέλη να στέλνουν 
φωτοαντίγραφο της απόδειξης ταχυδρομικώς στη διεύθυνση 
της ΕΛΕΤΟ ή τηλεομοιοτυπικά την απόδειξη στον αριθμό 
210 8068299 ή ηλ-μήνυμα στη διεύθυνση valeonti@otenet.gr. 
 

 
 
 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ3 έλα κι εσύ 
 

 
 

Οι όροι wireless – radio – cordless 
με σκίτσα ! 

Μελετήστε τα σχέδια· μελετήστε τους ορισμούς/περιγραφές· θα 
καταλάβετε το σκεπτικό της ΜΟΤΟ και την επιμονή της για τη 
διάκριση των εννοιών και των αντίστοιχων όρων· θα καταλάβετε 
και τον κανόνα: «άλλη έννοια, άλλος όρος !». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 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 Τηλε-
πικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), στα πλαίσια επίσημης συνεργασίας με τον 
Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 

3  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

 

 

 
 
 
 
 
 

σύρμα (wire) = ο μεταλλικός αγωγός που συνδέει μεταξύ τους τις 
συσκευές της κλασικής (σταθερής) τηλεφωνίας. Λέγεται και 
καλώδιο κυρίως όταν είναι επενδεδυμένος με μονωτικό υλικό. 
ασύρματος, ασυρματικός (wireless) = ο χωρίς σύρμα, αυτός 
που δεν είναι σύρμα ή δεν έχει σύρμα (καλώδιο) 
ραδιοκύματα (radio waves): ηλεκτρομαγνητικά κύματα οριοθετη-
μένης ζώνης συχνοτήτων, των ραδιοσυχνοτήτων (που ορίζονται 
συνήθως από 10 kHz ως 300 GHz). 
ραδιοκυματικός, ραδιο- (radio-) αυτός που αφορά ραδιοκύματα, 
ή λειτουργεί με ραδιοκύματα ή ραδιοσυχνότητες. 
ασύρματη τηλεφωνία, ραδιοτηλεφωνία (wireless telephony, 
radiotelephony) = η χωρίς καλώδιο (σύρμα) τηλεφωνία, η τηλε-
φωνία που λειτουργεί με ραδιοκύματα. 
κορδόνι (cord) = το σπειροειδές καλώδιο που συνδέει τη χειροσυ-
σκευή του κλασικού (σταθερού) τηλεφώνου με το σώμα του 
τηλεφώνου 
ακόρδονο τηλέφωνο (cordless telephone) = τηλέφωνο χωρίς 
κορδόνι. 
ακόρδονη τηλεφωνία (cordless telephony) = η τηλεφωνία που 
λειτουργεί με ακόρδονα τηλέφωνα . 
κινητό τηλέφωνο, κινητό (mobile telephone) = τηλέφωνο χωρίς 
κορδόνι που επικοινωνεί με άλλα κινητά μέσω σταθμών βάσης 
χωρίς καλώδιο, αλλά με ηλεκτρομαγνητικά κύματα της περιοχής 
των ραδιοσυχνοτήτων (ραδιοκύματα). 
κινητή τηλεφωνία (mobile telephony) = η τηλεφωνία που 
λειτουργεί με κινητά τηλέφωνα και κατάλληλο δίκτυο σταθμών 
βάσης (με ή χωρίς συμμετοχή και του σταθερού τηλεφωνικού 
δικτύου), ώστε να είναι δυνατό το κινητό τηλέφωνο να μετακινείται 
ελεύθερα, μαζί με τον χρήστη, οπουδήποτε μέσα σε μια περιοχή 
(σε τοπικό, εθνικό ή και διεθνές επίπεδο). 
Μια ιδέα για τη σπουδαιότητα της διάκρισης των συνθετικών 
wireless (= ασύρματος, ασυρματικός), radio (= ραδιο-, ραδιοκυ-
ματικός) και cordless (= ακόρδονος) σε σύγχρονους όρους των 
Τηλεπικοινωνιών μας δίνει το πλήθος των όρων της Βάσης 
Τηλεπικοινωνιακών Όρων TELETERM (που έχει αποδώσει η 
ΜΟΤΟ) οι οποίοι έχουν αυτά τα συνθετικά. 
Σήμερα, λοιπόν, στη Βάση TELETERM υπάρχουν 41 όροι με το 
wireless, 73 όροι με το radio και 463 όροι με το cordless. Και τα 
τρία παραπάνω συνθετικά σε όλους αυτούς τους όρους θα 
μπορούσαν ελαφρά τη καρδία να αποδοθούν με το ίδιο επίθετο: 
ασυρματικός… Θα ήταν, όμως, σωστό για την ελληνική γλώσσα; 

Κ.Β. 
 

“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. 
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
Β. Α. Φιλόπουλος 
Πρόεδρος ΕΛΕΤΟ 
Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής 
Μ. Καρδούλη 
Α. Λάμπρου-Γκόνου 
Β.Α.Φιλόπουλος 
Τηλέφωνα:  
πρωί: 210-6118986, 210-8619521 
εσπέρα: 210-8042313, 210-8619521 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299, 210-8042385 
Ηλ. Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος Ιντερνετ: http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 
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. 
Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
ή μέρους του “Ο” με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 
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ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society  for  Terminology  (ELETO) 
 
ΓΡΑΦΕΙΑ: 
Επιδαύρου & Αρτέμιδος 6, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: 
Σωκράτη Τσάκωνα 5, 15236  ΠΕΝΤΕΛΗ 

 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Τηλ.: 210-8042313, 210-8619521, 210-6838254 
Τηλεομ.: 210-8068299, 210-8042385 
Ηλ.Ταχ.: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http://sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 

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) 
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   Στις 14 Μαΐου 2003 οριστικά 
η Γενική Συνέλευση της ΕΛΕΤΟ 

 
 

Προς τα Μέλη της ΕΛΕΤΟ 
Λόγω της μη γενομένης απαρτίας στην πρώτη σύγκληση της 
Γενικής Συνέλευσης (την Τετάρτη 16 Απριλίου 2003), το Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ – σύμφωνα με το Καταστατικό και μετά τη 
μεσολάβηση των αργιών του Πάσχα – προσκαλεί όλα τα μέλη της 
ΕΛΕΤΟ στη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται οριστικά, στις 14 
Μαΐου 2003 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00-21.00, στον ίδιο 
χώρο (αμφιθέατρο του Γενικού Χημείου του Κράτους, Οδός 
Τσόχα 16, Αμπελόκηποι), με τα ίδια θέματα Ημερήσιας 
Διάταξης: 
1. Εκλογή Προέδρου της Γ.Σ. και δύο πρακτικογράφων 
2. Απολογισμός Πεπραγμένων 
3. Οικονομικός Απολογισμός 
4. Εκθεση Ελέγχου της Ελεγκτικής Επιτροπής 
5. Απολογισμός/Προγραμματισμός Εργασιών Ορολογίας 
6. Εγκριση Πεπραγμένων ΔΣ, ΓΕΣΥ και Προϋπολογισμού 
7. Εγκριση αναθεωρημένου Καταστατικού της ΕΛΕΤΟ 
8. Καθορισμός ημερομηνίας αρχαιρεσιών και εκλογή 

Εφορευτικής Επιτροπής 
9. Αλλα Θέματα. 
Μετά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης η ΕΛΕΤΟ θα προσφέρει 
στα μέλη της μικρή δεξίωση. 
Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το Καταστατικό, στη Γενική 
Συνέλευση μπορούν να συμμετάσχουν τα μέλη όλων των 
κατηγοριών με δικαίωμα λόγου, αλλά δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο 
τα ταμειακώς εντάξει τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη. Όσα 
μέλη δεν είναι ταμειακώς εντάξει θα τακτοποιηθούν την ίδια μέρα 
πριν από τη Συνεδρίαση. 
Επισημαίνουμε ιδιαίτερα την ανάγκη συμμετοχής μεγάλου αριθμού 
μελών ενόψει της έγκρισης του αναθεωρημένου Καταστατικού της 
Εταιρείας, σχέδιο του οποίου υπάρχει στον ιστότοπο: 
http://sfr.ee.teiath.gr/htmSELIDES/Technology/Orogramma/Katast
atiko.htm. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 
 O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 Β. Α. ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Ε. ΒΑΛΕΟΝΤΗΣ 
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4ο Συνέδριο “Ελληνική Γλώσσα 
και Ορολογία” 

Αθήνα, 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 
2003. 

Προχωρούν με γοργό ρυθμό οι εργασίες της διοργάνω-
σης του 4ου Συνεδρίου. 
15 Μαρτίου 2003:  Έληξε η προθεσμία υποβολής πε-

ριλήψεων για ανακοινώσεις. 
9 Απριλίου 2003: Συνεδρίασε η Επιστημονική Επι-

τροπή και από 45 περιλήψεις που 
υποβλήθηκαν επέλεξε τις 35. Ενη-
μερώθηκαν ήδη όλοι οι συγγραφείς. 

30 Ιουνίου 2003: Λήγει η προθεσμία υποβολής του 
πλήρους κειμένου των ανακοινώ-
σεων που εγκρίθηκαν. Τα κείμενα 
θα σταλούν ηλεκτρονικά στη διεύ-
θυνση: valeonti@otenet.gr 

Γραμματεία του Συνεδρίου: 
κος  Α. Αλεξόπουλος, τηλ. 210 6118911 
κος Τ. Ορφανός: τηλ. 210 6111020 
κος Ι. Σαριδάκης, τηλ. 210 2120113,  
κα  Π. Παπαδοπούλου, τηλ. 210 9323243 
Τηλεομοιότυπο: 210 8068299 
Ηλ.Ταχ.: torfanos@ote.gr  - aalexopoulos@ote.gr 

 
 
 
 
 

 
 Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 

σχετικά με Ορολογία 
(Διαρκής Πίνακας του «Ο») 

Σε κάθε φύλλο του «Ο» ο Πίνακας Συνεδρίων/Συμποσίων/ 
Σεμιναρίων που δημοσιεύεται περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν 
σχέση με Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο 
μέλλον, στον Ευρωπαϊκό ή Παγκόσμιο χώρο. Η πληροφόρηση του 
«Ο» για τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή 
ηλεκτρονική ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέ-
ντρο Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/), 
του οποίου η ίδια είναι μέλος. 

Κάθε φορά αφαιρούνται από τον Πίνακα οι εκδηλώσεις που έχουν 
ήδη διεξαχθεί και προστίθενται άλλες μελλοντικές που είναι στη 
φάση της διοργάνωσης. Η σειρά στον Πίνακα ακολουθεί την 
χρονολογική σειρά με την οποία πρόκειται να πραγματοποιηθούν 
οι εκδηλώσεις. 

1. IWPT 2003 – 8η Διεθνής Εργομήγυρη για Τεχνολογίες 
Συντακτικής Ανάλυσης. Διοργανωτής: η Ομάδα Ειδικού 
Ενδιαφέροντος για την συντακτική ανάλυση, ACL/SIGPARSE, 
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της Ένωσης Υπολογιστικής Γλωσσολογίας (ACL) Πρόσκληση 
για Ανακοινώσεις. Η εργομήγυρη θα διεξαχθεί στις 23-25 
Απριλίου 2003, στη Νανσύ της Γαλλίας. Πληροφορίες            : 
http://iwpt03.loria.fr/ 

2. Στις 15-17 Μαΐου 2003, διοργανώνεται στο πανεπιστήμιο της 
πόλης του Δουβλίνου, Ιρλανδία,  Κοινή Εργομήγυρη που 
συνδυάζει την 7η Διεθνή Εργομήγυρη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης Μηχανικής Μετάφρασης και την 4η Εργομήγυρη 
Εφαρμογών Ελεγχόμενων Γλωσσών. Κύριο θέμα της 
εκδήλωσης: «Μετάφραση Ελεγχόμενων Γλωσσών».                
Πληροφορίες:http://www.eamt.org/eamt-claw03/ 

3. Το 12ο Διεθνές Φόρο για τη Διαχείριση της Τεχνολογίας, 18-21 
Μαΐου 2003, Σαγκάη, Κίνα, με θέμα: «Η ηγεσία στην 
Τεχνολογία στον 21ο αιώνα: Παγκόσμιες προκλήσεις για 
Ανατολή και Δύση». Πληροφορίες: http://www.iftm.net/ 

4. «Θερινή Ακαδημία Ορολογίας», 17-19 Ιουνίου 2003, στο 
Πανεπιστήμιο του Κεντ, Οχάιο, ΗΠΑ. Στο πρόγραμμα 
περιλαμβάνεται τριήμερο Συνέδριο/Εργομήγυρη Διαχείρισης 
Ορολογίας και διήμερο Συνέδριο/Εργομήγυρη Τοπικοποίησης 
(Localization), όλα στα αγγλικά. Πληροφορίες:                            
http://appling.kent.edu/ResourcePages/TSAWeb/Terminol
ogyAndLocalizationHome.html 

5. Το 3ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτιλιακής Ορολογίας – Επικοινωνία 
και Παγκοσμιοποίηση – θα γίνει στη Λισαβόνα στις 23-24 
Ιουνίου 2003. Διοργανωτής: Ινστιτούτο Θεωρητικής και 
Υπολογιστικής Γλωσσολογίας.                                                   
 Πληροφορίες: http://www.infoterm.org 

6. 4ο Διεθνές Θερινό Σχολείο Ορολογίας, Βαρκελώνη, Ισπανία,  
7-11 Ιουλίου 2003. Πληροφορίες: http://www.iula.upf.es 

7. 4ο Διεθνές Θερινό Συμπόσιο Ορολογίας «Επιστημονική 
αντικειμενικότητα και γλώσσα», Βαρκελώνη, Ισπανία, 14-18 
Ιουλίου 2003. Πληροφορίες: http://www.iula.upf.es 

8. Το 14ο Ευρωπαϊκό Συμπόσιο για την επικοινωνία, καλλιέργεια, 
γνώση μέσω ειδικών γλωσσών (LSP) 18-22 Αυγούστου 2003, 
Πανεπιστήμιο του Surrey, Guildford, UK. Πληροφορίες:          
http://www.computing.surrey.ac.uk/lsp2003/ 

9. 4ο Διεθνές Συνέδριο «Ο κλάδος της Μετάφρασης σήμερα, 
Επικοινωνία, Τυποποίηση, Εκπαίδευση», Bologna, 10-11 
Οκτωβρίου 2003. Πληροφορίες: http://www.federcentri.org/ 

10. Συνέδριο «Ενοποίηση περιεχομένου και γλώσσας: 
Απαντώντας στην πρόκληση μιας πολυγλωσσικής ανώτατης 
εκπαίδευσης», 23-25 Οκτωβρίου 2003, Μάαστριχτ.                   
Πληροφορίες: http://www.unimaas.nl/icl/ 

11. 4ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 30, 31 
Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2003. Διοργανώνεται από την 
Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας, σε συνεργασία και με πολλούς 
άλλους φορείς. Πληροφορίες στον ιστότοπο:                             
http://sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 

12. Η Ιαπωνική εκδήλωση Visualogue (2003 Icograda NAGOYA 
Congress). Πληροφορίες: http://www.visualogue.com/ 

13. Συνέδριο «I2CS: Innovative Internet Community Systems, 19-
21 Ιουνίου 2003, Λειψία, Γερμανία. Πληροφορίες:                 
http://wortschatz.informatik.uni-leipzig.de/asv/I2CS-
Leipzig-2003/index.html 

 

 

 

   Ο «Κανόνας του επιτυχημένου τρόπου» 
και παραδείγματα εφαρμογής του 

 

Κατά την διεξαγωγή του οροδοτικού έργου, εφαρμόζονται συχνά 
κάποιοι «άτυποι» κανόνες· «άτυποι» όχι γιατί δεν ακολουθούν 
κάποιον ή κάποιους, γνωστούς ήδη, «τύπους», αλλά γιατί το 
αντικείμενό τους δεν καλύπτεται από γνωστόν ή γνωστούς ήδη 
τύπους. Έτσι, η διατύπωση, αποδοχή και εφαρμογή αυτών των 
κανόνων τους κάνει να αποτελούν οι ίδιοι «τύπους». Σε παλιότερο 
φύλλο του «Ο» ασχοληθήκαμε με έναν τέτοιο κανόνα: τον 
«Αναλογικό Κανόνα της Ονοματοδοσίας» που εφαρμόζεται 
όταν έχουμε να κάνουμε με δύο γλώσσες (γλώσσα πηγή και 
γλώσσα στόχο). Ο κανόνας που θα μας απασχολήσει εδώ θα 
μπορούσε να ονομαστεί «Κανόνας του επιτυχημένου τρόπου» 
και αφορά την δημιουργία νεολογισμών σε μία γλώσσα· εν 
προκειμένω την ελληνική. 

Ο κανόνας αυτός θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής: 
Όταν ένας τρόπος (παραγωγής, σύνθεσης, 
παρασύνθεσης, σύνταξης κ.ά.) έχει εφαρμοστεί στην 
ελληνική γλώσσα, έστω και σε μία περίπτωση, και 
έχει λειτουργήσει και λειτουργεί με επιτυχία (χωρίς 
κανένα πρόβλημα) τότε ο τρόπος αυτός είναι 
αποδεκτός και επιτρέπεται η χρησιμοποίησή του και 
σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις ή συνθήκες. 

Επιτυχημένοι τρόποι, βέβαια, μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι 
του ενός και να δίνουν αποδεκτούς όρους. Η επιλογή μεταξύ των 
τρόπων αυτών και η ανάδειξη του αντίστοιχου όρου ως 
προτιμώμενου όρου μπορεί να γίνεται βάσει διαφόρων κριτηρίων 
επιλογής: οντολογικών, εννοιολογικών-ορολογικών ή 
λεξικολογικών. Ένα από αυτά τα κριτήρια επιλογής μπορεί να είναι 
η συχνότητα χρήσης του κάθε τρόπου για την οροδότηση 
παρόμοιας φύσης εννοιών. 
Ας εφαρμόσουμε τον κανόνα αυτόν, τώρα, σε δύο περιπτώσεις 
εξέτασης της καταλληλότητας ελληνικών όρων που μας έθεσε 
ο Τακτικός Ερευνητής του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας 
(ΕΘΙΑΓΕ) και Δ/ντής του Ινστιτούτου Προστασίας Φυτών 
Ηρακλείου Κρήτης, Δημήτρης Ι. Βακαλουνάκης, τον οποίο και 
ευχαριστούμε: 

1. Ο πρώτος όρος είναι ο όρος φυτοπαθοβελτίωση  που 
αντιπροσωπεύει την έννοια «βελτίωση της αντοχής των φυτών στις 
ασθένειες», με δεδομένους ήδη και χρησιμοποιούμενους τους 
όρους «βελτίωση των φυτών» και «φυτοπαθολογία»  

Ο «τρόπος» που εξετάζουμε αμέσως παρακάτω (για να δούμε αν 
είναι «επιτυχημένος») είναι η συμπλοκή (σύνθεση και/ή 
παραγωγή για δημιουργία σύμπλοκου όρου) που ορίζεται από τον 
πίνακα:  

ρήμα  αντικείμενο του 
ρήματος 

επιρρηματικός ή εμπρό-
θετος προσδιορισμός ή 
εμπρόθετο αντικείμενο 

(με σημασία προφυ-
λάσσω, προστατεύω, 
απαλλάσσω, κ.τ.τ.) 

(το αποδεχόμενο την 
ευεργετική ενέργεια 

του ρήματος) 

(το υφιστάμενο την στερη-
τική δράση του ρήματος) 

 
Η συμπλοκή αυτή δίνει σύμπλοκο ρήμα· από αυτήν προκύπτει και 
η συμπλοκή του ακόλουθου πίνακα, η οποία δίνει σύμπλοκο 
ουσιαστικό : 

ενέργεια του 
ρήματος 

γενική 
αντικειμενική 

επιρρηματικός ή 
εμπρόθετος 

προσδιορισμός ή 
εμπρόθετο αντικείμενο 

 
Για παραδείγματα που δείχνουν ότι ο τρόπος αυτός είναι πράγματι 
«επιτυχημένος» μπορούμε να σκεφτούμε τα ακόλουθα: 

Πολυλεκτικός σύμπλοκος όρος Μονολεκτικός σύμπλοκος 
όρος 

μονώνω (ένα χώρο) έναντι ήχου (= 
από ήχο) 

ηχομονώνω (ένα χώρο) 

μόνωση (ενός χώρου) έναντι ήχου ηχομόνωση (ενός χώρου) 
προστατεύω (ένα χώρο) έναντι ήχου 
(= από ήχο) 

ηχοπροστατεύω (ένα χώρο)* 

προστασία (ενός χώρου) έναντι 
ήχου 

ηχοπροστασία (ενός 
χώρου) 

απαλλάσσω (έναν πολίτη) από 
φόρο 

φοροαπαλλάσσω (έναν 
πολίτη)* 

απαλλαγή (κάποιων πολιτών) από 
φόρο 

φοροαπαλλαγή (κάποιων 
πολιτών) 

προστατεύω (το δάσος) έναντι 
πυράς (= από φωτιά, πυρκαγιά) 

πυροπροστατεύω (το 
δάσος)* 

προστασία (του δάσους) έναντι 
πυράς 

πυροπροστασία (του 
δάσους) 

* Μπορεί τα ρήματα αυτά να μη χρησιμοποιούνται στην καθημερινή 
γλώσσα, στην Ορολογία, όμως, ενός τομέα μπορούν, κάλλιστα, κάποια 
στιγμή να χρησιμοποιηθούν 

 
Ο τρόπος που εξετάστηκε παραπάνω αφορά ακριβώς και το ένα 
σκέλος του συγκεκριμένου προβλήματός μας. Δηλαδή, εδώ 
έχουμε: 

βελτιώνω (τα φυτά) έναντι παθών (= 
για να αντέχουν στις αρρώστιες) 

παθοβελτιώνω (τα φυτά) 

βελτίωση (των φυτών) έναντι παθών παθοβελτίωση (των φυτών) 
βελτιωτής (των φυτών) έναντι 
παθών 

παθοβελτιωτής (των φυτών) 

 
Σύμφωνα, λοιπόν, με τα παραπάνω (με προφανή την ικανοποίηση 
του Κανόνα του επιτυχημένου τρόπου), προκύπτει ότι οι μονο-
λεκτικοί όροι: παθοβελτιώνω, παθοβελτίωση, παθοβελτιωτής 
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(που σημειωτέον θα μπορούσε και να μην αφορούν φυτά) είναι 
αποδεκτοί· και το ίδιο αποδεκτοί είναι και οι διλεκτικοί (ή 
τριλεκτικοί) όροι: παθοβελτιώνω (τα) φυτά, παθοβελτίωση (των) 
φυτών, παθοβελτιωτής (των) φυτών. 

Ας εξετάσουμε τώρα το δεύτερο σκέλος του ζητήματός μας, 
δηλαδή στο ερώτημα:  

Είναι σωστή/αποδεκτή η απόδοση του τριλεκτικού σύμπλοκου 
όρου παθοβελτίωση (των) φυτών με τον ισοδύναμο 
μονολεκτικό σύμπλοκο όρο φυτοπαθοβελτίωση; 

Το ερώτημα αυτό μπορεί να δοθεί και με την ισοδύναμη 
διατύπωση: 

Είναι σωστή/αποδεκτή η απόδοση ενός διλεκτικού (τριλεκτικού) 
σύμπλοκου όρου με τύπο συμπλοκής: 
ουσιαστικό + γενική αντικειμενική με μονολεκτικό σύμπλοκο 
ουσιαστικό (δηλαδή με μια σύνθετη λέξη-ουσιαστικό); 

Εφαρμόζοντας τον αρχικό Κανόνα μας, ας αναζητήσουμε 
υπαρκτές περιπτώσεις που λειτουργούν επιτυχώς. Δίνουμε τέτοια 
παραδείγματα στον πίνακα που ακολουθεί. 

Ρήμα + 
αντικείμενο 

Πολυλεκτικός 
σύμπλοκος όρος 

με γενική 
αντικειμενική  

Ισοδύναμος 
μονολεκτικός 

σύμπλοκοςόρος 
(σύνθετη λέξη) 

καλλιεργώ δένδρα καλλιέργεια δένδρων δενδροκαλλιέργεια 
καλλιεργώ ιχθύς 
(=ψάρια) 

καλλιέργεια ιχθύων ιχθυοκαλλιέργεια 

παράγω έλαιον 
(=λάδι) 

παραγωγή ελαίου ελαιοπαραγωγή 

παράγω φρούτα παραγωγή φρούτων φρουτοπαραγωγή 
αναπαράγω ήχο αναπαραγωγή ήχου ηχοαναπαραγωγή 
απαγορεύω ποτά  απαγόρευση ποτών ποτοαπαγόρευση 
παρουσιάζω βιβλίο παρουσίαση βιβλίου βιβλιοπαρουσίαση 
απορροφώ τον ήχο απορρόφηση του 

ήχου 
ηχοαπορρόφηση 

αναρροφώ λίπος αναρρόφηση λίπους λιποαναρρόφηση 
 
Όπως προκύπτει από τα παραδείγματα του πίνακα, αυτού του 
είδους η συμπλοκή (δημιουργία μονολεκτικού συνθέτου) δεν είναι 
καθόλου σπάνια. 

Η απάντησή μας, λοιπόν, στο ερώτημα που θέσαμε (με τη δεύτερη 
διατύπωσή του) είναι: κατηγορηματικά ΝΑΙ. Η ίδια απάντηση 
ισχύει, βέβαια, και για την αρχική (πρώτη) διατύπωση του ίδιου 
ερωτήματος. Συμπέρασμα: 

Σύμφωνα με τον «Κανόνα του επιτυχημένου τρόπου» είναι σω-
στοί/αποδεκτοί τόσο οι πολυλεκτικοί όροι: παθοβελτίωση (των) 
φυτών, παθοβελτιωτής (των) φυτών όσο και οι μονολεκτικοί 
όροι: φυτοπαθοβελτίωση, φυτοπαθοβελτιωτής. 

2. Ο δεύτερος όρος είναι ο όρος αμολυσματικότητα. Σύμφωνα με 
τον κ. Δ. Βακαλουνάκη, «στη γενετική επιστήμη υπάρχει στα 
αγγλικά ο όρος virulence gene και avirulence gene, που 
περιγράφουν τα γονίδια παθογόνου ικανότητας και μη-παθογόνου 
ικανότητας ενός παρασίτου (π.χ. ενός φυτοπαθογόνου μύκητα).  
Πολλοί χρησιμοποιούν στα ελληνικά αντί των προηγούμενων όρων 
τους όρους γονίδια μολυσματικότητας και γονίδια 
αμολυσματικότητας. Το ερώτημά είναι εάν μπορούμε στη λέξη 
μολυσματικότητα να της βάλουμε το άλφα και να δημιουργήσουμε 
έτσι τον όρο αμολυσματικότητα». 

Ας δούμε και εδώ την εφαρμογή του «Κανόνα του επιτυχημένου 
τρόπου».  
Μια μικρή λεξικογραφική ερευνα έδωσε τα ακόλουθα: 
Το αντίστροφο Λεξικό της Α. Αναστασιάδη – Συμεωνίδη 
(http://kastor.komvos.edu.gr/dictionaries/dictOnLine/DictOnLi
neRev.htm ) δίνει τις ακόλουθες 47 περιπτώσεις ουσιαστικών της 
μορφής α-Θ-ότητα (όπου Θ=θέμα του επιθέτου από το οποίο 
παράγεται η Θ-ότητα) δηλαδή λήγουν σε -ότητα και έχουν ως 
πρώτο συνθετικό το στερητικό α ή αν. Με τη βοήθεια δύο έγκυρων 
ηλεκτρονικών λεξικών (ηλεκτρονικό ΜΕΙΖΟΝ και Τριανταφυλ-
λίδης on-line) επισημάναμε ποια από τα 47 ουσιαστικά δεν 
ερμηνεύονται ως «ιδιότητα αντίστοιχου υπαρκτού επιθέτου α-
Θ-ος», δεν θεωρούνται δηλαδή παράγωγα αντίστοιχου επιθέτου. 
Αυτά τα γράφουμε εντονότυπα και τα υπογραμμίζουμε.  
 
1. αβασιμότητα (ερμηνεύεται 

ως έλλειψη βασιμότητας) 
25. ανετοιμότητα 

2. αβεβαιότητα 26. ανευθυνότητα 
3. αγονιμότητα (ερμηνεύεται ως 

έλλειψη γονιμότητας – δεν 
υπάρχει αγόνιμος) 

27. ανηθικότητα 

4. αδεξιότητα 28. ανηλικιότητα 
5. αδιαιρετότητα (ερμηνεύεται 29. ανικανότητα 

ως έλλειψη διαιρετότητας) 
6. αδιαλυτότητα 30. ανισοπεδότητα 
7. αδοκιμότητα 31. ανισότητα (ερμηνεύεται και 

ως έλλειψη ισότητας) 
8. αδυνατότητα 32. ανιστορικότητα (ετυμ.: 

αν+ιστορικότητα, 
ερμηνεύεται ως έλλειψη 
ιστορικότητας) 

9. ακαταλληλότητα 33. ανοικειότητα 
10. ακινητότητα 34. ανομοιότητα (ερμηνεύεται 

και ως έλλειψη ομοιότητας) 
11. ακοσμιότητα (ερμηνεύεται 

ως έλλειψη κοσμιότητας δεν 
υπάρχει ακόσμιος) 

35. ανοσιότητα 

12. αμεταβλητότητα 36. ανυπαιτιότητα (δεν υπάρχει 
ανυπαίτιος) 

13. αναιτιότητα 37. ανωριμότητα 
14. αναξιότητα 38. απιθανότητα 
15. αναποτελεσματικότητα 39. απολιτικότητα 
16. αναποφασιστικότητα 

(αν+αποφασιστικότητα) 
40. ασεισμικότητα (ερμηνεύεται 

ως απουσία σεισμικής 
δραστηριότητας) 

17. αναρμοδιότητα 41. ασημαντότητα 
18. ανεδαφικότητα 42. ασημότητα 
19. ανεικονικότητα (δεν υπάρχει 

ανεικονικός) 
43. ασυμβατότητα 

20. ανελαστικότητα 
(ερμηνεύεται ως έλλειψη 
ελαστικότητας) 

44. ατονικότητα 

21. ανεντιμότητα (ερμηνεύεται 
ως έλλειψη εντιμότητας) 

45. αφερεγγυότητα 
(ερμηνεύεται ως έλλειψη 
φερεγγυότητας) 

22. ανεπικαιρότητα 46. αφυσικότητα 
23. ανεπισημότητα 47. αϋλότητα 
24. ανεπιτηδειότητα  
 
Τα ουσιαστικά αυτά υπάγονται στις ακόλουθες δύο κατηγορίες: 
• για κάποια δεν φαίνεται να υπάρχει αντίστοιχο επίθετο α-Θ-ος 

(π.χ. δεν υπάρχει α-κόσμι-ος, α-γόνιμ-ος κτλ.) 
• για κάποια, ενώ υπάρχει επίθετο α-Θ-ος, η χρήση δείχνει ότι 

το ουσιαστικό  α-Θ-ότητα δεν σημαίνει «ιδιότητα του α-Θ-ος», 
αλλά «έλλειψη ή απουσία  Θ-ότητας», δηλαδή η στέρηση 
εφαρμόζεται στην έννοια του ουσιαστικού, ως εάν το στερητικό 
α/αν να έχει τεθεί στο ουσιαστικό, πράγμα που δεν αναφέρεται 
στα εν λόγω λεξικά, εκτός από δύο των οποίων αναγράφεται 
ρητά και η ετυμολογία: αν+αποφασιστικότητα, αν+ιστορι-
κότητα) 

Ώστε έχουμε στα 14 από τα 47 ευρήματα της λεξικογραφικής 
έρευνας επιτυχή εφαρμογή του συγκεκριμένου τρόπου. 
Συμπέρασμα: 

Ορολογικά, σύμφωνα με τον Κανόνα του επιτυχημένου τρόπου, 
οι όροι: αμολυσματικότητα και γονίδιο αμολυσματικότητας είναι 
πλήρως αποδεκτοί. 

Κ.Β. 
 
 

Τι κοινό έχουν οι λέξεις «αυτί»,  
«προβοσκίδα ελέφαντα»  

και «στρούντελ»; 
 

Είναι όλοι όροι που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν το 
σύμβολο @1 σε διαφορετικές γλώσσες. Στο Εθνικό Πανεπιστήμιο 
της Ταϊβάν διεξήχθη μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα για το πώς 
διαφορετικές χώρες και άρα διαφορετικοί πολιτισμοί έχουν 
αποδώσει στη γλώσσα τους το σύμβολο που οι Άγγλοι ονομάζουν 
απλά με την πρόθεση at.  Η έρευνα αποκαλύπτει ότι για την 
απόδοση του συμβόλου αυτού ένα ευρύ φάσμα μεταφορών  
χρησιμοποιείται, σε αρκετές μάλιστα γλώσσες με δύο ή και 
περισσότερες εναλλακτικές αποδόσεις εν χρήσει: από ονόματα 
ζώων ή/και μερών/οργάνων του σώματός τους μέχρι ονόματα 
τροφίμων και γλυκισμάτων, γραμμάτων του αλφαβήτου, μονάδων 
μέτρησης βάρους ή και πιστές μεταφράσεις της αγγλικής 
πρόθεσης at. 

Η πιο απλή περίπτωση ονοματοδοσίας είναι η πιστή απόδοση της 
αγγλικής πρόθεσης at με κάποια ισοδύναμη πρόθεση στις 
διάφορες γλώσσες. Έτσι, στα Αραβικά αποδίδεται με την πρόθεση 
fi, στα Ελληνικά με την στο και στα Ρουμανικά με τη la. 

Άλλες γλώσσες  (γαλλικά, εσθονικά, ιταλικά, ρωσικά) διατηρούν το 
όνομα του συμβόλου @ όπως ήταν γνωστό στις παραδοσιακές 

                                                 
1 Το σύμβολο @ χρησιμοποιείται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις για να 
συνδέσει το πρώτο μέρος τους, που είναι το αναγνωριστικό όνομα του 
χρήστη, με το δεύτερο, που προσδιορίζει το όνομα του εξυπηρετητή. 
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γραφομηχανές, ονομάζοντάς το “commercial a”. Στα γαλλικά και 
στα νορβηγικά, ονομάζεται και «συστρεμμένο α», ενώ στα 
σερβικά είναι γνωστό ως ludo «τρελό α». 

Πριν από μερικούς αιώνες, οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι 
δανείστηκαν από τους Άραβες τη λέξη arroba για τη μονάδα 
μέτρησης βάρους που αντιστοιχούσε στις 25 λίβρες· χρησιμο-
ποίησαν τότε το σύμβολο @ για να τη συντομογραφήσουν. 
Σήμερα χρησιμοποιούν την ίδια λέξη για το σύμβολο @ στο 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Οι παραλλαγές που χρησιμοποιούνται 
στα καταλανικά και στα γαλλικά είναι arrova  και arobase 
αντίστοιχα. 

Ενδιαφέρον έχει επίσης να δούμε ότι αρκετές γλώσσες 
χρησιμοποιούν ονόματα που εκφράζουν αυτό που οι άνθρωποι 
βλέπουν μέσα από το σχήμα του συμβόλου. Κάποιες χώρες 
βλέπουν σε αυτό ένα αυτί· έτσι, οι Άραβες το ονομάζουν uthun, οι 
Γερμανοί Ohr και οι Τούρκοι kulak. Ειδικότερα, οι Σουηδοί 
αναγνωρίζουν σε αυτό, το αυτί του ελέφαντα και το λένε 
elefantora. Το σχήμα αυτό για άλλους θυμίζει κάποιο γλύκισμα με 
σχήμα σπειροειδές·στους Καταλανούς την ensaimada και στους 
Εβραίους το shtrudel. Οι Τσέχοι και οι Σλοβάκοι πάλι είναι οι μόνοι 
που βλέπουν σε αυτό τη ρέγκα. 

Γίνεται σαφές από τα αποτελέσματα της έρευνας ότι στους 
περισσότερους λαούς το σύμβολο @ γεννά την εικόνα κάποιου 
ζώου. Οι Ρώσοι το αποκαλούν σκυλάκι και οι Έλληνες το λέμε 
παπάκι. Οι Τούρκοι το ονομάζουν άλογο, όχι γιατί βλέπουν σε 
αυτό την εικόνα του αλόγου, αλλά γιατί η αγγλική λέξη at στα 
τουρκικά σημαίνει «άλογο». 

Το σημείο εκείνο του συμβόλου που έχει διεγείρει περισσότερο τη 
φαντασία των ανθρώπων είναι η γυριστή του ουρίτσα. Σε αυτήν 
την ουρίτσα λοιπόν πολλοί βλέπουν το κέλυφος ενός σαλιγκαριού 
και δίνουν στο σύμβολο το όνομα σαλιγκάρι. Οι Σουηδοί πάλι 
βλέπουν την προβοσκίδα του ελέφαντα, ενώ οι Ούγγροι το 
σκουλήκι. Όμως, το πιο δημοφιλές ζώο για το σύμβολο φαίνεται 
ότι είναι η μαϊμού, μάλιστα μια μαϊμού καθισμένη σε ένα κλαδί 
(πολωνικά: malpa, ρωσικά: obezyana, σερβικά: majmun, γερμανι-
κά: Klammeraffe) ή η ουρά της (ολλανδικά: apestaartje, φιλανδικά: 
apinanhäntä, γερμανικά: Affenschwanz, σουηδικά: apsvans). 

Αν παλιότερα η απόδοση ονόματος σε ένα αντικείμενο ή σε ένα 
σύμβολο κοινό σε πολλούς λαούς ήταν μια διαδικασία αργή και 
πολλές φορές, σε ό,τι αφορά γειτονικούς λαούς, διαδικασία 
αφομοίωσης ή «κανονικοποίησης», σήμερα η ονοματοδότηση ενός 
συμβόλου κοινού για όλους τους πολιτισμούς στην ηλεκτρονική 
επικοινωνία λαμβάνει χώρα μπροστά στα μάτια μας με ρυθμούς 
ταχύτατους. Είναι, δε, ευδιάκριτη σε αυτήν τη διαδικασία η τάση 
διατήρησης της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας στην αναγνώριση και 
στην ονοματοδότηση του συμβόλου @, που διαταράσσει την 
παρατηρούμενη σε άλλες περιπτώσεις λειτουργία της αγγλοσαξο-
νικής πρότασης ως κυρίαρχου προτύπου. 

Ε.Μ. 
 

 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ2 έλα κι εσύ 
 

 
 

1.  Αγγλικοί όροι πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών με το συνθετικό «instance» και 

ελληνικά ισοδύναμά τους 
Σε πολλούς αγγλικούς όρους πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 
συναντάται, ως βάση και ως συνθετικό, ο όρος «instance» που 
τόσο από τη ΜΟΤΟ όσο και από την ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 έχει 
αποδοθεί με τον ελληνικό ισοδύναμο όρο «υπόσταση», 
προκειμένου να καλύψει «συγκεκριμένες «τιμές» ή 
«παραδείγματα» διάφορων αφηρημένων μεταβλητών οντοτήτων, 
όπως «αντικειμένων» στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό. 
Αναφέρουμε παρακάτω μερικούς από αυτούς τους όρους που 
υπάρχουν ήδη τόσο στη Βάση Όρων Πληροφορικής INFORTERM 
όσο και στη Βάση Όρων Τηλεπικοινωνιών TELETERM: 

active instance ενεργός υπόσταση 
call instance υπόσταση κλήσης 
call instance data δεδομένα υπόστασης κλήσης 
document instance υπόσταση εγγράφου 
instance υπόσταση 
instance field πεδίο υπόστασης 

                                                 
2  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

instance identifier αναγνωριστικό υπόστασης 
instance of communication υπόσταση επικοινωνίας 
instantiable  υποστασιάσιμος 
instantiate  υπoστασιάζω 
instantiated object class υποστασιασμένη κατηγορία 

αντικειμένου 
instantiation  υπoστασιασμός 
object instance υπόσταση αντικειμένου 
resource instance υπόσταση πόρου 
resource instance field πεδίο υπόστασης πόρου 
run-time instance υπόσταση χρόνου εκτέλεσης  
service instance υπόσταση υπηρεσίας 
uninstantiable object class μη υποστασιάσιμη κατηγορία 

αντικειμένου 
 
 

2.  Μια πρόταση προς όργανο της IEC 
για ελληνογενή ηλεκτροτεχνικό όρο  

Η Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC), στην αναζήτησή της 
για αγγλικό όρο που να κατασημάνει (παραστήσει, 
αντιπροσωπεύσει) την έννοια «remote control which is done out of 
sight» δηλαδή ένα είδος remote control (τηλεελέγχου) που γίνεται 
χωρίς οπτική επαφή, απευθύνθηκε και στον ΕΛΟΤ όπως και σε 
όλα στα μέλη της παγκοσμίως.  
Η ΜΟΤΟ, ως όργανο τυποποίησης του ΕΛΟΤ αλλά και ως όργανο 
της ΕΛΕΤΟ, στο πλαίσιο της προώθησης ενός από τους 
καταστατικούς σκοπούς της ΕΛΕΤΟ, που είναι η προώθηση της 
χρήσης της ελληνικής γλώσσας στην διεθνή Ορολογία και 
λαβαίνοντας υπόψη τη δυνατότητα χρήσης του αρχαιοελληνικού 
εκάς (= μακράν, πόρρω· σε σύνθεση: εκη-, εκα- όπως στο 
εκηβόλος Απόλλων ή εκαβόλος Απόλλων) ως αντίστοιχου προς τα 
αγγλικά remotely, distantly, έκαμε σχετική πρόταση, που 
διαβιβάστηκε στην IEC, η μετάφραση της οποίας ακολουθεί: 
«Πρόταση της Μόνιμης Ομάδας Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας 
(MOTO) της Ελλάδας είναι να χρησιμοποιηθεί το ελληνικό 
επίρρημα ekas (προφορά: ekás) το οποίο σημαίνει «remotely», 
«distantly» και το οποίο γίνεται eka ή eke όταν χρησιμοποιείται ως 
πρόθημα (π.χ. ekabolos Apollon ή ekebolos Apollon = ο Απόλλων 
που ρίχνει τα βέλη του μακριά, Όμηρος)· το ekas μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως πρόθημα (eka-, eke-) ή μπορεί να δώσει 
παράγωγο το αγγλικό επίθετο: ekasic (προφορά: ekásic), που 
μαζί με τον γένιο όρο control να αποτελέσει  τους ακόλουθους 
προτεινόμενους ισοδύναμους είδιους όρους: ekacontrol (ή 
ekecontrol) και ekasic control.» 
Σημείωση: Ο ελληνικός όρος για τον όρο remote control είναι 
τηλεέλεγχος, μακρόθεν έλεγχος2 Σε περίπτωση υιοθέτησης 
οποιουδήποτε από τους τρεις προτεινόμενους αγγλικούς όρους ο 
αντίστοιχος ελληνικός όρος θα είναι : εκαέλεγχος. 
 
2  Εδώ υπάρχει ένα θέμα ανάγκης εναρμονιστικής εργασίας για τις Ομάδες 
τυποποίησης, γιατί υπάρχει και ο όρος telecontrol που αντιστοιχεί σε 
επαλλάσσουσα έννοια και έχει αποδοθεί ως τηλεέλεγχος, τηλεχειρισμός 

Κ.Β. 
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Νέα όργανα Διοίκησης 
και Ορολογίας στην ΕΛΕΤΟ 

 
Στις 11.6.2003, στο Αμφιθέατρο του Γενικού Χημείου του 
Κράτους (Τσόχα 16, Αμπελόκηποι) έγιναν οι αρχαιρεσίες της 
ΕΛΕΤΟ με την επιτήρηση και φροντίδα της Εφορευτικής 
Επιτροπής, την οποία αποτελούν οι: 
 

Πρόεδρος: Αλέξης Αλεξόπουλος 
Μέλη: Νίκος Αποστολάκης 
 Γιάννης Χοχλιούρος. 

 

Η όλη διαδικασία έγινε κατά τρόπο άψογο και σύμφωνα με 
όλες τις προβλεπόμενες από το Καταστατικό διαδικασίες. 
 

Οι αρχαιρεσίες 2003 απέφεραν μικρή ανανέωση των 
απερχόμενων Συμβουλίων, δεδομένου ότι επανεξελέγησαν 
τα 4 από τα 5 τακτικά μέλη του ΔΣ, με αντίστοιχη μεταβολή 
και στο ΓΕΣΥ. Μετά το αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών 
συγκροτήθηκαν και άρχισαν να λειτουργούν, για την 
επόμενη διετία 2003-2004 (που μετά την έγκριση από το 
Πρωτοδικείο του τροποποιημένου Καταστατικού, σύμφωνα 
με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, θα γίνει τριετία 
2003-2005), το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), το νέο 
Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο (ΓΕΣΥ) και η νέα 
Ελεγκτική Επιτροπή της ΕΛΕΤΟ. Η σύνθεσή τους είναι η 
ακόλουθη: 
 
 

Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ): 
Πρόεδρος: Βασίλης Α. Φιλόπουλος 
Αντιπρόεδρος: Τζάνος Ορφανός 
Γενικός Γραμματέας: Κώστας Βαλεοντής 
Ταμίας: Άννα Λάμπρου-Γκόνου 
Σύμβουλος: Έλενα Μάντζαρη 
1ος Αναπλ.Σύμβουλος: Μαρία Καρδούλη 
2ος Αναπλ.Σύμβουλος: Ζωή Ξενάκη-Βαρλά 

 
 

Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο (ΓΕΣΥ): 
Πρόεδρος: Κώστας Βαλεοντής 
Αντιπρόεδρος: Μαρία Καρδούλη 
Γραμματέας: Έλενα Μάντζαρη 

 

Σύμβουλοι: Άννα Λάμπρου-Γκόνου 
 Κατερίνα Ζερίτη 
 Άννα Νικολάκη 

 Ζωή Ξενάκη-Βαρλά 
 Τζάνος Ορφανός 
 Δημήτρης Παναγιωτάκος 
 Γιώργος Πετρίκκος 
 Γιώργος Πουλάκος 
 Βασίλης Α. Φιλόπουλος 

 

Αναπλ.Σύμβουλοι: 
 Μιχάλης Κωνσταντόπαιδος 
 Σωτήρης Τεσσέρης 

 
Ελεγκτική Επιτροπή: 

Πρόεδρος: Κώστας Ριζιώτης 
Μέλη: Σπύρος Βουλόδημος 
 Νίκος Κωνσταντακάκης. 

 
 

   10η Γενική Συνέλευση 
 
 

Την Τετάρτη 14 Μαΐου 2003 πραγματοποιήθηκε η 10η Γενική 
Συνέλευση (Γ.Σ.) της ΕΛΕΤΟ στο φιλόξενο αμφιθέατρο του Γενικού 
Χημείου του Κράτους. Αυτή η Γ.Σ. είχε αυξημένη απαρτία που 
προβλέπεται από το Καταστατικό για την τροποποίησή του. 
Πρόεδρος της Γ.Σ. εκλέχθηκε παμψηφεί το διακεκριμένο μέλος 
Παναγιώτης Βαρλάς και πρακτικογράφοι τα μέλη Έλενα Μάντζαρη 
και Κατερίνα Ζερίτη. 
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) Βασίλης 
Α. Φιλόπουλος παρουσίασε τα πεπραγμένα του Δ.Σ., όπου 
αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις συνεργασίες με ελληνικούς φορείς, στις 
διεθνείς σχέσεις και στην προβολή των θέσεων της ΕΛΕΤΟ. 
Τον οικονομικό απολογισμό παρουσίασε η Ταμίας Άννα Λάμπρου-
Γκόνου, με τον οποίο καταδείχθηκε η ανθηρότητα της οικονομικής 
κατάστασης της ΕΛΕΤΟ. 
Ενδιαφέρον είχε ο απολογισμός των εργασιών ορολογίας που 
παρουσίασε ο Πρόεδρος του ΓΕΣΥ Κώστας Βαλεοντής. Σημαντικά 
σημεία ήταν η συμμετοχή της ΕΛΕΤΟ στην αναθεώρηση του 
Διεθνούς Προτύπου ISO 1951, η Συμφωνία Συνεργασίας για τη 
διάθεση στο Ίντερνετ της Βάσης Τηλεπικοινωνιακών Όρων 
TELETERM και συμμετοχή στο Συνέδριο Μετάφρασης που 
διοργάνωσε το Α.Π.Θ.  
Ο Κώστας Βαλεοντής παρουσίασε επίσης τη δραστηριότητα των 
συλλογικών μελών της ΕΛΕΤΟ. 
Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και του ΓΕΣΥ, 
τον Οικονομικό Απολογισμό 2002 και τον Προϋπολογισμό 2003. 
Ακολούθως, η Γ.Σ. ασχολήθηκε με την αναθεώρηση του 
Καταστατικού της ΕΛΕΤΟ που εγκρίθηκε με τις τροποποιήσεις που 
είχαν δημοσιοποιηθεί καθώς και ρυθμίσεις για την ίδρυση τοπικών 
τμημάτων και του Μητρώου Μελών. 
Καθορίστηκε η 11η Ιουνίου 2003 ως ημέρα διεξαγωγής των 
αρχαιρεσιών και εκλέχθηκε τριμελής Εφορευτική Επιτροπή από 
τους Αλέξη Αλεξόπουλο, Νίκο Αποστολάκη και Γιάννη Χοχλιούρο. 
Η Γ.Σ. έκλεισε μετά ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στα μέλη, όπου 
πάρθηκαν αποφάσεις για την ίδρυση Τοπικού Τμήματος στην 
Θεσσαλονίκη και για την ισχύ των διατάξεων του νέου 
Καταστατικού για τα όργανα που θα εκλεγούν στις προσεχείς 
αρχαιρεσίες. 
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 Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 

σχετικά με Ορολογία 
(Διαρκής Πίνακας του «Ο») 

Σε κάθε φύλλο του «Ο» ο Πίνακας Συνεδρίων/Συμποσίων/ 
Σεμιναρίων που δημοσιεύεται περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν 
σχέση με Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο 
μέλλον, στον Ευρωπαϊκό ή Παγκόσμιο χώρο. Η πληροφόρηση του 
«Ο» για τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή 
ηλεκτρονική ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέ-
ντρο Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/), 
του οποίου η ίδια είναι μέλος. 

Κάθε φορά αφαιρούνται από τον Πίνακα οι εκδηλώσεις που έχουν 
ήδη διεξαχθεί και προστίθενται άλλες μελλοντικές που είναι στη 
φάση της διοργάνωσης. Η σειρά στον Πίνακα ακολουθεί την 
χρονολογική σειρά με την οποία πρόκειται να πραγματοποιηθούν 
οι εκδηλώσεις. 

1.  «Θερινή Ακαδημία Ορολογίας», 17-19 Ιουνίου 2003, στο 
Πανεπιστήμιο του Κεντ, Οχάιο, ΗΠΑ. Στο πρόγραμμα 
περιλαμβάνεται τριήμερο Συνέδριο/Εργομήγυρη Διαχείρισης 
Ορολογίας και διήμερο Συνέδριο/Εργομήγυρη Τοπικοποίησης 
(Localization), όλα στα αγγλικά. Πληροφορίες:                            
http://appling.kent.edu/ResourcePages/TSAWeb/Terminol
ogyAndLocalizationHome.html 

2. Συνέδριο «I2CS: Innovative Internet Community Systems, 19-
21 Ιουνίου 2003, Λειψία, Γερμανία. Πληροφορίες:                 
http://wortschatz.informatik.uni-leipzig.de/asv/I2CS-
Leipzig-2003/index.html 

3. Το 3ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτιλιακής Ορολογίας – Επικοινωνία 
και Παγκοσμιοποίηση – θα γίνει στη Λισαβόνα στις 23-24 
Ιουνίου 2003. Διοργανωτής: Ινστιτούτο Θεωρητικής και 
Υπολογιστικής Γλωσσολογίας.                                                   
 Πληροφορίες: http://www.infoterm.org 

4. 4ο Διεθνές Θερινό Σχολείο Ορολογίας, Βαρκελώνη, Ισπανία,  
7-11 Ιουλίου 2003. Πληροφορίες: http://www.iula.upf.es 

5. 4ο Διεθνές Θερινό Συμπόσιο Ορολογίας «Επιστημονική 
αντικειμενικότητα και γλώσσα», Βαρκελώνη, Ισπανία, 14-18 
Ιουλίου 2003. Πληροφορίες: http://www.iula.upf.es 

6. Το 14ο Ευρωπαϊκό Συμπόσιο για την επικοινωνία, καλλιέργεια, 
γνώση μέσω ειδικών γλωσσών (LSP) 18-22 Αυγούστου 2003, 
Πανεπιστήμιο του Surrey, Guildford, UK. Πληροφορίες:          
http://www.computing.surrey.ac.uk/lsp2003/ 

7. 4ο Διεθνές Συνέδριο «Ο κλάδος της Μετάφρασης σήμερα, 
Επικοινωνία, Τυποποίηση, Εκπαίδευση», Bologna, 10-11 
Οκτωβρίου 2003. Πληροφορίες: http://www.federcentri.org/ 

8. Συνέδριο «Ενοποίηση περιεχομένου και γλώσσας: 
Απαντώντας στην πρόκληση μιας πολυγλωσσικής ανώτατης 
εκπαίδευσης», 23-25 Οκτωβρίου 2003, Μάαστριχτ.                   
Πληροφορίες: http://www.unimaas.nl/icl/ 

9. Η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας, σε συνεργασία και με 
πολλούς άλλους φορείς, διοργανώνει το 4ο Συνέδριο 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 30, 31 Οκτωβρίου 
και 1 Νοεμβρίου 2003. Πληροφορίες στον ιστότοπο:              
http://sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 

10. Η Ιαπωνική εκδήλωση Visualogue (2003 Icograda NAGOYA 
Congress). Πληροφορίες: http://www.visualogue.com/ 

Κ.Β. 
 

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
 
 
 
 

Λάβαμε – και ευχαριστούμε – τα ακόλουθα περιοδικά: 
• Οικονομική Βιομηχανική Επιθεώρηση, τεύχ.787, 

Φεβ. 2003, .τεύχ.788, Μάρ. 2003, τεύχ. 789, Απρ. 
2003. 

• Ερευνώντας τεύχ. 13, Δεκ. 2002, τεύχ. 14, Ιαν. 2003. 
• Η Γλώσσα μας, αρ. φύλ. 114, 115, Νοέ-Δεκ. 2002 και 

αρ. φύλ. 115, Ιαν.-Φεβρ. 2003. 
• Αρναία της Μακεδονίας, τεύχ.57, Οκτ.-Δεκ. 2002. 
• Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία, τεύχ. 33, Νοέ.-

Δεκ. 2002, τεύχ. 34, Ιαν.-Φεβ. 2003. 
• Χρονικά, αρ. φύλ. 182, Νοέ-Δεκ. 2002, αρ. φύλ. 183, 

Ιαν-Φεβ. 2003, αρ. φύλ. 184, Μάρτ. – Απρ. 2003. 
• Δελτίο Φιλαρχαίου Εταιρείας Αλμυρού, τεύχ.6, 2002. 

 

 

 
 

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ 
– Grand dictionnaire Terminologique – 

στο Ίντενετ 
 

Το Γραφείο για τη γαλλική γλώσσα του Κεμπέκ (Καναδάς) 
προσφέρει τις υπηρεσίες ενός λεξικού ορολογίας στο 
Διαδίκτυο στην ακόλουθη διεύθυνση: 
http://www.granddictionnaire.com 
Διαθέσιμες γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, λατινικά. 

Ν.Μ. 
 
 
 

Ακριβολεξία αρ.2 
 
 
 

Ο Ανδρέας Παππάς στο ΒΗΜΑ παραθέτει λέξεις, που 
χρησιμοποιούνται λαθεμένα όλο και πιο πολύ, αντί για τις 
ορθές. Αντιγράφουμε: 
«Πληροφόρηση αντί του ορθού πληροφορία (πληροφό-
ρηση είναι η διαδικασία μετάδοσης πληροφοριών). 
Ερωτηματικό αντί του απλού ερώτημα (ερωτηματικό είναι 
το σημείο στίξης που μπαίνει στο τέλος μιας φράσης, η 
οποία πιθανότατα εμπεριέχει ερώτημα). 
Προβληματισμός αντί του ορθού πρόβλημα (οι εργαζό-
μενοι αντιμετωπίζουν σοβαρούς προβληματισμούς, ενώ 
βέβαια οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλή-
ματα, που ενδεχομένως τους οδηγούν σε έντονους 
προβληματισμούς). 
Διαφοροποίηση αντί του ορθού διαφορά (έχουν μεταξύ 
τους μεγάλες διαφοροποιήσεις, ενώ βέβαια έχουν μεταξύ 
τους μεγάλες διαφορές, οι οποίες τους ωθούν ίσως και σε 
αντίστοιχες διαφοροποιήσεις).» 
Τα παραπάνω συμπληρώνονται και με ορισμένες 
εκφράσεις που χρησιμοποιούνται λαθεμένα, όμως ο χώρος 
δεν μας επιτρέπει να αντιγράψουμε ολόκληρο το άρθρο. 

Β.Α.Φ. 
Νέα έκδοση του ΟΤΕ 
από το έργο της ΜΟΤΟ 

Η Υποδιεύθυνση Τυποποίησης και Τεχνικών Κανονισμών 
του ΟΤΕ, που έχει την ευθύνη της λειτουργίας και 
υποστήριξης – σε στενή συνεργασία με τον ΕΛΟΤ – της 
Ελληνικής Τηλεπικοινωνιακής Τυποποίησης (Επιτροπή 
ΤΕ-Τ) και Ορολογίας (Ομάδα ΜΟΤΟ1) εξέδωσε μια «Ειδική 
Εσωτερική Έκδοση» με τον τίτλο «Τετράγλωσσα 
Λεξιλόγια Τηλεπικοινωνιακών Όρων» η οποία περιλαμ-
βάνει – σε έναν τόμο – τρία τετράγλωσσα λεξιλόγια: 
Γαλλοελληνοαγγλογερμανικό, Γερμανοελληνοαγγλογαλλικό 
και Ελληνοαγγλογαλλογερμανικό όπου υπάρχουν οι όροι 
από 3.642 λήμματα της Βάσης Τηλεπικοινωνιακών Όρων 
TELETERM στα οποία υπάρχει απόδοση της αντίστοιχης 
έννοιας και στις τέσσερις γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά, 
γαλλικά, και γερμανικά. Η έκδοση είναι αφιερωμένη στον 
μεγάλο Έλληνα ποιητή Κ. Π. Καβάφη, για τα 70 έτη από το 
θάνατό του (2003 έτος Καβάφη). 
Τόσο η ΜΟΤΟ όσο και η Υπηρεσία του ΟΤΕ που την 
υποστηρίζει εξακολουθούν να εργάζονται με ζήλο για την 
ελληνική τηλεπικοινωνιακή Ορολογία. 

Κ.Β. 
 

                                                 
1 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), στο πλαίσιο επίσημης συνεργασίας με 
τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 
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ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ – ΜΕΛΩΝ 
 

Προσοχή! Νέος αριθμός τραπεζικού λογαριασμού! 
Η εξόφληση των συνδρομών των μελών (που από το 2003 
είναι 20 € ετησίως) γίνεται: 
1 με απευθείας πληρωμή στην ταμία της ΕΛΕΤΟ,  

κα Α. Γκόνου,  
Λ. Κατσώνη 16, 
145 61 Κηφισιά 
τηλ.: 210-8019550 

ή 
2 με καταβολή στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΛΕΤΟ 

(Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 671/48010084). Προσοχή! Κατά 
την κατάθεση να ζητάτε να καταχωρηθεί το όνομά σας. 

 

Στην περίπτωση 2 είναι απαραίτητο τα μέλη να στέλνουν 
φωτοαντίγραφο της απόδειξης ταχυδρομικώς στη διεύθυνση 
της ΕΛΕΤΟ ή τηλεομοιοτυπικά την απόδειξη στον αριθμό 
210 8068299 ή ηλ-μήνυμα στη διεύθυνση valeonti@otenet.gr. 
 

 
 
 
 

Βάση Όρων Πληροφορικής 
στο Ίντερνετ 

Μια προσφορά της ΕΛΕΤΟ και του Τμήματος 
Πληροφορικής του ΟΠΑ 

Ψάχνετε για αντιστοιχίες όρων Πληροφορικής (ή γενικότερα 
της Τεχνολογίας Πληροφοριών) στις γλώσσες ελληνική, 
αγγλική και γαλλική;  
Επισκεφτείτε τον ιστότοπο:  

www.cs.aueb.gr/ELETO-INFORTERM/ 
Είναι προσφορά της ΕΛΕΤΟ και του Τμήματος 
Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για 
ελεύθερη διάθεση στο Ιντερνετ της Βάσης όρων INFORTERM 
όπου έχουν περιληφθεί διεθνώς τυποποιημένες αντιστοιχίες 
όρων Πληροφορικής. Οι όροι της Βάσης έχουν εκπονηθεί από 
το συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ: ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ12· 

 
 
 
 
 
 
 

Ο Λόγος στην Οικονομία ή 
Economist Logion 

 

Εκδόθηκε πρόσφατα από τις εκδόσεις Ι. Σιδέρη το βιβλίο 
του μέλους μας Θεόδωρου Κατερινάκη με τίτλο «Ο Λόγος 
στην Οικονομία – Economist Logion». Πρόκειται για 
ορολογική προσέγγιση στους λόγους του καθηγητή και 
ακαδημαϊκού Ξενοφώντος Ζολώτα που είχε εκφωνήσει 
όταν απευθύνθηκε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στις 25 
Σεπτεμβρίου 1957 και στις 2 Οκτωβρίου 1959. Όπως είναι 
γνωστό, οι λόγοι αυτοί είναι στην αγγλική γλώσσα με χρήση 
αποκλειστικά ελληνογενών όρων. 
Στην υπόψη μονογραφία του Θ. Κατερινάκη περιέχεται 
κατατοπιστικός πρόλογος, που ακολουθείται από εισαγω-
γικά στοιχεία, όπως χαιρετισμούς του καθ. Ξ. Ζολώτα και 
της ΕΛΕΤΟ, σκιαγράφηση της προσωπικότητας του 
καθηγητή και το ιστορικό της εκφώνησης των δύο ομιλιών. 
Ακολουθούν τα κείμενα των δύο ομιλιών, που έχουν 
συντεθεί σε ενιαίο κείμενο ώστε να αποτελούν μεστή ομιλία 
οικονομικής πολιτικής και στρατηγικής, και η απόδοσή τους 
στην ελληνική γλώσσα. Στο πρώτο κεφάλαιο της 
ορολογικής επεξεργασίας (τέταρτο του βιβλίου) γίνεται 
αντιπαραβολή αγγλικά και ελληνικά των εδαφίων με μόνο 
τους όρους δηλαδή δίχως τις λέξεις που δεν 
αντιστοιχίζονται (βοηθητικές, προθέσεις κτλ.), που 
ονομάζεται ορολογο-κείμενο από τον Θ. Κατερινάκη. 
Ακολουθεί πίνακας αγγλοελληνικής ορολογίας με όλους 
τους όρους σύμφωνα με τη σειρά εμφάνισής τους στις 
ομιλίες και ο αντίστροφος ελληνοαγγλικός. Η επεξεργασία 
συμπληρώνεται με αλφαβητικά ευρετήρια των όρων από 
αγγλικά σε ελληνικά και από ελληνικά σε αγγλικά. Μετά τον 
                                                 
2 ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1: Ομάδα Εργασίας 1 “Ορολογία Πληροφορικής” της Τε-
χνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ48 «Ηλεκτρονική Επεξεργασία Πληροφο-
ριών», του ΕΛΟΤ. 

επίλογο του συγγραφέα περιέχεται πλούσια βιβλιογραφία 
και αναπαράγεται παράδειγμα εκπόνησης όρου 
(ορογένεσης) από το Ορόγραμμα. 
Ακολουθεί η όλη εργασία και στην αγγλική γλώσσα. 
Το έργο διαθέτεται από τον εκδότη προς 15 €. 
Πιστεύουμε ότι υπάρχει γενικό ενδιαφέρον για τις ομιλίες 
του καθ. Ξ. Ζολώτα και συγχαίρουμε τον Θ. Κατερινάκη για 
το έργο του που καθιστά τις ομιλίες διαθέσιμες σε κάθε 
ενδιαφερόμενο. 

Β.Α.Φ. 

     4ο Συνέδριο – Δικαίωμα συμμετοχής 

 Μέχρι 31/8/2003 Μετά τις 31/8/2003 

Μέλη συνδιοργανωτών €   80 €   95 
Μη μέλη € 100 € 120 
Φοιτητές €   50 €   60 
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     Η ελληνική γλώσσα στο Διαδίκτυο 

 
Ένα πρόγραμμα για την ελληνική γλώσσα που εξελίσσεται 
διαρκώς είναι ο ηλεκτρονικός κόμβος που δημιούργησε το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας στο http://www.komvos.edu.gr/. Απευθύ-
νεται, αρχικά, σε όσους διδάσκουν γλωσσικά μαθήματα στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ωστόσο είναι τόσο πλούσιος σε 
πληροφορίες και υλικό, που θα μπορούσε να καλύψει επαρκώς 
ακόμη και μια επιστημονική αναζήτηση για την ελληνική γλώσσα. 
Ο επισκέπτης θα βρει, μεταξύ άλλων, έναν εγκυκλοπαιδικό οδηγό, 
στοιχεία γραμματικής, λεξικό όρων, διδακτικά πειράματα, οδηγούς 
για μεταφράσεις (από τα αρχαία ελληνικά στα ελληνικά αλλά και 
από ευρωπαϊκές γλώσσες), ηλεκτρονικά λεξικά, προγράμματα και 
άλλες ιστοσελίδες σχετικές με τα ελληνικά, μια ομάδα συζήτησης 
για τους καθηγητές. Ξεχωρίζει για την πληρότητά του, το 
ηλεκτρονικό περιοδικό με τον τίτλο «Γλωσσικός Υπολογιστής» - με 
άρθρα για τις νέες τεχνολογίες, τα προγράμματα σπουδών στις 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έρευνες, παρουσιάσεις νέων 
βιβλίων κτλ. 

Από ΤΑ ΝΕΑ, 22-10-2002 
  

    
Ελληνική Εταιρεία Ο

ρολογίας 
Σ. Τσάκω

να 5  και Π
. Ιατρίδη 

152 36  Π
Ε
Ν
ΤΕ

Λ
Η

 
 

 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ3 έλα κι εσύ 
 

 

Ελληνικοί όροι για τους αγγλικούς 
jitter, shimmer, flicker και  formant 

Ύστερα από ερώτημα του φίλου της ΕΛΕΤΟ (ιατρού ΩΡΛ) Γιάννη 
Σαμψάκη για τους όρους shimmer και formant, ασχολήθηκε η 
ΜΟΤΟ και πρότεινε και στο ΓΕΣΥ τα ακόλουθα: 
1. Ο όρος shimmer πρέπει να εξεταστεί σε σχέση με δύο άλλους 
συναφείς όρους: jitter και flicker.  
Για το jitter χρησιμοποιούνται ήδη από τη ΜΟΤΟ δύο συνώνυμοι 
όροι με προτίμηση στον πρώτο: τρόμος (φάσης), τρέμουλο 
(φάσης) δεδομένου ότι αφορά άτακτη (τρομώδη) διακύμανση της 
φάσης ενός σήματος. 
Το flicker αφορά την εντύπωση αστάθειας της οπτικής αίσθησης 
που επάγεται από φωτεινό σήμα που εμφανίζει άτακτη (τρομώδη) 
διακύμανση φωτεινότητας ή φασματικής κατανομής και η ομάδα 
ΕΛΟΤ/ΤΕ80/ΟΕ1 (Ορολογία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας) το 
έχει αποδώσει και το χρησιμοποιεί ως τρεμόσβημα.  
To shimmer είναι μέγεθος ανάλογο των προηγουμένων και αφορά 
το πλάτος (amplitude) του σήματος (ακουστικού σήματος εν 
προκειμένω, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να μείνουμε στην 
ακουστική), πρόκειται δηλαδή για ακανόνιστη (τρομώδη) 
διακύμανση πλάτους. Η οριστική πρόταση της ΜΟΤΟ είναι: 
τρόμος πλάτους, τρέμουλο πλάτους, που σημαίνει όμως και 
αναθεώρηση της απόδοσης του jitter με καθιέρωση μόνο της 
πλήρους μορφής του: τρόμος φάσης, τρέμουλο φάσης (χωρίς 
δηλαδή την παρένθεση). Συνοψίζοντας: 

jitter τρόμος φάσης, τρέμουλο φάσης 
flicker τρεμόσβημα 
shimmer τρόμος πλάτους, τρέμουλο πλάτους 

 

2. Για τον όρο formant (λατ. formans-ntis: μετοχή του ρ. formo = 
μορφώ = δίνω μορφή, σχηματίζω) που σημαίνει μία από τις 
φασματικές ζώνες στις οποίες συγκεντρώνεται η ηχητική ενέργεια 
των φωνημάτων (και κυρίως των φωνηέντων) και οι οποίες – όλες 
μαζί – συνθέτουν / συναποτελούν / συνιστούν / μορφούν /  
σχηματίζουν το αντίστοιχο φώνημα, από δύο υποψήφιους όρους: 
μορφούσα (ρ. μορφόω-ώ) και σχηματίζουσα η ΜΟΤΟ επέλεξε 
τον δεύτερο, λαμβάνοντας υπόψη και ένα πλήθος όρων με 
παρόμοιο σχηματισμό. Ώστε: 

formant σχηματίζουσα 
όπως: 

determinant ορίζουσα 
discriminant διακρίνουσα 
dominant δεσπόζουσα 
secant τέμνουσα 
cosecant συντέμνουσα 

Κ.Β. 
 

“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. 
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
Β. Α. Φιλόπουλος 
Πρόεδρος ΕΛΕΤΟ 
Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής 
Μ. Καρδούλη 
Α. Λάμπρου-Γκόνου 
Β.Α.Φιλόπουλος 
Τηλέφωνα:  
πρωί: 210-6118986, 210-8619521 
εσπέρα: 210-8042313, 210-8619521 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299, 210-8042385 
Ηλ. Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος Ιντερνετ: http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 
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. 
Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου ή μέρους 
του “Ο” με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 

 
                                                 
3  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
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ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society  for  Terminology  (ELETO) 
 
ΓΡΑΦΕΙΑ: 
Επιδαύρου & Αρτέμιδος 6, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: 
Σωκράτη Τσάκωνα 5, 15236  ΠΕΝΤΕΛΗ 

 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Τηλ.: 210-8042313, 210-8619521, 210-6838254 
Τηλεομ.: 210-8068299, 210-8042385 
Ηλ.Ταχ.: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http://sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 

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) 
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Τίτλοι των Ανακοινώσεων  
του 4ου Συνεδρίου 

«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 
 

Οι εργασίες για τη διοργάνωση του 4ου Συνεδρίου  
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» (Αθήνα, 30-31 
Οκτ. και 1 Νοε. 2003) συνεχίζονται πυρετωδώς. 
Η εναρκτήρια συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην 
αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών (που 
είναι και συνδιοργανωτής) το απόγευμα της Πέμπτης 
(30 Οκτ.) και θα έχει πανηγυρικό χαρακτήρα, με 
ομιλία του πρύτανη κ. Γ. Μπαμπινιώτη για τον 
Αδαμάντιο Κοραή στον οποίο είναι αφιερωμένο το 
Συνέδριο. Εκτός από τους ήδη εγγεγραμμένους 
συνέδρους θα την παρακολουθήσουν και  επίσημοι 
προσκεκλημένοι του Πανεπιστημίου, της ΕΛΕΤΟ και 
των λοιπών συνδιοργανωτών. 
Η Οργανωτική Επιτροπή σύντομα θα συντάξει και 
εκδώσει το Πρόγραμμα του Συνεδρίου.  
Ετοιμάζεται ήδη ο τόμος των επιστημονικών 
ανακοινώσεων  που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο 
ο οποίος θα δοθεί στον κάθε σύνεδρο κατά την 
έναρξη των κυρίως εργασιών του Συνεδρίου που θα 
πραγματοποιηθούν (31 Οκτ.- 1 Νοε.) στο αμφιθέατρο 
του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, συνδιοργανωτή, 
επίσης, του Συνεδρίου. 
Για ενημέρωση των αναγνωστών του «Ο» – μελών 
και φίλων της ΕΛΕΤΟ – που μπορεί να ενδιαφέρονται 
να συμμετάσχουν στο 4ο Συνέδριο παραθέτουμε στη 
διπλανή στήλη τους τίτλους των ανακοινώσεων που 
θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο και τα ονόματα των 
συγγραφέων τους, με τη σειρά με την οποία οι 
ανακοινώσεις θα περιληφθούν στον τόμο του 
Συνεδρίου (η θέση τους στο Πρόγραμμα δεν έχει 
ακόμα καθοριστεί). 
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4ο Συνέδριο “Ελληνική Γλώσσα 
και Ορολογία” 

Αθήνα, 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 
2003. 

Δηλώστε συμμετοχή, 
συμπληρώνοντας την αίτηση εγγραφής που 
υπάρχει στο προηγούμενο φύλλο του «Ο» 

 
Πληροφορίες για το Συνέδριο μπορείτε να πάρετε: 
– Από τον ιστότοπο του Ορογράμματος: 

http://sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm. 
– Από τον Γενικό Γραμματέα της Οργανωτικής 
Επιτροπής Κ. Βαλεοντή: valeonti@otenet.gr 

– Από τη Γραμματεία  του Συνεδρίου: 
κος  Α. Αλεξόπουλος, τηλ. 210 6118911 
κος Τ. Ορφανός: τηλ. 210 6111020 
κος Ι. Σαριδάκης, τηλ. 210 2120113,  
κα  Π. Παπαδοπούλου, τηλ. 210 9323243 
Τηλεομοιότυπο: 210 8068299 
Ηλ.Ταχ.: torfanos@ote.gr  - aalexopoulos@ote.gr 

 
 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ  1  –  Γλωσσολογικές-Οντολογικές 
Αρχές Ορολογίας 
–  Η ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
Ελένη Ευθυμίου, Μαριάννα Κατσογιάννου 

–  ΤΑ ΜΗ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ  
Παναγιώτης Ι. Κελάνδριας 

–  ΧΗΜΙΚΟΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   
Μ. Μπουρουσιάν, Ν. Σπυρέλλης 

–  ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΡ0ΛΟΓΙΑ;   
Γιαννούλα Γιαννουλοπούλου 

–  CONCEPTS’ INTERRELATIONS  Meg. Th. Sotiropoulos 
–  Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ «BRAND NAMES» ΣΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ  
ΑΠΟ ΜΙΑ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ   
Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος 

–  ΤΟ ΕΠΙΘΗΜΑ -(Ω)ΜΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ   
Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α. Φλιάτουρας 

–  Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΕ 
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
(ΚΝΕ)  Κώστας Κωνσταντίνου 



ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ Αρ.61 

 2 

–  ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΟΝΟΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ. ΚΥΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ 
ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ 
ΓΛΩΣΣΟΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ   
Μελίνα Κυριαζή - Παπακωνσταντίνου 

–  Η ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ 
ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΩΝ ΑΠΟ ΔΙΓΛΩΣΣΑ 
ΣΩΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΑΓΓΛΙΚΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΑ)   
Αγγελική Χριστοπούλου 

–  ΠΟΛΥΛΕΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 
Αγγελική Φωτοπούλου 

–  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΑ ΥΠΟ ΤΟ 
ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ   
Κώστας Βαλεοντής 

–  ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ   
Έλενα Μάντζαρη, Άννα Ιορδανίδου 

–  CARACTÉRISTIQUES TEXTUELLES CONCERNANT 
L’UTILISATION D’ANGLICISMES DANS LE LANGAGE 
ÉCONOMIQUE   Valérie Béchet-Tsarnos 

ΕΝΟΤΗΤΑ  2  –  Ορολογικοί πόροι 
–  ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΟΡΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ  
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ   
Χ. Χαλκιάς, Δ. Αναγνωστόπουλος 

–  ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ  Ε. Καρύμπαλης, Χ. Χαλκιάς 

–  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   
Αγγελική Καραστέργιου, Έλενα Χουρμουζιάδη 

–  ΕΙΔΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ 
ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ  Αγνή Δάφφα 

–  UN PROJET NECESSAIRE: DICTIONNAIRE DES MOTS 
GRECS UNIVERSELS  Marius Alexianu, Roxana Curcă 

ΕΝΟΤΗΤΑ  3  –  Τυποποίηση ορολογίας 
–  CONSTRUCTION DE LA CATEGORIE «ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ» 

(RÉFUGIÉ) A TRAVERS LA LITTERATURE ET LES RECITS 
DE CHYPRIOTES. ETUDE COMPARATIVE AVEC SES 
EQUIVALENTS EN TRADUCTION FRANCAISE   
Maria Koumarianou 

–  ΕIΣΧΩΡΗΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΟΓΕΝΩΝ ΟΡΩΝ ΣΤΙΣ 
ΔΕΚΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  
Μιχαήλ Καλλέργης 

ΕΝΟΤΗΤΑ  4 – Νέες τεχνολογίες και Ορολογία 
–  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΗΣ 
ΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ  
 Άλκηστις Χιδίρογλου, Παναγιώτης Αρβανίτης, 
Παναγιώτης Παναγιωτίδης 

–  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ  
ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ   
Μαρίνα Βασιλείου, Στέλλα Μαρκαντωνάτου 

ΕΝΟΤΗΤΑ  5  –  Ορολογία και μετάφραση 
–  ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ   
Μαρία Μπότη 

–  Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 
ΛΥΣΕΙΣ   Θ. Βυζάς,  Δ. Δεληγιάννη 

–  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΑΙ 
ΜΕΘΟΔΟΙ  ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ   
Ανθή Κυριακοπούλου 

–  ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ   
Αναστασία Παριανού 

–  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 
ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ   
Χρυσούλα Δουδουλακάκη 

–  EQUIVALENCE TERMINOLOGIQUE ET DISSYMETRIE 
LEXICALE DANS LE LANGAGE DU TOURISME   
Ioanna Valasi 

ΕΝΟΤΗΤΑ  6  –  Δραστηριότητα φορέων και 
οργάνων στην Ορολογία 
–  ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ  Διονύσιος Γιαννίμπας 

–  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ  
ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΤΕΕ  
Κατερίνα Τοράκη 

Κ.Β. 
 
 

 
 Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 

σχετικά με Ορολογία 
(Διαρκής Πίνακας του «Ο») 

Σε κάθε φύλλο του «Ο» ο Πίνακας Συνεδρίων/Συμποσίων/ 
Σεμιναρίων που δημοσιεύεται περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν 
σχέση με Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο 
μέλλον, στον Ευρωπαϊκό ή Παγκόσμιο χώρο. Η πληροφόρηση του 
«Ο» για τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή 
ηλεκτρονική ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέ-
ντρο Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/), 
και από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-
aet.ne t) των οποίων μέλος είναι η ΕΛΕΤΟ. 

Κάθε φορά αφαιρούνται από τον Πίνακα οι εκδηλώσεις που έχουν 
ήδη διεξαχθεί και προστίθενται άλλες μελλοντικές που είναι στη 
φάση της διοργάνωσης. Η σειρά στον Πίνακα ακολουθεί την 
χρονολογική σειρά με την οποία πρόκειται να πραγματοποιηθούν 
οι εκδηλώσεις. 

1. Το 14ο Ευρωπαϊκό Συμπόσιο για την επικοινωνία, καλλιέργεια, 
γνώση μέσω ειδικών γλωσσών (LSP) 18-22 Αυγούστου 2003, 
Πανεπιστήμιο του Surrey, Guildford, UK. Πληροφορίες:          
http://www.computing.surrey.ac.uk/lsp2003/ 

2. 4ο Διεθνές Συνέδριο «Ο κλάδος της Μετάφρασης σήμερα, 
Επικοινωνία, Τυποποίηση, Εκπαίδευση», Bologna, 10-11 
Οκτωβρίου 2003. Πληροφορίες: http://www.federcentri.org/ 

3. Συνέδριο «Ενοποίηση περιεχομένου και γλώσσας: 
Απαντώντας στην πρόκληση μιας πολυγλωσσικής ανώτατης 
εκπαίδευσης», 23-25 Οκτωβρίου 2003, Μάαστριχτ.                   
Πληροφορίες: http://www.unimaas.nl/icl/ 

4. Το Κέντρο Ορολογίας των Βρυξελλών διοργανώνει 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα DESS στην Ορολογία που θα 
αρχίσει τον Οκτώβριο 2003. Πληροφορίες:                                  
http://www.ctbrux/be 

5. Η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας, σε συνεργασία και με 
πολλούς άλλους φορείς, διοργανώνει το 4ο Συνέδριο 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 30, 31 Οκτωβρίου 
και 1 Νοεμβρίου 2003. Πληροφορίες στον ιστότοπο:              
http://sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 

6. Η Ιαπωνική εκδήλωση Visualogue (2003 Icograda NAGOYA 
Congress). Πληροφορίες: http://www.visualogue.com/ 

Κ.Β. 
 

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
 
 
 
 

Λάβαμε – και ευχαριστούμε – τα ακόλουθα περιοδικά: 
• Οικονομική Βιομηχανική Επιθεώρηση, τεύχ.787, 

Φεβ. 2003, .τεύχ.790, Μάι. 2003, τεύχ. 791, Ιούν. 2003, 
τεύχ. 792, Ιούλ. 2003. 

• Ερευνώντας, έκδοση ΓΓΕΤ, τεύχ. 15, Φεβρ.-Μάρτ.. 
2003, τεύχ. 16, Απρ.-Μάι.. 2003. 

• Η Γλώσσα μας, αρ. φύλ. 116, Μάρτ-Απρ. 2003 και αρ. 
φύλ. 117, Μάι.-Ιούν. 2003. 

• Αρναία της Μακεδονίας, τεύχ.58, Ιαν.-Μάρτ. 2003. 
• Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία, τεύχ. 35, Μάρ.-

Απρ. 2003, τεύχ. 36, Μάι.-Ιούν. 2003. 
• Χρονικά, αρ. φύλ. 185, Ιούν. 2003. 
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Μια γαλλική έκδοση  
Κοινωνιοορολογίας  

 
 
 

Όπως μας πληροφορεί η EAFT, εκδόθηκε βιβλίο Κοινωνιο-
ορολογίας, 286 σελίδων, του François Gaudin, με 
στοιχεία: 
Socioterminologie. Une approche sociolinguistique de la 
terminologie, col. Champs linguistiques, De Boeck-Ducolot, 
Bruxelles, 2003. 
Πληροφορίες: http://www.libriszone.com  

 
6η Γενική Συνέλευση του Infoterm 

 
Η 6η Γενική Συνέλευση του Infoterm γίνεται στις 26 
Αυγούστου 2003, ώρα 18:00, στον Νορβηγικό Σύνδεσμο 
Τυποποίησης (Norwegian Standards Association),, 
Drammesveien 145A, Oslo, Norway, αφού προηγηθεί η 
συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Infoterm. 
Η Γραμματεία του Infoterm έχει στείλει σε όλα τα μέλη του 
τη σχετική τεκμηρίωση. 

 
Πρόσκληση για υποβολή 
υποψηφιοτήτων για το  

Διεθνές Βραβείο Ορολογίας TFR 2004 
Η EAFT μας ενημερώνει: 
Το Διεθνές Βραβείο Ορολογίας TFR Award 2004 
(International Award for Outstanding Achievement in 
Theoretical/Fundamental Research in the Field of 
Terminology) απονέμεται κάθε δύο έτη για το καλύτερο 
επίτευγμα θεωρητικής/βασικής έρευνας (με τη μορφή 
ακαδημαϊκής διατριβής ή ισοδύναμης εργασίας) στο πεδίο 
της επιστήμης της Ορολογίας. 
Το βραβείο (για την εργασία που θα κριθεί πρώτη) 
αποτελείται από ένα πιστοποιητικό και ένα χρηματικό 
ποσό. Στη δεύτερη και στην τρίτη καλύτερη εργασία μπορεί 
να χορηγηθεί «τιμητική διάκριση». 
Χορηγοί του Βραβείου είναι η EAFT (European Association 
for Terminology), η GTW (Association for Terminology and 
Knowledge Transfer) και το Infoterm (International 
Information Centre for Terminology). Είναι ανοικτό και για 
άλλους χορηγούς. 
Γίνονται δεκτοί υποψήφιοι από όλον τον κόσμο. Οι 
υποψήφιες εργασίες θα αξιολογηθούν από τη Διεθνή 
Επιτροπή Βραβείων Ορολογίας (International Terminology 
Awards Jury), η οποία θα αποφασίσει και για τους νικητές 
χωρίς δυνατότητα ένστασης κατά της απόφασής της. 
Η αξιολόγηση της Επιτροπής θα εστιασθεί στο καινοτομικό 
περιεχόμενο των εργασιών και στον τρόπο με τον οποίο 
αυτές συνεισφέρουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της 
θεωρητικής και της βασικής έρευνας στο πεδίο της 
επιστήμης της Ορολογίας. 
Η απονομή θα γίνει κατά τη διάρκεια κάποιας μείζονος 
εκδήλωσης στον τομέα της Ορολογίας του έτους 2004. 
Κριτήρια συμμετοχής: 
1. Οι υποψήφιες εργασίες πρέπει να σταλούν τόσο σε 
έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή μαζί με μια δήλωση 
υποστήριξής τους εκ μέρους του υποβάλλοντος 
ακαδημαϊκού ιδρύματος η οποία δεν θα υπερβαίνει σε 
έκταση μία σελίδα Α4  
2. Κάθε ίδρυμα μπορεί να υποβάλει μόνο μία εργασία. 
3. Οι υποψήφιες εργασίες δεν θα πρέπει να είναι 
παλαιότερες των δύο ετών, λαμβανομένης υπόψη της 
ημερομηνίας δημοσίευσης της αξιολόγησής τους από το 
ακαδημαϊκό ίδρυμα. 

4. Οι υποψήφιες εργασίες δεν θα πρέπει να έχουν 
βραβευθεί στο παρελθόν με άλλο βραβείο. 
5. Οι αιτήσεις πρέπει να φθάσουν στην EAFT το αργότερο 
ως τις 31 Οκτωβρίου 2003 στη διεύθυνση: 

EAFT 
c/o Union Latine 
131, rue du Bac 
F-75007 Paris, France 
Fax: +33 1 45 44 45 97 
<eaft_aet@unilat.org> 

Πέρα από αυτήν την ημερομηνία αιτήσεις δεν θα γίνουν 
δεκτές. 
Το δεμένο αντίτυπο της εργασίας (μαζί με την ηλεκτρονική 
εκδοχή της) θα ενσωματωθούν στο Αρχείο Eugen Wüster. 
Υπάρχει δυνατότητα οι βραβευνένες εργασίες να εκδοθούν 
από εκδοτικό οίκο. 
Άλλες πληροφορίες από EAFT: eaft_aet@unilat.org  
 

 
Πρόσκληση για υποβολή 
υποψηφιοτήτων για το  

Διεθνές Βραβείο Ορολογίας ARD 2005 
Η EAFT μας ενημερώνει: 
Το Διεθνές Βραβείο Ορολογίας ARD Award 2005 
(International Award for Applied Terminology Research and 
Development) απονέμεται κάθε δύο έτη για το καλύτερο 
επίτευγμα θεωρητικής/βασικής έρευνας (με τη μορφή 
ακαδημαϊκής διατριβής ή ισοδύναμης εργασίας) στην 
εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη στο πεδίο της 
Ορολογίας και Ορογραφίας. 
Το βραβείο (για την εργασία που θα κριθεί πρώτη) 
αποτελείται από ένα πιστοποιητικό και ένα χρηματικό 
ποσό. Στη δεύτερη και στην τρίτη καλύτερη εργασία μπορεί 
να χορηγηθεί «τιμητική διάκριση». 
Για το 2005, χορηγοί του Βραβείου είναι η EAFT (European 
Association for Terminology), το Infoterm (International 
Information Centre for Terminology) και το TermNet 
(International Network for Terminology). Είναι ανοικτό και 
για άλλους χορηγούς. 
Γίνονται δεκτοί υποψήφιοι από όλον τον κόσμο. Οι 
υποψήφιες εργασίες θα αξιολογηθούν από τη Διεθνή 
Επιτροπή Βραβείων Ορολογίας (International Terminology 
Awards Jury), η οποία θα αποφασίσει και για τους νικητές 
χωρίς δυνατότητα ένστασης κατά της απόφασής της. 
Η αξιολόγηση της Επιτροπής θα εστιασθεί στο καινοτομικό 
περιεχόμενο των εργασιών και στον τρόπο με τον οποίο 
αυτές συνεισφέρουν στην περαιτέρω προαγωγή της 
εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης στο πεδίο της 
Ορολογίας και Ορογραφίας. 
Η απονομή θα γίνει κατά τη διάρκεια κάποιας μείζονος 
εκδήλωσης στον τομέα της Ορολογίας του έτους 2005. 
Κριτήρια συμμετοχής: 
1. Οι υποψήφιες εργασίες πρέπει να σταλούν τόσο σε 
έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή μαζί με μια δήλωση 
υποστήριξής τους εκ μέρους του υποβάλλοντος 
ακαδημαϊκού ιδρύματος η οποία δεν θα υπερβαίνει σε 
έκταση μία σελίδα Α4  
2. Κάθε ίδρυμα μπορεί να υποβάλει μόνο μία εργασία. 
3. Οι υποψήφιες εργασίες δεν θα πρέπει να είναι 
παλαιότερες των δύο ετών, λαμβανομένης υπόψη της 
ημερομηνίας δημοσίευσης της αξιολόγησής τους από το 
ακαδημαϊκό ίδρυμα. 
4. Οι υποψήφιες εργασίες δεν θα πρέπει να έχουν 
βραβευθεί στο παρελθόν με άλλο βραβείο. 
5. Οι αιτήσεις πρέπει να φθάσουν στην EAFT το αργότερο 
ως τις 31 Οκτωβρίου 2004 στη διεύθυνση: 
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EAFT 
c/o Union Latine 
131, rue du Bac 
F-75007 Paris, France 
Fax: +33 1 45 44 45 97 
<eaft_aet@unilat.org> 

Πέρα από αυτήν την ημερομηνία αιτήσεις δεν θα γίνουν 
δεκτές. 
Το δεμένο αντίτυπο της εργασίας (μαζί με την ηλεκτρονική 
εκδοχή της) θα ενσωματωθούν στο Αρχείο Eugen Wüster. 
Υπάρχει δυνατότητα οι βραβευνένες εργασίες να εκδοθούν 
από εκδοτικό οίκο. 
Άλλες πληροφορίες από EAFT: eaft_aet@unilat.org  
 
 
 
 

 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ – ΜΕΛΩΝ 
 

Προσοχή! Νέος αριθμός τραπεζικού λογαριασμού! 
Η εξόφληση των συνδρομών των μελών (που από το 2003 
είναι 20 € ετησίως) γίνεται: 
1 με απευθείας πληρωμή στην ταμία της ΕΛΕΤΟ,  

κα Α. Γκόνου,  
Λ. Κατσώνη 16, 
145 61 Κηφισιά 
τηλ.: 210-8019550 

ή 
2 με καταβολή στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΛΕΤΟ 

(Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 671/48010084 – Για καταθέσεις 
στο εξωτερικό: IBAN: GR95 01106710 00006714 8010084). 
Προσοχή! Κατά την κατάθεση να ζητάτε να καταχωρηθεί 
το όνομά σας. 

 

Στην περίπτωση 2 είναι απαραίτητο τα μέλη να στέλνουν 
φωτοαντίγραφο της απόδειξης ταχυδρομικώς στη διεύθυνση 
της ΕΛΕΤΟ ή τηλεομοιοτυπικά την απόδειξη στον αριθμό 
210 8068299 ή ηλ-μήνυμα στη διεύθυνση valeonti@otenet.gr. 
 

 
 
 
 

 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ1 έλα κι εσύ 
 

 

Διεπαφές… 
 

Έχει πλέον καθιερωθεί η χρήση του όρου διεπαφή (interface) 
τόσο στις Τηλεπικοινωνίες όσο και στην Πληροφορική 
δικαιώνοντας τις κοινές προσπάθεις των δύο συλλογικών μελών 
της ΕΛΕΤΟ: ΜΟΤΟ και ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1. Ορίζεται δε ως διεπαφή 
(ISO/IEC 2382-1:1993) το κοινό σύνορο που μοιράζονται δύο 
λειτουργικές μονάδες το οποίο ορίζεται από διάφορα χαρακτη-
ριστικά που έχουν σχέση με τις λειτουργίες, τις φυσικές διασυν-
δέσεις, τις ανταλλαγές σημάτων κ.ά. μεταξύ των δύο μονάδων.  
Υπό ευρείαν έννοιαν «λειτουργική μονάδα» θεωρείται και ο 
άνθρωπος χρήστης… 
Στη Βάση Tηλεπικοινωνιακών Όρων TELETERM υπάρχουν 444 
εγγραφές σύμπλοκων όρων που περιέχουν ως συνθετικό τη λέξη 
«διεπαφή». Παραθέτουμε ενδεικτικά τους 44 από αυτούς που 
αφορούν κυρίως διάφορα είδη διεπαφής : 
 

Ελληνικός όρος Αγγλικός όρος 
διαμηχανική διεπαφή,  
διεπαφή μηχανής-μηχανής 

machine-machine interface 

διεπαφή ανθρώπου-μηχανής man-machine interface 
διεπαφή βασικής πρόσβασης basic access interface 
διεπαφή γραμμής line interface 
διεπαφή δεδομένων data interface 
διεπαφή διαχείρισης management interface 
διεπαφή διεργασίας process interface 
διεπαφή δικτύου network interface 
διεπαφή δικτύου-δικτύου, 
διαδικτυακή διεπαφή 

network-to-network interface 

                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

διεπαφή εισόδου input interface 
διεπαφή ελέγχου μέσων media control interface 
διεπαφή εντολών command interface 
διεπαφή εξόδου output interface 
διεπαφή ηλεκτρικού δικτύου mains interface 
διεπαφή κέντρου exchange interface 
διεπαφή κινητών επικοινωνιών mobile communications 

interface 
διεπαφή κόμβου δικτύου, 
δικτυοκομβική διεπαφή 

network node interface 

διεπαφή κόμβου υπηρεσίας service node interface 
διεπαφή κοντινού άκρου, 
εγγυακρική διεπαφή 

near end interface 

διεπαφή λήψης receiving interface 
διεπαφή μακρινού άκρου, 
απωακρική διεπαφή 

far end interface 

διεπαφή μεταγωγής switch interface 
διεπαφή μετάδοσης transmission interface 
διεπαφή μεταπομπής  handover interface 
διεπαφή μισθωμένης γραμμής leased line interface 
διεπαφή ξενιστή host interface 
διεπαφή περιαγωγής roaming interface 
διεπαφή πηγής source interface 
διεπαφή πλοήγησης navigation interface 
διεπαφή προγράμματος 
εφαρμογής 

application program interface 

διεπαφή πρόσβασης access interface 
διεπαφή πρωτεύοντος ρυθμού primary rate interface 
διεπαφή πρωτοκόλλου protocol interface 
διεπαφή συντήρησης maintenance interface 
διεπαφή τερματικού terminal interface 
διεπαφή τροφοδοσίας supply interface 
διεπαφή φυσικού στρώματος physical layer interface 
διεπαφή χρήστη user interface 
ραδιοδιεπαφή air interface 
χρηστοδικτυακή διεπαφή user- network interface 
ψηφιακή διεπαφή ISDN digital ISDN interface 
ψηφιακή διεπαφή γραμμής digital line interface 
ψηφιακή διεπαφή εσωτερικού 
τηλεφώνου 

digital extension interface 

ψηφιακή διεπαφή μουσικού 
οργάνου 

musical instrument digital 
interface 

Κ.Β. 
 

“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. 
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
Β. Α. Φιλόπουλος 
Πρόεδρος ΕΛΕΤΟ 
Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής 
Ε. Μάντζαρη 
Μ. Καρδούλη 
Α. Λάμπρου-Γκόνου 
Β.Α.Φιλόπουλος 
Τηλέφωνα:  
πρωί: 210-6118986, 210-8619521 
εσπέρα: 210-8042313, 210-8619521 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299, 210-8042385 
Ηλ. Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος Ιντερνετ: http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 
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. 
Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου ή μέρους 
του “Ο” με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 

 



 
XΑΛΑΝΔΡΙ 
Νο 215 

 

Λ 
Ε  Τ Ο 

L 

Ε 

Ε 

ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society  for  Terminology  (ELETO) 
 
ΓΡΑΦΕΙΑ: 
Επιδαύρου & Αρτέμιδος 6, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: 
Σωκράτη Τσάκωνα 5, 15236  ΠΕΝΤΕΛΗ 

 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Τηλ.: 210-8042313, 210-8619521, 210-6838254 
Τηλεομ.: 210-8068299, 210-8042385 
Ηλ.Ταχ.: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http://sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 

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) 
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Το 4ο Συνέδριο 

«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 
 
 
Στις 30, 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2003 πραγμα-
τοποιήθηκε στην Αθήνα το 4ο Συνέδριο «Ελληνική 
Γλώσσα και Ορολογία». Το Συνέδριο αποτελεί το 
τέταρτο της σειράς συνεδρίων με τον ίδιο τίτλο (1997, 
1999, 2001, 2003) που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία 
Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) μαζί με άλλους συνδιοργανωτές.  
Οι συνδιοργανωτές του 4ου Συνεδρίου ήταν: 

• Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(ΕΚΠΑ) 

• Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) 
• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) 
• Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ) 
• Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΙΠ) 
• Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών (IFA) 
• Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) 
• Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) 
• Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) 
• Οργανισμός για τη Διεθνοποίηση της Ελληνικής 

Γλώσσας (ΟΔΕΓ) 
• Πανελλήνιος Σύλλογος Επαγγελματιών Μεταφραστών 

(ΠΣΕΜ) 
Σκοπός του 4ου Συνεδρίου ήταν να παρουσιάσει τις 
διάφορες πτυχές της Ελληνικής Γλώσσας και Ορολογίας 
στις σημερινές συνθήκες, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού και 
παγκόσμιου πολυγλωσσικού περιβάλλοντος, από πλευράς 
έρευνας, ανάπτυξης και εφαρμογής. 
Η Εναρκτήρια Συνεδρίαση του Συνεδρίου πραγματο-
ποιήθηκε στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Προπύλαια, 
Πανεπιστημίου 30) την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2003. Σ’ 
αυτήν εκτός από τους εγγεγραμμένους συνέδρους 
συμμετείχαν και πολλοί προσκεκλημένοι του 
Πανεπιστημίου, της ΕΛΕΤΟ και των λοιπών συνδιορ-
γανωτών. 
Δεδομένου ότι το Συνέδριο ήταν αφιερωμένο στον 
Αδαμάντιο Κοραή για τα 170 έτη από το θάνατό του, η 
εναρκτήρια συνεδρίαση περιλάμβανε πανηγυρική ομιλία 
του πρύτανη του ΕΚΠΑ κ. Γεωργίου Μπαμπινιώτη με θέμα 
«Αδαμάντιος Κοραής. Ο πρώτος «γλωσσολόγος» της 
νεωτέρας Ελλάδος». Στη συνέχεια, η ΕΛΕΤΟ δεξιώθηκε 
τους συνέδρους και προσκεκλημένους 
Οι κυρίως εργασίες του Συνεδρίου, τις οποίες 
παρακολούθησαν 240 σύνεδροι, διεξήχθησαν στο Αμφι-

θέατρο του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών (Σίνα 31, 
ΑΘΗΝΑ) την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου και το Σάββατο 1 
Νοεμβρίου 2003.  

Οι ομιλητές/συγγραφείς των ανακοινώσεων του 
Συνεδρίου ήταν 43 επιστήμονες, ερευνητές ή μελετητές, 40 
Έλληνες και 3 ξένοι. Το πλήρες πρόγραμμα έχει 
δημοσιευθεί και είναι στη διάθεση οποιουδήποτε μέσω του 
Ίντερνετ, στην ιστοσελίδα: 

http://sfr.ee.teiath.gr/htmSELIDES/Technology/Orogra
mma/Programma4ouSynedriou.htm  

ο δε καλαίσθητος τόμος 350 σελίδων με τα κείμενα των 32 
ανακοινώσεων είχε εκδοθεί και δόθηκε σε κάθε σύνεδρο 
στην αρχή του Συνεδρίου. 

Οι εργασίες που ανακοινώθηκαν στο 4ο Συνέδριο 
εντάσσονται σε έξι θεματικές ενότητες (Γλωσσολογικές-
Οντολογικές αρχές Ορολογίας, Ορολογικοί πόροι, 
Τυποποίηση Ορολογίας, Ορολογία και Μετάφραση, Νέες 
Τεχνολογίες και Ορολογία, Δραστηριότητα φορέων και 
οργάνων Ορολογίας)· μία από τις ομιλίες ήταν αυτή του 
εκπροσώπου της Μεταφραστικής Υπηρεσίας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα «Η πρόκληση της 
πολυγλωσσίας στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση», ενώ 
διεξήχθησαν και δύο ανοικτές συζητήσεις (συζητήσεις 
στρογγυλής τραπέζης). 

Επιγραμματικά, τα θέματα που παρουσιάστηκαν ήταν: 

– η επίδραση της ευρείας διάδοσης των ειδικών 
γλωσσών των διάφορων τομέων στην εξέλιξη της 
γενικής γλώσσας 

– η επίδραση των μη γλωσσικών παραγόντων στον 
σχηματισμό και στην καθιέρωση των ειδικών όρων 

– η «ορθολογικότερη» βάση οργάνωσης των ορισμών 
των χημικών εννοιών που απαντώνται σε εγχειρίδια 
Χημείας 

– συγκριτική διερεύνηση των όρων της Φυσικής και της 
Ιστορίας που υπάρχουν σε ένα λεξικό της γενικής 
γλώσσας (το Λεξικό Τριανταφυλλίδη) και σύγκρισή 
τους με το γενικό λεξιλόγιο 

– μαθηματική περιγραφή και μελέτη των διασχέσεων 
μεταξύ των εννοιών βάσει μοντέλου της θεωρίας 
συνόλων 

– οι λεξιλογικοί μηχανισμοί που διέπουν την 
ονοματοδοσία προϊόντων και υπηρεσιών (brand 
naming) από τις επιχειρήσεις, στα ελληνικά και τα 
αγγλικά 

– το επίθημα -ωμα στην ιατρική ορολογία 
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– η θέση του κύριου ονόματος στην Ορολογία και 
ειδικότερα εξέταση της συμβολής των επωνυμίων 
στην ορολογία της Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρονικής 

– σημασιολογική και πραγματολογική ανάλυση όρων 
από δίγλωσσα (ελληνικά-αγγλικά) σώματα κειμένων 
πληροφορικής που προέρχονται από τον έντυπο 
περιοδικό τύπο 

– συγκριτική εξέταση πολυλεκτικών γλωσσικών 
συνδυασμών και πολυλεκτικών σύμπλοκων όρων 

– τα χαρακτηριστικά της έννοιας «περιέκτης» καθώς και 
των εννοιών που σχετίζονται με αυτήν 

– η ανάπτυξη ενός γλωσσαρίου με την απόδοση και 
ερμηνεία αγγλικών όρων της Γεωπληροφορικής και 
των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στην 
ελληνική γλώσσα 

– γλωσσάριο με τη συνοπτική ερμηνεία καθιερωμένων 
γεωγραφικών όρων και την αντιστοίχησή τους στην 
αγγλική γλώσσα 

– γαλλοελληνικό ηλεκτρονικό λεξικό του ποδοσφαίρου 
και εφαρμογή του στην αυτόματη επεξεργασία 
κειμένων και κατ’ επέκταση στην αυτόματη 
μετάφραση. 

– η ειδική ορολογία στα γερμανοελληνικά και 
ελληνογερμανικά λεξικά 

– ένα υπό δημιουργία λεξικό διεθνών ελληνικών λέξεων 
με το βασικό λεξιλόγιο των ελληνικών λέξεων που 
υπάρχουν σήμερα στις διεθνώς διαδεδομένες 
γλώσσες 

– αναλυτική συγκριτική μελέτη της κυπριακής 
ορολογίας του αυτοκινήτου με την αντίστοιχη της 
Κοινής Νέας Ελληνικής 

– τα κειμενικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη χρήση 
αγγλισμών στη γλώσσα των οικονομικών 
εφημερίδων και περιοδικών στις γλώσσες Γαλλική, 
Γερμανική και Ελληνική 

– η κατηγορία «πρόσφυγας» (réfugié) μέσα από την 
κυπριακή λογοτεχνία και συγκριτική μελέτη των 
μεταφρασιολογικών ισοδυνάμων της κατηγορίας 
αυτής στα γαλλικά 

– λεξιλόγιο επιλεγμένων ελληνογενών όρων που έχουν 
εισχωρήσει στις δέκα επίσημες γλώσσες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

– νομική ορολογία και ηθικά διλήμματα - ζητήματα 
«δεοντολογίας» της νομικής μετάφρασης 

– μετάφραση της διοικητικής ορολογίας γαλλικών 
πανεπιστημίων 

– παρουσίαση της διαδικασίας εκπόνησης ενός Λεξικού 
Ορολογίας Κατασκευής και Διαχείρισης Οδικών 
Έργων 

– ο βαθμός ορολογικής αβεβαιότητας στον τομέα της 
τεχνικής μετάφρασης και ειδικότερα στις οδηγίες 
χρήσης συσκευών 

– η συχνή εμφάνιση πολλαπλών συνώνυμων όρων στα 
κοινοτικά κείμενα και οι λόγοι που οδηγούν τον 
μεταφραστή να επιλέξει τη μία ή την άλλη συνώνυμη 
απόδοση με γνώμονα το επικοινωνιακό ζητούμενο 

– οι μεταφραστικές δυσκολίες στο πεδίο του τουρισμού 
και η απάντηση στο ερώτημα των μεταφραστών 
«Είναι η κατά λέξη μετάφραση η καλύτερη λύση;» 

– ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός πολύγλωσσου 
λεξικού όρων (βάσης δεδομένων) για τον γνωστικό 
τομέα της γενικής και εφαρμοσμένης γλωσσολογίας 

– η δημιουργία ενός πολύγλωσσου θησαυρού όρων, με 
συγχώνευση ορολογικών βάσεων σε διάφορες 
γλώσσες 

– η συμβολή του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) 
στην οργάνωση της γνώσης και 

– η εμπειρία της Μονάδας Τεκμηρίωσης και 
Πληροφόρησης του Τεχνικού Επιμαλητηρίου 
Ελλάδος (ΤΕΕ) σε εργασίες καθιέρωσης θεματικών 
όρων για την αντιμετώπιση ζητημάτων ορολογίας 
που προκύπτουν στις βιβλιοθήκες από την ανάγκη 
θεματικής ανάλυσης. 

Η πρώτη ανοικτή συζήτηση είχε θέμα «Παραγωγή και 
χρήση των συντομογραφιών» και ακολούθησε την 
ανακοίνωση με θέμα «Ελληνικά αρκτικόλεξα και ακρώνυμα 
υπό το πρίσμα των σύγχρονων επικοινωνιακών αναγκών» 
όπου αναλύθηκε θεωρητικά το θέμα και προτάθηκε ένα 
Σχέδιο Κώδικα Δημιουργίας Αρκτικολέξων και Ακρωνύμων 
(ΚΔΑΑ) στην ελληνική γλώσσα, το οποίο αποφασίστηκε να 
προωθηθεί για περαιτέρω επεξεργασία και έκδοσή του 
από την ΕΛΕΤΟ ως βοηθήματος για κάθε ενδιαφερόμενο 
και κυρίως για τους ανθρώπους που δημιουργούν όρους 
και αντιμετωπίζουν συχνά την ανάγκη απόδοσης 
αρκτικολέξων και ακρωνύμων, ώστε να γίνεται σωστότερα 
ο σχηματισμός και η εφαρμογή τους στην Ορολογία. 

Η δεύτερη ανοικτή συζήτηση, που έγινε στο τέλος του 
4ου Συνεδρίου, είχε θέμα «Χρήση και διάχυση των όρων», 
δηλαδή αφορούσε κατ’ ουσίαν το ερώτημα «ποια είναι η 
τύχη των όρων και ιδιαίτερα των ελληνικών όρων και πώς 
θα εξασφαλιστεί η διάδοση και χρήση τους». Κοινή 
διαπίστωση των συνομιλητών και των συνέδρων ήταν η 
ανάγκη ευρύτερης διάδοσης και χρήσης των όρων, η 
καθιέρωση πολύγλωσσων αντιστοιχιών όρων και 
δημιουργία θησαυρών ώστε να μπορέσει η ελληνική 
γλώσσα να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας. Συμπέρασμα της συζήτησης 
ήταν ότι η ανάγκη αυτή μόνο με ένα ολοκληρωμένο 
«εθνικής» εμβέλειας εγχείρημα θα μπορούσε να καλυφθεί, 
όπως είναι το ΕΠΟΣ (Εθνικό Πρόγραμμα Ορολογικού 
Συντονισμού), που ενώ είναι έτοιμο από το έτος 2000 και 
έχει υποβληθεί στο πρόγραμμα «Κοινωνία της 
Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ, έχει «κολλήσει» στα γρανάζια 
των μηχανισμών της Διοίκησης. Το Συνέδριο αποφάσισε – 
με υπογραφή των Συνέδρων – να απευθύνει «Έκκληση» 
για την απεμπλοκή του ΕΠΟΣ. Η «Έκκληση» είναι 
συγκεκριμένο κείμενο που απευθύνεται σε κάθε αρμόδιο 
όργανο – πρόσωπο ή φορέα – και το καλεί να 
χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις και/ή αρμοδιότητές του για το 
σκοπό αυτό. Την Έκκληση θα προωθήσει με κάθε 
πρόσφορο τρόπο η ΕΛΕΤΟ σε όσο το δυνατόν 
περισσότερα «αρμόδια όργανα». 

Το «4ο Συνέδριο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» ήταν 
κοινή προσπάθεια της ΕΛΕΤΟ και των 11 
συνδιοργανωτών  και συνέχεια μιας παράδοσης πλέον 
στο χώρο της Ορολογίας. Είχε απόλυτη επιτυχία όπως τα 
προηγούμενα και ήταν υψηλότερης στάθμης. Είχε αθρόα 
συμμετοχή «συνειδητών» συνέδρων, οι οποίοι διέθεσαν 
από το χρόνο τους δυόμισι ημέρες, «θυσιάζοντας» μάλιστα 
το Σάββατό τους για την υπόθεση της Ελληνικής Γλώσσας 
και Ορολογίας. Το 4ο Συνέδριο αφήνει πίσω του σημαντική 
γνώση και εμπειρία σχετική με την Ελληνική Ορολογία, 
που θα αποτελέσει βάση και για την περαιτέρω ανάπτυξη 
του τομέα, επ’ ωφελεία – πάντα – της σύγχρονης 
Ελληνικής Γλώσσας. 

Η ΕΛΕΤΟ και οι συνδιοργανωτές ευχαριστούν ιδιαιτέρως 
τους χορηγούς του Συνεδρίου (το ΤΕΕ, την Τράπεζα της 
Ελλάδος, τον ΟΤΕ και την εταιρεία Mc Cain-Hellas) που 
κάλυψαν σημαντικό μέρος των δαπανών της 
διοργάνωσης, ώστε να είναι πρακτικά δυνατή η επίτευξη 
ενός τέτοιου εγχειρήματος από μια μη κερδοσκοπική 
οργάνωση, όπως είναι η ΕΛΕΤΟ, η οποία δεν έχει άλλα 
έσοδα εκτός από τις συνδρομές των μελών της. 
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4o Συνέδριο 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 
30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2003 

 
ΕΚΚΛΗΣΗ 

Η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ), οι 11 συνδιοργα-
νωτές: 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), 
Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ), 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΙΠ), 
Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών (IFA), 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), 
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), 
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ), 
Οργανισμός για τη Διεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας 
(ΟΔΕΓ), 
Πανελλήνιος Σύλλογος Επαγγελματιών Μεταφραστών 
(ΠΣΕΜ), 

τα 36 μέλη της Οργανωτικής και της Επιστημονικής Επιτρο-
πής, οι 43 ομιλητές επιστήμονες και εργάτες της ελληνικής 
γλώσσας και οι 160 λοιποί Σύνεδροι του 4ου Συνεδρίου 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 

ΑΠΕΥΘΥΝΟΥΝ ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ 
ΟΡΓΑΝΟ 

να ενεργήσει και συμβάλει – εν τω μέτρω των δυνάμεων και 
αρμοδιοτήτων του – στην απεμπλοκή του Εθνικού 
Προγράμματος Ορολογικού Συντονισμού (ΕΠΟΣ) από τον 
μηχανισμό της Δημόσιας Διοίκησης στον οποίο – δυστυχώς – 
έχει εμπλακεί. 

Το ΕΠΟΣ είναι ένα πλήρες σχέδιο ορολογικού εκσυγχρονισμού 
της Ελληνικής Γλώσσας το οποίο εκπονήθηκε από επί τούτω 
εντεταλμένη Επιτροπή και Ομάδα Εργασίας, προβλέπει την 
κινητοποίηση 180 ελληνικών φορέων (Ακαδημίας, 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, πανεπιστημίων, καθ’ ύλην 
αρμόδιων οργανισμών και επιστημονικών ενώσεων κ.ά.), και 
θα εμπλουτίσει την Ελληνική Γλώσσα με περισσότερους από 
500.000 σύγχρονους ειδικούς όρους, σε 140 γνωστικούς 
τομείς. Το ΕΠΟΣ αποτελεί την τελευταία ελπίδα για τον 
εφοδιασμό της Ελληνικής Γλώσσας με το απαραίτητο 
ορολογικό οπλοστάσιο το οποίο έχει απόλυτη ανάγκη για να 
ανταποκριθεί στις σύχρονες απαιτήσεις της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας. 

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2003
 
 
 
 

 
 Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 

σχετικά με Ορολογία 
(Διαρκής Πίνακας του «Ο») 

Σε κάθε φύλλο του «Ο» ο Πίνακας Συνεδρίων/Συμποσίων/ 
Σεμιναρίων που δημοσιεύεται περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν 
σχέση με Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο 
μέλλον, στον Ευρωπαϊκό ή Παγκόσμιο χώρο. Η πληροφόρηση του 
«Ο» για τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή 
ηλεκτρονική ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέ-
ντρο Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/), 
και από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-
aet.ne t) των οποίων μέλος είναι η ΕΛΕΤΟ. 

Κάθε φορά αφαιρούνται από τον Πίνακα οι εκδηλώσεις που έχουν 
ήδη διεξαχθεί και προστίθενται άλλες μελλοντικές που είναι στη 
φάση της διοργάνωσης. Η σειρά στον Πίνακα ακολουθεί την 
χρονολογική σειρά με την οποία πρόκειται να πραγματοποιηθούν 
οι εκδηλώσεις. 
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1. Συνέδριο «Ενοποίηση περιεχομένου και γλώσσας: 
Απαντώντας στην πρόκληση μιας πολυγλωσσικής ανώτατης 
εκπαίδευσης», 23-25 Οκτωβρίου 2003, Μάαστριχτ.                   
Πληροφορίες: http://www.unimaas.nl/icl/ 

2. Το Κέντρο Ορολογίας των Βρυξελλών διοργανώνει 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα DESS στην Ορολογία που άρχισε 
τον Οκτώβριο 2003. Πληροφορίες: http://www.ctbrux/be 

3. Η Ιαπωνική εκδήλωση Visualogue (2003 Icograda NAGOYA 
Congress). Πληροφορίες: http://www.visualogue.com/ 

4. Το Χειμερινό Διεθνές Συμπόσιο για τις Τεχνολογίες 
Πληροφοριών και Τηλεπικοινωνιών (WISICT 04) θα γίνει στο 
Cancun του Μεξικό στις 5-8 Ιανουαρίου 2004. Πληροφορίες: 
http://www.wisict.org  

5. Το 11ο Συνέδριο EURALEX (EURALEX 2004) θα γίνει στη 
Γαλλία 6-10 Ιουλίου 2004. Πληροφορίες: http://www.univ-
ubs.fr/euralex2004  

6. Η Διεθνής Εταιρεία Οργάνωσης της Γνώσης (ISKO) 
διοργανώνει στο Λονδίνο, 13-16 Ιουλίου 2004 το «8ο Διεθνές 
Συνέδριο ISKO». Θέμα του Συνεδρίου θα είναι «Η Οργάνωση 
της Γνώσης και η Παγκόσμια Κοινωνία της Πληροφορίας». 
Πληροφορίες: http://www.ucl.ac.uk/isko2004/  

7. Η Ομάδα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας των Τηλεπικοινωνιών 
(GLAT) διοργανώνει στη Βαρκελώνη το Συνέδριο «GLAT-
Barcelona2004» με θέμα «Η παραγωγή εξειδικευμένων 
κειμένων». Πληροφορίες:                                                             
http://www.enst-bretagne.fr/GLAT-BARCELONA2004/  

8. Εργομήγυρη με θέμα «Regulatory Ontologies and the 
Modeling of Complaint Regulations» θα γίνει στις 3-7 
Νοεμβρίου 2003 (Κατάνια, Σικελία). Πληροφορίες:                  
http://www.starlab.vub.ac.be/staff/mustafa/WORM_CoRE_
2003.htm  

Κ.Β. 
 
 
 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ 
Δύο ανακοινώσεις από την Lexicon AE 

Η Lexicon AE είναι μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρίες 
μετάφρασης με έδρα τη Θεσσαλονίκη και ειδικεύεται, μεταξύ 
άλλων, στην παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών προς τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, Ελεγκτικό Συνέδριο, Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή, κ.α.) 
Η Lexicon AE δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για την Ορολογία και έχει 
υποστηρίξει κατ’ επανάληψη τα Συνέδρια της ΕΛΕΤΟ. 
1. Για μόνιμη απασχόληση 
Μεταφραστής/αναθεωρητής για μόνιμη απασχόληση ζητείται από 
1/1/2004 από τη μεταφραστική εταιρία Lexicon ΑΕ.  
 Απαιτούμενα προσόντα:  

• Πτυχίο ΑΕΙ, κατά προτίμηση στη Μετάφραση 
• Γλώσσες πηγής: Γερμανικά και Αγγλικά, σε επίπεδο 

επαγγελματικής μετάφρασης 
• Γλώσσα στόχος: Ελληνικά 
• Ειδίκευση σε νομικά, οικονομικά ή κοινοτικά κείμενα 
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, εφαρμογών διαδικτύου 
• Υψηλή ταχύτητα πληκτρολόγησης (επιθυμητό τυφλό 

σύστημα) 
• Πενταετής επαγγελματική εμπειρία στη μετάφραση 

Επιθυμητά προσόντα: 
• Χρήση λογισμικού μεταφραστικής μνήμης 
• Γνώσεις γραφικού σχεδιασμού (DTP) 
• Πρόσθετες γλώσσες πηγής, κατά προτίμηση λιγότερο 

ομιλούμενες ευρωπαϊκές. 
Ωράριο εργασίας 09:00-17:00 Δευτέρα-Παρασκευή, ασφάλιση ΙΚΑ, 
μισθός ανάλογος προσόντων 
Παρακαλούμε αποστείλατε επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
και βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@lexicon.com.gr 
(υπόψη κ. Κατερίνας Σιδηροπούλου) αναφέροντας την EΛΕΤΟ στο 
θέμα του μηνύματος). Πληροφορίες για τη Lexicon AE στον 
ιστότοπο www.lexicon.com.gr  

2. Ως εξωτερικοί συνεργάτες 
Μεταφραστές/αναθεωρητές ως εξωτερικοί συνεργάτες ζητούνται 
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από τη μεταφραστική εταιρία Lexicon AE.   
Απαιτούμενα προσόντα: 

• Πτυχίο ΑΕΙ, κατά προτίμηση στη Μετάφραση 
• Γλώσσες πηγής: Γνώση τουλάχιστον μίας 

δυτικοευρωπαϊκής ή ανατολικοευρωπαϊκής γλώσσα σε 
επίπεδο επαγγελματικής μετάφρασης. 

• Τριετής επαγγελματική εμπειρία στη μετάφραση 
• Άριστη χρήση Word, Internet Explorer 
• Δυνατότητα λήψης και αποστολής αρχείων μέσω 

διαδικτύου 
Επιθυμητά προσόντα: 

• Γνώση λιγότερο ομιλούμενης Ευρωπαϊκής γλώσσας 
πηγής 

• Μεταφραστική ειδίκευση σε κοινοτικά, οικονομικά, 
νομικά κείμενα ή τεχνικά κείμενα 

Παρακαλούμε αποστείλατε επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
και βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@lexicon.com.gr 
(υπόψη κ. Κατερίνας Σιδηροπούλου) αναφέροντας την EΛΕΤΟ στο 
θέμα του μηνύματος). Πληροφορίες για τη Lexicon AE στον 
ιστότοπο www.lexicon.com.gr  
 
 
 
 

 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ – ΜΕΛΩΝ 
 

Προσοχή! Νέος αριθμός τραπεζικού λογαριασμού! 
Η εξόφληση των συνδρομών των μελών (που από το 2003 
είναι 20 € ετησίως) γίνεται: 
1 με απευθείας πληρωμή στην ταμία της ΕΛΕΤΟ,  

κα Α. Γκόνου,  
Λ. Κατσώνη 16, 
145 61 Κηφισιά 
τηλ.: 210-8019550 

ή 
2 με καταβολή στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΛΕΤΟ 

(Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 671/48010084 – Για καταθέσεις 
στο εξωτερικό: IBAN: GR95 01106710 00006714 8010084). 
Προσοχή! Κατά την κατάθεση να ζητάτε να καταχωρηθεί 
το όνομά σας. 

 

Στην περίπτωση 2 είναι απαραίτητο τα μέλη να στέλνουν 
φωτοαντίγραφο της απόδειξης ταχυδρομικώς στη διεύθυνση 
της ΕΛΕΤΟ ή τηλεομοιοτυπικά την απόδειξη στον αριθμό 
210 8068299 ή ηλ-μήνυμα στη διεύθυνση valeonti@otenet.gr. 
 

 
 

 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ1 έλα κι εσύ 
 

 

«Γαλιλαίος» ή «Γαλιλέος» 
(ο μεγάλος φυσικός και αστρονόμος 

Galileo Galilei); 
 

Το ερώτημα προέρχεται από το δραστήριο μέλος της 
ΕΛΕΤΟ, Στέλιο Φραγκόπουλο, καθηγητή του ΤΕΙ Αθηνών, 
που επιμελείται και τις ιστοσελίδες όπου φιλοξενούνται το 
«Ο», οι ανακοινώσεις των Συνεδρίων και άλλα κείμενα της 
ΕΛΕΤΟ. 
Το ερώτημα έχει γενικότερο χαρακτήρα: Τι γίνεται με τον 
κανόνα της απλογράφησης των ξενόγλωσσων ονομάτων 
όταν αυτά μεταφέρονται στα ελληνικά, στην περίπτωση 
που έχει ήδη καθιερωθεί από το παρελθόν μη 
απλογραφημένη απόδοση;  
Αναφέρουμε αμέσως την άποψή μας και θέλουμε να 
ακούσουμε και τις γνώμες των αναγνωστών του «Ο». 
1. Σε ό,τι αφορά το ξενόγλωσσο όνοματεπώνυμο που για 
πρώτη φορά σήμερα μεταφέρεται στα ελληνικά να του 
γίνεται μεταγραφή στο ελληνικό αλφάβητο και στα δύο 
μέρη του (όνομα και επώνυμο), με τη μεγαλύτερη δυνατή 
προσέγγιση της προφοράς του στη γλώσσα του. Δηλαδή: 

                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

George Bush  Τζορτζ Μπους και όχι Γεώργιος Μπους, 
έστω και αν το όνομα έχει αντίστοιχο στα ελληνικά 
όπως το George – Γεώργιος 

2. Τα παλιά, τα ιστορικώς αποδοσμένα στην Ελληνική 
Γλώσσα, ονοματεπώνυμα σημαινόντων προσώπων, τα 
οποία απαντούν σε χιλιάδες κείμενα, βιβλία, επιγραφές, και 
άλλες πηγές και έχουν γίνει πλέον «στοιχεία» και 
«σήματα» του πολιτισμού μας, θα μπορούσαμε να μην 
τα πειράξουμε καθόλου πέρα από την προσαρμογή 
των όποιων κλιτικών καταλήξεων στο σημερινό 
τυπικό. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Αν μεταγράψουμε σύμφωνα με το εδάφιο 
1. το όνομα Isaac Newton πρέπει να το κάνουμε 'Αιζακ 
Νιούτον ενώ προφανώς σε όλο τον όγκο της 
επιστημονικής γνώσης, που έχει περιγραφεί στα ελληνικά 
μέχρι σήμερα, η αναφορά «Ισαάκ Νεύτων(ας)» δεν 
πρόκειται να αλλάξει. Ο Σέξπιρ (έτσι γραμμένος) χρειάζεται 
προσπάθεια για να ταυτιστεί με τον «Σαίξπηρ» (πέρα από 
τις άλλες συνδηλώσεις που προκαλεί). Αβασάνιστα 
αποδοσμένος, ο Γιόχαν Γκούτενμπεργκ φαίνεται να μην 
έχει καμιά σχέση με τον εφευρέτη της τυπογραφίας Ιωάννη 
Γουτεμβέργιο. 

3. Ο Galileo Galilei έμεινε - διεθνώς - στην ιστορία με το 
μικρό του όνομα Galileo που στα ελληνικά αντιστοιχίστηκε 
με το «Γαλιλαίος», όχι βέβαια γιατί η καταγωγή του ήταν 
από την Γαλιλαία αλλά – προφανώς – από την 
προσωνυμία «Γαλιλαίος» του Χριστού, που καταγόταν 
από την Γαλιλαία. Το μικρό όνομα Γαλιλαίος είναι ανάλογο 
των επίσης μικρών ονομάτων Ιησούς, Εμμανουήλ 
(Μανώλης, Μανόλης) ή και Χρίστος. Εφόσον 
εξακολουθούμε την προσωνυμία του Χριστού «Γαλιλαίος» 
να τη γράφουμε έτσι, είναι εύλογο ότι πρέπει και ο 
Γαλιλαίος να παραμείνει έτσι.  

Με άλλα λόγια τον Galileo (Galilei) ή θα τον πούμε 
Γκαλιλέο (Γκαλιλέι) σύμφωνα με το εδάφιο 1. μην 
εφαρμόζοντας το 2. (άποψη για την οποία όπως 
προαναφέραμε έχουμε έντονες επιφυλάξεις) ή θα τον 
αφήσουμε Γαλιλαίο σύμφωνα με το εδάφιο 2, απόδοση 
που προτιμάμε. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 – Για ενημέρωση του αναγνώστη: το 
«Μείζον» λεξικό (Τεγόπουλος–Φυτράκης) – που έχει κύρια 
ονόματα –- γράφει: Γαλιλέος Γαλιλέι. 

Κ.Β. 
 

 

“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. 
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
Β. Α. Φιλόπουλος 
Πρόεδρος ΕΛΕΤΟ 
Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής 
Ε. Μάντζαρη 
Μ. Καρδούλη 
Α. Λάμπρου-Γκόνου 
Β.Α.Φιλόπουλος 
Τηλέφωνα:  
πρωί: 210-6118986, 210-8619521 
εσπέρα: 210-8042313, 210-8619521 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299, 210-8042385 
Ηλ. Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος Ιντερνετ: http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 
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. 
Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου ή μέρους 
του “Ο” με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 
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ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society  for  Terminology  (ELETO) 
 
ΓΡΑΦΕΙΑ: 
Επιδαύρου & Αρτέμιδος 6, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: 
Σωκράτη Τσάκωνα 5, 15236  ΠΕΝΤΕΛΗ 

 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Τηλ.: 210-8042313, 210-8619521, 210-6838254 
Τηλεομ.: 210-8068299, 210-8042385 
Ηλ.Ταχ.: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http://sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 

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) 
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     Η Βάση Τηλεπικοινωνιακών 
Όρων TELETERM στο Ίντερνετ 
Το ογκώδες έργο της ΜΟΤΟ1 στη διάθεση 

οποιουδήποτε χρήστη 
– Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), ο 

πρωτοπόρος στην υποστήριξη της σύγχρονης ελλη-
νικής τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας με την ίδρυση 
(1989) και την 14ετή, έκτοτε, λειτουργία ειδικής ομάδας 
Ορολογίας των Τηλεπικοινωνιών, της γνωστής ΜΟΤΟ, 
εκπροσωπούμενος από τον Γενικό Διευθυντή κ. 
Γεώργιο Αργυρόπουλο, 

– η ΕΛΕΤΟ – ο κύριος ελληνικός επιστημονικός φορέας 
υποστήριξης της Ελληνικής Ορολογίας στο πλαίσιο 
των δραστηριοτήτων της οποίας έχει παραχθεί ένα 
μέρος του έργου της ΜΟΤΟ – εκπροσωπούμενη από 
τον Πρόεδρό της Βασίλη Α. Φιλόπουλο και  

– ο Υπεύθυνος της ΜΟΤΟ Κώστας Βαλεοντής και 
δημιουργός της Βάσης Τηλεπικοινωνιακών Όρων 
TELETERM, η οποία περιλαμβάνει όλους τους 
ελληνικούς όρους που έχει ως τώρα παραγάγει η 
ομάδα μαζί με τους αγγλικούς ισοδύναμους όρους και 
εν μέρει και με γαλλικούς και γερμανικούς,  

με ειδική Συμφωνία, αποφάσισαν για την δωρεάν διάθεση 
της χρήσης της Βάσης TELETERM σε οποιονδήποτε 
ενδιαφερόμενο χρήστη – Έλληνα ή ξένο – που έχει 
πρόσβαση στο Ίντερνετ, μέσω του ιστοτόπου: www.moto-
teleterm.gr  
Ο ΟΤΕ κάλυψε την αρχική δαπάνη δημιουργίας της 
κατάστρωσης του Ιστοτόπου από την ΟΤΕΝΕΤ και θα 
καλύπτει την ετήσια δαπάνη του ξενισμού του ιστοτόπου. 
Η μελέτη και ανάπτυξη του προγράμματος των διεπαφών 
του Ιστοτόπου και των δυναμικών σελίδων του είναι 
προσφορά του μέλους της ΕΛΕΤΟ Νίκου Βαλεοντή στο 
πλαίσιο της πτυχιακής εργασίας του στο Τμήμα Φυσικής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Ο Ιστότοπος θα παρακολουθείται και θα συντηρείται από 
κοινή ομάδα στελεχών του ΟΤΕ και της ΕΛΕΤΟ, την 
«Ομάδα Δημιουργίας, Ανάπτυξης και Συντήρησης του 

                                                 
1 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 Τηλε-
πικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), στα πλαίσια επίσημης συνεργασίας με τον 
Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 

Ιστοτόπου» (ΟΔΑΣΙ) με επικεφαλής τον Υπεύθυνο της 
ΜΟΤΟ. Τα μέλη της ΟΔΑΣΙ και τα καθήκοντά τους είναι: 

Κώστας Βαλεοντής, ως Υπεύθυνος Περιεχομένου της 
Βάσης και του Ιστοτόπου, 
Νίκος Βαλεοντής, ως Υπεύθυνος Παρουσίασης από 
την πλευρά της ΕΛΕΤΟ και Πληροφορικός Υπεύθυνος 
της λειτουργίας του Ιστοτόπου, 
Τζάνος Ορφανός, Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης 
Τυποποίησης και Τεχνικών Κανονισμών (ΥΤΤΚ), ως  
Υπεύθυνος Παρουσίασης από την πλευρά του ΟΤΕ, 
Αλέξης Αλεξόπουλος, και Άννα Νικολάκη, στελέχη 
της ΥΤΤΚ, ως Στελέχη Υποστήριξης του Ιστοτόπου. 

Όλα τα μέλη της ΟΔΑΣΙ είναι και μέλη της ΕΛΕΤΟ. 
Στις σελίδες του Ιστοτόπου εμφανίζονται τα λογότυπα του 
ΟΤΕ και της ΕΛΕΤΟ, αλλά και του ΕΛΟΤ, ως επίσημα 
συνεργαζόμενου φορέα με τον ΟΤΕ για την Τηλεπικοινω-
νιακή Τυποποίηση, και αναγράφεται ότι «τον Ιστότοπο 
προσφέρουν ο ΟΤΕ και η ΕΛΕΤΟ». 
Οι συνιστώσες περιεχομένου του Ιστοτόπου είναι: 

α Η βασική συνιστώσα περιεχομένου του Ιστοτόπου 
είναι το περιεχόμενο της Βάσης TELETERM, η 
ελεύθερη πρόσβαση στο οποίο δίνει στον χρήστη τη 
δυνατότητα αναζήτησης – μέσω οποιουδήποτε 
εισόδιου όρου ή και τμήματος όρου, ελληνικού, 
αγγλικού, γαλλικού ή γερμανικού – όλων των 
πληροφοριών που διαθέτει η Βάση στο λήμμα της 
σχετικής έννοιας (οι οποίες σήμερα είναι: ελληνικός 
όρος, αγγλικός όρος, συντομογραφία, κωδικός πηγής 
και στάδιο επεξεργασίας και – για έναν αριθμό 
λημμάτων - γαλλικός όρος και γερμανικός όρος). 

 Πέραν των ήδη εκπονημένων όρων, στη συνιστώσα 
αυτή θα εντάσσονται και οι νέοι όροι που θα 
εκπονούνται από τη ΜΟΤΟ σε νεότερες ορολογικές 
εργασίες της. 

β Βασικές πληροφορίες για την ΕΛΕΤΟ και τη δράση 
της σε ό,τι αφορά την Ορολογία και ειδικότερα την 
Τηλεπικοινωνιακή Ορολογία. 
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γ Βασικές πληροφορίες για τη δράση του ΟΤΕ σε ό,τι 
αφορά το ενδιαφέρον του για την Ορολογία των 
Τηλεπικοινωνιών και τη δράση του σε συνεργασία με 
τον ΕΛΟΤ. Ιστορικό της ΜΟΤΟ και εμφανής αναφορά 
στη συμμετοχή και συνεργασία των φορέων και 
ιδιαίτερα των ατόμων (μελών της ΜΟΤΟ, αλλά και 
υπηρεσιακών στελεχών και της Διοίκησης του ΟΤΕ) 
που έχουν συμβάλει και συμβάλλουν στην όλη 
συλλογική δραστηριότητα στην τηλεπικοινωνιακή 
Ορολογία. 

δ Θέση Δημόσιων Κρίσεων όρων όπου θα 
αναγράφονται νέοι, ή αναθεωρούμενοι παλαιοί, 
όροι – για δημόσιο σχολιασμό – και θα 
συγκεντρώνονται τα σχόλια των χρηστών που θα 
μελετώνται και θα λαμβάνονται υπόψη από τη ΜΟΤΟ.  

ε. Θέση Ψηφοφοριών Όρων για την επιλογή του 
επικρατέστερου σε περιπτώσεις περισσότερων του 
ενός ελληνικών συνώνυμων όρων που αποδίδουν 
ακριβώς την ίδια έννοια. 

στ.  Θέση ανακοινώσεων αποτελεμάτων Δημόσιων 
Κρίσεων και Ψηφοφοριών, σχολίων και παρατηρή-
σεων της ΜΟΤΟ ή και του ΓΕΣΥ της ΕΛΕΤΟ. 

Οι δυνατότητες δ, ε και στ θα αποτελέσουν εργαλείο 
περαιτέρω προώθησης και αξιοποίησης της ορολογικής 
εργασίας τόσο της ΜΟΤΟ όσο και της ΕΛΕΤΟ. 
Ο Ιστότοπος: www.moto-teleterm.gr άρχισε να λειτου-
ργεί από την 1η Δεκεμβρίου 2003. 
Η παρούσα φάση λειτουργίας του είναι δοκιμαστική και δεν 
περιλαμβάνει τις δυνατότητες δ, ε και στ. Παρακαλούνται 
οι χρήστες να είναι ανεκτικοί στα όποια προβλήματα 
μπορεί να παρουσιαστούν στο αρχικό στάδιο στο οποίο θα 
γίνονται συχνές «επεμβάσεις διαχείρισης» στον Ιστότοπο.  
 
 
 

 
 Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 

σχετικά με Ορολογία 
(Διαρκής Πίνακας του «Ο») 

Σε κάθε φύλλο του «Ο» ο Πίνακας Συνεδρίων/Συμποσίων/ 
Σεμιναρίων που δημοσιεύεται περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν 
σχέση με Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο 
μέλλον, στον Ευρωπαϊκό ή Παγκόσμιο χώρο. Η πληροφόρηση του 
«Ο» για τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή 
ηλεκτρονική ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέ-
ντρο Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/), 
και από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-
aet.ne t) των οποίων μέλος είναι η ΕΛΕΤΟ. 

Κάθε φορά αφαιρούνται από τον Πίνακα οι εκδηλώσεις που έχουν 
ήδη διεξαχθεί και προστίθενται άλλες μελλοντικές που είναι στη 
φάση της διοργάνωσης. Η σειρά στον Πίνακα ακολουθεί την 
χρονολογική σειρά με την οποία πρόκειται να πραγματοποιηθούν 
οι εκδηλώσεις. 
 

1. Το Χειμερινό Διεθνές Συμπόσιο για τις Τεχνολογίες 
Πληροφοριών και Τηλεπικοινωνιών (WISICT 04) θα γίνει στο 
Cancun του Μεξικό στις 5-8 Ιανουαρίου 2004. Πληροφορίες: 
http://www.wisict.org  

2. Το 11ο Συνέδριο EURALEX (EURALEX 2004) θα γίνει στη 
Γαλλία 6-10 Ιουλίου 2004. Πληροφορίες: http://www.univ-
ubs.fr/euralex2004  

3. Η Διεθνής Εταιρεία Οργάνωσης της Γνώσης (ISKO) 
διοργανώνει στο Λονδίνο, 13-16 Ιουλίου 2004 το «8ο Διεθνές 
Συνέδριο ISKO». Θέμα του Συνεδρίου θα είναι «Η Οργάνωση 
της Γνώσης και η Παγκόσμια Κοινωνία της Πληροφορίας». 
Πληροφορίες: http://www.ucl.ac.uk/isko2004/  

4. Η Ομάδα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας των Τηλεπικοινωνιών 
(GLAT) διοργανώνει στη Βαρκελώνη το Συνέδριο «GLAT-
Barcelona2004» με θέμα «Η παραγωγή εξειδικευμένων 

κειμένων». Πληροφορίες:                                                             
http://www.enst-bretagne.fr/GLAT-BARCELONA2004/  

5. RITERM2004 – 9ο Ιβηροαμερικανικό Συμπόσιο Ορολογίας, 
Βαρκελώνη, από 29 Νοεμβρίου ως 2 Δεκεμβρίου 2004. 
Πληροφορίες: http://www.iula.upf.es/riterm04/rit04ca.htm  

Κ.Β. 
 

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
 
 
 
 

Λάβαμε – και ευχαριστούμε – τα ακόλουθα περιοδικά: 
• Οικονομική Βιομηχανική Επιθεώρηση, τεύχ.793, 

Αύγ. 2003, .τεύχ.794, Σεπτ. 2003, τεύχ.795, Οκτ. 2003, 
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• Φυσικός Κόσμος, τεύχ. 12(171) – Ιούν.-Ιούλ.-Αύγ. 
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Κάτι διασκεδαστικό από τον 
τομέα της εθνο-ορολογίας 

Κάπου μακριά, στην άλλη πλευρά του πλανήτη, στη Νέα 
Γουινέα, οι κάτοικοι των βόρειων νησιών Highlands 
φαίνεται ότι δεν αντιμετωπίζουν τα ορολογικά προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι εργάτες της Ορολογίας του δυτικού 
πολιτισμού, ή έχουν βρει -προς το παρόν τουλάχιστον- 
λιγότερο χρονοβόρους και αγχογόνους τρόπους για να τα 
λύνουν.  Αντί να κατασκευάζουν εννοιολογικά δέντρα για να 
περιγράφουν και για να μελετούν τους τομείς της 
σύγχρονης επιστήμης, αντί να ανησυχούν για το αν θα 
επικρατήσει το τοπικό όνομα ή κάποιος αγγλικός ή 
γαλλικός όρος κατά τη χρήση της ξενόφερτης γνώσης, 
καταφεύγουν σε πιο «πρωτόγονα» γλωσσικά μέσα στην 
προσπάθειά τους να εξοικειωθούν με τα νέα τεχνολογικά 
προϊόντα.  
Οι άνθρωποι αυτοί είδαν για πρώτη φορά στα μάτια τους 
αυτοκίνητο το 1960· ήταν ένα Landrover κατασκευασμένο 
στη Μ. Βρετανία. Στο κείμενο που ακολουθεί 
περιγράφονται κάποιοι από τους όρους που 
χρησιμοποιούνται στη διάλεκτο Kewa για την περιγραφή 
των μερών του αυτοκινήτου, προβάλλοντας σε αυτό το 
ανθρώπινο σώμα2.  
 Βέβαια, όταν γίνεται αναφορά στο αμάξωμα του 
αυτοκινήτου, δε χρησιμοποιείται η λέξη «σώμα» αλλά η 
λέξη «δέρμα», ενώ, πιθανόν, όπως εικάζει ο συγγραφέας 
του άρθρου, όταν ένα όχημα γίνεται παλιοσίδερα, να 
αναφέρεται ως το «πτώμα». 
Τα κόκαλα είναι ο σκελετός του ανθρώπινου σώματος και 
μεταφορικά αναπαριστούν τη δύναμη του ανθρώπου. 
Αναλογικά, ένα όχημα μπορεί επίσης να έχει κόκαλα, από 
τα οποία να πηγάζει και η δική του δύναμη. Πραγματικά, η 
λέξη «κόκαλα» απαντάται σε αρκετές εκφράσεις της 
διαλέκτου αυτής για να περιγράψει τα βασικά μέρη του 
αυτοκινήτου, όπως στην περίπτωση των μπροστινών και 
πισινών αξόνων και των τροχών. 
Ο κλειστός χώρος των επιβατών είναι το «κεφάλι». Οι 
πλαϊνοί καθρέφτες είναι τα «αυτιά», το παμπρίζ είναι το 
«μέτωπο» και οι υαλοκαθαριστήρες είναι τα «βλέφαρα». 
Μεταθέτοντας κάπως τη θέση των μερών του ανθρώπινου 
κεφαλιού, το «στόμα» του αυτοκινήτου μεταφέρεται σε πιο 
απόκεντρο σημείο, στο ντεπόζιτο της βενζίνης, το φίλτρο 
                                                 
2 Από το άρθρο του Karl J. Franklin «Some Metaphors: Body Parts as 
Automobile Parts», (http://www.sil.org/silewp/2003/silewp2003-005.pdf) 
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της βενζίνης είναι η «γλώσσα», το πορτάκι του 
ντεπόζιτου είναι τα «χείλη» ενώ οι  προβολείς του 
αυτοκινήτου είναι τα «μάτια» και το καρμπιρατέρ η 
«μύτη». 

Άλλα μέρη του αυτοκινήτου που δανείζονται τους όρους της 
ανατομίας του ανθρώπινου σώματος είναι τα εξής: το 
ντεπόζιτο της βενζίνης λέγεται επίσης και «στομάχι», τα 
αμορτισέρ είναι τα «νεφρά», το κιβώτιο ταχυτήτων είναι 
η «καρδιά», τα πίσω λάστιχα  είναι οι «γλουτοί» ενώ τα 
μπροστινά λάστιχα είναι τα «χέρια και οι ώμοι». Τα 
πέλματα των ελαστικών είναι τα «νύχια των δακτύλων 
του χεριού ή του ποδιού» και οι τροχοί είναι τα 
«κνημιαία οστά». Η εξάτμιση είναι το «έντερο» και η 
έξοδος της εξάτμισης ο «πρωκτός». Η μπαταρία είναι το 
«συκώτι» και τα λάδια το «αίμα». 

Για κάποια μέρη του αυτοκινήτου δανείζονται και όρους 
από την ανατομία και τις λειτουργίες του σώματος των 
ζώων, π.χ. ο προφυλακτήρας λέγεται «προβοσκίδα», η 
μυρωδιά της βενζίνης λέγεται «μυρωδιά της σβουνιάς»  
και ο «βρυχηθμός»  είναι η κόρνα. 

Από τα παραδείγματα που αναφέρθηκαν φαίνεται ότι στη 
διάλεκτο Kewa η χρήση κοινών όρων για το ανθρώπινο 
σώμα και για το αυτοκίνητο προκύπτει από την αναλογική 
συσχέτιση των λειτουργιών που φαίνεται ότι επιτελούν 
συγκεκριμένα μέλη του ανθρώπινου οργανισμού και του 
κατασκευασμένου αντικειμένου-οχήματος. Ας σημειωθεί ότι 
η μεταφορά, εκτός από σημαντικό γλωσσικό εργαλείο που 
εξασφαλίζει σημασιολογικό πλούτο σε μια γλώσσα, 
αποτελεί ταυτόχρονα και εργαλείο που μας βοηθά να 
καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο οι νέες έννοιες 
γίνονται κατανοητές από τον ανθρώπινο νου. 

Αν κάτι ενδιαφέρον μπορεί να μείνει από τέτοιες 
διασκεδαστικές και γραφικές περιηγήσεις στο χώρο της 
εξωτικής εθνο-ορολογίας, είναι το εξής: ότι ο ανθρώπινος 
οργανισμός, αυτή η πολύπλοκη μηχανή που για το δυτικό 
πολιτισμό αποτελεί το ανεξήγητο θαύμα της φύσης και το 
ανεξάντλητο αντικείμενο μελέτης της επιστήμης, για τους 
πολιτισμούς των «μη πολιτισμένων» αποτελεί την πιο απτή 
και την πιο οικεία πλευρά της ανθρώπινης εμπειρίας. Μιας 
εμπειρίας που χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την 
εννοιοποίηση, την κατανόηση και την ονοματοδότηση πιο 
αφηρημένων και πιο απροσδιόριστων πλευρών της 
ανθρώπινης γνώσης, όπως είναι για αυτούς η τεχνολογία 
και τα προϊόντα της.  

E.M. 
 
 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ – ΜΕΛΩΝ 

Προσοχή! Νέος αριθμός τραπεζικού λογαριασμού! 
Η εξόφληση των συνδρομών των μελών (που από το 
2003 είναι 20 € ετησίως) γίνεται: 
1 με απευθείας πληρωμή στην ταμία της ΕΛΕΤΟ,  

κα Α. Γκόνου,  
Λ. Κατσώνη 16, 
145 61 Κηφισιά 
τηλ.: 210-8019550 

ή 
2 με καταβολή στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΛΕΤΟ 

(Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 671/48010084 – Για 
καταθέσεις στο εξωτερικό: IBAN: GR95 01106710 
00006714 8010084). Προσοχή! Κατά την κατάθεση 
να ζητάτε να καταχωρηθεί το όνομά σας. 

Στην περίπτωση 2 είναι απαραίτητο τα μέλη να 
στέλνουν φωτοαντίγραφο της απόδειξης ταχυδρομικώς 
στη διεύθυνση της ΕΛΕΤΟ ή τηλεομοιοτυπικά την 
απόδειξη στον αριθμό 210 8068299 ή ηλ-μήνυμα στη 
διεύθυνση valeonti@otenet.gr. 
 

 
 

 

     Η Ελλάς εκτός της Κοινωνίας της 
    Πληροφορίας  

 
Όλες οι αναπτυγμένες χώρες προχώρησαν απρόσκοπτα 
στην Κοινωνία της Πληροφορίας όταν απόκτησαν 
ηλεκτρονική υποδομή, επειδή είχαν δημιουργήσει 
συστηματικά γλωσσολογικά εργαλεία η καθεμιά στη 
γλώσσα της. Τα εργαλεία αυτά (μονόγλωσσοι και 
πολύγλωσσοι θησαυροί όρων) συνίστανται στην κατάταξη 
των όρων κάθε θεματικού πεδίου και στην αντιστοίχισή 
τους με ισοδύναμους όρους πιο διαδεδομένων γλωσσών 
όπως της αγγλικής, ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση 
πληροφοριών στη γλώσσα του ενδιαφερομένου. Δίχως 
θησαυρούς, με μόνο την ηλεκτρονική υποδομή είναι 
αδύνατη η αναζήτηση πληροφοριών, όπως με μόνο 
συσκευές αναπαραγωγής ήχου (πικ-άπ, μαγνητόφωνα 
κ.ά.) δίχως δίσκους, κασέτες κ.ά. δεν είναι δυνατό να 
ακούσουμε μουσική. 
Για να σχηματιστούν θησαυροί όρων κάθε γνωστικού 
πεδίου στην ελληνική γλώσσα απαιτείται να υπάρχουν οι 
όροι του πεδίου στη γλώσσα, με τους οποίους θα γίνεται η 
αναζήτηση πληροφοριών. Κατά κανόνα, δεν υπάρχουν 
ελληνικοί όροι, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η 
αναζήτηση πληροφοριών. Αν η αναζήτηση γίνεται με 
ξενόγλωσσους θησαυρούς δεν θα ανευρίσκονται 
πληροφορίες για ελληνικά θέματα. Τί πληροφορίες θα 
αντλούνται για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-
government) της χώρας μας; Δηλαδή η ελληνική Δημόσια 
Διοίκηση είναι κουφή και μουγκή. 
Χρειάζεται η δραστηριοποίηση επιτροπών σε κάθε τομέα 
για τη συγκέντρωση των ελληνικών όρων και την εκπόνηση 
νέων όρων στη θέση των ξένων όρων, εργασία που απαιτεί 
τεχνογνωσία και οικονομική υποστήριξη, με συντονισμό 
ανάμεσα στις επιτροπές. Τα μέλη των επιτροπών είναι 
γνώστες του θέματός τους, αλλά είναι απαραίτητο να 
επιμορφωθούν ορολογικά για το πώς σχηματίζονται οι όροι 
στην ελληνική γλώσσα. Οι επιτροπές για να λειτουργήσουν 
έχουν σημαντικά έξοδα, τα οποία πρέπει να παρέχονται 
από κάποιο κοινό ταμείο. Ακόμα είναι απαραίτητος ο 
συντονισμός, ώστε να κατανέμεται ορθολογικά η εργασία 
και να μην αποδίδονται διαφορετικά οι ίδιοι ξενόγλωσσοι 
όροι. Όλο το προϊόν των επιτροπών να καταχωρείται σε 
ηλεκτρονική βάση και να είναι διαθέσιμο σε όλους. 
Πρόταση για την υλοποίηση των παραπάνω υπάρχει στο 
Εθνικό Πρόγραμμα Ορολογικού Συντονισμού (ΕΠΟΣ) που 
έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση. 

Β.Α.Φ. 
 
 
 

     6ο Παγκόσμιο Γλωσσικό Συνέδριο 
 

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία για τη Διάδοση - Διεθνοποίηση 
της Ελληνικής Γλώσσας (Π.Ο.Δ-Δ.Ε.Γ) και η Ομοσπονδία 
των Ελληνοφώνων Δήμων της Σαλεντινής Ελλάδος 
συνδιοργανώνουν το 6ο Παγκόσμιο Γλωσσικό Συνέδριο 
το 2005 με θέμα :  

"Οι διαλεκτολογικές μορφές της Ελληνικής Γλώσσας 
από την Αρχαία εποχή μέχρι σήμερα" 

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από 15-17 Σεπτεμβρίου 
του 2005 στην πόλη Κοριλιάνο του Ότραντο της Απουλίας 
(Κάτω Ιταλία) στο εκεί αναπαλαιωμένο μεσαιωνικό Κάστρο. 
Στους Εισηγητές θα παρασχεθεί πλήρης φιλοξενία κατά την 
διάρκεια του Συνεδρίου. 
Οι Εισηγητές πρέπει ως τις 31 Ιανουαρίου του 2005 να 
στείλουν το κείμενό τους στα ελληνικά και αγγλικά καί 
γραπτώς και σε δισκέτα (PC) στο WORD. 
Επίσης, ως τις 31 Νοεμβρίου του 2004 να στείλουν τα 
παρακάτω : 
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α. Σύντομο βιογραφικό ως 1/2 σελίδας και γραπτώς και σε 
δισκέτα (PC) στο WORD. 

β. Τον ακριβή τίτλο της εισήγησης. 
γ. Μικρή φωτογραφία ταυτότητας για τα Πρακτικά. 

(Από την ανακοίνωση της ΠΟΔΔΕΓ) 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ3 έλα κι εσύ 
 

Όπως: 
process + concept  procept 

έτσι και: 
διεργασία + έννοια  διεργέννοια 

 

Το ερώτημα προήλθε από το μέλος της ΕΛΕΤΟ Πατρίτσια 
Κυπριανίδου και αφορά την απόδοση του νέου 
μαθηματικού όρου procept που αποτελεί σύμμειγμα  από 
τους όρους process και concept και κατασημαίνει 
(παριστάνει) την έννοια μιας μαθηματικής διεργασίας και 
ταυτόχρονα του αποτελέσματος της διεργασίας αυτής.  
Όπως μας έγραψε η κα Κυπριανίδου  
«Υιοθετώντας τον όρο procept, οι Gray και Tall (1994) 
επιχειρούν να προσθέσουν στις προηγούμενες θεωρίες μία 
ερμηνεία του τρόπου με τον οποίο οι νοητικές διεργασίες 
(διαδικασίες) στα μαθηματικά, μεταβάλλονται σε έννοιες και 
αντίστροφα. 
Για την επίτευξη του στόχου αυτού αναδεικνύεται η 
σημασία του μαθηματικού συμβολισμού. Αυτό που 
συμβαίνει στην πράξη είναι το ίδιο σύμβολο να εκφράζει 
άλλοτε μία διαδικασία και άλλοτε μία έννοια, δηλαδή με την 
ίδια μαθηματική έκφραση να δηλώνεται ταυτόχρονα μία 
πράξη αλλά και το αποτέλεσμά της.  
Τέτοια παραδείγματα υπάρχουν άφθονα σε αριθμητική, 
άλγεβρα και ανάλυση, όπως: 
– το κλάσμα 2/3 εκφράζει ταυτόχρονα τη διαίρεση 2 διά 3 

(διεργασία, διαδικασία / process) και το αποτέλεσμα της 
διαίρεσης με μορφή κλασματικού αριθμού (έννοια / 
concept). 

– Το σύμβολο +2 εκφράζει ταυτόχρονα τη διαδικασία της 
«πρόσθεσης 2» ή τη μετακίνηση κατά 2 θέσεις στα 
δεξιά στον άξονα των πραγματικών, αλλά ταυτόχρονα 
εκφράζει και την έννοια του θετικού πραγματικού 
αριθμού +2. 

– Ο συμβολικός τρόπος απόδοσης της αλγεβρικής 
παράστασης 2x+3 δηλώνει έναν τύπο – δηλαδή μία 
δυνητική διαδικασία υπολογισμού – στον οποίο 
αντικαθιστούνται τιμές στο x και λαμβάνονται 
αποτελέσματα. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις ο ίδιος 
συμβολισμός εκφράζει το αντικείμενο (2x+3), όπως 
στην παραγοντοποίηση της παράστασης (2x+3)2 
+x2(2x+3), ή στην έκφραση y=2x+3, που σημαίνει τον 
τύπο μιας συνάρτησης ή ακόμα και την εξίσωση μιας 
ευθείας.  

– Ο συμβολισμός: 
lim ( )
x a

f x
→   

εκφράζει ταυτόχρονα τη διαδικασία υπολογισμού του 
αντιστοίχου ορίου αλλά και το αποτέλεσμα του 
υπολογισμού. 

Η διαφορετική ερμηνεία του ίδιου συμβολισμού αποτελεί 
ισχυρό εργαλείο για τα μαθηματικά, αφού επιτυγχάνει να 
περικλείσει στην ίδια έκφραση διαφορετικά νοήματα, ενώ 
ταυτόχρονα αποδεικνύεται σημαντική πηγή δυσκολιών για 
τους μαθητές. Οι δεξιοτέχνες της μαθηματικής σκέψης 
χρησιμοποιούν τον συμβολισμό, ανάλογα με τις ανάγκες 
του προβλήματος που αντιμετωπίζουν, άλλοτε ως 
διαδικασία και άλλοτε ως έννοια και ακριβώς στο σημείο 
αυτό έγκειται και η ικανότητα της μαθηματικής σκέψης τους. 

                                                 
3  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

Ανάλογα λοιπόν με της μαθηματικές του ικανότητες, το 
άτομο μπορεί με ευελιξία να αναλύει και να ανασυνθέτει το 
ίδιο αντικείμενο σε διαφορετικές διαδικασίες…» 
Το ΓΕΣΥ εξέτασε το θέμα για την απόδοση του όρου 
procept (= pro-cess + con-cept) αφού μελέτησε όλες τις 
σχετικές πληροφορίες μέρος των οποίων είναι τα 
παραπάνω αναγραφόμενα και συνεκτίμησε και προτάσεις 
των μελών της ΜΟΤΟ. Αναλυτικότερα: 
Οι αποδόσεις: 

διαδικασιοέννοια (= διαδικασί-α + έννοια) 
εννοιοδιαδικασία (=έννοια + διαδικασία) 

απορρίπτονται δεδομένου ότι η έννοια «process» δεν είναι 
«διαδικασία» (= διαδοχή βημάτων σε μια δραστηριότητα/ 
λειτουργία κτλ.) αλλά «διεργασία» (= συγκεκριμένη 
λειτουργία / δραστηριότητα / έργο / πράξη που προφανώς 
μπορεί να επιτελείται σύμφωνα με μια διαδικασία). 
Οι αποδόσεις: 

εργέννοια (= έργ-ο + έννοια), 
εργμέννοια (= έργμ-α + έννοια)  

θα μπορούσαν να κατασημάνουν έννοιες-είδη της έννοιας 
procept, αφού εξειδικεύονται στο έργο/έργμα (=έργο) που 
είναι ειδική ή μερική περίπτωση διεργασίας. 
Η απόδοση εννοιοδιεργασία (= έννοι-α + διεργασία) 
απορρίπτεται λόγω της αντιστροφής των δύο συνιστωσών 
εννοιών που δημιουργεί προβλήματα στην περαιτέρω 
ορολογική αξιοποίηση του όρου, όπως λ.χ. στον σχημα-
τισμό κατάλληλων παραγώγων) (Σύμφωνα, δηλαδή, και με 
τον «Αναλογικό Κανόνα της Ονοματοδοσίας» – Βλέπε 
Ορόγραμμα φ. 35). 
Μένει η επιλογή μεταξύ των αποδόσεων: 

διεργασιοέννοια (= διεργασί-α + έννοια) 
διεργέννοια (= διεργ-ασία + έννοια) 

Η πρώτη είναι κανονικό παρατακτικό σύνθετο ενώ η 
δεύτερη είναι σύμμειγμα. Και τα δύο είναι νεολογισμοί 
εξίσου επιτρεπτοί και σύμφωνοι με τις Αρχές της 
Ορολογίας. 
Για λόγους καθαρά γλωσσικής οικονομίας το ΓΕΣΥ επέλεξε 
την δεύτερη απόδοση. Έτσι οι όροι που αναφέρονται στο 
εξετασθέν αίτημα αποδόθηκαν από το ΓΕΣΥ ως εξής: 

procept = διεργέννοια 
elementary procept = στοιχειώδης διεργέννοια 
proceptual thinking = διεργεννοιακή σκέψη 
proceptual divide = διεργεννοιακή διαίρεση 
proceptually = διεργεννοιακώς, διεργεννοιακά 

Κ.Β. 
 

“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. 
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
Β. Α. Φιλόπουλος 
Πρόεδρος ΕΛΕΤΟ 
Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής 
Ε. Μάντζαρη 
Μ. Καρδούλη 
Α. Λάμπρου-Γκόνου 
Β.Α.Φιλόπουλος 
Τηλέφωνα:  
πρωί: 210-6118986, 210-8619521 
εσπέρα: 210-8042313, 210-8619521 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299, 210-8042385 
Ηλ. Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος Ιντερνετ: http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 
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. 
Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
ή μέρους του “Ο” με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 
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ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society  for  Terminology  (ELETO) 
 
ΓΡΑΦΕΙΑ: 
Επιδαύρου & Αρτέμιδος 6, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: 
Σωκράτη Τσάκωνα 5, 15236  ΠΕΝΤΕΛΗ 

 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Τηλ.: 210-8042313, 210-8619521, 210-6838254 
Τηλεομ.: 210-8068299, 210-8042385 
Ηλ.Ταχ.: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http://sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 

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) 
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Η πίτα της ΕΛΕΤΟ 
Στην Πεντέλη, την Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2004, στο Κέντρο 
«Ο ΤΕΛΗΣ» απέναντι από τη Μονή Πεντέλης έγινε 
συνεστίαση και το κόψιμο της πίτας της ΕΛΕΤΟ για το 
2004.  
Υπήρξε μεγάλη συμμετοχή μελών και φίλων της ΕΛΕΤΟ, η 
ατμόσφαιρα ήταν πάρα πολύ ζεστή, η εξυπηρέτηση 
εξαιρετική, η μουσική συνοδεία απολαυστική. Η όλη 
εκδήλωση σημείωσε απόλυτη επιτυχία.  
Την πίτα έκοψε ο Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ, Β.Α.Φιλόπουλος. 
Το φλουρί άργησε να αποκαλυφθει ποιος το κέρδισε, αλλά 
τελικά βρέθηκε ότι ήταν το μέλος (από τα ιδρυτικά) της 
ΕΛΕΤΟ Δημήτρης Συνοδινός.  
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο καθηγητής 
ΕΜΠ Θεοδόσης Τάσιος, με τη σύζυγό του. Ο καθ. Τάσιος, 
που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Συντονισμού του 
Εθνικού Προγράμματος Ορολογικού Συντονισμού (ΕΠΟΣ), 
χαιρέτισε ποιητικά την εκδήλωση, εκδηλώνοντας «ορο-
ποιητικά» την αγανάκτησή του για την εγκληματική 
αδιαφορία των «Αρμοδίων» για την Ορολογία. 

 

Βάση Όρων Πληροφορικής 
στο Ίντερνετ 

Προσφορά της ΕΛΕΤΟ 
και του Τμήματος Πληροφορικής 

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
Ψάχνετε για αντιστοιχίες όρων Πληροφορικής (ή 
γενικότερα της Τεχνολογίας Πληροφοριών) στις 
γλώσσες ελληνική, αγγλική και γαλλική;  
Επισκεφτείτε τον ιστότοπο:  

http://www.cs.aueb.gr/ELETO-INFORTERM/ 
Είναι προσφορά της ΕΛΕΤΟ και του Τμήματος 
Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών για ελεύθερη διάθεση στο Ιντερνετ της χρήσης 
της Βάσης όρων INFORTERM όπου έχουν περιληφθεί 
διεθνώς τυποποιημένες αντιστοιχίες όρων Πληροφο-
ρικής.  
Οι όροι της Βάσης έχουν εκπονηθεί από το συλλογικό 
μέλος της ΕΛΕΤΟ: ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ11· 

 
                                                 
1  ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1: Ομάδα Εργασίας 1 “Ορολογία Πληροφορικής” της Τε-
χνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ48 «Ηλεκτρονική Επεξεργασία Πληροφο-
ριών», του ΕΛΟΤ. 

 

http://www.moto-teleterm.gr/ 
Ψάχνετε για την ελληνική απόδοση 
κάποιου σύγχρονου αγγλικού όρου 
των Τηλεπικοινωνιών και συναφών 

πεδίων; 
Η ΕΛΕΤΟ και ο ΟΤΕ2 σας διαθέτουν 

δωρεάν τη χρήση 
της Βάσης Τηλεπικοινωνιακών Όρων 
TELETERM όπου σας περιμένουν: 

• 110.000 αντιστοιχίες 
ελληνικών-αγγλικών όρων, 

• 3.600 αντιστοιχίες ελληνικών-
αγγλικών-γαλλικών-γερμανικών 
όρων και  

• 10.000 αρκτικόλεξα, ακρώνυμα 
και άλλες συντομογραφίες, 

την ελληνική απόδοση των οποίων 
έχει εκπονήσει η ΜΟΤΟ3 

Μπορεί να ικανοποιηθείτε! 
Σημειώστε ή επικροτήστε εδώ: 

http://www.moto-teleterm.gr/ 
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2  ΟΤΕ: Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος 
3 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 Τηλε-
πικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), στο πλαίσιο επίσημης συνεργασίας με τον 
Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 
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 Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 

σχετικά με Ορολογία 
(Διαρκής Πίνακας του «Ο») 

Σε κάθε φύλλο του «Ο» ο Πίνακας Συνεδρίων/Συμποσίων/ 
Σεμιναρίων που δημοσιεύεται περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν 
σχέση με Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο 
μέλλον, στον Ευρωπαϊκό ή Παγκόσμιο χώρο. Η πληροφόρηση του 
«Ο» για τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή 
ηλεκτρονική ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέ-
ντρο Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/), 
και από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-
aet.net) των οποίων μέλος είναι η ΕΛΕΤΟ. 

Κάθε φορά αφαιρούνται από τον Πίνακα οι εκδηλώσεις που έχουν 
ήδη διεξαχθεί και προστίθενται άλλες μελλοντικές που είναι στη 
φάση της διοργάνωσης. Η σειρά στον Πίνακα ακολουθεί την 
χρονολογική σειρά με την οποία πρόκειται να πραγματοποιηθούν 
οι εκδηλώσεις. 
 

1. Το 11ο Συνέδριο EURALEX (EURALEX 2004) θα γίνει στη 
Γαλλία 6-10 Ιουλίου 2004. Πληροφορίες: http://www.univ-
ubs.fr/euralex2004  

2. Η Διεθνής Εταιρεία Οργάνωσης της Γνώσης (ISKO) 
διοργανώνει στο Λονδίνο, 13-16 Ιουλίου 2004 το «8ο Διεθνές 
Συνέδριο ISKO». Θέμα του Συνεδρίου θα είναι «Η Οργάνωση 
της Γνώσης και η Παγκόσμια Κοινωνία της Πληροφορίας». 
Πληροφορίες: http://www.ucl.ac.uk/isko2004/  

3. Η Ομάδα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας των Τηλεπικοινωνιών 
(GLAT) διοργανώνει στη Βαρκελώνη το Συνέδριο «GLAT-
Barcelona2004» με θέμα «Η παραγωγή εξειδικευμένων 
κειμένων». Πληροφορίες:                                                             
http://www.enst-bretagne.fr/GLAT-BARCELONA2004/  

4. RITERM2004 – 9ο Ιβηροαμερικανικό Συμπόσιο Ορολογίας, 
Βαρκελώνη, από 29 Νοεμβρίου ως 2 Δεκεμβρίου 2004. 
Πληροφορίες: http://www.iula.upf.es/riterm04/rit04ca.htm  

Κ.Β. 
 

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
 
 
 
 

Λάβαμε – και ευχαριστούμε – τα ακόλουθα περιοδικά: 
• Οικονομική Βιομηχανική Επιθεώρηση, τεύχ.793, 

Αύγ. 2003, .τεύχ.794, Σεπτ. 2003, τεύχ.795, Οκτ. 2003, 
.τεύχ.796, Νοέ. 2003. 

• Ερευνώντας, έκδοση ΓΓΕΤ, τεύχ. 18, Ιούλ. 2003, τεύχ. 
19, Αύγ.-Σεπτ.. 2003 

• Η Γλώσσα μας, αρ. φύλ. 118, Ιούλ-Αύγ. 2003. 
• Αρναία της Μακεδονίας, τεύχ.59, Απρ.-Ιούν. 2003. 
• Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία, τεύχ. 37, Ιούλ.-

Αύγ. 2003. 
• Χρονικά, αρ. φύλ. 186, Ιούλ.-Αύγ 2003. 
• Φυσικός Κόσμος, τεύχ. 12(171) – Ιούν.-Ιούλ.-Αύγ. 

2003. 
 

 
 
 

Dissonance Cognitive 
Κognitive Dissonanz 

 

Ένας ορισμός του όρου Κognitive Dissonanz από τον χώρο 
της Τοξικολογίας. 
Η έννοια του όρου Κognitive Dissonanz μας κέντρισε το 
ενδιαφέρον, πριν δύο χρόνια, και μέσω του Ορογράμματος 
ζητήσαμε απόψεις των αναγνωστών του σχετικά με την 
ελληνική απόδοση της. Ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση 
μας δύο επιστήμονες συνεργάτες της ΜΟΤΟ (Σπύρος 
Βουλόδημος και Δημήτρης Συνοδινός), μια ειδική 
επιστήμων του χώρου της Γνωστικής Ψυχολογίας (καθ. 
Αναστασία Ευκλείδη) και δύο άλλα μέλη της ΕΛΕΤΟ 
(Μανώλης Δαμίγος και Γιάννης Σαριδάκης) προσχώρησαν 
την σκέψη μας αφού η κρατούσα απόδοση η φερόμενη με 
τον ελληνικό όρο, ως «γνωστική ασυμφωνία» δεν 
ικανοποιούσε το ορικό μας αίσθημα. Διαισθητικά 

«Dissonance» για μας, πλησίαζε περισσότερο με 
δυσλειτουργία, παρά με «ασυμφωνία». Αναζητώντας 
ωστόσο τεκμηρίωση σχετική, φθάσαμε μέχρι το χώρο της 
βιοτοξικολογίας, της βιοχημείας όπου η αναπληρώτρια 
καθηγήτρια της  Ιατρικής Σχολής Αθηνών δρ. Αργυρώ 
Χατζηϊωάννου μας προσέφερε λύση ικανοποιητική. Με 
βάση το βιβλίο του γερμανού τοξικολόγου Franz Xaver 
Reichl  με τίτλο Taschenatlas del Toxicologie η δρ. Αργυρώ 
Χατζηϊωάννου μεσολάβησε για να μας εξασφαλισθεί ένας 
ορισμός ειδικού επιστήμονα τον οποίο παραθέτουμε: 
πρόκειται για «το φαινόμενο κατά το οποίο οι υπαρκτές 
γνώσεις οι οποίες ενοχλούν το άτομο, δεν γίνονται 
αντιληπτές  από τον ενοχλούμενο.» 
Παραφράζοντας, ας μας επιτραπεί να τονίσουμε ότι οποια-
δήποτε υπαρκτή γνώση/πληροφορία παλαιά ή νέα η οποία 
για διαφόρους λόγους ενοχλεί το άτομο, ή τα άτομα τότε 
το(α) άτομο/α εθελοτυφλώντας δεν αντιλαμβάνονται την 
γνώση/πληροφορία αυτή. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις οι επιστήμονες ή οι αδαείς 
εξομοιώνονται, αφού οι μεν πρώτοι την προσπερνούν  
αγνοώντας την οι δε δεύτεροι δεν την γνωρίζουν. 
Λόγου χάριν, η άρνηση εκτίμησης του κινδύνου που 
συνεπάγεται η αγνόηση γνώσης ή πληροφορίας στο 
παράδειγμα των ερευνητών της ΝΑΣΑ, ο κίνδυνος 
ενδεχόμενης πτώσης του διαστημόπλοιου και τα 
επακόλουθα απλά δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν γίνεται 
αυτό παράγων αντίδρασης ως προς την συγκεκριμένη 
γνώση/πληροφορία. Ενώ γνωρίζει ο ειδικός, εξισούται με 
τον αδαή ο οποίος δεν γνωρίζει. Άλλο παράδειγμα είναι το 
παράδειγμα του καπνιστή, ο οποίος αν και γνωρίζει τις 
συνέπειες της βλαβερής συνήθειας του, ωστόσο ο 
μηχανισμός αντίληψης, εκτίμησης, συναίσθησης του κινδύ-
νου καταστέλλεται κατά κάποιο τρόπο και η γνώση 
υφίσταται ένα είδος απάλειψης της σημασίας της ή 
αφαίρεσης του ειδικού της βάρους. 
Άρα, η αδυναμία αντίληψης υπαρκτής γνώσης έχει ως 
αποτέλεσμα την  αγνόηση της γνώσης αυτής και την 
αδυναμία εκτίμησης του κινδύνου ή οφέλους που 
απορρέουν από την συγκεκριμένη γνώση/πληροφορία. 
Τελικά, οι μικροστόχοι μιας εφήμερης υστεροφημίας 
(ΝΑΣΑ) ή στιγμιαίας ηδονής (κάπνισμα) μειώνουν ή 
καταστέλλουν την διαδικασία ορθής εκτίμησης του 
κινδύνου; 
Θεωρούμε, επομένως, μετά την επιστημονική στήριξη της 
Τοξικολογίας, ότι πρόκειται για φαινόμενο κατά το οποίο 
διαταράσσεται ο μηχανισμός  αντίληψης/ και εκτίμησης της 
γνώσης καθότι και όποτε η γνώση αυτή ενοχλεί τον 
αξιολογούντα. 
Η Cognitive Dissonance είναι λοιπόν η δυσλειτουργία του 
μηχανισμού αντίληψης της γνώσης και  τα εν χρήσει 
γνωστική ασυμφωνία και γνωστική δυσαρμονία είναι 
λεκτικά αδύναμα ισοδύναμα, αλλά προέρχονται από ένα εξ’ 
ίσου ανεπιτυχή ξένο όρο Cognitive Dissonance. Η επιλογή 
ασφαλέστερης πρότασης θα γίνει από το ΓΕΣΥ αφού 
ληφθούν υπόψη όλα τα παραπάνω. Η διόρθωση ενός 
εισηγμένου όρου αποτελεί δυσκολότερο έργο από την 
απόδοση νέου όρου. 

M.Κ 
 
 

Μεταφράζοντας 
 

 

Εκδόθηκε από ομάδα μεταφραστών της Γενικής Διεύθυν-
σης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο 
τεύχος του περιοδικού «Μεταφράζοντας». Στο καλοεκτυ-
πωμένο περιοδικό δημοσιεύονται ενδιαφέροντα άρθρα για 
τη Μετάφραση. Συγχαίρουμε την ομάδα των μεταφραστών 
που ανέλαβε το δύσκολο έργο της έκδοσης του περιοδικού 
και ευχόμαστε μακροημέρευση. 

Β.Α.Φ. 
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ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ – ΜΕΛΩΝ 

Προσοχή! Νέος αριθμός τραπεζικού λογαριασμού! 
Η εξόφληση των συνδρομών των μελών (που από το 
2003 είναι 20 € ετησίως) γίνεται: 
1 με απευθείας πληρωμή στην ταμία της ΕΛΕΤΟ,  

κα Α. Γκόνου,  
Λ. Κατσώνη 16, 
145 61 Κηφισιά 
τηλ.: 210-8019550 

ή 
2 με καταβολή στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΛΕΤΟ 

(Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 671/48010084 – Για 
καταθέσεις στο εξωτερικό: IBAN: GR95 01106710 
00006714 8010084). Προσοχή! Κατά την κατάθεση 
να ζητάτε να καταχωρηθεί το όνομά σας. 

Στην περίπτωση 2 είναι απαραίτητο τα μέλη να 
στέλνουν φωτοαντίγραφο της απόδειξης ταχυδρομικώς 
στη διεύθυνση της ΕΛΕΤΟ ή τηλεομοιοτυπικά την 
απόδειξη στον αριθμό 210 8068299 ή ηλ-μήνυμα στη 
διεύθυνση valeonti@otenet.gr. 
 

 
 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ4 έλα κι εσύ 
 

 
 
 
 

  Αυστηροί γλωσσικοί κανόνες και 
οροδοτικά «σταυροδρόμια» –  

Οι παραγωγικές καταλήξεις «-τής» και «-τήρας» 
Την αφορμή για το άρθρο αυτό έδωσε ένα ηλ-μήνυμα του 
κ. Τάσου Αντωνόπουλου, σχετικά με την ορθότητα των 
όρων «υπολογιστής» και «εκτυπωτής», τους οποίους 
έχουν υιοθετήσει, πριν από μερικά χρόνια, τόσο η ΜΟΤΟ 
όσο και η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 και οι οποίοι υπάρχουν 
ήδη στις βάσεις όρων INFORTERM και TELETERM. (Η 
χρήση των βάσεων αυτών διατίθεται ελεύθερα στο 
Ίντερνετ.) Το θέμα όμως εξετάζεται ευρύτερα για να δώσει 
απάντηση σε παρόμοιες παρατηρήσεις που μας γίνονται 
κατά καιρούς, σχετικά με τις καταλήξεις -τής και –τήρας, 
και να κάνει γνωστούς τους προβληματισμούς που 
διακατέχουν τις Ομάδες εκπόνησης ελληνικών όρων στο 
οροποιητικό έργο τους. Το υπόψη ηλ-μήνυμα έχει ως εξής: 

«Συγχαρητήρια για την καλή δουλειά που έχετε κάνει, θα ήθελα 
όμως να επισημάνω ένα σημαντικότατο λάθος. 
Ο όρος "computer" μεταφράζεται στην ελληνική "υπολογιστή-
ρας" και όχι υπολογιστής όπως λανθασμένα έχει επικρατήσει 
και το υιοθετείτε και εσείς. Ομοίως ο όρος "printer" 
μεταφράζεται στην ελληνική "εκτυπωτήρας" και όχι εκτυπωτής 
όπως επίσης λανθασμένα έχει επικρατήσει. 
Η κατάληξη -ΤΗΡΑΣ (-ΤΗΡΙΟ) δηλώνει το ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ή το 
μηχάνημα που κάνει κάποια δουλειά. 
Η κατάληξη -ΤΗΣ δηλώνει τον ΑΝΘΡΩΠΟ που κάνει αυτή τη 
δουλειά. Ετσι έχουμε: Οδοστρω-τήρας το μηχάνημα που 
στρώνει τους δρόμους. Ανεμισ-τήρας το μηχάνημα που κάνει 
αέρα. Βρασ-τήρας το μηχάνημα που βράζει νερό. Απορροφη-
τήρας το μηχάνημα που απορροφά την τσίκνα και τις οσμές 
στην κουζίνα. κ.ο.κ. 
Αντίθετα: Θερμασ-τής ονομάζεται ο άνθρωπος που 
τροφοδοτούσε τα καζάνια στα ατμόπλοια. Πεταλω-τής 
ονομάζεται ο άνθρωπος που πεταλώνει τα άλογα. Σχεδιασ-τής 
ονομάζεται ο άνθρωπος που κάνει τα σχέδια σε κάποιο τεχνικό 
γραφείο, ενώ σχεδιασ-τήριο ονομάζεται το αντικείμενο με την 
βοήθεια του οποίου γίνονται τα σχέδια. 
Αρα γίνεται σαφές ότι Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ο οποίος κάνει 
υπολογισμούς καλείται υπολογιστής, ενώ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ με 
την βοήθεια του οποίου γίνονται οι υπολογισμοί ονομάζεται 
υπολογιστήρας. 

                                                 
4  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

Εξάλλου το χρησιμοποιούμε και σαν έκφραση λέγοντας ότι 
"αυτός είναι ψυχρός υπολογιστής" για κάποιον που έχει 
σκεφτεί και υπολογίσει με ακρίβεια κάθε του βήμα και κάθε του 
κίνηση, και δεν κάνει τίποτα με οδηγό τη τύχη ή το συναίσθημα. 
Είναι σαφές ότι αναφερόμαστε σε κάποιον άνθρωπο και όχι σε 
κάποιον Celeron ή Pentium. ;-) 
Συνεπώς με βάση τα παραπάνω θα πρέπει να αναθεωρήσετε 
τους όρους "υπολογιστής" και "εκτυπωτής" στους σωστούς 
όρους "υπολογιστήρας" και "εκτυπωτήρας" έστω και εάν 
βρίσκονται σε σταδιο 3 ή μεγαλύτερο και θεωρούνται οριστικοί.   

Τάσος Αντωνόπουλος» 
Καταρχήν, ευχαριστούμε τον κ. Αντωνόπουλο για όλες τις 
πληροφορίες που παραθέτει, που είναι πράγματι σημαντι-
κές γιατί αφορούν την πλειονότητα των περιπτώσεων και 
είναι χρήσιμο και για τους αναγνώστες του «Ο» να τις 
έχουν υπόψη. Η διαφορά μας όμως έγκειται σε τούτο 
ακριβώς: ότι δηλαδή αφορούν την «πλειονότητα» και όχι 
την «ολότητα» των περιπτώσεων και ότι επομένως δεν 
αποτελούν «αυστηρό κανόνα» η παραβίαση του οποίου 
δημιουργεί σημαντικό πρόβλημα.  
Όλα τα επιχειρήματα που εκθέτει ο κ. Αντωνόπουλος, και 
με πολύ περισσότερα παραδείγματα, έχουν απασχολήσει 
τις δύο προαναφερόμενες Ομάδες κατά τη συζήτηση της 
απόδοσης (όχι της «μετάφρασης» – οι όροι δεν μεταφρά-
ζονται) των όρων computer και printer. Η πλάστιγγα όμως 
έγειρε στους τότε (πριν από μια 20ετία) ήδη χρησιμοποι-
ούμενους όρους (ηλεκτρονικός) υπολογιστής και 
εκτυπωτής. 
Στο φύλλο αρ. 59 του «Ο» είχαμε αναλύσει τον «Κανόνα 
του επιτυχημένου τρόπου» που διατυπώσαμε ως εξής: 

Όταν ένας τρόπος (παραγωγής, σύνθεσης, 
παρασύνθεσης, σύνταξης κ.ά.) έχει εφαρμοστεί στην 
ελληνική γλώσσα, έστω και σε μία περίπτωση, και 
έχει λειτουργήσει και λειτουργεί με επιτυχία (χωρίς 
κανένα πρόβλημα) τότε ο τρόπος αυτός είναι 
αποδεκτός και επιτρέπεται η χρησιμοποίησή του και 
σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις ή συνθήκες. 

Στο θέμα που εξετάζουμε υπάρχουν περισσότερες από μία 
περιπτώσεις της παραγωγικής κατάληξης –τήρ(ας), που 
λειτουργούν χωρίς κανένα πρόβλημα· τέσσερις μάλιστα 
από αυτές τις περιπτώσεις, που έχουμε υπόψη, 
αποδεικνύουν και τη διαχρονική συνέχεια της 
ελληνικής γλώσσας, αφού χρησιμοποιούνται συνεχώς 
από την ομηρική φάση της γλώσσας μας μέχρι σήμερα. 
Αναφερόμαστε στις λέξεις σωτήρ(ας), μνηστήρ(ας), 
κλητήρ(ας) και ολετήρ(ας) (= καταστροφέας)*). Οι λέξεις 
αυτές σημαίνουν σαφώς πρόσωπα που ενεργούν και τα 
αντίστοιχα ρήματα είναι:**) σώζω, μνάομαι ( = ζητώ γυναί-
κα σε γάμο), καλώ και όλλυμι (= καταστρέφω). Προφανώς 
οι περιπτώσεις αυτές δεν λειτουργούν ως «εξαιρέσεις» 
ενός κανόνα. 
Ώστε, η ίδια η διαχρονική πορεία της γλώσσας μας δείχνει 
ότι η κατάληξη –τήρας δεν είναι αποκλειστική για όργανα ή 
αντικείμενα. 
Από την άλλη πλευρά, ο «κανόνας» ότι η παραγωγική 
κατάληξη –της πρέπει να χρησιμοποιείται για πρόσωπα, 
είναι ακόμα πιο «χαλαρός» και μάλιστα για τις θετικές 
επιστήμες και ιδιαίτερα για την ηλεκτρονική όπου μεγάλο 
πλήθος διατάξεων, συσκευών, συντελεστών, παραμέτρων 
και γενικά μη εμβίων έχουν οροδοτηθεί με τη χρήση αυτής 
της κατάληξης. Ενδεικτικά, αναφέρουμε: 
Κοινοί όροι που σημαίνουν εργαλεία ή όργανα και 
παράγονται από αρχαία ρήματα:  
φράχτης (φράσσω), τρίφτης (τρίβω), ξύστης (ξύω), κόφτης 
(κόπτω), γδάρτης (εκδέρω), καταπέλτης (καταπάλλω). 
Διατάξεις/συσκευές/υλικά: 
αναλύτης (αναλύω), ανορθωτής (ανορθώνω), αντιστάτης 
(ανθίσταμαι), απαριθμητής (απαριθμώ), αποδιαμορφωτής (από-
διαμορφώνω), βομβητής (βομβώ), διαμορφωτής (διαμορφώνω), 
εξασθενητής (εξασθενώ), επεξεργαστής (επεξεργάζομαι), 
μετασχηματιστής (μετασχηματίζω), πυκνωτής (πυκνώνω), 
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ρυθμιστής (ρυθμίζω), σελιδοποιητής (σελιδοποιώ) συμπιεστής 
(συμπιέζω), φορτιστής (φορτίζω), διαλύτης (διαλύω), καταλύτης 
(καταλύω), εκχυμωτής (εκχυμώνω). 
Μαθηματικά μεγέθη: 
αθροιστής (αθροίζω), αριθμητής (αριθμώ), διαιρέτης (διαιρώ, 
παρονομαστής (παρονομάζω), πολλαπλασιαστής (πολλαπλα-
σιάζω) συντελεστής (συντελώ)  
και πολλά άλλα. 
Ώστε, δεν υπάρχει κανένα σοβαρό πρόβλημα – και 
ιδιαίτερα στο συγκείμενο της Πληροφορικής – με τη χρήση 
των όρων υπολογιστής και εκτυπωτής, που να επιβάλλει 
να τους αναθεωρήσουμε και να τους κάνουμε υπολογιστή-
ρας και εκτυπωτήρας, αντίστοιχα. Είναι επιτρεπτοί όροι στο 
σύστημα σύνθεσης και παραγωγής της ελληνικής 
γλώσσας. Επιπλέον, είναι φανερό ότι αν προσπαθήσουμε 
να εφαρμόσουμε «άτεγκτα» έναν τέτοιο «κανόνα» θα 
προκαλέσουμε αναστάτωση τουλάχιστον στους τομείς από 
τους οποίους αναφέραμε παραδείγματα παραπάνω (γιατί 
προφανώς υπάρχουν και άλλα πολλά και από διάφορους 
άλλους τομείς) με αμφίβολα τα αποτελέσματα μιας τέτοιας 
σοβαρής παρέμβασης. 
Σημειωτέον δε ότι ειδικά για τον όρο «υπολογιστήρας» 
έγινε ήδη προ πολλών ετών προσπάθεια καθιέρωσης 
χωρίς να επιτύχει. 
Για την ιστορία του πράγματος, όταν ακόμα (πριν από 32 
έτη) η Πληροφορική ήταν στα νηπιακά βήματά της (και δεν 
είχε καλά-καλά ακόμα ξεχωρίσει από την Ηλεκτρονική) και 
οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ήταν ογκωδέστατα μηχανή-
ματα και καταλάμβαναν το χώρο ενός μεγάλου δωματίου ο 
καθένας, έγιναν σθεναρές προσπάθειες υπέρ του όρου 
«υπολογιστήρας», πρωτοστατούντος του Προέδρου της 
Ένωσης Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ), αείμνηστου Μιχάλη 
Αναστασιάδη, καθηγητή της Ηλεκτρονικής Φυσικής στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, δασκάλου του γράφοντος. Υπό την 
ΕΕΦ τότε είχε λειτουργήσει το μεταπτυχιακό σεμινάριο 300 
ωρών «Κέντρον Εφαρμογών επί των Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστήρων» (παρακάτω φαίνεται το πιστοποιητικό 
σπουδών που είχε χορηγηθεί στους πτυχιούχους φυσικούς 
που το παρακολούθησαν, όπου είναι εμφανής η χρήση του 
όρου «υπολογιστήρας»). 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Ένας λόγος που θα δικαιολογούσε να κάνουμε 
αναθεώρηση του, καθιερωμένου πλέον από τη χρήση, όρου 
«υπολογιστής» θα ήταν για καλύτερη αντιστοιχία του όρου 
(εδώ λέξης) με την έννοια, δεδομένου ότι το computer δεν κάνει 
μόνο υπολογισμούς (λογαριασμούς, αριθμητικές πράξεις) αλλά και 
λογισμούς (λογικές πράξεις). Και εδώ υπάρχει μια σοβαρή 
πρόταση που «δεν περπατάει» όμως έναντι της ευρέως πλέον 
διαδεδομένης χρήσης του όρου «υπολογιστής». Είναι η εύστοχη 
πρόταση ενός «ανθρώπου της Ορολογίας», του καθηγητή ΕΜΠ 
Θεοδόση Τάσιου, ο οποίος προτείνει τον όρο «λογισμητής» 
(προσέξτε ότι η κατάληξη είναι -τής, αλλά θα μπορούσε να είναι 
και -τήρας). Σύμφωνα, όμως, με τη σχετική αρχή της Ορολογίας 
(Αρχή της καθιερωμένης χρήσης) χρειάζεται σοβαρή μελέτη πριν 
από ένα τέτοιο εγχείρημα ώστε αυτό να μη δημιουργήσει, αντί να 
λύσει, προβλήματα σε περίπτωση που δεν θα γίνει από όλους 
αποδεκτό.  
Σε ό,τι αφορά τη στάση των Ομάδων Ορολογίας όταν 
προτείνουν νέους όρους για έννοιες των οποίων η ελληνική 
απόδοση δεν έχει ακόμα ευρέως παγιωθεί (και επομένως 
δεν δεσμεύονται από την Αρχή της καθιερωμένης 
χρήσης) προτείνουμε να είναι η τήρηση του «Κανόνα των 
-τής και -τήρας» ως εξής: 

–  Προκειμένου για έμβια όντα, επιλέγουμε την κατάληξη 
«-της», εκτός αν πρόκειται να οροδοτήσουμε τη νέα 
έννοια με κάποια λέξη σε «-τήρας» από αυτές που 
ήδη υπάρχουν ή με κάποιο σύνθετό της. 

–  Προκειμένου για άβια όντα (συσκευές, όργανα, 
μαθηματικά, φυσικά, χημικά ή άλλα επιστημονικά 
μεγέθη), μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
οποιαδήποτε από τις δύο καταλήξεις. Αν όμως η λέξη 
με την κατάληξη «-τής» χρησιμοποιείται ήδη για 
πρόσωπο, επιλέγουμε για όρο τη λέξη με την 
κατάληξη «-τήρας»  

Ως παραδείγματα μιας τέτοιας πρακτικής αναφέρουμε (πάλι 
από τα πεδία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών) 
τους όρους:  

editor = συντακτήρας (πρόγραμμα σύνταξης εγγράφων, κτλ.) 
controller = ελεγκτήρας (συσκευή, μονάδα, κύκλωμα, κτλ.) 

(Επισημαίνεται ότι η απόδοση editor = διορθωτής όπως και 
η απόδοση editing = επεξεργασία που χρησιμοποιούνται 
από πολλούς είναι σαφέστατα λανθασμένες από εννοιακή 
άποψη). 
Κλείνουμε αυτήν την ανάλυση με την επισήμανση ότι ο 
δρόμος της οροδοσίας δεν είναι ίσιος και ομαλός. Συχνά 
γίνεται ανηφορικό μονοπάτι με σταυροδρόμια όπου είναι 
ανάγκη να κάνουμε επιλογές όπως αυτή που εξετάσαμε. 
Και τότε χρειάζεται η βάσανος και η αναδίφηση μέσα στις 
λεξικογραφικές πηγές όπου είναι αποτυπωμένη η διαχρο-
νική υπόσταση της ελληνικής γλώσσας για να βρεθεί η 
απάντηση. Αν οι κανόνες ήταν απόλυτοι και αυστηροί τα 
πράγματα θα ήταν πολύ πιο εύκολα. Συνήθως πίσω από 
ένα νέο όρο που επεξεργάζεται μια Ομάδα υπάρχει ένας 
μικρός ή μεγάλος προβληματισμός, μια μικρή ή μεγάλη 
ιστορία… 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 
*) Βλέπε π.χ. Λεξικό Γ. Μπαμπινιώτη και Μείζον Ελληνικό Λεξικό, 
Τεγόπουλου-Φυτράκη  
**) J. B. Hoffman, Ετυμολογικόν λεξικόν της αρχαίας ελληνικής, 
ελληνική έκδοση υπό Α. Δ. Παπανικολάου, 1994 

Κ.Β. 
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Ορολογίας. 
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
Β. Α. Φιλόπουλος 
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είναι ευανάγνωστα, σύντομα και έτοιμα για δημοσίευση δίχως να 
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προσωπικές απόψεις του συντάκτη τους, το πλήρες όνομα του οποίου 
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παρεμβαίνει, ούτε σχολιάζει. 
Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
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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... 
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    Τιμητικές διακρίσεις Ποιότητας 
Eco-Q 2003 

Ειδική τιμητική διάκριση στον Πρόεδρο της 
ΕΛΕΤΟ Βασίλη Α. Φιλόπουλο 

Όπως κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια, έτσι και εφέτος, το 
Περιοδικό της Ποιότητας «Eco-Q» απένειμε τιμητικές 
διακρίσεις Ποιότητας σε πρόσωπα και φορείς που έδειξαν 
ιδιαίτερη δραστηριότητα στον τομέα της Ποιότητας. Η 
ειδική εκδήλωση έγινε στις 25 Φεβρουαρίου 2004, στο 
Αμφιθέατρο του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, και την απονομή 
έκανε – κατά τα ειωθότα – ο Πρόεδρος της Βουλής των 
Ελλήνων Απόστολος Κακλαμάνης. 
Η φετινή εκδήλωση είχε ξεχωριστή σημασία για την 
ΕΛΕΤΟ: τιμήθηκε ο Πρόεδρός της Βασ. Α. Φιλόπουλος 
με Ειδική Τιμητική Διάκριση για την όλη προσφορά του 
στον ευρύτερο τομέα της Ποιότητας (Τυποποίηση, 
Πιστοποίηση, Διαπίστευση, Ορολογία, …). 
Ο Β. Α. Φιλόπουλος είναι χημικός μηχανικός (ΕΜΠ) και 
είναι από τους κύριους θεμελιωτές της ελληνικής 
τυποποίησης και του ίδιου του Ελληνικού Οργανισμού 
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Επί των ημερών του ως 
προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τυποποίησης του ΕΛΟΤ, η 
ελληνική τυποποίηση «άνθησε» κυριολεκτικά και 
μπορούμε να πούμε ότι είχε τη «χρυσή εποχή» της. 
Πάμπολλες και δραστήριες επιτροπές και ομάδες 
τυποποίησης που παρήγαν ακόμα και πρωτογενώς 
ελληνικά πρότυπα, μέσα σε ένα ζεστό περιβάλλον αγαστής 
συνεργασίας και οικειοθελούς προσφοράς – οι «αμοιβές» 
των μελών των επιτροπών είχαν «συμβολικό» χαρακτήρα 
– από πολλούς εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες 
στους οποίους ο ίδιος ενέπνεε το ζήλο και την ορμή. 
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός του ήταν πάντα το 
τρίπτυχο «Τυποποίηση – Δοκιμές – Πιστοποίηση», ενώ η 
«Διαπίστευση» είναι αναδεξιμιά του. Στο ευρύτερο πεδίο 
«Ποιότητα» είναι εξαιρετική η συμβολή του· πλούσια 
αρθρογραφία, πάμπολλες ομιλίες, επιτυχημένα συνέδρια 
φέρουν τη σφραγίδα του.  
Η Ορολογία, γενικά, και ειδικότερα η Ορολογία της Τυποποίησης, 
Πιστοποίησης και Ποιότητας – αλλά και της Χημείας και των 
Ηλιακών – είναι κύρια συνιστώσα των ενδιαφερόντων του. Υπό την 
οτρηρή καθοδήγησή του το 1979 δύο επιτροπές του ΕΛΟΤ 
συνεργάστηκαν στην ελληνική απόδοση των όρων του 
«Γλωσσαρίου» του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ποιότητας 
(Γλωσσάριο EOQC), με το πρωτοφανές – την εποχή εκείνη – για 
την Ελληνική Γλώσσα αποτέλεσμα να στέκεται δίπλα στις άλλες 
ευρωπαϊκές, και όχι μόνο, στην Ορολογία της Ποιότητας. 

Από τους συνιδρυτές της ΕΛΕΤΟ, είναι Πρόεδρός της από το 1992, 
μια δωδεκαετία πλούσιας δράσης. Τέσσερα συνέδρια της 
ΕΛΕΤΟ, το τελευταίο μόλις πριν από πέντε μήνες, στέφθηκαν όλα 
από επιτυχία σε μεγάλο βαθμό χάρη στην έμπειρη καθοδήγησή 
του ως προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής τους. 
Το περιοδικό της Ποιότητας Eco-Q τίμησε τον Β. Α. 
Φιλόπουλο. Ο ίδιος έχει τιμήσει και τιμά την Ορολογία με 
όλες τις δυνάμεις του. Τον τίμησαν, με την παρουσία τους 
στην εκδήλωση, και αρκετά μέλη της ΕΛΕΤΟ και παλαιοί 
συνεργάτες του στον ΕΛΟΤ, ενώ άλλoι που δεν μπόρεσαν 
να παρευρεθούν του έστειλαν τις ευχές τους. 
Αλλά και το «Ο» του οφείλει πολλά. Πέραν του ότι είναι ο 
«κατά νομον υπεύθυνος», η αδιάλειπτη έκδοση του «Ο» 
από το 1993 μέχρι σήμερα εξασφαλίστηκε με τη διαρκή 
προτροπή του και την κύρια συμβολή του στη σύνταξη της 
ύλης. Του ευχόμαστε, λοιπόν, και από τη στήλη αυτή θερμά 
συγχαρητήρια και να είναι πάντα καλά και πάντα 
δραστήριος στους τομείς των ενδιαφερόντων του, στους 
οποίους είναι δεδομένο ότι κορυφαία θέση έχει η 
Ορολογία…  

Κ.Β. 

      Βάση Τηλεπικοινωνιακών Όρων 
TELETERM: 

http://www.moto-teleterm.gr/ 
  

   Βάση Όρων της Τεχνολογίας 
Πληροφοριών INFORTERM: 

http://www.cs.aueb.gr/ELETO-INFORTERM/ 

  

   Προηγούμενα φύλλα του 
Ορογράμματος: 

http://sfr.ee.teiath.gr/Orogramma0.htm 
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 Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 

σχετικά με Ορολογία 
(Διαρκής Πίνακας του «Ο») 

Σε κάθε φύλλο του «Ο» ο Πίνακας Συνεδρίων/Συμποσίων/ 
Σεμιναρίων που δημοσιεύεται περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν 
σχέση με Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο 
μέλλον, στον Ευρωπαϊκό ή Παγκόσμιο χώρο. Η πληροφόρηση του 
«Ο» για τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή 
ηλεκτρονική ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέ-
ντρο Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/), 
και από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-
aet.net) των οποίων μέλος είναι η ΕΛΕΤΟ. 

Κάθε φορά αφαιρούνται από τον Πίνακα οι εκδηλώσεις που έχουν 
ήδη διεξαχθεί και προστίθενται άλλες μελλοντικές που είναι στη 
φάση της διοργάνωσης. Η σειρά στον Πίνακα ακολουθεί την 
χρονολογική σειρά με την οποία πρόκειται να πραγματοποιηθούν 
οι εκδηλώσεις. 
 

1. Σεμινάριο Ορολογίας-Ορογραφίας, από την καθ. Maria Teresa 
Cabré (πανεπ. Pompeu Fabra, Βαρκελώνη, Ισπανία), τον Μάιο 
και Ιούνιο 2004 στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας. Πληροφορίες:  
dep.lingcultport@mail.fl.ul.pt  

2. Σύνοδος επιστημονικών επικοινωνιών «Culture et communi-
cation», Βουκουρέστι, 11-12 Ιουνίου 2004. Πληροφορίες:  
Nina Ivanciu [ ninai@pcnet.ro ]  
Corina Lascu [ vclascu@pcnet.pcnet.ro ] 

3. Το 11ο Συνέδριο EURALEX (EURALEX 2004) θα γίνει στη 
Γαλλία 6-10 Ιουλίου 2004. Πληροφορίες: http://www.univ-
ubs.fr/euralex2004  

4. Η Διεθνής Εταιρεία Οργάνωσης της Γνώσης (ISKO) 
διοργανώνει στο Λονδίνο, 13-16 Ιουλίου 2004 το «8ο Διεθνές 
Συνέδριο ISKO». Θέμα του Συνεδρίου θα είναι «Η Οργάνωση 
της Γνώσης και η Παγκόσμια Κοινωνία της Πληροφορίας». 
Πληροφορίες: http://www.ucl.ac.uk/isko2004/  

5. Η Ομάδα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας των Τηλεπικοινωνιών 
(GLAT) διοργανώνει στη Βαρκελώνη το Συνέδριο «GLAT-
Barcelona2004» με θέμα «Η παραγωγή εξειδικευμένων 
κειμένων». Πληροφορίες:                                                             
http://www.enst-bretagne.fr/GLAT-BARCELONA2004/  

6. TAMA 2004, Cologne, 29 Nov -1 Dec 2004 – Άρχισαν οι 
εγγραφές. Πληροφορίες: http://linux.infoterm.org/  (Events/ 
TermNet Events/TAMA)  

7. RITERM2004 – 9ο Ιβηροαμερικανικό Συμπόσιο Ορολογίας, 
Βαρκελώνη, από 29 Νοεμβρίου ως 2 Δεκεμβρίου 2004. 
Πληροφορίες: http://www.iula.upf.es/riterm04/rit04ca.htm  

Κ.Β. 
 
 
 

Τηλεομοιοτυπικά…  
 

Αναγνώστες του «Ο», όπως ο κ. Αργύριος Μπίρης 
(ψυχολόγος) και η κα Αναστασία Ευκλείδη (καθηγήτρια 
Ψυχολογίας ΑΠΘ) και άλλοι, ζητούν διευκρινήσεις για την 
απόδοση της λέξης fax στις διάφορες έννοιες (οπότε 
πρόκειται και για διάφορους όρους) που μπορεί αυτή να 
αντιπροσωπεύει. 
Οι αγγλικοί όροι που αποτελούνται από τη λέξη fax ή τα 
παράγωγά της ανήκουν στην ειδική γλώσσα των 
Τηλεπικοινωνιών και ήδη έχει ασχοληθεί με αυτούς, πριν 
από μερικά χρόνια, το αρμόδιο όργανο για τους τηλε-
πικοινωνιακούς όρους, η ΜΟΤΟ1. 
Οι τηλεπικοινωνιακές έννοιες που αποδίδονται από τους 
όρους αυτούς (σε παρένθεση τι μέρος του λόγου είναι ο 
αντίστοιχος όρος) είναι: 
1. ορισμένη τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία (ουσιαστικό) 

                                                 
1 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 Τηλε-
πικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), στο πλαίσιο επίσημης συνεργασίας με τον 
Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 

2. συσκευή/όργανο παροχής της υπηρεσίας (ουσιαστικό) 
3. προσδιορισμός δηλωτικός της υπηρεσίας (επίθετο). 
4. χρησιμοποιώ τη συσκευή/υπηρεσία για τη δημιουργία και 

αποστολή του σχετικού μηνύματος (ρήμα μεταβατικό) 
5. παθητική μετοχή του ρήματος (μετοχή) 
6. ενέργεια του ρήματος (ουσιαστικό) 
7. αποτέλεσμα της ενέργειας = το μήνυμα που στάλθηκε 

(ουσιαστικό)  
Η ΜΟΤΟ, λοιπόν, έχει υιοθετήσει/τυποποιήσει, αντίστοιχα, 
τα ακόλουθα: 
 
1. fax, fax service = τηλεομοιοτυπία, υπηρεσία τηλεομοιοτυ-

πίας  {όπως: τηλετυπία, τηλεφωνία, τηλεγραφία κ.ά.} 
2. fax, fax machine = τηλεομοιότυπο, συσκευή τηλεομοιοτυ-

πίας, {όπως: τηλέτυπο, τηλέφωνο κ.ά.} 
3. fax {adjective} = τηλεομοιοτυπικός  

{όπως: τηλετυπικός, τηλεφωνικός, τηλεγραφικός κ.ά.} 
4. fax {verb} = τηλεομοιοτυπώ  

{όπως: τηλετυπώ, τηλεφωνώ, τηλεγραφώ κ.ά.}  
5. faxed {past participle} = τηλεομοιοτυπημένος  

{όπως: τηλετυπημένος, τηλεφωνημένος, τηλεγραφημένος κ.ά.} 
6. faxing {noun} = τηλεομοιοτύπηση {όπως: τηλετύπηση, 

τηλεφώνηση, τηλεγράφηση κ.ά.} 
7. fax, fax message = τηλεομοιοτύπημα, τηλεομοιοτυπικό 

μήνυμα {όπως: τηλετύπημα, τηλεφώνημα, τηλεγράφημα κτλ.} 
Στη Βάση TELETERM (www.moto-teleterm.gr) υπάρχουν 
και άλλοι όροι που περιέχουν τη λέξη fax  με τις παραπάνω 
αποδόσεις. 
Σημείωση: Παλαιότερα στον ΟΤΕ ήταν σε χρήση και ο όρος 
«τηλομοιοτυπία» (δηλαδή με αφαίρεση του τελικού ε του προθήματος 
τηλε). Προτιμήθηκε όμως από τη ΜΟΤΟ ο τύπος με το πλήρες «τηλε» ως 
ακουστικά καλύτερος και εννοιολογικά διαφανέστερος. 

Το υπόδειγμα συγκειμένου που ακολουθεί συντάχθηκε έτσι ώστε 
να δείξει τη χρήση των παραπάνω όρων (που εμφανίζονται σε 
εντονότυπη πλαγιογραφή) : 
Υπόδειγμα συγκειμένου: 
«Μια απλή περιγραφή της τηλεομοιοτυπικής (3) επικοινωνίας. 
Για να στείλω γρήγορα, σε κάποιον, ένα «πιστό αντίγραφο» ενός 
κειμένου, ενός σχεδίου ή εικονογραφήματος που είναι γραμμένο ή 
σχεδιασμένο σε μια σελίδα χαρτί (πρωτότυπο) μπορώ να 
χρησιμοποιήσω την υπηρεσία της τηλεομοιοτυπίας (1). Τοποθε-
τώ το πρωτότυπο στην ειδική θέση πάνω σε ένα τηλεομοιότυπο 
(2) (ειδική συσκευή συνδεδεμένη με το τηλεφωνικό δίκτυο), 
επιλέγω τον αριθμό τηλεομοιοτύπου (2) του παραλήπτη και πιέζω 
το σχετικό πλήκτρο. Το πρωτότυπο περνά μέσα από το 
τηλεομοιότυπο (2) το οποίο δημιουργεί ένα ηλεκτρικό σήμα που 
μεταδίδεται μέσω της τηλεφωνικής γραμμής στο τηλεομοιότυπο 
(2) του παραλήπτη και αυτό με τη σειρά του εκτυπώνει ένα 
κείμενο, σχέδιο ή εικονογράφημα τελείως όμοιο με εκείνο του 
πρωτοτύπου. Αυτό είναι το τηλεομοιοτύπημα (7) που λαμβάνει ο 
παραλήπτης. Η τηλεομοιοτύπηση (6) ενός μηνύματος που το 
έχουμε ήδη σε ηλεκτρονική μορφή μπορεί να γίνει και από 
ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω ειδικής διάταξης ή κάρτας και 
ειδικού προγράμματος που εξομοιώνει τον υπολογιστή με 
τηλεομοιότυπο (2) και τον συνδέει με την τηλεφωνική γραμμή.» 

Κ.Β. 
 
 

Μικρά Ορολογικά    
 

 

 

1   Ορολογία – terminologie 
Ορολογία, η Επιστήμη των Όρων: 

Αγγλικά Γαλλικά Γερμανικά 
terminology terminologie Terminologie 

Όρος: 

Αγγλικά Γαλλικά Γερμανικά 
term terme Term 

και οι τρεις λέξεις προέρχονται από το λατινικό terminus 
που ειναι η λατινικη μετάφραση της ελληνικής λέξης 
«όρος» (όριον) (Encyclopaedia Britannica).  
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Η λέξη είναι σχετική με τις ελληνικές λέξεις τέρμα, τέρμων 
(τέρμα, τέλος, όριον) (The Cambridge Dictionary of 
English). 
Τερμιεύς η και Όριος ελέγετο ο Ζευς, ως έφορος (φύλαξ) 
των τερμάτων, (των ορίων) των αγώνων (Λεξικό Σκαρλά-
του Βυζαντίου). 
Τέρμων: Θεός των Ρωμαίων, έφορος των συνόρων και της 
ασφάλειας της ιδιοκτησίας, προς τιμήν του οποίου 
επανηγυρίζοντο κατ’ ετος τα Τερμινάλια κατά την 21-23 
Φεβρουαρίου (Λεξικό Σκαρλάτου Βυζαντίου). 

2   Νόστιμα …  
Κάποια εμβάθυνση στη σημασία μερικών λέξεων : 
νόστος: επάνοδος στην πατρίδα 
Στην Ελληνική Γλωσσα το ωραίο, το ευχάριστο και το 
δυσάρεστο, γενικά αλλά ακόμη και σχετικά με την ίδια τη 
γεύση, αποδίδονται σε σχέση με την επάνοδο στην 
πατρίδα. 
νόστ-ιμο:ευχάριστο σαν να γυρίζεις στην πατρίδα. 
ά-νοστο: σαν μια κατάσταση, που δεν έχει προοπτική 
επανόδου στην πατρίδα. 

Ζ.Ξ-Β. 
 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ – ΜΕΛΩΝ 

Προσοχή! Νέος αριθμός τραπεζικού λογαριασμού! 
Η εξόφληση των συνδρομών των μελών (που από το 
2003 είναι 20 € ετησίως) γίνεται: 
1 με απευθείας πληρωμή στην ταμία της ΕΛΕΤΟ,  

κα Α. Γκόνου,  
Λ. Κατσώνη 16, 
145 61 Κηφισιά 
τηλ.: 210-8019550 

ή 
2 με καταβολή στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΛΕΤΟ 

(Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 671/48010084 – Για 
καταθέσεις στο εξωτερικό: IBAN: GR95 01106710 
00006714 8010084). Προσοχή! Κατά την κατάθεση 
να ζητάτε να καταχωρηθεί το όνομά σας. 

Στην περίπτωση 2 είναι απαραίτητο τα μέλη να 
στέλνουν φωτοαντίγραφο της απόδειξης ταχυδρομικώς 
στη διεύθυνση της ΕΛΕΤΟ ή τηλεομοιοτυπικά την 
απόδειξη στον αριθμό 210 8068299 ή ηλ-μήνυμα στη 
διεύθυνση valeonti@otenet.gr. 
 

 
 
 
 
 

Σύνδεση της ISO/TC37 με την 
CEN/ISSS WS/eCAT 

Με ηλ-μήνυμά του το Διεθνές Κέντρο Πληροφοριών για την 
Ορολογία (Infoterm) μας πληροφορεί για την επίσημη σύνδεση 
της Επιτροπής TC 37 του ISO2 με την Εργομήγυρη της CEN3: 
CEN/ISSS WS/eCAT «Πολύγλωσσοι Κατάλογοι και 
Πολυγλωσσική Ταξινόμηση Προϊόντων» και αναφέρει τα 
ακόλουθα: 
«Η ISO/TC 37 έχει επεκτείνει το αντικείμενό της τα τελευταία 
χρόνια και καλύπτει, σήμερα, το πεδίο «Ορολογία και άλλοι 
γλωσσικοί πόροι». 
Έχει υιοθετηθεί, στην ISO/TC 37, το θέμα εργασίας: ISO/PWI 
22274 «Βασικές αρχές και απαιτήσεις της πολυγλωσσικής 
ταξινόμησης προϊόντων για το ηλεκτρονικό εμπόριο». Το θέμα αυτό 
συνδέεται στενά με τα έργα της CEN/ISSS/eCAT. Η 
CEN/ISSS/eCAT είναι μια Εργομήγυρη (Workshop) στο πλαίσιο 
του Συστήματος Τυποποίησης της Κοινωνίας της Πληροφο-
ρίας (ISSS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN). 

                                                 
2 ISO: International Organization for Standardization – Διεθνής Οργανισμός 
Τυποποίησης 

3 CEN: Comité Européen de Normalisation – Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης 

Εφόσον οι πληροφορίες και η τεκμηρίωση που αφορούν προϊόντα 
βρίθουν όρων, και εφόσον οι πολυγλωσσικές επόψεις του ηλ-
Επιχειρείν (eBusiness) έχουν καταστεί το επίκεντρο των 
συζητήσεων σε σύνδεση με την ανάπτυξη προτύπων για το ηλ-
Επιχειρείν, η  ISO/TC 37 έχει καταστεί «ερήμην μέλος» της 
Ομάδας Διαχείρισης (MoU/MG) του Μνημονίου Συνεργασίας 
(MoU) των UN/ECE4, ITU5, ISO και IEC6 σχετικά με την 
τυποποίηση στο πεδίο του ηλεκτρονικού εμπορίου. 
Θεωρήθηκε, επομένως, ότι είναι στα ενδιαφέροντα τόσο της 
ISO/TC 37 όσο και της CEN/ISSS/eCAT να συνάψουν επίσημη 
σύνδεση. Το όργανο σύνδεσης, ή ο επίσημος αντιπρόσωπός του, 
έχει το δικαίωμα να λαμβάνει όλη την τεκμηρίωση της 
Εργομήγυρης, να υποβάλλει έγγραφα και να παρέχει σχόλια 
καθώς και να παρακολουθεί όλες τις συνόδους. 
Ορίστηκε ο κ. Christian Galinski, Γραμματέας της ISO/TC 37, να 
εκτελεί χρέη αντιπροσώπου της ISO/TC 37 στην CEN/ISSS/eCAT 
και να ενημερώνει, σε τακτά χρονικά διαστήματα, τόσο την ISO/TC 
37 όσο και την CEN/ISSS/eCAT, για θέματα αμοιβαίου 
ενδιαφέροντος. 
 
 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ7 έλα κι εσύ 
 
 
 

άμιλλα – συναγωνισμός – ανταγωνισμός 
Στο ΓΕΣΥ, πρόσφατα, εξετάστηκε ερώτημα του μέλους της 
ΕΛΕΤΟ Νίκου Χρήστου σχετικά με την αγγλική απόδοση 
του ελληνικού όρου «άμιλλα». 
Η εξέταση έγινε με εκτενή ανάλυση λεξικογραφικών 
πληροφοριών από ελληνικά και αγγλικά λεξικά και 
συνεξέταση των εννοιών «άμιλλα», «συναγωνισμός» και 
«ανταγωνισμός»: 
Βασικά σημεία της ανάλυσης περιλαμβάνουμε στη στήλη 
για να βοηθηθεί ο αναγνώστης. 
Από τα ακόλουθα έγκυρα λεξικά έχουμε τις πληροφορίες: 

Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ 
(Αρχαία σημασία της άμιλλας) 

άμιλλα (η) κ. νεώτ. αγών περί υπεροχής, προσπάθεια μεταξύ δύο 
ή περισσοτέρων προς υπερτέρησιν, διαγωνισμός  Δημ.490 την δε 
των δήμων ελευθερίαν η των αγαθών ανδρών άμιλλα 
…φυλάττει || γεν. ζήλος αμοιβαίος, αγών, προσπάθεια, συναγω-
νισμός Θουκ.8,6 πολλή άμιλλα εγίγνετο των εν τη Λακε-
δαίμονι….φρ. άμιλλαν ποιείσθαι, αμιλλάσθαι, διαγωνίζεσθαι || 
νεώτ. η άμιλλα φέρει την πρόοδον, ευγενής άμιλλα 
Άλλα παράγωγα: αμιλητήρ και αμιλλητής = ο άμιλλαν ποιούμε-
νος, ο αμιλλώμενος, αμίλλημα = ο μεταξύ των προσκεκλημένων 
εν εορτή γάμου παιγνιώδης αγών, αμιλλητήριον = τόπος εν  ω 
αμιλλώνται, αμιλλητήριος, αμιλλητικός. 

ΜΕΙΖΟΝ – Τεγόπουλου-Φυτράκη 
άμιλλα (η) ουσ.  ανταγωνισμός για τα πρωτεία, για την επικράτηση 
συναγωνισμός (ο) ουσ.  άμιλλα, αγώνας για επικράτηση: 
συναγωνισμός των αθλητών | το να είναι κάποιος εφάμιλλος με 
κάποιον άλλον σε κάτι | φρ. εκτός συναγωνισμού, εξαιρετικός, 
απαράμιλλος 
ανταγωνισμός (ο) ουσ.  αγώνας εναντίον, το να είναι κάποιος 
αντίπαλος άλλου: η κυβέρνηση κόντεψε να βουλιάξει από τον 
ανταγωνισμό των κομμάτων (Γ. Θεοτοκάς) | συναγωνισμός, άμιλλα 
| αθέμιτος ανταγωνισμός, κάθε πράξη, προσπάθεια που 
αποσκοπεί στην οικονομική επικράτηση κάποιου απέναντι στους 
ανταγωνιστές του, με μη επιτρεπτά μέσα 
διαγωνισμός (ο) ουσ. άμιλλα για βραβείο, αγώνας για την 
ανάδειξη των ικανότερων | γραπτή εξέταση μαθητών, διαγώνισμα 

Ιδρ. Τριανταφυλλίδη 
άμιλλα η [ámíla] O27 : προσπάθεια για υπεροχή ανάμεσα σε δύο 
ή περισσότερα πρόσωπα που επιδιώκουν το ίδιο αποτέλεσμα και 
ιδίως που διεκδικούν την πρώτη θέση με κίνητρα κυρίως ηθικά· 
συναγωνισμός: ~ μεταξύ μαθητών / αθλητών. H ~ ως παράγοντας 
προόδου. Eυγενής ~. [λόγ. < αρχ. άμιλλα] 

                                                 
4 United Nations Economic Commission for Europe – Ηνωμένα Έθνη / 
Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη 

5 International Telecommunication Union – Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών 
6 International Electrotechnical Commission – Διεθνής Ηλεκτροτεχνική 
Επιτροπή 

7  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
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συναγωνισμός ο [sinaγonizmós] O17 : αγώνας, προσπάθεια που 
κάνει κάποιος, για να διακριθεί σε έναν τομέα οικονομικής ή 
πνευματικής δραστηριότητας, όπου αγωνίζονται για διάκριση και 
άλλοι· (πρβ. ανταγωνισμός): Eλεύθερος οικονομικός ~. Aθέμιτος 
(εμπορικός) ~, που γίνεται με αθέμιτα μέσα. Όπου υπάρχει ~ 
υπάρχει και πρόοδος, άμιλλα.  
ανταγωνισμός ο [andaγonizmós] O17 : η ενέργεια ή το 
αποτέλεσμα του ανταγωνίζομαι· (πρβ. συναγωνισμός, άμιλλα)· οι 
επιδιώξεις και οι ενέργειες εκείνων που ανταγωνίζονται, οι σχέσεις 
και η κατάσταση που διαμορφώνονται, όταν κάποιοι 
ανταγωνίζονται: O ~ των μεγάλων δυνάμεων. Σκληρός / 
οικονομικός / εμπορικός / πολιτικός / βλαβερός / ωφέλιμος / 
διαρκής / οξύς ~. || (οικον.): Πλήρης ή τέλειος ~. Aτελής ~. 
Eλεύθερος ~. Aθέμιτος ~. [λόγ. ανταγωνισ- (ανταγωνίζομαι) -μός 
μτφρδ. αγγλ. competition ή γαλλ. compétition] 
διαγωνισμός ο [δiaγonizmós] O17 : δοκιμασία στην οποία 
υποβάλλεται κάποιος προκειμένου να πετύχει ή να κερδίσει κτ. 
(μια θέση, μια νίκη, ένα βραβείο κ.ά.)… 

Γ. Μπαμπινιώτης 
άμιλλα (η) (χωρίς πληθυντικό) συναγωνισμός (συνήθ. χωρίς 
αντιπαλότητα, οπότε συμβάλλει στη βελτίωση όσων 
συναγωνίζονται)· η προσπάθεια για διάκριση και υπεροχή (συνήθ. 
κατ’ αντιδιαστολή προς τον ανταγωνισμό, ο οποίος διακρίνεται από 
έντονη αντιπαλότητα): στόχος των αθλητικών αγώνων δεν είναι η 
νίκη, αλλά η συμμετοχή και η ευγενής ~ μεταξύ των αντιπάλων 
συναγωνισμός (ο) [μεσν.]  
1. η προσπάθεια που καταβάλλουν δύο ή περισσότερες πλευρές, 
για να υπερτερήσει η μία της άλλης: συνθήκες ήπιου 
συναγωνισμού  ΣΥΝ. ανταγωνισμός, άμιλλα … 
2. ΟΙΚΟΝ. ο χαρακτηριστικός για την οικονομία της ελεύθερης 
αγοράς τρόπος διεξαγωγής των οικονομικών συναλλαγών με τον 
οποίο υπάρχει ελευθερία στις κινήσεις των διαφόρων μονάδων, με 
στόχο την προσφορά υπηρεσιών και προϊόντων χωρίς 
περιορισμούς: αθέμιτος ~  ΣΥΝ ανταγωνισμός   
διαγωνισμός (ο) [μεσν] 
1. αναμέτρηση για την κατάκτηση διακρίσεως (βραβείου), η 
διαδικασία αναδείξεως του καλυτέρου ανάμεσα στους μετέχοντες 
σε συγκεκριμένο τομέα…. 

ΣΧΟΛΙΟ  
συναγωνισμός – ανταγωνισμός – άμιλλα. Ο ανταγωνισμός διαφέρει 
από τον συναγωνισμό στο ότι ο ανταγωνισμός προϋποθέτει 
αντιπαλότητα που μπορεί να φθάνει μέχρι και τη σύγκρουση, ενώ ο 
συναγωνισμός δηλώνει τον παράλληλο αγώνα, τη διεκδίκηση, 
απαλλαγμένη συνήθ. από διαμάχες και συγκρούσεις. Η εξιδανικευμένη 
μορφή του συναγωνισμού, με ευγενή και ανιδιοτελή, κατά κανόνα, 
κίνητρα, είναι η άμιλλα. Αντίστοιχη σημασιολογική διαφορά υπάρχει και 
μεταξύ των ρημάτων ανταγωνίζομαι, συναγωνίζομαι και αμιλλώμαι. 
Τέλος, ο διαγωνισμός και το διαγωνίζομαι πλησιάζουν πολύ το 
συναγωνίζομαι με εντονότερη την προϋπόθεση υπάρξεως προδιαγραφών 
και όρων, στους οποίους στηρίζεται η αναμέτρηση των διαγωνιζομένων 

 
WEBSTER’S RANDOM HOUSE UNABRIDGED 

DICTIONARY 
compete  

to strive to outdo another for acknowledgment, a prize, 
supremacy, profit, etc.; engage in a contest; vie: to compete 
in a race; to compete in business. 
—Syn. struggle.  
COMPETE implies having a sense of rivalry and of striving to do 
one's best as well as to outdo another: to compete for a prize.  

competition  
1. the act of competing; rivalry for supremacy, a prize, etc.: 

The competition between the two teams was bitter…. 
5. Sociol. rivalry between two or more persons or groups 

for an object desired in common, usually resulting in a 
victor and a loser but not necessarily involving the 
destruction of the latter. 

—Syn. 1. emulation. 
emulation  

1. effort or desire to equal or excel others… 
—Syn.1. imitation, competition. 

emulate –v.t. 
1. to try to equal or excel; imitate with effort to equal or 

surpass: to emulate one's father as a concert violinist… 
con·test  

1. a race, conflict, or other competition between rivals, as 
for a prize… 

an·tag·o·nism  
1. an active hostility or opposition, as between unfriendly 

or conflicting groups: the antagonism between the 
liberal and the conservative parties. 

—Syn.1. conflict, friction, strife. 
no·ble adj. 

4. of an exalted moral or mental character or excellence; 
lofty: a noble thought. 

—Syn. 4.honorable…  
NOBLE implies a loftiness of character or spirit that scorns 
the petty, mean, base, or dishonorable: a noble deed. 

 
ΛΑΤΙΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ – Ε. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ 

aemulatio, -onis, (aemulor, αποθ. α’) 1) άμιλλα, ζήλος 2) 
ζηλοτυπία, φθόνος 
 

ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ – Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
άμιλλα  competition, rivalry, vying, emulation: υπήρχε μεγάλη ~ 
μεταξύ τους, there was keen competition/rivalry between them. με 
πνεύμα ευγενικής άμιλλας, in a spirit of noble emulation 
 

Προτάσεις του ΓΕΣΥ: 

Το ΓΕΣΥ επισημαίνει τις εσωτερικές αντιφάσεις που 
παρατηρούνται στα νεοελληνικά λεξικά σχετικά με τη 
συνωνυμία των όρων άμιλλα, συναγωνισμός, 
ανταγωνισμός (τις οποίες μπορεί να διαπιστώσει αμέσως 
και ο αναγνώστης). Εξαίρεση αποτελεί το Σχόλιο (όχι τα 
αντίστοιχα λήμματα) του Γ. Μπαμπινιώτη, όπου διευκρινί-
ζονται οι τρεις έννοιες. Μετά την εξέταση των στοιχείων  

ΤΟ ΓΕΣΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ: 
1. άμιλλα  

α. Υιοθετεί την άποψη Μπαμπινιώτη (Σχόλιο) για τη 
χρήση των λέξεων άμιλλα, συναγωνισμός, αντα-
γωνισμός και των αντίστοιχων ρημάτων 

β. Υιοθετεί την απόδοση Σταυρόπουλου: άμιλλα = 
emulation, ευγενής άμιλλα = noble emulation) 

2. competition = συναγωνισμός (και όχι ανταγωνισμός), 
fair competition = υγιής συναγωνισμός, 
unfair competition = αθέμιτος συναγωνισμός 
(να υποχωρήσει βαθμιαία ο όρος ανταγωνισμός σε όλες 
τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ή όπου δεν θέλου-
με να υπάρχει έντονη αντιπαλότητα, π.χ. στην ηθική 
της ελεύθερης αγοράς αυτό είναι επιθυμητό). 

3. Στην αναζήτηση από την ΟΕ «ΑΘΗΝΑ, 2004» της 
απόδοσης του γένιου όρου venue με ελληνικό όρο, δεν 
θα μπορούσε να υπάρξει ευστοχότερος όρος από τον 
αρχαιοελληνικό αμιλλητήριο.  
Όλα τα venues (= οι χώροι όπου τελούνται τα αγωνί-
σματα/αθλήματα, οι αθλητικές εκδηλώσεις – τα αγγλιστί 
events) είναι αμιλλητήρια (στάδια, γυμναστήρια, κολυμ-
βητήρια, σκοπευτήρια κτλ.). 

Κ.Β. 
«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. 
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
Β. Α. Φιλόπουλος, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής, Ε. Μάντζαρη, Μ. Καρδούλη, Α. Λάμπρου-Γκόνου,  
Ζ. Ξενάκη-Βαρλά, Β.Α.Φιλόπουλος. 
Τηλέφωνα:  
πρωί: 210-6118986, 210-8619521 
εσπέρα: 210-8042313, 210-8619521 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299, 210-8042385 
Ηλ. Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma0.htm 
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. 
Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
ή μέρους του “Ο” με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 
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ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society  for  Terminology  (ELETO) 
 
ΓΡΑΦΕΙΑ: 
Επιδαύρου & Αρτέμιδος 6, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: 
Σωκράτη Τσάκωνα 5, 15236  ΠΕΝΤΕΛΗ 

 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Τηλ.: 210-8042313, 210-8619521, 210-6838254 
Τηλεομ.: 210-8068299, 210-8042385 
Ηλ-Ταχ.: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http://sfr.ee.teiath.gr/Orogramma0.htm 

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) 
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   ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ 
στις 16 Ιουνίου 2004 

Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση 2004 των μελών της ΕΛΕΤΟ 
πραγματοποιήθηκε – όπως και οι προηγούμενς τέσσερις γενικές 
συνελεύσεις – στο αμφιθέατρο του Γενικού Χημείου του Κράτους, 
Οδός Τσόχα 16, Αμπελόκηποι, στις 16 Ιουνίου 2004, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 18.00-21.00. Τα Πρακτέα της Γενικής 
Συνέλευσης ήταν: 
 1. Εκλογή Προέδρου της Γ.Σ. και δύο πρακτικογράφων 
 2. Απολογισμός Πεπραγμένων 
 3. Οικονομικός Απολογισμός 
 4. Εκθεση Ελέγχου της Ελεγκτικής Επιτροπής 
 5. Απολογισμός/Προγραμματισμός Εργασιών Ορολογίας 
 6. Εγκριση Πεπραγμένων ΔΣ, ΓΕΣΥ και Προϋπολογισμού 
 7. Αλλα Θέματα. 
Πρόεδρος της Γ.Σ. εκλέχθηκε παμψηφεί, για άλλη μια φορά, το 
διακεκριμένο μέλος Παναγιώτης Βαρλάς και πρακτικογράφοι τα 
μέλη Έλενα Μάντζαρη και Κατερίνα Ζερίτη. 
Ο Γενικός Γραμματέας Κ. Βαλεοντής μετέφερε τους χαιρετισμούς 
του Προέδρου Βασίλη Α. Φιλόπουλου, ο οποίος δεν μπόρεσε να 
παραστεί λόγω ασθενείας. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Τζάνος 
Ορφανός παρουσίασε τα πεπραγμένα του Δ.Σ., όπου αναφέρθηκε 
στις συνεργασίες με ελληνικούς φορείς, στις διεθνείς σχέσεις και 
ιδιαίτερα στο 4ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» ως 
κορυφαίο γεγονός του 2003. 
Τον οικονομικό απολογισμό παρουσίασε η Ταμίας Άννα Λάμπρου-
Γκόνου, ενώ την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής διάβασε ο 
Πρόεδρός της Κώστας Ριζιώτης. 
Τον απολογισμό εργασιών του ΓΕΣΥ παρουσίασε ο Πρόεδρός του 
Κώστας Βαλεοντής. Σημαντικά σημεία ήταν η παροχή ορολογικής 
βοήθειας σε ενδιαφερομένους από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, η συμμετοχή της Γραμματέα του ΓΕΣΥ Έλενας Μάντζαρη 
στην αναθεώρηση του Διεθνούς Προτύπου ISO 1951, η μερική 
ανασυγκρότηση της Ομάδας ΤΕ48/ΟΕ1 και, το σπουδαιότερο, η 
έναρξη εφαρμογής της Συμφωνίας Συνεργασίας ΟΤΕ-ΕΛΕΤΟ και 
διάθεση στο Ίντερνετ της χρήσης της Βάσης Τηλεπικοινωνιακών 
Όρων TELETERM από την 1η Δεκεμβρίου 2003. 
Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και του ΓΕΣΥ 
τον Οικονομικό Απολογισμό 2003 και τον Προϋπολογισμό 2004. 
Στη συζήτηση που ακολούθησε τονίστηκε ιδιαίτερα η ύπαρξη πάρα 
πολλών «αδρανών» μελών της ΕΛΕΤΟ (δηλ. μελών που οφείλουν 
εισφορές πέραν των 3 ετών) και η από αυτήν απορρέουσα 
δυσκολία κάλυψης των ετήσιων δαπανών του προϋπολογισμού 
και συζητήθηκαν τρόποι αντιμετώπισής της. 
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 Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 

σχετικά με Ορολογία 
(Διαρκής Πίνακας του «Ο») 

Σε κάθε φύλλο του «Ο» ο Πίνακας Συνεδρίων/Συμποσίων/ 
Σεμιναρίων που δημοσιεύεται περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν 
σχέση με Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο 
μέλλον, στον Ευρωπαϊκό ή Παγκόσμιο χώρο. Η πληροφόρηση του 
«Ο» για τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή 
ηλεκτρονική ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέ-
ντρο Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/), 
και από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-
aet.net) των οποίων μέλος είναι η ΕΛΕΤΟ. 

Κάθε φορά αφαιρούνται από τον Πίνακα οι εκδηλώσεις που έχουν 
ήδη διεξαχθεί και προστίθενται άλλες μελλοντικές που είναι στη 
φάση της διοργάνωσης. Η σειρά στον Πίνακα ακολουθεί την 
χρονολογική σειρά με την οποία πρόκειται να πραγματοποιηθούν 
οι εκδηλώσεις. 
 

1. Σεμινάριο Ορολογίας-Ορογραφίας, από την καθ. Maria Teresa 
Cabré (πανεπ. Pompeu Fabra, Βαρκελώνη, Ισπανία), τον Μάιο 
και Ιούνιο 2004 στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας. Πληροφορίες:  
dep.lingcultport@mail.fl.ul.pt  

2. Σύνοδος επιστημονικών επικοινωνιών «Culture et communi-
cation», Βουκουρέστι, 11-12 Ιουνίου 2004. Πληροφορίες:  
Nina Ivanciu [ ninai@pcnet.ro ]  
Corina Lascu [ vclascu@pcnet.pcnet.ro ] 
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3. Το 11ο Συνέδριο EURALEX (EURALEX 2004) θα γίνει στη 
Γαλλία 6-10 Ιουλίου 2004. Πληροφορίες: http://www.univ-
ubs.fr/euralex2004  

4. Η Διεθνής Εταιρεία Οργάνωσης της Γνώσης (ISKO) 
διοργανώνει στο Λονδίνο, 13-16 Ιουλίου 2004 το «8ο Διεθνές 
Συνέδριο ISKO». Θέμα του Συνεδρίου θα είναι «Η Οργάνωση 
της Γνώσης και η Παγκόσμια Κοινωνία της Πληροφορίας». 
Πληροφορίες: http://www.ucl.ac.uk/isko2004/  

5. Η Ομάδα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας των Τηλεπικοινωνιών 
(GLAT) διοργανώνει στη Βαρκελώνη το Συνέδριο «GLAT-
Barcelona2004» με θέμα «Η παραγωγή εξειδικευμένων 
κειμένων». Πληροφορίες:                                                             
http://www.enst-bretagne.fr/GLAT-BARCELONA2004/  

6. TAMA 2004, Cologne, 29 Nov -1 Dec 2004 – Άρχισαν οι 
εγγραφές. Πληροφορίες: http://linux.infoterm.org/  (Events/ 
TermNet Events/TAMA)  

7. RITERM2004 – 9ο Ιβηροαμερικανικό Συμπόσιο Ορολογίας, 
Βαρκελώνη, από 29 Νοεμβρίου ως 2 Δεκεμβρίου 2004. 
Πληροφορίες: http://www.iula.upf.es/riterm04/rit04ca.htm  

Κ.Β. 
 

 
 
 
 

Ετυμολογικά    
 

 

 

στενοχώρια: λύπη, θλίψη, δυσάρεστο συναίσθημα, 
δυσφορία (<αρχ. ελληνικό: στενοχωρία, Μείζον Ελληνικό 
Λεξικό Τεγόπουλου-Φυτράκη). 
Δηλαδή στα ελληνικά οι παραπάνω έννοιες αποδίδονται με 
ένα σύνθετο ουσιαστικό που κυριολεκτικά αναφέρεται στη 
στενότητα του χώρου.  
Τι είναι, λοιπόν, η στενοχώρια; Αυτό που (ή Όπως) 
αισθάνεται κανείς, όταν «στριμωχτεί πολύ σε στενό 
χώρο»...  

Ζ.Ξ-Β. 
 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ – ΜΕΛΩΝ 
Η εξόφληση των συνδρομών των μελών (που από το 2003 
είναι 20 € ετησίως) γίνεται: 
1 με απευθείας πληρωμή στην ταμία της ΕΛΕΤΟ,  

κα Α. Γκόνου,  
Λ. Κατσώνη 16, 
145 61 Κηφισιά 
τηλ.: 210-8019550 

ή 
2 με καταβολή στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΛΕΤΟ 

(Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 671/48010084 – Για καταθέσεις 
στο εξωτερικό: IBAN: GR95 01106710 00006714 8010084). 
Προσοχή! Κατά την κατάθεση να ζητάτε να καταχωρηθεί 
το όνομά σας. 

Στην περίπτωση 2 είναι απαραίτητο τα μέλη να στέλνουν 
φωτοαντίγραφο της απόδειξης ταχυδρομικώς στη διεύθυνση 
της ΕΛΕΤΟ ή τηλεομοιοτυπικά την απόδειξη στον αριθμό 
210 8068299 ή ηλ-μήνυμα στη διεύθυνση valeonti@otenet.gr. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ηλεκτρονικοποιήσεις… 
 

Στον αιώνα της Πληροφορίας που διανύουμε και στην Κοινωνία 
της Πληροφορίας που βιώνουμε, με τη συνεχώς επεκτεινόμενη 
ηλεκτρονική διαδικτύωση και τις συνεχώς ογκούμενες 
ποσότητες πληροφοριών που μας «βομβαρδίζουν» – και 
δυστυχώς σε λίγο θα …τρομάζουμε μπροστά στην ανάγκη 
διαχωρισμού των χρήσιμων από τις άχρηστες – εμφανίζονται 
διαρκώς νέες έννοιες και όροι, αλλά και νέοι γλωσσικοί τρόποι 
που αρχίζουν την πορεία τους από την αγγλική γλώσσα και 
συνεχίζουν στις άλλες γλώσσες.  
Το ζητούμενο είναι πώς αυτά τα νέα στοιχεία που προσιδιάζουν 
στη γλώσσα πηγή (εν προκειμένω στην αγγλική) μεταφέρονται/ 
εντάσσονται/ενσωματώνονται ομαλά σε άλλη γλώσσα (και για μας, 

φυσικά, στην ελληνική). Εδώ ακριβώς είναι ο ρόλος των ειδικών 
οργάνων Ορολογίας (επιτροπών, ομάδων κτλ.) που μεταφέρουν 
τα στοιχεία αυτά στην εκάστοτε γλώσσα στόχου. Τονίζουμε 
ιδιαίτερα ότι αυτά τα συλλογικά όργανα δεν «μεταφράζουν» τα 
ξενόγλωσσα στοιχεία αλλά δημιουργούν ή υιοθετούν και τελικά 
προτείνουν τα ισοδύναμα γλωσσικά στοιχεία (όρους, φράσεις, 
τρόπους) στη γλώσσα στόχου. Η λειτουργία της οροδοσίας ως 
διεργασίας περιγραφής της γνώσης μέσω της γλώσσας υπακούει 
σε αρχές και κανόνες τόσο της γλώσσας όσο και της λογικής και 
έχει από τη φύση της συναινετικό και τυποποιητικό χαρακτήρα. 
Το συγκεκριμένο ζήτημα που μας απασχολεί εδώ είναι εκείνο το 
μικρό (πεζό) λατινικό «e-» (καμια φορά το βρίσκουμε και κεφαλαίο) 
που τώρα τελευταία έχει αρχίσει και «κολλάει» μπροστά από 
ολοένα και περισσότερoυς αγγλικούς όρους (κυρίως μονόλεκτα1), 
οι οποίοι σημαίνουν: υπηρεσίες, προϊόντα, δραστηριότητες, 
λειτουργίες, διεργασίες, επιστημονικούς κλάδους, κοινωνικές 
εκδηλώσεις, πολιτιστικά δρώμενα, κρατικές υπηρεσίες κ.ά., για να 
προσδώσει στη σχετική έννοια (στην έννοια δηλαδή που 
αντιστοιχούσε στον όρο πριν αυτός «επικεφαλιστεί» με το 
μονογράμματο συνθετικό e-) τον προσδιορισμό «electronic». Με 
τον προσδιορισμό αυτό δηλώνεται ότι τα αντιπροσωπευόμενα 
αντικείμενα από τη νέα, πλέον, έννοια έχουν ένα πρόσθετο 
χαρακτηριστικό: λειτουργούν (δηλαδή υφίστανται, γίνονται, 
εκτελούνται, διεξάγονται, διατίθενται, παρέχονται κτλ.) «ηλεκτρονι-
κά» μέσω δικτύου υπολογιστών και ιδιαίτερα μέσω του 
Ίντερνετ ή και απλώς έχουν «ηλεκτρονική» (δηλαδή ψηφιακή) 
μορφή.  
Ο γενικός τύπος των αγγλικών συντομευμένων σύμπλοκων 
όρων που δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο είναι:  

e-X = X που λειτουργεί μέσω δικτύου υπολογιστών ή 
= Χ που έχει ψηφιακή μορφή.                         

Πρέπει να σημειωθεί ότι, σε κάθε περίπτωση, υπάρχει και είναι σε 
χρήση, και ο αντίστοιχος πλήρης όρος (πλήρης μορφή): electronic 
X. 
Παραδείγματα: 
Πλήρης μορφή Συντομομορφή Προφορά 
electronic mail e-mail /ι-μέιλ/ 
electronic banking e-banking /ι-bάνκινγκ/ 
electronic commerce e-commerce /ι-κόμερς/ 
electronic vote e-vote /ι-βόουτ/ 
electronic book e-book /ι-bουκ/ 
 
Καθεμιά, λοιπόν, από αυτές τις συντομομορφές είναι ένας 
σύμπλοκος όρος (κυρίως δίλεκτο) του οποίου το πρώτο συνθετικό, 
το ελληνογενές μονόλεκτο (επίθετο) electronic (ηλεκτρονικός), 
αρκτικολεκτείται (δηλ. παριστάνεται συντομευμένα με το αρχικό 
του γράμμα e- που προφέρεται με το όνομά του (/ι/) ως το 
πέμπτο γράμμα του αγγλικού αλφαβήτου), ενώ το δεύτερο 
συνθετικό Χ (κυρίως μονόλεκτο) παραμένει ολόκληρο και αποτελεί 
το προσδιοριζόμενο συνθετικό του σύμπλοκου όρου το οποίο 
κατασημαίνει την αμέσως υπερτασσόμενη γένια έννοια. 
Ασφαλώς, για τον αγγλόφωνο, ο τρόπος αυτός δεν δημιουργεί 
κανένα πρόβλημα. Προσθέτει μια συλλαβή στο Χ η οποία 
αναγνωρίζεται εύκολα ως το όνομα ενός γράμματος του αγγλικού 
αλφαβήτου και δεν συγχέεται με κανένα άλλο ενδεχόμενο 
πρόθημα ή λέξη που μπορεί να προηγηθεί του Χ υπό άλλες 
συνθήκες στον αγγλικό λόγο· δηλαδή δεν υπάρχει ολόκληρη λέξη 
<e> με προφορά /ι/ που να προηγείται του Χ σε άλλες 
περιπτώσεις ώστε το σύμπλοκο e-X να εκληφθεί ως <e X> ή <eX> 
και να προκληθεί αμφισημία και ασάφεια2. 
Ας έρθουμε τωρα στα ελληνικά. Το πρώτο από τα 
προαναφερόμενα σύμπλοκα e-X που εξετάστηκε από τη ΜΟΤΟ3 

                                                 
1  ή ισοδύναμες με μονόλεκτα συντομομορφές, όπως αρκτικόλεξα και 
ακρώνυμα, αλλά δεν αποκλείεται να χρησιμοποιείται ήδη και μπροστά 
από πλήρη δίλεκτα ή πολύλεκτα, παρόλο που εκεί θα υπάρχει ορολογική 
ασάφεια. 

2  Εκτός ίσως από κάποιες περιπτώσεις του δεύτερου τύπου «e-» του 
λατινικού προθήματος ex (<αρχ. ελλ. εκ) που έχει τη σημασία «εκτός» ή 
«εντελώς» όπως στο ζεύγος: valuation και evaluation (που προφανώς 
στον προφορικό λόγο θα μπορούσε να εκληφθεί ως e-valuation και 
να θεωρηθεί λανθασμένα ως electronic valuation… 

3 ΜΟΤΟ: Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας, Ομάδα Εργασίας 
της Τεχνικής Επιτροπής “Τηλεπικοινωνίες” (ΤΕ-Τ), Συλλογικό Μέλος της 
ΕΛΕΤΟ. Λειτουργεί από το 1989 με την ευθύνη και υποστήριξη του 
Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), στο πλαίσιο επίσημης 
συνεργασίας με τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 
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ήταν το e-mail (electronic mail) ως υπηρεσία ή τρόπος 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Ο ισοδύναμος ελληνικός πλήρης όρος 
δεν είχε κανένα λόγο να μην είναι ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Τι 
γίνεται όμως με τη συντομομορφή; Ο Αναλογικός Κανόνας4, τον 
οποίο εφαρμόζει πολύ συχνά η ΜΟΤΟ (Βλεπε και Ορόγραμμα 
Αρ.35 http://sfr.ee.teiath.gr/htmSELIDES/Technology/Orogramma/ 
Orogr-35d.htm), υπαγόρευε τη μορφή: «η-ταχυδρομείο» με 
προφορά: /ίτα ταχιδρομίο/ ή /ι-ταχιδρομίο/. Στην πρώτη 
προφορά η συντόμευση δεν είναι ανάλογη της αγγλικής – εκτός 
του ότι μπορούσε να εκληφθεί ως το αριθμητικό η΄(= 8, 8ος) – ενώ 
η δεύτερη προφορά, στην οποία το πρώτο συνθετικό προφέρεται 
όπως ακριβώς το αγγλικό, έχει το πρόβλημα ότι το /ι/ συγχέεται με 
το οριστικό άρθρο <η> της ελληνικής, γεγονός που θεωρήθηκε 
σημαντικό μειονέκτημα. Η λύση που προτίμησε η ΜΟΤΟ ήταν να 
ληφθεί και το σύμφωνο <λ> μετά το <η> οπότε η συντομομορφή 
γίνεται ηλ-ταχυδρομείο (προφορά /ιλ ταχιδρομίο/) 
συντομογραφούμενη περαιτέρω (στο γραπτό λόγο) ως ηλ-ταχ. 
Επιπλέον, το <ηλ> έναντι του <η> δίνει μεγαλύτερη διαφάνεια 
στον όρο γιατί παραπέμπει ευκολότερα στο <ηλεκτρονικός>. Η 
συντομομορφή e-mail όμως χρησιμοποιείται και με άλλες δύο 
σημασίες: e-mail είναι και η διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (πλήρης όρος: e-mail address) αλλά είναι και το 
ίδιο τo μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (πλήρης όρος: e-
mail message). Στο πλαίσιο των εργασιών της ΜΟΤΟ και της 
ΕΛΕΤΟ για τις δύο τελευταίες έννοιες χρησιμοποιούνται ήδη, 
αντίστοιχα, οι συντομομορφές: ηλ-διεύθυνση και ηλ-μήνυμα. 
Εδώ θεωρούμε το θέμα γενικότερα και προτείνουμε την 
αντιμετώπιση του προβλήματος σε όλες τις υπάρχουσες αλλά και 
τις μελλοντικές περιπτώσεις αυτού του τρόπου συντόμευσης, 
δεδομένου ότι με μια απλή αναζήτηση στο Ίντερνετ διαπιστώνουμε 
ότι αυξάνεται αλματωδώς η χρήση των υβριδίων e-Υ όπου το 
αγγλικό <e-> κυριολεκτικά σαν …παράσιτο «έχει καθήσει στο 
σβέρκο» του ελληνικού όρου <Υ> προκαλώντας μια επιεικώς 
«δυσάρεστη» κατάσταση. Με μια απλή προσπάθεια και μόνο να 
προφέρει κανείς αυτά που διαβάζει διαπιστώνει την υποβαθμιστική 
για την ελληνική γλώσσα επίπτωση του φαινομένου: Μπείτε π.χ. 
στην αφετηριακή σελίδα της Εφορίας και διαβάστε: e-Εισόδημα, 
e-Εκκαθάριση, e-Περαίωση, e-Έντυπα κ.ά. 
Πρότασή μας είναι να εφαρμοστεί ο ακόλουθος κανόνας, που δεν 
είναι παρά γενίκευση του τρόπου με τον οποίο αντιμετώπισε το e-
mail η ΜΟΤΟ: 

Ο ελληνικός πλήρης όρος είναι ηλεκτρονικός/ή/ό Υ. 
Χρησιμοποιούμε τη συντομομορφή <ηλ> για το επίθετο 
<ηλεκτρονικός> και την συνδέουμε με ενωτικό με το δεύτερο 
ελληνικό συνθετικό Υ. Το σύμπλοκο ηλ-Υ που προκύπτει, 
πέρα από το ότι μπορεί και να προφέρεται ως πλήρης μορφή 
– δηλαδή να είναι μη προφερόμενη συντομογραφία – μπορεί 
να προφέρεται και ως μία λέξη, δηλαδή ως σύμμειγμα.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Πρόβλημα προφοράς θα μπορούσε να υπάρχει στη 
συμπλοκή το /λ/ με τα αρχικά σύμφωνα του Υ όταν σχηματίζονται 
συμφωνικά φωνολογικά συμπλέγματα που δεν απαντώνται ή που είναι 
πολύ σπάνια στην ελληνική γλώσσα. Τέτοια είναι5 τα φωνηματικά 
συμπλέγματα /λλ/, /λρ/, /λχ/, /λb/, /λd/, /λŋ/, /λg/, /λτσ/, /λτζ/. Από αυτά 
όμως το μεν /λŋ/ δεν είναι δυνατό να υπάρξει γιατί το φώνημα άγμα  /ŋ/ 
σε καμιά περίπτωση δεν είναι αρχικό λέξης και όλα τα άλλα – με μόνη 
εξαίρεση το /λλ/ – είναι δυνατόν να απαντηθούν σε διάφορα δάνεια 
που χρησιμοποιούνται και σήμερα στα ελληνικά, όπως μαρτυρούν τα 
παραδείγματα: ολράιτ, αλχημεία, άλμπουρο, καλντερίμι, αλγκόν, 
κάλτσα, γκολτζής. Η μόνη περίπτωση που πρέπει να προσεχθεί 
λοιπόν είναι το /λλ/ που μπορούμε να το συμβολίζουμε και /λ-λ/ γιατί 
πρέπει να ακούγεται δυο φορές διαδοχικά το φώνημα /λ/. 

 
Παρακάτω παραθέτουμε παραδείγματα της απόδοσης ηλ-Υ 
μερικών από τα πολλά e-X που βρήκαμε με αναζήτηση στο 
Ίντερνετ: 
Αγγλική μορφή Ελληνική μορφή Σύντομη προφορά 
e-auction ηλ-πλειστηριασμός /ιλπλιστιριαζμός/ 
e-bank ηλ-τράπεζα /ιλτράπεζα/ 
e-banking ηλ-τραπεζικά /ιλτραπεζικά/ 
e-book ηλ-βιβλίο /ιλβιβλίο/ 
e-bookshop ηλ-βιβλιοπωλείο /ιλβιβλιοπολίο/ 
e-Business ηλ-Επιχειρείν /ιλεπιχιρίν/ 

                                                 
4  Κώστας Βαλεοντής, Ο Αναλογικός Κανόνας στην υπηρεσία της σύγχρονης 
Ελληνικής Ορολογίας, Πρακτικά 1ου Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα και 
Ορολογία», ΕΛΕΤΟ 1997, σ. 33-52. 

5  Κ. Βαλεοντής, Π. Καγιάφας – Συγκριτικά φωνολογικά και γραμματολογικά 
στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Γλώσσας, Πρακτικά Δεύτερου Κοινού 
Ελληνογιουγκοσλαβικού Συνεδρίου «Ακουστική – 84», Αθήνα, Οκτώβριος 
1984 

e-card ηλ-κάρτα /ιλκάρτα/ 
e-chat ηλ-συζήτηση /ιλσιζίτισι/ 
e-clearance ηλ-Εκκαθάριση /ιλεκκαθάρισι/ 
e-commerce ηλ-εμπόριο /ιλεμπόριο/ 
e-community ηλ-κοινότητα /ιλκινότιτα/ 
e-conference ηλ-διάσκεψη /ιλδιάσκεψι/ 
e-document ηλ-έγγραφο /ιλέŋγραφο/ 
e-economy ηλ-οικονομία /ιλικονομία/ 
e-forms ηλ-έντυπα /ιλέντιπα/ 
e-gateway ηλ-πύλη /ιλπίλι 
e-Government ηλ-Διακυβέρνηση /ιλδιακιβέρνισι/ 
e-income ηλ-Εισόδημα /ιλισόδιμα/ 
e-learning ηλ-μάθηση /ιλμάθισι/ 
e-library ηλ-βιβλιοθήκη /ιλβιβλιοθίκι/ 
e-list ηλ-κατάλογος /ιλκατάλογος/ 
e-magazine ηλ-περιοδικό /ιλπεριοδικό/ 
e-mail ηλ-ταχυδρομείο /ιλταχιδρομίο/ 
e-market ηλ-αγορά /ιλαγορά/ 
e-marketing ηλ-αγοραλογία /ιλαγοραλογία/ 
e-meeting ηλ-σύνοδος /ιλσίνοδος/ 
e-museum ηλ-μουσείο /ιλμουσίο/ 
e-news ηλ-ειδήσεις /ιλιδίσις/ 
e-science ηλ-επιστήμη /ιλεπιστίμι/ 
e-shop ηλ-κατάστημα /ιλκατάστιμα/ 
e-solution ηλ-λύση /ιλ-λίσι/6 
e-stock ηλ-απόθεμα /ιλαπόθεμα/ 
e-submission ηλ-υποβολή /ιλιποβολί/ 
e-system ηλ-σύστημα /ιλσίστιμα/ 
e-text ηλ-κείμενο /ιλκίμενο/ 
e-translation ηλ-μετάφραση /ιλμετάφρασι/ 
e-vote ηλ-ψήφος /ιλψίφος/ 
 
Είτε το θέλουμε είτε όχι, η Κοινωνία της Πληροφορίας συνεπάγεται 
και μια προϊούσα ηλεκτρονικοποίηση πάμπολλων πτυχών Υ 
των δραστηριοτήτων μας, της εργασίας μας, της ψυχαγωγίας μας 
και γενικά της ζωής μας, ώστε οι πτυχές αυτές να είναι πια 
ηλεκτρονικές ή να διαθέτουν ηλεκτρονικότητα ενώ πριν δεν 
διέθεταν. Ορολογική συνέπεια όμως είναι ότι εφόσον σιγά-σιγά θα 
εμφανίζονται και νέες έννοιες (και όροι)  ηλ-Υ η χρήση των 
παλαιών όρων Υ για τις παλαιές έννοιες θα ενέχει ασάφεια που 
εκδηλώνεται από την ανάγκη του ομιλητή να διευκρινήσει ότι δεν 
πρόκειται για ηλ-Υ αλλά σύνηθες, συμβατικό, κανονικό, 
κλασικό.κ.ά Υ (βλέπε και σχήμα). Έτσι, ακούμε ήδη φράσεις όπως 
«θα σου το στείλω με το κανονικό ταχυδρομείο» (δηλ. όχι με το 
ηλεκτρονικό), «η συμβατική οικονομία» (δηλ. όχι η ηλεκτρονική). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ειδικά, το ίδιο το Ίντερνετ μας αποκαλύπτει τις ορολογικές 
συνέπειες της εμφάνισης και καθιέρωσης του e-mail: Η αναζήτηση 
μέσω του http://www.google.com έδωσε 37.000 περιπτώσεις 
χρήσης του όρου ordinary mail, 27.100 του conventional mail, 
30.000 του normal mail και 399 του classical mail για να 
αποδοθεί η έννοια που είχε το απλό mail πριν από το 
ηλεκτρονικοποιημένο e-mail. Ώστε, η «ηλεκτρονικοποίηση» των 
παλαιών εννοιών οδηγεί και σε ανάγκη αναβαπτισμού7 τους και 
απόδοσής τους με νέους όρους που περιλαμβάνουν έναν 
επιπλέον προσδιορισμό για να δηλώνεται «η παλιά καλή(;) 
εποχή»… Μόνο που ο προσδιορισμός είναι αυθαίρετη επιλογή του 
εκάστοτε χρήστη. Γι’ αυτό το θέμα, όμως, πρέπει να 
δραστηριοποιηθούν τα όργανα εκπόνησης ορολογίας… 

Κ.Β. 
 
 

                                                 
6  Βλέπε Σημείωση παραπάνω 
7 Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη – Αναβαπτισμός, Πρακτικά του 3ου 
Συνεδρίου Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία, ΕΛΕΤΟ, Αθήνα 2001, σελ.63-
76 
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Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ8 έλα κι εσύ 
 
 

1 ελληνικό επίθετο «όλος» > 
αγγλικό ουσιαστικό «holism» >  
αγγλικό επίθετο «holistic» 
και η απόδοση αυτού «ολιστικός» 

Πρόσφατα το ΓΕΣΥ ασχολήθηκε με την εξέταση της απόδοσης του 
αγγλικού ελληνογενούς επιθέτου «holistic», ύστερα από αίτημα 
επίκουρης καθηγήτριας του Παν. Αθηνών, αναγνώστριας του «Ο». 
Το ΓΕΣΥ έλαβε υπόψη του τόσο τις λεξικογραφικές πληροφορίες 
έγκυρων ξένων*) και ελληνικών λεξικών όπως των Γ. Μπαμπινιώτη 
και Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη, όσο και την τρέχουσα απόδοση του 
όρου από τα συλλογικά μέλη της ΕΛΕΤΟ (όπως π.χ. τη ΜΟΤΟ). 
Συγκεκριμένα: 

Λεξικό Τριανταφυλλίδη 
ολισμός ο [olizmós] O17 :  
(φιλοσ.) θεωρία που αναπτύχθηκε στις αρχές του 20ού αι. και, 
στην προσπάθειά της να δώσει απάντηση στο πρόβλημα της 
σχέσης μεταξύ μέρους και όλου, προσέδωσε απόλυτο χαρακτήρα 
στο όλο.  
[λόγ. < αγγλ. holism < αρχ. Όλ(ος) -ism = -ισμός] 
 
ολιστικός -ή -ό [olistikós] E1 :  
1. (φιλοσ.) που αναφέρεται στον ολισμό.  
2. που προσπαθεί να δώσει ένα όσο το δυνατό ευρύτερο πλαίσιο 
για την ερμηνεία καταστάσεων, πραγμάτων κτλ.: Oλιστική 
θεώρηση.  
 [λόγ. < αγγλ. holistic < holis(m) = ολισ(μός) -tic = -τικός] 

Λεξικό Γ. Μπαμπινιώτη 
ολιστικός:  
1. αυτός που αναφέρεται στη φιλοσοφική θεωρία του ολισμού 
2. (κατ’ επέκτ.) αυτός που σχετίζεται με την έννοια της ολότητας 
    ~ ερμηνευτικό μοντέλο (που εξετάζει και ερμηνεύει τα 
πράγματα μέσα σε ένα συνολικό πλαίσιο) 

Βάση TELETERM 
Αγγλικός 
όρος 

Ελληνικός 
όρος 

Κωδικός 
πηγής 

Ξενόγλωσση 
πηγή 

holistic 
account 
perspective 

ολιστική 
προοπτική 
λογαριασμού 

QL11 ELITE - CASE 
STUDY 

holistic 
picture 

ολιστική 
εικόνα QL10 

The EFQM 
Excellence Model 
1999 

 

Η άποψη του ΓΕΣΥ είναι ότι η χρησιμοποιούμενη ήδη απόδοση 
του ελληνογενούς αγγλικού όρου «holistic» με το ελληνικό επίθετο 
«ολιστικός» είναι απολύτως ικανοποιητική και δεν υπάρχει 
λόγος να αναζητηθεί άλλος όρος. 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 
*) Βλέπε π.χ. και το ηλεκτρονικό λεξικό Webster’s Random House 

Unabridged Dictionary 
2 «Concurrent engineering»:  

λέει περισσότερα από την  
«συντρέχουσα μηχανίκευση»; 

Μια άλλη πρόσφατη συζήτηση στο ΓΕΣΥ αφορούσε το (και όχι 
στο !) αίτημα αναπλ. καθηγήτριας του Παν. Πατρών, αναγνώ-
στριας του «Ο». σχετικά με την απόδοση του αγγλικού όρου 
concurrent engineering.  
Το ΓΕΣΥ έλαβε υπόψη τόσο τον σχετικό προβληματισμό που είχε 
αναπτυχθεί μεταξύ των συλλογικών μελών της ΕΛΕΤΟ (έχει 
γραφεί και παλαιότερα στο «Ο»), αλλά και τη χρησιμοποιούμενη 
ήδη απόδοση του όρου engineering αλλά και του ίδιου του όρου 
concurrent engineering στην τηλεπικοινωνιακή τυποποίηση 
(ΜΟΤΟ). 
Το ΓΕΣΥ συμφωνεί με τη ΜΟΤΟ στο ότι χρειάζεται ειδικός όρος για 
το engineering και ότι η απόδοση «σχεδιασμός» (που αντιστοιχεί 
στο design) ή «τεχνολογία» (που είναι το technology) όχι μόνο 
δεν αποδίδουν την έννοια αλλά δημιουργούν και σοβαρά 
προβλήματα όπως π.χ. στην απόδοση του όρου design and 
engineering technology !  
Υιοθετείται, λοιπόν, η απόδοση (της ΜΟΤΟ) «μηχανίκευση» για 
το engineering (παράγωγο της λέξης μηχανικός κατ’ αναλογίαν 
προς τον αγγλικό όρο) και η απόδοση «συντρέχουσα 
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μηχανίκευση» για τον όρο concurrent engineering. 
Σημείωση. Στη Βάση Τηλεπικοινωνιακών Όρων TELETERM (www.moto-
teleterm.gr) υπάρχουν 51 λήμματα (σύμπλοκοι όροι) που περιλαμβάνουν 
τον απλό όρο engineering ενώ τα 9 από αυτά περιλαμβάνουν τον 
σύμπλοκο όρο concurrent engineering. 

2 jitter = τρόμος φάσης 
Λάβαμε ένα ηλ-μήνυμα από τον καθηγητή εφαρμογών στο ΤΕΙ 
Θεσ/νίκης κ. Νίκο Νικολαΐδη, με την παρατήρησή του για την 
απόδοση του όρου jitter με τον ελληνικό όρο «τρόμος φάσης»: 
«Είδα στη σχετική ιστοσελίδα ότι προτείνονται για τη μετάφραση 
του όρου "jitter" οι όροι "τρόμος φάσης" και "τρέμουλο φάσης". 
Πιστεύω ότι ο όρος "τρέμουλο φάσης" είναι δόκιμος, αλλά ο όρος 
"τρόμος φάσης" δεν αποδίδει καθόλου το "τρεμόπαιγμα" μια και 
προέρχεται από το τρομάζω και όχι από το τρέμω. Στην ιατρική 
ορολογία ίσως να είναι δόκιμη η χρήση της λέξης τρόμος για να 
αποδώσει το τρέμουλο το ασθενούς, αλλά η χρήση του ίδιου όρου 
στην τεχνολογία προκαλεί απορία. Σας ευχαριστώ που διαθέσατε 
το χρόνο σας για να διαβάσετε την άποψή μου.» 
Απαντήσαμε σχετικά στον κ. Νικολαΐδη, εξηγώντας του το 
σκεπτικό προτίμησης του όρου «τρόμος φάσης» έναντι του όρου 
«τρέμουλο φάσης». Το ΓΕΣΥ έκρινε ότι το σκεπτικό αυτό αξίζει 
να γραφεί και στο Ορόγραμμα για ενημέρωση των αναγνωστών. 
Η αρχική πρόταση της ΜΟΤΟ, λοιπόν, ήταν να χρησιμοποιούνται 
παράλληλα και οι δύο αποδόσεις ως συνώνυμα. Αργότερα όμως, 
όταν αντιμετώπισε τον απλό όρο jitter ως συνθετικό σε πληθώρα 
σύμπλοκων όρων και σε διάφορα συγκείμενα επανεξέτασε το θέμα 
και προτίμησε να τυποποιήσει μόνο την απόδοση τρόμος φάσης 
(Στη Βάση TELETERM υπάρχουν 88 λήμματα σύμπλοκων όρων 
που περιλαμβάνουν τη λέξη jitter). 
Ειδικότερα εξετάστηκαν τα ακόλουθα: 
α.   Η προέλευση του «τρέμουλο» είναι: Αρχ. Ελληνικό τρέμω > 

Λατινικό ρήμα tremo > Λατ. επίθ. tremulus > Ιταλ. tremulo > 
τρέμουλο 

β.   Η προέλευση του «τρόμος» είναι: Αρχ. Ελληνικό τρέμω > 
Αρχ. Ελληνικό τρόμος  > νεοελληνικό  τρόμος.  

Το τρομάζω είναι μεταγενέστερο και προήλθε από τον τρόμο (και 
όχι αντίστροφα ο τρόμος από το τρομάζω) 
Η κυριολεξία της λέξης τρόμος (Βλεπε Λεξικό Δ. Δημητράκου) 
είναι η ενέργεια του τρέμειν. Τρόμος λεγόταν και ο σεισμός.  Η 
σημασία τρέμειν εκ φόβου είναι μεταγενέστερη.  
Δεν απαντά μόνο στην Ιατρική η χρήση του όρου τρόμος. Τρόμος 
είναι π.χ. και στην Αστρονομία το τρεμόσβημα των αστεριών. 
Από την εισροή και χρήση των αντιδανείων στα ελληνικά δεν 
δεσμευόμαστε να αλλοιώσουμε και τον τρόπο παραγωγής της 
ελληνικής ή να μην χρησιμοποιούμε στην Ορολογία γνήσια 
παράγωγα ρημάτων που χρησιμοποιούνται διαρκώς από την 
αρχαιότητα μέχρι σήμερα.  
Πολύ σωστά και σε ένα άλλο παράδειγμα: ενώ είχαμε συνηθίσει 
για πολλές δεκαετίες να ακούμε το ρήμα ιονίζω και το ουσιαστικό 
παράγωγό του ιονισμός, προτάθηκε, καλλιεργήθηκε και 
επικράτησε τελικά η σωστή ελληνική παραγωγή. Δηλαδή: 
–   ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΡΟΜΟ: Αρχ. Ελλ. ιόν > Αγγλικό ion > Αγγλικό 

ion-ize, ion-ization > Νεοελλ. ιον-ίζω, ιον-ισμός 
–   ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΡΟΜΟ: Αρχ. Ελλ. ιόν (γενική: ιόντ-ος) > 

Νεοελλ. ιόν > Νεοελλ. ιοντ-ίζω, ιοντ-ισμός 
Κ.Β. 

«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. 
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
Β. Α. Φιλόπουλος, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής, Ε. Μάντζαρη, Μ. Καρδούλη, Α. Λάμπρου-Γκόνου,  
Ζ. Ξενάκη-Βαρλά, Β.Α.Φιλόπουλος. 
Τηλέφωνα:  πρωί: 210-6118986, 210-8619521 
εσπέρα: 210-8042313, 210-8619521 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299, 210-8042385 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma0.htm 
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. 
Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
ή μέρους του “Ο” με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 
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Ιστότοπος: http://sfr.ee.teiath.gr/Orogramma0.htm 

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) 
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   Το 5ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα 
και Ορολογία» 

τον Οκτώβριο 2005 στη Λευκωσία 
Συνεχίζεται αδιάλειπτα ο θεσμός των Συνεδρίων για την 
Ορολογία που διοργανώνονται κάθε δύο έτη από την 
ΕΛΕΤΟ μαζί με πολλούς άλλους φορείς συνδιοργανωτές. 
Έχουν ήδη αρχίσει οι εργασίες της διοργάνωσης του 5ου 
Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία».  
Ύστερα από την πρόταση του Πανεπιστημίου Κύπρου 
(Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών) και την 
ευμενή υποδοχή της από την πλειονότητα των συνέδρων 
του 4ου Συνεδρίου (2003), το ΔΣ της ΕΛΕΤΟ αποφάσισε το 
5ο Συνέδριο να πραγματοποιηθεί στην Κύπρο τον 
Οκτώβριο του 2005.  
Οι περισσότεροι από τους συνδιοργανωτές του 4ου 
Συνεδρίου είναι και συνδιοργανωτές του 5ου. Έτσι, εκτός 
από την ΕΛΕΤΟ και το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
συμμετέχουν στη διοργάνωση οι ακόλουθοι φορείς: 
• Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

(ΕΚΠΑ) 
• Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) 
• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) 
• Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ) 
• Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) 
• Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) 
• Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) 
• Οργανισμός για τη Διεθνοποίηση της Ελληνικής 

Γλώσσας (ΟΔΕΓ) 
• Πανελλήνιος Σύλλογος Επαγγελματιών 

Μεταφραστών (ΠΣΕΜ) 
• Σύλλογος Μεταφραστών Κύπρου (ΣΜΚ) 

 
Έχουν ήδη προταθεί οι εκπρόσωποι των συνδιοργανωτών 
στις δύο επιτροπές (Οργανωτική Επιτροπή και Επιστημο-
νική Επιτροπή) του 5ου Συνεδρίου και σύντομα θα 
δημοσιευτεί η πρώτη ανακοίνωση (πρόσκληση για 
υποβολή περιλήψεων) που θα δημοσιευτεί και στο 
επόμενο φύλλο του Ορογράμματος. 
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 Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 

σχετικά με Ορολογία 
(Διαρκής Πίνακας του «Ο») 

Σε κάθε φύλλο του «Ο» ο Πίνακας Συνεδρίων/Συμποσίων/ 
Σεμιναρίων που δημοσιεύεται περιλαμβάνει εκδηλώσεις 
που έχουν σχέση με Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν 
στο άμεσο μέλλον, στον Ευρωπαϊκό ή Παγκόσμιο χώρο. Η 
πληροφόρηση του «Ο» για τις εκδηλώσεις αυτές 
προέρχεται κυρίως από τη συχνή ηλεκτρονική ενημέρωση 
της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέντρο 
Πληροφοριών για την Ορολογία: 
http://linux.infoterm.org/), και από την EAFT (Ευρωπαϊκή 
Ένωση Ορολογίας: www.eaft-aet.net) των οποίων μέλος 
είναι η ΕΛΕΤΟ. 

Κάθε φορά αφαιρούνται από τον Πίνακα οι εκδηλώσεις που 
έχουν ήδη διεξαχθεί και προστίθενται άλλες μελλοντικές 
που είναι στη φάση της διοργάνωσης. Η σειρά στον Πίνακα 
ακολουθεί την χρονολογική σειρά με την οποία πρόκειται 
να πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις. 
 
1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας (EAFT) διοργανώνει 

στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2004, τη Δεύτερη Παγκόσμια 
Σύνοδο Κορυφής για την Ορολογία στη Βαρκελώνη 
(Ισπανία). Πληροφορίες:  http://www.eaft-aet.net 
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2. TAMA 2004, Κολονία, 29 Νοε -1 Δεκ 2004  
Πληροφορίες: http://linux.infoterm.org/  (Events/ 
TermNet Events/TAMA)  

3. RITERM2004 – 9ο Ιβηροαμερικανικό Συμπόσιο Ορολο-
γίας, Βαρκελώνη, από 29 Νοεμβρίου ως 2 Δεκεμβρίου 
2004. Πληροφορίες: 
http://www.iula.upf.es/riterm04/rit04ca.htm  

Κ.Β. 
 

 
 
 
 

Εμβάθυνση στη σημασία 
των λέξεων 

 

Στα ελληνικά το «πληροφορώ», «καθιστώ κάτι γνωστό» το 
εκφράζουμε ως εισαγωγή μέσα στην «ημέρα», στο φως: 
ενημέρωση = μπάσιμο μέσα στην ημέρα, στο φως, 

δηλαδή βγάλσιμο από τη νύχτα, από το 
σκοτάδι, από την άγνοια. 

Ζ.Ξ-Β. 
 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ 
Η εξόφληση των συνδρομών των μελών (20 € ετησίως) γίνεται: 
1 με απευθείας πληρωμή στην ταμία της ΕΛΕΤΟ,  

κα Α. Γκόνου,  
Λ. Κατσώνη 16, 
145 61 Κηφισιά 
τηλ.: 210-8019550 

ή 
2 με καταβολή στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΛΕΤΟ 

(Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 671/48010084 – Για καταθέσεις 
στο εξωτερικό: IBAN: GR95 01106710 00006714 8010084). 
Προσοχή! Κατά την κατάθεση να ζητάτε να καταχωρηθεί 
το όνομά σας. 

Στην περίπτωση 2 είναι απαραίτητο τα μέλη να στέλνουν 
αντίγραφο της απόδειξης είτε ταχυδρομικώς στην παραπάνω 
διεύθυνση είτε τηλεομοιοτυπικά στον αριθμό 210 8068299 είτε 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση valeonti@otenet.gr. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Το Ορόγραμμα αποστέλλεται δωρεάν σε 1.800 περίπου 
αποδέκτες συμπεριλαμβανομένων και των μελών της ΕΛΕΤΟ. Η ανωτέ-
ρω υποχρέωση συνδρομής αφορά μόνο εκείνους που έχουν εγγραφεί 
μέλη της ΕΛΕΤΟ και συμμετέχουν και στις άλλες δραστηριότητές της. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ηλεκτρονικοποιήσεων 
συνέχεια… 

Στο προηγούμενο φύλλο είχαμε αναλύσει πρότασή μας για 
τη συνολική αντιμετώπιση του φαινομένου της 
«ηλεκτρονικοποίησης» διάφορων εννοιών που αφορούν 
διάφορους τομείς των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και όχι 
μόνο. Το φαινόμενο εφαρμόζεται στην αγγλική γλώσσα με 
την προσθήκη του λατινικού γράμματος «e-» (πρώτο 
γράμμα της λέξης electronic = ηλεκτρονικός) μπροστά στον 
προηγούμενο όρο και επεκτείνεται ραγδαία και στις άλλες 
γλώσσες (Βλέπε προηγούμενο φύλλο). 
Άλλες δύο προτάσεις μας έστειλαν οι αναγνώστες μας 
Γιάννης Παππάς (καθ. ΕΜΠ, μέλος της ΕΛΕΤΟ) και 
Γιώργος Κόκκινος (στέλεχος της Ελληνικής Μεταφρα-
στικής Υπηρεσίας της ΕΕ). Τις καταχωρούμε στο σημερινό 
φύλλο και καλούμε και άλλους αναγνώστες για σχόλια, 
παρατηρήσεις, προτιμήσεις κτλ. σχετικά με το ζήτημα. 

1. Πρόταση του Ι. Παππά: 
« … Τί θα πείραζε να λέμε μεν  

ηλ-επιχειρείν, ηλ-απόθεμα, ηλ-ειδήσεις,… 
μα να λέμε: 

η-βιβλίο, η-πλειστηριασμός, η-γράμμα, η-διεύθυνση…; 

(Στην «τηλεομοιοτυπία» έχομε συνωστισμό φωνηέντων – τώρα, σε 
πολλά συνθετικά που αρχίζουν από σύμφωνο αποκτούμε 
συνωστισμό συμφώνων !…Ούτε το ένα ούτε το άλλο ταιριάζει στη 
γλώσσα-μας.) … » 
Δηλαδή, η πρόταση του ΙΠ για την απόδοση του «e-» είναι: 
πριν από φωνήεν: «ηλ-», πριν από σύμφωνο: «η-». 

2. Πρόταση του Γ. Κόκκινου: 
Ο Γ. Κόκκινος μας έστειλε ένα «σημείωμα ορολογικού προ-
βληματισμού» που συνέταξε τον Ιούνιο 2004 στο ηλ-μήνυμά του:  

«Διάβασα με ενδιαφέρον το άρθρο «Ηλεκτρονικοποιήσεις» και με 
την ευκαιρία αυτή στέλνω σχετικό σημείωμα ορολογικού 
προβληματισμού που συνέταξα τον προηγούμενο μήνα για την 
ιστοσελίδα του Τμήματος ελληνικής γλώσσας της ΓΔ Μετάφρασης 
της Επιτροπής. Χρονικά συμπέσαμε και στην προσέγγιση συγκλί-
νουμε: η διαφορά είναι στην εκφορά, για λόγους ευφωνικούς…» 
Ολόκληρο το  σημείωμα  του ΓΚ είναι: 

«eEurope, eContent, eTEN, e-economy, e-society, 
eGovernment, e-commerce, e-services, e-learning,  e-

reimbursement, e-procurement, eAdministration, eHealth, 
eInclusion, eBusiness, eMarketplace, e-shop, e-mail, e-

applications, e-skills, eCommunications, eWork, 
eProfessions, eSafety,  eInitiatives, e-accessibility, e-strategy, 

ePatent, e-money           κ.ά. ων ουκ έστιν αριθμός 

Το πρόβλημα:  Η απόδοση του διαρκώς συχνότερα 
απαντώμενου προθέματος [e] / [e] / [e-] 

Ιστορικό: Το 1999 εξαγγέλθηκε από τον Πρόεδρο Prodi η 
πρωτοβουλία «eEurope – Κοινωνία της πληροφορίας για όλους», 
ενώ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε το 2000 το Πρόγραμμα 
Δράσης eEurope. Διακηρυγμένος στόχος είναι η εισαγωγή της 
Ευρώπης στην ψηφιακή εποχή: να επιταχυνθεί η ανάπτυξη της 
ΚτΠ και να εξασφαλιστεί η διάθεση των δυνατοτήτων της σε όλους 
τους ευρωπαίους πολίτες. 
Εκτός από το σχέδιο δράσης υπάρχουν και άλλα προγράμματα, 
όπως το eContent, για την παραγωγή, χρήση και διάδοση 
ευρωπαϊκού ψηφιακού περιεχομένου. Επίσης, το κοινοτικό 
πρόγραμμα για την ανάπτυξη υπηρεσιών που βασίζονται στα 
διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών TEN-Telecom, που κι αυτά 
ονομάζονται πλέον  eTEN. Το πρόγραμμα, βασικό εργαλείο του 
eEurope, υποστηρίζει την καθιέρωση υπηρεσιών δημοσίου 
συμφέροντος που βασίζονται σε ηλεκτρονικά δίκτυα μετάδοσης 
δεδομένων. 
Παράλληλα, εμφανίστηκε πληθώρα όρων ή τύπων με το πρόθεμα 
e (electronic). Πρόκειται σε κάθε περίπτωση για αναβάθμιση ενός 
υπαρκτού όρου ή τύπου, που τώρα λειτουργεί με ηλεκτρονικό 
τρόπο. (Το «ηλεκτρονικό» σηματοδοτεί εδώ την τεχνολογική 
σύγκλιση που παρατηρείται ήδη από την τελευταία δεκαετία και 
που αναφέρεται στις τηλεπικοινωνίες, τα μέσα μαζικής 
επικοινωνίας και τις τεχνολογίες των πληροφοριών – χοντρικά: 
τηλεφωνία, τηλεόραση και προσωπικοί υπολογιστές – σύγκλιση 
υπηρεσιών, συσκευών, δικτύων χάρη στις ψηφιακές τεχνολογίες. 
Γι αυτό και στα κοινοτικά έγγραφα γίνεται διαρκώς περισσότερο 
λόγος για ηλεκτρονικές επικοινωνίες αντί για τηλεπικοινωνίες.) 
Εξαιτίας της διεύρυνσης και γενίκευσης του φαινομένου απαιτείται 
αντιμετώπισή του. 
Η έως τώρα πρακτική δεν είναι συνεπής: συνίσταται στην 
ανάπτυξη του όρου κατά τη μετάφραση ή σε λύσεις μεικτές, όπως 
η διατήρηση του e από το αγγλικό αλφάβητο. Αλλά αν η πρώτη 
λύση είναι ανοικονόμητη λόγω έκτασης και λόγω ελλιπούς 
σήμανσης του όρου, η δεύτερη είναι προβληματική επειδή 
συμφύρονται δύο αλφαβητικά συστήματα: αφενός αποκλείονται (ή 
πάντως ξενίζονται) κάποιοι, αφετέρου η λύση αυτή ισχύει μόνο στο 
γραπτό λόγο, ενώ θα πρέπει να συνεχίσει να αναπτύσσεται στην 
εκφορά της. Το ίδιο τελευταίο ισχύει και για τη μορφή [ηλ.], 
σύντμηση με ελληνικό αλφάβητο.  
Προτείνεται η κατ’ αναλογίαν  με το αγγλικό πρωτότυπο εισαγωγή 
του ηλ- / ηλε-   με ενωτικό πριν από τον εκάστοτε όρο. 
Παραδοχές:  
Η διατήρηση μόνο του η προκαλεί προβλήματα λόγω συνήχησης 
με τα άρθρα η/οι.  
Το ηλ-/ηλε- παραπέμπει στο ηλεκτρονικός (έχει δηλαδή 
επιτελεστεί η αναβάπτιση και απομάκρυνση από την έννοια  
ηλεκτρικός).  
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Το ενωτικό ξενίζει «όσο πρέπει», όσο χρειάζεται δηλαδή για να 
ξεχωρίσει από την έννοια που προσδιορίζει, χωρίς να αυτονομείται 
από αυτήν. Γι αυτό είναι προτιμότερη λύση από τη συνηθισμένη 
σύντμηση με τελεία. 
Η προσθήκη του ε (ηλε-) είναι απαραίτητη μπροστά από σύμφωνο 
για λόγους ευφωνικούς, ώστε να είναι δυνατό να προφέρεται σε 
μία λέξη. 
Όταν άρχισε η αναγραφή των τύπων αυτών στα αγγλικά, υπήρχε 
σχεδόν πάντα το ενωτικό ή τουλάχιστον κεφαλαίο αρχικό στον 
προσδιοριζόμενο όρο. Αργότερα υποχώρησε το ενωτικό και το e 
άρχισε να αναγράφεται με πλάγια, είτε το αρχικό της επόμενης με 
κεφαλαίο, χωρίς ενδιάμεσο διάστημα. Η λύση αυτή δεν έχει 
γενικευτεί ούτε τυποποιηθεί, δεν θα ήταν επομένως φρόνιμο να 
επιχειρηθεί στην ελληνική απόδοση. 
Το πλάγιο e απαντά συχνά σε κοινοτικά προγράμματα και 
πρωτοβουλίες. Είναι προφανές ότι αυτά παραμένουν 
αμετάφραστα ( π.χ. eEurope, eContent, eSafety κλπ.). 
Παραδείγματα: 

e-learning                     ηλε-μάθηση 
e-business                    ηλ-επιχειρείν 
e-commerce                 ηλ-εμπόριο 
e-mail                           ηλε-μήνυμα / ηλε-ταχυδρομείο 
e-mailbox                     ηλε-θυρίδα 
e-goverment                 ηλε-διακυβέρνηση 
e-administration            ηλε-διοίκηση 
e-marketplace              ηλ-αγορά  

 
(Πηγές:  Γιάννης Η. Χάρης: Το e- στη ζωή μας, ή ηλε- όπως 
ηλεκτρική καρέκλα; (Τα Νέα, 21.02.2004) και Tηλεμαχίες, πιστολά-
ρια και ευρώπουλα (Τα Νέα, 17.04 .2004) )  
 
ΥΓ: Τα βάσανα δεν πρόκειται, βέβαια, να σταματήσουν εδώ: Εκτός 
από τα e- , έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και τα m-, όπως στο m-
commerce, m-payments. Είναι πτυχή του ίδιου φαινομένου· στην 
περίπτωση αυτή, η ηλεκτρονική διαδικασία συντελείται μέσω 
κινητών επικοινωνιών (κινητή τηλεφωνία). Δεν είναι όμως άκομψο 
να μιλάμε για κινητό εμπόριο; (καραδοκεί ακόμα σημασιολογικά ο 
…γυρολόγος;) Πριν ασχοληθούμε με τυποποιημένη απόδοσή 
τους, θα πρέπει να περιμένουμε ώστε να διαπιστωθεί αν οι τύποι 
αυτοί διαδοθούν περισσότερο στα κείμενα που μεταφράζουμε. 
Έως τοτε συνιστάται η περιγραφική λύση. Μπορούμε επίσης να 
καταφεύγουμε στην (ορθή) περίφραση των κινητών υπηρεσιών 
(mobile services) για το α ή β αντικείμενο. 

Γιώργος Κόκκινος, Β EL 3               Ιούνιος 2004» 

Το σχόλιό μας για την πρόταση του αγαπητού ΙΠ είναι ότι 
είναι σοβαρή η σύγχυση του «η-» με τα άρθρα η/οι (όπως 
συμφωνεί και ο ΓΚ στην πρότασή του). 
Για την πρόταση του επίσης αγαπητού ΓΚ – που τυχαίνει 
να συμπίπτει με πρόταση του μέλους της ΜΟΤΟ Μιχάλη 
Καραμιχάλη – το μόνο μειονέκτημα είναι ότι με το «ηλε-» 
προστίθενται δύο συλλαβές στην «ηλεκτρονικοποιούμενη» 
ελληνική λέξη έναντι της μίας συλλαβής του «ηλ-». 
Σε ό,τι αφορά το υστερόγραφο του φίλου ΓΚ, ο συντάκτης 
του παρόντος, στο πλαίσιο ενός φορέα Ορολογίας όπως 
είναι η ΕΛΕΤΟ, προβάλλει την έντονη αντίρρηση: 

Η ΕΛΕΤΟ, ο ΕΛΟΤ, η Μεταφραστική Υπηρεσία της ΕΕ, 
η Ακαδημία Αθηνών, … δεν είναι απλοί θεατές που 
περιμένουν να σταθεροποιηθούν ερήμην τους οι 
ισοδύναμοι όροι της ελληνικής για τις νέες έννοιες, 
αφού οι όροι αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί, πολλές 
φορές άστοχα και αστόχαστα, από ανενημέρωτους 
χρήστες. Έχουν χρέος, είναι στις αρμοδιότητές τους, να 
λειτουργούν τους μηχανισμούς παρέμβασης που 
διαθέτει ο καθένας, και όλοι μαζί συνεργαζόμενοι, να 
προτείνουν, να αξιολογούν και γενικά να 
συμβάλλουν στη δημιουργία και καθιέρωση των 
όρων αυτών. 

 
Θα πρέπει, λοιπόν, όσο γίνεται πιο σύντομα να μας 
απασχολήσει και το θέμα των κινητο-ποιήσεων !  

Κ.Β. 
 
 
 

 
 
 
 

Από το «1984» του Όργουελ 
στο λεξιλόγιο του «πολιτικά ορθού» 

του 2004 
Στο «1984» του Όργουελ περιγράφεται η χρήση ενός λεξιλογίου 
που ονομάζεται «Newspeak» και το οποίο είχε σχεδιαστεί ειδικά 
για να μπορεί το καθεστώς ανενόχλητο να παρουσιάζει στους 
πολίτες μια συσκοτισμένη εικόνα της πραγματικότητας. Με τα μέσα 
του ευφημισμού, των παρηχήσεων και άλλων σχημάτων, που 
χρησιμοποιούνται επιτυχημένα από την ιδεολογία του «πολιτικά 
ορθού», το «Newspeak» συμβάλλει στην παραπλανητική 
παρουσίαση της κοινωνικής εικόνας από την εξουσία. Κάποια 
παραδείγματα: χρησιμοποιείται η παραπλανητική λέξη joycamp 
«στρατόπεδο της χαράς» έναντι της πραγματικά εννοούμενης 
forced-labor camp «στρατόπεδο καταναγκαστικών έργων, ο όρος 
Ministry of Peace «Υπουργείο Ειρήνης» έναντι του Ministry of 
War «Υπουργείο Πολέμου» κ.ά. 

Σήμερα  η «διγλωσσία» ή η «διπλή γλώσσα» που χρησιμοποιείται 
στο περιβάλλον της εθνικής αλλά και της παγκόσμιας πολιτικής 
σκηνής φαίνεται ότι δεν απέχει πολύ από τη λογική του 
«Newspeak». Τους όρους που εξετάζουμε στη συνέχεια τους 
χρησιμοποιούν συχνά οι πολιτικοί, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, 
ή ακόμα και οι ιστορικοί, για την παρουσίαση μιας ιδέας, ενός 
γεγονότος, μιας είδησης. Αυτοί οι όροι έχουν περίπου την ίδια 
σημασία, αλλά μεταφέρουν εντελώς διαφορετικές εικόνες στον 
ακροατή/πολίτη. Και αυτός είναι ακριβώς ο στόχος της 
«διγλωσσίας»: να προσδώσει στην παρουσίαση της 
πραγματικότητας τον πολιτικά συμφέροντα εξωραϊσμό ή την 
πολιτικά επιθυμητή ουδετεροποίηση. Ως αρχή, στην προσπάθειά 
μας να αλιεύσουμε τέτοια σημασιολογικά ζεύγη από τον ελληνικό 
λόγο, αναφέρουμε τα εξής παραδείγματα: 

Επίθεση / Αντίποινα:  
• Όταν η χώρα μας υποφέρει στα χέρια των εχθρών της, με 

δολοφονίες αθώων πολιτών και καταστροφές εθνικών 
περιουσιών, τότε αυτό ονομάζεται ψυχρή επίθεση.  

• Όταν οι εχθροί μας παθαίνουν τα ίδια, όταν χάνονται οι ζωές 
των δικών τους πολιτών και καταστρέφονται οι δικές τους 
περιουσίες, τότε τη δική μας επίθεση εναντίον τους την 
ονομάζουμε αντίποινα. 

Χρηματική ενίσχυση ή εισφορές φίλων ή χρηματική βοήθεια 
φίλων του κόμματος / Δωροδοκία ή λάδωμα (επί το 
ελληνικότερον):  

Υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσα στα δύο; Θεωρητικά, η 
δωροδοκία εγγυάται ότι η αποπληρωμή του λογαριασμού θα 
πραγματοποιηθεί με την υλοποίηση μιας προσυμφωνημένης 
ενέργειας από τον πολιτικό. Οι λέξεις «χρηματική ενίσχυση», 
«χρηματική βοήθεια», «εισφορές φίλων» δεν προϋποθέτουν 
βεβαίως κάποιο τέτοιο quid pro quo. Για ποιο λόγο όμως ένας 
οργανισμός, «ένας φίλος»1 ή ένας απλός οπαδός θα πρόσφερε 
100.000 ευρώ, για παράδειγμα, σε έναν πολιτικό υποψήφιο ή σε 
έναν κομματικό σχηματισμό αν δεν προσέβλεπε σε κάποιο 
αντάλλαγμα; 

Επανάσταση / Εμφύλιος πόλεμος: 

Η εξέγερση των Ελλήνων κατά των Τούρκων το 1821 ονομάστηκε 
επανάσταση, όπως επίσης η εξέγερση των μπολσεβίκων στη 
Ρωσία το 1917 και οι εξεγέρσεις των αποικιοκρατούμενων ενάντια 
στους αποικιοκράτες. Αντίθετα, η εξέγερση των αμερικανικού 
νότου ενάντια στο καθεστώς του αμερικανικού βορρά έμεινε 
γνωστή ως εμφύλιος πόλεμος. Το πώς ονομάζουμε τελικά μια 
εξέγερση φαίνεται ότι εξαρτάται από το αποτέλεσμά της. Αν 
κερδίζει η κυβέρνηση ή η εκάστοτε εξουσία, χαρακτηρίζεται ως 
εμφύλιος πόλεμος. Αν κερδίζει ο λαός, πρόκειται για επανάσταση.  
Και κάτι τελευταίο και επίκαιρο. 
Ξοδεύω - δαπανώ / Επενδύω: 
Μένει να αποδειχθεί αν το ελληνικό κράτος για τη διοργάνωση των 
πρόσφατων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004 επένδυσε, 

                                                 
1 Όσο κι αν οι «φίλοι των κομμάτων» τελευταίως προσέρχονται με μεγάλη 
προθυμία και με αγνές προθέσεις στις κάλπες, για να επηρεάσουν με τη 
δύναμη που τους αναλογεί το μέλλον των προσφιλών κομμάτων τους, δε 
φανταζόμαστε ότι με την ίδια προθυμία και αγνότητα, όταν χρειαστεί, θα 
βάλουν το χέρι τους στην τσέπη για να προσφέρουν τον «οβολόν» τους 
στον κομματικό κορβανά! 
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όπως είναι ορθό να κάνει κάθε ευνομούμενη πολιτεία, ή, απλώς, 
ξόδεψε τα χρήματα των φορολογούμενων πολιτών. 

Ε.Μ. 
 

       Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (DESS) 
Ορολογίας 

Το Κέντρο Ορολογίας των Βρυξελλών (Institut Libre Marie Haps) 
οργανώνει, τον προσεχή Οκτώβριο, ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
σπουδών της Γαλλικής Κοινότητας (DESS) Ορολογίας που 
απευθύνεται σε γλωσσολόγους, φιλoλόγους, μεταφραστές, 
συντάκτες τεχνικών κειμένων και πληροφορικούς.  
Οι σπουδές διαρκούν ένα χρόνο και μπορούν να θέσουν 
υποψηφιότητα οι κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος ή άλλου 
ανώτερου τίτλου της Γαλλικής Κοινότητας (επίπεδο Bac+4) ή 
ισότιμου τίτλου του εξωτερικού.  
Η επιλογή θα γίνει μέσω εξέτασης των φακέλων των υποψηφίων 
που θα περιέχουν βιογραφικό, αντίγραφα πτυχίων και επιστολή 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης 
φακέλου είναι η 30η Σεπτεμβρίου. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 250 ώρες σεμιναρίων-μαθημάτων, 
300 ώρες πρακτικής εξάσκησης σε επιχείρηση και εκπόνηση 
μεταπτυχιακής εργασίας. Στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 
διενεργούνται εξετάσεις και υποστήριξη ενώπιον επιτροπής της 
μεταπτυχιακής εργασίας.  
Οι γλώσσες εργασίας του μεταπτυχιακού είναι τα γαλλικά και τα 
αγγλικά χωρίς να αποκλείεται και η χρήση άλλης γλώσσας ως 
αντικειμένου έρευνας.  
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες: 
αρχές Ορολογίας, εφαρμοσμένη Ορολογία, τράπεζες ορολογικών 
δεδομένων, ορολογική πρακτική, γλωσσική τεχνολογία & Ορολογία 
με σκοπό τη δημιουργία και διαχείριση προγραμμάτων τεκμη-
ρίωσης, τραπεζών ορολογικών δεδομένων και πολύγλωσσων 
ιστοτόπων στο Ίντερνετ, τη δημιουργία εξειδικευμένων λεξικών και 
εργαλείων ορογραφίας και μετάφρασης και τη διαχείριση της 
πληροφορίας. 
Για περισσότερες πληροφορίες: 

Mme Véronique Vienne 
11 rue d’Arlon 
B-1050 Bruxelles 
Τηλ. :++32.2.549.54.80 
Τηλεομ : ++32.2.511.98.37 
Ηλ-ταχ. : veronique.vienne@ilmh.be 
Ιστότοπος : http://www.ctbrux.be 

Κ.Ζ. 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ2 έλα κι εσύ 
 
 

Το αγγλικό επίθετο heuristic  
και η απόδοσή του από την Ομάδα  

ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 

Πρόσφατα το ΓΕΣΥ ασχολήθηκε με την απόδοση του αγγλικού 
επιθέτου heuristic σε όρους πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 
και επικύρωσε την απόδοσή του από την Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 
«Ορολογία Πληροφορικής» και υιοθέτησή του από τη ΜΟΤΟ, και 
τα δύο συλλογικά μέλη της ΕΛΕΤΟ, με το επίθετο ευρετικός.  

Η χρησιμοποιούμενη ακόμα από πολλούς απόδοση ευριστικός 
θεωρείται, από το ΓΕΣΥ, ως μη αποδεκτή. 

Το συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 απέδωσε τον 
όρο heuristic method στο πρότυπο ΕΛΟΤ 996.2:1993 (δηλαδή 
από το 1993) με τον ελληνικό όρο ευρετική μέθοδος. Στη 
συνέχεια, χρησιμοποίησε το επίθετο ευρετικός και σε άλλους 
όρους, που διατίθενται ήδη ελεύθερα στη Βάση INFORTERM 
(http://www.cs.aueb.gr/eleto-INFORTERM/indexgr.htm). Με αναζή-
τηση, στη Βάση αυτή, των αγγλικών όρων που περιέχουν το 
επίθετο heuristic βρίσκουμε τους όρους των ακόλουθων τεσσά-
ρων λημμάτων: 

                                                 
2  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

Αγγλικός όρος Ελληνικός όρος  Γαλλικός όρος  

heuristic learning ευρετική μάθηση apprentissage 
heuristique 

heuristic method ευρετική μέθοδος methode heuristique 

heuristic rule ευρετικός κανόνας regle heuristique   

heuristic search ευρετική αναζήτηση recherche heuristique 

 

Στο Λεξικό του Γ. Μπαμπινιώτη υπάρχει σχετικό Σχόλιο (πλαίσιο) 
στο λήμμα «ανευρετικός» και δίνεται η απόδοση του όρου 
heuristic method ως ανευρετική μέθοδος ή ευρετική μέθοδος, 
δηλαδή η δεύτερη απόδοση του λεξικού είναι ακριβώς εκείνη της 
Ομάδας. 

Το ΓΕΣΥ εξέτασε και το θέμα της επιλογής, για την απόδοση του 
heuristic, ανάμεσα στο ευρετικός και στο ανευρετικός, και 
υιοθέτησε ανεπιφύλακτα την απόδοση ευρετικός βάσει και της 
παρακάτω συλλογιστικής: 

α. Το ευρετικός (εν αντιθέσει προς το ανευρετικός) είναι σε ευθεία 
αντιστοιχία με το heuristic [από το ευρίσκω (> ευρετής > ευρετι-
κός), χωρίς κανένα πρόθημα]. 

β. Το ευρετικός αντιστοιχεί στο ουσιαστικό εύρεση που είναι συ-
χνός όρος στις θετικές επιστήμες, ο οποίος δηλώνει ενέργεια 
(μέθοδο, πράξη, τέλεση κτλ.) με αποτέλεσμα την τιμή κάποιου 
μεγέθους (μαθηματικού, φυσικού, κτλ.) όπως: εύρεση του 
μέγιστου κοινού διαιρέτη, εύρεση του ελάχιστου κοινού 
πολλαπλασίου, εύρεση της μέσης τιμής, εύρεση του 
αγνώστου Χ κ.ά.π. τα οποία δεν αντιστοιχούν στη σημασία 
«ανακαλύπτω κάτι χαμένο» αλλά στη σημασία «πετυχαίνω τον 
τελικό σκοπό μιας αναζήτησης, ενός υπολογισμού κτλ.» του 
νεοελληνικού βρίσκω (σημασία 4. του σχετικού λήμματος του 
Λεξικού Γ. Μπαμπινιώτη) – Λέμε: Κάνουμε τη διαίρεση και 
βρίσκουμε το ζητούμενο... 

γ. Το ανευρετικός αντιστοιχεί στο ουσιαστικό ανεύρεση που έχει, 
συχνότατα, τη σημασία «εύρεση κάποιου χαμένου πράγματος ή 
προσώπου κτλ.» ή και «εκ νέου εύρεση» –ανεύρεση των 
ναυαγών, ανεύρεση απολεσθέντων αντικειμένων (είχα κάτι, το 
έχασα και το ξανα-βρήκα... ). 

δ. Στην Ορολογία, προσέχουμε ιδιαίτερα το πρόθημα αν-, γιατί 
οδηγεί συχνά σε αμφισημίες (στον άνθρωπο χρήστη, πολύ 
περισσότερο ενδεχομένως στις μηχανές), δεδομένου ότι μπορεί να 
σημαίνει: ανα- (=άνω, προς τα άνω), ανα (=ξανα-) ή – πολύ 
συχνά – αν- (=ξε-) (στερητικό). 

Κ.Β. 

«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. 
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
Β. Α. Φιλόπουλος, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής, Κ. Ζερίτη, Ε. Μάντζαρη, Μ. Καρδούλη, Α. Λάμπρου-
Γκόνου, Ζ. Ξενάκη-Βαρλά, Β.Α.Φιλόπουλος. 

Τηλέφωνα:  πρωί: 210-6118986, 210-8619521 
 εσπέρα: 210-8042313, 210-8619521 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299, 210-8042385 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma0.htm 

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. 

Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
ή μέρους του “Ο” με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 
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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) 
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5ο Συνέδριο 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 

13-15 Οκτωβρίου 2005, Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ 
Πρόσκληση για υποβολή περιλήψεων 

ανακοινώσεων 
Η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ), σε συνεργασία 
με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Πανεπιστήμιο Πατρών 
(ΠΠ), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), τον Ελληνικό Οργανισμό 
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου 
(ΙΕΛ), τον Οργανισμό για τη Διεθνοποίηση της Ελληνικής 
Γλώσσας (ΟΔΕΓ), τον Πανελλήνιο Σύλλογο Επαγγελμα-
τιών Μεταφραστών (ΠΣΕΜ) και την Παγκύπρια Ένωση 
Πτυχιούχων Μεταφραστών και Διερμηνέων διοργανώνουν 
το 5ο Συνέδριο “Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία”. 
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση της κατάστα-
σης της Ελληνικής Γλώσσας και Ορολογίας στις σημερινές 
συνθήκες, όπως διαμορφώνεται στο πολύγλωσσο περι-
βάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνάρτηση και με τις 
ιδιαίτερες απαιτήσεις της εξελισσόμενης ήδη Κοινωνίας της 
Πληροφορίας και ο συντονισμός των ορολογικών εργα-
σιών σε Ελλάδα και Κύπρο. 
Η θεματολογία του Συνεδρίου είναι: 
1. Διαχρονική θεώρηση θεμάτων Ορολογίας 
2. Γλωσσολογικές-Οντολογικές αρχές Ορολογίας (Ορολογία 

και γνώση, αρχές και μέθοδοι οροδοσίας κτλ.) 
3. Διδακτική της Ορολογίας 
4. Ορολογία συγκεκριμένων θεματικών πεδίων – 

Λεξικογραφικές και μεταλεξικογραφικές μελέτες 
5. Ορολογικοί πόροι (ειδικά ερμηνευτικά ή πολύγλωσσα 

λεξικά, συλλογές όρων, σώματα ειδικών κειμένων) 
6. Τυποποίηση και προ-τυποποίηση Ορολογίας (διεθνοποίηση 

εννοιών και διαγλωσσική τυποποίηση και αντιστοίχιση 
όρων, προτάσεις Ορολογίας) 

7. Νέες Τεχνολογίες και Ορολογία 
8. Ορολογία και Μετάφραση 
9. Δραστηριότητα φορέων και οργάνων Ορολογίας. 
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Το Συνέδριο είναι ανοικτό σε όποιον ενδιαφέρεται για την 
Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία, τόσο στην Ελλάδα όσο 
και στο εξωτερικό. Επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι 
η ελληνική, η αγγλική και η γαλλική. 
Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στη Λευκωσία της Κύπρου στις 
13-15 Οκτωβρίου 2005. 
Καλούνται οι εισηγητές που επιθυμούν να παρουσιάσουν 
εργασία για ανακοίνωση στο συνέδριο, να υποβάλουν 
περίληψη. Η περίληψη πρέπει να είναι σε μια από τις 
επίσημες γλώσσες του συνεδρίου και δεν θα πρέπει να 
είναι μικρότερη από 120 λέξεις ούτε μεγαλύτερη από 200 
λέξεις. Στο φύλλο της περίληψης θα πρέπει να 
αναγράφεται η φράση 5ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα 
και Ορολογία», Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ, 13-15 Οκτωβρίου 
2005, ο τίτλος της ανακοίνωσης και τα στοιχεία 
(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, ταχ. διεύθυνση, τηλέφωνο, 
τηλεομοιότυπο, ηλ-διεύθυνση) του συγγραφέα ή των 
συγγραφέων και να αναφέρεται σε ποια ενότητα ή σε ποιες 
ενότητες εντάσσεται η ανακοίνωση κατά τη γνώμη του 
συγγραφέα. 
Το κείμενο της περίληψης πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική 
μορφή doc (MS WORD 2000) και να σταλεί με το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ως συνημμένο, στη διεύθυνση: 
valeonti@otenet.gr μέχρι και τις 5 Μαρτίου 2005. 
 

Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου θα κρίνει τις 
περιλήψεις ως τις 5 Απριλίου 2005 και θα στείλει στους 
συγγραφείς που θα επιλεγούν τις απαραίτητες 
πληροφορίες για την επεξεργασία των πλήρων κειμένων 
των ανακοινώσεων, τα οποία θα πρέπει να αποσταλούν 
στην ΕΛΕΤΟ, σε ηλεκτρονική μορφή, πριν από τις 15 
Ιουνίου 2005. 
Γραμματεία του Συνεδρίου: 

Τμήμα Ελλάδας 
κος  Α. Αλεξόπουλος,  τηλ. +30 210 6118911 
κος Τ. Ορφανός  τηλ. +30 210 6111020 
κα  Κ. Ζερίτη,  τηλ. +30 210 6115636 
κα  Π. Παπαδοπούλου,  τηλ. +30 210 9323243 
Τηλεομοιότυπο:  +30 210 8068299 
Ηλ-ταχ.: torfanos@ote.gr  - aalexopoulos@ote.gr 
Ιστότοπος:  http://sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm 
Τμήμα Κύπρου 
κα Ελισάβετ Σίβας τηλ.. 00357 99 86 59 89 
 τηλεομ: 00357 22 75 83 13 
Ταχ. διεύθυνση:  Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Βυζαντινών και 

Νεοελληνικών Σπουδών, Τ.Θ. 20537, 1678 
Λευκωσία (υπόψη κας Ελισάβετ Σίβας) 

Ηλ-ταχ.: cyprusling@ucy.ac.cy 
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      Βάση Τηλεπικοινωνιακών Όρων 
TELETERM: 

http://www.moto-teleterm.gr/ 
  

   Βάση Όρων της Τεχνολογίας 
Πληροφοριών INFORTERM: 

http://www.cs.aueb.gr/ELETO-INFORTERM/ 

  
   Προηγούμενα φύλλα του 

Ορογράμματος: 
http://sfr.ee.teiath.gr/Orogramma.htm 

 
 
 
 
 
 
 

Η κίνηση της Βάσης TELETERM 
στους 10 μήνες λειτουργίας της 

 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί απεικονίζεται η εξέλιξη του 
αριθμού αναζητήσεων όρων στη Βάση TELETERM (βλέπε 
αμέσως παραπάνω) από την 1-12-2003, που άρχισε η 
ελεύθερη διάθεση της χρήσης της στο Ίντερνετ, μέχρι 
σήμερα. 

Συνολικός αριθμός αναζητήσεων 
στη Βάση TELETERM
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 Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 

σχετικά με Ορολογία 
(Διαρκής Πίνακας του «Ο») 

Σε κάθε φύλλο του «Ο» ο Πίνακας Συνεδρίων/Συμποσίων/ 
Σεμιναρίων που δημοσιεύεται περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν 
σχέση με Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο 
μέλλον, στον Ευρωπαϊκό ή Παγκόσμιο χώρο. Η πληροφόρηση του 
«Ο» για τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή 
ηλεκτρονική ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές 
Κέντρο Πληροφοριών για την Ορολογία: 
http://linux.infoterm.org/), και από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ορολογίας: www.eaft-aet.net) των οποίων μέλος είναι η ΕΛΕΤΟ. 
Κάθε φορά αφαιρούνται από τον Πίνακα οι εκδηλώσεις που έχουν 
ήδη διεξαχθεί και προστίθενται άλλες μελλοντικές που είναι στη 
φάση της διοργάνωσης. Η σειρά στον Πίνακα ακολουθεί την 
χρονολογική σειρά με την οποία πρόκειται να πραγματοποιηθούν 
οι εκδηλώσεις. 
1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας (EAFT) διοργανώνει στις 26 

και 27 Νοεμβρίου 2004, τη Δεύτερη Παγκόσμια Σύνοδο 
Κορυφής για την Ορολογία στη Βαρκελώνη (Ισπανία). 
Πληροφορίες:  http://www.eaft-aet.net 

2. TAMA 2004, Κολονία, 29 Νοε -1 Δεκ 2004 Πληροφορίες: 
http://linux.infoterm.org/  (Events/ TermNet Events/TAMA)  

3. RITERM2004 – 9ο Ιβηροαμερικανικό Συμπόσιο Ορολογίας, 
Βαρκελώνη, από 29 Νοεμβρίου ως 2 Δεκεμβρίου 
2004. Πληροφορίες: 
http://www.iula.upf.es/riterm04/rit04ca.htm  

Κ.Β. 
 
 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ 
Η εξόφληση των συνδρομών των μελών (20 € ετησίως) γίνεται: 
1 με απευθείας πληρωμή στην ταμία της ΕΛΕΤΟ,  

κα Α. Γκόνου,  
Λ. Κατσώνη 16, 
145 61 Κηφισιά 
τηλ.: 210-8019550 

ή 
2 με καταβολή στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΛΕΤΟ 

(Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 671/48010084 – Για καταθέσεις 
στο εξωτερικό: IBAN: GR95 01106710 00006714 8010084). 
Προσοχή! Κατά την κατάθεση να ζητάτε να καταχωρηθεί 
το όνομά σας. 

Στην περίπτωση 2 είναι απαραίτητο τα μέλη να στέλνουν 
αντίγραφο της απόδειξης είτε ταχυδρομικώς στην παραπάνω 
διεύθυνση είτε τηλεομοιοτυπικά στον αριθμό 210 8068299 είτε 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση valeonti@otenet.gr. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Το Ορόγραμμα αποστέλλεται δωρεάν σε 1.800 περίπου 
αποδέκτες συμπεριλαμβανομένων και των μελών της ΕΛΕΤΟ. Η ανωτέ-
ρω υποχρέωση συνδρομής αφορά μόνο εκείνους που έχουν εγγραφεί 
μέλη της ΕΛΕΤΟ και συμμετέχουν και στις άλλες δραστηριότητές της. 

 
 
 

Εμβάθυνση στη σημασία 
των λέξεων (2) 

 

βοηθώ, βοήθεια 
βοηθώ – παρέχω τη συνδρομή μου σε κάποιον στην 
εργασία του ή στο έργο που γενικά παράγει ή προκειμένου 
να αντιμετωπίσει κάποιο κίνδυνο ή κάποια έκτακτη 
κατάσταση. 
Μας προβλημάτισε το ρήμα και αναρωτηθήκαμε μήπως η 
ετυμολογία του είναι βοηθώ < βοή + θέω (τρέχω) δηλαδή 
«τρέχω στη βοή (κραυγή, έκτακτο, ασυνήθιστο ήχο) 
προκειμένου να συνδράμω σε κάτι (ενδεχομένως επείγον ή 
και προς πρόληψη κινδύνου. 
Η σύντομη λεξικογραφική αναζήτησή μας απέδωσε τα εξής: 
ΜΕΙΖΟΝ ΕΛΛ. ΛΕΞΙΚΟ (Τεγόπουλου – Φυτράκη): 
βοηθός < βοή + θέω (=τρέχω) – αυτός που συντρέχει 
βοηθώ < βοηθός  
ΛΕΞΙΚΟ Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ: 
βοηθός < βοηθόος < βοή + θόος < θέω (=τρέχω) σύνθετο 
από τη φράση (επί) βοήν θέω = σπεύδω στην κραυγή 
βοηθώ < βοηθέω < βοηθοέω < βοηθόος (βοηθός) 
ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, 
J. B. Hoffman: 
βοηθόος (ομηρικό), βοηθός < βοή + θόος επί τη βάσει της 
φράσεως βοήν θέει κυριολεξία: «ο σπεύδων εις την φωνήν 
της ανάγκης, ο τρέχων προς τον επικαλούμενον βοήθειαν» 
(πβ. βοηδρομείν «σπεύδειν προς βοήθειαν, βοηθείν) 
βοηθώ < βοηθέω < βοηθοέω 

Ώστε το ρήμα βοηθώ < βοηθέω < βοηθοέω έφτασε σε μας 
από τα Αρχαιοελληνικά όπου ήταν ήδη παράγωγο του 
ουσιαστικού βοηθός < βοηθόος φέρνοντας ως τις μέρες 
μας το θέειν του βοηθού προς την βοήν της ανάγκης. 

Ζ.Ξ-Β. 
 
 
 
 
 
 

Απόδοση και γραφή της λέξης 
“pilotis” 

Στο Λεξικό της Ν. Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη 
αναφέρεται το λήμμα πιλοτή (η) και αποδίδεται ως: 
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«Ισόγειος χώρος κτηρίου, συνήθως πολυκατοικίας στον οποίο 
υπάρχει η είσοδος και ο οποίος δεν έχει περιτοιχισθεί (ώστε να 
φαίνονται οι κολόνες του κτηρίου), είναι ανοικτός γύρω-γύρω και 
χρησιμοποιείται  συνήθως ως χώρος στάθμευσης για τα 
αυτοκίνητα  των ενοίκων». 
Στο Λεξικό Larousse, Dictionnaire de la Langue Française – Lexis 
αναφέρεται το λήμμα pilotis (n.m.) 1365 που διευκρινίζεται ως: 
«Ensemble de fortes pièces de bois taillées en pointe et 
constituent des pieux, ou pilots, que l’on enforce dans le sol pour 
soutenir une construction, le plus souvent sur l’eau». 
Παρατηρούνται τα εξής: 
Η «νεοελληνική» λέξη piloti (φωνολογική ορθογραφία) εξ Εσπερίας 
ορμωμένη εισέλασε στην ελληνόγλωσση τεχνοοικοδομική  
ορολογία, «εκθηλύνθηκε» γραμματικώς και έγινε κοινή σε όλους. 
Είναι πιστή φωνολογική «μετάγγιση» της γραμματικώς αρσενικού 
γένους γαλλικής λέξης pilotis (το σύνολο των καρφωμένων στη γη 
πασσάλων προς στερέωση των θεμελίων μιας επί ύδατος ή σε μη 
σταθερό έδαφος οικοδομικής κατασκευής). 
Στη Γαλλική των Παρισίων η λέξη εμφανίζεται κατά το έτος 1499 
γιατί προηγουμένως απαντάται συχνά στο Πικαρδικό ιδίωμα ως 
pilotich με παραπλήσια σημασία. 
(Πικαρδία: Αρχαία επαρχία της Β. Γαλλίας εκτεινόμενη βορείως του 
λεκανοπεδίου των Παρισίων μέχρι της θαλάσσης της Μάγχης 
καταλαμβάνουσα περίπου την περιοχή του νομού Σομ). 
Στο Πικαρδικό ιδίωμα εμφανίστηκε η λέξη μετά το έτος 1365, 
προέρχεται δε εκ του τεχνοοικοδομικού όρου pilot (μεγάλος 
πάσσαλος, μυτερός και επενδεδυμένος με σίδερο). 
Ο όρος pilot ετυμολογείται ήδη από τον 14ο αιώνα εκ του 
τεχνοοικοδομικού όρου pile (στύλος ως μέρος τεχνοδομής 
χρησιμοποιούμενος προς στήριξη αψίδων κυρίως) ο οποίος με τη 
σειρά του προέρχεται από τη λατινική λέξη pila-ae (κίονας 
προσηλωμένος εντός της γης, πασσαλόπηγμα, πάσσαλος 
«παλούκι»). 
Και σύμφωνα με Γ. Μπαμπινιώτη: 
ΕΤΥΜ < γαλλ. Pilotis «πασσάλωση, θεμελίωση με πασσάλους» < 
Pilot «είδος πασσάλου με σιδερένια αιχμή < 
Pile  «στύλος» (<λατ. Pila «στήλη, στύλος») 
Η λέξη δεν συνδέεται ετυμολογικά με το πύλη ώστε να 
δικαιολογείται η γραφή πυλωτή και γι’ αυτό πρέπει να γράφεται  
πιλοτή. 

Δ.Π. 
 
 
 

Γενική Συνάντηση της Διεθνούς    
Οργάνωσης της Γαλλοφωνίας 

στην Αθήνα 
Υποψηφιότητα για ένταξη της Ελλάδας 

Η Διεθνής Οργάνωση της Γαλλοφωνίας, με αφορμή την 
υποψηφιότητα της Ελλάδας για ένταξη στους κόλπους της, 
διοργανώνει στην Αθήνα, από τις 2 έως τις 5 Δεκεμβρίου 
2004, τη Γενική Σύνοδο της Γαλλοφωνίας. Στις εκδηλώσεις 
πρωτοστατεί το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, από την υπη-
ρεσία επικοινωνιών του οποίου αντλήσαμε τα παρακάτω. 
«Η Διεθνής Οργάνωση της Γαλλοφωνίας, η οποία 
δραστηριοποιείται στις πέντε ηπείρους, είναι θεσμός που 
στηρίζεται σε κοινά στοιχεία που σχετίζονται με τη γλώσσα 
και τις αξίες, όπως η πολιτιστική ποικιλομορφία, η 
πολυγλωσσία, η αλληλεγγύη, η ελευθερία, ο σεβασμός των 
δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Περιλαμβάνει μέχρι σήμερα 
56 κράτη και Κυβερνήσεις, μέλη ή παρατηρητές, και 
ενεργοποιείται στους χώρους της διεθνούς πολιτικής και 
της πολυμερούς συνεργασίας. 
Οι δημοκρατικές αξίες και ο ανθρωπισμός που προωθεί η 
Γαλλοφωνία είναι κληρονομιά από την Ελλάδα. Οι ρίζες της 
γαλλικής γλώσσας προέρχονται και από τα ελληνικά, όχι 
μόνο ετυμολογικά αλλά και εννοιολογικά. Το γεγονός ότι ο 
πρώτος ευρωπαϊκός πολιτισμός γίνεται μέλος της 
οικογένειας της Γαλλοφωνίας είναι ένα βήμα μεγάλης 
συμβολικής σημασίας και μια μαρτυρία υπέρ της 
πολιτιστικής ποικιλομορφίας. 
Για την Ελλάδα, η Γαλλοφωνία σημαίνει ταυτόχρονα το 
άνοιγμα σ’ ένα δίκτυο σχέσεων στις πέντε ηπείρους σε 

όλους τους τομείς και την ανακάλυψη νέων κοινών 
στοιχείων αλληλεγγύης πέρα από τη γλώσσα. Η Γενική 
Συνάντηση της Γαλλοφωνίας που θα γίνει στην Ελλάδα 
θέλει να δώσει το λόγο σ' εκείνες και εκείνους που 
επιθυμούν να προτείνουν μέτρα για την ανάπτυξη μιας 
ελληνικής γαλλοφωνίας που κοιτάζει προς το μέλλον. 
Πρέπει το επίσημο διάβημα ένταξης να συνοδευτεί από την 
ισχυρή δέσμευση και την επιστράτευση όλων των 
γαλλόφωνων σε όλους τους κύκλους της ελληνικής 
κοινωνίας: καθηγητών, λογοτεχνών, εκδοτών, καλλιτεχνών 
αλλά και επιστημόνων, δημοσιογράφων, οικονομικών 
παραγόντων και απλών πολιτών». 
Ακολουθεί το Πρόγραμμα των εκδηλώσεων που το πήραμε 
από τον ιστότοπο του Γαλλικού Ινστιτούτου: 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
2-5 Δεκεμβρίου 2004 

Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου στις 6μμ. στο Μέγαρο Μουσικής 
 
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ, παρουσία πολλών προσωπικοτήτων της 
Γαλλοφωνίας. 

Από την Παρασκευή 3 ως την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου, στη 
Φιλοσοφική Σχολή, Ζωγράφου 

• ΤΟ 5Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου 
Αθηνών): Η διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας σήμερα: 
πρόκληση και προοπτικές: η πολιτική των γλωσσών, 
διδασκαλία, επιμόρφωση των καθηγητών. 

• ΤΑ ΦΟΡA 
- ΓΑΛΛΟΦΩΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (με τη 
συμμετοχή του Πανεπιστημιακού Δικτύου  της Γαλλοφωνίας 
– AUF) 

- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ (με τη 
συμμετοχή των γαλλόφωνων δημάρχων) 

- ΓΑΛΛΟΦΩΝΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (με τη 
συμμετοχή της F.F.A.) 

- ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 
- Η ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩ-
ΣΗΣ (με το σύλλογο των γαλλόφωνων δημοσιογράφων) 

- Η ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (έκδοση, 
μετάφραση, ραδιόφωνο, τηλεόραση, κινηματογράφος, 
μουσική) 

 
Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής: 

IFA-EGF, Σίνα 31 - 10680 Αθήνα 
Τηλεομ.: 210 36 14 408 – Ηλ-Ταχ.: egf@ifa.gr 
Ιστότοπος: www.ifa.gr  

Κ.Z. 
 
 
 
 
 
 
 

Τι απαιτείται για μια Ομάδα για να 
είναι «Ομάδα Ορολογίας» 

Με αφορμή το ενδιαφέρον της κας Μαρίνας Πανταζίδου, 
επίκουρης καθηγήτριας της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών 
ΕΜΠ, για την ανάληψη πρωτοβουλίας για Ορολογική 
δραστηριότητα στο πεδίο «ρύπανση και εξυγίανση 
υπεδάφους», έγινε στο ΓΕΣΥ μια σύνοψη των απαιτήσεων 
που πρέπει να ικανοποιεί μια Ομάδα Εμπειρογνωμόνων 
για να αποτελέσει επιτυχημένη «Ομάδα Ορολογίας» και 
να γίνει συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ. Οι απαιτήσεις αυτές 
είναι: 
1. Η Ομάδα πρέπει να έχει συγκεκριμένη υπόσταση και 

υποστήριξη από έναν αρμόδιο φορέα (π.χ. μια Σχολή ΑΕΙ, 
έναν οργανισμό, μια εταιρεία). Με τη φράση «συγκεκριμένη 
υπόσταση» εννοείται ότι θα υπάρξει κάποια «ιδρυτική 
Απόφαση» που θα καθορίζει την καταρχήν σύνθεση της 
Ομάδας και το αντικείμενό της. Με τη λέξη «υποστήριξη» 
εννοείται «γραμματειακή», αλλά και «οικονομική», ώστε η 
εργασία της Ομάδας να μη βασίζεται μόνο ... στον 
πατριωτισμό των μελών της και να υπάρχουν γρήγορα και 
συντονισμένα αποτελέσματα. 
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2. Η Ομάδα πρέπει να έχει συγκεκριμένο Υπεύθυνο που θα 
είναι αποφασισμένος να αναλάβει τη δέσμευση και το βάρος 
της εργασίας της προετοιμασίας, της διεξαγωγής/ 
συντονισμού και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της 
ομαδικής εργασίας. Χωρίς το ζήλο και την «προστιθέμενη 
αξία» του Υπευθύνου το έργο της Ομάδας κινδυνεύει να μείνει 
στην αφάνεια. Ο Υπεύθυνος «έχει δουλειά» πριν, κατά και 
μετά την ομαδική εργασία. Άσχετο πώς θα ονομάζεται – 
πρόεδρος, συντονιστής, επικεφαλής κ.ά. – αν δεν 
εξασφαλιστεί πρώτα ένας τέτοιος Υπεύθυνος είναι αμφίβολο 
αν θα λειτουργήσει με συνέχεια και συνέπεια η Ομάδα. 

3. Πέραν της συγκροτημένης επιστημονικής εμπειρογνωσίας 
τους και της γνώσης και αγάπης τους για την ελληνική 
γλώσσα, τα μέλη της Ομάδας θα πρέπει να το θέλουν πολύ 
να συμμετάσχουν και να προσφέρουν. Κριτήρια άλλα, όπως 
κομματικά, συντεχνιακά, ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο αντα-
γωνιστικά, αν παρεισφρήσουν εξασφαλίζουν θνησιγένεια 
και τελικά εγκατάλειψη της προσπάθειας. Τα μέλη δεν 
μπορεί π.χ. να αλλάζουν «κάθε τρεις και λίγο» σε κάθε 
κομματική/συνδικαλιστική αλλαγή... Από την άλλη, άνθρωποι 
αλαζόνες, φίλαυτοι, κομπορρήμονες, ανερμάτιστοι, εριστικοί 
κ.τ.τ. δεν έχουν θέση σε μια Ομάδα στην οποία πρέπει να 
κυριαρχεί ο σοβαρός διάλογος, η επιχειρηματολογία και η 
συναίνεση. Στην Ομάδα καλλιεργείται βαθμιαία μια παιδεία, 
που εξασφαλίζει συνέχεια και συνέπεια. 

4. Εφόσον το αντικείμενο δεν αφορά ένα πολύ στενό θεματικό 
πεδίο – δηλαδή εφόσον υπάρχουν και αλλού π.χ. και σε άλλα 
ΑΕΙ, επιστήμονες που ασχολούνται με το ίδιο πεδίο – θα 
πρέπει από την αρχή να προσεγγιστούν και να κληθούν να 
συμβάλουν στην προσπάθεια είτε συμμετέχοντας, κάποιοι από 
αυτούς, στην Ομάδα – αν αυτό είναι και τυπικά εφικτό – είτε 
λαμβάνοντας γνώση των προτάσεών της και γνωμοδοτώντας 
επ' αυτών. Αλλιώς πώς είναι δυνατόν να κληθούν εκ των 
υστέρων να εφαρμόσουν τα αποτελέσματα της Ομάδας ! 

5. Αν δεν υπάρχει ακόμα ανάλογο όργανο για κάποιον ευρύτερο 
τομέα θα είναι προβληματική η λειτουργία μιας Ομάδας 
Ορολογίας για ένα στενό θεματικό πεδίο υποσύνολο του 
ευρύτερου τομέα. Αν συσταθεί τέτοια Ομάδα σύντομα θα 
διαπιστώσει ότι συχνά θα την απασχολούν όροι του ευρύτερου 
τομέα γιατί θα «μπλέκονται στα πόδια της» αφού θα πρέπει 
μέσω αυτών να περιγράψει τις νέες έννοιες του στενότερου 
πεδίου. Επομένως, είναι προτιμότερο να συγκροτηθεί μια 
Ομάδα για τον ευρύτερο τομέα και να αρχίσει τις εργασίες της 
με προτεραιότητα στην ορολογία του στενότερου πεδίου, αλλά 
με αρμοδιότητα και για τους όρους του ευρύτερου τομέα. 

Αν υπάρχει ήδη ανάλογο όργανο για τον ευρύτερο τομέα τότε 
η νεοσύστατη ομάδα θα πρέπει να έχει ως πηγή και αναφορά 
το έργο του εν λόγω οργάνου, και να λειτουργεί σε στενή 
συνεργασία με το όργανο αυτό. 

6. Αφού συγκροτηθεί μια τέτοια ομάδα, μπορεί να γίνει 
συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ και να εκπροσωπείται στο 
Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο (ΓΕΣΥ) της ΕΛΕΤΟ (Τα μέλη 
της μπορούν να έχουν γίνει μέλη της ΕΛΕΤΟ και από πιο 
πριν, όποτε θέλουν). Τότε το έργο της μπορεί να επικυρώνεται 
από το ΓΕΣΥ βάσει ορισμένων διαδικασιών (Πληροφορίες για 
τα συλλογικά μέλη της ΕΛΕΤΟ, στο Καταστατικό της, στον 
ιστότοπο: http://sfr.ee.teiath.gr/Orogramma.htm ). 

Κ.Β. 
 

 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ1 έλα κι εσύ 
 
 

ΕΠΑΚ, ΠΕΑΚ  
και η απόδοσή τους στα αγγλικά 

Σε συνεδρίασή του πριν από τις θερινές διακοπές το ΓΕΣΥ 
εξέτασε την απόδοση στα αγγλικά των ελληνικών όρων 
ΕΠΑΚ: ενιαίος πανελλαδικός αριθμός κλήσης και 

                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

ΠΕΑΚ: περιοχικός αριθμός κλήσης ύστερα από πρόταση 
της κας Μίνας Θεοφιλάτου, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, και 
σχετική ηλεκτρονική αλληλογραφία. Οι ΕΠΑΚ/ΠΕΑΚ είναι 
ειδικοί αριθμοί τηλεφώνου που χορηγούνται, από τον ΟΤΕ, 
στους παροχείς υπηρεσιών Ίντερνετ (ISP), οι οποίοι μέσω 
των αριθμών αυτών δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες 
τους να έχουν οικονομικότερη πρόσβαση στο Ίντερνετ από 
εκείνη που ισχύει για την πραγματοποίηση μιας αντίστοιχης 
τηλεφωνικής κλήσης. Ο ΕΠΑΚ χορηγείται στους ISP που 
διαθέτουν νομίμως έναν κόμβο σε κάθε πρωτεύον κέντρο 
(Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Καβάλα, Τρίπολη 
και Ηράκλειο), ενώ ο ΠΕΑΚ χορηγείται στους ISP που 
δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή 
της Ελλάδας. 

Κατά τη συζήτηση εξετάστηκε και έγινε δεκτή η πρόταση 
της ΜΟΤΟ σχετικά με την αντιστοιχία των συνθετικών των 
όρων: ενιαίος – single και κλήση – call. Το ΓΕΣΥ είχε και 
σχετική πληροφόρηση από την Υπηρεσία του ΟΤΕ που 
δημιούργησε τους όρους αυτούς. Διευκρινίστηκε καταρχήν 
ότι «ενιαίος» είναι και ο ΠΕΑΚ και ότι ο προσδιορισμός 
«πανελλαδικός» θα μπορούσε να είναι και «εθνικός» και να 
αντιστοιχιστεί με το national (το nationwide δεν 
προτιμήθηκε)· επιπλέον, επισημάνθηκε ότι δεν πρόκειται 
για «αριθμούς πρόσβασης» αλλά για «αριθμούς κλήσης». 
Έτσι, αφού εξετάστηκαν, δεν έγιναν δεκτές οι αποδόσεις 
(του ΕΠΑΚ) ως unified panhellenic call number, single 
national access number, national single access number, 
single nationwide access number. 

Η πρόταση του ΓΕΣΥ για την απόδοση αυτών των 
ελληνικών όρων στα αγγλικά, τόσο ως πλήρων μορφών 
όσο και ως συντομομορφών, συνοψίζεται στον πίνακα: 

Ελληνικό 
ακρώνυμο 

Ελληνικός 
πλήρης όρος 

Αγγλικός 
πλήρης όρος 

Αγγλικό 
ακρώνυμο 

ΕΠΑΚ ενιαίος 
πανελλαδικός 
αριθμός κλήσης 

national 
single call 
number 

EPAK 
[epák] 

ΠΕΑΚ περιοχικός 
αριθμός κλήσης 

regional single 
call number 

PEAK 
[peák] 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Στους ελληνικούς όρους δεν προτείνεται να γίνει 
καμιά αλλαγή δεδομένου ότι αυτοί έχουν ήδη καθιερωθεί. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 – Για την αγγλική απόδοση των ακρωνύμων ΕΠΑΚ, 
ΠΕΑΚ προτείνονται οι συντομομορφές EPAK, PEAK, με την 
ελληνική προφορά τους, ως ανεξάρτητες συντομομορφές. 

Κ.Β. 

«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. 
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
Β. Α. Φιλόπουλος, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής, Κ. Ζερίτη, Ε. Μάντζαρη, Μ. Καρδούλη, Α. Λάμπρου-
Γκόνου, Ζ. Ξενάκη-Βαρλά, Δ.Παναγιωτάκος, Β.Α.Φιλόπουλος. 
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 εσπέρα: 210-8042313, 210-8619521 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299, 210-8042385 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma0.htm 

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. 

Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
ή μέρους του “Ο” με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 
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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) 
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2η Σύνοδος Κορυφής 
για την Ορολογία 

26-27 Νοεμβρίου 2004, Βαρκελώνη, ΙΣΠΑΝΙΑ 
Ενεργός συμμετοχή της ΕΛΕΤΟ 

Στις 26 και 27 Νοεμβρίου, στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, 
πραγματοποιήθηκε η 2η Σύνοδος Κορυφής για την 
Ορολογία (2nd Terminology Summit). (Η 1η Σύνοδος 
Κορυφής για την Ορολογία είχε πραγματοποιηθεί στις 13-
15 Ιουνίου 2002, στις Βρυξέλες, ενώ ήδη από το Νοέμβριο 
2001 μεγάλος αριθμός φορέων Ορολογίας, ανάμεσα στους 
οποίους και η ΕΛΕΤΟ, είχαν υπογράψει τη λεγόμενη 
«Διακήρυξη των Βρυξελών για τη Διεθνή Συνεργασία στην 
Ορολογία»). 

Η 2η Σύνοδος Κορυφής διεξήχθη στους χώρους του 
Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του 
Πανεπιστημίου POMPEU FABRA της Βαρκελώνης. Την 
ευθύνη της διοργάνωσης είχε η EAFT (European 
Association for Terminology) – Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ορολογίας), της οποίας μέλος είναι και η ΕΛΕΤΟ. 

Οι γλώσσες εργασίας της Συνόδου ήταν επτά: αγγλική, 
γαλλική, γερμανική, ισπανική, καταλανική, ολλανδική και 
πορτογαλική, ενώ γινόταν ταυτόχρονη διερμηνεία σε τρεις 
γλώσσες: αγγλική, γαλλική και ισπανική. 
Η διαφορά της 2ης Συνόδου Κορυφής για την Ορολογία, σε 
σύγκριση με άλλα συνέδρια, είναι ότι δεν περιλάμβανε 
επιστημονικές ανακοινώσεις προεπιλεγμένες από 
οργανωτική ή επιστημονική επιτροπή (με μόνη εξαίρεση 
μία «Συνεδρία ανηρτημένων ανακοινώσεων» – Poster 
session – στην οποία παρουσιάστηκαν 11 ανακοινώσεις 
υπό μορφήν πόστερ), αλλά απετελείτο από ένα σύνολο 
ανοικτών συζητήσεων (round tables) σε καθεμιά από τις 
οποίες υπήρχε και μία αντίστοιχη «λογομήγυρη» (πάνελ) 
από εκπροσώπους φορέων, με έναν συντονιστή. Μετά από 
την εισαγωγική εισήγηση του συντονιστή και τις σχετικές 
τοποθετήσεις των φορέων της λογομήγυρης, ακολουθούσε 
συζήτηση (ερωτήσεις – απαντήσεις) με τους λοιπούς 
συνέδρους (κοινό). 
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5ο Συνέδριο 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία»

13-15 Οκτωβρίου 2005, Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ 
Κρίσιμες ημερομηνίες 

  5 Μαρτίου 2005: Τελική ημερομηνία παραλαβής 
περιλήψεων 

  5 Απριλίου 2005: Τελική ημερομηνία απόφασης της 
Επιστημονικής Επιτροπής για την 
κρίση των περιλήψεων 

15 Ιουνίου 2005: Τελική ημερομηνία παραλαβής των 
πλήρων κειμένων των 
ανακοινώσεων  

13-15 Οκτ.2005 Διεξαγωγή του 5ου Συνεδρίου 
Για τις λεπτομέρειες βλέπε ιστότοπο του 5ου Συνεδρίου: 
http://sfr.ee.teiath.gr/htmSELIDES/Technology/ 
Orogramma/5synedr01.htm 

 
Εν συντομία, το θεματολόγιο και η διάρθρωση του 
προγράμματος της 2η Συνόδου Κορυφής ήταν:  

26 Νοεμβρίου 
Έναρξη – Χαιρετισμοί 

EAFT / Πανεπιστήμιο Pompeu Fabra / Γενική Διεύθυνση 
Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DGT) / 
Διακυβερνητικός Φορέας για την Γαλλοφωνία (AIF) / ELRA/ 
Γενική Διεύθυνση Γλωσσικής Πολιτικής της Καταλονίας 

Κύριο Θέμα: Παρουσίαση των ενεργειών που επακο-
λούθησαν μετά τη Σύνοδο Κορυφής των 
Βρυξελών 

 EAFT 
Συζήτηση: Επισκόπηση των δραστηριοτήτων που 

διοργανώθηκαν μετά την υπογραφή της 
Διακήρυξης των Βρυξελών 

 Συντονιστής: Rifal 
 Συμμετέχοντες: Jiamcatt, CdT, NTU, IULATERM 

1ο Θέμα: Παρουσίαση των δραστηριοτήτων 
ορολογικής κατάρτισης 

 Ομάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος (της EAFT) για την 
ορολογική κατάρτιση 

Συζήτηση: Συνεργασία και ανάπτυξη στην ορολογική 
κατάρτιση 

 Συντονιστής: CTB 
 Συμμετέχοντες: Pro-TLS, Termip, Eter, Nordterm, 

Termisti 
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2ο Θέμα: Απώλεια Θεματικού Πεδίου 
Συζήτηση: Συντονιστής: TNC 
 Συμμετέχοντες: Foras na Gaeilge, OQLF, AIT, 

Acaterm, TermBret 

Συνεδρία Ανηρτημένων Ανακοινώσεων – Poster 
session 

 Συντονιστής: AETER 
Παρουσιάστηκαν 11 ανακοινώσεις 

27 Νοεμβρίου 
Εισήγηση: Οργανισμοί Ορολογίας 
 Union Latine 

Κύριο Θέμα: Προτάσεις για νέες κοινές δράσεις και 
συνεργασία 

Συζήτηση: Συντονιστής: Realiter 
 Συμμετέχοντες: ELRA, TermNet, UZEI, SPELL, 

Société française de terminologie, Société 
africaine de terminologie 

3ο Θέμα: Σημερινές προκλήσεις στην ορολογική 
έρευνα 

Συζήτηση: Συντονιστής: IITF 
 Συμμετέχοντες: LTT, GTW, DANTERMcentret, 

IRANDOC, ISTI 

4ο Θέμα: Διάδραση μεταξύ ορολόγων και ειδικών 
Συζήτηση: Συντονιστής: NL-Term 
 Συμμετέχοντες: ISO/TC 37, Termcat, TSK, Bureau 

de la traduction, DTT, ELETO 

Τελική συζήτηση: σχετικά με τα προταθέντα θέματα και 
τις μελλοντικές κοινές δράσεις 

 Συντονιστής: LTT 
 Συμμετέχοντες: RITerm, EFNIL, 

DANTERMbrugergruppen, Infoterm, DGLFLF, 
Ass.I.Term 

Συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής 
 EAFT 

Τελετή απονομής του Διεθνούς Βραβείου Ορολογίας 
2004 

 EAFT / GTW / INFOTERM 

Λήξη – Δεξίωση 
 
Η ΕΛΕΤΟ εκπροσωπήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα και 
Πρόεδρο του ΓΕΣΥ Κώστα Βαλεοντή και τη Γραμματέα 
του ΓΕΣΥ Έλενα Μάντζαρη και συμμετέσχε 
α.  στη λογομήγυρη του 4ου Θέματος «Διάδραση μεταξύ 

ορολόγων και ειδικών», στην οποία υποστήριξε την 
άποψη ότι απαιτείται κατάρτιση με αμφίπλευρη 
συμμετοχή τόσο των ειδικών όσο και των ορολόγων για 
τη δημιουργία «κοινής γλώσσας» αφενός μεταξύ των 
ειδικών των διάφορων θεματικών πεδίων και αφετέρου 
μεταξύ ειδικών και ορολόγων, άποψη που συνέβαλε 
στη διαμόρφωση ενιαίας «γενικής κατεύθυνσης» και 
στην επιτυχημένη εμφάνιση της συγκεκριμένης 
λογομήγυρης και 

β. στη Συνεδρία Ανηρτημένων Ανακοινώσεων (poster 
session) με παρουσίαση της ανακοίνωσης (Κ.Β.): The 
“analogue rule” a useful terminological tool in 
interlingual transfer of knowledge (Ο «Αναλογικός 
Κανόνας» Χρήσιμο Ορολογικό Εργαλείο στη Διαγλωσ-
σική Μεταφορά Γνώσης) για την οποία εκδήλωσαν 
ενδιαφέρον οι σύνεδροι που παρακολούθησαν τη 
Συνεδρία αυτή. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι συντομομορφές και 
τα πλήρη ονόματα των φορέων που έλαβαν μέρος στη 2η 
Σύνοδο Κορυφής για την Ορολογία. 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 

ΦΟΡΕΩΝ 
Συντομο-
γραφία Πλήρες όνομα Χώρα 

 Bureau de la traduction  Καναδάς  

 DANTERM brugergruppen// Danish 
Terminology User Group 

Δανία  

 DANTERM centret/ Danish Centre for 
Terminology 

Δανία  

 Foras na Gaeilge  Ιρλανδία  

 Société africaine de terminologie  Γαλλία  

 Société française de terminologie  Γαλλικά  

Acaterm  Associació Catalana de Terminologia  Ισπανία  

AETER  Associación Española de terminología  Ισπανία  

AIF  Agence intergouvernementale de la 
Francophonie 

 

AIT  Associação de Informação 
Terminológica 

Πορτογαλία  

Ass.I.Term  Associazione Italiana per la 
Terminologia 

Ιταλία  

CdT  
Translation Centre for the Bodies of the 
European Union 

 

CTB  Centre de terminologie de Bruxelles  Βέλγιο  

DGLFLF  Délégation générale à la langue 
française et aux langues de France 

Γαλλία  

DGT  
Directorate-General for Translation of 
the European Commission 

 

DTT  Deutscher Terminologie-Tag eV.  Γερμανία  

EAFT  European Association for Terminology   

EFNIL  European Federation of National 
Institutions for Language 

 

ELETO  Hellenic Society for Terminology  Ελλάδα  

ELRA  European Language Resources 
Association 

Γαλλία  

Eter  Estonian Terminology Society/Eesti 
Terminoloogia Ühingu  

Εσθονία  

GTW  Gesellschaft für Terminologie und 
Wissenstransfer/Association for 
Terminology and Knowledge Transfer  

Αυστρία  

IITF  International Institute for Terminology 
Research  

Αυστρία 

INFOTERM  International Network for Terminology  Αυστρία 

IRANDOC  
Iranian Information & Documentation 
Center 

Ιράν  

ISO/TC 37  Technical Committee 37 of ISO   

IULATERM  Institut Universitari de Lingüística 
Aplicada -Grupo de Terminologia de 
Lingüística Aplicada 

Ισπανία  

Jiamcatt  Joint Inter-Agency Meeting on 
Computer-Assisted Translation and 
Terminology 

Ελβετία 

LTT  « Réseau Lexicologie, Terminologie, 
Traduction » de l'Agence universitaire 
de la Francophonie 

 

NL-Term  De Vereniging voor Nederlandstalige 
Terminologie 

Ολλανδία  

Nordterm  Nordic Terminology Network   

NTU  Nederlandse Taalunie  Ολλανδία 

OQLF  Office québécois de la langue française  Καναδάς  

Pro-TLS  Association des professionnels du 
traitement de langages spécialisés 

Γαλλία  

Realiter  Réseau panlatin de terminologie   

Rifal  Réseau international francophone 
d’aménagement linguistique 

 

RITerm  Red de terminología/Rede de 
terminologia 

 

SPELL  Servisc de planificazion y elaborazion dl Ιταλία  
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lingaz ladin 

TermBret  Kreizenn dermenadurezh/ Ofis ar 
Brezhoneg / Centre de Terminologie/ 
Office de la Langue Bretonne 

Γαλλία  

Termcat  Centre de terminologie catalan  Ισπανία  

Termip  
Associação Portuguesa de 
Terminologia  

Πορτογαλία  

Termisti  Centre de recherche en terminologie de 
l'Institut supérieur de traducteurs et 
interprètes 

Βέλγιο  

TermNet  International Network for Terminology  Γερμανία  

TNC  Terminologicentrum /Swedish Centre 
for Terminology 

Σουηδία  

TSK  Sanastokeskus/ Finnish Terminology 
Centre 

Φινλανδία  

UZEI  Terminologia eta Lexikografia Zentroa  Ισπανία  

Κ.Β. 
 

 
 Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 

σχετικά με Ορολογία 
(Διαρκής Πίνακας του «Ο») 

Σε κάθε φύλλο του «Ο» ο Πίνακας Συνεδρίων/Συμποσίων/ 
Σεμιναρίων που δημοσιεύεται περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν 
σχέση με Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο 
μέλλον, στον ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο χώρο. Η πληροφόρηση του 
«Ο» για τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή 
ηλεκτρονική ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέ-
ντρο Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/),  
και από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-
aet.net), των οποίων είναι μέλος. 
Κάθε φορά αφαιρούνται από τον Πίνακα οι εκδηλώσεις που έχουν 
ήδη διεξαχθεί και προστίθενται άλλες μελλοντικές που είναι στη 
φάση της διοργάνωσης. Η σειρά στον Πίνακα ακολουθεί την 
χρονολογική σειρά με την οποία πρόκειται να πραγματοποιηθούν 
οι εκδηλώσεις. 
1. TKE 2005, 7ο Διεθνές Συνέδριο σχετικά με Ορολογία και 

Γνωσιομηχανίκευση, Ορολογία και Ανάπτυξη Περιεχομένου, 
16 – 19 Αυγούστου 2005, Επιχειρηματική Σχολή Κοπεγχάγης, 
Δανία. Πληροφορίες: 
http://uk.cbs.dk/konferencer/tke2005/menu/call_for_paper
s_workshops 

2. 5ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», 13-15 
Οκτωβρίου 2005, Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ. Πληροφορίες:  
http://sfr.ee.teiath.gr/htmSELIDES/Technology/ 
Orogramma/5synedr01.htm  

Κ.Β. 
 

 
 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ 
Η εξόφληση των συνδρομών των μελών (20 € ετησίως) γίνεται: 
1 με απευθείας πληρωμή στην ταμία της ΕΛΕΤΟ,  

κα Α. Γκόνου,  
Λ. Κατσώνη 16, 
145 61 Κηφισιά 
τηλ.: 210-8019550 

ή 
2 με καταβολή στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΛΕΤΟ 

(Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 671/48010084 – Για καταθέσεις 
στο εξωτερικό: IBAN: GR95 01106710 00006714 8010084). 
Προσοχή! Κατά την κατάθεση να ζητάτε να καταχωρηθεί 
το όνομά σας. 

Στην περίπτωση 2 είναι απαραίτητο τα μέλη να στέλνουν 
αντίγραφο της απόδειξης είτε ταχυδρομικώς στην παραπάνω 
διεύθυνση είτε τηλεομοιοτυπικά στον αριθμό 210 8068299 είτε 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση valeonti@otenet.gr. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Το Ορόγραμμα αποστέλλεται δωρεάν σε 1.800 περίπου 
αποδέκτες συμπεριλαμβανομένων και των μελών της ΕΛΕΤΟ. Η ανωτέ-
ρω υποχρέωση συνδρομής αφορά μόνο εκείνους που έχουν εγγραφεί 
μέλη της ΕΛΕΤΟ και συμμετέχουν και στις άλλες δραστηριότητές της. 

 

      Βάση Τηλεπικοινωνιακών Όρων 
TELETERM: 

http://www.moto-teleterm.gr/ 
  

   Βάση Όρων της Τεχνολογίας 
Πληροφοριών INFORTERM: 

http://www.cs.aueb.gr/ELETO-INFORTERM/ 

  
   Προηγούμενα φύλλα του 

Ορογράμματος: 
http://sfr.ee.teiath.gr/Orogramma.htm 

 
 
 
 
 
 

Εμβάθυνση στη σημασία 
των λέξεων (3) 

 

σκότος:  έλλειψη φωτός (σκοτάδι) 
σκοτώνω: περιβάλλω με σκότος, βάζω μέσα στο σκοτάδι 

και μεταφορικά και κατ’ επέκταση: βάζω στο 
αιώνιο σκότος – βάζω στο θάνατο (αφαιρώ-
ντας το φως, δηλ. τη ζωή). 

συγχωρώ (= συν + χωρώ): βαδίζω μαζί με κάποιον, στην 
κατεύθυνση που βαδίζει κι αυτός σε κάποιο 
συγκεκριμένο χώρο. Κατ’ επέκταση, συμβα-
δίζω (συγκλίνω) και με τις (συγκεκριμένες) 
απόψεις του. Άρα έχω την ίδια γνώμη μ’ αυτόν 
και επομένως (και κατ’ επέκταση) του παρέχω 
συγγνώμη (συχώρεση). 

Ζ.Ξ-Β. 
 
 
 
 
 
 

Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορολογίας 

(EAFT) 
Στις 26 Νοεμβρίου στη Βαρκελώνη (το βράδυ της πρώτης 
ημέρας της 2ης Συνόδου Κορυφής για την Ορολογία – 
βλέπε κύριο άρθρο στην πρώτη σελίδα) πραγματοποιή-
θηκαν η Γενική Συνέλευση και οι Αρχαιρεσίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορολογίας (EAFT) 1.  
Η Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Rute Costa 
παρουσίασε στη Γενική Συνέλευση τον Απολογισμό 
Πεπραγμένων και τον Προγραμματισμό του επόμενου 
έτους:  
Οι σημαντικότερες δράσεις της EAFT για το 2004 
αφορούσαν τα εξής: 
• Τη διοργάνωση της 2ης Συνόδου Κορυφής για την 

Ορολογία στη Βαρκελώνη. 
• Τη δραστηριότητα της Ομάδας Ειδικού Ενδιαφέ-

ροντος για την Εκπαίδευση στην Ορολογία (Special 
Interest Group on Terminology Training), που 
συστήθηκε το 2001. Πιο συγκεκριμένα, η υπεύθυνη 
Ομάδα Εργασίας για τη Δημιουργία Όρων  
πραγματοποίησε δύο συναντήσεις στη Στοκχόλμη, 
στη μία εκ των οποίων παρακολούθησε σεμινάριο της 
NORDTERM (Σκανδιναβικό Δίκτυο Ορολογίας) 
σχετικά με τις αρχές και τη μεθοδολογία δημιουργίας 

                                                 
1 Την ΕΛΕΤΟ εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος του ΓΕΣΥ Κ. Βαλεοντής και η 
Γραμματέας του ΓΕΣΥ Έ. Μάντζαρη. 
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όρων στις σκανδιναβικές χώρες. Η ομάδα θα 
συνεχίσει τις εργασίες της προς την κατεύθυνση της 
προσέγγισης και της γνωριμίας διαφορετικών 
μεθοδολογιών και διαφορετικών σχολών Ορολογίας, 
με στόχο την αποτελεσματική συνεργασία ανάμεσα 
στις διάφορες χώρες της Ευρώπης.  

• Τη μεταφορά και τη φιλοξενία του ιστότοπου της 
EAFT στον εξυπηρετητή του Συμβουλίου της 
Εσθονικής Γλώσσας. Η μεταφορά του στο νέο 
σύστημα διαχείρισης περιεχομένου AutomatWeb 
επιτρέπει πιο αλληλεπιδραστικά χαρακτηριστικά και 
εξασφαλίζει και καθιστά πιο εύκολη τη χρήση και τη 
συντήρησή του. Τα μέλη που είναι υπεύθυνα για τη 
συντήρηση των εθνικών  σελίδων του ιστοτόπου 
θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να ενημερώνουν το 
υλικό τους απευθείας, χωρίς τη μεσολάβηση του 
ιστοδιαχειριστή, όταν ολοκληρωθεί η μετάφραση των 
καταλόγων της διεπαφής από τα εσθονικά στα 
αγγλικά. 

• Την επιλογή της καλύτερης επιστημονικής εργασίας 
για το Διεθνές Βραβείο Ορολογίας 2004. Το βραβείο 
απονεμήθηκε σε ειδική τελετή στη Marzia Sebastiani 
(Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, Ιταλία). 

• Την αλλαγή στην επικοινωνιακή πολιτική 
προώθησης της EAFT, που σηματοδοτήθηκε από 
δύο βασικές ενέργειες: τις αλλαγές στο σχεδιασμό 
και εμπλουτισμό του περιεχομένου του ιστότο-
που, καθώς και την αποτελεσματική συμμετοχή της 
σε βραχυπρόθεσμες δραστηριότητες, όπως συχνή 
παρουσία σε συνέδρια, σεμινάρια και συναντήσεις 
των Υποεπιτροπών (SC1), (SC2), (SC3) και (SC4) 
της ISO / TC37.  

• Τον εμπλουτισμό του βιβλίου Τύπου της EAFT με νέα 
άρθρα και αναφορές. 

 Οι σημαντικότερες ενέργειες σύμφωνα με το  προγραμ-
ματισμένο σχέδιο εργασίας για το 2005 θα περιλαμβάνουν: 
• Διάθεση στα μέλη της του εργαλείου διαχείρισης 

περιεχομένου για την ενημέρωση των εθνικών 
ιστοσελίδων. 

• Οργάνωση θεματικού συνεδρίου σε συνεργασία με τη 
NORDTERM σχετικά με την «Μοντελοποίηση των 
Εννοιών», που προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθεί 
το τελευταίο τρίμηνο του 2005. Στο πλαίσιο του 
Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί και σεμινάριο σχετικά 
με τις μεθόδους δημιουργίας όρων. 

Μετά την έγκριση των πεπραγμένων, του προγραμμα-
τισμού και του οικονομικού απολογισμού και προϋπο-
λογισμού ακολούθησαν οι αρχαιρεσίες. Για τις 7 (επτά) 
θέσεις του διοικητικού συμβουλίου υποψηφιότητα υπέβα-
λαν οι ακόλουθοι 7 (επτά) υποψήφιοι, οι οποίοι και 
εκλέχτηκαν: 

1. Costa, R. (Πορτογαλία)  
2. Gallardo, N (Ισπανία) 
3. Lervad, S. (Δανία/Γαλλία) 
4. Mayar, M. P. (Βέλγιο) 
5. Nilsson, H. (Σουηδία) 
6. Ntghallchobhair, F. (Ιρλανδία) 
7. Tavast, A. (Εσθονία) 

(Από αυτούς οι 1, 3, 5 και 7 ήταν μέλη και του 
απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου). 
Τις περισσότερες ψήφους (78) συγκέντρωσε η M.P. Mayar, 
στη δεύτερη θέση (73 ψήφοι) ισοψήφισαν η R. Costa, ο 
H. Nilsson και ο A. Tavast, την τρίτη θέση (70 ψήφοι) 
κατέλαβε η F. Ntghallchobhair, ενώ την τέταρτη (68 
ψήφοι) και πέμπτη θέση (62 ψήφοι) κατέλαβαν η 
N. Gallardo και η S. Lervad.   

Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του Ορογράμματος δεν 
υπήρξε επίσημη ενημέρωση από την EAFT για το ποια 
μέλη κατέλαβαν τελικά τις θέσεις του Προέδρου, του 
Αντιπροέδρου και του Ταμία. 

E.M. 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ2 έλα κι εσύ 

Προβλήματα «ομωνυμίας» 
«Ομωνυμία»(< αρχ. ομώνυμος = έχων ομόν όνυμα = 
έχων κοινόν όνομα) υπάρχει όταν δύο ή περισσότερες 
διαφορετικές έννοιες αποδίδονται με τον ίδιο όρο. 
Σχετικά με το θέμα αυτό, σε πρόσφατη συνεδρίασή του 
το ΓΕΣΥ εξέτασε την ελληνική απόδοση των αγγλικών 
όρων error, fault, failure και safety, security, 
insurance, λαβαίνοντας υπόψη και τις αποδόσεις που 
εφαρμόζει η ΜΟΤΟ στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. 
Επισημαίνει λοιπόν ότι: 
1.  Προκειμένου για διατάξεις και συστήματα, μπορούμε 

να απoφύγουμε την ομωνυμία των τριών εννοιών 
που αποδίδονται με τους τρεις πρώτους αγγλικούς 
όρους γιατί, κατά κανόνα: 

error = σφάλμα 
fault = βλάβη 
failure = αποτυχία 

Το error μπορεί να συντελέσει σε fault και η fault 
μπορεί να προκαλέσει failure. (Δηλαδή το σφάλμα 
είναι αιτία βλάβης και η βλάβη αιτία αποτυχίας.) 

2.  Δυστυχώς, όμως, για τις έννοιες που αποδίδονται με 
τους άλλους τρεις αγγλικούς όρους, σε διάφορα 
θεματικά πεδία, υπάρχει ακόμα ένα μεγάλο 
πρόβλημα ασφάλειας (!) αφού: 

safety = ασφάλεια, έλλειψη κινδύνου ή διακινδύνευσης 
(ζημιάς, βλάβης κτλ.) 
security = ασφάλεια, εξασφάλιση/απαλλαγή από 
κίνδυνο 
insurance = ασφάλεια, ασφάλιση.  

Δηλαδή και οι τρεις αποδίδονται ως ασφάλεια και 
προκαλείται τελικά… ορολογική ανασφάλεια! Το θέμα 
γι’ αυτές τις τρεις διαπεδιακές έννοιες είναι ακόμα 
ανοικτό. Κάθε μελετημένη πρόταση για εξέταση δεκτή! 

Κ.Β. 

«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. 
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
Β. Α. Φιλόπουλος, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής, Κ. Ζερίτη, Μ. Καρδούλη, Α. Λάμπρου-Γκόνου, 
Ε. Μάντζαρη, Ζ. Ξενάκη-Βαρλά, Δ. Παναγιωτάκος, Β. Α. Φιλόπουλος. 

Τηλέφωνα:  πρωί: 210-6118986, 210-8619521 
 εσπέρα: 210-8042313, 210-8619521 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma0.htm 

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. 

Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
ή μέρους του “Ο” με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 

 

                                                 
2  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
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Η Διακήρυξη των Βρυξελών 
για την Ορολογία 

Παγκόσμιο προσκλητήριο των «αρμοδίων» 
Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο φύλλο του «Ο» η 
2η Σύνοδος Κορυφής για την Ορολογία, που πραγματο-
ποιήθηκε στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2004 στη Βαρκελώνη 
της Ισπανίας, άρχισε ουσιαστικά με έναν απολογισμό των 
δραστηριοτήτων των εθνικών και διεθνών φορέων που 
έχουν σχέση με την Ορολογία, από το Νοέμβριο 2001 που 
υπέγραψαν τη «Διακήρυξη των Βρυξελών για τη Διεθνή 
Συνεργασία στην Ορολογία» και μετά, και περατώθηκε με 
επανεπιβεβαίωση της κοινής βούλησης των συμμετε-
χόντων φορέων και οργάνων για συνέχιση και ανάπτυξη 
της συνεργασίας αλλά και για την περαιτέρω διάδοση του 
«γράμματος και του πνεύματος» της «Διακήρυξης» και σε 
άλλους φορείς, και σε άλλες χώρες και γλώσσες. Σε τούτο 
το φύλλο δίνουμε ολόκληρο το κείμενο της «Διακήρυξης» 
στα ελληνικά και αναφέρουμε τις πρόσφατες αποφάσεις 
της ΕΛΕΤΟ για νέες κατευθύνσεις δράσης. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης των Βρυξελών: 

Διακήρυξη των Βρυξελών για τη Διεθνή 
Συνεργασία στην Ορολογία1 

Οι αντιπρόσωποι των εθνικών και διεθνών ορολογικών ενώσεων, 
δικτύων και κέντρων τεκμηρίωσης, 

– θεωρώντας ότι η Ορολογία είναι «πανταχού παρούσα» σε όλες 
τις ανθρώπινες δραστηριότητες, 

– έχοντας επίγνωση ότι η ορολογία είναι κλειδιακό μέσο 
μεταφοράς πληροφορίας στην εξειδικευμένη επικοινωνία, αλλά 
και ότι παίζει κεντρικό ρόλο στη διατήρηση και προαγωγή της 
πολιτισμικής και γλωσσικής διαφορετικότητας, 

– αναγνωρίζοντας την ανάγκη να συνειδητοποιηθεί από τους 
ειδικούς και τους λαμβάνοντες αποφάσεις η εξέχουσα αξία της 
ορολογίας ως εργαλείου επικοινωνίας και μεταφοράς γνώσης, 

– υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα για τους ειδικούς της 
Ορολογίας να ενσωματώσουν στις μεθόδους εργασίας τους τα 
ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των χρηστών, 

– αναγνωρίζοντας την ανάγκη να συνεργάζονται όλοι οι δραστη-
ριοποιούμενοι και ενδιαφερόμενοι σε παγκόσμια κλίμακα και, 
ιδιαίτερα, να μοιράζονται με συντονισμένο τρόπο τους 
ορολογικούς πόρους, 

(Συνέχεια στη σελίδα 2) 
 
 
 

                                                 
1  Στο κείμενο αυτό τηρούμε τη σύμβαση: «Ορολογία» = «επιστήμη των 
όρων», ενώ «ορολογία» = «οι όροι» – ή καλύτερα το «Ορολόγιο» – ενός 
θεματικού πεδίου ή και όλων των θεματικών πεδίων. 

 
 

Το κόψιμο της πίτας της ΕΛΕΤΟ 
στις 16 Φεβρουαρίου 2005 

 
Το Διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ αποφάσισε κι εφέτος 
να διοργανώσει συνεστίαση και κοπή της πίτας της 
ΕΛΕΤΟ για το νέο έτος, στο ζεστό και φιλόξενο χώρο της 
ταβέρνας Ο ΤΕΛΗΣ στην Παλαιά Πεντέλη (Πλατεία Αγ. 
Τιμοθέου). Η εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη, 16 
Φεβρουαρίου 2005, ώρα 21.00. Η συμμετοχή είναι  23 € 
το άτομο. 
Το ΔΣ προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους της ΕΛΕΤΟ να 
προσέλθουν και να συμμετάσχουν στην «γαστρονομική 
ευωχία», για να γιορτάσουν την αρχή του έτους και 
κάποιοι από αυτούς, αφού …πάρουν δυνάμεις, να 
προετοιμαστούν για την ενεργό συμμετοχή – με την 
παρουσίαση ανακοινώσεων – στη διοργάνωση και την 
επιτυχή διεξαγωγή του 5ου Συνεδρίου, που θέλουμε να 
αποτελέσει «ορολογική ευωχία» για όλους. 
Για να κανονιστεί η διάθεση του χώρου ανάλογα με τον 
αριθμό ατόμων, είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής: 
Τηλέφωνα: 
 

5ο Συνέδριο 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία»

13-15 Οκτωβρίου 2005, Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ 
Κρίσιμες ημερομηνίες 

  5 Μαρτίου 2005: Τελική ημερομηνία παραλαβής 
περιλήψεων 

  5 Απριλίου 2005: Τελική ημερομηνία απόφασης της 
Επιστημονικής Επιτροπής για την 
κρίση των περιλήψεων 

15 Ιουνίου 2005: Τελική ημερομηνία παραλαβής των 
πλήρων κειμένων των 
ανακοινώσεων  

13-15 Οκτ.2005 Διεξαγωγή του 5ου Συνεδρίου 
Για τις λεπτομέρειες βλέπε ιστότοπο του 5ου Συνεδρίου: 
http://sfr.ee.teiath.gr/htmSELIDES/Technology/ 
Orogramma/5synedr01.htm  
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– επιθυμώντας να ενισχύσουν τις υποδομές ανάπτυξης και 
διάδοσης ορολογίας, 

καλούν τα κράτη και τις κυβερνήσεις, τα διακρατικά όργανα 
και τις διεθνείς οργανώσεις, καθώς και τα όργανα που είναι 
αρμόδια για τις γλωσσικές πολιτικές: 
• να υποστηρίξουν τη δημιουργία ορολογικών υποδομών στις 

μείζονες οικονομικές ομαδοποιήσεις κρατών όπως είναι η 
Ευρώπη και η μελλοντική FTAA2 και να ενισχύσουν τις ήδη 
υπάρχουσες ορολογικές υποδομές· 

• να ενθαρρύνουν την καθιέρωση ορολογικών πολιτικών στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης και πληροφόρησης, 
κ.ά. 

• να προωθήσουν την εισαγωγή μεθόδων συνεργασίας που 
λαμβάνουν υπόψη τη γνώση που έχει αποκτηθεί από τα ως 
τώρα επιτεύγματα, πρωτοβουλίες και προγράμματα· 

• να υιοθετήσουν πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση της 
βιομηχανίας και των δημόσιων αρχών σε ό,τι αφορά τη 
συμμετοχή στην ορολογική εργασία· 

• να προωθήσουν την καθιέρωση ειδικών προγραμμάτων 
χρηματοδότησης για την ορολογική εργασία και, ιδιαίτερα, για 
την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό ορολογιών· 

• να ενθαρρύνουν τους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης να 
συμμετέχουν ενεργά στα κανονιστικά όργανα (όπως π.χ. στην 
Τεχνική Επιτροπή 37 «Ορολογία και άλλοι γλωσσικοί πόροι» 
του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης – ISO), στα όργανα 
που εναρμονίζουν ορολογικά ζητήματα σε παγκόσμια στάθμη 
και εκείνα που ρυθμίζουν το Ίντερνετ ώστε να υπάρχουν σ’ 
αυτό όλα τα ειδικά πολιτισμικά και γλωσσικά χαρακτηριστικά· 

• να προωθήσουν πρωτοβουλίες για τη σωστή χρήση της 
ορολογίας, ιδιαίτερα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και 
εξειδίκευσης, τόσο της ακαδημαϊκής όσο και της μη 
ακαδημαϊκής, 

• να καταστήσουν υποχρεωτικό το μάθημα της Ορολογίας και 
της Γλώσσας για ειδικούς σκοπούς σε όλα τα προγράμματα 
εκπαίδευσης στη Μετάφραση και να ενθαρρύνουν την 
εισαγωγή του σε όλους τους κλάδους, ιδιαίτερα σε εκείνους 
που είναι φύσης επιστημονικής ή τεχνικής· 

• να ενθαρρύνουν το διάλογο μεταξύ χωρών που έχουν ίδια 
γλώσσα αλλά διαφορετικά γλωσσικά πρότυπα (norms) για να 
εναρμονίσουν τη δημιουργία νέων λέξεων και την ορολογική 
τυποποίηση, που λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές ποικιλίες 
της γλώσσας, με το να εφαρμόζουν τις αρχές της τοπικότητας 
χωρίς να ξεχνούν την ανάγκη αλληλοκατανόησης· 

• να ενθαρρύνουν την πολυγλωσσία τόσο ως προς την 
εκπαίδευση όσο και τη διοικητική και δημόσια χρήση· 

• να προωθήσουν τη διάδοση και δωρεάν προσβασιμότητα των 
ορολογιών, και ιδιαίτερα εκείνων που περιέχονται σε επίσημα 
έγγραφα των κρατών και των διεθνών ιδρυμάτων· 

• να μελετήσουν τη χρήση και το ρόλο της ορολογίας σήμερα, 
σε διάφορα είδη στρατηγικών και πολιτικών μέτρων των 
κρατών και των διεθνών ιδρυμάτων· 

• με δεδομένο τον αυξανόμενο αριθμό των αναδυόμενων 
χωρών που προσπαθούν να υλοποιήσουν γλωσσικές 
πολιτικές, να εξασφαλίσουν την κατάρτιση των ειδικών των 
χωρών αυτών στις αρχές και μεθόδους της Ορολογίας στο 
πλαίσιο της διατηρήσιμης (αειφόρου) ανάπτυξης και να 
παράσχουν, όσο είναι δυνατό, υποστήριξη στους ειδικούς από 
αυτές τις χώρες ώστε να μπορέσουν αυτοί να συμμετάσχουν 
ενεργά στις διεθνείς ορολογικές δραστηριότητες. 

Βρυξέλες 23 Νοεμβρίου 2001 
Υπογράφοντες φορείς3: 
Acaterm 
AETER 
AIT 
Ass.I.Term 
Bureau de la tradu- 
      ction 
Bulterm 
Cindoc 
CTB 
Colterm 
Danterm 

GTW 
Hungterm 
IITF 
ÍM 
Infoterm 
IPC 
ISRDS 
Jiamcatt 
Korterm 
LTT 
NL-Term 

Rifal 
RITerm 
Russian Terminology 
      Association 
Société française de 
terminologie 
Taalunie 
Termcat 
Termigal 
Termip 
Termisti 

                                                 
2 Αμερικανική Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών 
3  Η πλήρης μορφή πολλών από τα αρκτικόλεξα και ακρώνυμα των φορέων 
αυτών δίνεται στο προηγούμενο φύλλο. 

Deuterm 
DTT 
EAFT / AET 
Eafterm 
ELETO4 
ELOT 
ELRA 
Estonian Terminolo-
gy  Association 

Nordterm 
Office de la 
langue française 
Paraterm 
Polterm 
PRO-TLS 
Radt 
Realiter 
  

TermNet 
TermRom-Moldova 
Termrom-Romania 
TNC 
TSK 
Union Latine 
Uruterm 
Uzei 
Venterm 

 
Το κείμενο στα αγγλικά υπάρχει στον ιστότοπο: 
http://www.eaft-aet.net/sommet/declaration_en.htm 

Η ΕΛΕΤΟ ως τώρα βαδίζει σταθερά «στα χνάρια» της 
Διακήρυξης από πολύ πριν αυτή διατυπωθεί και 
υπογραφεί: με την ορολογική υποστήριξη ενδιαφερόμενων 
φορέων ή ατόμων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με τη 
διοργάνωση 4 ειδικών Συνεδρίων Ορολογίας – τώρα 
ετοιμάζει το 5ο–, με τη διοργάνωση άλλων εκδηλώσεων, με 
την επί 12 έτη αδιάλειπτη κυκλοφορία του «Ο», με την 
υποστήριξη ανάλογων εκδηλώσεων άλλων φορέων, με την 
ενεργό συνεργασία με άλλους σχετικούς φορείς και την 
εκπόνηση προγραμμάτων όπως ήταν το ΕΠΟΣ5, με τη 
δωρεάν διάθεση της χρήσης Βάσεων Όρων στο Ίντερνετ 
κτλ. Εκείνο που, δυστυχώς, δεν έχει καταφέρει ακόμα είναι: 
να «συγκινηθούν» οι «αρμόδιοι»… 
Τελευταία, τόσο το ΓΕΣΥ όσο και το ΔΣ έχουν πάρει 
αποφάσεις για δραστηριοποίηση της ΕΛΕΤΟ στην 
ορολογική κατάρτιση των ενδιαφερομένων και/ή 
εμπλεκομένων σε δραστηριότητες σχετικές με την ορολογία 
στα διάφορα θεματικά πεδία (κατεύθυνση που χάραξε και η 
πρόσφατη Σύνοδος Κορυφής για την Ορολογία, στην οποία 
συνέβαλε και η ΕΛΕΤΟ). Σύντομα θα ολοκληρωθεί ένα 
πρόγραμμα ορολογικής κατάρτισης και θα κληθούν οι 
ενδιαφερόμενοι να το παρακολουθήσουν. 
Και θα γίνει άλλη μια προσπάθεια προς την κατεύθυνση 
των «αρμοδίων» μήπως αυτή τη φορά υπάρξει 
ανταπόκριση… 

Κ.Β. 
 
 
 
 

Εμβάθυνση στη σημασία 
των λέξεων (4) 

 

Αιγαίο:  Αιγαίο Πέλαγος 
Αιγαίο: από το αιγίς - καταιγίς. 

Η λέξη παράγεται από το ρήμα αΐσσω = κινούμαι με 
ορμή, πηδώ, σηκώνομαι όρθιος. Από το ίδιο ρήμα 
παράγεται και η αίξ = γίδα, κατσίκα. Αιγαίο, λοιπόν, είναι 
το πέλαγος το ορμητικό (Αιγαίον Πέλαγος το φοβερώτα-
τον, Σουίδας) με τα μεγάλα κύματα (αίγες), κατά τη 
γλωσσολογική ερμηνεία της λέξης, σε αντίθεση με τη 
γνωστή μυθολογική ερμηνεία της, από το όνομα του 
πατέρα του Θησέα: Αιγεύς-Αιγέως. 
Αιγίς, όμως, σημαίνει και δέρμα αιγός (γιδοτόμαρο), από 
το οποίο κατά τη μυθολογία, ήταν κατασκευασμένη η 
ασπίδα του Διός, της Αθηνάς και του Απόλλωνος. 
Σήμερα, μεταφορικώς, η λέξη σημαίνει προστασία: Η 
εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου, του 
Υπουργού, … 

Αλκυονίδες (ημέρες): Οι 14 περίπου, κάπου μέσα στον Ιανουά-
ριο, καλοκαιρινές σχεδόν ημέρες. 

Αλκυών (υποκοριστικό: αλκυονίς): είδος μικρού ποικιλόχρωμου 
θαλασσοπουλιού (ψαροπουλιού). 
Υπάρχουν διάφορες εκδοχές για την ερμηνεία της 
προέλευσης της χειμωνιάτικης αυτής σύντομης 
καλοκαιρίας. Όλες όμως συγκλίνουν στο ότι … ο Δίας, 
από οίκτο στην Αλκυόνα που εκείνη την εποχή επωάζει 
τα αυγά της, που κινδυνεύουν να χαθούν από την 
κακοκαιρία της εποχής, έστω κι αν ήταν πολύ 
θυμωμένος τόσο με αυτήν την ίδια όσο και κυρίως με το 
σύζυγό της τον Κήυκα, λόγω της υπερβολικής του 
έπαρσης να αποκαλεί τον εαυτό του «Δία» και τη σύζυγό 

                                                                               
4  Από την Ελλάδα υπέγραψαν η ΕΛΕΤΟ και ο ΕΛΟΤ 
5  Εθνικό Πρόγραμμα Ορολογικού Συντονισμού, που όμως παρά τις έντονες 
προσπάθειες δεν προωθήθηκε από τους «αρμόδιους» φορείς 
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του «Ήρα», της χάρισε δύο εβδομάδες καλοκαιρίας μέσα 
στη βαρυχειμωνιά για να την απαλλάξει από την αγωνία 
και τον κίνδυνο της απώλειας των παιδιών της. 

Ζ.Ξ-Β. 
 

Γλωσσικά παρα-λειπόμενα 
των Παρα-ολυμπιακών αγώνων 

Σε μία από τις πρόσφατες συνεδριάσεις του ΓΕΣΥ συζητήθηκε ο 
προβληματικός σχηματισμός των όρων Paralympics και 
Paralympiques και αποφασίστηκε να γραφτεί κάποιο σχετικό 
σχόλιο στο Ορόγραμμα. Η παραδοχή/εντύπωση που είχε 
τροφοδοτήσει τη συζήτηση ήταν η εξής: 

Η σωστά σχηματισμένη ελληνική απόδοση για τον αγγλικό όρο 
Paralympics είναι Παραολυμπιακοί (αγώνες), αφού πρόκειται 
για σύνθετη λέξη παρα- (πρόθημα) + ολυμπιακός, η οποία, 
όπως επιβάλλουν οι κανόνες της σύνθεσης, πρέπει να 
διατηρεί το αρκτικό «ο» του β΄ συνθετικού ολυμπιακός6. 
Συνεπώς, με βάση την ίδια λογική είναι λανθασμένοι ο 
αγγλικός όρος Paralympics και ο γαλλικός Paralympiques, 
στους οποίους παρατηρείται η αυθαίρετη αποκοπή του “o” 
κατά τη σύνθεση7.  

Δεν το κρύβω ότι όταν ανέλαβα τη συγγραφή αυτού του σχολίου, 
αμφέβαλα για τη σκοπιμότητά του. Ξεκίνησα λοιπόν να το γράφω 
χωρίς ιδιαίτερο κέφι, γιατί πίστευα ότι «διυλίζουμε τον κώνωπα» 
σχολιάζοντας και αυτή τη φορά μια συμβατική περίπτωση λάθους. 
Ανέτρεξα, λοιπόν, σε λεξικά της αγγλικής και της γαλλικής – η λέξη 
δεν καταγράφεται σε κανένα από τα σύγχρονα ελληνικά λεξικά –, 
καθώς και σε ελληνικές και ξένες ιστοσελίδες για να αντλήσω 
περισσότερα στοιχεία. Και «ω του θαύματος!», από τη μικρή αυτή 
έρευνα προέκυψαν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με την 
ετυμολογία, την προέλευση και τη χρήση της λέξης Paralympics, 
που μας αναγκάζουν να επανεξετάσουμε την αρχική μας εκτίμηση 
ή, καλύτερα, να τη θέσουμε σε νέα βάση. 

 Σύμφωνα με τα αγγλικά λεξικά Merriam-Webster’s Online 
Dictionary, 10th Edition και Compact Oxford English Dictionary, η 
λέξη Paralympics δημιουργήθηκε το 1953, είναι, μάλιστα, 
σύμμειγμα (blend) των paraplegic + Οlympics, και όχι σύνθετη 
λέξη (para + οlympic) όπως λανθασμένα θεωρείται από τους 
περισσότερους8. Η γαλλική απόδοση Paralympiques,  σύμφωνα με 
το λεξικό Le Petite Robert de la langue française, ηλεκτρονική 
έκδοση 2001, ακολούθησε αναλογικά το σχηματισμό του αγγλικού 
συμμείγματος.  

Η ορθότητα αυτής της ετυμολογικής πληροφορίας επιβεβαιώνεται 
και από ιστορικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία οι πρόδρομοι των 
Παρ(α)ολυμπιακών ήταν οι αγώνες για αθλητές με παραπληγία 
που πραγματοποιήθηκαν στο Aylesbury της Αγγλίας το 1948. Σε 
εκείνο το αθλητικό γεγονός, που οργανώθηκε για να συμπέσει 
χρονικά με τους Ολυμπιακούς του Λονδίνου, έλαβαν μέρος 
βετεράνοι του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου με βαρύ τραυματισμό στη 
σπονδυλική στήλη.  

Με βάση τα παραπάνω λεξικογραφικά και ιστορικά στοιχεία η λέξη 
Paralympics πλάστηκε για να δηλώσει αρχικά τους Ολυμπιακούς 
αγώνες για αθλητές με παραπληγία, αλλά στη συνέχεια η 
σημασία της περιέλαβε και άλλες κατηγορίες αναπήρων, όπως 
ανθρώπους με προβλήματα όρασης, ακοής, παραλυσίας κτλ.   
Αφού λοιπόν η λέξη δεν είναι σύνθετη, άρα και ο σχηματισμός 
της δεν μπορεί να θεωρηθεί λανθασμένος (η αποκοπή του «ο» 
από το Olympics στη διαδικασία της σύμμειξης δεν συνιστά 

                                                 
6 Σε επιφυλλίδα του στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, 8/8/2004  ο 
Γ. Μπαμπινιώτης είχε ήδη -πριν από τη συζήτηση στο ΓΕΣΥ- διατυπώσει 
την άποψή του σχετικά με την ορθή ελληνική απόδοση: «Μια άλλη λέξη 
των ημερών, προϊόν γλωσσικής τερατογένεσης αυτή, είναι το ξένο 
paralympic και η απόδοσή του από μερικούς - ευτυχώς ελάχιστους - ως 
παραλυμπικός! Είναι προφανές ότι ο σωστά σχηματισμένος σύνθετος 
τύπος είναι παρα-ολυμπιακός ή καλύτερα, με έκθλιψη τού φωνήεντος, 
παρ-ολυμπιακός». 

7 Στην ίδια επιφυλλίδα ο Γ. Μπαμπινιώτης σχολιάζει το λανθασμένο 
σχηματισμό του αγγλικού όρου, γράφοντας: «Οι ξένοι παρασύρθηκαν στο 
paralympic (αντί τού parolympic), από άλλα σύνθετά τους ελληνικής 
προέλευσης (para-medic, para-meter, para-military, para-normal, para-
praxis, para-psychology, para-site, para-philic κ.τ.ό.). Αλλά αυτό, το para-
lympic, από γλωσσική άποψη, είναι για μάς μάλλον paranoid!». 

8 Αποκαλυπτική απόδειξη της πεποίθησης ότι πρόκειται για σύνθετη λέξη 
αποτελεί η εμφάνιση σε ελληνικά κείμενα του αγγλικού όρου διορθωμένου 
σε Paraolympics (!)  

παραβίαση κάποιου κανόνα). Εύλογα λοιπόν γεννιέται το 
ερώτημα: Δηλαδή η λέξη Paralympics είναι σωστή; Η απάντηση 
όμως δεν είναι τόσο απλή για να είναι μονολεκτική. 

 Όπως φαίνεται, κατά την ονοματοδοσία της έννοιας επιλέχτηκε 
σκόπιμα ο μηχανισμός της σύμμειξης, με στόχο τη δημιουργία 
ενός μονολεκτικού όρου όπου η συμμετοχή του α’ συνθετικού - στη 
συγκεκριμένη περίπτωση του para – θα έπρεπε να προκαλεί την 
ανάκληση των λέξεων paralytic, paralysis, paraplegic, paraplegia 
κτλ., και όχι να την εμποδίζει. Αποδεικνύεται, έτσι, ότι αυτό που 
ήταν το επιδιωκόμενο κατά τη δημιουργία του Paralympics, δηλαδή 
η ικανότητά του να ανακαλεί αυτές τις λέξεις, δεν μπορεί να 
χρησιμοποιείται πια ως επιχείρημα για την απόρριψή του9. Αν 
μάλιστα και κατά τη χρήση του ο όρος πετυχαίνει αυτές τις 
ανακλήσεις, τότε θα μπορούσε να θεωρηθεί έως και 
επιτυχημένος.  

Σε αυτό το σημείο αξίζει να διατυπωθεί – έστω και με επιφύλαξη – 
η εξής αδιασταύρωτη υπόθεση, που επιχειρεί να εξηγήσει ποια 
εξωγλωσσική αναγκαιότητα μπορεί να οδήγησε στην αποκοπή του 
«o» από το “Olympics”. Επειδή ο όρος Paralympics 
δημιουργήθηκε το 1953, δηλαδή πριν από την επίσημη καθιέρωση 
του αθλητικού γεγονότος με τη σημερινή μορφή (που έγινε το 
1960), και επειδή ως σήμερα η μόνη αθλητική διοργάνωση, εκτός 
από τους Ολυμπιακούς, που έχει την άδεια να χρησιμοποιεί το 
Olympics στον τίτλο της είναι οι Special Olympics (διαφορετικό 
αθλητικό γεγονός), είναι λοιπόν πιθανό να συγκαλύφτηκε η ρητή 
αναφορά στη λέξη Olympics στον τίτλο Paralympics μέσω της 
αποκοπής του “o”. 
Πάντως, αν η περίπτωση Paralympics αποτελεί «προϊόν 
γλωσσικής τερατογένεσης» (βλ. υποσημ. 1), αυτό σίγουρα δεν 
οφείλεται στο λανθασμένο σχηματισμό της, αλλά στη δημιουργία 
εντέλει ενός ανεπιτυχούς (σύμμεικτου) όρου. Ανεπιτυχούς 
γιατί η επιλογή μόνο του τμήματος para  χωρίς κάποιο στοιχείο 
από τη ρίζα plegic του paraplegic καθιστά αδιαφανή την 
πρόσβαση στην ετυμολογία της λέξης, εμποδίζει την άμεση και 
αναμφίσημη σύνδεση της έννοιας και του όρου/ονόματός της, και 
κάθε άλλο παρά διευκολύνει την επιτυχημένη κατανόηση της 
σημασίας της. Τα «παρα-τράγουδα» που συνόδευσαν την πορεία 
της τόσο στα αγγλικά όσο και στα ελληνικά οφείλονται επιπλέον 
στο γεγονός ότι κατά την ονοματοδοσία δε λήφθηκε υπόψη ούτε η 
πολυσημία του para- ως προθήματος στα αγγλικά, ούτε βέβαια και 
η παραγωγικότητα του αντιστοίχου του παρα- στα ελληνικά.  

Φαίνεται – όπως επιβεβαιώνεται από τη μικρή σε κλίμακα αλλά 
αποκαλυπτική σε στοιχεία έρευνά μας σε Άγγλους φυσικούς 
ομιλητές – ότι οι Άγγλοι, όπως και οι Έλληνες, δεν αντιλαμβάνονται 
άμεσα την ετυμολογία της λέξης, δεν εξάγουν το σημασιολογικό 
χαρακτηριστικό αγώνες για ανάπηρους μέσω των μορφολογικών 
στοιχείων της και, πολύ περισσότερο, δε θεωρούν ότι αυτό είναι το 
ουσιώδες χαρακτηριστικό της σημασίας της. Γνωρίζουν ότι 
πρόκειται για αγώνες στους οποίους συμμετέχουν αθλητές με 
κάποια αναπηρία, αλλά δεν οδηγούνται σε αυτό το κομμάτι της 
σημασίας μέσω του para-. Το para- δύσκολα προκαλεί την 
ανάκληση του “paraplegic”, ενός δηλαδή ιατρικού όρου, που 
μάλιστα δεν είναι καθόλου διαδεδομένος στη γενική γλώσσα. 
Αντίθετα, όπως και στα ελληνικά, το para- παραπέμπει τον Άγγλο 
σε κάτι παράλληλο ή κοντινό χρονικά, όπως στο “parallel”, ή σε 
κάτι παρεμφερές ή συμπληρωματικό, όπως στο paramedic ή 
στο paramilitary, σημασίες που διατηρεί το πρόθημα para- και στα 
αγγλικά10.  

Πάντως, εκτός από τους ανεπιτυχείς χειρισμούς κατά την 
ονοματοδοσία, στην παρερμηνεία των συστατικών από τα οποία 
αποτελείται η λέξη συνέβαλε και μια σειρά άλλων, εξωγλωσσικών 
συμπτώσεων. Τα χαρακτηριστικά που αναγνωρίζουν στη 
σημασία της λέξης μέσω των σημασιών του παρα- τόσο οι Άγγλοι 
όσο και οι Έλληνες ομιλητές όχι μόνο δεν είναι αβάσιμα, αντίθετα 
είναι υπαρκτά, μόνο που δεν είναι αυτά που θα λέγαμε ουσιώδη, 
αυτά που συνιστούν δηλαδή τον πυρήνα της σημασίας της. Με 
άλλα λόγια, οι Παρ(α)ολυμπιακοί αγώνες είναι Ολυμπιακοί αγώνες 
για αθλητές με αναπηρία, που επιπλέον συμβαίνει να: 

                                                 
9 Πρβλ. Γ. Μπαμπινιώτης, ΤΟ ΒΗΜΑ, 8/8/2004 : «Το παραλυμπικός 
καταστρέφει ανεπανόρθωτα το ετυμολογικό ίνδαλμα τής λέξης (που είναι 
Όλυμπος και Ολυμπιακός με αρκτικό φωνήεν το ο-) και ανακαλεί 
περισσότερο, μέσω φωνητικών συνειρμών, λέξεις όπως παρα-λυμένος, 
παρα-λυτικός, παρά-λυτος, παρά-λογος και, κατ' επέκταση, παρα-
στρατιωτικός, παρα-οικονομία, παρα-ψυχολογία κ.ά.». 

10 Μερικοί Έλληνες ομιλητές αποδίδουν στο Παρα(ο)λυμπιακός μέσω του 
προθήματος παρα- και τη σημασία «παρακατιανός»,  «δεύτερος», 
«δευτερεύων». 
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• πραγματοποιούνται αμέσως μετά τους Ολυμπιακούς και, 
μάλιστα, με επίσημη συμφωνία από το 1988, στον ίδιο τόπο 
και στις ίδιες εγκαταστάσεις – άρα δεν είναι αβάσιμη ή άστοχη 
η αναγνώριση της παραλληλίας για τα δύο γεγονότα11, 

• να είναι συμπληρωματικοί ή παρεμφερείς με το μεγάλο 
αθλητικό γεγονός, αφού πρόκειται για τη δεύτερη 
σημαντικότερη αθλητική διοργάνωση στον κόσμο μετά τους 
Ολυμπιακούς, η οποία αφορά μια μεγάλη κατηγορία 
επαγγελματιών αθλητών, αυτών με κάποια αναπηρία.  

Καταλήγοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι, αν προκύπτει κάτι 
ενδιαφέρον από την παραπάνω έρευνα, αυτό δεν είναι κυρίως η 
αποκάλυψη άλλης μιας περίπτωσης παρ-ετυμολογίας. Το 
ενδιαφέρον είναι ότι με αφορμή την περίπτωση μιας ετυμολογικής 
παρερμηνείας επιβεβαιώνονται τα ακόλουθα: 

• πόσο δύσκολο και πολύπλοκο είναι το έργο της 
ονοματοδοσίας, 

• πόσο οι επιλογές στην πρώτη δημιουργία ενός όρου 
επηρεάζουν την πορεία του στην ίδια γλώσσα αλλά και στις 
άλλες γλώσσες,  

• πόσο αναγκαία είναι η συμβολή της διαγλωσσικής 
πληροφορίας και κατά τη δημιουργία νέων όρων αλλά και 
κατά την απόδοσή τους σε άλλες γλώσσες,  

• πόσο προσεχτικοί πρέπει να είναι οι γλωσσολόγοι και οι 
ορολόγοι όταν  καλούνται να χειριστούν το ετυμολογικό εύρημα 
που αποκαλύπτει κάποιο παρετυμολογικό παράπτωμα, 
ιδιαίτερα όταν το δεύτερο είναι ευρέως διαδεδομένο. Πάντως, 
σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση η ετυμολογία δεν μπορεί να 
αποτελεί το μοναδικό και αποκλειστικό κριτήριο για τη 
«νομιμοποίηση» ή την επιβολή ανεπιτυχών κατά τα άλλα 
όρων, επειδή είναι ορθά σχηματισμένοι, ή το αντίστροφο, τον 
«εξοβελισμό» επιτυχημένων ή διαδεδομένων όρων επειδή 
δεν είναι ορθά σχηματισμένοι. 

Ε.Μ. 
 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 
Πόσες «οικολογίες» υπάρχουν; 

 
Η λέξη ή, ακριβέστερα, ο επιστημονικός όρος «Οικολογία» είναι 
ένας νεολογισμός που έγινε του συρμού. Παράλληλα, η έννοιά του 
χρησιμοποιείται σε μία από τις βασικές σημασίες του όρου που 
είναι παραγνωρισμένη. 
Ο όρος είναι δημιούργημα βρετανού ελληνομαθούς επιστήμονα και 
γλωσσοπλάστη ο οποίος το 1873 δημοσίευσε τη λέξη Oecology. 
Η ορθογραφία ύστερα απλοποιήθηκε σε Ecology. 
Σημασιολογία: 
α) Ο κλάδος της Βιολογίας που ασχολείται με τις φυσικές σχέσεις 

μεταξύ οργανισμών και του περιβάλλοντός τους. 
β) Οι φυσικές αρχές συνολικά, π.χ. η οικολογία ενός φυτού ή ενός 

ζωικού είδους κ.ο.κ. 
γ) Οικολογία Γεωπολιτική. Μελέτη της κατανομής ενός 

πληθυσμού σε συγκεκριμένο χώρο, αναφορικά με τις φυσικές 
και κοινωνικές αιτίες και τις συνέπειες αυτών. 

δ1) Ανθρώπινη Οικολογία: (Αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ: Human 
Ecology). Κλάδος της Κοινωνιολογίας που μελετά κατά χώρο 
και χρόνο τις αμοιβαίες σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και της 
κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής οργάνωσής τους. 

δ2) Το αυτό, με αναφορά στις οργανωτικές και τεχνικές μεθόδους 
για βελτιώσεις. 

Είναι προφανές ότι η Ανθρώπινη Οικολογία, όπως ορίζεται, 
συνδέεται άμεσα με τη διεύρυνση, τον προβληματισμό και την 
προσπάθεια για ποσοτική και ποιοτική άνοδο της παραγωγικό-
τητας· μακροοικονομικώς βέβαια. 

Δ.Π. 

                                                 
11 Χαρακτηριστικό απόσπασμα από ελληνική ιστοσελίδα όπου επιχειρείται ο 
ορισμός της λέξης: «Τι είναι οι Παραολυμπιακοί Αγώνες; Όπως 
υποδηλώνει και η ίδια η λέξη, οι «Παραολυμπιακοί Αγώνες» είναι «παρά» 
δηλαδή «πολύ κοντά» στους γνωστούς Ολυμπιακούς Αγώνες και αφορούν 
τη διοργάνωση κορυφαίων αθλητικών εκδηλώσεων διεθνούς χαρακτήρα 
με τη συμμετοχή ατόμων με σωματικές ιδιαιτερότητες...». 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ12 έλα κι εσύ 

Ορολογική κατάρτιση 
με πολλούς αποδέκτες 

Στόχος της ΕΛΕΤΟ για το άμεσο μέλλον 
Στις αρχές Νοεμβρίου του 2004 συζητήθηκε στο ΓΕΣΥ ποια θα 
ήταν η θέση της ΕΛΕΤΟ στην ανοικτή συζήτηση της Συνόδου 
Κορυφής για την Ορολογία (Βαρκελώνη, 26-27/11/04) σχετικά με 
ένα γενικό και σοβαρό ζήτημα της σημερινής διεθνούς ορολογικής 
σκηνής: το ζήτημα της έλλειψης επαρκούς συνεννόησης και 
συνεργασίας ανάμεσα στους ειδικούς των διάφορων θεματικών 
πεδίων (επιστημών, τεχνικών κλάδων, επαγγελματικών τομέων 
κτλ.) τόσο μεταξύ τους όσο και με τους ορολόγους, τους ειδικούς 
της Ορολογίας (δηλαδή επιστήμονες της γλώσσας, της 
μετάφρασης, της γλωσσικής τεχνολογίας κ.ά. με εξειδίκευση στην 
Ορολογία). 
Κατά την ομόφωνη γνώμη του ΓΕΣΥ, κλειδί για την «ορολογική» 
προσέγγιση τόσο των ειδικών μεταξύ τους (μέσα στα θεματικά 
πεδία, αλλά και μεταξύ των θεματικών πεδίων), όσο και των 
ειδικών με τους ορολόγους, είναι η κοινή κατάρτιση και «τριβή». 
Εδώ είναι ένας ρόλος που πρέπει και μπορούν να αναλάβουν οι 
οργανώσεις Ορολογίας όπως η ΕΛΕΤΟ. Από τη μια οι ειδικοί να 
καταρτιστούν στη γλώσσα και στις αρχές και μεθόδους της 
Ορολογίας, ώστε να εμβαθύνουν στις έννοιες του ίδιου του 
θεματικού πεδίου τους, αλλά και στις πολλές διαπεδιακές έννοιες 
που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Από την άλλη, οι ορολόγοι να 
εγκύψουν «επί της ουσίας» στην εργασία «ονοματοδοσίας» 
των ειδικών συμμετέχοντας σε κοινά όργανα (επιτροπές, ομάδες), 
όπως συμβαίνει με το χαρακτηριστικό ελληνικό παράδειγμα της 
ΜΟΤΟ.13 
Την άποψη αυτή μετέφεραν ο Πρόεδρος και η Γραμματέας του 
ΓΕΣΥ στη Σύνοδο Κορυφής, όπου διαπίστωσαν ότι προς αυτήν 
την κατεύθυνση ήταν και οι απόψεις των άλλων συνομιλητών-
φορέων. Αυτή η κοινή συνιστώσα της παγκόσμιας πορείας της 
Ορολογίας ενυπάρχει «στο γράμμα και στο πνεύμα» της 
Διακήρυξης των Βρυξελών (βλέπε άρθρο πρώτης σελίδας).  

Η ΕΛΕΤΟ είναι αποφασισμένη να προχωρήσει προς την 
κατεύθυνση αυτή, με ένα Πρόγραμμα/Σεμινάριο Ορολογικής 
Κατάρτισης. Εποικοδομητικές προτάσεις/απόψεις από τα μέλη 
της, τους φίλους της, τους αναγνώστες του «Ο» είναι 
ευπρόσδεκτες. Θα επανέλθουμε. 

Κ.Β. 

«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. 
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
Β. Α. Φιλόπουλος, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής, Κ. Ζερίτη, Μ. Καρδούλη, Α. Λάμπρου-Γκόνου, 
Ε. Μάντζαρη, Ζ. Ξενάκη-Βαρλά, Δ. Παναγιωτάκος, Β. Α. Φιλόπουλος. 

Τηλέφωνα:  πρωί: 210-8619521, 210 6118986 
 βράδυ: 210-8619521, 6974321009 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma0.htm 

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. 

Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
ή μέρους του “Ο” με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 

 

                                                 
12  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
13 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 Τηλε-
πικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), στο πλαίσιο επίσημης συνεργασίας με τον 
Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 
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Hellenic Society  for  Terminology  (ELETO) 
 
ΓΡΑΦΕΙΑ: 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Τηλ.: 210 8619521, 210 6111020, 210 6546539 
Τηλεομ.: 210 8068299 
Ηλ-Ταχ.: Tvaleonti@otenet.gr T 
Ιστότοπος: TUhttp://sfr.ee.teiath.gr/Orogramma.htm UT 

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) 
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 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
καλεί τα μέλη της στη Γενική 

Συνέλευση του 2005 
στις 23 Μαΐου στο Γενικό Χημείο του Κράτους 

 
Αγαπητά μέλη, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ σας προσκαλεί στην 
ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση 2005 της ΕΛΕΤΟ που θα 
πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Γενικού Χημείου του 
Κράτους, Οδός Τσόχα 16, Αμπελόκηποι, στις 23 Μαΐου, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00-21.00, με θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 
 1. Εκλογή Προέδρου της Γ.Σ. και δύο πρακτικογράφων 
 2. Απολογισμός Πεπραγμένων 
 3. Οικονομικός Απολογισμός 
 4. Εκθεση Ελέγχου της Ελεγκτικής Επιτροπής 
 5. Απολογισμός/Προγραμματισμός Εργασιών Ορολογίας 
 6. Εγκριση Πεπραγμένων ΔΣ, ΓΕΣΥ και  
  Προϋπολογισμού 
 7. Αλλα Θέματα. 
Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το Καταστατικό, στη Γενική 
Συνέλευση μπορούν να συμμετάσχουν τα μέλη όλων των 
κατηγοριών με δικαίωμα λόγου, αλλά δικαίωμα ψήφου 
έχουν μόνο τα ταμειακώς εντάξει τακτικά και ομόλογα 
μέλη. Όσα μέλη δεν είναι ταμειακώς εντάξει θα 
τακτοποιηθούν την ίδια μέρα πριν από τη Συνεδρίαση. 

Φιλικά 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
 
 
 

Το κόψιμο της πίτας της ΕΛΕΤΟ 
(16 Φεβρουαρίου 2005) 

 
Η εκδήλωση της κοπής της πίτας της ΕΛΕΤΟ, που 
πραγματοποιήθηκε στις 16-2-05, στην ταβέρνα Ο ΤΕΛΗΣ 
στην Παλαιά Πεντέλη είχε μεγάλη επιυχία. 
Παρευρέθησαν αρκετά μέλη αλλά και φίλοι της ΕΛΕΤΟ, και 
η «γαστρονομική ευωχία» που είχαμε προαναγγείλει στο 
προηγούμενο φύλλο ανταποκρίθηκε πλήρως στις προσδο-
κίες μας. 
Το φλουρί, που είχε αντίκρυσμα το «Λεξικό της Φιλοσο-
φίας» του καθηγητή Θεοδόση Πελεγρίνη, «έπεσε» στο 
μέλος της ΕΛΕΤΟ και μέλος του ΓΕΣΥ Κατερίνα Ζερίτη. 

Εκτός από το φλουρί, διενεργήθηκε και δωρεάν κλήρωση, 
στην οποία «κέρδισε» ο λαχνός της φίλης της ΕΛΕΤΟ 
Ελευθερίας Παπαδοπούλου και το δώρο ήταν ένα 
αντίτυπο του βιβλίου «Ελληνική Ορολογία: έρευνα και 
εφαρμογές», έκδοσης του ΙΕΛ, 2004. 
Κατά την εκδήλωση εκφώνησε λόγο ο Γενικός Γραμματέας 
Κώστας Βαλεοντής, με τον οποίο παρότρυνε τα μέλη των 
Ομάδων Ορολογίας να πρωτοστατούν στη διάδοση των 
ελληνικών όρων που οι ίδιοι παράγουν. 
Φωτογραφίες από την εκδήλωση μπορείτε να δείτε στον 
ιστότοπο: 
http://sfr.ee.teiath.gr/htmSELIDES/Technology/Orogramma
/photos/eleto05.htm  
 
 

5P

ο
P Συνέδριο 

«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία»
13-15 Οκτωβρίου 2005, Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ 

Κρίσιμες ημερομηνίες 
15 Ιουνίου 2005: Τελική ημερομηνία παραλαβής των 

πλήρων κειμένων των 
εγκεκριμένων ανακοινώσεων  

13-15 Οκτ.2005 Διεξαγωγή του 5P

ου
P Συνεδρίου 

Για τις λεπτομέρειες βλέπε ιστότοπο του 5P

ου
P Συνεδρίου: 

TUhttp://sfr.ee.teiath.gr/htmSELIDES/Technology/ 
Orogramma/5synedr01.htmUT  

 
 
 
 

 

Κατάλογος των ανακοινώσεων 
που εγκρίθηκαν για το 5ο Συνέδριο 

Ο κατάλογος που ακολουθεί στη δεύτερη σελίδα 
περιλαμβάνει τους τίτλους των εργασιών που ενέκρινε η 
Επιστημονική Επιτροπή του 5ου Συνεδρίου «Ελληνική 
Γλώσσα και Ορολογία» για να παρουσιαστούν στο 
Συνέδριο. Η παράθεσή τους είναι σύμφωνα με την 
κατάταξή τους στις θεματικές ενότητες του Συνεδρίου. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 5ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
(Στο ακριβές πρόγραμμα του Συνεδρίου  
δεν θα τηρηθεί απαραίτητα η ίδια σειρά) 

Ενότητα 1 – Διαχρονική θεώρηση θεμάτων 
Ορολογίας 
• L’art de la fauconnerie : réalisation d’une base de 

données terminologique diachronique et bilingue 
italien-espagnol –  
Franco Bertaccini, Isabella Oss Pinter 

• Θεωρία, θεώρηση, πρακτική τεχνική και τέχνη –  
Ν. Ε. Μαλαγαρδής 

• Η εξέλιξη στη χρήση εξειδικευμένων τεχνικών όρων 
από τους Έλληνες μηχανικούς –  
Κατερίνα Τοράκη, Βαγγέλης Καμαριωτάκης 

Ενότητα 2 – Γλωσσολογικές-οντολογικές αρχές 
της Ορολογίας 
• Πετρ(ο)- και λιθ(ο)- ως στοιχεία της ελληνικής 

ορολογίας – Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 

• L’automatisation de la terminométrie : premiers 
résultats – Jean Quirion 

• Η «διπλή» γλώσσα της επικοινωνίας –  
Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος 

• Μορφές οργάνωσης των όρων στην επιστήμη της 
πληροφόρησης – Διονύσιος Γιαννίμπας 

• Η χρήση της μετοχής των ρημάτων της νεοελληνικής 
στην οροδοσία/ονοματοδοσία των ειδικών θεματικών 
πεδίων – Κώστας Βαλεοντής, Στέλιος Φραγκόπουλος 

Ενότητα 3 – Διδακτική της Ορολογίας 
• Teaching terminology in postgraduate translation 

programmes: an integrated approach –  
Vassilis Korkas, Pantelis Pavlides, Margaret Rogers 

• Διαγλωσσικά ομότυπα ελληνικής και αγγλικής ειδικής 
γλώσσας στην ηλεκτρολογία - ηλεκτρονική – 
γλωσσοδιδακτική πρόταση –  
Μελίνα Κυριαζή-Παπακωνσταντίνου 

• Δυσκολίες κατά την ανάγνωση μαθηματικών 
παραστάσεων και αντιστοίχιση ορολογίας στην 
ελληνική-γαλλική γλώσσα – Μαρία Παπαγεωργίου 

Ενότητα 4 – Ορολογία συγκεκριμένων θεματικών 
πεδίων – Λεξικογραφικές και μεταλεξικογραφικές 
μελέτες 
• Η αεροπορική ορολογία νομοθετικών κειμένων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ελληνικά –  
Μιχάλης Καλλέργης 

• Γαύρος ή σαρδέλα ή αντσούγια; –  
Jean-Yves Bassole 

• Κώδικας οδικής κυκλοφορίας και συμπεριφοράς – 
Ορολογία της κοινής νεοελληνικής και της κυπριακής 
διαλέκτου –  
Φρειδερίκος Βαλετόπουλος, Μαριάννα Κατσογιάννου 

• Μουσικο-τροπίες: Προβλήματα ορολογίας στα νέα 
ελληνικά στην ιστορική μουσικολογία –  
Irmgard Lerch-Καλαβρυτινού 

• Recueil et analyse des dictionnaires maritimes 
bilingues et multilingues comprenant le grec moderne 
– Aθηνά Δελάκη 

Ενότητα 5 – Ορολογικοί πόροι 
• Θέματα οργάνωσης ορολογίας στην εφαρμογή ενός 

ηλεκτρονικού ορολογικού λεξικού για εκπαιδευτική 
χρήση:  η περίπτωση του τρίγλωσσου ορολογικού 
λεξικού για τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων της 
Θράκης – Αγγελική Φωτοπούλου, Βασίλης Κατσούρος, 
Γιάννης Παπαγεωργακόπουλος, Μαρία Τζεβελέκου, 
Γιώργος Καραγιάννης 

• Ο θησαυρός ελληνικών όρων: ένα εργαλείο για τη 
θεματική οργάνωση του περιεχομένου – Διονύσιος 
Γιαννίμπας 

• LEXICON 4γλωσσο λεξικό επιστημονικών και 
τεχνικών όρων – Α. Βασιλειάδου-Ζάχου, Φ. Δημέλη-
Κωνσταντίνου, Μπέρτς Στεπανιάν, Ε. Φίνογλου-
Χαρσούλη 

Ενότητα 6 – Τυποποίηση ορολογίας 
• Προσέγγιση και ερμηνεία βασικών όρων για θέματα 

πρόσβασης, χρήσης και διαχείρισης του 
ραδιοφάσματος – Ιωάννης Π. Χοχλιούρος 

• Η ορολογία της Ε.Ε. στο Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους: επικοινωνιακοί στόχοι και ορολογικές 
επιλογές: – Αγγελική Καραστέργιου  

• Η ορολογία στην ελληνική νοηματική – Α. Ευκλείδη,  
Ε. Κασάπη, Χ. Μ. Πολάτογλου 

• Τα θηλυκά επαγγελματικά ουσιαστικά: γλωσσική 
χρήση και τυποποίηση – Άννα Ιορδανίδου, Έλενα 
Μάντζαρη 

Ενότητα 7 – Νέες Τεχνολογίες και Ορολογία 
• Οδο-λέξις: το ταξίδι της Εγνατίας Οδού στην ορολογία 

κατασκευής και διαχείρισης οδικών έργων – Τμήμα 
Μετάφρασης και Διερμηνείας της «Εγνατία Οδός ΑΕ» 

• Developments in computational terminology 
management  and its influence on terminology science 
and terminology work – Klaus-Dirk Schmitz 

• Διαχείριση ορολογίας για την ανάπτυξη οντολογιών 
επιχειρησιακών διαδικασιών – Μαρίνα Βασιλείου, Όλγα 
Γιαννούτσου, Νίκος Ιωάννου, Στέλλα Μαρκαντωνάτου 

• Ηλεκτρονικά εργαλεία μεταφραστικών μνημών – 
Δυνατότητες εφαρμογής για τη διαχείριση 
μεταφραστικών / ορολογικών μνημών –  
Ευαγγελία Ρήγου  

• Δημιουργία ηλεκτρονικού λεξικού αθλητικής ορολογίας 
– Ράνια Βοσκάκη, Κυριακή Ιωαννίδου, Ανθή 
Κυριακοπούλου, Ολυμπία Τσακνάκη 

• Η Διοργανική Βάση Ορολογίας  ( ΙΑΤΕ ) – Παναγιώτα 
Καλαμβόκα 

• Ορολογία και ηλεκτρονικός ορθογραφικός έλεγχος – 
Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Τίτα Κυριακοπούλου, 
Γεωργία Νικολάου,  Άννα Παναγιώτου-
Τριανταφυλλοπούλου, Βασιλική Φούφη 

Ενότητα 8 – Ορολογία και Μετάφραση 
• Μεταφραστικά λάθη απο φοιτητές στη μετάφραση – 

Δήμητρα Σταθοπούλου, Αφροδίτη Τζαμουράνη 

• Translation plus Terminology – Veljko Prijic, Ioannis 
Manganaras 

• Ειδικές γλώσσες της σύγχρονης εποχής – Η επιρροή 
της αγγλικής στην ελληνική – Αναστασία Παριανού, 
Παναγιώτης Ι. Κελάνδριας 
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 Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 

σχετικά με Ορολογία 
(Διαρκής Πίνακας του «Ο») 

Σε κάθε φύλλο του «Ο» ο Πίνακας Συνεδρίων/Συμποσίων/ 
Σεμιναρίων που δημοσιεύεται περιλαμβάνει εκδηλώσεις που 
έχουν σχέση με Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν στο 
άμεσο μέλλον, στον ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο χώρο. Η 
πληροφόρηση του «Ο» για τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται 
κυρίως από τη συχνή ηλεκτρονική ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ 
από το Infoterm (Διεθνές Κέντρο Πληροφοριών για την 
Ορολογία: http://linux.infoterm.org/),  και από την EAFT 
(Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-aet.net), των 
οποίων είναι μέλος. 
Κάθε φορά αφαιρούνται από τον Πίνακα οι εκδηλώσεις που 
έχουν ήδη διεξαχθεί και προστίθενται άλλες μελλοντικές που 
είναι στη φάση της διοργάνωσης. Η σειρά στον Πίνακα 
ακολουθεί την χρονολογική σειρά με την οποία πρόκειται να 
πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις. 
1. Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Τυποποίησης (EURAS) διοργανώνει 

την 10η Εργομήγυρη της EURAS σχετικά με την «Τυπο-
ποίηση σε μια Διευρυμένη Ευρώπη», 2–3 Ιουνίου 2005, 
Τάλιν, Εσθονία Πληροφορίες: National Library of Estonia, 
http://www.nlib.ee/inglise/indexi.html. Τοπική οργάνωση: Taavi 
Valdlo, Εσθονικό Κέντρο Πληροφορικής http://www.ria.ee  

2. Συνέδριο του Νορβηγικού Δικτύου Ορολογίας (Nordterm) με 
θέμα «Λέξεις έναντι όρων», 9-12 Ιουνίου 2005, Oddi, 
University of Iceland, Reykjavik. Πληροφορίες, πρόγραμμα 
κτλ.: http://www.ismal.hi.is/Nordterm2005-eng.htm  (αγγλικά) 
και http://ismal.hi.is/Nordterm2005-skand.htm  (νορβηγικά) 

3. Διεθνές Θερινό Σχολείο Ορολογίας 2005 στο Πανεπιστήμιο 
Εφαρμοσμένων Επιστημών της Κολονίας, Γερμανία: Διαχείριση 
Ορολογίας: Θεωρία, Πράξη και Εφαρμογές, 18-22 Ιουλίου 
2005. Πληροφορίες - εγγραφές: www.iim.fh-koeln.de/ 
TSS2005/ 

4. TKE 2005, 7ο Διεθνές Συνέδριο σχετικά με Ορολογία και 
Γνωσιομηχανίκευση, Ορολογία και Ανάπτυξη Περιεχομένου, 16 
– 19 Αυγούστου 2005, Επιχειρηματική Σχολή Κοπεγχάγης, 
Δανία. Πληροφορίες: 
http://uk.cbs.dk/konferencer/tke2005/menu/call_for_papers
_workshops 

5. Εργομήγυρη «Μέθοδοι και Εφαρμογές Σημασιολογικής 
Ευρετηρίασης» στο πλαίσιο του συνεδρίου ΤΚΕ, Αύγ. 2005, 
Κοπεγχάγη (βλέπε 6) 

6. Εργομήγυρη «Η εργασία με Συστήματα Διαχείρισης Ορολογίας 
και Γνώσης» στο πλαίσιο του συνεδρίου ΤΚΕ, Αύγ. 2005, 
Κοπεγχάγη (βλέπε 6) 

7. Εργομήγυρη «Μοντελοποίηση κατηγοριών και ιδιοτήτων σε 
ορολογίες και οντολογίες» στο πλαίσιο του συνεδρίου ΤΚΕ, 
Αύγ. 2005, Κοπεγχάγη (βλέπε 6) 

8. Η Πανεπιστημιακή Οργάνωση Γαλλοφωνίας και το Δίκτυο 
Λεξικολογία – Ορολογία – Μετάφραση διοργανώνουν το 
συνέδριο «Journées LTT 2005», Βρυξέλες, 6-10 Σεπτεμβρίου 
2005. Πληροφορίες: http://www.ltt.auf.org/brux.html . 

9. 5ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», 13-15 
Οκτωβρίου 2005, Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ. Πληροφορίες:  
http://sfr.ee.teiath.gr/htmSELIDES/Technology/ 
Orogramma/5synedr01.htm  

Κ.Β. 
 
 
 

 

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 

 
Η Γενική Αντιπροσωπεία για τη Γαλλική γλώσσα και τις 
γλώσσες της Γαλλίας (la Délégation générale à la langue 
française et aux langues de France) που λειτουργεί υπό την 
αιγίδα του Πρωθυπουργού της Γαλλίας δημιούργησε τη 
Βάση Δεδομένων CRITER (Corpus du Réseau 
Interministériel de Terminologie) η οποία ενημερώνεται 

αδιάκοπα και περιέχει όλους τους όρους που 
δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τη 
Γενική Επιτροπή Ορολογίας και Νεολογίας και τους 
οποίους μπορεί κανείς να συμβουλευθεί στον ιστότοπο 
www.culture.gouv.fr/culture/dglf/terminologie/base-
donnees.html  

 
Η Γενική Αντιπροσωπεία για τη Γαλλική γλώσσα και 
τις γλώσσες της Γαλλίας (la Délégation générale à la 
langue française et aux langues de France) επίσης σε 
συνεργασία κυρίως με την Union Latine και την Κυβέρνηση 
του Κεμπέκ δημιούργησαν, το 1993, το πανλατινικό δίκτυο 
ορολογίας REALITER με σκοπό την ενθάρρυνση για μια 
εναρμονισμένη ανάπτυξη των νεολατινικών γλωσσών 
δεδομένης της κοινής προέλευσής τους.  

Δεδομένου ότι όλες οι γλώσσες αυτές προέρχονται από τα 
λατινικά μπορούν να καταφύγουν σε κοινούς ή 
παραπλήσιους τρόπους λεξιλογικού σχηματισμού. 
Συγκέντρωσε, λοιπόν, τους πιο σημαντικούς συνεργάτες σε 
θέματα ορολογίας σε πέντε επίσημες λατινογενείς 
γλώσσες: ισπανικά, γαλλικά, ιταλικά, πορτογαλικά και 
ρουμανικά. Αργότερα, προστέθηκαν και τα καταλανικά και 
τα γαλικιανικά.  

Εκτός από το REALITER υπάρχουν και άλλες βάσεις 
δεδομένων των λατινογενών γλωσσών όπως η Portalingua 
και η Balneo 2 καθώς επίσης και ηλεκτρονικά λεξιλόγια 
όπως το IULATERM. Για περισσότερες πληροφορίες 
συμβουλευτείτε το www.realiter  

Κ.Ζ. 
 
 
 
 
 

Εμβάθυνση στη σημασία 
των λέξεων (5) 

 

Αλήθεια, αληθής 
Αλήθεια*: Η έννοια που από αρχαιοτάτων χρόνων 

απασχόλησε φιλοσοφία, λογοτεχνία, μυθολογία, 
δικαιοσύνη. Είναι ο στόχος και το ιδανικό στην 
προσπάθεια να φτάσει κανείς το σωστό, την 
πραγματικότητα, ερευνώντας τις καταστάσεις 
που κατά οποιοδήποτε τρόπο συνδέονται με το 
συγκεκριμένο ενδιαφέρον του. 

Αληθής: από το στερητικό α και το λήθη (λησμονιά) – 
λήθος, δωρ. λάθος (αυτό που λανθάνει, διαφεύ-
γει την προσοχή, σφάλμα). 

Αλήθεια: χωρίς λάθος (σφάλμα). 

*  *  * 
Αδελφός**από το αθροιστικό α και το δέλφος-δελφύς 

(μήτρα), αυτός που προέρχεται από την ίδια 
μήτρα (μητέρα) με άλλον. Αρχικά σημαίνει μόνο 
αυτόν που έχει την ίδια μητέρα με άλλον (τον 
ομομήτριον αδελφόν), σε αντίθεση με το αρχαίο 
φρατήρ ή φράτωρ που σήμαινε τον ομοπάτριο 
αδελφό. Τελικά, με τον καιρό, το αδελφός 
επεκράτησε και για τις δύο περιπτώσεις. 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Κατά πάσαν πιθανότητα*** από το 
φρατήρ προέκυψε το λατινικό frater και τα παράγωγά 
του fraternus, fraternitas κτλ. που πέρασαν στις λατι-
νογενείς γλώσσες με τη σημερινή  έννοια αδελφός, (και 
εκ πατρός και εκ μητρός) και τα παράγωγά της 
αδελφικός, αδελφότητα κτλ. π.χ. ιταλ. fratello, fraterno, 
fraternità, γαλλ. frère, fraternel, fraternité, αγγλ. 
fraternal, fraternity κ.ά.  

 
*  α) Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse (Λαρούς), β) Ετυμολο-

γικόν Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής – J. B. Hofmann 
**  Λεξικό Νέας Ελληνικής Γλώσσας – Γ. Μπαμπινιώτη. 
***  Cassel’s New Latin Dictionary, 1968. 

Ζ.Ξ-Β. 
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(Παραδείγματα από το έργο της ΜΟΤΟP

1
PT) 

binary digit = δυαδικό ψηφίο 

bit = δυφίο 
 

A. Στην αγγλική ως γλώσσα πηγής 

Έννοια: 
Ορισμός2: digit of the binary numeration system  

Note: This digit may be 0 or 1. 
τύπος ορισμού: intentional - generic 
πλησιέστερο γένος: digit 
διακριτικό χαρακτηριστικό: of the binary numeration system  

Όρος: 

Σύμβαση της γλώσσας πηγής: 

Αγγλικός όρος: binary digit (σύμπλοκος όρος) 
Ορολογική κατηγορία: dD3 (d = binary, D = digit) 

Αγγλικός συνώνυμος σύντομος όρος: bit (σύμμειγμα) 
Τρόπος δημιουργίας: σύμμειξη: b(inary) (dig)it 

Συμμετοχή του όρου σε πολυπλοκότερους σύμπλοκους 
όρους: bit rate, bit string, bit oriented, bit transparent, 7-
bit code, dibit... 

 

B. Στην ελληνική ως γλώσσα στόχου 

Έννοια: 
Ορισμός: ψηφίο του δυαδικού συστήματος αρίθμησης. 

Σημείωση: Το ψηφίο αυτό μπορεί να είναι 0 ή 1. 
τύπος ορισμού: εντατικός - ειδογονικός 
πλησιέστερο γένος: ψηφίο 
διακριτικό χαρακτηριστικό: του δυαδικού συστήματος αρίθμησης 

Αναλογικός Κανόνας 

 

 

 

 

 

 

Όρος: 

Σύμβαση της γλώσσας στόχου: 

Ελληνικός όρος: δυαδικό ψηφίο (σύμπλοκος όρος) 
Ορολογική κατηγορία: πΠ4 (π = δυαδικό, Π = ψηφίο) 

Ελληνικός συνών. σύντομος όρος: δυφίο (σύμμειγμα) 
Τρόπος σύμμειξης: δυ(αδικό) (ψη)φίο 

                                                 
1 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), στο πλαίσιο επίσημης συνεργασίας με 
τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 

2 Ο ορισμός αυτός είναι εντατικός (intentional) και είναι ισοδύναμος με τον 
εκτατικό (extensional) ορισμό που δίνει το ISO/IEC 2382-1:1993: «either of 
the digits 0 or 1 when used in the binary numeration system». 

3 d = determining  component, D = Determined component 
4 π = προσδιοριστικό συνθετικό, Π = Προσδιοριζόμενο συνθετικό 

Συμμετοχή του όρου σε πολυπλοκότερους σύμπλοκους 
όρους: δυφιορρυθμός, δυφιοσειρά, δυφιοστρεφής, 
δυφιοδιαφανής, 7-δυφιακός κώδικας, διδυφίο... 

Κ.Β. 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

5
PT έλα κι εσύ 

Διαπεδιακές συνωνυμίες όρων – 
initiator – εκκινητής 

Πρόσφατη «ηλεκτρονική» συζήτηση με το ιδρυτικό μέλος 
της ΕΛΕΤΟ Γιάννη Κάββουρα, καθηγητή πληροφορικής 
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), έφερε, 
καταρχήν στη ΜΟΤΟ και στη συνέχεια στο ΓΕΣΥ, το θέμα 
της απόδοσης του όρου «initiator» (πρόσωπο ή διάταξη 
που ξεκινά/αρχίζει μια διεργασία) με το ελληνικό 
νεολογισμό «εναρκτής», που μπορεί να θεωρηθεί 
παράγωγο του αρχαίου αποθετικού ρήματος ενάρχομαι. 
Η ΜΟΤΟ, που χρησιμοποιεί την απόδοση εκκινητής (πα-
ράγωγο του ρ. εκκινώ) στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, 
θεωρώντας πάντα σοβαρή υπόθεση την διαπεδιακή 
εναρμόνιση, εξέτασε κατά πόσον η απόδοση εναρκτής (ή 
ενάρκτης) θα μπορούσε να καλύψει και τις δικές της 
περιπτώσεις.  
Βέβαια, η ΜΟΤΟ δεν έχει ασχοληθεί απλώς με την 
απόδοση του initiator ως ενός μεμονωμένου όρου, έστω 
και σε σύμπλοκους σχηματισμούς όπως: εκκινητής 
κλήσεων, εκκινητής συσχέτισης, εκκινητής διαλόγου, 
εκκινητής υπηρεσίας κ.ά., αλλά με ολόκληρη οικογένεια 
όρων (121 όροι) όπου χρησιμοποιούνται πολλοί τύποι του 
(μεταβατικού) ρήματος initiate και συγκεκριμένα: 

initiate: με απόδοση εκκινώ, 
initiating (ως γερούνδιο): με αποδόσεις εκκίνηση, εκκίνησης 
(ως προσδιορ.), π.χ.initiating system – σύστημα εκκίνησης. 
initiating (ως μετοχή): με αποδόσεις εκκινών, εκκινούσα, 
εκκινούν, π.χ. initiating entity εκκινούσα οντότητα. 
initiated: με αποδόσεις εκκινημένος, εκκινών, εκκίνησης., 
π.χ. call initiated state – κατάσταση Εκκίνηση Κλήσης. 
initiator: με απόδοση εκκινητής, π.χ. call initiator – εκκινη-
τής κλήσεων. 

Μετά την επανεξέταση όλων των όρων, η ΜΟΤΟ 
παραμένει στο εκκινώ και τα παράγωγά του για τους 
παραπάνω και για μελλοντικούς άλλους όρους, δεδομένου 
ότι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αδύνατο να 
χρησιμοποιηθούν τόσο το ίδιο το ενάρχομαι όσο και τα 
παράγωγά του.  

Κ.Β. 
«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. 
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
Β. Α. Φιλόπουλος, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής, Κ. Ζερίτη, Μ. Καρδούλη, Α. Λάμπρου-Γκόνου, 
Ε. Μάντζαρη, Ζ. Ξενάκη-Βαρλά, Δ. Παναγιωτάκος, Β. Α. Φιλόπουλος. 

Τηλέφωνα:  πρωί: 210-8619521, 210 6118986 
 βράδυ: 210-8619521, 6974321009 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma0.htm 

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. 

Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
ή μέρους του “Ο” με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 

 

                                                 
5  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

 

       Όροι ... στ΄ αμόνι       
 

 

Γλώσσα 
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Σχηματισμός σύμπλοκου 
όρου: ανάλογος 

Άμεσα συνθετικά: 
αντίστοιχα D Π και d π 

Σχηματισμός συνώνυμου 
σύντομου όρου: ανάλογος 
(σύμμειξη αντίστοιχων 
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ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society  for  Terminology  (ELETO) 
 
ΓΡΑΦΕΙΑ: 
Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: 
Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 

 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Τηλ.: 210 8619521, 210 6111020, 210 6546539 
Τηλεομ.: 210 8068299 
Ηλ-Ταχ.: Tvaleonti@otenet.gr T 
Ιστότοπος: TUhttp://sfr.ee.teiath.gr/Orogramma.htm UT 

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) 
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Η τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση 
της ΕΛΕΤΟ 

έγινε τελικά την 1η Ιουνίου 2005 

Ύστερα από την ανωμαλία, και ταλαιπωρία για μερικά μέλη 
της ΕΛΕΤΟ, που προκάλεσε η άρνηση – την τελευταία 
στιγμή – της νέας Διοίκησης του Γενικού Χημείου του 
Κράτους (ΓΧΚ) να τηρήσει τη δέσμευση της προηγούμενης 
Διοίκησης (που σημειωτέον είχε εξασφαλιστεί εγγράφως και 
προφορικώς) και να μας διαθέσει το Αμφιθέατρο του ΓΧΚ, η 
Γενική Συνέλευση της ΕΛΕΤΟ πραγματοποιήθηκε την 1η 
Ιουνίου 2005 στην αίθουσα διαλέξεων του Ινστιτούτου 
Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ), Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου, 
στον Παράδεισο Αμαρουσίου, που μας παραχωρήθηκε 
ευχαρίστως από τον διευθυντή του ΙΕΛ, καθ. Γιώργο 
Καραγιάννη. 
Θα ήταν άδικο να σκιασθεί η μακρόχρονη συνεργασία της 
ΕΛΕΤΟ με το ΓΧΚ μετά το παραπάνω ατυχές γεγονός. Το 
ΓΧΚ είχε διατεθεί πολλές φορές για τη διεξαγωγή της 
Γενικής Συνέλευσης της ΕΛΕΤΟ, αλλά και για άλλες 
εκδηλώσεις (παράδοση διαλέξεων) που προέβαλλαν όχι 
μόνο την ΕΛΕΤΟ, αλλά και το ίδιο το ΓΚΧ. Η σκιά του 
συμβάντος με το οποίο έληξε αυτή η συνεργασία βαρύνει 
μόνο τη νέα διοίκηση του ΓΧΚ, δηλαδή τα συγκεκριμένα 
πρόσωπα, και όχι το φορέα. Η ΕΛΕΤΟ γυρίζει σελίδα… 
Τη Γενική Συνέλευση, που ήταν απολογιστική, επελέγη να 
διευθύνει, ως ο εκ παραδόσεως Πρόεδρός της, ο Πανα-
γιώτης Βαρλάς, ο οποίος υπήρξε άψογος, όπως εξάλλου  
και κάθε άλλη φορά στο παρελθόν. Τον απολογισμό 
πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσίασε ο 
Αντιπρόεδρος του ΔΣ Τζάνος Ορφανός. Τον απολογισμό 
εργασιών ορολογίας του ΓΕΣΥ παρουσίασε ο Πρόεδρος του 
ΓΕΣΥ και Γενικός Γραμματέας της ΕΛΕΤΟ Κώστας 
Βαλεοντής. Τον οικονομικό απολογισμό έτους 2004 και τον 
προϋπολογισμό έτους 2005 παρουσίασε η Ταμίας Άννα 
Λάμπρου-Γκόνου. Τέλος την έκθεση της Ελεγκτικής 
Επιτροπής παρουσίασε ο πρόεδρός της Κώστας Ριζιώτης. 
Πρακτικογράφοι της ΓΣ ήταν η Έλενα Μάντζαρη, 
Γραμματέας του ΓΕΣΥ και η Άννα Νικολάκη, μέλος του 
ΓΕΣΥ. 
Υπήρξε ανταπόκριση και ενδιαφέρον των παρόντων μελών 
για τα θέματα που απασχολούν το ΔΣ και το ΓΕΣΥ και έγινε 
ευρεία συζήτηση για τη μελλοντική πορεία της ΕΛΕΤΟ και 
για την ανάγκη δραστηριοποίησης περισσότερων μελών, 
αλλά και ευρύτερης διάδοσης των ζητημάτων ορολογίας και 
των προτάσεων της ΕΛΕΤΟ. 

Κ.Β. 

5ο Συνέδριο 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 

13-15 Οκτωβρίου 2005, Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ 
Συνδιοργανωτές: 
• Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
• Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) 
• Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) 
• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) 
• Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ) 
• Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) 
• Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) 
• Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) 
• Οργανισμός για τη Διεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ) 
• Πανελλήνιος Σύλλογος Επαγγελματιών Μεταφραστών (ΠΣΕΜ) 
• Παγκύπρια Ένωση Πτυχιούχων Μεταφραστών και Διερμηνέων. 

Ενδιαφέρεστε; 
Εκμεταλλευτείτε τις ημερομηνίες για τη συμμετοχή: 
 Μέχρι 31/8/2005 Μετά τις 31/8/2005 
Μέλη συνδιοργανωτών €   80 ή CYP 45 €   95 ή CYP 55 
Μη μέλη € 100 ή CYP 60 € 120 ή CYP 70 
Φοιτητές €   50 ή CYP 25 €   60 ή CYP 35 
Διαβάστε και συμπληρώστε την Αίτηση Εγγραφής που είναι 
στην τελευταία σελίδα αυτού του φύλλου και 
α) στείλτε την ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: valeonti@otenet.gr ή 
β) στείλτε την τηλεομοιοτυπικά στον αριθμό 210 8068299. 

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Συνεδρίου: 
http://www.ucy.ac.cy/conferences/Orogramma0.htm 

Θα βρείτε: 
• πληροφορίες για τις επιτροπές του Συνεδρίου (Οργανωτική 
και Επιστημονική) 

• κατάλογο των ανακοινώσεων που εγκρίθηκαν από την 
Επιστημονική Επιτροπή. 

• (σε λίγες μέρες) το αναλυτικό πρόγραμμα των εργασιών του 
Συνεδρίου και την αίτηση εγγραφής 

• τιμές των ξενοδοχείων της Λευκωσίας ειδικά για τους 
συνέδρους του 5ου Συνεδρίου. 

Πληροφορίες Γραμματείας: 
Ελλάδα:  Αλέξης Αλεξόπουλος τηλ. 210 6118911 
 Τζάνος Ορφανός τηλ. 210 6111020 
 Κατερίνα Ζερίτη τηλ. 210 6115636 
 Πηνελόπη Παπαδοπούλου τηλ. 210 9323243 
Κύπρος: Ελισάβετ Σίβας  τηλ.:+357 22 89 23 62 
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 Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με Ορολογία 

(Διαρκής Πίνακας του «Ο») 
Σε κάθε φύλλο του «Ο» ο Πίνακας Συνεδρίων/Συμποσίων/ 
Σεμιναρίων που δημοσιεύεται περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν 
σχέση με Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, 
στον ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο χώρο. Η πληροφόρηση του «Ο» για 
τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή ηλεκτρονική 
ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέντρο 
Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/),  και 
από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-aet.net), 
των οποίων είναι μέλος. 
Κάθε φορά αφαιρούνται από τον Πίνακα οι εκδηλώσεις που έχουν 
ήδη διεξαχθεί και προστίθενται άλλες μελλοντικές που είναι στη 
φάση της διοργάνωσης. Η σειρά στον Πίνακα ακολουθεί την 
χρονολογική σειρά με την οποία πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι 
εκδηλώσεις. 
1. Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Τυποποίησης (EURAS) διοργανώνει 

την 10η Εργομήγυρη της EURAS σχετικά με την «Τυπο-
ποίηση σε μια Διευρυμένη Ευρώπη», 2–3 Ιουνίου 2005, 
Τάλιν, Εσθονία Πληροφορίες: National Library of Estonia, 
http://www.nlib.ee/inglise/indexi.html. Τοπική οργάνωση: Taavi 
Valdlo, Εσθονικό Κέντρο Πληροφορικής http://www.ria.ee  

2. Συνέδριο του Νορβηγικού Δικτύου Ορολογίας (Nordterm) με 
θέμα «Λέξεις έναντι όρων», 9-12 Ιουνίου 2005, Oddi, 
University of Iceland, Reykjavik. Πληροφορίες, πρόγραμμα 
κτλ.: http://www.ismal.hi.is/Nordterm2005-eng.htm  (αγγλικά) 
και http://ismal.hi.is/Nordterm2005-skand.htm  (νορβηγικά) 

3. 5ο Διεθνές Συνέδριο Ορολογίας, Βαρκελώνη, 11-14 Ιουλίου 
2005. Πληροφορίες: http://www.iula.upf.edu/ee 

4. Διεθνές Θερινό Σχολείο Ορολογίας 2005 στο Πανεπιστήμιο 
Εφαρμοσμένων Επιστημών της Κολονίας, Γερμανία: Διαχείριση 
Ορολογίας: Θεωρία, Πράξη και Εφαρμογές, 18-22 Ιουλίου 
2005. Πληροφορίες - εγγραφές: www.iim.fh-koeln.de/ 
TSS2005/ 

5. TKE 2005, 7ο Διεθνές Συνέδριο σχετικά με Ορολογία και 
Γνωσιομηχανίκευση, Ορολογία και Ανάπτυξη Περιεχομένου, 16 
– 19 Αυγούστου 2005, Επιχειρηματική Σχολή Κοπεγχάγης, 
Δανία. Πληροφορίες: 
http://uk.cbs.dk/konferencer/tke2005/menu/call_for_papers
_workshops 

6. Εργομήγυρη «Μέθοδοι και Εφαρμογές Σημασιολογικής 
Ευρετηρίασης» στο πλαίσιο του συνεδρίου ΤΚΕ, Αύγ. 2005, 
Κοπεγχάγη (βλέπε 5) 

7. Εργομήγυρη «Η εργασία με Συστήματα Διαχείρισης Ορολογίας 
και Γνώσης» στο πλαίσιο του συνεδρίου ΤΚΕ, Αύγ. 2005, 
Κοπεγχάγη (βλέπε 5) 

8. Εργομήγυρη «Μοντελοποίηση κατηγοριών και ιδιοτήτων σε 
ορολογίες και οντολογίες» στο πλαίσιο του συνεδρίου ΤΚΕ, 
Αύγ. 2005, Κοπεγχάγη (βλέπε 5) 

9. Η Πανεπιστημιακή Οργάνωση Γαλλοφωνίας και το Δίκτυο 
Λεξικολογία – Ορολογία – Μετάφραση διοργανώνουν το 
συνέδριο «Journées LTT 2005», Βρυξέλες, 6-10 Σεπτεμβρίου 
2005. Πληροφορίες: http://www.ltt.auf.org/brux.html . 

10. 5ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», 13-15 Οκτω-
βρίου 2005, Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ. Πληροφορίες: 
http://www.ucy.ac.cy/conferences/Orogramma0.htm 

11. Ευρωπαϊκό συνέδριο για την ανάπτυξη πληροφοριών, Rhein-
Main Hallen, Wiesbaden, 9-10 Νοεμβρίου 2005. Πληροφορίες: 
u.wirtz@tekom.de  

12. Φόρουμ Ορολογίας και γλωσσικής τεχνολογίας ΤΑΜΑ (Η 
ορολογία σε προηγμένες εφαρμογές διαχείρισης), Wiesbaden, 
10 Νοεμβρίου 2005. Πληροφορίες: http://linux.termnet.org 

13. Συνέδριο «Πολυγλωσσία και Εφαρμοσμένη Συγκριτική 
Γλωσσολογία» (MACL) στις Βρυξέλλες, στις 8, 9 και 10 
Φεβρουαρίου 2006. Υποβολή ανακοινώσεων, πληροφορίες: 
http://www.macl.be 

 
 
 
 

Ένα γράμμα για τις 
ηλεκτρονικοποιήσεις… 

Το παρακάτω γράμμα – με ημερομηνία 22-2-05 – λάβαμε 
από την κα Μαίρη Βλάχου-Χαλκιοπούλου, Φιλόλογο-

Βιβλιοθηκονόμο, Καθ. ΑΤΕΙΘ-ΣΔΟ-Τμ.Βιβλιοθηκονομίας: 
 
«Ηλεποιήσεων συνέχεια… 
 Σχετικά με την χρήση του ηλ- και ηλε- αντί του ολόκληρου επιθέτου 
«ηλεκτρονικός», χάρη συντομίας, η γνώμη μου είναι ότι βοηθά  
περισσότερο  η χρήση του  προθέματος ηλε μπροστά από λέξεις 
που αρχίζουν από σύμφωνο και φυσικά ηλ μπροστά από λέξεις 
που αρχίζουν από φωνήεν. Δεν συμφωνώ με τη χρήση του σκέτου  
η  γιατί συνηχεί με τα άρθρα η και οι, το διαζευκτικό ή, καθώς και με 
τα πολλά της ελληνικής γλώσσας -η- (υ, ει, ι, η,οι,) που αρχίζουν 
πάμπολλες λέξεις, με συνέπεια σε αρκετές φράσεις χασμωδία. Π. 
χ. για να πούμε την φράση « οι ηλεκτρονικοί ιοί  ή οι 
υπανάπτυκτοι…» θα καταλήξουμε στην εξής χασμωδία¨   «οι ηιοι ή 
οι υπανάπτυκτοι» δηλαδή 7η κολλητά. Αντίθετα το υγρό -λ- του ηλε 
ευφωνεί και ευφραίνει το λόγο και θυμίζει περισσότερο στον 
αναγνώστη ή στον ομιλητή το επίθετο που υπαινίσσεται, δηλαδή το  
«ηλεκτρονικός». Ακόμη δεν χρειάζεται η παύλα μετά το  ηλε.  Ο 
λόγος ρέει άνετα χωρίς την παύλα και δεν προσθέτει και ακόμη 
έναν χαρακτήρα στον γραπτό λόγο. Επίσης έχουμε παρόμοια 
προηγούμενα στην γλώσσα μας π.χ. το πρόθεμα ημι- αντί του 
επιθέτου ήμισυς σε τόσες λέξεις π.χ. ημισέληνος, ημίτονο, ή το  
πρόθεμα αλφ- αντί του επιθέτου αλφαβητικός, π.χ. αλφαριθμητικός. 
Πρακτικά η χρήση του –ηλε- ως πρόθεμα στις άλλες λέξεις 
χρησιμοποιήθηκε και δοκιμάσθηκε  επιτυχώς  
1. Από το 1994  σε εκπαιδευτικά εγχειρίδια στο ΑΤΕΙΘ  πχ. για το 
μάθημα Αυτοματισμός βιβλιοθηκονομικών  λειτουργιών  
2. Παρουσιάσθηκε το 1997 στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών σε είσήγηση της γράφουσας με τίτλο  
«Ολοκληρωμένα πακέτα  αυτοματισμού ελληνικών βιβλιοθηκών»  
3. Διδάσκεται  στο παραπάνω μάθημα μέχρι σήμερα  
4. Αναφέρεται στο βιβλίο «Αυτοματισμός Βιβλιοθηκονομικών 
Λειτουργιών –έκδοση: Αθήνα¨ΙΩΝ-ΕΛΛΗΝ¨2003  στις σ. 44 και 101 
5. Το συζητήσαμε στο 12ο  συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 
στις Σέρρες  σε αντιπαράθεση με το σκέτο –η- που το πρότεινε  
συνάδελφος  χρησιμοποιώντας  στην ομιλία του τον όρο  «η-τάξη» 
αντί «ηλεκτρονική Τάξη» 
6. Πιστεύω ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι πάντα να μιμούμαστε 
τους ξένους επακριβώς στα λεγόμενά τους ή στα  γραφόμενά  τους,  
ώστε να έχουμε φθάσει, μέχρι και τώρα, να διαβάζουμε σε ελληνικά 
περιοδικά, βιβλία, εισηγήσεις σε συνέδρια από έξοχους κατά τα 
άλλα επιστήμονες και καθηγητές, λέξεις και όρους όπως  e-
εμπόριο, e-βιβλία και «μαϊμουδίζοντας» η-βιβλία κλπ. 
7. Εκτιμώ την προσπάθεια σην επίλυση τού θέματος των αγαπητών 
συναδέλφων Ι.Π. και Γ.Κ. στο «Ορόγραμμα», τεύχος αρ. 67, καθώς 
και την έντονη αντίρρηση του Κ.Β. και, αναμένοντας την Ακαδημία 
Αθηνών και τους άλλους αρμόδιους οργανισμούς, τελειώνοντας  
πιστεύω ότι δεν χρειάζεται η παύλα στις κινητο-ποιήσεις μας 
εκτός και αν επιδιώκουμε συμβολικά και υπαινικτικά να μας  
χρήσιμο-ποιήσουν!  
Σας ευχαριστώ που μου στέλνετε το «ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ». Το παρου-
σιάζω πάντα στις τάξεις των φοιτητών μας προς γνώση και 
συμμόρφωση… Με εκτίμηση 

Μαίρη Χαλκιοπούλου» 

Ευχαριστούμε την κα Χαλκιοπούλου για τη συμβολή της 
στη συζήτηση για το ζήτημα αυτό, αλλά και για τη διάδοση 
και προβολή του «Ο». 
 
 
 
 
 

Εμβάθυνση στη σημασία 
των λέξεων (6) 

 

Το στερητικό νη- 
 Αρκετές λέξεις με αρνητική σημασία στα ελληνικά 
σχηματίζονται με προσθήκη στην αρχή της λέξης, της 
οποίας την αρχική σημασία θέλουμε να αφαιρέσουμε, το 
στερητικό νη-, π.χ.  

νήριθμος (νη + αριθμός) = αναρίθμητος 
νηλεής (νη + έλεος) = άσπλαχνος 
νήνεμος (νη + άνεμος) = χωρίς άνεμο, γαλήνιος 
νήποινος (νη + ποινή) = ατιμώρητος 
νήτιτος (νη + τίω [=τιμώ, πληρώνω]) = ατιμώρητος (Λεξικό 

Σκαρλάτου Βυζαντίου) 
νήπιον (νη + έπος) = αυτό που δεν μπορεί να μιλήσει 
νήστις (νη + έδω [= εσθίω, τρώγω]) = αυτός που δεν έφαγε, 

νηστικός 
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νήπυστος (νη + πυνθάνομαι) = ο μη μαθών, ο μη πληροφο-
ρηθείς, απληροφόρητος 

νηπευθής (νη + πυνθάνομαι) = άγνωστος, ακατανόητος, 
ανήκουστος 

νωδός (νη + οδούς) = ο χωρίς δόντια, φαφούτης 
νωχελής (νη + ωκύς [=γρήγορος]) = βραδύς, αργοκίνητος, 

νωθρός, αδρανής 
 
Το γράμμα ν (η) είναι το αρχικό γράμμα πολλών λέξεων 
που δηλώνουν, γενικά, άρνηση σε αρκετές ξένες γλώσσες. 
Όπως π.χ.  
Αγγλικά: no, not, nothing, neither, never 
Γαλλικά: ne, non, nul, neutre 
Γερμανικά: nein, nicht, nichts, nie 
Ιταλικά: no, non, né, niente, nessuno 
Ισπανικά: nadie, ni, nada, ningim, no 
Ολλανδικά: nee (όχι) 
Ρωσικά: niet (όχι). 

Ζ.Ξ-Β. 
 
 
 

(Παραδείγματα από το έργο της ΜΟΤΟP

1
PT) 

integrated circuit (IC), chip =  
 ολοκληρωμένο κύκλωμα (IC), πλινθίο 

 

A. Στην αγγλική ως γλώσσα πηγής 

Έννοια (ορίζεται ως ολομερής έννοια – όλον): 
Ορισμός2: a microelectronic semiconductor device 

consisting of many interconnected transistors 
and other components. ICs are constructed 
("fabricated") on a small rectangle (a "die") cut 
from a Silicon (or for special applications, 
Sapphire) wafer. 

 (http://www.websters-online-dictionary.org/)  
τύπος ορισμού: intentional – partitive 
γένια έννοια της αμέσως  
υψηλότερης στάθμης:     microelectronic semiconductor device 
 
Όρος: 

Σύμβαση της γλώσσας πηγής: 

Αγγλικός όρος: integrated circuit (σύμπλοκος όρος) 
Ορολογική κατηγορία: dD3 (d = integrated, D = circuit) 

Αγγλικός συνώνυμος σύντομος όρος: chip (απλός όρος) 
Τρόπος δημιουργίας: οροποίηση της κοινής αγγλικής λέξης chip 

(= μικρό κομμάτι, φέτα) με κριτήριο το 
εξωτερικό σχήμα 

Συμμετοχή του όρου σε πολυπλοκότερους σύμπλοκους 
όρους: chipset, chip card, silicon chip, multichip, 
multichip integrated circuit, on-chip processing κ.ά. 

B. Στην ελληνική ως γλώσσα στόχου 

Έννοια (ορίζεται ως ολομερής έννοια – όλον): 
                                                 
1 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), στο πλαίσιο επίσημης συνεργασίας με 
τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 

2 Ο ορισμός αυτός δεν είναι σύμφωνος με τις αρχές διατύπωσης ορισμών  
(ISO 1087-1) δεδομένου ότι διακόπτεται ενδιάμεσα από τελεία και 
συνεχίζεται με πλήρη πρόταση που τελειώνει, επίσης, με τελεία. 

3 d = determining  component, D = Determined component 

Ορισμός4: μικροηλεκτρονική ημιαγωγική διάταξη που 
αποτελείται από πολλά διασυνδεδεμένα 
τρανζίστορ και άλλα εξαρτήματα 
κατασκευασμένα πάνω σε ένα μικρό 
ορθογώνιο κομμάτι από δισκίο ημιαγωγού 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο ημιαγωγός είναι, κατά κανόνα, 
πυρίτιο· για κάποιες εφαρμογές, όμως, μπορεί να 
είναι ζαφείρι. 

τύπος ορισμού: εντατικός - μεριστικός 
γένια έννοια της αμέσως 
υψηλότερης στάθμης:    μικροηλεκτρονική ημιαγωγική διάταξη 
 

Αναλογικός Κανόνας 

 

 

 

 

 

 

Όρος: 

Σύμβαση της γλώσσας στόχου: 

Ελληνικός όρος: ολοκληρωμένο κύκλωμα (σύμπλοκος 
όρος: δίλεκτο) 

Ορολογική κατηγορία: πΠ5 (π = ολοκληρωμένο, Π = κύκλωμα) 

Ελληνικός συνών. σύντομος όρος: πλινθίο (απλός όρος) 
Τρόπος δημιουργίας: Οροποίηση της κοινής λέξης πλινθίο (= 

μικρή πλίνθος, πλιθί, τουβλάκι) με κριτήριο 
το εξωτερικό σχήμα 

Συμμετοχή του όρου σε πολυπλοκότερους σύμπλοκους 
όρους: πλινθιοσύνολο, πλινθιοκάρτα, πλινθίο πυριτίου, 
πολυπλινθίο, πολυπλίνθιο ολοκληρωμένο κύκλωμα, 
επιπλίνθια επεξεργασία κ.ά. 

Κ.Β. 
 
 
 

Μονοτυπίες επιρρημάτων 
 

Στο «Ορόγραμμα» αρ.16 του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 
1996 είχαν επισημανθεί οι εξής «διπλοτυπίες 
επιρρημάτων» και η χρήση τους: 
αδιάκριτα – αδιακρίτως, άμεσα – αμέσως, απλά – απλώς, 
έκτακτα – εκτάκτως, ευχάριστα – ευχαρίστως, ιδιαίτερα – 
ιδιαιτέρως, τέλεια – τελείως. 

Όπως είναι γνωστό, στις διπλοτυπίες αυτές εμφανίζονται 
δύο διαφορετικοί τύποι στην ίδια λέξη. 
Όμως, στις «μονοτυπίες επιρρημάτων», αναγνωρίζεται 
μόνο ένας γλωσσικός τύπος ως ορθός. 
Καταχωρούνται, στη συνέχεια, μερικά λίαν εν χρήσει 
επιρρήματα μονοτυπίας από το «Νέο Ελληνικό Λεξικό της 
Σύγχρονης Δημοτικής Γλώσσας» του Εμμ. Κριαρά, έκδοση 
1995: 
αυτοπροσώπως και όχι αυτοπρόσωπα: 
 που γίνεται από το ίδιο το ενδιαφερόμενο 

άτομο και όχι με αντιπρόσωπο. 
εγγράφως  και όχι έγγραφα: 
 γραπτό κείμενο σύντομο που διατυπώνεται 

και συντάσσεται με έναν ορισμένο τρόπο 
και με το οποίο δηλώνεται, βεβαιώνεται, 
ανακοινώνεται, πιστοποιείται, διατάσσεται 
κάτι. 

                                                 
4  Έχουν γίνει διορθώσεις στον ορισμό στη γλώσσα στόχου: Έφυγαν οι 
τελείες και η πληροφορία για το είδος του ημιαγωγού γράφτηκε ως 
σημείωση. 

5  π = προσδιοριστικό συνθετικό, Π = Προσδιοριζόμενο συνθετικό 

 

       Όροι ... στ΄ αμόνι       
 

 

Γλώσσα 
στόχου 

Γλώσσα 
πηγής 

Σχηματισμός σύμπλοκου 
όρου: ανάλογος 

Άμεσα συνθετικά: 
αντίστοιχα D Π και d π 

Σχηματισμός συνώνυμου 
σύντομου όρου: ανάλογος 
(οροποίηση κοινής λέξης 
της γενικής γλώσσας)  
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επομένως  και όχι επόμενα: 
 δηλώνει συμπέρασμα ή αποτέλεσμα. 
κυρίως  και όχι κύρια: 
 σημαίνει ότι μια πράξη, δήλωση, ένας 

ισχυρισμός κτλ. ισχύει κατά προτεραιότητα 
και σε μεγάλη έκταση σε μία ορισμένη 
περίπτωση που θεωρείται και η 
σημαντικότερη ή ισχύει στις περισσότερες 
περιπτώσεις. 

πιθανώς  και όχι πιθανά: 
 που ενδέχεται να συμβεί, να 

πραγματοποιηθεί. 
προηγουμένως και όχι προηγούμενα: 
 που προηγείται, που βρίσκεται πιο μπροστά 

από κάποιον ή κάτι. 
συγχρόνως  και όχι σύγχρονα: 
 που γίνεται την ίδια χρονική στιγμή με κάτι 

άλλο. 
Δ.Π. 

 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

6
PT έλα κι εσύ 

σταδιακός – σταδιακότητα 
βαθμιαίος – βαθμιαιότητα 

Πρόσφατη «ηλεκτρονική» συζήτηση με το μέλος της 
ΕΛΕΤΟ, Στέλιο Φραγκόπουλο, καθηγητή ΤΕΙ Αθηνών, 
έδωσε αφορμή για να αναζητηθούν, και να συζητηθούν στο 
ΓΕΣΥ, ουσιαστικά που εκφράζουν την ιδιότητα των επιθέτων 
βαθμιαίος και σταδιακός. Και εφόσον δεν είναι σε χρήση 
τέτοια ουσιαστικά στη δημοτική, επόμενο ήταν να 
αντιμετωπιστεί το ζήτημα νεολογικά, με σκεπτικό περίπου το 
ακόλουθο: 
Προκειμένου για μια «βαθμιαία μεταβολή», στην 
καθαρεύουσα θα λέγαμε «το βαθμιαίον της μεταβολής», 
σήμερα όμως σπάνια χρησιμοποιείται αυτή η σύνταξη όπως 
του «λόγου το αληθές» ή «το ειδεχθές ενός εγκλήματος», 
το «τυχαίον ενός συμβάντος». Σήμερα προτιμούμε το 
ουσιαστικό. Αν αυτό λείπει από το λεξικό, στην Ορολογία 
δεν διστάζουμε να κάνουμε νεολογισμό, δημιουργώντας 
ορθά το σχετικό ουσιαστικό.  
Συχνότατα προσφέρεται ο σχηματισμός με την κατάληξη 
-(ό)τητα. Εδώ συγκεκριμένα από τα επίθετα βαθμιαίος και 
σταδιακός (που είναι και συνώνυμα) σχηματίζονται ορθώς 
τα ουσιαστικά βαθμιαιότητα και σταδιακότητα. Οιονεί 
συνώνυμο με τα παραπάνω επίθετα είναι, σε μια από τις 
σημασίες του, και το επίθετο προοδευτικός του οποίου 
σημειωτέον είναι σε χρήση το ουσιαστικό προοδευ-
τικότητα (π.χ. «η προοδευτικότητα της κατάργησης 
δασμών»). 
Και δεν πρέπει να μας ξενίζει ο σχηματισμός: 

βαθμιαίος  βαθμιαιότητα 
(έχουμε ήδη π.χ. τα: τυχαίος-τυχαιότητα και βίαιος-
βιαιότητα),  
ούτε ο σχηματισμός: 

σταδιακός  σταδιακότητα 
[υπάρχουν ήδη στο Αντίστροφο Λεξικό της Α. Αναστασιάδη-
Συμεωνίδη7 563 ουσιαστικά σε -κότητα τα τρία μάλιστα από 
αυτά λήγουν ακριβώς σε: -ακότητα (κακός-κακότητα, 
μαλακός-μαλακότητα, μαλθακός-μαλθακότητα)]. 

Κ.Β. 

                                                 
6  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
7  http://www.komvos.edu.gr/dictionaries/dictOnLine/DictOnLineRev.htm  

 

 
Προς:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας 

Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου 
151 25  ΜΑΡΟΥΣΙ 

Τηλεομοιότυπο:  +30 210 8068299 
Ηλ-ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr  

 
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ 

5ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 
13-15 Οκτωβρίου 2005, Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ 

 
Επιθυμώ να συμμετάσχω στο 5ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα 
και Ορολογία» 
Επώνυμο: . . . 
Όνομα: . . . . . . 
Ιδιότητα: . . . . . . 
Είμαι μέλος του συνδιοργανωτή : . . .  
Διεύθυνση:  Οδός:….                                         Αριθμός: . .       
Ταχ. κώδ.: . .                Πόλη: . . . .                    Χώρα: . . .  
Αρ. τηλεφώνου: . . . . 
Αρ. τηλεομοιοτύπου: . . . . 
Ηλ. ταχυδρομείο . . . . . . 

   Επισυνάπτω απόδειξη κατάθεσης                   ευρώ/CYP 
στο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας με αριθμό 
671/480100-84 (SWIFT number: ETHNGRAA, IBAN: GR95 
01106710 00006714 8010084)  ή 

   Έστειλα με ταχυδρομική επιταγή ποσό                         
ευρώ/CYP στην ταμία κα Α. Λάμπρου-Γκόνου, Λ. Κατσώνη 
16, 14561 ΚΗΦΙΣΙΑ 
Επιθυμώ να συμμετάσχω στην ολοήμερη εκδρομή της 
Κυριακής 16 Οκτωβρίου 2005 (κόστος = 8 ΛΚ = 14 ευρώ):  
ΝΑΙ/ΟΧΙ (Διαγράψτε την ανεπιθύμητη απάντηση) 
Επιθυμώ να συμμετάσχω στη δίωρη (δωρεάν) ξενάγηση 
στην παλιά πόλη της Λευκωσίας, το πρωί της Κυριακής 16 
Οκτωβρίου 2005:  ΝΑΙ/ΟΧΙ (Διαγράψτε την ανεπιθύμητη 
απάντηση) 
 

 Ημερομηνία:...................................        Υπογραφή: 
 
Στείλτε την αίτηση αυτή: 
• είτε ταχυδρομικώς στην παραπάνω δεύθυνση της ΕΛΕΤΟ 
• είτε τηλεομοιοτυπικώς στον αριθμό: +30 210 8068299 
• είτε ηλεκτρονικώς στην ηλ-διεύθυνση: valeonti@otenet.gr 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

«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. 
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
Β. Α. Φιλόπουλος, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής, Κ. Ζερίτη, Μ. Καρδούλη, Α. Λάμπρου-Γκόνου, 
Ε. Μάντζαρη, Ζ. Ξενάκη-Βαρλά, Δ. Παναγιωτάκος. 

Τηλέφωνα:  πρωί: 210-8619521, 210 6118986 
 βράδυ: 210-8619521, 6974321009 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma0.htm 

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. 

Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
ή μέρους του «Ο» με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Τηλ.: 210 8619521, 210 6111020, 210 6546539 
Τηλεομ.: 210 8068299 
Ηλ-Ταχ.: Tvaleonti@otenet.gr T 
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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... 
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5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ» 

13-15 Οκτωβρίου 2005, Λευκωσία ΚΥΠΡΟΣ 

Αφιερωμένο στον Κύπριο ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Πέμπτη, 13/10/05 

Πολιτιστικό κέντρο Πανεπιστημίου Κύπρου 
Αρχοντικό Τουφεξή, οδός Αξιοθέας 

Τελετή έναρξης 
18.30 Υποδοχή συνέδρων, εγγραφές 
19.00 Χαιρετισμοί, κήρυξη έναρξης εργασιών 
20.00 Εναρκτήρια ομιλία  
21.00 Δεξίωση 

Παρασκευή, 14/10/05 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αίθουσα Τελετών 

08.30 Υποδοχή συνέδρων, εγγραφές 
1η συνεδρία: Γλωσσολογικές και οντολογικές αρχές – 

Τυποποίηση Ορολογίας 
09.00 Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Άννα: Πετρ(ο)- και λιθ(ο)- ως 

στοιχεία της ελληνικής ορολογίας 
09.15 Γιαννίμπας, Διονύσιος: Μορφές οργάνωσης των όρων στην 

επιστήμη της πληροφόρησης 
09.30 Ξυδόπουλος, Γιώργος: Η «διπλή» γλώσσα της επικοινωνίας 
09.45 Ερωτήσεις 
10.15 Ιορδανίδου, Άννα – Μάντζαρη, Έλενα: Τα θηλυκά 

επαγγελματικά ουσιαστικά: γλωσσική χρήση και τυποποίηση 
10.30 Βαλεοντής, Κώστας – Φραγκόπουλος, Στέλιος: Η χρήση της 

μετοχής των ρημάτων της νεοελληνικής στην 
οροδοσία/ονοματοδοσία των ειδικών θεματικών πεδίων 

10.45 Ευκλείδη, Αναστασία – Κασάπη, Ελένη – Πολάτογλου 
Χαρίτων: Η ορολογία στην ελληνική νοηματική γλώσσα 

11.00 Ερωτήσεις 
11.30 Διάλειμμα 

2η συνεδρία: Ορολογία συγκεκριμένων θεματικών 
πεδίων 

12.00 Bassole, Jean–Yves: Γαύρος ή σαρδέλα ή αντσούγια; 
12.15 Βαλετόπουλος, Φρειδερίκος – Κατσογιάννου, Μαριάννα: 

Οδηγώντας στην Κύπρο: η ορολογία της οδικής 
κυκλοφορίας 

12.30 Τοράκη, Κατερίνα – Καμαριωτάκης, Βαγγέλης: Η εξέλιξη 
στη χρήση εξειδικευμένων τεχνικών όρων από τους 
Έλληνες μηχανικούς  

(συνέχεια στη σελίδα 2)  

 

Σε όποιον τομέα και αν ανήκετε, 
όποιο πεδίο και αν υπηρετείτε, 
όποια γλώσσα και αν μιλάτε, 
όποια γνώση και αν αποκτάτε, 

η ορολογία είναι εκεί ! 
σε κάθε δημιουργία και μεταφορά γνώσης 

στη διεπαφή του ανθρώπινου νου με τον κόσμο.
 

5ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία»
13-15 Οκτωβρίου 2005, Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ 

Αφορά τον καθένα μας. Διαβάστε το Πρόγραμμα 
στη διπλανή στήλη και εγγραφείτε! 

Δικαίωμα συμμετοχής: 
Μέλη συνδιοργανωτών  €   95 ή CYP 55 
Μη μέλη  € 120 ή CYP 70 
Φοιτητές  €   60 ή CYP 35 
Διαβάστε και συμπληρώστε την Αίτηση Εγγραφής που είναι 
στην τελευταία σελίδα αυτού του φύλλου και 
α) στείλτε την ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: valeonti@otenet.gr ή 
β) στείλτε την τηλεομοιοτυπικά στον αριθμό 210 8068299. 

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Συνεδρίου: 
http://www.ucy.ac.cy/conferences/Orogramma0.htm 

Θα βρείτε: 
• τα ονόματα των συνδιοργανωτών του Συνεδρίου 
• πληροφορίες για τις επιτροπές του Συνεδρίου (Οργανωτική 
και Επιστημονική) 

• τιμές των ξενοδοχείων της Λευκωσίας ειδικά για τους 
συνέδρους του 5ου Συνεδρίου 

• πακέτο μετάβασης και διαμονής (εισιτήρια + ξενοδοχείο). 
Πληροφορίες Γραμματείας: 
Ελλάδα:  Αλέξης Αλεξόπουλος τηλ. 210 6118911 
 Τζάνος Ορφανός τηλ. 210 6111020 
 Κατερίνα Ζερίτη τηλ. 210 6115636 
 Πηνελόπη Παπαδοπούλου τηλ. 210 9323243 
Κύπρος: Ελισάβετ Σίβας  τηλ.:+357 22 89 23 62 
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 (συνέχεια από τη σελίδα 1) 
12.45 Καλλέργης, Μιχάλης: Η αεροπορική ορολογία νομοθετικών 

κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ελληνικά 
13.00 Ερωτήσεις 
13.30 Γεύμα 
16.30 Καφές 
3η συνεδρία: Ορολογικοί πόροι – Διαχρονική 

θεώρηση θεμάτων Ορολογίας 
17.00 Schmitz, Klaus-Dirk: Developments in computational 

terminology management and its influence on terminology 
science and terminology work 

17.15 Bertaccini, Franco – Oss-Pinter, Isabella: L’art de la 
fauconnerie: réalisation d’une base de données 
terminologique bilingue italien-espagnol 

17.30 Βασιλειάδου-Ζάχου, Αφροδίτη – Δημέλη-Κωνσταντίνου, 
Φρειδερίκη – Στεπανιάν, Μπέρτς – Φίνογλου-Χαρσούλη, 
Ευθαλία: Lexicon 4γλωσσο λεξικό επιστημονικών και 
τεχνικών όρων 

17.45 Γιαννίμπας, Διονύσιος: Ο θησαυρός ελληνικών όρων: ένα 
εργαλείο για τη θεματική οργάνωση του περιεχομένου 

18.00 Μαλαγαρδής, Νίκος: Θεωρία, πρακτική και τεχνική 
18.15 Ερωτήσεις – συζήτηση 

Σάββατο, 15/10/05 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αίθουσα ΕΒ 107 

4η συνεδρία: Νέες Τεχνολογίες και Ορολογία 
09.00 Βασιλείου, Μαρίνα – Γιαννούτσου, Όλγα – Ιωάννου, Νίκος – 

Μαρκαντωνάτου, Στέλλα: Διαχείριση ορολογίας για την 
ανάπτυξη οντολογιών επιχειρησιακών διαδικασιών 

09.15 Βοσκάκη, Ράνια – Ιωαννίδου, Κυριακή – Κυριακοπούλου, 
Ανθή – Τσακνάκη, Ολυμπία: Δημιουργία ηλεκτρονικού 
λεξικού αθλητικής ορολογίας 

09.30 Αναστασιάδη–Συμεωνίδη, Άννα – Κυριακοπούλου, Τίτα – 
Νικολάου Γεωργία – Παναγιώτου–Τριανταφυλλοπούλου, 
Άννα – Φούφη, Βασιλική: Ορολογία και ηλεκτρονικός 
ορθογραφικός έλεγχος 

09.45 Ερωτήσεις 
10.15 Χουρμουζιάδη, Έλενα: Οδο-λεξις: το ταξίδι της Εγνατίας 

οδού στην ορολογία κατασκευής και διαχείρισης οδικών 
έργων 

10.30 Καλαμβόκα, Παναγιώτα: Διαδραστική Ορολογία για την 
Ευρώπη (ΙΑΤΕ): η διοργανική Βάση Ορολογίας της ΕΕ 

10.45 Quirion, Jean: L’automatisation de la terminométrie: 
premiers résultats 

11.00 Ερωτήσεις 
11.30 Διάλειμμα 
5η συνεδρία: Ορολογία και μετάφραση 
12.00 Lerch-Καλαβρυτινού, Irmgard: Μουσικο-τροπίες: 

προβλήματα ορολογίας στα νέα ελληνικά στην ιστορική 
μουσικολογία 

12.15 Χοχλιούρος, Ιωάννης: Προσέγγιση και ερμηνεία βασικών 
όρων για θέματα πρόσβασης, χρήσης και διαχείρισης του 
ραδιοφάσματος 

12.30 Δελάκη, Aθηνά: Δίγλωσσα και πολύγλωσσα λεξικά ναυτικής 
ορολογίας 

12.45 Παριανού, Αναστασία – Κελάνδριας, Παναγιώτης: Ειδικές 
γλώσσες της σύγχρονης εποχής - η επιρροή της αγγλικής 
στην ελληνική 

13.00 Ερωτήσεις 
13.30 Γεύμα 
16.30 Καφές 
6η συνεδρία: Διδακτική της Ορολογίας 
17.00 Κυριαζή-Παπακωνσταντίνου, Μελίνα: Διαγλωσσικά 

ομότυπα της ελληνικής και αγγλικής ειδικής γλώσσας 
ηλεκτρολογίας - ηλεκτρονικής.  Γλωσσοδιδακτική πρόταση 

17.15 Παπαγεωργίου, Μαρία: Δυσκολίες κατά την ανάγνωση 
μαθηματικών παραστάσεων και αντιστοίχιση ορολογίας στην 
ελληνική-γαλλική γλώσσα 

17.30 Korkas, Vassilis – Pavlides, Pantelis, Rogers, Margaret: 
Teaching terminology in postgraduate translation programs: 
an integrated approach 

17.45 Ερωτήσεις 
18.00 Ανοιχτή συζήτηση: Διδασκαλία της ορολογίας και 

ελληνική γλώσσα 

 Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με Ορολογία 

(Διαρκής Πίνακας του «Ο») 
Σε κάθε φύλλο του «Ο» ο Πίνακας Συνεδρίων/Συμποσίων/ 
Σεμιναρίων που δημοσιεύεται περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν 
σχέση με Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο 
μέλλον, στον ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο χώρο. Η πληροφόρηση του 
«Ο» για τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή 
ηλεκτρονική ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές 
Κέντρο Πληροφοριών για την Ορολογία: 
http://linux.infoterm.org/),  και από την EAFT (Ευρωπαϊκή 
Ένωση Ορολογίας: www.eaft-aet.net), των οποίων είναι μέλος. 
Κάθε φορά αφαιρούνται από τον Πίνακα οι εκδηλώσεις που έχουν 
ήδη διεξαχθεί και προστίθενται άλλες μελλοντικές που είναι στη 
φάση της διοργάνωσης. Η σειρά στον Πίνακα ακολουθεί την 
χρονολογική σειρά με την οποία πρόκειται να πραγματοποιηθούν 
οι εκδηλώσεις. 
1. Η Πανεπιστημιακή Οργάνωση Γαλλοφωνίας και το Δίκτυο 

Λεξικολογία – Ορολογία – Μετάφραση διοργανώνουν το 
συνέδριο «Journées LTT 2005», Βρυξέλες, 6-10 Σεπτεμ-
βρίου 2005. Πληροφορίες: http://www.ltt.auf.org/brux.html . 

2. 5ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», 13-15 
Οκτωβρίου 2005, Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ. Πληροφορίες: 
http://www.ucy.ac.cy/conferences/Orogramma0.htm 

3. Ευρωπαϊκό συνέδριο για την ανάπτυξη πληροφοριών, Rhein-
Main Hallen, Wiesbaden, 9-10 Νοεμβρίου 2005. Πληροφορίες: 
u.wirtz@tekom.de  

4. Φόρουμ Ορολογίας και γλωσσικής τεχνολογίας ΤΑΜΑ (Η 
ορολογία σε προηγμένες εφαρμογές διαχείρισης), Wiesbaden, 
10 Νοεμβρίου 2005. Πληροφορίες: http://linux.termnet.org 

5. Συνέδριο «Πολυγλωσσία και Εφαρμοσμένη Συγκριτική 
Γλωσσολογία» (MACL) στις Βρυξέλλες, στις 8, 9 και 10 
Φεβρουαρίου 2006. Υποβολή ανακοινώσεων, πληροφορίες: 
http://www.macl.be 

 
 
 
 
 
 

 

  Μη συγχίζεστε! 
 
Σας κατατρύχει (ή μήπως κατατρέχει) η αγωνία για την 
επιλογή της ορθής λέξης; Δεν ξέρετε πού να αποταθείτε (ή 
να αποτανθείτε); Σε κάποια εκδήλωση σας σύστησαν (ή 
μήπως σας συνέστησαν) την κα Χ; Θέλετε να εγκύψετε (ή 
μήπως να ενσκήψετε) στους ρηματικούς τύπους και τις 
τόσο ενδιαφέρουσες όσο και σημασιολογικά διάφορες 
παραλλαγές τους; Το συγκεχυμένο (αλλά όχι συγχισμένο) 
τοπίο στην ορθογραφία σάς προκαλεί σύγχυση ή μήπως 
σύγχιση; 
Γι αυτά και πολλά άλλα που θα ακολουθήσουν σε προσεχή 
φύλλα του «Ορογράμματος» αποτίνω (αποτίω ;) τιμή 
στους Δ. Δημητράκο και Γ. Μπαμπινιώτη τα γραφόμενα 
των οποίων συμβουλεύτηκα. Ιδού λοιπόν: 

άλλο κατατρύχω – άλλο κατατρέχω  
κατατρύχω = υποβάλλω κάποιον σε ταλαιπωρίες και 
βάσανα, κάνω κάποιον να υποφέρει, βασανίζω, 
ταλαιπωρώ π.χ. κατατρύχεται από μανία καταδιώξεως 
κατατρέχω = καταδιώκω κάποιον, τον υποβάλλω σε 
συνεχείς δοκιμασίες, διώξεις, διάκειμαι εχθρικά απέναντι σε 
κάποιον, προσπαθώ να του κάνω κακό π.χ. τον κατατρέχει 
η ατυχία 

αποτάθηκα ναι! – αποτάνθηκα όχι! 
αποτείνομαι = στρέφομαι, απευθύνομαι σε κάποιον ή 
κάπου. Συνήθως μας προβληματίζουν οι τύποι αποτάθηκα 
και αποταθώ (όπως προταθώ, επεκταθώ κτλ) (όχι 
αποτάνθηκα, αποτανθώ1) 
αποτίνομαι (αρχαίο) = εκδικούμαι, τιμωρώ [όχι σε χρήση 
στη Νέα Ελληνική] 

                                                 
1  που προκύπτουν καθ’ έλξιν από τους τύπους αποφάνθηκα, αποφανθώ 
του ρήματος αποφαίνομαι = εκφέρω γνώμη, τοποθετούμαι 
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αποτίνω και εκτίνω ορθότερα των αποτίω και εκτίω 
αποτίνω φόρο τιμής (παραγωγή από το αρχαίο τίνω = 
πληρώνω, αποδίδω) → απότιση· όχι αποτίω (από το αρχαίο 
τίω = τιμώ δεν δημιουργήθηκε ποτέ κανένα σύνθετο, ούτε 
το αποτίω ούτε το εκτίω). 
εκτίνω ποινή→ έκτιση (όχι εκτίω) 

άλλο το συστήνω και άλλο το συνιστώ 
συστήνω = παρουσιάζω κάποιον σε κάποιον άλλον για να 
γνωριστούν → (συνήθως χρησιμοποιείται το ουσιαστικό 
στον πληθυντικό: συστάσεις) 
συνιστώ = δίνω συμβουλή, υπόδειξη →σύσταση 

η σύγχυση συγχέεται με τη σύγχιση και μας συγχίζει ! 
συγχέω = αντιλαμβάνομαι ασαφώς, μπερδεύω → σύγχυση 
= μπέρδεμα, ανακάτεμα, νοητική διαταραχή, π.χ. οι 
αντιφάσεις του δημιούργησαν σύγχυση στο ακροατήριο  
συγχίζω (νεότερο) = προκαλώ ψυχική αναστάτωση, εκνευ-
ρισμό → σύγχιση = ψυχική αναστάτωση, εκνευρισμός, 
ταραχή, π.χ. αποφύγετε τις συγχίσεις 

εγκύπτω  – ενσκήπτω – εμπίπτω 
εγκύπτω = σκύβω και εξετάζω με προσοχή, προσηλώνω το 
ενδιαφέρον μου, καταγίνομαι συστηματικά και με ζήλο π.χ. ο 
βουλευτής ενέκυψε στα προβλήματα της περιφέρειάς του 
ενσκήπτω = επιπίπτω, πέφτω με ορμή, (για δυσμενή 
φαινόμενα) εμφανίζομαι αιφνιδιαστικά και πλήττω με ορμή, 
π.χ. ο τυφώνας που ενέσκηψε στις ανατολικές πολιτείες 
άφησε πίσω του εκατοντάδες θύματα 
εμπίπτω = βρίσκομαι εντός καθορισμένων ορίων, αποτελώ 
μέρος αναγνωρισμένου πλαισίου, π.χ. αυτό που ζητάτε δεν 
εμπίπτει στη δικαιοδοσία μου 

Α.Ν. 
 

 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ 
«ΧΑΜΟΓΕΛΟΤΟΥΠΑΙΔΙΟΥ» 

Το μεταφραστικό γραφείο TRANSLAB Hellas προσφέρει εθελοντικά 
τις υπηρεσίες του στο «Χαμόγελο του παιδιού», μεταφράζοντας 
τμήματα από τον ιστοχώρο του Cincinnati Children’s, Hospital 
Medical Center (http://www.cincinnatichildrens.org/), ενός από 
τα μεγαλύτερα αμερικάνικα παιδικά νοσοκομεία με σημαντική 
συμβολή στην ενημέρωση και καθοδήγηση γονέων παιδιών με 
ασθένειες.  
Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μία ενημερωμένη και πλήρη 
μεταφρασμένη βάση δεδομένων η οποία θα ενσωματωθεί στον 
ιστοχώρο του «Χαμόγελου του παιδιού», και αναζητάμε 
μεταφραστές και επιμελητές οι οποίοι θα προσφέρουν εθελοντικά 
υπηρεσίες μετάφρασης και επιμέλειας για την ολοκλήρωση του 
έργου μέσα στους επόμενους 6 μήνες. 
Για πληροφορίες, καλέστε: τηλ.: 210 81444400 Φαξ: 210 8144409 
Η συμβολή όλων μας μπορεί να σώσει παιδικές ζωές. 

Μ.Σ. 
TRANSLAB Hellas  

 
 
 

(Παραδείγματα από το έργο της ΜΟΤΟP

2
PT και της ομάδας 

ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ13) 
interface = διεπαφή 

A. Στην αγγλική ως γλώσσα πηγής 
                                                 
2 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), στο πλαίσιο επίσημης συνεργασίας με 
τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 

3 ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1: Ομάδα Εργασίας 1 “Ορολογία Πληροφορικής” της Τε-
χνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ48 «Ηλεκτρονική Επεξεργασία Πληροφοριών», 
του ΕΛΟΤ. Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ. 

Έννοια (ορίζεται ως είδια έννοια – είδος): 
Ορισμός4: <Information technology> a shared boundary 

between two functional units, defined by 
various characteristics pertaining to the 
functions, physical interconnections, signal 
exchanges, and other characteristics, as 
appropriate. (ISO/IEC 2382-1:1993)  

Τύπος ορισμού: intentional – generic 
Γένια έννοια της αμέσως  
υψηλότερης στάθμης: shared boundary between two 

functional units 
Όρος: 

Σύμβαση της γλώσσας πηγής: 
Αγγλικός όρος: interface (μονολεκτικός σύμπλοκος 

όρος) 
Γραμματική κατηγορία: ουσιαστικό 
Ορολογική κατηγορία: dD5 (d = inter, D = face) 

B. Στην ελληνική ως γλώσσα στόχου 

Έννοια (ορίζεται ως είδια έννοια – είδος): 
Ορισμός6: <Τεχνολογία Πληροφοριών> κοινό σύνορο 

μεταξύ δύο λειτουργικών μονάδων που 
διαθέτει καθορισμένα χαρακτηριστικά σχετικά 
με τη λειτουργία των λειτουργικών μονάδων 
και με τη μεταξύ τους επικοινωνία 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν 
να αφορούν λειτουργίες, φυσικές διασυνδέσεις, 
ανταλλαγές σημάτων κ.ά. 

Τύπος ορισμού: εντατικός - ειδογονικός 
Γένια έννοια της αμέσως 
υψηλότερης στάθμης:  κοινό σύνορο μεταξύ δύο 

λειτουργικών μονάδων7 
 

Εφαρμογή του Αναλογικού Κανόνα 
 

 

 

 

 

 

Όρος: 

Σύμβαση της γλώσσας στόχου: 

Ελληνικός όρος: διεπαφή (σύμπλοκο μονόλεκτο) 
Ορολογική κατηγορία: πΠ8 (π = δια, Π = επαφή) 

Τρόπος δημιουργίας :του συνθετικού Π 
Οροποίηση της κοινής λέξης επαφή (= άγγιγμα) με 
κριτήριο τη φυσική ή νοητή γειτνίαση των 
λειτουργικών μονάδων. 

Συμμετοχή του όρου σε άλλες γραμματικές κατηγορίες (π.χ. 
παράγωγα) και σε πολυπλοκότερους σύμπλοκους όρους:  

interface {ρήμα μεταβατικό} = δημιουργώ διεπαφή 

                                                 
4 Ο ορισμός αυτός δεν είναι σύμφωνος με τις αρχές διατύπωσης ορισμών  

(ISO 1087-1) δεδομένου ότι ενδιάμεσα αναφέρει παραδείγματα 
χαρακτηριστικών και εμφανίζεται με τελεία στο τέλος ως πλήρης πρόταση. 

5 d = determining  component, D = Determined component 
6  Έχουν γίνει διορθώσεις στον ορισμό στη γλώσσα στόχου: Έφυγε η τελεία 
και η πληροφορία για το είδος των χαρακτηριστικών γράφτηκε ως 
σημείωση. 

7 Στο θεματικό πεδίο που εξετάζουμε «λειτουργική μονάδα» θεωρείται 
οντότητα αποτελούμενη από υλισμικό και/ή λογισμικό και κατ’ επέκταση 
μπορεί να θεωρηθεί και ο άνθρωπος χρήστης. 

8  π = προσδιοριστικό συνθετικό, Π = Προσδιοριζόμενο συνθετικό 

 

       Όροι ... στ΄ αμόνι       
 

 

Γλώσσα 
στόχου 

Γλώσσα 
πηγής 

Σχηματισμός σύμπλοκου 
όρου: ανάλογος 

Άμεσα συνθετικά: 
αντίστοιχα D Π και d π 

Π = επαφή 
π = δια 

inter+face = δια+επαφή  
= διεπαφή 
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interface {ρήμα αμετάβατο} =  διεφάπτομαι, έχω 
διεπαφή 

interfacing {γερούνδιο} =  διεφάπτεσθαι, διέφαψη, 
διεπαφή 

interfacing {μετοχή, επίθετο} = διεπαφικός 
interfaced {παθ. μετοχή}, διεφαπτόμενος 
access interface = διεπαφή πρόσβασης 
acoustical interface = ακουστική διεπαφή 
air interface, radio interface = ραδιοδιεπαφή 
analogue interface = αναλογική διεπαφή 
application program interface (API) = διεπαφή 

προγράμματος εφαρμογής 
basic access interface = διεπαφή βασικής πρόσβασης 
both way interface = αμφίδρομη διεπαφή 
man-machine interface (MMI) = διεπαφή ανθρώπου-

μηχανής 
interfacing equipment = διεπαφικός εξοπλισμός κ.ά. 

Κ.Β. 
 
 
 
 

 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

9
PT έλα κι εσύ 

Τηλεγραφικά … ορολογήματα 
1. Τα αναφομοίωτα δάνεια10 δεν αλλάζουν στον 

πληθυντικό ! 
Μη λέτε ή γράφετε: Αλλά να λέτε ή να γράφετε: 
τα 220 βολτς τα 220 βολτ 
στα σουπερμάρκετς στα σουπερμάρκετ 
τα στούντιος τα στούντιο 
τα σιντίζ (CDs) τα σιντί (CD)11 

 
2. Τα αρκτικόλεξα και τα ακρώνυμα δεν γράφονται με 

τελείες ! 
Μη γράφετε: Αλλά να γράφετε 

(όπως λέτε): 
Ο.Τ.Ε. ΟΤΕ  προφορά: /οτέ/ 
Δ.Ε.Η. ΔΕΗ προφορά: /δεΐ/ 
Ε.ΥΔ.Α.Π. ΕΥΔΑΠ προφορά: /εϊδάπ/ 
ΕΛ.ΕΤ.Ο. ΕΛΕΤΟ προφορά: /ελέτο/ 
Ι.Χ. ΙΧ προφορά: /γιότα χι/ 
I.S.D.N. ISDN προφορά: /άι ες ντι εν/ 

 
3. Η δεκαδική αρίθμηση κεφαλαίων και παραγράφων, 

σε κείμενα, μετά το τελευταίο ψηφίο δεν χρειάζεται 
τελεία ! 
Μη γράφετε: Αλλά να γράφετε: 
1. 1 
1.2.1. 1.2.1 
2.1.3.2. 2.1.3.2 

Κ.Β. 

                                                 
9  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
10  αυτά, δηλαδή, που είναι απλή μεταγραφή του ξενόγλωσσου μονολεκτικού 
όρου με ελληνικά γράμματα και παραμένουν άκλιτα 

11  Ειδικά για τον όρο compact disk (CD), για τον οποίο - εδώ και χρόνια - 
υπάρχει η μελετημένη πρόταση των δύο ομαδων ΜΟΤΟ και ΤΕ48/ΟΕ1 για 
την απόδοση «σύμπυκνος δίσκος», θα μπορούσε να καθιερωθεί το 
αρκτικόλεξο ΣΔ και το σύμμειγμα «συδί» που θα έχει και πληθυντικό 
«συδιά» (όπως π.χ. κλειδιά). Έτσι ο πληθυντικός «σιντιά» που ακούμε ήδη 
από νεαρά άτομα θα μπορούσε έυκολα να αξιοποιηθεί ως «συδιά». 

 

 
Προς:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας 

Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου 
151 25  ΜΑΡΟΥΣΙ 

Τηλεομοιότυπο:  +30 210 8068299 
Ηλ-ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr  

 
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ 

5ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 
13-15 Οκτωβρίου 2005, Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ 

 
Επιθυμώ να συμμετάσχω στο 5ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα 
και Ορολογία» 
Επώνυμο: . . . 
Όνομα: . . . . . . 
Ιδιότητα: . . . . . . 
Είμαι μέλος του συνδιοργανωτή : . . .  
Διεύθυνση:  Οδός:….                                         Αριθμός: . .       
Ταχ. κώδ.: . .                Πόλη: . . . .                    Χώρα: . . .  
Αρ. τηλεφώνου: . . . . 
Αρ. τηλεομοιοτύπου: . . . . 
Ηλ. ταχυδρομείο . . . . . . 

   Επισυνάπτω απόδειξη κατάθεσης                   ευρώ/CYP 
στο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας με αριθμό 671/480100-
84 (SWIFT number: ETHNGRAA, IBAN: GR95 01106710 
00006714 8010084)  ή 

   Έστειλα με ταχυδρομική επιταγή ποσό                         
ευρώ/CYP στην ταμία κα Α. Λάμπρου-Γκόνου, Λ. Κατσώνη 16, 
14561 ΚΗΦΙΣΙΑ 
Επιθυμώ να συμμετάσχω στην ολοήμερη εκδρομή της 
Κυριακής 16 Οκτωβρίου 2005 (κόστος = 8 ΛΚ = 14 ευρώ):  
ΝΑΙ/ΟΧΙ (Διαγράψτε την ανεπιθύμητη απάντηση) 
Επιθυμώ να συμμετάσχω στη δίωρη (δωρεάν) ξενάγηση 
στην παλιά πόλη της Λευκωσίας, το πρωί της Κυριακής 16 
Οκτωβρίου 2005:  ΝΑΙ/ΟΧΙ (Διαγράψτε την ανεπιθύμητη 
απάντηση) 

 
 Ημερομηνία:...................................        Υπογραφή: 
 
Στείλτε την αίτηση αυτή: 
• είτε ταχυδρομικώς στην παραπάνω δεύθυνση της ΕΛΕΤΟ 
• είτε τηλεομοιοτυπικώς στον αριθμό: +30 210 8068299 
• είτε ηλεκτρονικώς στην ηλ-διεύθυνση: valeonti@otenet.gr 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

«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. 
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
Β. Α. Φιλόπουλος, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής, Κ. Ζερίτη, Μ. Καρδούλη, Α. Λάμπρου-Γκόνου, 
Ε. Μάντζαρη, Α. Νικολάκη, Ζ. Ξενάκη-Βαρλά, Δ. Παναγιωτάκος. 

Τηλέφωνα:  πρωί: 210-8619521, 210 6118986 
 βράδυ: 210-8619521, 6974321009 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma0.htm 

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. 

Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
ή μέρους του «Ο» με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Τηλ.: 210 8619521, 210 6111020, 210 8662069 
Τηλεοµ.: 210 8068299 
Ηλ-Ταχ.: Tvaleonti@otenet.gr T 
Ιστότοπος: TUhttp://sfr.ee.teiath.gr/Orogramma.htm UT 

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) 
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Μετασυνεδριακή αποτίµηση 
µε µια λέξη: Επιτυχία! 

Το 5ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» (13-15 
Οκτωβρίου 2005, Λευκωσία, Κύπρος) είναι πλέον γεγονός. 
Έχει περάσει στην ιστορία των επιτυχηµένων συνεδριακών 
εκδηλώσεων της ΕΛΕΤΟ. Η διοργάνωσή του εκτός Ελλάδος 
– στην Κύπρο – ενείχε ένα διττό συµβολισµό: α) το ενιαίο 
των ορολογικών στόχων µεταξύ Ελλάδας και Κύπρου επ’ 
αγαθώ της ελληνικής γλώσσας – της οποίας ο ρόλος πρέπει 
να αναβαθµιστεί στην ενωµένη Ευρώπη, όπου πλέον 
υπάρχουν δύο κράτη µέλη που τη µιλούν – και β) την άνοδο 
της στάθµης από το «εθνικό» στο «διεθνές», αφού δόθηκε 
ευρύτερα η δυνατότητα ουσιαστικής συµµετοχής (οµιλητών) 
από χώρες όπως η Γαλλία, η Γερµανία, η Ιταλία και ο 
Καναδάς. 
Οι διεργασίες της Οργανωτικής Επιτροπής (ΟΕ) και της 
Επιστηµονικής Επιτροπής (ΕΕ) – ήταν ανάλογες µε εκείνες 
των προηγούµενων συνεδρίων, δοκιµασµένες και 
διαποτισµένες από τη γνώση και εµπειρία του Προέδρου της 
Οργανωτικής Επιτροπής Βασίλη Α. Φιλόπουλου, έστω και 
αν ο ίδιος δυστυχώς – για σοβαρό λόγο υγείας – δεν 
παρευρέθη. Η παρουσία του όµως ήταν διάχυτη σε όλο το 
Συνέδριο· το µαρτυρεί η αναφορά του σε όλες σχεδόν τις 
προσφωνήσεις των συντελεστών του Συνεδρίου κατά την 
εναρκτήρια συνεδρία… 
Μπορεί το µέρος της πολύµηνης προετοιµασίας του 
Συνεδρίου να βάρυνε κυρίως µέλη της ΟΕ και ΕΕ της 
Ελλάδας, αλλά το κύριο βάρος της διεξαγωγής του 
Συνεδρίου το είχε το Πανεπιστήµιο Κύπρου· το ΠΚ στάθηκε 
ο βασικός συνδιοργανωτής και προνοητικός οικοδεσπότης 
της εκδήλωσης. Η ολιγοµελής οµάδα των τοπικών µελών 
της ΟΕ δούλεψε µε ουσιαστικό ενδιαφέρον και το 
αποτέλεσµα ήταν η γενική ικανοποίηση όλων των 
συνέδρων, οµιλητών και ακροατών. 
Η επιτυχία διαφάνηκε αµέσως κατά την εναρκτήρια 
συνεδρία (Πέµπτη 13-10-05 βράδυ) την οποία τίµησαν µε 
την παρουσία τους ο Υπουργός Παιδείας της Κύπρου 
Πεύκιος Γεωργιάδης, ο πρύτανης του Πανεπιστηµίου 
Κύπρου Σταύρος Ζένιος και ο Κοσµήτορας Ιωάννης 
Ταϊφάκος. Μια «εναρκτήρια» µε διαφορετικό χρώµα, που 
ενθουσίασε και συγκίνησε το ακροατήριο. Μετά τους 
χαιρετισµούς των επισήµων και τις σύντοµες οµιλίες των 
συντελεστών του Συνεδρίου και των εκπροσώπων των 
συνδιοργανωτών ακολούθησε η πανηγυρική οµιλία η 
αφιερωµένη στον Κύπριο ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη 
(1849-1917), από τον καθηγητή του ΠΚ Μιχάλη Πιερή: 
«Aρχαιοελληνικά ίχνη στο έργο του Bασίλη Mιχαηλίδη». 
Όµως, τη λιτή, αλλά µεστή, οµιλία του ο Μ. Πιερής τη 

συνόδευσε µε αποσπάσµατα από µια επιβλητική 
παράσταση σχετική µε το έργο του Β. Μ., την οποία είχε ο 
ίδιος σκηνοθετήσει, µε εκτελεστές νεαρούς φοιτητές και 
φοιτήτριες του Θεατρικού Τµήµατος του ΠΚ. Μια 
παράσταση που ανέδειξε µε τον εκφραστικότερο τρόπο την 
ουσία της οµιλίας του. Τα λόγια και το τραγούδι των ηρώων 
του ποιητικού έργου του Β. Μ. (στο κυπριακό ιδίωµα) 
ανέδειξαν – σαν κεντρική ιδέα – την πασίγνωστη για τους 
Κυπρίους γνωµική ρήση του ποιητή 

«η Ρωµιοσύνη εν να χαθή όντας ο κόσµος λείψη» 
(ο Ελληνισµός θα χαθεί µόνο όταν χαθεί ο κόσµος), 

φράση που «φαντάζει» κάτω από τη φωτογραφία του Β. Μ. 
στον τόµο των ανακοινώσεων του Συνεδρίου, τον οποίο, 
όπως σε όλα της τα Συνέδρια, η ΕΛΕΤΟ είχε εκδώσει από 
πριν και έδωσε στους συνέδρους. 
Στο διήµερο που ακολούθησε (14 και 15-10-05), οι έξι 
συνεδρίες µε τις επιστηµονικές ανακοινώσεις και η ανοικτή 
συζήτηση για τη διδασκαλία της Ορολογίας ήταν «γεµάτες» 
χωρίς χάσµατα και προβλήµατα, χάρη στη συνέπεια και 
προετοιµασία των οµιλητών, χάρη στη φροντίδα των 
προεδρείων και των λοιπών µελών της ΟΕ, αλλά και χάρη 
στο συνεδριακό κοινό που ξεχώρισε για τη στάθµη και το 
ενδιαφέρον του από την αρχή ως το τέλος. 
Την Κυριακή (16-10-05) κάποιοι από τους συνέδρους που 
δεν είχαν αναχωρήσει έκαναν έναν περίπατο στην παλιά 
πόλη της Λευκωσίας και κάποιοι µια ηµερήσια εκδροµή 
κατά την οποία – παρά τη βροχή – χάρη στη βαθειά γνώση 
και το ζήλο του καθηγητή βυζαντινολόγου ∆ηµήτρη 
Τριανταφυλλόπουλου, που αποδείχτηκε απαράµιλλος 
«ξεναγός», γνώρισαν µνηµεία της Κύπρου που εντάσ-
σονται στην παγκόσµια πολιτιστική κληρονοµιά. 
Πριν κλείσουµε αυτόν το σύντοµο απολογισµό του 5ου 
Συνεδρίου πρέπει να πούµε ότι αξίζουν ένα µεγάλο 
«µπράβο» όλοι όσοι συνέβαλαν στην άρτια οργάνωση, 
στην επιστηµονική στάθµη του, στην άψογη διεξαγωγή του 
και στην εν γένει επιτυχία του.  
Και µια τελική µνεία – αλλά και ευχαριστίες εκ µέρους της 
ΕΛΕΤΟ – για εκείνους που στήριξαν και υλικά το Συνέδριο: 
Το Πανεπιστήµιο Κύπρου µε τη σηµαντική – πέραν της 
άψογης οργανωτικής – υλική υποστήριξή του, το Τεχνικό 
Επιµελητήριο Ελλάδας που, όπως και στο 4ο , ανέλαβε την 
έκδοση του – και πάλι – εξαιρετικά καλαίσθητου τόµου των 
ανακοινώσεων, το Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της 
Κύπρου για την ενισχυτική συµµετοχή στελεχών του και 
τους «παραδοσιακούς» πλέον χορηγούς, Τράπεζα της 
Ελλάδος και εταιρεία McCain ΕΛΛΑΣ, για την αξιόλογη 
χρηµατική υποστήριξή τους. (Φωτογραφίες από το Συνέδριο: 
http://sfr.ee.teiath.gr/diafora/Kypros/kypros1.htm). 

Κ.Β. 
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 Συνέδρια/Συµπόσια/Σεµινάρια 
σχετικά µε Ορολογία 

(∆ιαρκής Πίνακας του «Ο») 
Σε κάθε φύλλο του «Ο» ο Πίνακας Συνεδρίων/Συµποσίων/ 
Σεµιναρίων που δηµοσιεύεται περιλαµβάνει εκδηλώσεις που έχουν 
σχέση µε Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν στο άµεσο µέλλον, 
στον ευρωπαϊκό ή παγκόσµιο χώρο. Η πληροφόρηση του «Ο» για 
τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή ηλεκτρονική 
ενηµέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (∆ιεθνές Κέντρο 
Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/),  και 
από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-aet.net), 
των οποίων είναι µέλος. 
Κάθε φορά αφαιρούνται από τον Πίνακα οι εκδηλώσεις που έχουν 
ήδη διεξαχθεί και προστίθενται άλλες µελλοντικές που είναι στη 
φάση της διοργάνωσης. Η σειρά στον Πίνακα ακολουθεί την 
χρονολογική σειρά µε την οποία πρόκειται να πραγµατοποιηθούν οι 
εκδηλώσεις. 

1. Ευρωπαϊκό συνέδριο για την ανάπτυξη πληροφοριών, Rhein-
Main Hallen, Wiesbaden, 9-10 Νοεµβρίου 2005. Πληροφορίες: 
u.wirtz@tekom.de  

2. Φόρουµ Ορολογίας και γλωσσικής τεχνολογίας ΤΑΜΑ (Η 
ορολογία σε προηγµένες εφαρµογές διαχείρισης), Wiesbaden, 
10 Νοεµβρίου 2005. Πληροφορίες: http://linux.termnet.org 

3. Συνέδριο «Πολυγλωσσία και Εφαρµοσµένη Συγκριτική 
Γλωσσολογία» (MACL) στις Βρυξέλλες, στις 8, 9 και 10 
Φεβρουαρίου 2006. Υποβολή ανακοινώσεων, πληροφορίες:  
http://www.macl.be 

4. Συµπόσιο: Προσωπικότητα και Ταυτότητα στη Μετάφραση (Self 
& Identity in Translation), 4-5 Φεβρουαρίου 2006, University of 
East Anglia, School of Literature and Creative Writing, Elizabeth 
Fry Building/UEA, Norwich, Αγγλία. Πληροφορίες:  
selfandidentity@gmail.com 

 

 
 
 
 

Μια είδηση… 
Από τις 4 Ιουλίου 2005 έχει αρχίσει η διάθεση ονοµάτων τοµέων 
(domain names) µε ελληνικούς χαρακτήρες (π.χ. 
ίδρυµατεχνολογίαςέρευνας.gr ή γλωσσολογία.gr). Το Μητρώο 
Ονοµάτων Internet µε κατάληξη .gr (GR-Hostmaster) του 
Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας 
(ΙΤΕ-ΙΠ) είναι υπεύθυνο για την τεχνική υποστήριξη και λειτουργία 
αυτού του µητρώου· ρόλος που του έχει ανατεθεί από την Εθνική 
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (EETT). 
Τα ονόµατα των καταχωρίσεων µπορούν να περιέχουν όλους τους 
ελληνικούς χαρακτήρες και τους εναλλακτικούς τονισµούς τους 
(ακόµη και περισπωµένες, δασείες, υπογεγραµµένες κτλ.). Με την 
κατάθεση από τον χρήστη της τονισµένης επιλογής ονόµατος, 
ενεργοποιείται παράλληλα και χωρίς πρόσθετη χρέωση και το 
αντίστοιχο άτονο όνοµα το οποίο θεωρείται η κύρια µορφή του 
εκχωρούµενου ονόµατος µε βάση την οποία γίνονται οι έλεγχοι του 
Μητρώου.  
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να συµβουλευτείτε τον 
ιστότοπο της Ε.Ε.Τ.Τ., http://www.eett.gr, ή  την  ιστοσελίδα του 
Ιδρύµατος Έρευνας και Τεχνολογίας https://grweb.ics.forth.gr/ 
index.html  

Ε.Μ. 
 

Συµπόσιο:  
Προσωπικότητα και Ταυτότητα στη 

Μετάφραση (Self & Identity in Translation) 
 
4-5 Φεβρουαρίου 2006, University of East Anglia, School of 
Literature and Creative Writing, Elizabeth Fry Building/UEA  
Norwich, Αγγλία. 
∆ιήµερο Συµπόσιο για κατόχους ή υποψήφιους κατόχους 
µεταπτυχιακού τίτλου που έχει ως σκοπό να ερευνήσει το ρόλο της 
υποκειµενικότητας, της ταυτότητας και της προσωπικότητας στη 
δουλειά του µεταφραστή και στο µετάφρασµα.    
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Οι πιθανοί άξονες διερεύνησης είναι: 
• αυτογραφικά/βιογραφικά στοιχεία στη µετάφραση ως 

προσωπική έκφραση  
• προβληµατικοί τύποι µετάφρασης όπως αυτοµετάφραση, 

ψευδοµετάφραση 
• πώς οι ιστορικές/πολιτισµικές, εθνικές ή άλλες ταυτότητες 

µεταφέρονται ή µεταµορφώνονται µέσα από τη µετάφραση 
• ψυχολογικά και γνωστικά συγκείµενα της µετάφρασης και της 

διερµηνείας 
• κοινωνικο-πολιτικά συγκείµενα και / ή (προσωπικές) 

ιδεολογίες 
• αποστάσεις ανάµεσα στις ηθικές επιταγές και στις 

υποκειµενικές οικειοποιήσεις 
• µετάφραση κειµένων µειονοτικών ή περιθωριακών 

κοινοτήτων 
• πώς η παγκοσµιοποίηση δηµιουργεί νέες προκλήσεις ως 

προς τη µετάφραση εναλλακτικών/ ανατρεπτικών/ 
διαφωνούντων αφηγηµάτων 

• ορατοί και µη ορατοί µεταφραστές: πώς η θεωρία της 
µετάφρασης και οι σπουδές διερµηνείας εµπλέκονται µε 
ζητήµατα υποκειµενικότητας, ταυτότητας και 
προσωπικότητας. 

Θέµατα: Μετάφραση, Ταυτότητα, Προσωπικότητα, Υποκει-
µενικότητα, Λογοτεχνία, Συγκριτική Λογοτεχνία, Θεωρία της 
Λογοτεχνίας, Γλώσσες 
Επικοινωνία: Μαρία-Βενετία Κυρίτση, selfandidentity@gmail.com 
Προσκεκληµένοι Οµιλητές: Mona Baker / Josephine Balmer / Jean 
Boase-Beier / Ian Mason / Clive Scott 
Εγγραφή: £30 / Φοιτητές: £15. 

Κ.Ζ. 
 

 

    «Ηµερολόγια Καταστρώµατος» στο Ίντερνετ 
 ή, αλλιώς, ο πολιτισµός των blogs 

Ο στόχος αυτής της καταχώρισης είναι διττός: 
1. να παρουσιάσει το σηµασιολογικό και πραγµατολογικό πλαίσιο 
χρήσης της οικογένειας του όρου blog και να βοηθήσει τη 
συζήτηση σχετικά µε τις ελληνικές αποδόσεις του,  
2. µε αφορµή την περίπτωση µιας συγκεκριµένης οικογένειας 
όρων να επισηµάνει την ανάγκη για την έναρξη µιας ευρύτερης 
έρευνας και συζήτησης και σοβαρότερου προβληµατισµού σχετικά 
µε τις ιδιαιτερότητες των όρων που σχετίζονται µε το Ίντερνετ και 
τις µηχανές αναζήτησης. Η ταχύτητα µε την οποία αυτοί οι όροι 
διαδίδονται, καθιερώνονται και υιοθετούνται, απαιτεί τη δηµιουργία 
ή την ενεργοποίηση µηχανισµών, που θα είναι σε θέση να 
αντιµετωπίζουν µε την ίδια ταχύτητα τα οποιαδήποτε προβλήµατα 
απόδοσής τους.  
Το blog επιλέχθηκε ως η πιο δηµοφιλής λέξη του 2004, αφού 
σύµφωνα µε τους εκδότες του αµερικανικού λεξικού Merriam 
Webster οι περισσότερες αναζητήσεις στο περιεχόµενο του εν 
λόγω ηλεκτρονικού λεξικού κατά τη διάρκεια του 2004 αφορούσαν 
τη σηµασία του συγκεκριµένου όρου. Σήµερα, ο αγγλικός όρος 
είναι πια καθιερωµένος και περιλαµβάνεται στις τελευταίες έντυπες 
εκδόσεις (2005) των πιο δηµοφιλών αγγλικών (βρετανικών και 
αµερικανικών) λεξικών (Merriam Webster, Oxford English 
Dictionary, Longman Dictionary of Contemporary English κτλ.), 
ενώ χαρακτηριστική είναι η ταχύτατη διάδοση αρκετών 
παραγώγων και συνθέτων του, µονολεκτικών και πολυλεκτικών, 
όπως blogger, blogging, blogosphere, blog directory, blog search, 
blog tools, blog templates κτλ.  
Ο όρος blog είναι σύντµηση του web log (WeBLOG). Οι δύο όροι 
αρχικά εµφανίζονταν µαζί, µέχρι που ο συντετµηµένος τύπος 
καθιερώθηκε και χρησιµοποιείται πλέον και ως ανεξάρτητος όρος. 
Τι είναι όµως το blog; Το blog είναι ένα επιγραµµικό ηµερολόγιο 
που περιλαµβάνει υπερζεύξεις και καταχωρίσεις απόψεων1. Οι 
καταχωρίσεις σε ένα blog σχεδόν πάντα παρουσιάζονται κατά 
χρονολογική σειρά, µε τις πιο πρόσφατες προσθήκες να 
παρουσιάζονται πρώτες. Τα blog είναι "καταχωρισο-κεντρικά" – η 
καταχώριση είναι η βασική µονάδα τους – και όχι  "σελιδο-
κεντρικά" όπως συµβαίνει µε τους πιο παραδοσιακούς ιστότοπους. 
Τα blog συνδέονται µε άλλους ιστότοπους και άλλα blog, και 
πολλά επιτρέπουν στους αναγνώστες να σχολιάσουν την αρχική 
θέση του συγγραφέα, ενισχύοντας µε αυτόν τον τρόπο τις 
συζητήσεις και τις ανταλλαγές απόψεων µεταξύ του συγγραφέα και 

                                                 
1 Dan Gilmour, Making the news στο 

http://bayosphere.com/blog/dangillmor/#010092 
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των αναγνωστών. Τα blog είναι κατά βάση θεµατικά· µπορεί να 
περιλαµβάνουν  σχόλια για τα τρέχοντα γεγονότα ενός 
συγκεκριµένου τοµέα ή µια σειρά προσωπικών συλλογισµών για 
ένα θέµα· µπορεί να ασχολούνται µε την πολιτική ή την τεχνολογία, 
ή και να παραπέµπουν στις εργασίες και τα προϊόντα άλλων 
ανθρώπων, όπως το Gizmodo (www.gizmodo.com). 
Tα blog τα συντηρούν οι bloggers ενώ η διαδικασία ενηµέρωσής 
τους είναι γνωστή ως blogging. Το εξειδικευµένο λογισµικό που 
επιτρέπει στους ανθρώπους µε ελάχιστο ή κανένα τεχνικό 
υπόβαθρο να ενηµερώσουν και να τα διατηρήσουν ονοµάζεται 
blogging software. Ο όρος blogosphere (εναλλακτικά: 
blogsphere) είναι ο περιληπτικός όρος που περιλαµβάνει όλα τα 
ηµερολόγια του ιστού, τα ηµερολόγια ως κοινότητα ή ως κοινωνικό 
δίκτυο. Τα blog συνδέονται στενά µεταξύ τους· οι bloggers 
διαβάζουν τα ηµερολόγια άλλων, συνδέονται σε αυτά, 
παραπέµπουν σε αυτά και δηµοσιεύουν σχόλια στα ηµερολόγια 
άλλων συγγραφέων. Εξαιτίας αυτής της στενής επαφής και 
διασύνδεσης µεταξύ τους τα blog έχουν αναπτύξει το δικό τους 
πολιτισµό2.  
«Το blog είναι ένας µικρός προσωπικός ή οµαδικός ιστοχώρος» 
εξηγεί ένας blogger, που ονόµασε το δικό του ηµερολόγιο 
«Istologion-gr». «Σε µία εκδοχή του, είναι ένα δηµόσιο διαδικτυακό 
ηµερολόγιο, σε µία άλλη φίλτρο και σχολιασµός ειδήσεων, 
απόψεων και γεγονότων. Τελικά, είναι ένας µηχανισµός δυναµικής 
δηµοσίευσης κειµένων, εικόνων και ήχων για όσους θέλουν να 
εκφράσουν τις σκέψεις, τις απόψεις, τις αναλύσεις και τα εσώψυχά 
τους µέσω των ιστοσελίδων τους»3. 
Μια σύντοµη περιήγηση στις ελληνικές σελίδες του Ίντερνετ δείχνει 
ότι ο όρος χρησιµοποιείται  κυρίως στα αγγλικά, ενώ απαντάται 
σπάνια µε κάποια από τις εξής ελληνικές αποδόσεις: ιστολόγιο, 
διαδικτυακό ηµερολόγιο, ηλεκτρονικό ηµερολόγιο. Πάντως, για 
τα παράγωγα και σύνθετά του δεν εντοπίστηκε κάποια ελληνική 
απόδοση. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται κάποιες προτάσεις 
απόδοσης στα ελληνικά για τους όρους blog, blogging, blogger 
και blogosphere: 

blog ιστοηµερολόγιο, ηµερολόγιο ιστού, 
ιστοκαταγραφολόγιο, καταγραφολόγιο ιστού, 
ιστοατζέντα 

blogging ιστοηµερολόγηση, ιστοκαταγραφή 
blogger ιστοηµερολόγος, ηµερολόγος ιστού, 

ιστοκαταγραφέας, καταγραφέας ιστού 
blogosphere ιστοηµερολογοδίκτυο 

 
E.M. 

 

∆ιδασκαλία της /oroloγías/ 
(Εισήγηση στη λογοµήγυρη της ανοικτής συζήτησης 
στο 5ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 

Λευκωσία, Κύπρος, 13-15 Οκτωβρίου 2005) 
 
Θέµα της ανοικτής συζήτησης:  ∆ιδασκαλία της Ορολογίας και 

ελληνική γλώσσα 
Συνοµιλητής-εισηγητής: 
Κ. Βαλεοντής 
Η σύνταξη του ρήµατος «διδάσκω» προβλέπει δύο αντικείµενα ένα 
άµεσο και ένα έµµεσο: διδάσκω κάτι σε κάποιον ή, ισοδύναµα, 
διδάσκω κάποιον κάτι. Λέγοντας, λοιπόν, «θα διδάξω» θέτουµε 
αµέσως δύο ερωτήµατα: Τί θα διδάξω; και Σε ποιον θα το διδάξω;  

Στο θέµα της συζήτησής µας, η προφορική απάντηση στο πρώτο 
ερώτηµα είναι: /oroloγía/. Προφορικά, όµως, η απάντηση δεν είναι 
σαφής· γιατί γεννά ένα υποερώτηµα: Μιλάµε για Ορολογία (µε το 
αρχικό /ο/ όµικρον κεφαλαίο), δηλαδή για το θεµατικό πεδίο, τον 
κλάδο, την επιστήµη που ασχολείται µε τους όρους ή µιλάµε για 
ορολογία (µε το αρχικό /ο/ όµικρον πεζό), δηλαδή ένα σύνολο 
όρων ή και το σύνολο όλων των όρων ή, συνώνυµα, το ορολόγιο 
ενός ή περισσότερων θεµατικών πεδίων; Η απάντηση στο 
υποερώτηµα είναι ότι θα µας απασχολήσουν και τα δύο. Συνολικά, 
λοιπόν, η απάντηση στο πρώτο ερώτηµα – Τί θα διδάξω – είναι: 
Ορολογία ή ορολογία ή και τα δύο. 

Η απάντηση στο δεύτερο ερώτηµα – Σε ποιον θα το διδάξω – είναι 
εύκολη: σε όλους. Στο µαθητή, στο σπουδαστή κάθε θεµατικού 
πεδίου (ΘΠ), στον πτυχιούχο επιστήµονα ή τεχνολόγο ή στον ειδικό 
κάθε ΘΠ, στο µεταπτυχιακό σπουδαστή κάθε ειδικού ΘΠ , στον 

                                                 
2 Στο en.wikipedia.org/wiki/Blogosphere 
3 TA NEA, 23 Νοεµβρίου 2004. 

ειδικό των ΘΠ που ασχολούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο µε τη 
γλώσσα («γλωσσικά» θεµατικά πεδία4). Το ζητούµενο είναι τί θα 
διδάξω στον καθέναν από αυτούς; 
Συγκεντρωτικά, η πρόταση του οµιλούντος συνοψίζεται στον 
ακόλουθο πίνακα: 

Σύντοµη Περιγραφή του 
αντικειµένου του µαθήµατος 

Αναµενόµενο 
αποτέλεσµα 

Γυµνάσιο:      Ορολογία  
Βασικές γνώσεις της Ορολογίας ο 
ρόλος της στη µεταφορά γνώσης και 
σύνδεσή της µε τις ειδικές γλώσσες 
των ΘΠ για τα οποία υπάρχουν 
διδασκόµενα µαθήµατα στο γυµνάσιο. 

Κατανόηση του ρόλου 
των όρων σε κάθε ΘΠ. 
Βελτίωση της µελέτης 
και κατανόησης των 
ειδικών µαθηµάτων. 

Λύκειο:  1. Ορολογία  
Αρχές Ορολογίας και Ορογραφίας 
(έννοια, ορισµός, κατασήµανση, όρος, 
σχέσεις εννοιών και όρων, συστήµατα 
εννοιών, ορογραφικές εργασίες), 
ουσιαστική σύνδεση της Ορολογίας µε 
τη Λογική και την Οντολογία. 

Συνειδητοποίηση του 
κόσµου των εννοιών ως 
νοητικής παράστασης 
του κόσµου των 
αντικειµένων.  
Πληρέστερη επαφή µε 
τον επιστηµονικό λόγο. 

Λύκειο:  2. ορολογία  
Ειδικές γλώσσες και επιλεγµένα 
ορολόγια (τουλάχιστο δίγλωσσα) 
µαθηµάτων που διδάσκονται στο 
Λύκειο, όπως: Ειδική γλώσσα και ορο-
λόγιο των Μαθηµατικών, της Φυσικής, 
της Χηµείας, της Πληροφορικής, της 
Κοινωνιολογίας, της Λογοτεχνίας, της 
Ποίησης, του Θεάτρου κτλ. 

Επαφή µε τη 
διαγλωσσική διάσταση 
των συστηµάτων 
εννοιών των επιστηµονι-
κών ΘΠ. 
Εφόδια για µελέτη 
ειδικών θεµάτων και σε 
άλλη/-ες γλώσσα/-ες. 

ΑΕΙ/ΤΕΙ:  1. Ορολογία  
Αρχές και µέθοδοι Ορολογίας και 
Ορογραφίας (έννοια, ορισµός, 
κατασήµανση, σχέσεις εννοιών και 
κατασηµάνσεων, συστήµατα εννοιών, 
ορογραφικές εργασίες), µε πλήρη 
εφαρµογή και παραδείγµατα από το 
συγκεκριµένο ΘΠ. Νέες τεχνολογίες 
και Ορολογία. Ορολογία και Κοινωνία 
της Πληροφορίας. 

(1 εξαµηνιαίο µάθηµα) 

Πληρέστερη κατανόηση 
των αρχών της Ορολο-
γίας.  
Βαθύτερη κατανόηση 
των συστηµάτων 
εννοιών και όρων του 
ειδικού ΘΠ. 
Προετοιµασία στελεχών 
για ορολογικές 
δραστηριότητες στο ΘΠ. 
 

ΑΕΙ/ΤΕΙ:  2. ορολογία  
 
Αναλυτική µελέτη της ειδικής γλώσσας 
και του ορολογίου (τουλάχιστο 
δίγλωσσου) του συγκεκριµένου ΘΠ  

(1 εξαµηνιαίο µάθηµα) 

∆ιαγλωσσική γνώση των  
συστηµάτων εννοιών 
του ειδικού ΘΠ. 
Βελτίωση της 
δυνατότητας µελέτης 
επιστηµονικών εργασιών 
του ΘΠ γραµµένων σε 
άλλες γλώσσες. 
 

Μεταπτυχιακά Ορολογίας: Ορολογία  

∆ιαγλωσσική µελέτη των αρχών και µεθόδων 
της Ορολογίας και Ορογραφίας. Ορολογία και 
γνώση. 
Mελέτη και περιγραφή των σχέσεων µεταξύ των 
εννοιών κάθε ΘΠ και την συγκρότηση 
συστηµάτων εννοιών.  
Μελέτη και περιγραφή των εννοιών των ΘΠ 
µέσω των ορισµών τους και της κατασήµανσής 
τους µε ονόµατα και όρους ή µε σύµβολα, 
δηλαδή µε τη µελέτη των σχέσεων αντιστοιχίας 
µεταξύ εννοιών και όρων, ή – ταυτόσηµα – 
µεταξύ γνώσης και γλώσσας. 
Αρχές και µέθοδοι οροδοσίας. Τρόποι δηµιουρ-
γίας νέων σχέσεων αντιστοιχίας σε περιπτώσεις 
νέων εννοιών – που προκύπτουν από τη 
συνεχή ανάπτυξη της γνώσης – µέσω της 
αντιστοίχισης (κατασήµανσης) των νέων 

Γενική 
κατεύθυνση 
(πολυπεδιακή 
προσέγγιση) 
Απόφοιτοι 
κυρίως των 
γλωσσικών ΘΠ, 
αλλά και άλλων, 
µε διαγλωσσική-
διαπεδιακή 
επιστηµονική 
κατάρτιση στην 
Ορολογία και 
στους συναφείς 
κλάδους  (γενι-
κοί ορολόγοι).
 

                                                 
4  όπως π.χ. γλωσσολογία, µετάφραση, γλωσσική τεχνολογία 
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εννοιών µε υπάρχουσες λέξεις ή φράσεις ή µε 
νεόκοπες λέξεις (νεολογισµούς). 
Συγκριτική εξέταση των ίδιων συστηµάτων 
εννοιών σε διάφορες γλώσσες και την 
επισήµανση, διατύπωση και τυποποίηση των 
σχέσεων µεταξύ των ισοδύναµων όρων σε δύο 
ή περισσότερες γλώσσες. 
Μέθοδοι τυποποίησης εννοιών και όρων.  
Μέθοδοι δηµιουργίας, επεξεργασίας, 
παρουσίασης και διαχείρισης ορολογικών δεδο-
µένων και παραγωγής έντυπων και/ή ηλεκτρο-
νικών ορολογικών προϊόντων, όπως ορολογι-
κών λεξικών/λεξιλογίων/ γλωσσαρίων καθώς και 
βάσεων και τραπεζών ορολογικών δεδοµένων. 
Ορολογική έρευνα. Εφαρµογή των νέων 
τεχνολογιών στην Ορολογία. 
Για όλα τα παραπάνω, εστίαση σε ένα ή σε 
περισσότερα ΘΠ. 

(4 εξαµηνιαία µαθήµατα) 
Άλλα µαθήµατα των Μεταπτυχιακών Ορολογίας: 
Λεξικολογία, Λεξικογραφία, Λογική, Μεταφρασι-
ολογία, Σηµειολογία, Μαθηµατικά, Στατιστική, 
Υπολογιστές και Πληροφορική, Τυποποίηση και 
Ποιότητα, ∆ίκτυα και διαδίκτυα κ.ά. 

 
Ειδική 
κατεύθυνση 
(µονοπεδιακή 
προσέγγιση) 
Απόφοιτοι 
συγκεκριµένου 
ΘΠ µε 
διαγλωσσική 
επιστηµονική 
κατάρτιση 
στην Ορολογία 
και στους 
συναφείς 
κλάδους 

(ειδικοί 
ορολόγοι). 

Κ.Β. 
 

Το ρήµα ίηµι 
Το αρχαίο ρήµα ίηµι έχει πολλές σηµασίες όπως: αφήνω να φύγει ή 
να πέσει κάτι που κινώ µε µεγάλη ταχύτητα || απολύω || βγάζω 
φωνή, µιλώ || εκσφενδονίζω βέλος, λίθο κτλ. || βάλλω, τοξεύω || 
τοποθετώ || ως µέσο ρήµα: – ίεµαι – σηµαίνει: σπεύδω προθύµως 
(να πράξω κάτι), επιθυµώ διακαώς, επιδιώκω κάτι (εγκυκλοπαιδικό 
λεξικό Πάπυρος Λαρούς). 
Το ρήµα αυτό σχηµατίζει σειρά σύνθετων ονοµάτων, µερικά από τα 
οποία έχουν ως πρώτο συνθετικό κάποια πρόθεση και ως δεύτερο 
συνθετικό τον τύπο -εσις που παράγεται από το ρήµα ίηµι. Αρκετά 
από αυτά τα ονόµατα τα χρησιµοποιούµε και σήµερα συχνά µε 
προσαρµοσµένο το δεύτερο συνθετικό ως προς την κλιτική 
κατάληξη : -εση. Τέτοια είναι π.χ. 
Πρόθεση Σύνθετο και σηµασίες του 
εν ένεσις (ένεση): το εµβάλλειν, εγχέειν. Ιατρ. ένεση, 

το µέσο της έγχυσης, το ίδιο το υλικό. 
εκ, εξ έξεσις: απόπεµψις (κυρίως επί γυναικός), διαζύγιο, 

διάζευξη. 
συν σύνεσις (σύνεση): αρχικά: συνάντηση, ένωση, 

συµβολή· αργότερα: η δια του νοός κρίσις 
(αντίληψις), όθεν: γνώσις, φρόνησις. 

προ πρόεσις: βγάλσιµο έξω, ξόδεµα, σκόρπισµα. 
ανά, αν- άνεσις (άνεση): ευρυχωρία, έλλειψη δυσκολίας ή 

επίπονης προσπάθειας στην εκτέλεση έργου ή στο 
χειρισµό αντικειµένου, χαλάρωση, ανάπαυση, 
άδεια, ελευθερία (δούλων άνεσις) 

κατά, καθ- κάθεσις: έµβασµα ή άφηµα προς τα κάτω, 
έµπηγµα, παράσταση δράµατος. Από τα ίδια 
συνθετικά παράγονται και οι λέξεις: κάθετος, 
καθετήρας, καθετήριος κτλ. 

διά, δι- δίεσις (δίεση): η διά σωλήνος διάβασις. Στη 
µουσική: διαφορά ηµιτονίου µιας νότας από την 
επόµενη καθώς και το ίδιο το σύµβολο, που τη 
δηλώνει στη µουσική κλίµακα (dièse). 

µετά, µεθ- µέθεσις: άφεσις, παραίτηση, εγκατάλειψη, υποχώ-
ρηση. 

παρά,  
παρ- 

πάρεσις (πάρεση): παράλυση, χαλάρωση || Ιατρ. 
ελαφρά παράλυση λόγω ελάττωσης µυϊκής ισχύος 
του προσβληθέντος µυός. 

επί, εφ- έφεσις (έφεση): ρίξιµο προς τα πάνω ή κατεπάνω 
κάποιου, κλίσις, όρεξις, επιθυµία || Νοµ. ένδικο 
µέσο για την προσβολή απόφασης κατωτέρου 
δικαστηρίου, µε το οποίο ζητείται η επανεκδίκαση 
µιας υπόθεσης από ανώτερο δικαστήριο. 

από, αφ- άφεσις (άφεση): η πράξη του αφιέναι, στάλσιµο, 
ρίξιµο, απόλυσις, ελευθέρωσις, άδεια προς 
αναχώρηση, συγχώρησις, αθώωσις. 

υπό, υφ- ύφεσις (ύφεση): ελάττωσις, ένδοσις, συστολή, 
συγκατάβασις, µείωση της έντασης, υποχώρηση. || 
Μουσ. το σηµείο πριν από το µουσικό φθόγγο που 
δείχνει ότι αυτός πρέπει να αποδοθεί κατά ένα 
ηµιτόνιο χαµηλότερα στην κλίµακα (µπεµόλ, 
bémol). αντ.: δίεση (dièse).  

Πηγές:  Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς 
 Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσης (Σκαρλάτου ∆. Βυζαντίου) 

Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Γ. Μπαµπινιώτη). 
Ζ. Ξ-Β. 
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PT έλα κι εσύ 

Άλλο «διάκριτος» άλλο «διακριτός» 

Από τέσσερα λεξικά της ελληνικής (∆. ∆ηµητράκου, Ιδρ. 
Τρινταφυλλίδη, Γ. Μπαµπινιώτη, και Μείζον) µόνο το πρώτο 
περιέχει και τα δύο επίθετα και τα διακρίνει· το δεύτερο έχει µόνο 
το «διακριτός», αλλά µε τη σηµασία του «διάκριτος», ενώ τα 
τρίτο και τέταρτο περιέχουν µόνο το «διακριτός» µε τη σηµασία 
του ∆. ∆ηµητράκου. ∆εν θα αναφερθούµε εδώ – λόγω 
περιορισµένου χώρου – λεπτοµερώς στη σύγχυση που υπάρχει 
και στη λανθασµένη χρήση του «διακριτός» στη θέση του 
«διάκριτος», αλλά θα δώσουµε τη σωστή κατά τη γνώµη µας (δηλ. 
του ∆.∆. τόσο στην πλήρη όσο και στην επίτοµη έκδοση) σηµασία 
των δύο επιθέτων και τη χρήση τους στην Ορολογία, όπου είναι 
επιτακτική η διάκρισή τους: 
διάκριτος: ο κεχωρισµένος || ο εκλεκτός (Μεγάλο ∆.∆.) 
 διακεκριµένος, εκλεκτός (Επίτοµο ∆.∆.) 
διακριτός: αισθητός, αντιληπτός (Μεγάλο ∆.∆.) 
 σαφώς αισθητός, αντιληπτός (Επίτοµο ∆.∆.) 
Με δικά µας, πιο σύγχρονα, λόγια:  
διάκριτος: ο ξεχωριστός, συνώνυµό του σε µερικούς όρους και ο 

διακεκριµένος 
διακριτός: αυτός που µπορεί ( = δύναται) να ξεχωριστεί (στην 

Ορολογία εναλλάσσεται µε το διακρίσιµος που έχει 
ακριβώς την ίδια σηµασία) 

Στη Βάση τηλεπικοινωνιακών όρων TELETERM υπάρχουν 79 
λήµµατα µε σύµπλοκους όρους που περιλαµβάνουν το επίθετο 
διάκριτος, 4 λήµµατα το διακριτός και 4 λήµµατα το διακρίσιµος. 
Στη Βάση όρων τεχνολογίας πληροφοριών INFORTERM 
υπάρχουν 9 λήµµατα µε σύµπλοκους όρους που περιλαµβάνουν 
το επίθετο διάκριτος. 
Αναφερόµενοι στους αγγλικούς ισοδύναµους όρους και στα 
αντίστοιχα επίθετα έχουµε: 
διάκριτος = discrete6, distinct 
διακριτός, διακρίσιµος = distinguishable, discernible, 
διακεκριµένος = distinguished. 
Αναφέρουµε παρακάτω µερικά παραδείγµατα: 

Αγγλικός όρος ελληνικός όρος 
discrete frequency διάκριτη συχνότητα 
discrete data διάκριτα δεδοµένα 
discrete access διάκριτη πρόσβαση 
discrete function διάκριτη συνάρτηση 
discretely-timed signal διάκριτα χρονισµένο σήµα, 

σήµα διάκριτου χρονισµού 
distinct phase διάκριτη φάση 
distinct integer value διάκριτη ακέραια τιµή 
clearly distinguishable σαφώς διακριτός, σαφώς 

διακρίσιµος 
discernible signal διακριτό σήµα 
distinguished value διακεκριµένη τιµή 
distinguished encoding rules διακεκριµένοι κανόνες 

εγκωδίκευσης 

Κ.Β. 
 

                                                 
5  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστηµονικό Συµβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
6  Προσοχή µη γίνει σύγχυση µε το discreet (που προφέρεται 
ακριβώς το ίδιο µε το discrete, αλλά αντιστοιχεί στο ελληνικό 
«διακριτικός» = ευγενικά φερόµενος) 
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Η κοπή της πίτας της ΕΛΕΤΟ 
στις 25 Ιανουαρίου 2006 

 
Νέα ευκαιρία – μετά την πρόσφατη του 5ου Συνεδρίου – για 
να συναντηθούμε, μέλη και φίλοι της ΕΛΕΤΟ, και να «τα 
πούμε» είναι η 25 Ιανουαρίου 2006, η μέρα που αποφάσισε 
το ΔΣ της ΕΛΕΤΟ για τη διοργάνωση της εκδήλωσης της 
κοπής της πίτας. 
Έτσι, στις 8.00 το βράδυ τη μέρα αυτή, προσκαλούνται τα 
μέλη και οι φίλοι της ΕΛΕΤΟ αναγνώστες του «Ο» να 
προσέλθουν στην Κηφισιά: ταβέρνα «ΒΑΘΗΣ», Κύρου 7 
(αδιέξοδη κάθετος στην Τατοΐου), τηλ. 210 6204834, 
όπου θα πραγματοποιηθεί συνεστίαση και θα κοπεί και η, 
εξαιρετικής ποιότητας πάντα, πίτα της ΕΛΕΤΟ. Η συμμετοχή 
είναι 25 €  το άτομο. 
 
 

 Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με Ορολογία 

(Διαρκής Πίνακας του «Ο») 
Σε κάθε φύλλο του «Ο» ο Πίνακας Συνεδρίων/Συμποσίων/ 
Σεμιναρίων που δημοσιεύεται περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν 
σχέση με Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, 
στον ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο χώρο. Η πληροφόρηση του «Ο» για 
τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή ηλεκτρονική 
ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέντρο 
Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/),  και 
από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-aet.net), 
των οποίων είναι μέλος. 
Κάθε φορά αφαιρούνται από τον Πίνακα οι εκδηλώσεις που έχουν 
ήδη διεξαχθεί και προστίθενται άλλες μελλοντικές που είναι στη 
φάση της διοργάνωσης. Η σειρά στον Πίνακα ακολουθεί την 
χρονολογική σειρά με την οποία πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι 
εκδηλώσεις. 

1. Ευρωπαϊκό συνέδριο για την ανάπτυξη πληροφοριών, Rhein-
Main Hallen, Wiesbaden, 9-10 Νοεμβρίου 2005. Πληροφορίες: 
u.wirtz@tekom.de  

2. Διοργάνωση από το Φόρο Διαλειτουργικότητας του Ηλ-
επιχειρείν CEN/ISSS (CEN/ISSS eBusiness Interoperability 
Forum):  Συνέδριο «Διαλειτουργικότητα – Ο κορμός του ηλ-
επιχειρείν», 28-29 Νοεμβρίου 2005, Utrecht – Ολλανδία. 
Πληροφορίες: www.cenorm.be/isss/eBIF_Conference   
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Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) 

και το Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο 
(ΓΕΣΥ) της ΕΛΕΤΟ 

εύχονται σε όλα τα μέλη της  
και τους αναγνώστες του «Ο»: 
Χαρούμενο, ειρηνικό και 
δημιουργικό το 2006! 

 
 

3. Υπουργικό Συνέδριο Ηλ-διακυβέρνησης, 24-25 Νοεμβρίου 
2005, Μάντσεστερ, Αγγλία. Πληροφορίες: 
http://europa.eu.int/egovernment_research 

4. Συνέδριο «Ορολογία και ονοματολογία: η επικοινωνιακή 
διακυβέρνηση» (Terminology and Nomenclature: The 
Communicative Government), Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2005.   
Πληροφορίες: 
http://www.nlterm.org/terminology_and_nomenclature.htm 

5. Εργομήγυρη «Ορολογία, μοντελοποίηση εννοιών και 
οντολογία. Ποια προσέγγιση σε ποιο πρόβλημα; (Terminology, 
Concept Modelling and Ontology. What approach for what 
problem?), 10 Φεβρουαρίου 2006. 

6. Διεθνές Συμπόσιο VAKKI για τις ειδικές γλώσσες και τη 
μετάφραση (LSP and Translation), 11-12 Φεβρουαρίου 2006, 
Vaasa – Finland).  
Πληροφορίες: www. uwasa.fi/hut/vakki/symposium2006  

7. Το Πανλατινικό Δίκτυο Ορολογίας (Realiter) διοργανώνει τον 
Ιούνιο 2006, το 3ο Διαμερικανικό Σεμινάριο για τη Διαχείριση 
Γλωσσών, Rio de Janeiro, 29-31 Μαΐου 2006. Πληροφορίες: 
www.eaft-aet.net 

8. Euralex 2006 – 12ο Διεθνές Συνέδριο Λεξικογραφίας 6-9 
Σεπτεμβρίου 2006, Τορίνο, Ιταλία. Πληροφορίες:                   
http://www.euralex.org   

Κ.Β. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συμβουλευτείτε τις βάσεις όρων που διαθέτει 
η ΕΛΕΤΟ στο Ίντερνετ: 

1. Τηλεπικοινωνίες – Telecommunications: 
www.moto-teleterm.gr/ 

2. Πληροφορική – Information Technology: 
http://inforterm.cs.aueb.gr/  

 
Την πρώτη προσφέρουν η ΕΛΕΤΟ μαζί με τον ΟΤΕ 
Τη δεύτερη προσφέρουν η ΕΛΕΤΟ μαζί με το Τμήμα 
Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
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Το ρήμα «οίδα» 
Το αρχαίο ρήμα οίδα (= γνωρίζω) είναι ο παρακείμενος (με χρήση 
ενεστώτα) του ρήματος είδω που σημαίνει βλέπω, παρατηρώ.  
Στην καθομιλουμένη το ρήμα αυτό χρησιμοποιείται σε στερεότυπες 
εκφράσεις όπως  
«τις οίδε» (ποιος ξέρει),  
«Κύριος οίδε» (ο Θεός – μόνο – ξέρει), 
η γνωστή φράση του Σωκράτη «έν οίδα ότι ουδέν οίδα» (ένα ξέρω 
ότι δεν ξέρω τίποτε), 
«ου γαρ οίδασι τι ποιούσι» (γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν, τι τους 
γίνεται)  
κ.ά. 
Από τη ρίζα είδ- (ε-Fιδ-) προέρχονται οι λέξεις είδα-ιδώ-ιδεί-
ιδωμένος (σημερινοί τύποι αορίστου και παρακειμένου του βλέπω), 
ιδέα, είδος (από το οποίο όλα τα σύνθετα σε –ειδής όπως ευειδής, 
ανθρωποειδής, αμφιβληστροειδής, αραχνοειδής, αστεροειδής 
κ.ά.π.), είδηση, συνείδηση, ειδήμων, είδωλο, ιστορία (Fιδ-στορ). 
Με την αρχαιοπρεπή ρίζα Fοίδ-α, πιθανότατα ινδοευρωπαϊκής 
προελεύσεως, σχετίζονται αρκετές λέξεις ξένων γλωσσών 
παρεμφερούς σημασίας όπως: 
λατινικά: video (βλέπω) 
γαλλικά: voir (βλέπω) ίσως ακόμα και το savoir (ξέρω) 
γερμανικά: wissen (ξέρω) 
αγγλικά: wise (σοφός), wisdom (σοφία). 

Πηγές:  Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς 
 Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσης (Σκαρλάτου Δ. Βυζαντίου) 

Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Γ. Μπαμπινιώτη). 
Ζ. Ξ-Β. 

    Το οινολογικό γλωσσάρι μπορεί να 
    αρχίσει με το κέρασμα… 

Οι αρχαίοι Έλληνες σπάνια έπιναν άκρατον οίνο δηλ. ανέρωτο. Η 
κράσις (η ανάμιξη οίνου με νερό) γινόταν μέσα στους κρατήρες, 
ευρύστομα αγγεία, κεράμινα ή μεταλλικά. 
Στα βυζαντινά χρόνια η παραγγελία στον κάπελα «δός μοι κράσιν 
οίνου» συντομεύτηκε σε «δός μοι κράσιν». Η λέξη οίνος ξεχάστηκε 
και απόμεινε «δος μοι κρασίν» όπως το προφέρουν και σήμερα οι 
Κύπριοι. 
Έτσι, στη νεοελληνική γλώσσα η λέξη «κρασί» επικράτησε της 
λέξης «οίνος», παρόλο που, ετυμολογικά, κρασί σημαίνει οίνος 
νερωμένος. 
Το ρήμα που υποδήλωνε την κράσιν του οίνου με νερό ήταν 
κεραννύω και κερνώ, αόριστος εκέρασα και μετοχή παθητικού 
παρακειμένου κεκερασμένος και κεκραμένος. Εξ αυτού, στην 
αρχαία γλώσσα ο νερωμένος οίνος λεγόταν κεκραμένος ή 
κέρασμα. Ο οινοχόος, ο υπηρέτης που κερνούσε τον οίνο με νερό 
και πρόσφερε στα αρχαία συμπόσια το κέρασμα προς πόσιν, 
λέγεται νεοελληνικά κεραστής. 
Στη νεοελληνική γλώσσα το κερνάω και το κέρασμα ταυτίστηκαν 
με το «φίλευμα», το «τρατάρισμα» και όχι μόνο προκειμένου για 
ποτά, αλλά και για τυρόπιτες, γλυκά κτλ. Γι’ αυτό όταν κερνάμε ένα 
κρασί, μπορούμε να πούμε ότι τουλάχιστον πλησιάζουμε στη ρίζα 
των λέξεων: τον αρχαιοελληνικό πότο. 
Θεωρώντας σταθμό, για την εξέλιξη του αμπελοοινοποιητικού 
τομέα, το νόμο που άνοιξε τις πύλες στην εμφιάλωση, όπου, 
θέλοντας να διαφοροποιήσει το εμφιαλωμένο προϊόν από το χύμα 
κρασί, ο νομοθέτης όρισε ότι στις ετικέτες των φιαλών θα γράφεται 
η λέξη «οίνος».  
Έτσι, αναβίωσε στο ελληνικό οινεμπόριο η προγονική επωνυμία 
που είχε σωθεί ως συνθετικό μιας σειράς από σύγχρονες λέξεις: 
οινοπαραγωγή οινεμπόριο οινολογία 
οινοποιείο οινόπνευμα οινολόγος 
οινοδεξαμενή οινομάγειρος ... 

και ως ρίζα αρκετών τοπωνυμίων: 
Οινόη (δήμος της Αττικής) 
Οινούσσες (νησιά κοντά στη Χίο) 
Οινόφυτα (αρχαία πόλη της Βοιωτίας) 
Οινοπία (αρχαιότατο όνομα της Αίγινας) 
Οινιάδες (αρχαία πόλη της Ακαρνανίας) 

και πολλά άλλα. 
Δ.Π. 

 

 

    Οι όροι είναι δημόσιο αγαθό δεν 
κατοχυρώνονται… 

Από τον κ. Νικόλαο Χ. Χαρακάκο, καθηγητή Θεολογίας- 
συγγραφέα, λάβαμε την ακόλουθη επιστολή, σε έγγραφο 
που φέρει τον τίτλο: «Πανεπιστημονική Ομάδα Θεολογικών 
και Φιλοσοφικών Διερευνήσεων»: 

«Αγαπητοί φίλοι, 
Σας πληροφορώ ότι έχω επινοήσει τον πρωτότυπο 
επιστημονικό όρο Bioethical Criminology / 
Βιοηθική Εγκληματολογία, τον οποίο 
κατοχυρώνω στην αξιέπαινη Εταιρεία μας. 
Με εκτίμηση». 

Το θέμα συζητήθηκε στο ΓΕΣΥ και, επειδή έχει γενικότερο 
ενδιαφέρον για τους αναγνώστες του «Ο», μέλη και φίλους 
της ΕΛΕΤΟ, ο συντάκτης του παρόντος, που επιφορτίστηκε 
να απαντήσει, προτίμησε να γράψει τα ακόλουθα, με τα 
οποία δίνεται απάντηση και στον κ. Χαρακάκο: 
1.  Ούτε η ΕΛΕΤΟ ούτε άλλος φορέας υπάρχει που να 

«κατοχυρώνει όρους». Απεναντίας, η ΕΛΕΤΟ θεωρεί 
τους όρους δημόσιο αγαθό και δίνει πρώτιστη σημασία 
στην ομαδική συλλογική εργασία από ειδικούς του 
σχετικού τομέα, στο πλαίσιο της οποίας η όποια 
ατομική πρόταση μελετάται και υιοθετείται ή βελτιώνεται 
από την ομάδα. Όταν η αρχική πρόταση πάρει το 
«βάπτισμα» της ομάδας ο όρος παύει να είναι «όρος 
του τάδε» είναι όρος που προέκυψε από τη διεργασία 
ονοματοδοσίας/οροδοσίας της ομάδας και διατίθεται 
ελεύθερα στο ειδικό κοινό του τομέα, αλλά και στο 
ευρύτερο γενικό κοινό. 

2. Από μόνη της η φράση «επινόησα έναν όρο: τον τάδε» 
δεν έχει νόημα. Νόημα θα είχε η φράση «προτείνω τον 
τάδε όρο για την δείνα έννοια». Όρος χωρίς την έννοια 
είναι κυριολεκτικά «γράμμα κενό».  

3. Αν υποθέσουμε ότι η έννοια υπάρχει και υπάρχει ο 
όρος σε άλλη γλώσσα π.χ. στα αγγλικά και προτείνεται 
αντίστοιχος ελληνικός όρος, τότε το λόγο (για τον 
ελληνικό όρο) έχουν οι έλληνες ειδικοί του τομέα. Αν 
όμως, υποτεθεί ότι έχει επινοηθεί και η έννοια και ο 
ξένος όρος τότε το λόγο έχει η διεθνής κοινότητα του 
ως άνω τομέα. Τότε συζητάμε για συμβολή στην έρευνα 
του υπόψη τομέα. Γράφονται επιστημονικά άρθρα και 
δημοσιεύονται στα επίσημα επιστημονικά περιοδικά του 
τομέα, όπου ορίζεται η νέα έννοια και προτείνεται / 
χρησιμοποιείται αντίστοιχος όρος και η ίδια η κοινότητα 
αυτή θα υιοθετήσει ή θα απορρίψει την όποια πρόταση 
όπως γίνεται σε κάθε επιστημονικό κλάδο. Τότε, όμως, 
δεν συζητάμε για την ονοματοδότηση/οροδότηση μιας 
γνωστής έννοιας, αλλά για ανάπτυξη της γνώσης του 
τομέα, γιατί πρόκειται για υιοθέτηση και της έννοιας 
όχι μόνο του όρου. 

Κ. Βαλεοντής, Πρέδρος του ΓΕΣΥ 
 

 

    «Ονομαστική απόλυτος» – Ένα 
συντακτικό λάθος που γίνεται και στις 

μέρες μας… 
Ασφαλώς οι «κάποιας ηλικίας» αναγνώστες θα θυμούνται εκείνη 
την αρχαιοελληνική «γενική απόλυτο»· πιθανότατα έχουν …κόψει 
ξύλα από εκείνη τη βελανιδιά που έπεσε, αφού μάθαιναν καθαρά 
ότι «δρυός πεσούσης πάς ανήρ ξυλεύεται»! Σήμερα, η δρυς 
είναι βελανιδιά, ο πας είναι καθένας, ο ανήρ είναι άνδρας, όσο 
για τη μετοχή1 πεσούσα (ναι, έχει σχέση και με εκείνη τη μετοχή 
«περιπεσούσα»!), αυτή είναι ακριβώς που είναι «απόλυτος» και 
που ...έκανε τη δρυ να πέσει και στη συνέχεια να επακολουθήσει 
το «ξυλεύεσθαι» του οποιουδήποτε. Και «απόλυτος» σημαίνει ότι 
έχει δικό της υποκείμενο (δρυς) διαφορετικό από εκείνο του 
ρήματος (ανήρ). 

                                                 
1 Αορίστου β΄ του ρήματος πίπτω 
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Αν, λοιπόν, αυτήν την πασίγνωστη γενική απόλυτο κάποιος, εν τη 
αγνοία του, την «παραποιήσει» και την κάνει ονομαστική (δηλαδή 
«δρύς πεσούσα πάς ανήρ ξυλεύεται») τότε θα λέγαμε ότι έκανε 
συντακτικό λάθος και χρησιμοποίησε «ονομαστική απόλυτο»2 αντί 
της «γενικής απολύτου».  
Θα μου πείτε «τι τα θες τώρα τα λάθη στα αρχαία ελληνικά, σήμερα 
μιλάμε νεοελληνικά». Ασφαλώς το λάθος γινόταν στα αρχαία 
ελληνικά ως μάθημα, αλλά και γινόταν και στην καθαρεύουσα (και 
μάλλον στην καθαρεύουσα γινόταν πιο συχνά, γιατί αυτή 
χρησιμοποιόταν επίσημα στο σχολείο, στη δουλειά και σε επίσημες 
εκδηλώσεις, και η προσπάθεια χρήσης της και στην καθημερινή 
ζωή δημιουργούσε πολλές φορές «στραπάτσα» στα αρχαία 
πρότυπά της. 
Ασχολούμαστε, όμως, με το θέμα αυτό γιατί το λάθος της 
«ονομαστικής απολύτου» παρατηρείται ανάλογα και στη σημερινή 
γλώσσα και μάλιστα είναι συχνό φαινόμενο στις μεταφράσεις 
κειμένων κυρίως από τα αγγλικά. 
Θα προσεγγίσουμε το θέμα, κάνοντας μια σύντομη αντιστοίχιση3 
της αρχαιοελληνικής (ΑΕ) «μετοχής» των ρημάτων με την 
νεοελληνική (ΝΕ). Η «μετοχή» της ΑΕ ήταν ρηματικό επίθετο 
τριγενές και τρικατάληκτο και είχε χρόνο (ενεστώτα, μέλλοντα, 
αόριστο, παρακείμενο) και διάθεση (ενεργητική, μέση, παθητική και 
ουδετέρα), αλλά είχε και υποκείμενο όπως το ρήμα. Ως προς τη 
χρήση της η μετοχή της ΑΕ μπορεί να διακριθεί σε μετοχή 
επιθετικής χρήσης και μετοχή επιρρηματικής χρήσης4. Η δεύτερη 
μπορεί να έχει το ίδιο υποκείμενο με εκείνο του ρήματος της 
πρότασης οπότε λέγεται συνημμένη ή διαφορετικό από εκείνο 
οπότε λέγεται απόλυτος, όπως ακριβώς αναφέρθηκε στο 
παράδειγμα.  
Ανάλογα συμβαίνουν και με τις μετοχές της ΝΕ. Με τη διαφορά ότι η 
μετοχή του ενεργητικού ενεστώτα (που λήγει σε -οντας ή -ώντας) 
είναι άκλιτη και έχει μόνο επιρρηματική χρήση5 (σημαίνει τρόπο, 
χρόνο, αιτία, υπόθεση ή εναντίωση) και μπορεί να είναι συνημμένη 
ή απόλυτη με το ίδιο κριτήριο που ισχύει και για την ΑΕ (ίδιο ή 
διαφορετικό υποκείμενο με εκείνο του ρήματος). Παραδείγματα: 
α.  Λέγοντας ανέκδοτα ασταμάτητα περάσαμε πολύ ευχάριστα τη 

βραδιά μας (τροπική, συνημμένη) 
β. Μην μπορώντας να το κάνει μόνος του ζήτησε τη βοήθειά μου 

(αιτιολογική, συνημμένη) 
γ.  Ξημερώνοντας τ’ Αηγιαννιού λάβαμε διαταγή να κινήσουμε 

πάλι μπροστά  (= ενώ ξημέρωνε...) (χρονική, απόλυτη) 
δ. Τρέχοντας γρήγορα θα προλάβεις το λεωφορείο (υποθετική, 

συνημμένη).  
Όπως βλέπουμε π.χ. στο παράδειγμα α. το υποκείμενο της μετοχής 
λέγοντας και του ρήματος περάσαμε είναι το ίδιο: εμείς · αν λεχθεί 
μόνη της η μετοχή το υποκείμενό της είναι απροσδιόριστο. 
Αντίθετα, στο παράδειγμα γ. η μετοχή ξημερώνοντας δεν έχει το 
ίδιο υποκείμενο με το ρήμα (του οποίου το υποκείμενο είναι: εμείς) 
γιατί είναι μετοχή του απρόσωπου ρήματος ξημερώνει (=γίνεται 
μέρα) που δεν έχει υποκείμενο πρόσωπο ή πράγμα και μπορεί να 
σταθεί μόνη της, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει σύγχυση ή 
παρερμηνεία για το «ποιος ξημερώνει».  
Αν, όμως, στο παράδειγμα α. δεν λέγαμε όλοι ανέκδοτα αλλά μόνο 
ο Γιάννης και το δηλώσουμε με την πρόταση: «Λέγοντας ο Γιάννης 
ανέκδοτα ασταμάτητα περάσαμε πολύ ευχάριστα τη βραδιά μας», 
ε, τότε έχουμε κάνει το ανάλογο λάθος της ονομαστικής απολύτου 
στη ΝΕ. Προφανώς, στη συγκεκριμένη περίπτωση της ΝΕ δεν θα 
«διορθώσουμε» το λάθος με γενική γράφοντας «λέγοντος του 
Γιάννη...», αλλά με μια ισοδύναμη τροπική πρόταση όπως «Με το 
να λέει ο Γιάννης ...» ή «Με τα ασταμάτητα ανέκδοτα του Γιάννη 
περάσαμε...» ή και με τροποποίηση του ρήματος όπως « Λέγοντας 
ο Γιάννης ανέκδοτα ασταμάτητα μας έκανε να περάσουμε ...». 
Ας αφήσουμε το ...Γιάννη και τα ανέκδοτά του, όμως, και να δούμε 
μια πασίγνωστη και καθιερωμένη παροιμιώδη φράση όπου γίνεται 
αυτό το λάθος (ασφαλώς χωρίς αυτό να σημαίνει ότι προτείνουμε 
να διορθωθεί!): 

Τρώγοντας έρχεται η όρεξη! 

                                                 
2 Σχετικά με το λάθος και τον όρο ονομαστική απόλυτος πρωτοάκουσα 
από έναν καθηγητή μου στο γυμνάσιο, τον αείμνηστο φιλόλογο και βαθύ 
γνώστη της ελληνικής γλώσσας Γιάννη Λυμπέρη. 

3  Τζάρτζανος Α., Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, ΟΕΔΒ, Αθήνα 
1967 

4  Βαλεοντής Κ., Φραγκόπουλος Σ., Η χρήση της μετοχής των ρημάτων της 
νεοελληνικής στην οροδοσία/ονοματοδοσία των ειδικών θεματικών πεδίων, 
Πρακτικά 5ου Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», ΕΛΕΤΟ-ΤΕΕ, 
Αθήνα 2005 

5  Συντακτικό της Νέας Ελληνικής, ΟΕΔΒ 1998 

Ποιος τρώει; εγώ, εσύ, ο καθένας. Ποιος έρχεται; η όρεξη! Ναι 
αλλά η μετοχή τρώγοντας από μόνη της δεν έχει ορισμένο 
υποκείμενο, αλλά παίρνει το υποκείμενο της πρότασης που 
ακολουθεί. Όπως π.χ. στις φράσεις: «τρώγοντας έτσι γρήγορα θα 
πνιγείς!», «τρώγοντας έβλεπα τα νέα στην τηλεόραση».  
Μια άλλη γνωστή παροιμιώδης φράση είναι αυτή που αφορά την 
ιστορία ενός βλάχου που παράγγειλε σε ένα ζωγράφο να του 
ζωγραφίσει μια εικόνα του Χριστού και όταν είδε, στην εικόνα, το 
Χριστό ξυπόλητο, επέμεινε  ωσότου έπεισε το ζωγράφο να 
«φορέσει» στο Χριστό «κόκκινα τσαρούχια». Ε, λοιπόν, τη φράση 
αυτή η γιαγιά μου (με γνώσεις Β΄ Δημοτικού) την έλεγε με δύο 
ονομαστικές απολύτους μία της ΝΕ και μία της ΑΕ!  Δηλαδή:  

«Θέλοντας ο βλάχος 
 μη θέλων ο ζωγράφος  
φόρεσε Χριστέ μου  
κόκκινα τσαρούχια!». 

Υποθέτω ότι εδώ ο λόγος της διγλωσσίας είναι ποιητικός, δηλαδή 
η απαίτηση του μέτρου. 
Ας έρθουμε, τώρα, στο μεταφραστικό πρόβλημα. Επειδή ο χώρος 
είναι περιορισμένος, δίνουμε παρακάτω με τη μορφή πίνακα: την 
αγγλική φράση με την πηγή της, τη λανθασμένη απόδοση με 
«ονομαστική απόλυτο» και μία από τις διάφορες εναλλακτικές  
περιφράσεις που παρακάμπτουν το λάθος. 

Αγγλικό πρωτό-
τυπο (πηγή) 

Λανθασμένο ελλη-
νικό μετάφρασμα 

Ορθό ελληνικό 
μετάφρασμα 

The test is made 
applying the 
glow-wire once. 
(ΕΝ 62094-1) 

Η δοκιμή γίνεται 
εφαρμόζοντας το 
σύρμα πυράκτωσης 
μια φορά. 

Η δοκιμή γίνεται με 
εφαρμογή του 
σύρματος πυρά-
κτωσης μια φορά. 

Compliance is 
checked by the 
following tests, 
using a new speci-
men for each test.
(ΕΝ 62094-1) 

Η συμμόρφωση 
ελέγχεται μέσω των 
ακόλουθων δοκιμών 
χρησιμοποιώντας 
νέο δοκίμιο για κάθε 
δοκιμή. 

Η συμμόρφωση 
ελέγχεται μέσω των 
ακόλουθων δοκιμών 
με χρησιμοποίηση 
νέου δοκιμίου για 
κάθε δοκιμή. 

The rated voltage of 
the capacitor shall 
be at least equal to 
the service voltage 
of the network to 
which the capacitor 
is to be connected, 
account being 
taken of the 
influence of the 
presence of the 
capacitor itself. 
(EN 61921) 

Η ονομαστική τάση 
του πυκνωτή πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 
ίση με την τάση 
λειτουργίας του 
δικτύου στο οποίο o 
πυκνωτής πρόκειται 
να συνδεθεί, 
λαμβάνοντας υπό-
ψη την επίδραση της 
παρουσίας του ίδιου 
του πυκνωτή. 

Η ονομαστική τάση 
του πυκνωτή 
πρέπει να είναι 
τουλάχιστον ίση με 
την τάση 
λειτουργίας του 
δικτύου στο οποίο o 
πυκνωτής πρόκειται 
να συνδεθεί, 
λαμβανομένης6 
υπόψη της επίδρα-
σης της παρουσίας 
του ίδιου του 
πυκνωτή. 

condition under 
which the toy is 
played with as 
intended or in a 
foreseeable way, 
bearing in mind 
the normal beha-
viour of children 
(ΕΝ 55014-2Α1) 

συνθήκη υπό την 
οποία το παιχνίδι 
παίζεται με τον 
προβλεπόμενο ή με 
προβλέψιμο τρόπο, 
λαμβάνοντας 
υπόψη την κανονική 
συμπεριφορά των 
παιδιών 

συνθήκη υπό την 
οποία το παιχνίδι 
παίζεται με τον 
προβλεπόμενο ή με 
προβλέψιμο τρόπο, 
λαμβανομένης 
υπόψη της κανονι-
κής συμπεριφοράς 
των παιδιών 

The terminals shall 
be marked using 
the symbols in 
accordance with 
8.7. 
(EN 61534-1) 

Οι ακροδέκτες πρέπει 
να σημαίνονται 
χρησιμοποιώντας 
τα σύμβολα σύμφωνα 
με την παράγραφο 
8.7. 

Οι ακροδέκτες 
πρέπει να σημαίνο-
νται με χρησιμοποί-
ηση των συμβόλων 
σύμφωνα με την 
παράγραφο 8.7. 

Παρατηρούμε ότι το λάθος γίνεται συνήθως κατά την ελληνική 
απόδοση ανάλογων εκφράσεων της αγγλικής που περιλαμβάνουν 
απόλυτη χρήση της ενεστωτικής μετοχής σε -ing του σχετικού 
αγγλικού ρήματος7. 

Κ.Β. 

                                                 
6  Να, και μια «χτυπητή»  περίπτωση θεραπείας του λάθους της ΝΕ με 
γενική απόλυτο της ΑΕ (μετοχή παθητικού ενεστώτα του ρ. λαμβάνω), 
που χρησιμοποιείται όμως συχνά και σήμερα. 

7 Και μην πει κάποιος ότι αυτά που λέμε εδώ είναι «ψιλά γράμματα»! Η 
ποιότητα της ελληνικής μετάφρασης (και μάλιστα της τεχνικής) κρίνεται και 
από αυτά τα «ψιλά γράμματα». 



ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ Αρ.75 

 4 

 

 Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

8
PT έλα κι εσύ 

Προσοχή στα ζεύγη των «εναντίων 
εννοιών» 

Σύμφωνα με την κλασική λογική9 οι ανόμοιες έννοιες που η 
ανομοιότητά τους φτάνει στο έπακρο λέγονται εναντίες και η μεταξύ 
τους σχέση λέγεται σχέση εναντίωσης, η οποία μπορεί να είναι 
 είτε σχέση αντίθεσης (έννοιες αντίθετες) π.χ. «νηνεμία» – 

«θύελλα», «θετικός αριθμός» – «αρνητικός αριθμός» 
 είτε σχέση αντίφασης (έννοιες αντιφατικές) π.χ. «νηνεμία» – 

«μη νηνεμία», «δίκαιη απόφαση» – «άδικη απόφαση». 
Το διακριτικό χαρακτηριστικό των αντίθετων εννοιών από τις 
αντιφατικές έννοιες είναι ότι οι πρώτες επιτρέπουν ανάμεσά τους 
και άλλες ενδιάμεσες έννοιες που άντιπροσωπεύουν αντικείμενα με 
ενδιάμεσες ιδιότητες ή καταστάσεις. Μορφολογικά, τόσο οι πρώτες 
όσο και οι δεύτερες μπορεί να μην περιλαμβάνουν αρνητικό 
στοιχείο και μόνο η γνώση τους ως έννοιες συγκεκριμένου 
θεματικού πεδίου μας οδηγεί στο διαχωρισμό τους. Εννοιολογικά, οι 
αντιφατικές έννοιες είναι η μία πλήρης άρνηση της άλλης· 
δηλαδή αν δεχτούμε τη μία δεν ισχύει η άλλη.  
Έτσι μεταξύ της «νηνεμίας» και της «θύελλας» υπάρχουν πολλές 
άλλες ενδιάμεσες καιρικές καταστάσεις· δηλαδή η «μη θύελλα» δεν 
είναι οπωσδήποτε «νηνεμία». Επίσης ο «μη θετικός αριθμός» δεν 
είναι οπωσδήποτε «αρνητικός αριθμός» (υπάρχει και η ενδιάμεση 
έννοια: «μηδέν»).  
Απεναντίας η «νηνεμία» και η «μη νηνεμία» δεν επιτρέπουν κάποια 
ενδιάμεση κατάσταση γιατί η μεν πρώτη είναι πλήρης απουσία 
ανέμου, ενώ η δεύτερη καλύπτει όλες τις άλλες καταστάσεις εκτός 
της πλήρους απουσίας ανέμου. Επίσης η «δίκαιη απόφαση» και η 
«άδικη απόφαση» δεν επιτρέπουν κάποια ενδιάμεση απόφαση που 
να είναι λίγο ή περισσότερο δίκαιη, δηλ. ή απονέμεται το δίκαιο ή 
όχι.  
Η αντίθεση ή αντίφαση – αν εμφανίζεται μορφολογικά στον όρο –
δηλώνεται, συνήθως, από κάποιο οροστοιχείο (δηλ. λέξη, μόριο, 
συνθετικό, πρόθημα, επίθημα κτλ.) που σημαίνει άρνηση, 
αφαίρεση, έλλειψη, αντίθετη κατεύθυνση κ.τ.π., όπως τα: μη, όχι, 
α(ν)-, εκ-, εξ-, ξε-, απο-, επι-, υπο-, λιπο-...  
Στα λεξικά, στα αναφερόμενα ως «αντώνυμα» ή «αντίθετα» δεν 
λαμβάνεται υπόψη αυτή η διάσταση· δεν διακρίνονται μεταξύ τους 
τα αντίθετα από τα αντιφατικά. Δηλαδή τα «αντώνυμα» των λεξικών 
κατασημαίνουν «εναντίες έννοιες» αδιακρίτως. Στην Ορολογία, 
όμως, η διάκριση αυτή είναι ουσιώδης. 
Πρόσφατα, το ΓΕΣΥ ενημερώθηκε από τη ΜΟΤΟ10

P  για την 
ανασκόπηση που έκανε η τελευταία σε διάφορα ζεύγη εναντίων 
εννοιών που αφορούν την υπαρξη ή μη ικανότητας ή ενέργειας και 
συναντώνται συχνά στην ορολογία των τηλεπικοινωνιών αλλά και 
σε άλλους τομείς (πληροφορική, ηλεκτρονική, κ.α.). Τα ζεύγη αυτά 
(τόσο με την αγγλική όσο και με την ελληνική απόδοσή τους) 
αναγράφονται και σχολιάζονται στον παρακάτω πίνακα, τον οποίο 
το ΓΕΣΥ έκρινε καλό να θέσει υπόψη και των αναγνωστών του 
«Ο». Στο τέλος κάθε ελληνικού όρου γράφεται μέσα σε παρένθεση 
ένα αθ ή αφ, αν πρόκειται για αντίθετες έννοιες ή για αντιφατικές. 

Ζεύγος Ελληνική απόδοση Παρατηρήσεις 
active – passive  ενεργητικό – παθητικό11 

(αφ) 
στοιχείο 
κυκλώματος 

active – inactive ενεργός – ανενεργός, 
αδρανής (αφ) 

π.χ. διάταξη 

activate – 
deactivate {de- + 
activate} 

ενεργοποιώ – 
απενεργοποιώ  
{= αίρω την 
ενεργοποίηση} (αθ) 

διάταξη, 
συσκευή κτλ. 

                                                 
8  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
9  Παπανούτσος Ε.Π., Λογική, εκδόσεις ΔΩΔΩΝΗ, Αθήνα 1974 
10 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), στο πλαίσιο επίσημης συνεργασίας με 
τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 

11 Σε άλλο θεματικό πεδίο το ζεύγος «ενεργητικό – παθητικό» μπορεί να είναι 
αντίθετες έννοιες, π.χ. στη γραμματική (ρήμα ενεργητικό, ουδέτερο, μέσο, 
παθητικό). 

activate – 
inactivate 
{= inactive + -ate} 

ενεργοποιώ – 
αδρανοποιώ  
{= καθιστώ ανενεργό, 
αδρανή} (αθ) 

διάταξη, 
συσκευή κτλ. 

activation – 
deactivation  

ενεργοποίηση – 
απενεργοποίηση (αθ) 

διάταξης, 
συσκευής κτλ. 

activation – 
inactivation  

ενεργοποίηση – 
αδρανοποίηση (αθ) 

διάταξης, 
συσκευής κτλ. 

activated – 
deactivated  

ενεργοποιημένος – 
απενεργοποιημένος 
(αθ) 

διάταξη, 
συσκευή κτλ. 

activated – 
inactivated  

ενεργοποιημένος – 
αδρανοποιημένος (αθ) 

διάταξη, 
συσκευή κτλ. 

   

able – unable  ικανός – ανίκανος, μη 
ικανός (αφ) 

πρόσωπο ή 
διαταξη κτλ. 

ability – inability  ικανότητα – 
ανικανότητα, έλλειψη 
ικανότητας (αφ) 

για πρόσωπα 
ή διατάξεις 

ability – disability ικανότητα – 
ανικανότητα, αναπηρία 
(αφ) 

για πρόσωπα 

   

capable – 
incapable  

ικανός – ανίκανος, μη 
ικανός (αφ) 

πρόσωπο ή 
διαταξη κτλ. 

capability – 
incapability  

ικανότητα – 
ανικανότητα, έλλειψη 
ικανότητας (αφ) 

για πρόσωπα 
ή διατάξεις 

   

enable – disable  καθιστώ ικανό – 
καθιστώ ανίκανο (αθ) 

για πρόσωπα 

enable – disable  δραστικοποιώ – 
αδρανοποιώ (αθ) 

διάταξη, 
συσκευή κτλ. 

enabling – 
disabling  

δραστικοποίηση – 
αδρανοποίηση (αθ) 

διάταξης, 
συσκευής κτλ. 

enabled – 
disabled  

δραστικοποιημένος – 
αδρανοποιημένος (αθ) 

διάταξη, 
συσκευή κτλ. 

 
Δοκιμή αντιφατικότητας. Για να δοκιμάσουμε αν οι εναντίες 
έννοιες «Χ» και «Υ» είναι αντιφατικές σκεφτόμαστε την έννοια 
«όχι Χ» ή «μη Χ» ή «δεν Χ» που πρέπει να ταυτίζεται με την 
έννοια «Υ». Ή, ισοδύναμα, σκεφτόμαστε την έννοια «όχι Υ» ή «μη 
Υ» ή «δεν Υ» που πρέπει να ταυτίζεται με την έννοια «Χ».  

Κ.Β. 
 

 
 

«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. 
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
Β. Α. Φιλόπουλος, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής, Κ. Ζερίτη, Μ. Καρδούλη, Α. Λάμπρου-Γκόνου, 
Ε. Μάντζαρη, Α. Νικολάκη, Ζ. Ξενάκη-Βαρλά, Δ. Παναγιωτάκος. 

Τηλέφωνα:  πρωί: 210-8619521, 210 6118986 
 βράδυ: 210-8619521, 6974321009 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma0.htm 

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. 

Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
ή μέρους του «Ο» με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 
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ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society  for  Terminology  (ELETO) 
 
ΓΡΑΦΕΙΑ: 
Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: 
Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 

 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Τηλ.: 210 8662069, 210 6111020, 6974321009 
Τηλεομ.: 210 8068299 
Ηλ-Ταχ.: Tvaleonti@otenet.gr T 
Ιστότοπος: TUhttp://sfr.ee.teiath.gr/Orogramma.htm UT 

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) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αρ.76 Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2006 
ISSN 1106-1073 
 

Τιμή: 3 λεπτά 

 
 

Ημερίδα της ΕΛΕΤΟ  
στις 23 Μαρτίου 2006 

στο Αμφιθέατρο του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών 
Σίνα 31, Αθήνα 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
H Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ), επιστημονική 
ένωση αναγνωρισμένη, με την Απόφαση Αρ. 2617/1992 του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ως μη κερδοσκοπικό 
σωματείο που έχει σκοπό την ανάπτυξη και προαγωγή της 
ελληνικής ορολογίας και την προώθηση της χρήσης της 
ελληνικής γλώσσας σε όλους τους τομείς της γνώσης, 

σας προσκαλεί 
στην ημερίδα που θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 23 Μαρτίου 
2006, με θέμα: 

Το σύστημα εμπλουτισμού της γαλλικής γλώσσας 
και πρόταση εφαρμογής ανάλογου συστήματος  
για τον ορολογικό εμπλουτισμό της ελληνικής 

 
Η ΕΛΕΤΟ διοργανώνει αυτήν την ημερίδα με σκοπό να 
ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την ελληνική Δημόσια 
Διοίκηση, αλλά και ενδιαφερόμενους δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς, ώστε να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τις 
σύγχρονες ορολογικές ανάγκες της ελληνικής γλώσσας, 
να πάρουν αποφάσεις και να δράσουν συντονισμένα και 
αποτελεσματικά, προς την κατεύθυνση της κάλυψης των 
αναγκών αυτών.  
Στο πρώτο μέρος της ημερίδας, ο προσκεκλημένος από την 
ΕΛΕΤΟ, Γάλλος ακαδημαϊκός Gabriel de Broglie, 
πρόεδρος της Γενικής Επιτροπής Ορολογίας και 
Νεολογίας της Γαλλίας, θα παρουσιάσει αναλυτικά το 
«Σύστημα εμπλουτισμού της γαλλικής γλώσσας», τη 
σοβαρή εθνική προσπάθεια των Γάλλων για τη γλώσσα 
τους, στην κορυφή του οποίου βρίσκεται ο ίδιος· θα δεχτεί 
και θα απαντήσει σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις για το 
σύστημα αυτό. 
Στη συνέχεια, θα αναπτύξει και η ΕΛΕΤΟ την πρότασή της 
για ένα ανάλογο σύστημα ορολογικού εμπλουτισμού της 
ελληνικής γλώσσας. Η πρόταση στοχεύει να ενεργοποιήσει 
τους φορείς που έχουν αρμοδιότητα και ενδιαφέρον για την 
ελληνική γλώσσα, ώστε να ενστερνιστούν την ιδέα για το 
διαρκή ορολογικό εμπλουτισμό της και να δράσουν 
έμπρακτα για το σκοπό αυτό. 
Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας θα διεξαχθεί συζήτηση 
εργασίας μεταξύ των εκπροσώπων των αρμόδιων φορέων 
με σκοπό να ληφθούν αποφάσεις για να τεθούν οι βάσεις 

και να αρχίσει να λειτουργεί ένα Σύστημα Ορολογικού 
Εμπλουτισμού της Ελληνικής Γλώσσας και, στη 
συνέχεια, να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη και η διαρκής και 
απρόσκοπτη λειτουργία του. 
Ευελπιστώντας ότι θα τιμήσετε με την παρουσία σας την 
εκδήλωση, 

Με τιμή 
Για το  Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

 
 Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 ΤΖΑΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΛΕΟΝΤΗΣ 

 

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για το κοινό.  
Δηλώσεις συμμετοχής: Τηλέφωνα: 210 6111020, 210 6117986, 
210 8662069, 6974321009    Τηλεομοιότυπο: 210 8068299   
Ηλ-ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr  

 

Διοργάνωση και Πρόγραμμα της 
Ημερίδας 

Η πρόσκληση του ΔΣ της ΕΛΕΤΟ για την ημερίδα της 23ης 
Μαρτίου 2006 απευθύνεται τόσο στους αρμοδίους της 
πολιτείας όσο και σε κάθε ενδιαφερόμενο για την ελληνική 
γλώσσα και την ανάπτυξή της. Οι αναγνώστες του «Ο» 
αποτελούν ήδη μια ευαισθητοποιημένη ομάδα που είναι 
ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη. 

Την ευθύνη της διοργάνωσης έχει το Γενικό Επιστημονικό 
Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ (ΓΕΣΥ). 

Ιδιαίτερη σημασία για την ημερίδα έχει ο συντονισμός των 
συζητήσεών της που θα γίνει από τον Θ. Π. Τάσιο, ομότιμο 
καθηγητή ΕΜΠ, θερμό υποστηρικτή της καλλιέργειας και 
ανάπτυξης του νεοελληνικού επιστημονικού λόγου και έναν 
από τους κύριους πρωταγωνιστές των μέχρι σήμερα 
προσπαθειών για την ανάπτυξη της ελληνικής ορολογίας 
(Συντονιστή της Ομάδας «Απόδοση Ορολογίας» της 
Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας – 1991, 
Πρόεδρο της Επιτροπής Συντονισμού του Εθνικού 
Προγράμματος Ορολογικού Συντονισμού (ΕΠΟΣ) – 2000).  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
08:30 – 09:00 Προσέλευση 
09:00 – 09:30 Προσφωνήσεις - χαιρετισμοί 
09:30 – 10:30 Το σύστημα εμπλουτισμού της γαλλικής 

γλώσσας (ιστορικό, λειτουργία, 
επιτεύγματα, προοπτικές) – 

 Gabriel de Broglie, Πρόεδρος της Γενικής 
Επιτροπής Ορολογίας και Νεολογίας της 
Γαλλίας 

10:30 – 11:00 Απαντήσεις σε ερωτήσεις – συζήτηση 
11:00 – 11:30  Διάλειμμα (καφές, αναψυκτικά) 
11:30 – 12.30 Η πρόταση της ΕΛΕΤΟ για τον 

ορολογικό εμπλουτισμό της ελληνικής 
γλώσσας – 

 Κώστας Βαλεοντής, Πρόεδρος του Γενικού 
Επιστημονικού Συμβουλίου (ΓΕΣΥ) της 
ΕΛΕΤΟ 

12:30 – 13:00 Απαντήσεις σε ερωτήσεις – συζήτηση 
13:00 – 14:00 Διάλειμμα (Δεξίωση) 
14:00 – 16:00 Συζήτηση εργασίας μεταξύ των 

αρμόδιων φορέων 
16:00  Λήξη. 

 
Το Σύστημα Εμπλουτισμού  
της Γαλλικής Γλώσσας 

Η ημερίδα που διοργανώνει η ΕΛΕΤΟ την 23η Μαρτίου 2006 
έχει σκοπό την ανάλυση και προβολή του «γαλλικού 
συστήματος» για την αντιμετώπιση της ορολογίας σε σχέση 
με τη γαλλική γλώσσα, και την πρόταση της ΕΛΕΤΟ για 
«άντληση», από το σύστημα αυτό, χρήσιμων στοιχείων και 
δημιουργία ανάλογου συστήματος για την ελληνική γλώσσα. 
Το άρθρο αυτό, όπου περιγράφεται συνοπτικά το γαλλικό 
σύστημα, αποτελεί ένα είδος «εισαγωγής» στην ημερίδα. 
Στις αρχές της δεκαετίας του 70, το γαλλικό κράτος έθεσε σε 
ισχύ ένα διυπουργικό σύστημα ορολογίας και νεολογίας που 
συνίστατο από επιτροπές εμπειρογνωμόνων (υπουργικές 
επιτροπές ορολογίας) οι οποίες μέχρι τις αρχές της 
δεκαετίας του 90 είχαν αυξηθεί αριθμητικά. Το σύστημα 
αυτό είχε καθαρά κρατικό χαρακτήρα, ενώ η χρήση των 
παραγόμενων όρων – που δημοσιεύονταν στην εφημερίδα 
της  κυβερνήσεως – ήταν για όλους υποχρεωτική. 
Για την ανασκόπηση και ενίσχυση του συστήματος των 
επιτροπών εμπειρογνωμόνων, τέθηκε σε ισχύ το διάταγμα 
για το σύστημα εμπλουτισμού της γαλλικής γλώσσας της 
3ης Ιουλίου 1996, το οποίο έχει σκοπό την εκπόνηση 
γαλλικής ορολογίας που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 
απαιτήσεις και τη διάχυσή της μέσω νέων μέσων δράσης. 
Σύμφωνα με το παραπάνω διάταγμα, κεντρικό στοιχείο του 
συστήματος είναι η Γενική Επιτροπή Ορολογίας και 
Νεολογίας (ΓΕΟΝ) η οποία μαζί με τη Γαλλική Ακαδημία 
αποτελούν τους δύο βασικούς παράγοντες του συστήματος.  
H Γενική Επιτροπή Ορολογίας και Νεολογίας (ΓΕΟΝ) έχει 
τοποθετηθεί «παρά τω Πρωθυπουργώ», αποτελείται από 
19 μέλη: τον πρόεδρό της, που διορίζεται από τον 
πρωθυπουργό για τέσσερα έτη, 5 από θέσεως μέλη, από τα 
οποία το ένα είναι ο μόνιμος Γραμματέας της Γαλλικής 
Ακαδημίας και 13 ειδικά πρόσωπα που διορίζονται για 4 
χρόνια από τον Υπουργό Παιδείας και Επικοινωνίας.  
Η ΓΕΟΝ συντονίζει το σύνολο των συντελεστών του 
συστήματος και διασφαλίζει τη σύνδεση με τη Γαλλική 
Ακαδημία. Επίσης, μεριμνά ώστε να απαντώνται - σε 
προθεσμίες όλο και πιο σύντομες - ορολογικά ερωτήματα τα 
οποία θέτουν οι Διοικητικές Αρχές, οι διεθνείς οργανισμοί, οι 
επαγγελματίες, αλλά και το ευρύ κοινό, και τα οποία 
αφορούν τον τρόπο κατασήμανσης ή μετάφρασης στα 

γαλλικά των νέων οντοτήτων.  
Ως προς τη νεολογία, η ΓΕΟΝ έχει διατυπώσει μερικά απλά 
κριτήρια, που πρέπει να πληρούνται κατά την υιοθέτηση 
των νέων όρων ως εξής: 
 Η ανάγκη: η δημιουργία νέου όρου είναι απαραίτητη 

για να κατασημανθεί η έννοια; 
 Η διαφάνεια: ο όρος συνδέεται άμεσα με την 

πραγματικότητα ή την έννοια που κατασημαίνει; 
 Ο κατάλληλος σχηματισμός: ο όρος σέβεται το 

μορφολογικό και συντακτικό σύστημα της γαλλικής 
γλώσσας; 

Τέλος, η ΓΕΟΝ φροντίζει για την εναρμόνιση και τη 
δημοσίευση των όρων. Σε αυτό το στάδιο, αντίθετα προς τα 
τεχνικά πρότυπα, οι κατάλογοι που επεξεργάζεται το 
Σύστημα Εμπλουτισμού απευθύνονται σε μη ειδικούς και ο 
σκοπός των ορισμών είναι καταρχήν να διαφωτιστεί το 
κοινό για την έννοια που καλύπτει ο όρος. Γι’ αυτό το λόγο 
η ΓΕΟΝ μεριμνά ώστε οι ορισμοί των όρων που δημοσιεύει 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να είναι διατυπωμένοι 
κατά τρόπο σαφή και αντιληπτό για ευρύ κοινό.  
Η ΓΕΟΝ συνέρχεται μια φορά το μήνα και συντάσσει κάθε 
χρόνο μια έκθεση για το έργο που έγινε για τον 
εμπλουτισμό της γαλλικής. Οι κατάλογοι της ΓΕΟΝ 
διατίθενται στον ιστότοπο της Γενικής Αντιπροσωπείας 
για τη γαλλική γλώσσα και τις γλώσσες της Γαλλίας 
(DGLFLF): www.dglflf.culture.gouv.fr στη στήλη με τίτλο 
Λεξιλόγιο και Ορολογία.  
Η Γαλλική Ακαδημία, ο δεύτερος παράγοντας του 
συστήματος, συμμετέχει για πρώτη φορά συστηματικά στις 
επίσημες εργασίες ορολογίας και νεολογίας. Διαθέτει 
εκπροσώπους της στη ΓΕΟΝ αλλά και στις επιμέρους 
Ειδικές Επιτροπές Ορολογίας και Νεολογίας (ΕΕΟΝ) 
και μόνο μετά την έγκρισή της μπορούν οι όροι να 
δημοσιευτούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
Οι ΕΕΟΝ λειτουργούν υποχρεωτικά σε κάθε Υπουργείο και 
αποτελούνται από αντιπροσώπους των διάφορων 
υπηρεσιών κάθε Υπουργείου καθώς και από εξωτερικά 
πρόσωπα, δηλαδή επαγγελματίες του τομέα και ειδικούς 
της γλώσσας. Προτείνουν στη ΓΕΟΝ νέους ορολογικούς 
καταλόγους στους αντίστοιχους τομείς της ειδικότητάς τους.  
Οι ΕΕΟΝ υποστηρίζονται από έναν ανώτατο δημόσιο 
υπάλληλο και από μια υπηρεσία διορισμένη για 
γραμματειακή υποστήριξη, για το συντονισμό των 
ορολογικών δραστηριοτήτων στον τομέα αρμοδιότητάς 
τους και για τη διάδοση των εργασιών τους τόσο στο 
εσωτερικό της Διοικητικής Αρχής όσο και στους εταίρους 
τους.  
Οι ΕΕΟΝ έχουν έργο να διασφαλίζουν στον τομέα της 
αρμοδιότητάς τους την πρωταρχική αποστολή της 
νεολογικής επαγρύπνησης, να εντοπίζουν τους 
νεωτερισμούς όσον αφορά τις τεχνικές, τα προϊόντα ή τις 
έννοιες που χρειάζονται κατασήμανση ή ορισμό και να 
προτείνουν ένα γαλλικό ισοδύναμο των όρων ξένης 
προέλευσης. Είναι επιπλέον αρμόδιες για κάθε θέμα που 
ενδιαφέρει τη γαλλική γλώσσα στη Διοικητική Αρχή όπου 
ανήκουν. 
Σε όλη αυτήν τη δραστηριότητα, το Κράτος τοποθετήθηκε 
σε δεύτερη μοίρα οικειοθελώς σε σχέση με το 
προηγούμενο σύστημα. Δεν αποφασίζει πια για την 
επιλογή των όρων, αλλά συντονίζει την επεξεργασία τους, 
οργανώνει τη διάχυσή τους και ως πρώτος χρήστης τους 
εξασφαλίζει την απαραίτητη προώθηση. Το Κράτος 
συντονίζει την επεξεργασία των όρων, διασφαλίζοντας 
συγκεκριμένα τις διάφορες παλινδρομήσεις ανάμεσα στις 
ΕΕΟΝ, στη ΓΕΟΝ και στη Γαλλική Ακαδημία. Αυτός είναι ο 
ρόλος της Γενικής Αντιπροσωπείας για τη γαλλική γλώσσα 
και τις γλώσσες της Γαλλίας (DGLFLF), η οποία είναι από 
θέσεως μέλος σε όλες τις Επιτροπές και λειτουργεί τη 
Γραμματεία της Γενικής Επιτροπής Ορολογίας και 
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Νεολογίας. Πρέπει να δείχνει το παράδειγμα και να 
παρακινεί όλους τους εταίρους του στη χρήση των όρων 
που έχουν εκπονηθεί, μιας και η υποχρεωτική χρήση των 
όρων δεσμεύει μόνο τις Δημόσιες υπηρεσίες και 
επιχειρήσεις.  
Πέραν της παραπάνω διάρθρωσης, ουσιαστική είναι και η 
συμμετοχή διάφορων οργανισμών επιστημονικού ή τεχνικού 
χαρακτήρα που συμμετέχουν επισήμως στο σύστημα. 
Συγκεκριμένα, η Ακαδημία των Επιστημών είναι 
δικαιωματικό μέλος της ΓΕΟΝ καθώς και όλων των ΕΕΟΝ 
που πραγματεύονται λεξιλόγια επιστημονικού χαρακτήρα. Ο 
Γαλλικός Οργανισμός Τυποποίησης (AFNOR) είναι 
δικαιωματικό μέλος της ΓΕΟΝ, καθώς και όλων των ΕΕΟΝ, 
εφόσον το θεματικό πεδίο του λεξιλογίου το δικαιολογεί. Το 
Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας (CNRS), μέσω της 
Υπηρεσίας Νεολογίας και Ορολογίας που διαθέτει, βοηθά 
τις ΕΕΟΝ και τη ΓΕΟΝ στην ορολογική τεκμηρίωση. Το 
Διάταγμα της 3ης Ιουλίου 1996 προβλέπει επίσης τη στενή 
συνεργασία των ΕΕΟΝ με το σύνολο των γαλλόφωνων 
εταίρων, οι περισσότεροι από τους οποίους πραγματο-
ποιούν σημαντικές εργασίες στον τομέα αυτό. Οι μεγάλες 
βάσεις ορολογικών δεδομένων που αφορούν τα γαλλικά, 
είναι στην πραγματικότητα η ορολογική τράπεζα του 
Γραφείου Μετάφρασης της Καναδικής Κυβέρνησης 
(Termium) και αυτή του Γραφείου της γαλλικής γλώσσας του 
Κεμπέκ (Μεγάλο Ορολογικό Λεξικό – GDT). Με τα 
εκατομμύρια αντίστοιχων τεχνικών όρων που διαθέτουν, 
αποτελούν αναφορές και βάσεις για κάθε ορολογική 
εργασία. Οι εμπειρογνώμονες, ορολόγοι ή μεταφραστές που 
μετέχουν στην εκπόνησή τους είναι συνδεδεμένοι, χάρη στο 
Ίντερνετ και στην εργασία μέσω δικτύου με το γαλλικό 
Σύστημα Εμπλουτισμού της Γαλλικής Γλώσσας, το ίδιο και 
οι ειδικοί της Ελβετίας και της γαλλικής Κοινότητας του 
Βελγίου. 
Σημαντική συμβολή στο όλο εγχείρημα έχουν και τα νέα 
μέσα δράσης και διάδοσης του συστήματος. Η δικτυακή 
διάθεση της εργασίας των ΕΕΟΝ διευκολύνει το έργο της 
ΓΕΟΝ που αφορά την εναρμόνιση του έργου ανάμεσα στις 
διάφορες επιτροπές, διευκολύνει την ευρύτερη διαβούλευση 
και καθιστά πιο αποτελεσματική τη συνεργασία με τους 
γαλλόφωνους και διεθνείς εταίρους. Γι’ αυτό το λόγο, όλοι οι 
κατάλογοι όρων που δημοσιεύονται από τη ΓΕΟΝ 
υπάρχουν στον ιστότοπο της DGLFLF και μοιράζονται σε 
μορφή θεματικών φυλλαδίων. Επίσης η Τράπεζα 
δεδομένων CRITER (Corpus du Réseau Interministériel de 
Terminologie) περιλαμβάνει το σύνολο των όρων που 
δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Κ.Ζ. 
Πηγή: “L’essentiel sur l’enrichissement de la langue française” της 
Délégation générale à la langue française et aux langues de France 
– Μετάφραση και έκδοση στα ελληνικά από την ΕΛΕΤΟ. 

 
 Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 

σχετικά με Ορολογία 
(Διαρκής Πίνακας του «Ο») 

Σε κάθε φύλλο του «Ο» ο Πίνακας Συνεδρίων/Συμποσίων/ 
Σεμιναρίων που δημοσιεύεται περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν 
σχέση με Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, 
στον ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο χώρο. Η πληροφόρηση του «Ο» για 
τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή ηλεκτρονική 
ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέντρο 
Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/),  και 
από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-aet.net), 
των οποίων είναι μέλος. 
Κάθε φορά αφαιρούνται από τον Πίνακα οι εκδηλώσεις που έχουν 
ήδη διεξαχθεί και προστίθενται άλλες μελλοντικές που είναι στη 
φάση της διοργάνωσης. Η σειρά στον Πίνακα ακολουθεί την 
χρονολογική σειρά με την οποία πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι 
εκδηλώσεις. 
1. Εργομήγυρη «Ορολογία, μοντελοποίηση εννοιών και οντολογία. 

Ποια προσέγγιση σε ποιο πρόβλημα;» (Terminology, Concept 

Modelling and Ontology. What approach for what problem?), 
10 Φεβρουαρίου 2006. Πληροφορίες: www.eaft-aet.net 

2. Διεθνές Συμπόσιο VAKKI για τις ειδικές γλώσσες και τη 
μετάφραση (LSP and Translation), 11-12 Φεβρουαρίου 2006, 
Vaasa – Finland).  
Πληροφορίες: www. uwasa.fi/hut/vakki/symposium2006  

3. Το Πανλατινικό Δίκτυο Ορολογίας (Realiter) διοργανώνει τον 
Ιούνιο 2006, το 3ο Διαμερικανικό Σεμινάριο για τη Διαχείριση 
Γλωσσών, Rio de Janeiro, 29-31 Μαΐου 2006. Πληροφορίες: 
www.eaft-aet.net 

4. Διεθνές Θερινό Σχολείο Ορολογίας 2006, που θα λειτουργήσει 
δύο φορές:  
– 26-30 Ιουνίου στο Kent State University/Ohio, USA 

(συνεργασία με ATA) 
– 10-14 Ιουλίου στο University of Vienna, Austria 

(συνεργασία με TermNet)  
Πληροφορίες: adrame@termnet.org 

5. Euralex 2006 – 12ο Διεθνές Συνέδριο Λεξικογραφίας 6-9 
Σεπτεμβρίου 2006, Τορίνο, Ιταλία. Πληροφορίες:                   
http://www.euralex.org   

6. Συνέδριο «Τα γαλλικά στην πληροφορική: χρήσεις και 
παρεμβάσεις», 17 και 18 Μαΐου 2006, Πανεπιστήμιο του 
Κεμπέκ, Μόντρεαλ. Πληροφορίες: www.eaft-aet.net 

Κ.Β. 
Η κοπή της πίτας της ΕΛΕΤΟ 
έγινε την 1η Φεβρουαρίου 2006 

 

Τελικά, λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών, η εκδήλωση της 
κοπής της πίτας της ΕΛΕΤΟ δεν έγινε στις 25 Ιανουαρίου 2006, 
όπως είχε αρχικά αποφασιστεί, αλλά την 1η Φεβρουαρίου, στον 
ίδιο χώρο: ταβέρνα «ο ΒΑΘΗΣ», Κύρου 7, Κηφισιά. 
Πραγματοποιήθηκε συνεστίαση και επακολούθησε το κόψιμο της 
πίτας, η οποία, σημειωτέον, ήταν κι εφέτος  εξαιρετική.   
Το «φλουρί» έπεσε στην «τυχερή της χρονιάς» κα Λόλα 
Παπαδοπούλου και συνοδευόταν από δύο «δώρα»: 
–  το «Αντίστροφο Λεξικό» της Άννας Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 
ένα πολύτιμο βοήθημα για την ορολογική εργασία και 

– το βιβλίο «Τα ρήματα της νέας ελληνικής» της Άννας Ιορδα-
νίδου, ένα χρησιμότατο βοήθημα για κάθε ενδιαφερόμενο για τη 
σωστή χρήση και κλίση των ρημάτων της νεοελληνικής και 
ιδιαίτερα για μαθητές.  

(Και οι δύο συγγραφείς, καθηγήτριες-γλωσσολόγοι, ανήκουν στα 
εκλεκτά μέλη της ΕΛΕΤΟ). 
Εκτός από την «τυχερή της χρονιάς» υπήρξε και «τυχερός της 
βραδιάς» τον οποίο ανέδειξε ειδική κλήρωση (προσφορά της 
ΕΛΕΤΟ). Ήταν ο «φίλος» – και μέλλον μέλος – της ΕΛΕΤΟ 
Γιάννης Καραλέμας, χημικός, που κέρδισε: μια σάκα του 4ου 
Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» γεμάτη με τους 
τόμους των ανακοινώσεων και των 5 Συνεδρίων. 
Στο μικρό πανηγυρικό λόγο της βραδιάς, ο Γενικός Γραμματέας της 
ΕΛΕΤΟ, Κώστας Βαλεοντής τόνισε: 

«Η Ορολογία (η επιστήμη) δεν είναι γλωσσολογία,  
ούτε μετάφραση, ούτε φυσική, ούτε χημεία,  
ούτε κανένα άλλο μεμονωμένο θεματικό πεδίο.  
Η Ορολογία πραγματεύεται τη διεπαφή (το κοινό όριο 
επικοινωνίας) της γνώσης με τη γλώσσα σε κάθε 
θεματικό πεδίο. 
Η ορολογία (οι όροι) δεν είναι για το γλωσσολόγο, ούτε για 
το μεταφραστή, ούτε για το φυσικό, ούτε για το χημικό, ούτε 
για κανέναν άλλο ειδικό επιστήμονα.  
Η ορολογία είναι διεπαφή του ανθρώπινου νου με τον 
κόσμο και, επομένως, είναι για τον καθένα! 
Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς γλώσσα 
Δεν υπάρχει γλώσσα χωρίς γνώση 
Δεν υπάρχει γνώση χωρίς όρους 
Δεν υπάρχουν όροι χωρίς έννοιες 
Δεν υπάρχουν έννοιες χωρίς τον ανθρώπινο νου 
που καθρεφτίζει με αυτές τον πραγματικό κόσμο αλλά και 
δημιουργεί με αυτές φανταστικούς κόσμους.» 

και προανήγγειλε την εκδήλωση που διοργανώνει η ΕΛΕΤΟ στις 
23 Μαρτίου 2006. 
Η βραδιά πέρασε σε ατμόσφαιρα ζεστή και ευχάριστη. Βγήκαν και 
οι σχετικές φωτογραφίες, που μπορείτε να δείτε στις  ιστοσελίδες 
της ΕΛΕΤΟ. 

Κ.Β. 
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Γευθείτε γλώσσα!… 
Αν η λέξη agrino σας παραπέμπει σε γνωστή μάρκα 
τροφίμων, εσείς που, κατά κύριο λόγο, ενδιαφέρεστε για τη 
γλώσσα και δή την ελληνική, δημιουργήστε ένα νέο 
συνειρμό με πνευματική τροφή επισκεπτόμενοι την 
ηλεκτρονική διεύθυνση http://abnet.agrino.org. 
Περιδιαβάζοντας στους «διαδρόμους» της θα απολαύσετε 
έναν πραγματικό θησαυρό με θέματα γύρω από την 
ελληνική γλώσσα. 
Συγκεκριμένα, ο κόμβος αυτός “περιέχει συλλογή από 
προδημοσιευμένα άρθρα που επιτρέπει στον αναγνώστη να 
αποκτήσει μια όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα σε θέματα 
που αφορούν το παρελθόν και το μέλλον της γλωσσικής μας 
κληρονομιάς, εστιάζοντας, ταυτόχρονα, στην κίνηση ιδεών 
που πραγματοποιείται από τους αρμόδιους φορείς στο 
εσωτερικό και το εξωτερικό”.  
Παράλληλα, “αφιερώνεται χώρος σε νέες προτάσεις-θεωρίες 
που αφορούν τόσο τη γραμματική δομή όσο και την ιστορική 
εξέλιξη της γλώσσας μας”. 
Οι θεματικές ενότητες που θα βρείτε είναι: ιστορία της 
γλώσσας, γλώσσα & τεχνολογία, διάλεκτοι στο χρόνο, 
γραμματική & ορθογραφία, η ελληνική εκτός συνόρων, 
ετυμολογία & θησαυρός, το γλωσσικό ζήτημα κ.ά. 
Αξίζει τον κόπο!  

Α.Ν. 
 

Η ορολογία και οι «σιδηρόδρομοι» 
 
Βάλλουν κάποιοι κατά των σύγχρονων ορολόγων όταν 
συναντούν σύνθετα όπως π.χ. το κωδικοαποκωδικευτής ή 
το διαποδιαμορφωτής στο συγκείμενο των Τηλεπικοινω-
νιών. 
Οι εν λόγω όροι αποδίδουν μεν σαφέστατα το νόημα των 
σύντομων αγγλικών ισοδυνάμων τους codec και modem, 
δεν παύουν όμως να είναι στραμπούλιγμα της γλώσσας για 
τους «επιρρεπείς στην τεμπελιά» όσον αφορά τη χρήση 
ελληνικών όρων.  
Όμως, αναλογιστείτε τον «πονοκέφαλο» των παλαιότερων 
λεξικογράφων όπως ο Ησύχιος (450; μ.Χ.) και ο Σουΐδας 
(960 μ.Χ.) με τη λέξη «Σφραγιδονυχαργοκομήτης»!! που 
κατέγραψαν και μας παρέδωσαν από τις «Νεφέλες» του 
Αριστοφάνη. 
Σφραγιδονυχαργοκομήτες [μεταφράζω ελεύθερα: μαλλιάδες 
αργόσχολοι με δαχτυλίδια και μακριά (επιμελημένα) νύχια] 
συναντάμε και στις μέρες μας κι αν προφέρετε τη λέξη 
μερικές φορές εστιάζοντας στο νόημα των συστατικών της 
σφραγίδες, όνυχες, αργός και κομήτης θα διαπιστώσετε ότι 
είναι ευμνημόνευτη.  
Τι τα θέλετε, η ανάγκη για περιγραφή της πραγματικότητας, 
της καθημερινής και της επιστημονικής, όταν μάλιστα 
διαθέτει κανείς ένα τόσο ευέλικτο εργαλείο όπως η ελληνική 
γλώσσα εξυπηρετείται θαυμάσια από τη χρήση σύνθετων κι 
ας είναι «σιδηρόδρομοι1». Άλλωστε σε ποιον δεν αρέσουν 
τα ταξίδια; 

Α.Ν. 
 

                                                 
1  Και μιλώντας για «σιδηροδρόμους» ας μη μας διαφεύγει ότι αυτή καθαυτή η 
λέξη-όρος σιδηρόδρομος – που δημιουργήθηκε νεολογικά και κατ’ 
αναλογίαν, από τον γαλλικό όρο chemin de fer ή τον γερμανικό 
Eisenbahn (μεταφραστικό δάνειο κατά το λεξικό Ιδρ. Τριανταφυλλίδη) – 
λειτουργεί χωρίς κανένα πρόβλημα παράλληλα με τον πολύ πιο σύντομο 
συνώνυμο δάνειο όρο τρένο (< treno IT < train FR < train EN), και 
μάλιστα στα παράγωγά του έχει την αποκλειστική χρήση (δεν υπάρχουν 
π.χ. τρενικός ή τρενικά ή τρενικώς αντίστοιχα των σιδηροδρομικός, 
σιδηροδρομικώς). 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

2
PT έλα κι εσύ 

«συγκλίνουσες» τεχνολογίες 
«συγκεκλιμένα» πρωτόκολλα 

Πρόσφατα καθιερώθηκε από τη ΜΟΤΟ, η οποία ενημέρωσε και το 
ΓΕΣΥ, η απόδοση του προσδιοριστικού συνθετικού converged σε 
αγγλικούς σύμπλοκους όρους με την παθητική μετοχή του ρ. 
συγκλίνω: συγκεκλιμένος. Το συνθετικό αυτό συναντήθηκε στους 
όρους:  

converged services   συγκεκλιμένες υπηρεσίες 
converged protocols   συγκεκλιμένα πρωτόκολλα 
converged networks   συγκεκλιμένα δίκτυα 
   

Στη Βάση Τηλεπικοινωνιακών Όρων  TELETERM υπάρχουν οι 
όροι με προσδιοριστικό συνθετικό converging:  

converging environment  συγκλίνον περιβάλλον 

converging pattern  συγκλίνουσα σχηματομορφή 

converging platforms  συγκλίνοντα πλατύβαθρα 

converging technologies  συγκλίνουσες τεχνολογίες 
 
Στα αγγλικά είναι: 
converge {v. intransitive} = συγκλίνω {ρ. αμετάβατο} - ενεργητική 

μετοχή: converging = συγκλίνων 
converge {v. transitive} = κάνω να συγκλίνει – παθητική μετοχή: 

converged = συγκεκλιμένος 

Στα νεοελληνικά, το απλό ρήμα είναι: 
κλίνω {αμετάβατο} = γέρνω {αμετάβατο}, αλλά και 
κλίνω {μεταβατικό} = γέρνω {μεταβατικό} = κάνω κάτι να γείρει  

με μετοχή παθ. παρ. κεκλιμένος = γερμένος,  
π.χ. κεκλιμένο επίπεδο = γερμένο επίπεδο, 

αλλά το σύνθετο συγκλίνω στα νεότερα λεξικά αναφέρεται μόνο 
ως αμετάβατο, ενώ στον Δ. Δημητράκο αναφέρεται και ως 
μεταβατικό (στη <Γραμματική>).  

Το γεγονός είναι ότι οι αγγλικοί όροι με προσδιοριστικό συνθετικό 
converging κατασημαίνουν έννοιες στις οποίες η σύγκλιση 
(convergence) είναι σε εξέλιξη, ενώ όταν το προσδιοριστικό 
συνθετικό είναι converged η σύγκλιση έχει ήδη συντελεστεί. Η 
διάκριση κρίθηκε επιτακτική και ο νεολογισμός –  καθ’ όλα 
επιτρεπτός εξάλλου – επιβεβλημένος. 

Κ.Β. 
 

«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. 
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
Β. Α. Φιλόπουλος, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής, Κ. Ζερίτη, Μ. Καρδούλη, Α. Λάμπρου-Γκόνου, 
Ε. Μάντζαρη, Α. Νικολάκη, Ζ. Ξενάκη-Βαρλά, Δ. Παναγιωτάκος. 

Τηλέφωνα:  πρωί: 210-8619521, 210 6118986 
 βράδυ: 210-8619521, 6974321009 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma0.htm 

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. 

Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
ή μέρους του «Ο» με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 
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ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society  for  Terminology  (ELETO) 
 
ΓΡΑΦΕΙΑ: 
Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: 
Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 

 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Τηλ.: 210 8662069, 210 6111020, 6974321009 
Τηλεομ.: 210 8068299 
Ηλ-Ταχ.: Tvaleonti@otenet.gr T 
Ιστότοπος: http://sfr.ee.teiath.gr/eleto.htm 

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) 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
καλεί τα μέλη της στην τακτική Γενική 

Συνέλευση του 2006 
στις 4 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, στην αίθουσα της Ένωσης 

Ελλήνων Χημικών 
 

Αγαπητά μέλη, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ σας προσκαλεί στην 
ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση 2006 της ΕΛΕΤΟ που 
συγκαλείται στις 27 Απριλίου 2006 και, επειδή είναι βέβαιο 
ότι δεν θα επιτευχθεί απαρτία, θα πραγματοποιηθεί οριστικά 
στις 4 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00-21.00, στην 
αίθουσα της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, Οδός Κάνιγγος 
27 (6ος όροφος), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

 1. Εκλογή Προέδρου της Γ.Σ. και δύο πρακτικογράφων 

 2. Απολογισμός Πεπραγμένων 

 3. Οικονομικός Απολογισμός 

 4. Έκθεση Ελέγχου της Ελεγκτικής Επιτροπής 

 5. Απολογισμός/Προγραμματισμός Εργασιών Ορολογίας 

 6. Έγκριση Πεπραγμένων ΔΣ, ΓΕΣΥ και Προϋπολογισμού 

 7. Καθορισμός ημερομηνίας αρχαιρεσιών και εκλογή 
Εφορευτικής Επιτροπής 

 8. Άλλα Θέματα. 

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το Καταστατικό, στη Γενική 
Συνέλευση μπορούν να συμμετάσχουν τα μέλη όλων των 
κατηγοριών με δικαίωμα λόγου, αλλά δικαίωμα ψήφου 
έχουν μόνο τα ταμειακώς εντάξει τακτικά και ομόλογα 
μέλη. Όσα μέλη δεν είναι ταμειακώς εντάξει θα 
τακτοποιηθούν την ίδια μέρα πριν από τη Συνεδρίαση. 

Φιλικά 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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Αφιέρωμα  
στην Ημερίδα της ΕΛΕΤΟ  

της 23 Μαρτίου 2006 
(Αμφιθέατρο του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών) 

Σίνα 31, Αθήνα 
Σε τούτο το φύλλο του Ορογράμματος, που είναι κατ’ 
εξαίρεση οκτασέλιδο, ως αφιέρωμα στην ημερίδα της 
23ης Μαρτίου 2006 περιλαμβάνονται: 
• η χαιρετιστήρια ομιλία του πρύτανη του Πανεπιστημίου 

Αθηνών κ. Γεωργίου Μπαμπινιώτη κατά την έναρξη 
της ημερίδας, 

• το χαιρετιστήριο τηλεομοιοτύπημα του Υφυπουργού 
Παιδείας κ. Γεωργίου Καλού, 

• η χαιρετιστήρια ομιλία του Γενικού Γραμματέα 
Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
κ. Αθανασίου Βεζυργιάννη που ανέγνωσε ο Γενικός 
Διευθυντής ΥΠΕΣΔΔΑ κ. Ιωάννης Πραγιάτης, 

• κείμενο ενημερωτικού δελτίου με συνοπτική παρου-
σίαση του συστήματος εμπλουτισμού της γαλλικής 
γλώσσας και της πρότασης της ΕΛΕΤΟ για ανάλογο 
σύστημα ορολογικού εμπλουτισμού της ελληνικής, 
που αποτέλεσαν θέμα της συζήτησης εργασίας μεταξύ 
των συμμετεχόντων φορέων, καθώς και πληροφορίες 
σχετικά με τη συμμετοχή στην ημερίδα και τα 
συμπεράσματά της. 

 
 

Ομιλία του πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Αθηνών κ. Γεωργίου Μπαμπινιώτη 

Κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, 

Θέλω να συγχαρώ την Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας που πήρε 
αυτήν την πρωτοβουλία, γιατί είναι πραγματικά σωτήρια εάν 
προχωρήσει, κατά την πρόταση της Εταιρείας της Ορολογίας, 
σύμφωνα με το πρότυπο του τι γίνεται στη Γαλλία· είναι σωτήρια, 
λέω, για την ελληνική γλώσσα και για το τι συμβαίνει στη χώρα 
μας.  

Το παράδειγμα της Γαλλίας, με την ευαισθησία που έχουν οι 
Γάλλοι στη γλώσσα τους, αποτελεί ένα πρότυπο διεθνές και για το 
έμπρακτο ενδιαφέρον – και το ξαναλέω έμπρακτο ενδιαφέρον – 
που δείχνουν οι Γάλλοι για τη γλώσσα και ως μεθοδολογία – ο 
τρόπος που έχουν αντιμετωπίσει το θέμα της απόδοσης των 
ξένων όρων στη γαλλική – και επίσης ο τρόπος με τον οποίο 
έχουν αξιοποιήσει τους φορείς· εννοώ την Γαλλική Ακαδημία και 
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την Γενική Επιτροπή Ορολογίας. Είναι πολύ εύστοχο ότι μιλούν για 
«εμπλουτισμό» της γλώσσας. Είναι πολύ προσεκτικοί οι Γάλλοι να 
μη μιλούν για «προστασία» της γλώσσας και για άλλους 
«πολεμικούς» όρους· χρησιμοποιούν έναν ουδέτερο ουσιαστικό και 
πραγματικό όρο που είναι: «πώς θα εμπλουτίσουμε τη γλώσσα 
μας» – λένε οι Γάλλοι – «με όρους», που σημαίνει «με λέξεις», που 
σημαίνει «με σημασίες» που σημαίνει «με έννοιες», που μας 
οδηγούν στα νοήματα, που μας οδηγούν στη σκέψη. Μέσα από 
την ορολογία, όπως μέσα από τις λέξεις, διά των σημασιών, και 
μέσω των εννοιών, φτάνουμε σε πιο δηλωτικά νοήματα, πιο 
λειτουργικά νοήματα, δηλαδή στη λειτουργία της σκέψης μας, της 
νόησής μας· κι αυτό είναι η προσφορά και η ουσία.  

Η Γαλλική Ακαδημία λειτουργεί όπως ξέρουμε από το 1694 – ίσως 
είναι η παλαιότερη που υπάρχει – και από τη στιγμή της ίδρυσής 
της είχε μια ιδιαίτερη ευαισθησία και στηρίχτηκε στο θέμα της 
γλώσσας· και ίσως, για μας τους Έλληνες, είναι και ένα παράδειγμα 
αντίθεσης με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, όπου μετά το θάνατο του 
Γεωργίου Χατζηδάκη, 1940, η Ακαδημία η ελληνική δεν έχει κρίνει 
ότι χρειάζεται μία έδρα για τη γλώσσα· θεωρεί ότι μπορεί να έχει για 
την ιατρική, να έχει για άλλα πράγματα, αλλά όχι για τη γλώσσα. 
Οπότε η Ακαδημία δεν επιτελεί τον εθνικό ρόλο και δεν αποτελεί 
σημείο αναφοράς όπως αποτελεί η Γαλλική Ακαδημία. 

Η πρόταση και η όλη προσπάθεια της ΕΛΕΤΟ, της Ελληνικής 
Εταιρείας Ορολογίας, που μετέφρασε – και νομίζω ότι έχει 
διανεμηθεί – και με πολύ ωραία μετάφραση, πάρα πολύ ωραία 
μετάφραση, το τι έχει κάνει η Γαλλία γι’ αυτό το θέμα και πώς έχει 
διαρθρώσει τις Επιτροπές στα υπουργεία, την Γενική Επιτροπή, τι 
προτείνει, πόσο βοηθεί η Ακαδημία, πώς περνάει στον κόσμο. Είναι 
ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο προτείνει η δική μας Επιτροπή, με 
κάποιες προσαρμογές προφανώς, να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα, 
με ανάλογη χρηματοδότηση, και οι εκπρόσωποι των υπουργείων 
θα πρέπει να δουν πολύ σοβαρά το θέμα.  

Εμείς, ως Πανεπιστήμιο, κ. πρόεδρε, θα βοηθήσουμε με τους 
ανθρώπους μας από τα ξενόγλωσσα τμήματα όσο μπορούμε, αλλά 
εδώ τον λόγο έχουν οι ειδικοί στις διάφορες επιστήμες, τους 
οποίους ήδη έχετε κινητοποιήσει – γιατί δεν είναι η πρώτη φορά 
που δουλεύετε με αυτά τα θέματα – και έχετε να επιδείξετε ένα 
σημαντικό έργο. Θέλω να σας συγχαρώ για αυτήν την 
πρωτοβουλία, κ. Βαλεοντή, κ. καθηγητά κ.Τάσιο – ο κ. Τάσιος είναι 
πάντοτε επικεφαλής αυτής της κίνησης με τις ευαισθησίες που έχει 
και στη γλώσσα και στην έκφραση την γλωσσική της τεχνολογίας. 
Εύχομαι επιτυχία στην ημερίδα και το Πανεπιστήμιο χαιρετίζει και 
είναι κοντά σας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

Γεώργιος Μπαμπινιώτης        
Πρύτανης Πανεπιστημίου Αθηνών 

 
 

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΗΜΑ 
του Υφυπουργού κ. Γεωργίου Καλού 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2006 
 
ΠΡΟΣ: Την Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας 
ΘΕΜΑ: Χαιρετισμός για την Ημερίδα με θέμα: «Το σύστημα 

εμπλουτισμού της γαλλικής γλώσσας και πρόταση 
εφαρμογής ανάλογου συστήματος για τον ορολογίκό 
εμπλουτισμό της ελληνικής» 

Εκλεκτοί ομιλητές, Αγαπητοί φίλοι, 
Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκλησή σας να παραβρεθώ στις 
εργασίες της Ημερίδας σας, όμως λόγοι ανειλημμένων 
υποχρεώσεων δεν θα μου επιτρέψουν να παραστώ στην έναρξή 
της και να παρακολουθήσω τις εισηγήσεις πάνω στο πολύ 
ενδιαφέρον ζήτημα του ορολογικού εμπλουτισμού της ελληνικής 
γλώσσας. 
Σ’ έναν κόσμο που αλλάζει λόγω των ταχύτατων τεχνολογικών αλλά 
και κοινωνικών εξελίξεων, ολοένα και περισσότεροι νέοι όροι και 
δάνειες ξένες εκφράσεις εμφανίζονται με αποτέλεσμα η ανάγκη 
άμεσης χρήσης τους να τις επιβάλλει στην καθημερινότητά μας. Ως 
αποτέλεσμα, οι εθνικές γλώσσες κατακλύζονται από 
αναφομοίωτους νεολογισμούς και ξενόφερτες λέξεις γιατί οι φορείς 
τους δεν έχουν το χρόνο να στοχαστούν πραγματικά πάνω στη 

σημασία τους και να τις μεταπλάσσουν με βάση τη γλωσσική, 
γραμματική και συντακτική τους παράδοση, γεγονός που οδηγεί 
στη λεξιπενία, σε ανομοιογένεια και ακαλαισθησία του λόγου και 
γενικότερα σε αποδυνάμωση της γλωσσικής μας κληρονομιάς. 
Στο σύγχρονο, μάλιστα, περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης και 
της κυριαρχίας της αγγλικής γλώσσας, της σταδιακής συρρίκνωσης 
και περιθωριοποίησης των μικρών γλωσσών, η ενασχόλησή μας 
με τον ορολογικό εμπλουτισμό της ελληνικής, αποτελεί 
αδιαμφισβήτητη προτεραιότητα. 
Εύλογα, λοιπόν, η Ημερίδα που διοργανώνει η ΕΛΕΤΟ, με την 
παρουσία του Προέδρου της Γενικής Επιτροπής Ορολογίας και 
Νεολογίας της Γαλλίας κ. Gabriel de Broglie, αποτελεί μια πολύ 
σημαντική πρωτοβουλία. Επειδή γνωρίζετε την ιδιαίτερη 
ευαισθησία μου για τα θέματα της γλώσσας και το ενδιαφέρον μου 
για την ενίσχυση του γλωσσικού μαθήματος, θα ήθελα να μου 
αποστείλετε στο Υπουργείο Παιδείας τα πορίσματα και τους 
προβληματισμούς σας, ώστε να καταστούν αφορμή περαιτέρω 
προβληματισμού πάνω στο θέμα. 
Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της Ημερίδας σας. 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση        
Γεώργιος Καλός           

Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων        

 
Ομιλία του Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΣΔΔΑ 

κ. Αθανασίου Βεζυργιάννη 
(Λόγω έκτακτου κωλύματος ο κ. Α. Βεζυργιάννης δεν παρέστη. 
Έγινε ανάγνωση της ομιλίας από τον Γενικό Διευθυντή ΥΠΕΣΔΔΑ 

Ιωάννη Πραγιάτη)  
Θα ήθελα από την πλευρά του ΥΠΕΣΔΔΑ να χαιρετίσω την 
ημερίδα που οργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
με θέμα το «σύστημα εμπλουτισμού της γαλλικής γλώσσας και 
πρόταση εφαρμογής ανάλογου συστήματος για τον ορολογικό 
εμπλουτισμό της ελληνικής». 
Οι νέες τεχνολογίες, αλλά και η εξέλιξη της επιστήμης έφεραν νέες 
λέξεις στη ζωή μας, όχι μόνο των ειδικών αλλά και του καθενός 
από εμάς. Ποιός γνώριζε τη λέξη video πριν από 40 χρόνια; Μαζί 
με την τηλεόραση που έχει 42 χρόνια ζωής, ήρθε και η λέξη video. 
Στη χώρα μας δεν έγινε καμμία προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί και 
να καθιερωθεί μια αντίστοιχη ελληνική λέξη. Ποιός σήμερα λέει το 
video μαγνητοσκόπιο; 
Η λέξη εικονολήπτης χρησιμοποιείται σήμερα από κανέναν; Την 
εποχή του κινηματογράφου αυτόν που έκανε λήψη εικόνας τον 
λέγαμε οπερατέρ, χρησιμοποιώντας τη γαλλική λέξη. Με την 
έλευση της τηλεόρασης τον είπαμε καμεραμάν, από την επιρροή 
προφανώς της αγγλικής ορολογίας. Κι αυτό γιατί δεν υπήρξε 
σημείο αντίστασης, κάποιο σύστημα χρήσης και εφαρμογής κάθε 
νέας ορολογίας από κάποιον εθνικό φορέα. 
Και φτάσαμε σήμερα, και λόγω της ιδιομορφίας της ελληνικής 
αλφαβήτου η επικοινωνία μέσω του internet να γίνεται με μια 
μέθοδο επικίνδυνη για το ίδιο το μέλλον της γλώσσας μας. 
Συγχωρήστε με για το νεολογισμό, τα λεγόμενα «γκρίκλις», που 
σημαίνει ότι γράφουμε ελληνικά με λατινικούς χαρακτήρες. 
Αυτή η εξέλιξη, σε συνδυασμό με την πληθώρα των πινακίδων 
εμπορικών επιχειρήσεων και διαφημίσεων που χρησιμοποιούν την 
αγγλική γλώσσα, αποτελούν φαινόμενο που αξίζει να τύχει 
ιδιαίτερης προσοχής, τόσο από τον πνευματικό κόσμο, όσο και 
από την Πολιτεία. 
Και ενώ οι νέες λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν με την έλευση στη 
χώρα μας της τηλεόρασης ήταν λίγες, αργότερα η πληροφορική 
και οι τηλεπικοινωνίες ήρθαν να ενσωματώσουν στην ελληνική 
γλώσσα λέξεις κυρίως αγγλικές που χρησιμοποιούνται διεθνώς για 
την ορολογία στους υπολογιστές, τα κινητά τηλέφωνα και τις νέες, 
γενικότερα, τεχνολογίες. 
Είναι προφανές ότι αυτή η εισβολή των ξένων λέξεων σε μια 
γλώσσα, όπως είναι η ελληνική, που χαρακτηρίζεται από τις 
πλουσιότερες ομιλούμενες στον κόσμο, με παρελθόν και 
παράδοση πολιτισμού πολλών χιλιετιών δεν ήταν η καλύτερη 
προσέγγιση για το βασικότερο εργαλείο επικοινωνίας ενός λαού. 
Οι προσπάθειες της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας είναι και 
αξιοπρόσεκτες και αξιόλογες. Η καταγραφή και απόδοση λέξεων 
και εννοιών και η ταυτοποίηση της ορολογίας σε διάφορους τομείς 
της επιστήμης και της τεχνολογίας, είναι ένα πρώτο σημαντικό 
βήμα στον τομέα της γλώσσας, που είναι ένα ζωντανό μέρος του 
πολιτισμού μας το οποίο έρχεται από το παρελθόν, διαπερνάει το 
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παρόν και έχει μέλλον, όσο και η παρουσία του ανθρωπίνου είδους 
στον πλανήτη. 
Είναι φυσικό καθημερινά να προστίθενται νέες λέξεις, ιδιαίτερα στην 
εποχή μας, της ραγδαίας εξέλιξης της επιστήμης και της 
τεχνολογίας, όπως συμβαίνει και πολλές άλλες να χάνονται, μια και 
οι έννοιες που εκφράζουν δεν υπάρχουν πια στην καθημερινότητά 
μας. 
Όπως είναι εξ ίσου φυσικό, ρίζες λέξεων της ελληνικής να 
προέρχονται από τη γαλλική ή την αγγλική γλώσσα και αντίστροφα. 
Και αυτό είναι αναπόφευκτο. Αρκεί αυτή η ενσωμάτωση να είναι 
προϊόν ωρίμανσης και όχι βίαιη πρόσδεση μιας ξένης λέξης στη 
γλώσσα μας. 
Νομίζω ότι αξιοσημείωτη είναι η καταγραφή και δείχνει και πώς 
ετυμολογικά εντάχθηκαν ελληνικές λέξεις στη γαλλική γλώσσα που 
έγινε από τους Jean Bouffartigue και Anne-Marie Delrieu στο βιβλίο 
«Trésors des racines grecques» που εκδόθηκε στο Παρίσι το 1981. 
Όπως γράφουν οι συγγραφείς της έκδοσης αυτής, υπάρχουν 
πολλοί δρόμοι για το πέρασμα από τα ελληνικά στα γαλλικά, εκτός 
από το καλαθάκι του επιστήμονα που ξεκινά από τη συγκομιδή 
ριζών. Οι ερευνητές αυτού του βιβλίου αναφέρονται ειδικότερα σε 
έξι τρόπους μετάδοσης, τρεις αρχαίους, που ξεκινούν από την 
αρχαιότητα και περνούν μέσα από τη λατινική γλώσσα και τρεις 
πρόσφατους, που λειτούργησαν μετά την εξαφάνιση της λατινικής 
ως ομιλουμένης γλώσσας. 
Είναι προφανές ότι όλες οι γλώσσες με καταγωγή την 
ινδοευρωπαϊκή έχουν υποστεί, και μοιραίο ήταν, μια σοβαρή 
αλληλεπίδραση. Η γαλλική εφημερίδα «Le Monde» σε ένα άρθρο 
της ανέβασε το ποσοστό των λέξεων της γαλλικής γλώσσας με 
ελληνική προέλευση στο 6,25%. Ίσως το ποσοστό αυτό να είναι 
υπερβολικό. Σημασία δεν έχει η ρίζα. Λόγιοι και ειδικοί αναζητούν 
σε κάθε νέο, μια ορολογία, που να αποδίδει όσο καλύτερα γίνεται το 
νόημα των εννοιών που επιθυμούν να αποδώσουν. Σημασία έχει 
και σημαντικό είναι, κάθε νέα λέξη να εντάσσεται με ομαλό τρόπο 
στη γλώσσα μας, να αφομοιώνεται από αυτήν και να μην αποτελεί 
απλώς μια αυτούσια χρήση ξένου όρου που νοθεύει στην 
προκειμένη περίπτωση την ελληνική γλώσσα, μια και 
παρουσιάζεται ως ξένο σώμα, όταν ειδικότερα γράφεται και με 
λατινικούς χαρακτήρες. 
Μελετώντας τα βασικά στοιχεία του συστήματος εμπλουτισμού της 
γαλλικής γλώσσας, διαπιστώνει κανείς, ότι η Δημόσια Διοίκηση έχει 
ενεργό και ουσιαστικό ρόλο. Δεν έχει αφήσει στην τύχη τους τις νέες 
λέξεις που προκύπτουν από την εξέλιξη της τεχνολογίας και της 
επιστήμης. 
Ειδικές επιτροπές των Υπουργείων και μια γενική επιτροπή σε 
συνεργασία με τη Γαλλική Ακαδημία έχουν καθιερώσει όπως όλα 
δείχνουν ένα αξιόπιστο σύστημα εμπλουτισμού της γαλλικής 
γλώσσας, γεγονός που αξίζει να το μελετήσουμε κι εμείς, μια και η 
πλούσια αυτή εμπειρία μπορεί να οδηγήσει τα βήματά μας σε μια 
ανάλογα αξιόπιστη προσέγγιση. 
Η επαγρύπνηση και ο εντοπισμός τεχνικών και προϊόντων από 
τομείς, όπως είναι η πληροφορική, τα χρηματοοικονομικά, οι 
Επιστήμες και οι τεχνικές του Διαστήματος, η 
αυτοκινητοβιομηχανία, η πυρηνική βιομηχανία, το περιβάλλον και 
πολλές άλλες νέες τεχνολογίες και επιστημονικοί κλάδοι που 
χρειάζονται καταγραφή ή ορισμό με μια λέξη ή έναν όρο ισοδύναμο 
στα ελληνικά σε σχέση με αυτόν της ξένης προέλευσης είναι μια 
εξαιρετικά σημαντική εργασία, έργο ομάδων ανθρώπων και όχι ενός 
προσώπου. 
Και δεν είναι μόνο η καταγραφή και η ισοδύναμη απόδοση, είναι και 
η καθιέρωση μέσα από τη χρήση. Πώς δηλαδή και μέσα από 
δημόσια έγγραφα θα καθιερωθούν οι νέες αυτές ορολογικά έννοιες. 
Η επέκταση των συστημάτων ορολογίας σε άλλες γαλλόφωνες 
χώρες παραπέμπει στα καθ’ ημάς, όπου όπως όλοι γνωρίζουμε μια 
άλλη Ελλάδα, ζει εκτός συνόρων, διασπαρμένη σε κάθε γωνιά της 
γης, γεγονός που οφείλει να μας προβληματίσει, μια και η γνώση 
της γλώσσας αλλά και των νέων στοιχείων που προκύπτουν, 
δημιουργεί μια ζωντανή σχέση με τους Έλληνες της διασποράς, δεν 
τους αποκόπτει από τις ρίζες τους και το σημαντικό στοιχείο του 
πολιτισμού που είναι η γλώσσα. 
Το γαλλικό σύστημα ορολογίας θα τύχει ιδιαίτερης μελέτης από 
εμάς και ελπίζουμε από τις εμπειρίες που θα αποκομίσουμε, να 
γίνουμε λίγο σοφότεροι και ικανοί να θωρακίσουμε τη γλώσσα μας 
μέσα από τη ζωντανή εξέλιξή της. 
Εύχομαι τα συμπεράσματά σας να δώσουν το φως που 
χρειαζόμαστε στα επόμενα βήματά μας. Σας ευχαριστώ για την 
προσοχή σας. 

Αθανάσιος Βεζυργιάννης    
Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΣΔΔΑ 

 
KEIMENO ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟY ΔΕΛΤΙΟY 

Το σύστημα εμπλουτισμoύ της γαλλικής 
γλώσσας και η πρόταση της ΕΛΕΤΟ για τον 

ορολογικό εμπλουτισμό της ελληνικής 
– Η ΕΛΕΤΟ και η ημερίδα της 23-3-06 με απαντήσεις σε επτά 

ερωτήματα – 

1 Τι είναι η ΕΛΕΤΟ, η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας; 
Η ΕΛΕΤΟ είναι πολυεπιστημονική ένωση, μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 1992 με σκοπό την προώθηση της 
σύγχρονης ελληνικής ορολογίας, δηλαδή την απόδοση των 
νέων εννοιών σε κάθε επιστημονικό τομέα με σύγχρονους 
ελληνικούς όρους, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η ελληνική γλώσσα 
παρακολουθεί την πρόοδο σε όλους τους τομείς και εξακολουθεί 
να περιγράφει την αλματωδώς εξελισσόμενη γνώση και 
πραγματικότητα. Σήμερα η ΕΛΕΤΟ αριθμεί 288 μέλη από 50 
περίπου ειδικότητες των τομέων της γνώσης γενικά (φυσικούς, 
χημικούς, μηχανικούς κ.ά.) και των γλωσσικών τομέων ειδικότερα 
(γλωσσολόγους, μεταφραστές, διερμηνείς κτλ.). 
2 Ποια είναι η παρουσία της ΕΛΕΤΟ μέχρι σήμερα; 
Η ΕΛΕΤΟ εκτός από τη συνεχή ενημέρωση των μελών της για τα 
θέματα της σύγχρονης ελληνικής ορολογίας, και την 
εκπροσώπηση του ελληνικού χώρου σε δευτεροβάθμια όργανα 
ορολογίας όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας (EAFT) και 
το Διεθνές Κέντρο Πληροφοριών Ορολογίας (INFOTERM) των 
οποίων είναι μέλος, έχει επιτελέσει και επιτελεί τα ακόλουθα: 
α. Επιτροπές ή ομάδες μελών της ασχολούνται με την εκπόνηση 

ελληνικών όρων για τις νέες έννοιες σε διάφορους τομείς, 
όπως τηλεπικοινωνίες, πληροφορική, ιατρική, στατιστική, 
περιβάλλον. Αυτοί οι όροι αναπτύσσουν και εμπλουτίζουν την 
ειδική γλώσσα του κάθε τομέα, ενώ πολλοί από αυτούς 
«περνούν» και χρησιμοποιούνται και στην κοινή γενική 
γλώσσα, εμπλουτίζοντάς την με σύγχρονους ελληνικούς όρους 
για σύγχρονες έννοιες, όπως π.χ. «διεπαφή» (αγγλ. interface) 
στην πληροφορική, «καθολική υπηρεσία» (αγγλ. universal 
service) και «διαλειτουργικότητα» (αγγλ. interoperability) στις 
τηλεπικοινωνίες, «μεταπομπή» (αγγλ. handover) και 
«περιαγωγή» (αγγλ. roaming) στην κινητή τηλεφωνία, 
«ηχοστάθμη» (αγγλ. sound level) και «ηχοέκθεση» (αγγλ. 
sound exposure) στην ακουστική κ.ά. 
Στο πλαίσιο αυτό η ΕΛΕΤΟ έχει εκπονήσει αρκετές δεκάδες 
χιλιάδες όρους για την Τράπεζα Όρων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Eurodicautom). 

β. Διαθέτει δωρεάν, στο Ίντερνετ, τη χρήση δύο Βάσεων Όρων: 
τη Βάση TELETERM (118.500 όροι των τηλεπικοινωνιών, σε 
συνεργασία με τον ΟΤΕ) και τη Βάση INFORTERM (7.000 όροι 
πληροφορικής, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών). Τις βάσεις αυτές – που δεν περιέχουν μόνο 
ελληνικούς όρους, αλλά και τους ισοδύναμους αγγλικούς, και 
σε αρκετό αριθμό γαλλικούς και γερμανικούς – τις 
συμβουλεύονται καθημερινά πολλοί χρήστες σε διεθνή 
κλίμακα. 

γ. Έχει κινητοποιήσει πολλούς επιστήμονες από διάφορους 
κλάδους ώστε να ασχολούνται με τα θέματα και προβλήματα 
της ορολογίας του κλάδου τους και να συμβάλλουν στη 
δημιουργία, διάδοση και χρήση ελληνικών όρων για τις νέες 
έννοιες του τομέα τους. 
Αυτό το επιτυγχάνει με σειρά συνεδρίων που διοργανώνει 
κάθε δύο χρόνια και έχουν τον γενικό τίτλο Συνέδριο 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία». Το 1ο Συνέδριο (1997), 
το 2ο (1999), το 3ο (2001) και το 4ο (2003) έγιναν στην Αθήνα, 
ενώ το 5ο (2005) έγινε στη Λευκωσία (Κύπρος) με κύριο 
συνδιοργανωτή το Πανεπ. Κύπρου. Στα συνέδρια αυτά έχουν 
συμβάλει ως συνδιοργανωτές τα πανεπιστήμια Αθήνας, 
Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ιόνιο και άλλοι επιστημονικοί 
φορείς. Στα συνέδρια αυτά γίνονται ανακοινώσεις θεωρίας, 
έρευνας και εφαρμογής της επιστήμης της Ορολογίας, με 
ειδικό προσανατολισμό, όμως, στην εφαρμογή τους στην 
ορολογία της σύγχρονης ελληνικής γλώσσας. 

δ. Έχει ευαισθητοποιήσει – γύρω από τα θέματα των ελληνικών 
όρων – ένα ευρύτερο ελληνικό κοινό με ένα διμηνιαίο φύλλο 
που εκδίδει – ανελλιπώς – από το 1993, το «Ορόγραμμα». Το 
Ορόγραμμα στέλνεται με το ταχυδρομείο σε 800 αποδέκτες και 
με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε 1200 αποδέκτες. 
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3 Ποιος ήταν ο σκοπός της ημερίδας; 
Η ημερίδα που διοργάνωσε η ΕΛΕΤΟ την 23η Μαρτίου 2006 είχε 
σκοπό αφενός να αναλυθεί και να προβληθεί το «γαλλικό σύστημα» 
για την αντιμετώπιση των νέων όρων και τον εμπλουτισμό της 
γαλλικής γλώσσας και αφετέρου να συζητηθεί – μεταξύ των 
αρμόδιων και σχετικών ελληνικών φορέων – η πρόταση της ΕΛΕΤΟ 
να «αντληθούν» από το γαλλικό σύστημα χρήσιμα στοιχεία και να 
χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ανάλογου συστήματος για την 
ελληνική γλώσσα. Η πρόταση δηλαδή για ένα ανάλογο ελληνικό 
σύστημα. 
Η παρουσίαση του γαλλικού συστήματος έγινε από τον Γάλλο 
ακαδημαϊκό κ. Gabriel de Broglie, πρόεδρο της Γενικής Επιτροπής 
Ορολογίας και Νεολογίας της Γαλλίας, συνοδευόμενο και από την 
κα Bénédicte Madinier, διευθύντρια ανάπτυξης της γλώσσας στη 
Γενική Αντιπροσωπεία της Γαλλικής Γλώσσας και των Γλωσσών 
της Γαλλίας (DGLFLF), ενώ την πρόταση της ΕΛΕΤΟ παρουσίασε ο 
πρόεδρος του Γενικού Επιστημονικού Συμβουλίου (ΓΕΣΥ) της 
ΕΛΕΤΟ κ. Κώστας Βαλεοντής. Συντονιστής των παρουσιάσεων 
και συζητήσεων της ημερίδας ήταν ο ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ κ. 
Θεοδόσης Τάσιος, που πρωτοστατεί από το 1991 σε όλες τις 
ελληνικές ενέργειες για ορολογικό συντονισμό. 

4 Τι είναι το σύστημα εμπλουτισμoύ της γαλλικής 
γλώσσας με λίγα λόγια; 

Η παρουσίαση του Γάλλου προσκεκλημένου της ΕΛΕΤΟ ήταν 
σαφής και κατανοητή (υπήρχε ταυτόχρονη μετάφραση γαλλικά-
ελληνικά, ελληνικά-γαλλικά). Ο κ. De Broglie, καθώς και η κα 
Madinier, απάντησαν σε πολλές ερωτήσεις του ακροατηρίου 
σχετικά με τα όργανα και τις λειτουργίες του γαλλικού συστήματος. 
Το γαλλικό σύστημα ορολογίας καθιερώθηκε με το Διάταγμα της 
3ης Ιουλίου 1996. Αποτελείται από ένα κεντρικό όργανο, που είναι η 
Γενική Επιτροπή Ορολογίας και Νεολογίας, το οποίο 
συνεργάζεται στενά με τη Γαλλική Ακαδημία και το οποίο – 
σήμερα – συντονίζει 18 Ειδικές Επιτροπές Ορολογίας και 
Νεολογίας που έχουν ιδρυθεί σε τομείς αρμοδιότητας διάφορων 
υπουργείων της Γαλλίας, μία επιτροπή κατά τομέα, όπως γεωργίας, 
πολιτισμού και επικοινωνίας, οικονομικών, τηλεπικοινωνιών, 
πληροφορικής και ηλεκτρονικών, χημείας και υλικών, αυτοκινήτου, 
περιβάλλοντος, μεταφορών, εκπαίδευσης κ.ά. 
Δύο παραδείγματα όρων που καθιερώθηκαν από το σύστημα 
«εμπλουτίζοντας» τη γαλλική γλώσσα είναι ο όρος logiciel (αγγλ. 
software) – στον οποίο βασίστηκε και ο ελληνικός όρος «λογισμικό» 
– και ο όρος courriel = courrier électronique (αγγλ. e-mail). 
Στο σχήμα 1 δίνεται το σχηματικό διάγραμμα του συστήματος 
εμπλουτισμού της γαλλικής γλώσσας: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 1 Διάγραμμα του Συστήματος εμπλουτισμού της γαλλικής 

γλώσσας με τα κύρια όργανά του:  
 Πρωθυπουργός: Ανώτατη αρχή του συστήματος. 
 ΓΕΟΝ: Γενική Επιτροπή Ορολογίας και Νεολογίας (ανεξαρτησία 

αποφάσεων). 
 ΕΕΟΝ: Ειδική Επιτροπή Ορολογίας και Νεολογίας (ανεξαρτησία 

αποφάσεων). 
 Υπουργείο-1, Υπουργείο-2, ...: Φορείς Λειτουργίας των ΕΕΟΝ 
 Ακαδημία: Η Γαλλική Ακαδημία συμμετέχει στη ΓΕΟΝ και σε όλες 

τις ΕΕΟΝ. 
 DGLFLF: η Γενική Αντιπροσωπεία της Γαλλικής Γλώσσας και των 

Γλωσσών της Γαλλίας έχει την ευθύνη της γραμματειακής 
υποστήριξης της ΓΕΟΝ και της εποπτείας του συστήματος. 

Η Γενική Επιτροπή Ορολογίας και Νεολογίας υπάγεται 
απευθείας στον Γάλλο πρωθυπουργό και υποστηρίζεται 
λειτουργικά και οικονομικά από ανεξάρτητο φορέα, τη Γενική 
Αντιπροσωπεία της Γαλλικής Γλώσσας και των Γλωσσών της 
Γαλλίας (DGLFLF) που έχει και τη γενική εποπτεία του 
συστήματος. Οι Ειδικές Επιτροπές Ορολογίας και Νεολογίας 
υποστηρίζονται λειτουργικά και οικονομικά από τα καθ’ ύλην 
αρμόδια Υπουργεία. 
Το γαλλικό κράτος υποστηρίζει πλήρως το σύστημα και δεν 
παρεμβαίνει ούτε αποφασίζει για την επιλογή των όρων, αλλά έχει 
υποχρέωση να εφαρμόζει τους όρους στις υπηρεσίες του και να 
τους εξασφαλίζει την απαραίτητη προώθηση. 
 

5 Ποια είναι η πρόταση της ΕΛΕΤΟ για ένα σύστημα 
ορολογικού εμπλουτισμού της ελληνικής γλώσσας 
που βασίζεται στο γαλλικό; 

Κατά την παρουσίαση της πρότασης της ΕΛΕΤΟ, ο Κώστας 
Βαλεοντής έκανε πρώτα μια ανασκόπηση των μέχρι σήμερα 
πεπραγμένων σχετικά με τον απαιτούμενο ορολογικό συντονισμό 
και τις ατυχείς προσπάθειες του παρελθόντος, ανέφερε τους 
λόγους για τους οποίους επαναφέρει το ζήτημα η ΕΛΕΤΟ, 
επισήμανε τα στοιχεία του γαλλικού συστήματος που υιοθετεί η 
ΕΛΕΤΟ και ανέλυσε, κατά βήματα, το προτεινόμενο σύστημα 
ορολογικού εμπλουτισμού της ελληνικής γλώσσας. 
Είναι γεγονός ότι υπήρξαν στο παρελθόν δύο σημαντικές 
προσπάθειες για εθνικό συντονισμό της ορολογίας στην ελληνική 
γλώσσα. Το 1991 (Συντονισμένο Πρόγραμμα Απόδοσης 
Ορολογίας) και το 2000 (Εθνικό Πρόγραμμα Ορολογικού 
Συντονισμού – ΕΠΟΣ). Δυστυχώς όμως, παρά το γεγονός ότι ήταν 
εμπεριστατωμένες προτάσεις, παρέμειναν τελικά στα συρτάρια 
των «αρμοδίων». 
Η ΕΛΕΤΟ, όμως, δεν απογοητεύεται και επαναφέρει το θέμα γιατί 
το ζήτημα αυτό είναι στο κέντρο της ύπαρξής της, αφού ιδρύθηκε 
με αυτόν το σκοπό. Και βλέπει μπροστά της την καθημερινή 
ανάγκη της ελληνικής γλώσσας να δέχεται δημιουργικά την 
εισρέουσα νέα γνώση και όχι παθητικά και αλλοτριωτικά. 
Επιπλέον, η κατάσταση των ελληνικών όρων στη σημερινή 
λεγόμενη Διοργανική Βάση Ορολογίας (ΙΑΤΕ) της ΕΕ είναι το 
λιγότερο απογοητευτική. Η ελληνική γλώσσα είναι 9η στη σειρά με 
500.000 όρους περίπου, ενώ όλες οι έννοιες της Βάσης που 
χρειάζονται και ελληνικό όρο είναι 1.500.000! Υπάρχει δηλαδή ένα 
έλλειμμα περίπου 1.000.000 ελληνικών όρων. 
Δηλαδή, σήμερα, 1.000.000 έννοιες της Βάσης Ορολογίας της ΕΕ 
δεν έχουν ελληνική απόδοση! Δεδομένου δε ότι οι έννοιες της 
Βάσης αυτής υπάγονται σε θεματικά πεδία που ενδιαφέρουν και 
απασχολούν τα όργανα της ΕΕ, αυτό σημαίνει ότι στο σημερινό 
κοινοτικό γλωσσικό-τεκμηριακό περιεχόμενο, 1.000.000 έννοιες 
δεν μπορούν να αποδοθούν με αντίστοιχο ελληνικό όρο και, 
επομένως, στην ανάγκη θα χρησιμοποιηθεί όρος άλλης (μεγάλης) 
γλώσσας και, φυσικά, πρώτιστα της αγγλικής που έχει όρο για 
όλες τις εννοιες της Βάσης. 
Επιπλέον, ιδιαίτερα ανησυχητική είναι και η αλματώδης εξέλιξη 
αυτού του ελλείμματος. Το 1991 ήταν περίπου 300.000 όροι, το 
2000 ήταν περίπου 600.000 όροι και σήμερα περίπου 1.000.000 
όροι. 
Η ΕΛΕΤΟ, λοιπόν, αποφάσισε να επαναφέρει το θέμα, 
προβάλλοντας το γαλλικό σύστημα και υιοθετώντας ή 
προασαρμόζοντας κατάλληλα διάφορα στοιχεία του γαλλικού για 
ένα ανάλογο σύστημα ορολογικού εμπλουτισμού της ελληνικής. 
Τα στοιχεία του γαλλικού που υιοθέτησε είναι: 
α. ο θεσμοθετημένος διαρκής χαρακτήρας του συστήματος 

(θεσμοθέτησή του με νόμο) 
β. η πλήρης οικονομική και λειτουργική υποστήριξη από το 

κράτος 
γ. η ανεξαρτησία των οργάνων Ορολογίας από παρεμβάσεις 
δ. η λειτουργία του κορυφαίου συντονιστικού οργάνου 

Ορολογίας από ειδική υπηρεσία, ανεξάρτητη από την 
υπόλοιπη Διοίκηση 

ε. η μερίμνη του κράτους αποθήκευση και διάδοση των 
ελληνικών όρων που παράγονται από το σύστημα και, τέλος, 

στ. η εμπλοκή της Ακαδημίας Αθηνών σε ολόκληρο το σύστημα 
και ειδικότερα στο μέρος εκείνο των παραγόμενων όρων 
που έχουν προοπτική διάδοσης και ένταξής τους στη γενική 
γλώσσα. 

Πρωθυπουργός Γαλλική 
Ακαδημία 

Διοίκηση 

Υπουργείο 2 Υπουργείο ...Υπουργείο 1 

... 

ΓΕΟΝ DGLFLF 

Υπηρεσιακή 
Υποστήριξη 

Υπηρεσιακή 
Υποστήριξη ΕΕΟΝ ΕΕΟΝ 
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Το Σύστημα που προτείνει η ΕΛΕΤΟ δίνεται στο διάγραμμα του 
σχήματος 2 και αναλύεται αμέσως παρακάτω. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 2 Διάγραμμα του προτεινόμενου Συστήματος ορολογικού 

εμπλουτισμού της ελληνικής γλώσσας με τα κύρια όργανά 
του:  

 Ανώτατος Υπεύθυνος: Θεσμοθετημένος ανώτατος κρατικός 
λειτουργός (Υπουργός, Υφυπουργός ή Γ.Γραμματέας). 

 ΕΣΦ: Εθνικός Συντονιστικός/διαχειριστικός Φορέας (κράτος). 
 ΓΕΟ: Γενική Επιτροπή Ορολογίας (ανεξαρτησία αποφάσεων). 
 ΘΕΟ: Θεματικές Επιτροπές Ορολογίας (ανεξαρτησία 

αποφάσεων). 
 ΦΛΘ1, ΦΛΘ2, ...: Φορείς Λειτουργίας ΘΕΟ (φορείς ευρύτερου 

δημόσιου τομέα / επιστ. φορείς). 
 Ακαδημία Αθηνών: Εκπροσώπηση και συμμετοχή στη ΓΕΟ και 

σε όλες τις ΘΕΟ. Έγκριση όρων εμπλουτισμού της γενικής 
γλώσσας. 

 ΕΛΕΤΟ (Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας): Εθνικός Σύμβουλος 
Ορολογίας. 

 ΙΕΛ (Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου): Εθνικός Σύμβουλος 
Οροπληροφορικών Εφαρμογών. 

 ΕΚΤ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης): Αποθήκευση, διάθεση και 
διάχυση των όρων. 

 
Το Σύστημα αυτό αποτελείται – όπως και το γαλλικό – από μια 
γενική επιτροπή και από ένα σύνολο ειδικών (θεματικών) 
επιτροπών κατά τομέα (θεματικό πεδίο) και υποστηρίζεται πλήρως 
από τη Διοίκηση (το κράτος). Υπάρχει και σ’ αυτό ειδικός 
συντονιστικός φορέας, που όμως δεν είναι εντελώς ανεξάρτητος 
όπως στο γαλλικό η DGLFLF, αλλά ο ρόλος αυτός θα θεσμοθετηθεί 
για κάποιο Υπουργείο η Γενική Γραμματεία Υπουργείου, ενώ ο 
αντίστοιχος Υπουργός, Υφυπουργός ή Γενικός Γραμματέας θα είναι 
ο Ανώτατος Υπεύθυνος του συστήματος. Ιδιαίτερη σημασία 
δίνεται στην κατά βήματα ανάπτυξη του Συστήματος.  
Η όλη οικοδόμηση του συστήματος προτείνεται να γίνει σε τέσσερα 
βήματα: 
Στο 1ο Βήμα προτείνεται να θεσμοθετηθεί συγκεκριμένος κρατικός 
φορέας (Υπουργείο, Γενική Γραμματεία ή άλλος φορέας) ως 
υπεύθυνος Εθνικός Συντονιστικός/Διαχειριστικός Φορέας (ΕΣΦ), ο 
οποίος, στη συνέχεια, θα θεσμοθετήσει και θα συγκροτήσει 
σταδιακά όλο το σύστημα και θα εξακολουθήσει να είναι ο διαρκής 
θεματοφύλακάς του. Η ΕΛΕΤΟ προτείνει ως υποψήφιους για το 
ρόλο αυτό  
– είτε το Υπουργείο Παιδείας (ΥΠΕΠΘ), 
– είτε τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης (ΓΓΔΔ&ΗΔ), 
– είτε τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). 
Ταυτόχρονα προτείνεται να οριστούν και δύο φορείς-σύμβουλοι του 
ΕΣΦ που θα τον βοηθήσουν να οικοδομήσει το σύστημα: ο Εθνικός 
Σύμβουλος Ορολογίας, ρόλος που μπορεί να παίξει η ΕΛΕΤΟ και ο 
Εθνικός Σύμβουλος Οροπληροφορικών Εφαρμογών, ρόλος που 
μπορεί να παίξει το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ). 
Στο 2ο Βήμα προτείνεται η σύσταση και συγκρότηση του κορυφαίου 
συντονιστικού οργάνου Ορολογίας του ελληνικού συστήματος το 
οποίο θα είναι η Γενική Επιτροπή Ορολογίας που θα εποπτεύεται 
από έναν Ανώτατο Υπεύθυνο του Συστήματος. Αυτός προτείνουμε 
να είναι  
– είτε ο Υπουργός ή ο Υφυπουργός Παιδείας, 
– είτε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονι-

κής Διακυβέρνησης (ΓΓΔΔ&ΗΔ), 
– είτε ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας. 

Στον αντίστοιχο φορέα θα υπάρχει ως ιδιαίτερη υπηρεσία 
υποστήριξης, η Υπηρεσία Λειτουργίας της Γενικής Επιτροπής 
Ορολογίας. 
Σ’ αυτό το 2ο Βήμα προβλέπεται και αναβαθμισμένος ρόλος του 
Γραφείου Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών της 
Ακαδημίας, μέσω του οποίου η Ακαδημία θα έχει ενεργό 
συμμετοχή σε όλα τα όργανα του συστήματος. 
Το 3ο Βήμα περιλαμβάνει τρία σκέλη 3α, 3β και 3γ που μπορούν 
να προχωρήσουν παράλληλα.  
Στο σκέλος 3α θα συγκροτηθούν βαθμιαία, βάσει προγράμματος 
με αξιολογημένες προτεραιότητες, οι Θεματικές Επιτροπές 
Ορολογίας (ΘΕΟ) που θα λειτουργούν με την ευθύνη αρμόδιων 
φορέων, Υπουργείων και οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα ή επιστημονικών συλλογικών φορέων, με θεσμοθετημένη, 
όμως, την πλήρη κρατική υποστήριξη. Θα δοθεί άμεση 
προτεραιότητα στους τομείς της Βάσης Όρων (ΙΑΤΕ) της ΕΕ, για 
την όσο το δυνατό γρηγορότερη κάλυψη του ελλείμματος 
ελληνικών όρων που προαναφέραμε. 
Ό,τι παράγεται από το Σύστημα θα επικυρώνεται από τη ΓΕΟ. Το 
εκάστοτε προϊόν των ΘΕΟ θα χωρίζεται και θα υποβάλλεται στη 
ΓΕΟ σε δύο μέρη το εξόχως ειδικό και το μη εξόχως ειδικό. Το 
πρώτο θα επικυρώνεται τυπικά από τη ΓΕΟ. Το δεύτερο είναι αυτό 
που έρχεται ή μπορεί σύντομα να έρθει σε επαφή με το ευρύ 
κοινό, δηλαδή να επηρεάσει σημαντικά τη γενική γλώσσα. Το 
μέρος αυτό η ΓΕΟ θα το επικυρώνει με ιδιαίτερη διαδικασία και 
προσοχή, σε στενή συνεργασία με την Ακαδημία. Στη διεργασία 
αυτή η ΕΛΕΤΟ μπορεί να παίξει ρόλο Εισηγητή. 
Στο σκέλος 3β θα γίνει οικονομική και θεσμική αναβάθμιση 
υπαρχόντων οργάνων που παράγουν έργο ορολογικής και 
οροπληροφορικής υποδομής και εντατικοποίηση των εργασιών 
τους για την υποστήριξη του συστήματος. Τα όργανα αυτά είναι η 
σημερινή τεχνική επιτροπή τυποποίησης ΕΛΟΤ/ΤΕ21 «Αρχές 
Ορολογίας» – που λειτουργεί στο ΤΕΕ – και υπηρεσίες του 
Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) και του Εθνικού 
Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).  
Στο σκέλος 3γ η ΕΛΕΤΟ, ως υπεύθυνος φορέας για την 
ορολογική κατάρτιση των μελών των Θεματικών Επιτροπών 
Ορολογίας, θα αναπτύξει και θα εφαρμόζει κατάλληλα 
προγράμματα κατάρτισης, ώστε αμέσως μετά την ίδρυση μιας 
Θεματικής Επιτροπής Ορολογίας, πριν ακόμα αρχίσουν 
παραγωγικό έργο, να μεσολαβεί η φάση κατάρτισης των μελών 
της. 
Το 4ο Βήμα θα γίνει μετασχηματισμός υπαρχόντων οργάνων που 
επιτελούν (ή έχουν επιτελέσει) σημαντικό έργο ορολογικής 
παραγωγής σε συγκεκριμένους τομείς (όπως ΜΟΤΟ, 
ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1, ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5, ΙΑΤΡΟΤΕΚ, ...) σε αντίστοιχες 
Θεματικές Επιτροπές Ορολογίας για τους συγκεκριμένους τομείς 
και αξιοποίηση των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων των εργασιών 
τους (έντυπα ορολογικά λεξικά, ορολόγια και γλωσσάρια, 
ηλεκτρονικές βάσεις όρων). 
Τελευταία, μια ειδική πτυχή του Συστήματος που προτείνεται να 
μελετηθεί και να τεθεί σε εφαρμογή είναι: ένα πρόγραμμα 
υποστήριξης της παρουσίας της Ελληνικής Γλώσσας εκεί όπου η 
γνώση είναι ακόμα εν τω γεννάσθαι, με θεσμοθέτηση διεργασιών 
παρότρυνσης και υποστήριξης των ενεργών Ελλήνων 
επιστημόνων να συντάσσουν/εκδίδουν/δημοσιεύουν όλες τις 
επιστημονικές εργασίες/ανακοινώσεις/δημοσιεύσεις τους 
οπωσδήποτε και στα ελληνικά, παρέχοντας ταυτόχρονα και ένα 
πρώτο Λεξιλόγιο προτεινόμενων ελληνικών όρων ισοδύναμων 
προς τους ξενόγλωσσους. Τα Λεξιλόγια αυτά με θεσμικές 
διαδικασίες του Συστήματος να δημοσιοποιούνται, σχολιάζονται, 
βελτιώνονται, οριστικοποιούνται και επικυρώνονται από την 
αντίστοιχη ΘΕΟ και από τη ΓΕΟ και, στη συνέχεια, να διαδίδονται 
σε ευρεία κλίμακα μέσω των προβλεπόμενων μηχανισμών 
διάδοσης. Με αυτόν τον τρόπο θα προλαμβάνονται οι νέες έννοιες 
και θα αποδίδονται με ελληνικούς όρους από τα πρώτα στάδια της 
δημιουργίας τους. 
 
6 Ήταν ικανοποιητική η ανταπόκριση και συμμετοχή 

στην εκδήλωση; 
Το ακροατήριο (150 άτομα) ήταν ικανοποιητικό. Άτομα με 
προσωπικό ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα και την ανάπτυξή 
της. 
Δυστυχώς, το κράτος απουσίασε σχεδόν ολοκληρωτικά από την 
εκδήλωση, μολονότι αυτή απευθυνόταν σ’ αυτό κυρίως και σε 
δεύτερη μοίρα στο ευρύ κοινό. Οι αριθμοί μιλούν μόνοι τους: 
Η ΕΛΕΤΟ είχε προσκαλέσει με ειδικές προσκλήσεις (όπου 

ΙΕΛ 

Ανώτατος 
Υπεύθυνος 

Διοίκηση 
(Ευρύτερο δημόσιο – 
επιστημ. φορείς) 

Φορείς 
Λειτουργίας ΦΛΘ1 

ΘΕΟ ΘΕΟ 

ΓΕΟ 
Υπηρεσία 
Λειτουργίας 

Υπηρεσία 
Λειτουργίας 

ΘΕΟ

Υπηρεσία 
Λειτουργίας 

ΘΕΟ

ΕΣΦ Ακαδημία 
Αθηνών 

ΕΚΤ 

... 

ΦΛΘ2 

ΕΛΕΤΟ



ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ Αρ.77 

 6 

περιλαμβανόταν και μεταφρασμένο φυλλάδιο με την περιγραφή του 
γαλλικού συστήματος ορολογίας) 101 πρόσωπα, των οποίων οι 
θέσεις ή δραστηριότητες έχουν σχέση με το θέμα της εκδήλωσης 
και την ελληνική γλώσσα και ορολογία γενικότερα. Ανάμεσα σ’ 
αυτούς ήταν 9 υπουργοί, 9 υφυπουργοί, 5 γενικοί γραμματείς 
υπουργείων, 18 βουλευτές, 16 πρυτάνεις πανεπιστημίων και 23 
πρόεδροι, αντιπρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι, μέλη ΔΣ και 
γενικοί διευθυντές φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και 
επιστημονικών φορέων.  
Από τα γραφεία όλων των προσκεκλημένων υπουργών ήρθε η 
ευγενική τηλεφωνική ενημέρωση ότι ο κ. ή η κα Υπουργός αδυνατεί 
να παραστεί για τον Α ή Β λόγο. Ανάλογο μήνυμα ήρθε και από 
έναν υφυπουργό και δύο γενικούς γραμματείς.  
Από τους λοιπούς υφυπουργούς, γενικούς γραμματείς και 
βουλευτές ούτε φωνή ούτε ακρόαση, με δύο μόνο φωτεινές 
εξαιρέσεις: 
– Ο Υφυπουργός ΥΠΕΠΘ Γεώργιος Καλός έστειλε 

τηλεομοιοτυπικό μήνυμα που διαβάστηκε από τον συντονιστή 
της ημερίδας καθηγητή Θ.Π. Τάσιο, με το οποίο χαιρετίζει την 
εκδήλωση και εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για τον ορολογικό 
εμπλουτισμό της ελληνικής γλώσσας και να ενημερωθεί για τα 
αποτελέσματα της ημερίδας. 

– Ο Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΣΔΔΑ Αθανάσιος Βεζυργιάννης, 
που είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον να παρευρεθεί στην εκδήλωση, 
δεν μπόρεσε να έρθει λόγω έκτακτου κωλύματος, έστειλε όμως 
τον Γενικό Διευθυντή του ΥΠΕΣΔΔΑ Ιωάννη Πραγιάτη που 
διάβασε εκ μέρους του εκτεταμένο μήνυμα με το οποίο 
χαιρετίζει την εκδήλωση, εκθειάζει το γαλλικό σύστημα και 
εύχεται τα συμπεράσματα της ημερίδας να «δώσουν φως» στα 
επόμενα βήματα της Δημόσιας Διοίκησης. 

Χαρακτηριστική ήταν η πλήρης απουσία των προσκεκλημένων 
βουλευτών. Και δεν ήταν τυχαία ονόματα. Οι 16 από αυτούς ήταν 
οι πρόεδροι και τα μέλη δύο άμεσα σχετιζόμενων με το θέμα 
επιτροπών της Βουλής: της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών 
Υποθέσεων της Βουλής και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής 
Έρευνας και Τεχνολογίας. Ούτε ένας! Ούτε τηλεφώνημα! 
Από τους πρυτάνεις των ΑΕΙ τίμησε με την παρουσία του και με 
χαιρετιστήρια ομιλία του ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών 
Γεώργιος Μπαμπινιώτης. Στην ομιλία του ο πρύτανης εξήρε το 
γαλλικό σύστημα και την προσπάθεια της ΕΛΕΤΟ για ένα ανάλογο 
ελληνικό και εκδήλωσε την πλήρη συμπαράσταση του 
Πανεπιστημίου Αθηνών.  
Από τους εμπλεκόμενους φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα εκπροσωπήθηκαν επίσημα μόνο το ΙΕΛ, με τον 
Διευθυντή του Γεώργιο Καραγιάννη και στελέχη του, και ο ΕΛΟΤ, 
με τον Διευθυντή Τυποποίησης Ευάγγελο Μελαγράκη και στελέχη 
του. 
Στο ακροατήριο υπήρχαν στελέχη από διάφορους φορείς, που 
συμμετείχαν ατομικά χωρίς να εκπροσωπούν τους φορείς τους. Οι 
φορείς αυτοί ήταν το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚΔΔΑ), το Ινστιτούτο 
Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ), το Γενικό Χημείο του Κράτους, το Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος 
(ΟΤΕ), η Μεταφραστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.ά. 
Το ΙΕΛ, ο ΕΛΟΤ και η ΕΛΕΤΟ (εκπροσωπούμενη από τα μέλη του 
Γενικού Επιστημονικού Συμβουλίου της) ήταν και οι επίσημοι 
συνομιλητές στη συζήτηση εργασίας που ακολούθησε μετά την 
παρουσίαση του γαλλικού συστήματος και του προτεινόμενου από 
την ΕΛΕΤΟ ελληνικού συστήματος. Από τον συντονιστή καθηγητή 
Θ. Τάσιο ζητήθηκε, όμως, και η προσωπική γνώμη των παρόντων 
στελεχών διάφορων φορέων, έστω και αν τα στελέχη αυτά δεν 
εκπροσωπούσαν τους φορείς τους. 
 
7 Ποια είναι τα συμπεράσματα της εκδήλωσης και 

οι περαιτέρω προοπτικές; 
Σε γενικές γραμμές, η πρόταση της ΕΛΕΤΟ έγινε αποδεκτή με 
ενδιαφέρον από τους φορείς και το λοιπό ακροατήριο. Έγιναν 
προτάσεις συμμετοχής και άλλων φορέων και «ομάδων» στην 
πραγμάτωση του συστήματος, κάτι που δεν αποκλείεται από τη 
σύλληψή του και την προβλεπόμενη εφαρμογή του.  
Τονίστηκε ιδιαίτερα η «κατά βήματα» οικοδόμηση του συστήματος 
και η σημασία της εκδήλωσης πολιτικής βούλησης και της 
πραγματοποίησης του 1ου βήματος, δηλαδή της θεσμοθέτησης του 
Εθνικού Συντονιστικού/ Διαχειριστικού Φορέα, ο οποίος – με 
συμβούλους την ΕΛΕΤΟ και το ΙΕΛ – θα συγκροτήσει σταδιακά και 
στη συνέχεια θα εποπτεύει λειτουργικά το σύστημα. 

Συμφωνήθηκε ότι μετά την εκδήλωση, με μέριμνα της ΕΛΕΤΟ, μια 
μικρή άτυπη ομάδα από στελέχη των παρόντων φορέων θα 
προωθήσει την πρόταση με παραστάσεις σε αρμόδιους 
παράγοντες, αρχίζοντας από τον Υφυπουργό Γ. Καλό και το 
Γενικό Γραμματέα Α. Βεζυργιάννη που εκδήλωσαν ήδη το 
ενδιαφέρον τους. 
 K.B. 

 Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με Ορολογία 

(Διαρκής Πίνακας του «Ο») 
Σε κάθε φύλλο του «Ο» ο Πίνακας Συνεδρίων/Συμποσίων/ 
Σεμιναρίων που δημοσιεύεται περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν 
σχέση με Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο 
μέλλον, στον ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο χώρο. Η πληροφόρηση του 
«Ο» για τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή 
ηλεκτρονική ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέ-
ντρο Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/),  
και από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-
aet.net), των οποίων είναι μέλος. 
Κάθε φορά αφαιρούνται από τον Πίνακα οι εκδηλώσεις που έχουν 
ήδη διεξαχθεί και προστίθενται άλλες μελλοντικές που είναι στη 
φάση της διοργάνωσης. Η σειρά στον Πίνακα ακολουθεί την 
χρονολογική σειρά με την οποία πρόκειται να πραγματοποιηθούν 
οι εκδηλώσεις. 
1. Το Πανλατινικό Δίκτυο Ορολογίας (Realiter) διοργανώνει τον 

Ιούνιο 2006, το 3ο Διαμερικανικό Σεμινάριο για τη Διαχείριση 
Γλωσσών, Rio de Janeiro, 29-31 Μαΐου 2006. Πληροφορίες: 
www.eaft-aet.net 

2. Διεθνές Θερινό Σχολείο Ορολογίας 2006, που θα λειτουργήσει 
δύο φορές:  
– 26-30 Ιουνίου στο Kent State University/Ohio, USA 

(συνεργασία με ATA) 
– 10-14 Ιουλίου στο University of Vienna, Austria 

(συνεργασία με TermNet)  
Πληροφορίες: adrame@termnet.org 

3. Euralex 2006 – 12ο Διεθνές Συνέδριο Λεξικογραφίας 6-9 
Σεπτεμβρίου 2006, Τορίνο, Ιταλία. Πληροφορίες:                   
http://www.euralex.org  

4. Συνέδριο «Τα γαλλικά στην πληροφορική: χρήσεις και 
παρεμβάσεις», 17 και 18 Μαΐου 2006, Πανεπιστήμιο του 
Κεμπέκ, Μόντρεαλ. Πληροφορίες: www.eaft-aet.net 

5. Εργομήγυρη EVENTO FOCA (Formal Ontologies for 
Communicating Agents) 31 Ιουλίου – 4 Αυγούστου 2006. 
Διοργάνωση από το Ευρωπαϊκό Θερινό Σχολείο Λογικής, 
Γλώσσας και Πληροφορίας (ESSLLI 2006), 31 Ιουλίου – 11 
Αυγούστου 2006 στη Μάλαγα της Ισπανίας. Πληροφορίες: 
http://esslli2006.lcc.uma.es/  

6. Συνέδριο TSTT 2006, το 3ο Διεθνές Συνέδριο Ορολογίας, 
Τυποποίησης και Μεταφοράς Τεχνολογίας, μετά τις ετήσιες 
συνόδους της ISO/TC 37, από 25-26 August 2006 στο Πεκίνο. 
Πληροφορίες: http://www.tstt2006.org/  

Κ.Β. 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ 
Η εξόφληση των συνδρομών των μελών (20 € ετησίως) γίνεται: 
1 με απευθείας πληρωμή στην ταμία της ΕΛΕΤΟ,  

κα Α. Γκόνου,  
Λ. Κατσώνη 16, 
145 61 Κηφισιά 
τηλ.: 210-8019550 

ή 
2 με καταβολή στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΛΕΤΟ 

(Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 671/48010084 – Για καταθέσεις 
στο εξωτερικό: IBAN: GR95 01106710 00006714 8010084). 
Προσοχή! Κατά την κατάθεση να ζητάτε να καταχωρηθεί 
το όνομά σας. 

Στην περίπτωση 2 είναι απαραίτητο τα μέλη να στέλνουν 
αντίγραφο της απόδειξης είτε ταχυδρομικώς στην παραπάνω 
διεύθυνση είτε τηλεομοιοτυπικά στον αριθμό 210 8068299 είτε 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση valeonti@otenet.gr. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Το Ορόγραμμα αποστέλλεται δωρεάν σε 2.300 περίπου 
αποδέκτες συμπεριλαμβανομένων και των μελών της ΕΛΕΤΟ. Η ανωτέ-
ρω υποχρέωση συνδρομής αφορά μόνο εκείνους που έχουν εγγραφεί 
μέλη της ΕΛΕΤΟ και συμμετέχουν και στις άλλες δραστηριότητές της. 
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Συμβουλευτείτε τις βάσεις όρων που διαθέτει 
η ΕΛΕΤΟ στο Ίντερνετ: 

1. Τηλεπικοινωνίες – Telecommunications: 
www.moto-teleterm.gr/ 

2. Πληροφορική – Information Technology: 
http://inforterm.cs.aueb.gr/  

 
Την πρώτη προσφέρουν η ΕΛΕΤΟ μαζί με τον ΟΤΕ 
Τη δεύτερη προσφέρουν η ΕΛΕΤΟ μαζί με το Τμήμα 
Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

 
 

Το εννοείς ότι είσαι σοβαρός ή 
σοβαρολογείς ότι μιλάς σοβαρά; 

 

Κάποιες σκέψεις για κάποιες «ελληνικές»  
εκφράσεις που δυστυχώς καθιερώνονται και 
έχουν και το άλλοθι οτι δέν περιέχουν καμία ξένη 
λέξη ! 

Εδώ και τουλάχιστον δύο δεκαετίες στον δημόσιο λόγο ακούγεται η 
έκφραση: «Ναί, αυτός το εννοεί αυτό που λέει» ! Η αντίστοιχη  
φράση σε παλαιότερες εποχές εκφραζόταν απλά ώς εξής: «Ναί, 
αυτός σοβαρολογεί» ή « Ναί, αυτός το λέει και το πιστεύει» 
(μάρτυρες δυστυχώς μόνο οι 60ρηδες και άνω) και ποτέ «το εννοεί» 
(τι να εννοεί άραγε; μάλλον τίποτα!) δηλαδή το μεταφραστικό 
«ξεπατίκωμα» της αγγλικής έκφρασης: «Yes, he means it»! Δόθηκε 
έτσι αδόκητα μια νέα καταχρηστική και στρεβλωτική σημασία στο 
ελληνικό ρήμα «εννοώ» διαφορετική της παραδοσιακής που είναι 
«θέλω να πω, καταλαβαίνω, σημαίνω, απαιτώ, αξιώνω). 
Άλλο παράδειγμα: Αντί να λέμε ή μάλλον να ρωτάμε: «μιλάς 
σοβαρά;», όπως δηλαδή λέγαμε παλιά, λέμε τώρα «είσαι 
σοβαρός;» (δηλαδή όχι αστείος!;) μεταφράζοντας επι λέξει το «Are 
you serious?»! 
Άλλο παράδειγμα: Κάποιοι, σπουδαγμένοι ενδεχομένως στην 
Αγγλία, λένε στα ελληνικά «τα έγγραφα είναι με μένα» (και όχι 
εναντίον μου!) μεταφράζοντας επί λέξει το "the documents are with 
me" δηλαδή «τα έχω εγώ» ! 
Αλλο παράδειγμα: Αντί κάποιοι να λένε «και στις έξι ηπείρους» 
λένε «σε όλες τις έξι ηπείρους» (μήν τύχει και τους ξεφύγει καμιά!) 
μεταφράζοντας επί λέξει το "in all six continents" ! 
Άλλο παράδειγμα: Κάποιοι αντί να λένε «αν δεν θέλεις να πας εσύ 
στείλε τον άλλο» λένε «εκτός εάν θέλεις να πας εσύ, στείλε τον 
άλλο!» μεταφράζοντας επί λέξει το «unless you want to go, send the 
other guy» ! 
Αλλο παράδειγμα: Κάποιοι, αντί να λένε : «Κατόπιν τούτου...» ή 
«με αυτό το δεδομένο...» λένε  «Εχοντας πεί αυτό...» ξεπατικώνουν 
δηλαδή το αγγλικό: « Having said that, …” ! 
Αλλο παράδειγμα: Κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας για την 
κυβέρνηση που εκπροσωπεί λέει: «Η κυβέρνηση αυτή … (ποια;!)  
μεταφράζοντας το: «This government…” κατευθείαν απο τα 
αγγλικά. 
Ο κατάλογος δέν είναι ο τελικός !... Γίνονται δεκτές και προσθήκες 
καθώς  βέβαια  και οιοδήποτε σχόλιο.  

Θ.Β. 

 
 
 
 

Τρίτη Σύνοδος Κορυφής – Γενική 
Συνέλευση της EAFT και εκλογή 
Διοικητικού Συμβουλίου της 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας (EAFT) καλεί τα μέλη της 
στην 3η Σύνοδο Κορυφής για την Ορολογία και τη Γενική 
Συνέλευση του 2006. 
«Αγαπητά Μέλη, 
Η Τρίτη Σύνοδος Κορυφής για την Ορολογία θα διεξαχθεί 
στις 13 και 14 Νοεμβρίου 2006 και σε συνδυασμό με αυτήν 
την εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί και η Γενική Συνέλευση 
2006 της EAFT. 
Επειδή η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ένωσης 
διαρκεί δύο έτη, με την ευκαιρία αυτή θα εκλεγεί και νέο 

Διοικητικό Συμβούλιο. 
Σας πληροφορούμε ότι σύντομα θα λάβετε σχετικές 
πληροφορίες για τους όρους υποβολής υποψηφιοτήτων για 
το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. 
Η εκλογή αυτή αποτελεί σημαντική στιγμή στη ζωή της 
ένωσης και προσδοκούμε ευρεία ανταπόκριση σε τούτη την 
πρόσκληση. 
Με τις καλύτερες ευχές, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, 
Rute Costa, Πορτογαλία (Πρόεδρος) 
Susanne Lervad, Δανία (Αντιπρόεδρος) 
Marie-Pierre Mayar, Βέλγιο (Γραμματέας) 
Fidelma Ní Ghallchobhair, Ιρλανδία (Ταμίας) 
Natividad Gallardo, Ισπανία 
Henrik Nilsson, Σουηδία 
Arvi Tavast, Εσθονία 

Κ.Β. 

 
 

Η Διακήρυξη των Βρυξελών για τη 
Διεθνή Συνεργασία στην Ορολογία 

σε 14 γλώσσες 
Διαβάστε τη «Διακήρυξη των Βρυξελλών για τη Διεθνή 
Συνεργασία στην Ορολογία», σε 14 γλώσσες, στην ιστο-
σελίδα http://www.eaft-aet.net/2840 της EAFT (Η ελληνική 
μετάφραση έχει γίνει από την ΕΛΕΤΟ).  
(Η Διακήρυξη των Βρυξελών υπάρχει στα ελληνικά και στο 
φύλλο αριθ. 70 του «Ο»: 
http://sfr.ee.teiath.gr/htmSELIDES/Technology/Orogramma
/Orogr-70a.htm ). 

 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας 
& 

Πανεπιστήμιο Caen Basse-Normandie  
 

Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  
Επιστήμες της Μετάφρασης – Μεταφρασιολογία και 

Γνωσιακές Επιστήμες 
  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2006-07 
Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του 
Ιονίου Πανεπιστημίου και το Πανεπιστήμιο της Caen Basse-
Normandie (Γαλλία) συνδιοργανώνουν για το ακαδημαϊκό έτος 
2006-07 κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
Επιστήμες της Μετάφρασης – Μεταφρασιολογία και Γνωσιακές 
Επιστήμες το οποίο οδηγεί σε κοινό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Ειδίκευσης στο οικείο γνωστικό πεδίο.  
Αντικείμενο του κοινού μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η 
παραγωγή νέας γνώσης στα πεδία της Διδακτικής της 
Μετάφρασης και της Μεταφραστικής Πράξης, αξιοποιώντας τα 
πορίσματα αφενός της Γνωσιακής Ψυχολογίας και των 
Νευροεπιστημών αφετέρου της Πληροφορικής και της 
Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας του Λόγου. 
Σύμφωνα με τη διμερή σύμβαση, τα μαθήματα του πρώτου 
εξαμήνου διεξάγονται στην Caen (Νορμανδία), του δευτέρου στην 
Κέρκυρα και στη συνέχεια οι φοιτητές εκπονούν μεταπτυχιακή 
διπλωματική εργασία στην Κέρκυρα ή την Caen. Στο κοινό 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διδάσκουν Έλληνες και 
Γάλλοι καθηγητές 
Μετά το πέρας των σπουδών τους, οι κάτοχοι του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης του Π.Μ.Σ. μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σε 
ελληνικό ή ξένο πανεπιστήμιο.  
Δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής του Π.Μ.Σ. 
Επιστήμες της Μετάφρασης – Μεταφρασιολογία και Γνωσιακές 
Επιστήμες έχουν οι πτυχιούχοι όλων των πανεπιστημιακών 
τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως εθνικότητας.  
Αναλυτικές πληροφορίες και πρόγραμμα στον ιστότοπο: 
www.dflti.ionio.gr/trasco/trasco-gr.htm 
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Η Ελλάδα και το Πανεπιστήμιο Cornell 

Το Πανεπιστήμιο Cornell, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, ανακοίνωσε την 
επίσημη προκήρυξη του μαθήματος Ελληνικής Γλώσσας και 
Πολιτισμού για την καλοκαιρινή περίοδο. Είναι, ίσως, η πρώτη φορά 
που ένα τέτοιο μάθημα γίνεται στην Ελλάδα με τη δυνατότητα 
πλήρους μεταφοράς διδακτικών μονάδων του μαθήματος στο 
πρόγραμμα ενός Πανεπιστημίου με το κύρος και το επίπεδο του 
Cornell. Η πρόταση αυτή ετοιμάστηκε, με συμμετοχή και του 
εκλεκτού μέλους της ΕΛΕΤΟ κ. Θ. Κατερινάκη, από την Δρα Μαρία 
Χναράκη (Lecturer of Modern Greek Studies, Department of Near 
Eastern Studies, Cornell University), η οποία διδάσκει και τα δύο 
μαθήματα Νέων Ελληνικών στο Πανεπιστήμιο αυτό τα τελευταία 
τρία χρόνια. Μας πληροφορεί ο κ. Κατερινάκης ότι η κ. Χναράκη 
συχνά προτείνει στο μάθημά της παραδείγματα και σχετικές 
επισημάνσεις του Ορογράμματος καθώς και ότι το μάθημά της έχει 
ως κοινό υποψήφιους διδάκτορες άλλων επιστημών, που θεωρούν 
τα ελληνικά ως σημαντική γνωστική υποδομή για τις επιστήμες 
τους. 
 
Για την πληρέστερη πληροφόρησή σας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
του Πανεπιστημίου στη διεύθυνση: 
http://www.sce.cornell.edu/ss/courses/off/crete.php 

Α.Ν. 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

1
PT έλα κι εσύ 

Προσοχή στα «αποθετικά» ρήματα 

Τα «αποθετικά» ρήματα είναι μια κατηγορία ρημάτων που έχουν 
μόνο παθητική φωνή, λες και έχουν «αποθέσει» (αποβάλει) την 
ενεργητική φωνή τους. Πολλά από αυτά είναι αρχαία ρήματα που 
έφτασαν με αυτό τα χαρακτηριστικό μέχρι σήμερα. Αποθετικά είναι 
π.χ. τα ρήματα εμπορεύομαι, εργάζομαι, φοβούμαι, βαριέμαι. 

Ενώ όμως τα ρήματα αυτά βρίσκονται σε παθητική φωνή η 
διάθεσή τους δεν είναι παθητική. Συνήθως είναι ενεργητική ή 
ουδέτερη· π.χ. ενεργητικά:εμπορεύομαι, εργάζομαι, ουδέτερα: 
φοβούμαι, βαριέμαι. Από τα ενεργητικά, όμως, άλλα είναι 
μεταβατικα, δηλαδή παίρνουν αντικείμενο (π.χ. εμπορεύομαι ένα 
προϊόν) και άλλα αμετάβατα (π.χ. εργάζομαι). 

Αξιοσημείωτο είναι ότι αρκετά από τα αποθετικά ρήματα έχουν και 
μετοχή παθητικού παρακειμένου. Εδώ όμως χρειάζεται 
προσοχή, όπως προκύπτει από τα παραδείγματα των Πινάκων 1 
και 2 που ακολουθούν. 

Πίνακας 1 

Υποκείμενο – Ρήμα 
(μεταβατικό) – Αντικείμενο 

Ποιον αφορά η μετοχή 
παθητικού παρακειμένου 

Εγώ μεταχειρίζομαι ένα 
εργαλείο. 

Μεταχειρισμένο είναι το  
εργαλείο και όχι εγώ! 

Ο κηπουρός περιποιείται τον 
κήπο. 

Περιποιημένος είναι ο 
κήπος και όχι ο κηπουρός! 

Το πρόγραμμα έχει 
επεξεργαστεί τα δεδομένα. 

Τα δεδομένα είναι 
επεξεργασμένα. 

Πολλοί άνθρωποι έχουν 
παραδεχτεί αυτά τα φαινόμενα. 

Αυτά τα φαινόμενα είναι 
γενικά παραδεδεγμένα. 

Ο δράστης σκέφτηκε (= 
μελέτησε) την ενέργεια αυτή. 

Πρόκειται για ενέργεια 
εσκεμμένη. 

Ο ληστής διαπραγματεύτηκε 
την παράδοσή του. 

Η παράδοση του ληστή 
ήταν διαπραγματευμένη. 

Ο συντάκτης πραγματεύεται το 
θέμα πολύ αναλυτικά. 

Το θέμα είναι πολύ 
αναλυτικά πραγματευμένο 

Ο σπαγγορραμμένος 
τσιγκουνεύεται ακόμα και το 
ψωμί του. 

Ακόμα και το ψωμί του είναι 
τσιγκουνεμένο. 

 
 
                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

Πίνακας 2 
Υποκείμενο – Ρήμα (ενεργη-
τικό αμετάβατο ή ουδέτερο) 

Ποιον αφορά η μετοχή 
παθητικού παρακειμένου 

Ο Γιάννης ξενιτεύτηκε για να 
τα βγάλει πέρα. 

Ο Γιάννης είναι ξενιτεμένος. 

Οι δυο φίλοι συνεννοήθηκαν 
μεταξύ τους. 

Οι δυο φίλοι ήταν 
συνεννοημένοι μεταξύ τους. 

Ο Νίκος παραιτήθηκε το 
2000. 

Το 2001 ο Νίκος ήταν ήδη 
παραιτημένος. 

Ο Α κοιμάται γενικά πολύ 
νωρίς. 

Ο Α στις 11.00 είναι ήδη 
κοιμισμένος. 

Ο Γιώργος παραξενεύτηκε 
που είδε το Γιάννη. 

Ο Γιώργος κοίταξε το Γιάννη 
παραξενεμένος. 

Ο Δημήτρης συλλογιέται όλη 
την ώρα. 

Ο Δημήτρης είναι συνεχώς 
συλλογισμένος. 

 
Από τα παραδείγματα του Πίνακα 1 διαφαίνεται ο «κανόνας» ότι 
όταν το αποθετικό ρήμα είναι ενεργητικό και μεταβατικό, η 
μετοχή παθητικού παρακειμένου – αν υπάρχει – αφορά το 
αντικείμενο του ρήματος και όχι το υποκείμενο, σαν να είναι 
παθητική φωνή κανονικών μεταβατικών ρημάτων μεταχειρίζω, 
περιποιώ, επεξεργάζω κτλ. (τα οποία δεν υπάρχουν βέβαια). 
Από τα παραδείγματα του Πίνακα 2 διαφαίνεται ο «κανόνας» ότι 
όταν το αποθετικό ρήμα είναι ενεργητικό και αμετάβατο (τα τρία 
πρώτα παραδείγματα) ή όταν το αποθετικό ρήμα είναι ουδέτερο 
(τα τρία τελευταία παραδείγματα), η μετοχή παθητικού παρακειμέ-
νου – αν υπάρχει – αφορά το υποκείμενο του ρήματος. 
Στην Ορολογία συναντώνται συχνά τα ρήματα χειρίζομαι, 
διαχειρίζομαι, μεταχειρίζομαι, επεξεργάζομαι, κατεργάζομαι, 
πραγματεύομαι, διαπραγματεύομαι κ.ά. τα οποία υπάγονται στην 
κατηγορία του Πίνακα 1 και των οποίων χρησιμοποιείται και η 
μετοχή ενεστώτα η οποία ασφαλώς αφορά το υποκείμενο του 
ρήματος. π.χ. επεξεργαζόμενο είναι το πρόγραμμα ενώ 
επεξεργασμένα είναι τα δεδομένα. Διαχειριζόμενος είναι ο χρήστης, 
ενώ διαχειρισμένο είναι το υπό διαχείριση σύστημα, αφού υποστεί 
τη διαχείριση. 
Εφόσον αυτά τα ρήματα είναι ενεργητικά μεταβατικά υπάρχει 
ανάγκη να σχηματίζεται και παθητική σύνταξη, η οποία γίνεται με 
τη χρήση ρημάτων όπως γίνομαι, υφίσταμαι, υπόκειμαι, 
υποβάλλομαι κ.ά. που συντάσσονται με το ουσιαστικό του 
αποθετικού ρήματος. Παραδείγματα: Το υλικό υφίσταται 
κατεργασία από το μεταλλουργό. Το σύστημα υφίσταται διαχείριση 
από το χρήστη. Το ζήτημα υπόκειται σε διαπραγμάτευση. Το 
δοκίμιο υποβάλλεται σε επεξεργασία από τον ερευνητή. 
Αξίζει να γίνει λεπτομερέστερη μελέτη/έρευνα των αποθετικών 
ρημάτων, που όμως ξεφεύγει από τα όρια του Ορογράμματος. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Εκτενή κατάλογο αποθετικών ρημάτων δίνει το 
Λεξικό Γ. Μπαμπινιώτη στο λήμμα «αποθετικός». 

Κ.Β. 
 

«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. 
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: 
Β. Α. Φιλόπουλος, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής, Θ. Βαμβάκος, Κ. Ζερίτη, Μ. Καρδούλη,  
Α. Λάμπρου-Γκόνου, Ε. Μάντζαρη, Α. Νικολάκη, Ζ. Ξενάκη-Βαρλά, 
Δ. Παναγιωτάκος. 

Τηλέφωνα:  πρωί: 210-8619521, 210 6118986 
 βράδυ: 210-8619521, 6974321009 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma0.htm 

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. 

Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
ή μέρους του «Ο» με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 
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ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society  for  Terminology  (ELETO) 
 
ΓΡΑΦΕΙΑ: 
Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: 
Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 

 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Τηλ.: 210 8662069, 210 6111020, 6974321009 
Τηλεομ.: 210 8068299 
Ηλ-Ταχ.: Tvaleonti@otenet.gr T 
Ιστότοπος: http://sfr.ee.teiath.gr/eleto.htm 

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) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αρ.78 Μάιος-Ιούνιος 2006 
ISSN 1106-1073 
 

Τιμή: 3 λεπτά 

 
 

 

Οι αρχαιρεσίες της ΕΛΕΤΟ 
Έγιναν στις 8 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, στην αίθουσα της 

Ένωσης Ελλήνων Χημικών 
Στον ίδιο φιλόξενο χώρο όπου έγινε η Γενική Συνέλευση της 
ΕΛΕΤΟ, στην αίθουσα της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, Οδός 
Κάνιγγος 27, διεξήχθησαν και οι αρχαιρεσίες της ΕΛΕΤΟ, για την 
εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Ελεγκτικής 
Επιτροπής για την τριετία 2006-2009. 
Στις αρχαιρεσίες έλαβε μέρος ικανοποιητικός αριθμός μελών, τα 
οποία είτε προσήλθαν και ψήφισαν ενώπιον της εφορευτικής 
επιτροπής την ημέρα των αρχαιρεσιών είτε ψήφισαν με 
αλληλογραφία, αξιοποιώντας το σχετικό άρθρο του καταστατικού 
που προβλέπει ψηφοφορία και δι αλληλογραφίας. Η εφορευτική 
επιτροπή, αποτελούμενη από τους:  
 Πρόεδρο: Αλέξη Αλεξόπουλο,  
 και μέλη: Κώστα Ριζιώτη 
  Γιάννη Χοχλιούρο 
 αν. μέλος: Βασίλη Παπαδόπουλο 
τήρησε άψογα την προβλεπόμενη διαδικασία. Σύμφωνα με το 
καταστατικό, εξελέγησαν 7 τακτικά μέλη του ΔΣ και δύο αναπληρω-
ματικά, καθώς και 3 τακτικά μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και ένα 
επιλαχόν. 

Η σύνθεση των νέων οργάνων 
της ΕΛΕΤΟ 

Στις 13 Ιουνίου 2006, σύμφωνα με το καταστατικό, μερίμνη 
του πλειοψηφήσαντος συμβούλου Κώστα Βαλεοντή, 
συγκλήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ και 
συγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση: 

Διοικητικό Συμβούλιο 
Πρόεδρος: Κώστας Βαλεοντής,  

Φυσικός-Ηλεκτρονικός, πρώην υποδιευθυντής 
ΟΤΕ, Υπεύθυνος της ελληνικής τηλεπικοινωνι-
ακής τυποποίησης, Υπεύθυνος ομάδων 
ορολογίας (ΜΟΤΟ1

P, ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ12 κ.ά.), 
Μέλος της επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ21 

Αντιπρόεδρος: Θεόφιλος Βαμβάκος,  
Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, 
Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός, πρώην 
υποδιευθυντής ΟΤΕ, Μέλος της ΜΟΤΟ 

                                                 
1 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), στο πλαίσιο επίσημης συνεργασίας με 
τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 

2 ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1: Ομάδα Εργασίας 1 “Ορολογία Πληροφορικής” της Τε-
χνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ48 «Ηλεκτρονική Επεξεργασία Πληροφοριών», 
του ΕΛΟΤ. Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ. 

Γενικός 
Γραμματέας: 

Τζάνος Ορφανός,  
Φυσικός-Ηλεκτρονικός, Υποδιευθυντής ΟΤΕ, 
Μέλος της ΜΟΤΟ 

Αναπληρώτρια 
Γενική 
Γραμματέας: 

Έλενα Μάντζαρη,  
Γλωσσολόγος-Ερευνήτρια, M.Sc. στη 
Μηχανική Μετάφραση, Μέλος της επιτροπής 
ΕΛΟΤ/ΤΕ21 

Ταμίας: Άννα Λάμπρου-Γκόνου,  
Χημικός, πρώην στέλεχος ΚΔΕΠ (ΔΕΗ) & 
Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων ΥΒΕΤ 

Βοηθός Ταμία: Διονύσης Γιαννίμπας,  
Φιλόλογος, Μεταφραστής, στέλεχος Εθνικού 
Κέντρου Τεκμηρίωσης, Μέλος της επιτροπής 
ΕΛΟΤ/ΤΕ21 

Σύμβουλος: Μαρία Καρδούλη,  
Φιλόλογος, Καθηγήτρια Εθνικής Σχολής 
Δημόσιας Διοίκησης, Διδάσκουσα Ορολογία 
και Τεχνική Μετάφραση, πρώην καθηγ. Ιόνιου 
Πανεπιστημίου 

Αναπληρωμ. 
Σύμβουλοι: 

Πηνελόπη Παπαδοπούλου,  
Χημικός Μηχανικός, Μεταφράστρια 

 Αγγελική Ασημακοπούλου,  
Χημικός, πρώην Γενική Διευθύντρια του 
Γενικού Χημείου του Κράτους. 

 

Η Ελεγκτική Επιτροπή που προήλθε από τις αρχαιρεσίες 
είναι η ακόλουθη: 

Ελεγκτική Επιτροπή 
Πρόεδρος: Σπύρος Βουλόδημος,  

Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, 
Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός, πρώην 
διευθυντής ΟΤΕ, Μέλος της ΜΟΤΟ 

Μέλη: Νίκος Κωνσταντακάκης,  
Βιομηχανικός ψυχολόγος, ΟΤΕ, Μέλος της 
ΜΟΤΟ 

 Δημήτρης Παναγιωτάκος, 
Μαθηματικός, αναλυτής Η/Υ, πρώην διευθυντής 
πληροφορικής ΟΑΕΔ, Μέλος της ομάδας 
ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1, 

Επιλαχόν 
μέλος: 

Κατερίνα Χρηστάκη  
Μεταφράστρια 
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Την ίδια μέρα συνήλθε και το νέο Γενικό Επιστημονικό 
Συμβούλιο (ΓΕΣΥ) το οποίο – σύμφωνα με το καταστατικό – 
περιλαμβάνει τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου και τους εκπροσώπους των Συλλογικών Μελών 
της ΕΛΕΤΟ. Μετά τη διεξαγωγή εκλογής του προεδρείου 
του, το σημερινό ΓΕΣΥ έχει την ακόλουθη σύνθεση: 

Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο (ΓΕΣΥ) 
Πρόεδρος: Κώστας Βαλεοντής (μέλος του ΔΣ, εκπρόσωπος 

της ΜΟΤΟ και της ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1) 

Αντιπρόεδρος: Μαρία Καρδούλη (μέλος του ΔΣ, εκπρόσωπος 
της Ομάδας Ορολογίας του ΕΚΔΔ) 

Γραμματέας: Έλενα Μάντζαρη (μέλος του ΔΣ, μέλος της 
επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ21) 

Σύμβουλοι: Άννα Λάμπρου-Γκόνου (μέλος του ΔΣ) 

 Τζάνος Ορφανός (μέλος του ΔΣ, μέλος της 
ΜΟΤΟ) 

 Θεόφιλος Βαμβάκος (μέλος του ΔΣ, μέλος της 
ΜΟΤΟ) 

 Διονύσης Γιαννίμπας (μέλος του ΔΣ, μέλος της 
επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ21) 

 Κατερίνα Ζερίτη,  
Πτυχ. Γαλλικής Φιλολογίας, Μεταφράστρια, 
Μεταπτυχιακό Ορολογίας, Αναπληρώτρια 
εκπρόσωπος της ΜΟΤΟ 

 Δημήτρης Παναγιωτάκος,  
Μαθηματικός, αναλυτής Η/Υ, Αναπληρωτής 
εκπρόσωπος της ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 

 Άννα Νικολάκη,  
Πτυχ. Αγγλικής Φιλολογίας, Μεταφράστρια, ΟΤΕ, 
Μέλος της ΜΟΤΟ 

Αναπληρωμ. 
Σύμβουλοι: 

Πηνελόπη Παπαδοπούλου (αναπληρωματικό 
μέλος του ΔΣ) 

 Αγγελική Ασημακοπούλου (αναπληρωματικό 
μέλος του ΔΣ) 

 

Δύο «χαιρετισμοί» για την Ημερίδα 
της ΕΛΕΤΟ στις 23 Μαρτίου 2006 

Στο αφιέρωμα στην ημερίδα της ΕΛΕΤΟ της 23ης Μαρτίου 2006, 
που είχαμε στο προηγούμενο φύλλο του Ορογράμματος, εκ 
παραδρομής, δεν περιελήφθησαν οι «χαιρετισμοί» που μας 
έστειλαν δύο από τους ειδικούς προσκεκλημένους της ημερίδας: ο 
Υφυπουργός Πολιτισμού κ. Γεώργιος Ορφανός και ο βουλευτής 
του ΠΑΣΟΚ κ. Μανόλης Στρατάκης. Τους ευχαριστούμε πολύ και 
καταχωρούμε σε τούτο το φύλλο τα τηλεομοιοτυπικά μηνύματά 
τους. 

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΗΜΑ 
του Υφυπουργού κ. Γεωργίου Ορφανού 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2006 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Γενιικού Επιστημονικού 
Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας,  
κ. Κώστα Βαλεοντή 

Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε, 
Σας ευχαριστώ θερμότατα για την ευγενική σας πρόσκληση να 
παραστώ στην ημερίδα που διοργανώνετε. 
Θα ήταν μεγάλη χαρά για μένα να βρίσκομαι κοντά σας, δυστυχώς 
όμως, ανειλημμένες υποχρεώσεις δεν θα μου το επιτρέψουν. 
Σας απευθύνω τους πιο θερμούς χαιρετισμούς και εύχομαι επιτυχία 
στην εκδήλωση. 

 Με εκτίμηση 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ 
Υφυπουργός Πολιτισμού 

Αρμόδιος για θέματα Αθλητισμού 

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΗΜΑ 
του Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Μανόλη Στρατάκη 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 23 Μαρτίου 2006 
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης 
Βουλευτής Ηρακλείου – ΠΑΣΟΚ 

ΠΡΟΣ:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας 
Αντιπρόεδρο κ. Τζάνο Ορφανό 

Αγαπητέ Κύριε Αντιπρόεδρε, 
Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση να παρευρεθώ στην ημερίδα 
που διοργανώνετε για την πρόταση εφαρμογής συστήματος 
ορολογικού εμπλουτισμού της γλώσσας μας. 
Λυπάμαι, γιατί λόγω αναχώρησής μου για τον Καναδά, ως μέλος 
της αντιπροσωπείας της Βουλής για τις εκδηλώσεις εορτασμού της 
επετείου της 25ης Μαρτίου, δεν θα μπορέσω να παρευρεθώ. 
Θα ήθελα, όμως, να συγχαρώ το σωματείο σας για την 
πρωτοβουλία διοργάνωσης εκδήλωσης για το σημαντικό ζήτημα 
των ορολογικών αναγκών της ελληνικής γλώσσας, το οποίο 
ενδιαφέρει όχι μόνο την επιστήμη αλλά και την ελληνική Δημόσια 
Διοίκηση και την κοινωνία των πολιτών. 
Εύχομαι καλή επιτυχία στην εκδήλωση και καλή συνέχεια στις 
προσπάθειές σας. 

Με εκτίμηση 
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης 

βουλευτής ΠΑΣΟΚ – Ηρακλείου 
πρ. Υφυπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών 

 

 Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με Ορολογία 

(Διαρκής Πίνακας του «Ο») 
Σε κάθε φύλλο του «Ο» ο Πίνακας Συνεδρίων/Συμποσίων/ 
Σεμιναρίων που δημοσιεύεται περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν 
σχέση με Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο 
μέλλον, στον ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο χώρο. Η πληροφόρηση του 
«Ο» για τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή 
ηλεκτρονική ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέ-
ντρο Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/),  
και από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-
aet.net), των οποίων είναι μέλος. 

Κάθε φορά αφαιρούνται από τον Πίνακα οι εκδηλώσεις που έχουν 
ήδη διεξαχθεί και προστίθενται άλλες μελλοντικές που είναι στη 
φάση της διοργάνωσης. Η σειρά στον Πίνακα ακολουθεί την 
χρονολογική σειρά με την οποία πρόκειται να πραγματοποιηθούν 
οι εκδηλώσεις. 

1. Διεθνές Θερινό Σχολείο Ορολογίας 2006, που θα λειτουργήσει 
δύο φορές:  

– 26-30 Ιουνίου στο Kent State University/Ohio, USA 
(συνεργασία με ATA) 

– 10-14 Ιουλίου στο University of Vienna, Austria 
(συνεργασία με TermNet)  

Πληροφορίες: adrame@termnet.org 

2. Euralex 2006 – 12ο Διεθνές Συνέδριο Λεξικογραφίας 6-9 
Σεπτεμβρίου 2006, Τορίνο, Ιταλία. Πληροφορίες:                   
http://www.euralex.org  

3. Εργομήγυρη EVENTO FOCA (Formal Ontologies for 
Communicating Agents) 31 Ιουλίου – 4 Αυγούστου 2006. 
Διοργάνωση από το Ευρωπαϊκό Θερινό Σχολείο Λογικής, 
Γλώσσας και Πληροφορίας (ESSLLI 2006), 31 Ιουλίου – 11 
Αυγούστου 2006 στη Μάλαγα της Ισπανίας. Πληροφορίες: 
http://esslli2006.lcc.uma.es/  

4. Συνέδριο TSTT 2006, το 3ο Διεθνές Συνέδριο Ορολογίας, 
Τυποποίησης και Μεταφοράς Τεχνολογίας, μετά τις ετήσιες 
συνόδους της ISO/TC 37, από 25-26 August 2006 στο Πεκίνο. 
Πληροφορίες: http://www.tstt2006.org/  

5. Διεθνές Συνέδριο «Ορολογία εθνικών γλωσσών και 
Παγκοσμιοποίηση», 11-13 Οκτωβρίου 2006, Ινστιτούτο της 
Λιθουανικής Γλώσσας, Βίλνα Λιθουανίας. 

Πληροφορίες: asta@lki.lt   
Κ.Β. 
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  Γλωσσικού «ξεπατικώματος» συνέχεια 
Συνέχεια, και μάλλον όχι τέλος, των ξεπατικωμάτων 
(calques) ξενόγλωσσων εκφράσεων και της χωρίς 
τύψεις εκφοράς τους στον καθημερινό ελληνικό λόγο 

Εσένα πόσο θα σου πάρει... Συχνότατα πολλοί συμπατριώτες 
μας λένε: "Μου ...πήρε 10 μέρες να φέρω σε πέρας αυτή την 
υπόθεση", ενώ παλιά λέγανε: "Χρειάστηκα (ή έκανα) 10 μέρες να 
φέρω ... ". Σαν να μοιάζει με «ξεπατικωτική» μετάφραση του 
αγγλικού : " It took me 10 days to ..." 
Πολλή σκέψη... Κάποιοι δημοσιογράφοι, και όχι μόνον, έχουν 
αρχίσει να λένε: "Οι αρμόδιοι είναι σκεπτικοί (σημείωση συντάκτη: 
που να τρέχει άραγε ο λογισμός τους;) με την εξάπλωση της γρίπης 
των πτηνών" μεταφράζοντας επι λέξει το αγγλικό skeptical που 
βεβαίως σημαίνει “προβληματισμένος” κλπ. αλλά επ' ουδενί 
 “σκεπτικός” ! 
Μακράν, αλλά της ελληνικής... Εδώ και κάποιον καιρό ακούγεται 
το επίρρημα  "μακράν" σε φράσεις όπως για παράδειγμα: "Ο 
αθλητής Χ ήρθε ...μακράν πρώτος" ή "Η επίδοση του Χ μαθητή είναι 
...μακράν καλύτερη απο την του Υ". Εδώ έχει βάλει πάλι το χεράκι 
της η αγγλική γλώσσα σε αγαστή συνεργασία με τους γραμματικά 
ασυνείδητους μεταφορείς των εκφράσεών της επι λέξει στα 
ελληνικά. Προφανώς μεταφράστηκε εδώ το "...by far..."  αντί να 
συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται κομψές εκφράσεις όπως " ...με 
μεγάλη διαφορά..." ή ακόμη και το "...κατα πολύ πιό..." 
Με όρους, τί όρους… Η  κατα κόρον  χρησιμοποίηση της 
έκφρασης: "...με  όρους..."  στις φράσεις " ...με όρους πολιτικής...", 
"...με  όρους  ποδοσφαίρου...",  "...με όρους ... δεν ξέρω τι!...".. 
Κάποια στιγμή φαίνεται σκέφτηκαν κάποιοι "ειδήμονες" οτι η 
έκφραση : “...in terms of…"  έπρεπε και αυτή να βρεί το ...δάσκαλό 
της  μεταφερόμενη έτσι,  ατόφια,  στα ελληνικά. Και όμως η αγγλική 
αυτή έκφραση, ή μάλιστα οι έλληνες χρήστες μιας  ισοδύναμης 
ελληνικής έκφρασης  άξιζαν  καλύτερης απόδοσης  στα ελληνικά. 
Νομίζω οτι σε παλαιότερες εποχές εκφράσεις όπως: "in terms of 
business", "in terms of linguistics" αποδίδονταν στα ελληνικά 
κομψότερα, όπως: "...ως προς την επιχειρηματική δραστηριό-
τητα...", "...ως προς τη γλωσσολογία...". Κάθε σχόλιο ευπρόσδεκτο. 

Θ.Β. 

 
 

 

  Το «μισό» που για πολλούς 
αποτελεί «ολόκληρο» πρόβλημα 

 

(Και το χειρότερο είναι ότι δεν το υποψιάζονται καν) 
 
Το θέμα που θα μας απασχολήσει δεν είναι θέμα ορολογίας, αλλά 
συχνό φαινόμενο της καθημερινής επικοινωνίας που αφορά τη 
γραμματική ορθότητα των λεγομένων ενός ατόμου με τελική 
συνέπεια την υποβάθμιση της ποιότητας του λόγου του. Το 
πρόβλημα, δυστυχώς, δεν παρατηρείται σε ανθρώπους 
«παλιότερων γενιών» που «δεν διδάχτηκαν»3 τη δημοτική, αλλά 
πολύ συχνά σε νέους ανθρώπους που έχουν επίσημα διδαχτεί τη 
γραμματική της δημοτικής. Αφορμή για το ότι αυτό το άρθρο 
γράφεται σήμερα είναι το γεγονός ότι, πριν λίγες μέρες, από 
τηλεοπτικό παράθυρο μεγάλου καναλιού, σε συνέντευξή του ένας 
υποψήφιος δήμαρχος, μέσα σε δύο παραγράφους έκανε το λάθος 
δύο φορές και μάλιστα «ευθέως» και «αντιστρόφως», που σημαίνει 
ουσιαστική άγνοια και όχι παραδρομή. 
Ακούσαμε, λοιπόν, τον κ. υποψήφιο δήμαρχο να λέει τις φράσεις 
«τριάμισι μήνες» και «τρεισήμισι χρόνια» (προφανώς στην πρώτη 
περίπτωση εννοούσε τρεισήμισι μήνες, ενώ στη δεύτερη τριάμισι 
χρόνια).  
Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Μια κατηγορία αριθμητικών 
είναι τα αριθμητικά επίθετα, που διακρίνονται σε απόλυτα 
αριθμητικά, τακτικά αριθμητικά  και πολλαπλασιαστικά αριθμητικά4. 
Εδώ μας ενδιαφέρουν τα πρώτα. 
Τα απόλυτα αριθμητικά είναι: 
ένας, μία/ μια, ένα (κλιτό – διαφορετικός τύπος για κάθε γένος) 
δύο / δυο (άκλιτο – ίδιος τύπος και για τα τρία γένη) 

                                                 
3 Δηλαδή δεν συνειδητοποίησαν, μέσω του σχολείου, τους «κανόνες» της 
μητρικής τους γλώσσας – γιατί αυτός είναι ο ρόλος της διδασκαλίας της 
γραμματικής στο σχολείο... 

4 Νεοελληνική Γραμματική, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 
Αθήνα, 1983 

τρεις, τρία (κλιτό – ίδιος τύπος για το αρσενικό και το θηλυκό και 
διαφορετικός για το ουδέτερο) 
τέσσερις, τέσσερα (κλιτό – ίδιος τύπος για το αρσενικό και το 
θηλυκό και διαφορετικός για το ουδέτερο) 
πέντε, έξι,  εφτά/επτά,  οχτώ/οκτώ, εννέα/εννιά, δέκα, έντεκα, 
δώδεκα  (άκλιτα – ίδιος τύπος και για τα τρία γένη) 
δεκατρείς, δεκατρία (κλιτό – ίδιος τύπος για το αρσενικό και το 
θηλυκό και διαφορετικός για το ουδέτερο) 
δεκατέσσερις, δεκατέσσερα (κλιτό – ίδιος τύπος για το αρσενικό 
και το θηλυκό και διαφορετικός για το ουδέτερο) 
... 
είκοσι (άκλιτο – ίδιος τύπος και για τα τρία γένη) 
είκοσι ένας, είκοσι μία, είκοσι ένα  (κλιτό – διαφορετικός τύπος 
για κάθε γένος) 
είκοσι τρεις, είκοσι τρία (κλιτό – ίδιος τύπος για το αρσενικό και 
το θηλυκό και διαφορετικός για το ουδέτερο) 
είκοσι τέσσερις, είκοσι τέσσερα (κλιτό – ίδιος τύπος για το 
αρσενικό και το θηλυκό και διαφορετικός για το ουδέτερο) 
... 
Δεν εκφραζόμαστε όμως πάντοτε με ακέραιες μονάδες. Πολλές 
φορές θέλουμε να εκφράσουμε και τη μισή ακέραια μονάδα 
προστιθέμενη σε ένα οποιοδήποτε απόλυτο αριθμητικό. 
Αναλυτικά, λοιπόν, θέλουμε να πούμε π.χ. 
ένας μήνας και μισός (μήνας), μια ώρα και μισή (ώρα),  
ένα κιλό και μισό (κιλό) 
δυο μήνες και μισός, δυο ώρες και μισή, δυο κιλά και μισό 
δεκατρείς μήνες και μισός, δεκατρείς ώρες και μισή, δεκατρία 
κιλά και μισό 
τέσσερις μήνες και μισός, τέσσερις ώρες και μισή, 
τέσσερα κιλά και μισό 
εικοσι πέντε μήνες και μισός, εικοσι πέντε ώρες και μισή, 
εικοσι πέντε κιλά και μισό. 
 
Όμως, δεν χρησιμοποιούμε αυτές τις αναλυτικές εκφράσεις, αλλά 
εκφράζουμε το «και μισός», «και μισή», «και μισό» με ένα δεύτερο 
συνθετικό που προστίθεται στο ακέραιο απόλυτο αριθμητικό. Το 
συνθετικό αυτό είναι: 
-ήμισι (αν το τελικό γράμμα του ακέραιου αριθμητικού είναι 

σύμφωνο) ή 
-μισι (αν το τελικό γράμμα του ακέραιου αριθμητικού είναι 

φωνήεν) 
και προέρχεται απευθείας5 από το αρχαιοελληνικό επίθετο ήμισυς-
ημίσεια-ήμισυ (όπως εξάλλου από εκεί προέρχεται και το 
σημερινό επίθετο μισός-μισή-μισό). 
Όταν πρόκειται για πρόσθεση σε μία ακέραια μονάδα (ένας, μια, 
ένα) τότε στο αρσενικό (ένας) και στο θηλυκό (μια) η κατάληξη -ι  
μετατρέπεται, αντίστοιχα, σε -ης και -η και αυτά είναι κλιτά, ενώ το 
τελικό ς του αρσενικού (ένα-ς) αποβάλλεται, δηλαδή: 

ενάμισης, μιάμιση, ενάμισι 
Λέμε λοιπόν: 
Όταν προστίθεται μισό σε μία ακέραια μονάδα: 
Ονομαστική: ενάμισης μήνας, μιάμιση ώρα, ενάμισι κιλό 
Γενική:  ενάμιση μήνα, μιάμισης ώρας, ενάμισι κιλού 
Αιτιατική:  ενάμιση μήνα, μιάμιση ώρα, ενάμισι κιλό 

Όταν προστίθεται μισό σε περισσότερες από μία ακέραιες μονάδες: 
Ονομαστική/ 
Αιτιατική: δυόμισι μήνες, δυόμισι ώρες, δυόμισι κιλά 
Γενική:  δυόμισι μηνών, δυόμισι ωρών, δυόμισι κιλών 

                                                 
5 Δράττομαι της ευκαιρίας να τονίσω ότι όταν στην καθημερινή «λαΐκή» 
γλώσσα μαρτυρούνται φαινόμενα μεταβίβασης  αναλλοίωτων, από την 
αρχαιότητα μέχρι σήμερα, είτε ολόκληρων βασικότατων λέξεων της 
καθημερινής ζωής μας όπως είναι π.χ. τα ρήματα ζω, πεινώ, διψώ, 
τρώγω, πίνω κ.ά. είτε συνθετικών σε λέξεις, όπως εν προκειμένω το -
ήμισι, τα οποία δεν «έκατσε κανένας λόγιος» να τα μεταφέρει, να τα 
υποδείξει ή να τα επιβάλει  στον απλό λαό, όσο και αν κάποιοι 
προσπαθούν είναι αδύνατο να πείσουν ότι η νέα ελληνική είναι μια «άλλη 
γλώσσα» σε σχέση με την αρχαία ελληνική. Η νέα ελληνική μπορεί να 
διαφέρει σε πολλά από την αρχαία ελληνική (όπως π.χ. στο τυπικό της 
γραμματικής και στη σύνταξη) αλλά δεν είναι παρά μια νέα φάση της ίδιας 
γλώσσας. 
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Ονομαστική/ 
Αιτιατική:  δεκατρεισήμισι μήνες, δεκατρεισήμισι ώρες, 

δεκατριάμισι κιλά 
Γενική:  δεκατρεισήμισι μηνών, δεκατρεισήμισι ωρών, 

δεκατριάμισι κιλών 
Ονομαστική/ 
Αιτιατική: τεσσερισήμισι μήνες, τεσσερισήμισι ώρες, τριάμισι 

κιλά 
Γενική:  τεσσερισήμισι μηνών, τεσσερισήμισι ωρών, 

τεσσεράμισι κιλών 
Ονομαστική/ 
Αιτιατική: εικοσιπεντέμισι μήνες, εικοσιπεντέμισι ώρες, 

εικοσιπεντέμισι κιλά 
Γενική:  εικοσιπεντέμισι μηνών, εικοσιπεντέμισι ωρών, 

εικοσιπεντέμισι κιλών 

Συνοπτικά: 
Η εκφορά ή γραφή του «μισού» χρειάζεται προσοχή – γιατί μπορεί 
να δημιουργήσει πρόβλημα: 
–  όταν τα ακέραια αριθμητικά είναι 1, 21, 31, ... , όπου 

εμφανίζονται τρεις τύποι για τα τρία γένη (με καταλήξεις -
άμισης, -άμιση, -άμισι) από τους οποίους οι δύο πρώτοι 
μεταβάλλονται με την κλίση, και  

– όταν τα ακέραια αριθμητικά είναι 3, 4 ή 13, 14 ή 23, 24 ... όπου 
εμφανίζονται δύο τύποι για τα τρία γένη (με καταλήξεις -ήμισι, 
-ήμισι, -άμισι) οι οποίοι δεν μεταβάλλονται με την κλίση.  

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η κατάληξη είναι -μισι και είναι ίδια 
για όλα τα γένη και για όλες τις πτώσεις. 

Άλλα παραδείγματα για εξάσκηση:  
Καλύψτε τη δεξιά στήλη του πίνακα και διαβάστε τις φράσεις της 
αριστερής στήλης τοποθετώντας στη θέση κάθε αριθμού την 
αντίστοιχη λέξη που εκφράζει και μισό. 

Πίνακας 
Οι εργασίες κράτησαν 13½ 
χρόνια. 

Οι εργασίες κράτησαν 
δεκατριάμισι χρόνια. 

13½ χρόνων6 κόποι πήγαν 
χαμένοι.  

Δεκατρεισήμισι χρόνων κόποι 
πήγαν χαμένοι.  

Το αγόρι είναι 13½ χρονών, 
ενώ το κορίτσι 3½ μηνών 

Το αγόρι είναι δεκατριάμισι 
χρονών, ενώ το κορίτσι 
τρεισήμισι μηνών 

Πλήρωσα γι’ αυτό στο 
Λονδίνο 21½ λίρες και το 
βρήκα εδώ με 14½ ευρώ.  

Πλήρωσα γι’ αυτό στο Λονδίνο 
εικοσιμιάμιση λίρες και το 
βρήκα εδώ με 
δεκατεσσεράμισι ευρώ.  

Ένας γάιδαρος χρειάζεται 1½ 
γάιδαρο (παροιμία για την 
αντιμετώπιση της ...γαϊδουρι-
νής συμπεριφοράς). 

Ένας γάιδαρος χρειάζεται 
ενάμιση γάιδαρο 

25½ ώρες Εικοσιπεντέμισι ώρες 
Με 1½ δραχμή αγοράζεις 1½ 
καραμέλα, με 33½ δραχμές 
πόσες καραμέλες αγοράζεις;  

Με μιάμιση δραχμή αγοράζεις 
μιάμιση καραμέλα, με 
τριαντατρεισήμισι δραχμές 
πόσες καραμέλες αγοράζεις;  

22½ και 21 κάνουν 43½.  Εικοσιδυόμισι και εικοσιένα 
κάνουν σαραντατριάμισι.  

Η ώρα είναι 4.30.  Η ώρα είναι τεσσερισήμισι.  
Η ώρα είναι 1.30.  Η ώρα είναι μιάμιση.  
Πριν 1½ χρόνο Πριν ενάμιση χρόνο  
Πριν 21½ χρόνια Πριν εικοσιενάμισι χρόνια 
Δουλειά 1½ ώρας, 1½ μήνα ή 
1½ έτους; 

Δουλειά μιάμισης ώρας, 
ενάμιση μήνα ή ενάμισι έτους; 

4.500 ευρώ Τεσσερισήμισι χιλιάδες ευρώ 
3.500.000 ευρώ Τριάμισι εκατομμύρια ευρώ 

Κ.Β. 
 
 
 
 
 

                                                 
6  Σύμφωνα με τη γραμματική, το ουσιαστικό «χρόνος» είναι διπλόκλιτο στον 
πληθυντικό αριθμό και έχει δύο τύπους: τον αρσενικό τύπο «χρόνοι» (γεν. 
χρόνων) και τον ουδέτερο τύπο «χρόνια» (γεν. χρονών) – Βλέπε και λεξικό 
Δ. Δημητράκου στο λήμμα «χρόνια». 

 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

7
PT έλα κι εσύ 

Αξιολογώ συγκριτικά = κρίνω τα αρείω (= 
τα καλύτερα) = αρεικρινώ 

Με αφορμή ερώτημα της κας Μαρίας Παρταλίδου, γεωπόνου 
αγροτικής οικονομίας, υπ. διδάκτ. ΑΠΘ, σχετικά με την απόδοση 
στα ελληνικά των όρων benchmark / benchmarking, το ΓΕΣΥ 
ενημερώθηκε για την αντιμετώπιση των όρων αυτών από τη 
ΜΟΤΟ.  

Για ενημέρωση των αναγνωστών, ένας γενικός ορισμός:  

συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking): διεργασία αναζήτησης 
και μελέτης των καλύτερων πρακτικών οι οποίες παράγουν 
ανώτερες επιδόσεις 

πρότυπα συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarks) μπορούν να 
καθιερώνονται: 

– μέσα στον ίδιο οργανισμό (εσωτερική συγκριτική 
αξιολόγηση – internal benchmarking),  

– έξω από τον οργανισμό με άλλο οργανισμό που 
παράγει/παρέχει το ίδιο προϊόν/υπηρεσία (εξωτερική 
συγκριτική αξιολόγηση –external benchmarking), ή 

– αναφορικά με παρόμοια λειτουργία ή διεργασία σε άλλον 
τομέα (λειτουργική συγκριτική αξιολόγηση  – functional 
benchmarking). 
www.qaproject.org/methods/resglossary.html 

Η ΜΟΤΟ έχει καταρχήν υιοθετήσει και χρησιμοποιεί τις αποδόσεις: 
benchmark {ρήμα} – αξιολογώ συγκριτικά 
benchmark {ουσιαστικό} – πρότυπο συγκριτικής αξιολόγησης 
benchmark (test) – δοκιμή συγκριτικής αξιολόγησης, 

συγκριτική αξιολόγηση 
benchmarking {γερούνδιο} – συγκριτική αξιολόγηση. 
έχει όμως και τολμηρότερη εναλλακτική (νεολογική) πρόταση. 
Δέχεται δηλαδή συνώνυμα τα: 
 
benchmark {ρήμα} – αρεικρινώ (= (συγ)κρίνω και βρίσκω τα 

αρείονα - τα καλύτερα) 
benchmark {ουσιαστικό} – πρότυπο αρεικρίνησης, πρότυπο 

αρεικρισίας 
benchmark (test) – δοκιμή αρεικρίνησης 
benchmarking {γερούνδιο} – αρεικρίνηση 

Κ.Β. 
 

«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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής, Θ. Βαμβάκος, Κ. Ζερίτη, Μ. Καρδούλη,  
Α. Λάμπρου-Γκόνου, Ε. Μάντζαρη, Α. Νικολάκη, Ζ. Ξενάκη-Βαρλά, 
Δ. Παναγιωτάκος. 

Τηλέφωνα:  πρωί: 210-8619521, 210 6118986 
 βράδυ: 210-8619521, 6974321009 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma0.htm 

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

Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
ή μέρους του «Ο» με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 
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ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society  for  Terminology  (ELETO) 
ΓΡΑΦΕΙΑ: 
Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: 
Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 

 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Τηλ.: 210 8662069, 210 6111020, 6974321009 
Τηλεομ.: 210 8068299 
Ηλ-Ταχ.: Tvaleonti@otenet.gr T 
Παλαιότερα φύλλα του Ορογράμματος: 
http://sfr.ee.teiath.gr/eleto.htm 

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) 
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Η ΕΛΕΤΟ τιμά  
πρόσωπα και φορείς που την 
υποστηρίζουν στο έργο της 
Ανακήρυξη επίτιμων και αρωγών μελών  

της ΕΛΕΤΟ 
Στα δεκατέσσερα χρόνια ζωής και δράσης της ΕΛΕΤΟ, στα πέντε 
Συνέδρια και στις λοιπές εκδηλώσεις της, εκτός από τα ενεργά μέλη 
της, υπάρχουν και ορισμένα επώνυμα πρόσωπα και κάποιοι 
γνωστοί φορείς που της έχουν προσφέρει την ηθική και/ή υλική 
υποστήριξή τους. 
Η Γενική Συνέλευση 2006 της ΕΛΕΤΟ (σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
Καταστατικού της)  
– αφενός υιοθέτησε σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου 

και ανακήρυξε ομόφωνα τα πρόσωπα επίτιμα μέλη της 
ΕΛΕΤΟ και 

– αφετέρου ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου να ανακηρύξει τους φορείς αρωγά μέλη της 
ΕΛΕΤΟ. 

Επίτιμα μέλη της ΕΛΕΤΟ: 
• καθ. Θεοδόσης Τάσιος 
• καθ. Γεώργιος Μπαμπινιώτης 
• κ. Γεώργιος Γκόνος 

 
Η Γενική Συνέλευση, λοιπόν: 
α. Ανακήρυξε ομόφωνα επίτιμο μέλος της ΕΛΕΤΟ τον καθηγητή 

κ. Θεοδόση Τάσιο. 

 Ο καθηγητής Θεοδόσης Τάσιος, είναι για πολλά χρόνια 
ένθερμος υποστηρικτής της ελληνικής ορολογίας. Έχει 
πρωτοστατήσει ως τώρα σε όλες τις πρωτοβουλίες εθνικού 
ορολογικού συντονισμού (1991, 2000, 2006). Έχει συμμετάσχει 
και υποστηρίξει όλες σχεδόν τις εκδηλώσεις της ΕΛΕΤΟ, 
συμμετέχοντας ενεργά τόσο στη διοργάνωση (μέλος της 
επιστημονικής επιτροπής) όσο και στη διεξαγωγή (πρόεδρος 
συνεδρίας) των Συνεδρίων της και συμβάλλοντας στη μεγάλη 
επιτυχία τους. Παρακολουθεί και επιδοκιμάζει τις ορολογικές 
προσπάθειες της ΕΛΕΤΟ μέσω του Ορογράμματος, 
σχολιάζοντας κατά καιρούς και συμβάλλοντας με το κύρος της 
γνώμης του στην ευρύτερη διάδοσή του. Τελευταία έμπρακτη 
απόδειξη αποτελεί η πρόσφατη σημαντική προσφορά του στην 
επιτυχή διεξαγωγή της ημερίδας της 23-3-2006 «Το σύστημα 
εμπλουτισμoύ της γαλλικής γλώσσας και πρόταση 
εφαρμογής ανάλογου συστήματος για τον ορολογικό 
εμπλουτισμό της ελληνικής», στην οποία έπαιξε το δύσκολο 
ρόλο του συντονιστή των παρουσιάσεων και συζητήσεων, με 
την μοναδική δεξιοτεχνία που αυτός διαθέτει. 

 
β. Ανακήρυξε ομόφωνα επίτιμο μέλος της ΕΛΕΤΟ τον 

καθηγητή κ. Γεώργιο Μπαμπινιώτη, πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 Ο καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης, είναι από τους 
πρώτους γλωσσολόγους που έδειξαν ενδιαφέρον για την 
ελληνική ορολογία. Ανήκει στην ομάδα των καθηγητών που 
ξεκίνησαν την πρώτη πρωτοβουλία της ΓΓΕΤ το 1991 για 
εθνικό ορολογικό συντονισμό. Παρακολουθεί την ΕΛΕΤΟ από 
την ίδρυσή της και έχει υποστηρίξει τα Συνέδρια της ΕΛΕΤΟ 
με τη συμμετοχή του ΕΚΠΑ ως συνδιοργανωτή και τη διάθεση 
της αίθουσας τελετών του ΕΚΠΑ για τη διεξαγωγή της 
εναρκτήριας συνεδρίασης. Δέχτηκε να εκφωνήσει την 
πανηγυρική ομιλία του 4ου Συνεδρίου και έκανε μια εξαιρετική 
πανηγυρική ομιλία για τον Αδαμάντιο Κοραή προσδίδοντας 
ιδιαίτερη αίγλη στο 4ο Συνέδριο. Τέλος, ανταποκρίθηκε στο 
κάλεσμα της ΕΛΕΤΟ στην πρόσφατη ημερίδα της 23-3-2006 
«Το σύστημα εμπλουτισμoύ της γαλλικής γλώσσας και 
πρόταση εφαρμογής ανάλογου συστήματος για τον 
ορολογικό εμπλουτισμό της ελληνικής», στην οποία 
εκφώνησε χαιρετιστήρια ομιλία δηλώνοντας την 
συμπαράστασή του στο δύσκολο αυτό έργο της ΕΛΕΤΟ και 
συνέβαλε στην επιτυχία της εκδήλωσης. 

γ. Ανακήρυξε ομόφωνα επίτιμο μέλος της ΕΛΕΤΟ τον κύριο 
Γεώργιο Γκόνο, Γενικό Διευθυντή Ανατολικής Μεσογείου της 
εταιρείας McCain Hellas. 

 Ο κ. Γεώργιος Γκόνος δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία στα 
θέματα γλώσσας και ορολογίας. Εκτός από την ένθερμη ηθική 
υποστήριξή του, με δική του πρωτοβουλία έχει επιτευχθεί η 
εξασφάλιση της κατ’ επανάληψη οικονομικής υποστήριξης 
των Συνεδρίων της ΕΛΕΤΟ εκ μέρους της εταιρείας την οποία 
διευθύνει. 

Αρωγά μέλη της ΕΛΕΤΟ: 
• McCain Hellas  
• Τράπεζα της Ελλάδος  
• Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της 
Ελλάδος (ΟΤΕ) 

• Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) 

 
Επίσης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα: 
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α. την απόφαση του ΔΣ για την ανακήρυξη της εταιρείας McCain 
Hellas ως αρωγού μέλους της ΕΛΕΤΟ. 

 Η εταιρεία McCain Hellas έχει εκτιμήσει το έργο της ΕΛΕΤΟ 
και έχει συμβάλει, κατ’ επανάληψη, με χρηματικές χορηγίες, 
στην κάλυψη δαπανών των Συνεδρίων «Ελληνική Γλώσσα και 
Ορολογία» που διοργανώνει η ΕΛΕΤΟ (από το 1997) κάθε δύο 
έτη. 

β. την απόφαση του ΔΣ για την ανακήρυξη της Τράπεζας της 
Ελλάδος ως αρωγού μέλους της ΕΛΕΤΟ. 

 Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει δείξει έμπρακτο ενδιαφέρον για 
την Ορολογία και έχει συμβάλει, τόσο με χρηματικές χορηγίες 
της όσο και με την κάλυψη συμμετοχών στελεχών της, στην 
κάλυψη δαπανών όλων των Συνεδρίων «Ελληνική Γλώσσα και 
Ορολογία» που διοργανώνει η ΕΛΕΤΟ κάθε δύο έτη (από το 
1997). 

γ. την απόφαση του ΔΣ για την ανακήρυξη του Οργανισμού 
Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ) ως αρωγού μέλους 
της ΕΛΕΤΟ. 

 Ο ΟΤΕ έχει εκτιμήσει το έργο της ΕΛΕΤΟ και: αφενός έχει 
συμβάλει σημαντικά στη διοργάνωση και επιτυχία των 
Συνεδρίων «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», ενισχύοντας 
άλλοτε με χρηματική χορηγία του, άλλοτε με έκδοση του τόμου 
των ανακοινώσεων και, σε όλα σχεδόν τα Συνέδρια, με την 
κάλυψη των συμμετοχών μεγάλου αριθμού στελεχών του, και  
αφετέρου συνεργάζεται με την ΕΛΕΤΟ (από το 2003) στη 
δωρεάν διάθεση στο Ίντερνετ της χρήσης της Βάσης 
Τηλεπικοινωνιακών Όρων TELETERM καλύπτοντας τη 
δαπάνη ξενισμού της Βάσης σε εξυπηρετητή της ΟΤΕΝΕΤ. 

δ. την απόφαση του ΔΣ για την ανακήρυξη του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ως αρωγού μέλους της 
ΕΛΕΤΟ. 

 Το ΤΕΕ ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την Ορολογία, έχει εκτιμήσει 
το έργο της ΕΛΕΤΟ και έχει συμβάλει σημαντικά στη 
διοργάνωση και επιτυχία των Συνεδρίων «Ελληνική Γλώσσα 
και Ορολογία» που διοργανώνει η ΕΛΕΤΟ κάθε δύο έτη, όχι 
μόνο συμμετέχοντας στη διοργάνωσή τους με εκπροσώπους 
του στην Οργανωτική Επιτροπή και στην Επιστημονική 
Επιτροπή των Συνεδρίων αλλά και καλύπτοντας σημαντικό 
μέρος των δαπανών τους (στο 4ο και στο 5ο Συνέδριο ανέλαβε 
την έκδοση του τόμου των ανακοινώσεων). 

 

«Χρυσά έπη» 
ειπωμένα δυο αιώνες πριν 

Το περίμενα από την αρχή, το κατάλαβα από το πρώτο 
φυλλομέτρημα, το διαπίστωσα σε βάθος διαβάζοντας – τώρα το 
καλοκαίρι – από εκείνα τα «Χρυσά έπη του Κοραή» (Έκδοση της 
Ακαδημίας Αθηνών, 1932), ότι ο τόμος αυτός, που μου χάρισαν οι 
αγαπητοί μου φίλοι Π.Β. και Ζ.Ξ-Β., ήταν ένα πολύτιμο δώρο και γι’ 
αυτό τους ευχαριστώ θερμά. 
Ο Αδαμάντιος Κοραής (1748 – 1833), σε μια περίοδο πενήντα 
χρόνων (1782 – 1831) – στο μεγαλύτερο μέρος της με μια Ελλάδα 
υπόδουλη – εξέδωσε (τα περισσότερα στο Παρίσι) 43 έργα. Τα 
«Χρυσά έπη» είναι ερανισμένα από τα έργα αυτά και από τις 
επιστολές του που εκδόθηκαν μετά το θάνατό του. Οι γνώμες του 
αφορούν θέματα όπως: πατρίδα, θρησκεία, παιδεία, γλώσσα, 
δικαιοσύνη. Έχουν, όμως, έναν κεντρικό άξονα: το έθνος και την 
απελευθέρωσή του από την δουλοφροσύνη, από την αμάθεια, από 
τις προλήψεις και δεισιδαιμονίες, από τον φανατικό λογιοτατισμό, …  
Παρακάτω αναφέρονται μερικά από τα «χρυσά έπη» που αφορούν 
τη γλώσσα  (η εντονότυπη γραφή ορισμένων λέξεων και φράσεων 
είναι δική μας): 
1. «Καθώς περί εκάστου κατά μέρος ανθρώπου είναι αληθές το 

«ανδρός χαρακτήρ εκ λόγου γνωρίζεται», τον αυτόν τρόπον και 
ολοκλήρου τινός έθνους ο χαρακτήρ από την γλώσσαν του 
γνωρίζεται». 

2. «Η γλώσσα πλέον παρά την θρησκείαν χαρακτηρίζει και 
ενώνει και φιλιώνει και αδελφοποιεί τα έθνη». 

3. «Η γλώσσα πρώτον, έπειτα τα ήθη και έθη χαρακτηρίζουν 
και διακρίνουν έθνος από έθνος. Όσον και αν εβαρβαρώθη η 
γλώσσα, όσον και αν ασχημίσθησαν τα ήθη και τα έθη της 
Ελλάδος δια την κοινήν του βαρβαρικού ζυγού δυστυχίαν, την 
γλώσσαν μου προκρίνω παρά τας αλλοφύλους γλώσσας και 
τα ελληνικά ήθη αγαπώ πλέον παρά της επαγγελλομένης 
σοφής Ευρώπης τα ήθη». 

4. «Οι λόγιοι άνδρες του έθνους είναι φυσικά οι νομοθέται της 
γλώσσης, την οποίαν λαλεί το έθνος. Εις αυτούς ανήκει η 
διόρθωσις της γλώσσης· αλλ’ η γλώσσα είναι κτήμα όλου 
του έθνους και κτήμα ιερόν· όθεν πρέπει να ανακαινίζεται με 
ευλάβειαν και ησυχίαν, καθώς ανακαινίζονται τα ιερά των 
θεών, και όχι με την θορυβώδη και τυραννικήν αυθάδειαν, με 
την οποίαν υψώθη της Βαβέλ ο πύργος». 

5. «Αι γλώσσαι, καθώς κατά μικρόν διαστρέφονται, ούτω και 
κατα μικρόν διορθώνονται και τρόπον άλλον δεν γνωρίζω 
παρά τον ήπιον και γλυκύν. Ζητούν οι φιλαίτιοι1 να με 
καταστήσωσι γελοίον παρασταίνοντές με ως κυριευμένον από 
την όντως γελοίαν φαντασίαν να γένω νομοθέτης της 
γλώσσης, μολονότι, καθώς σε είπα και άλλοτε και πάλιν σ’ 
εξαναλέγω, δεν πιστεύω να είναι άλλος τις τόσον 
πληροφορημένος, όσον εγώ, ότι αι γλώσσαι αποστρέφονται 
τον δεσποτισμόν». 

6. «Οι ένδοξοι2 ποιηταί και συγγραφείς γίνονται νομοθέται της 
γλώσσης, επειδή πλουτισμένοι από την φύσιν με εξαίρετον 
ψυχής διάθεσιν έδωκαν εις την ύλην της γλώσσης μορφήν 
ωραίαν και θελκτήριον.  

 Η Γραμματική των Γάλλων, όταν δίδη κανόνας συντάξεως, 
λέγει ότι η δείνα σύνταξις είναι η καλή, επειδή ταύτην και όχι 
την εναντίαν της εμεταχειρίσθησαν οι ένδοξοι ποιηταί και 
συγγραφείς. Την αυτήν μέθοδον ακολουθούν και όλων των 
άλλων εθνών αι Γραμματικαί, ήγουν γίνονται από τους 
ενδόξους (συγγραφείς). Άλλους νομοθέτας γλώσσης 
οποιασδήποτε από τους τοιούτους δεν γνωρίζω». 

7. «Συγγραφεύς καλός να γένη δεν εμπορεί, αν δεν ακολουθή 
όσον είναι δυνατόν την φυσικήν γραμματικήν, ήγουν την 
αναλογίαν, από την οποίαν γεννάται η πρώτη αρετή του 
λόγου, η σαφήνεια, αν δεν γράφη εις τρόπον (λέγω πάλιν 
όσον είναι δυνατόν, επειδή γενικοί κανόνες χωρίς εξαιρέσεις 
και ανωμαλίας δεν είναι εις καμμίαν γλώσσαν), ώστε από το 
σύγγραμμά του να συντάσσεται μία και όχι έξ ή επτά 
γραμματικαί, αν δεν σπουδάζη να συμπλέκη τας λέξεις του 
και τας συντάσσει εις εκείνον τον τρόπον, όστις προξενεί 
περισσοτέραν ηδονήν εις την ακοήν…». 

8. «Επειδή η γλώσσα είναι κοινόν και δημοτικόν όλων των 
ομογλώσσων κτήμα, τόση μόνον εξουσία συγχωρείται εις 
τους καλλωπιστάς αυτής, όση δεν τους κάμνει 
ακατανοήτους εις τον απαίδευτον λαόν. Είναι όμως και 
πολλόταται περιστάσεις αναγκάζουσαι τον γράφοντα να 
μεταχειρίζεται και λέξεις αγνώστους εις τους πολλούς· αλλ’ 
έχει και τούτου θεραπείαν, αν φροντίζη να τας θέτει (ως και 
άλλοτε το είπον) εις τόπον, όπου τρόπον τινά σχολιάζονται 
από τας συνοδευούσας λοιπάς λέξεις.». 

(Ήταν ένα μικρό δείγμα από τα «χρυσά έπη» του Κοραή σχετικά 
με τη γλώσσα. Θα επανέλθουμε και σε επόμενο φύλλο). 

Κ.Β. 
 
 
 
 
 

Συμβουλευτείτε τις βάσεις όρων που διαθέτει 
η ΕΛΕΤΟ στο Ίντερνετ: 

1. Τηλεπικοινωνίες – Telecommunications: 
www.moto-teleterm.gr/ 

2. Πληροφορική – Information Technology: 
http://inforterm.cs.aueb.gr/  

 
Την πρώτη προσφέρουν η ΕΛΕΤΟ μαζί με τον ΟΤΕ. Αυτή 
περιλαμβάνει όρους που έχουν δημιουργηθεί / επικυρωθεί 
από τη Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας (ΜΟΤΟ) 
και χρησιμοποιούνται σε όλα τα Ελληνικά Πρότυπα 
(πρότυπα ΕΛΟΤ) των Τηλεπικοινωνιών που παράγονται με 
συνεργασία ΟΤΕ και ΕΛΟΤ και εκδίδονται από τον ΕΛΟΤ. 
Τη δεύτερη προσφέρουν η ΕΛΕΤΟ μαζί με το Τμήμα 
Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Αυτή περιλαμβάνει όρους που έχουν δημιουργηθεί / 
επικυρωθεί από την Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 «Ορολογία 
Πληροφορικής» και χρησιμοποιούνται σε όλα τα Ελληνικά 
Πρότυπα (πρότυπα ΕΛΟΤ) της Πληροφορικής που εκδίδονται 
από τον ΕΛΟΤ. 
Και οι δύο ομάδες είναι συλλογικά μέλη της ΕΛΕΤΟ 

 

                                                 
1 = αυτοί που τους αρέσει να κατηγορούν (να αιτιώνται) 
2 = φημισμένοι 



ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ Αρ.79 

 3

 
 Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 

σχετικά με Ορολογία 
(Διαρκής Πίνακας του «Ο») 

Σε κάθε φύλλο του «Ο» ο Πίνακας Συνεδρίων/Συμποσίων/ 
Σεμιναρίων που δημοσιεύεται περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν 
σχέση με Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, 
στον ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο χώρο. Η πληροφόρηση του «Ο» για 
τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή ηλεκτρονική 
ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέντρο 
Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/),  και 
από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-aet.net), 
των οποίων είναι μέλος. 

Κάθε φορά αφαιρούνται από τον Πίνακα οι εκδηλώσεις που έχουν 
ήδη διεξαχθεί και προστίθενται άλλες μελλοντικές που είναι στη 
φάση της διοργάνωσης. Η σειρά στον Πίνακα ακολουθεί την 
χρονολογική σειρά με την οποία πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι 
εκδηλώσεις. 

1. Euralex 2006 – 12ο Διεθνές Συνέδριο Λεξικογραφίας 6-9 
Σεπτεμβρίου 2006, Τορίνο, Ιταλία. Πληροφορίες:                   
http://www.euralex.org  

2. Συνέδριο TSTT 2006, το 3ο Διεθνές Συνέδριο Ορολογίας, 
Τυποποίησης και Μεταφοράς Τεχνολογίας, μετά τις ετήσιες 
συνόδους της ISO/TC 37, από 25-26 August 2006 στο Πεκίνο. 
Πληροφορίες: http://www.tstt2006.org/  

3. Διεθνές Συνέδριο «Ορολογία εθνικών γλωσσών και 
Παγκοσμιοποίηση», 11-13 Οκτωβρίου 2006, Ινστιτούτο της 
Λιθουανικής Γλώσσας, Βίλνα Λιθουανίας. Πληροφορίες: 
asta@lki.lt 

4. 1ο Διεθνές Συνέδριο Μετάφρασης και Διερμηνείας στην Αθήνα: 
1st Athens International Conference on Translation and 
Interpretation - Translation: Between Art and Social Science – 
Ελληνοαμερικανική Ένωση, 13-14 Οκτωβρίου 2006. Πληροφο-
ρίες: http://translation.hau.gr/ctran/content/home.aspx 

5. Διεθνές συνέδριο ASK-IT (ASK-IT International Conference), 
Νίκαια Γαλλίας, 26-27 Οκτωβρίου 2006, που αφορά ανάπτυξη 
υπηρεσιών ICT για άτομα με προβλήματα κινητικότητας. 
Πληροφορίες: www.ask-it.org 

6. 2η Σύνοδος Μεσογειακών Συντακτών και Μεταφραστών 
METM 06:  Διεθνής Επικοινωνία – Ευοίωνες πρακτικές, 27-28 
Οκτωβρίου 2006, Institut Europeu de la Mediterrania, Carrer 
Girona 20, 08010 Barcelona, Spain. Πληροφορίες:                     
http://www.metmeetings.org/pagines/metm06_program.htm 

7. 3η Σύνοδος Κορυφής για την Ορολογία (Βρυξέλλες 13-14 Νοεμ-
βρίου 2006). Πληροφορίες:                                                           
http://www.eaft-aet.net/?set_lang_id=2 

Κ.Β. 

 

  Το Infoterm μας ενημερώνει 
Από το περιοδικό Infoterm Newsletter τεύχος INL 1201-
2006, που μόλις κυκλοφόρησε, μεταφέρουμε: 

1. Γλώσσες του κόσμου σε κίνδυνο 
Η «Επί Τούτω Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τις Γλώσσες 
που Είναι σε Κίνδυνο» της UNESCO στην έκθεσή της 
«Γλωσσών ζωτικότητα και κίνδυνος εξαφάνισης» (Language 
Vitality and Endangerment) συμπεραίνει ότι οι γλώσσες είναι 
οχήματα συστημάτων αξιών και πολιτισμικών εκφράσεων 
και αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την ταυτότητα 
των ομάδων και των ατόμων. 
• Πάνω από 50% των 6000 γλωσσών του κόσμου είναι σε 

κίνδυνο. 
• 96% των 6000 γλωσσών του κόσμου ομιλούνται από το 

4% του παγκόσμιου πληθυσμού. 
• 90% των γλωσσών του κόσμου δεν αντιπροσωπεύονται 

στο Ίντερνετ. 
• Κατά μέσο όρο κάθε δύο εβδομάδες εξαφανίζεται και μία 

γλώσσα. 

• 80% των αφρικανικών γλωσσών δεν έχουν ορθογρα-
φία. 

Η ανάπτυξη ορολογίας (δημιουργία όρων) στις 
περισσότερες από αυτές τις γλώσσες είναι σημαντικός 
παράγοντας για την ενίσχυση και ανάπτυξη των 
ικανοτήτων των πολιτών. 
Περισσότερες πληροφορίες:                                                  
http://portal.unesco.org/culture/en/file_download.php/4794680ecb5
664addb9af1234a4a1839Language+Vitality+and+Endangerment.p
df  

2. Απώλεια τομέα / θεματικού πεδίου 
Οι ελλείψεις ή αποκλίσεις στην ανάπτυξη ορολογίας 
(δημιουργία όρων) σε κάθε συγκεκριμένη γλώσσα όχι μόνο 
οδηγούν σε φτώχεια τη γλώσσα αυτή, αλλά – το πιο 
σημαντικό – την οδηγούν σε ένα φαινόμενο που πρόσφατα 
οροδοτήθηκε ως «απώλεια τομέα» ή «απώλεια 
θεματικού πεδίου» (αγγλ. domain loss). 
Η απώλεια τομέα ορίστηκε σε μια ανακοίνωση του RaDT 
(Συμβουλίου Ορολογίας της Γερμανικής Γλώσσας) ως 
«απώλεια της επικοινωνιακής ικανότητας κάποιου να 
συζητά στη γλώσσα του σε όλες τις στάθμες (θεωρία, 
πρακτική κτλ.) τα είδια ζητήματα ενός τομέα λόγω έλλειψης 
ή απόκλισης των αναγκαίων μέσων της ειδικής γλώσσας 
του τομέα». 

Κ.Β. 

 
 
 

Τόμοι των Συνεδρίων «Ελληνική Γλώσσα και 
Ορολογία» 

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΕΛΕΤΟ, οι τόμοι των ανακοινώσεων των Συνεδρίων της 
ΕΛΕΤΟ: 

1ου Συνεδρίου (1997), 
2ου Συνεδρίου (1999), 
3ου Συνεδρίου (2001), 
4ου Συνεδρίου (2003) και 
5ου Συνεδρίου (2005) 

τιμώνται: 
20 € ο καθένας για τα μη μέλη της ΕΛΕΤΟ και  
15 € για τα μέλη της ΕΛΕΤΟ. 

Στις παραπάνω τιμές προστίθενται για το εσωτερικό: 
ταχυδρομικά τέλη 5 € και 2 € για κάθε τόμο επιπλέον 
των 2.  
Για το εξωτερικό τα ταχυδρομικά τέλη διπλασιάζονται.  
Πληροφορίες στη διεύθυνση:  valeonti@otenet.gr  

 
 

1ο Διεθνές Συνέδριο Μετάφρασης και 
Διερμηνείας 

Αθήνα, 13-14 Οκτωβρίου 2006 

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση, η Φιλοσοφική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και το Hellenic American University 
διοργανώνουν το 1ο Διεθνές Συνέδριο Μετάφρασης και 
Διερμηνείας με τίτλο: Translation: Between Art and 
Social Science, στις 13-14 Οκτωβρίου 2006. Χώρος 
διεξαγωγής του Συνεδρίου είναι η Ελληνοαμερικανική 
Ένωση στην Αθήνα, Μασσαλίας 22. Η συμμετοχή στο 
Συνέδριο είναι 100€ (για εγγραφή μέχρι τις 10/9) και 150€ 
(για εγγραφή μετά τις 10/9/2006).  
Στόχος του Συνεδρίου – σύμφωνα με τους διοργανωτές – 
είναι να φέρει σε επαφή μεταφραστές, διερμηνείς, 
γλωσσολόγους και εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα έχουν την 
ευκαιρία να ακούσουν τις απόψεις κορυφαίων στον τομέα 
τους θεωρητικών, ερευνητών, πρακτικών μεταφραστών και 
διερμηνέων, να ανταλλάξουν απόψεις και να γνωρίσουν 
συναδέλφους τους, καθώς επίσης και να ενημερωθούν για 
τις εξελίξεις σε θέματα που αφορούν το γνωστικό τους 
αντικείμενο. 
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Στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν με ανακοίνωσή τους ο 
Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ Κώστας Βαλεοντής και η ανα-
πληρώτρια Γενική Γραμματέας, Έλενα Μάντζαρη. 
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο 
του Συνεδρίου: http://translation.hau.gr. 

Κ.Z. 

ρωδάκινο από τη ρωδακινέα  
(=μηλέα την περσική) 

Η αλήθεια είναι ότι όταν απολαμβάνετε ένα ρωδάκινο, αυτό το 
εξαίσιο φρούτο του καλοκαιριού, λίγο σας απασχολεί αν είναι 
ορθότερη η γραφή του με ω παρά με ο. ‘Ισως όμως αναρωτηθείτε 
από πού προέκυψε το όνομα αυτό και πώς ετυμολογείται.  
Το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Γ. Μπαμπινιώτη) 
παραθέτει τους εξής σταθμούς στο «ταξίδι» της λέξης: το σύγχρονο 
ρωδάκινο, ή το με απλοποιημένη γραφή ροδάκινο, υπάρχει και στο 
μεσαίωνα ως ρωδάκινο που προέρχεται από το μεταγενέστερο 
δωράκινο, που με τη σειρά του προέρχεται από το λατιν. duracinum 
(durus = σκληρός+acinus=ρώγα).  
Άλλη και πιθανότερη εκδοχή είναι το λατινικό duracinum να 
προέρχεται από το όνομα της πόλης Dyrrachium «Δυρράχιο» 
(*Duracium).  
Όσο για τη συνήθη γραφή της λέξης με ο, δεν έχει ετυμολογική 
βάση. 

* αρχική ρίζα της Ινδοευρωπαϊκής, μη μαρτυρούμενη 
γραπτώς  

Α.Ν. 

 

Σύλλογος μεταφραστών με υψηλούς 
στόχους 

Μας γνωστοποιήθηκε η ίδρυση του Ελληνικού Συλλόγου 
Μεταφραστών και Διερμηνέων Ηνωμένου Βασιλείου (ΕΣΜΔ) που 
σκοπό έχει τη δημιουργία ενός αντιπροσωπευτικού φορέα των εν 
ενεργεία επαγγελματιών μεταφραστών και διερμηνέων με γλώσσα 
εργασίας τα ελληνικά. Στόχος του ΕΣΜΔ είναι η διατήρηση υψηλού 
επιπέδου υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας καθώς και η 
προστασία των συμφερόντων τόσο των μεταφραστών και 
διερμηνέων όσο και των πελατών τους. Ακόμη, ο ΕΣΜΔ ελπίζει να 
παρέχει ευκαιρίες στους μεταφραστές και διερμηνείς να 
συνευρίσκονται, να αλληλογραφούν, να ανταλλάσουν ιδέες και να 
βελτιώνουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους. 
Αναγνωρίζοντας τον όλο και πιο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει 
η μεταφραστική δραστηριότητα –σε όλες της τις εκφάνσεις– στην 
εποχή της πληροφόρησης, ο ΕΣΜΔ πιστεύει ότι μπορεί να 
συμμετέχει καθοριστικά όχι μόνο στη βελτίωση των παρεχόμενων 
μεταφραστικών υπηρεσιών, αλλά και στην ανταλλαγή πολιτισμικών 
εμπειριών, ιδιαίτερα μεταξύ του αγγλόφωνου και του ελληνόφωνου 
κόσμου, προβάλλοντας την ελληνική και κυπριακή πολιτισμική 
παραγωγή στο Ηνωμένο Βασίλειο και την αγγλόφωνη στην Ελλάδα 
και την Κύπρο. 
Για την εκπλήρωση των στόχων του ο ΕΣΜΔ προτίθεται να 
αναλάβει οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται με τη διοργάνωση 
συναντήσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, εργαστηρίων κτλ., τη 
σύσταση επιτροπών τυποποίησης, την έκδοση εντύπων, αλλά και 
τη διεξαγωγή επαγγελματικών εξετάσεων πιστοποίησης 
προσόντων για νέους μεταφραστές/διερμηνείς, τη σύναψη σχέσεων 
με αδελφούς συλλόγους, κ.ά. 
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία απευθυνθείτε στον 
ιστότοπο: www.hati.org.uk . 

Α.Ν. 
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PT έλα κι εσύ 

Θερμή βυσμάτωση – hot plugging 

Με αφορμή ερώτημα του αναγνώστη του «O» κ. Π. Χρηστίδη, 
σχετικά με την απόδοση στα ελληνικά του όρου hot pluggable 
〈Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες〉, το ΓΕΣΥ ενημερώθηκε από τη 

                                                 
3  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

ΜΟΤΟ για την αντιμετώπιση των συναφών όρων και το σχετικό 
σκεπτικό.  
Καταρχήν, ένας ορισμός της έννοιας «hot plugging» είναι: 
hot plugging: σύνδεση (ή αποσύνδεση) συσκευής σε έναν (ή 

από έναν) εν λειτουργία υπολογιστή η οποία 
αναγνωρίζεται αυτόματα από το λειτουργικό 
σύστημα του υπολογιστή 

 Συνώνυμο: hot swapping. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Την hot plugging υποστηρίζουν δύο 
πρότυπα εξωτερικής αρτηρίας: η καθολική σειριακή 
αρτηρία (η γνωστή USB) και η αρτηρία IEEE 1394. 

Σκεπτικό της ΜΟΤΟ: 

Στην τηλεπικοινωνιακή οροδοσία,  
α. χρησιμοποιούμε ως απόδοση του προσδιορισμού hot σε 

όρους με τη σημασία του «άμεσα διαθέσιμου, χωρίς να 
προηγηθεί άλλη ενέργεια ή προετοιμασία, χωρίς να πάψει να 
λειτουργεί κάποια συσκευή, γραμμή ή άλλο σύστημα, ...» – κατ' 
αναλογίαν – το ελληνικό επίθετο «θερμός». Μάλιστα ο 
(συνώνυμος) όρος  hot swap έχει ήδη αποδοθεί στη Βάση 
TELETERM ως θερμή εναλλαγή. 

β.  τις έννοιες που αποδίδονται με το plug (ουσιαστικό/ρήμα) και 
τα παράγωγά του: plugged, plugging, pluggable ... τις 
αποδίδουμε, αντίστοιχα, με τους ελληνικούς όρους 
βύσμα/βυσματώνω και βυσματωμένος/βυσματούμενος, 
βυσμάτωση, βυσματώσιμος, ... 

Επομένως, ο «Αναλογικός Κανόνας» και η αρχή της «συνέπειας» 
υπαγορεύουν τις ακόλουθες αντιστοιχίες για τις έννοιες που μας 
απασχολούν, τις οποίες και υιοθετεί η ΜΟΤΟ: 

hot plug {noun} = θερμή βυσμάτωση {εδώ αυτό που είναι 
θερμό δεν είναι το βύσμα αλλά η 
βυσμάτωση} 

hot plug {verb} =  βυσματώνω θερμά 
hot plugging {gerund} = θερμή βυσμάτωση (ως ενέργεια) 
hot pluggable {adj.} = θερμά βυσματώσιμος 
hot plug capability {noun} = ικανότητα θερμής βυσμάτω-

σης 
 
Εφόσον ισχύει η ταυτοσημία των hot plug και hot swap, σε όλους 
τους παραπάνω αγγλικούς όρους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το 
swap στη θέση του plug με αντίστοιχη αντικατάσταση στους 
ελληνικούς όρους των συνθετικών βυσματώνω/βυσμάτωση/ 
βυσματώσιμος με τα συνθετικά εναλλάσσω/εναλλαγή/εναλ-
λάξιμος. 
Οι παραπάνω όροι εισήχθησαν ήδη στη Βάση TELETERM. 

Κ.Β. 
 

«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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής, Θ. Βαμβάκος, Κ. Ζερίτη, Μ. Καρδούλη,  
Α. Λάμπρου-Γκόνου, Ε. Μάντζαρη, Α. Νικολάκη, Ζ. Ξενάκη-Βαρλά, 
Δ. Παναγιωτάκος. 

Τηλέφωνα:  πρωί: 210-8619521, 210 6118986 
 βράδυ: 210-8619521, 6974321009 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma0.htm 

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

Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
ή μέρους του «Ο» με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 
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ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society  for  Terminology  (ELETO) 
ΓΡΑΦΕΙΑ: 
Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: 
Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 

 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Τηλ.: 210 8662069, 210 6111020, 6974321009 
Τηλεομ.: 210 8068299 
Ηλ-Ταχ.: Tvaleonti@otenet.gr T 
Παλαιότερα φύλλα του Ορογράμματος: 
http://sfr.ee.teiath.gr/eleto.htm 

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) 
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3η Σύνοδος Κορυφής για την 
Ορολογία και  

Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης Ορολογίας (EAFT) 

Στις 13-14 Νοεμβρίου 2006 πραγματοποιείται, στις Βρυξέλλες, η 3η 
Σύνοδος Κορυφής για την Ορολογία. Οι Σύνοδοι Κορυφής για 
την Ορολογία διοργανώνονται κάθε δύο έτη από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση Ορολογίας (EAFT) σε συνεργασία με άλλους διεθνείς 
φορείς Ορολογίας. Στις Συνόδους Κορυφής συμμετέχουν εκπρό-
σωποι οργάνων και φορέων Ορολογίας από όλο τον κόσμο. 
Η 1η Σύνοδος Κορυφής για την Ορολογία διοργανώθηκε από την 
EAFT σε συνεργασία με τη Λατινική Ένωση (Union Latine) και 
μερικά διεθνή δίκτυα Ορολογίας, στις Βρυξέλλες, στις 13-15 Ιουνίου 
2002, με σκοπό τη μελέτη των δυνατοτήτων δημιουργίας 
ορολογικής υποδομής στην Ευρώπη, που θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Σ’ αυτήν 
υπογράφηκε η «Διακήρυξη των Βρυξελλών για τη Διεθνή 
Συνεργασία στην Ορολογία» (http://www.eaft-aet.net/2840), την 
οποία υπέγραψαν αρχικά πολλοί φορείς (από την Ελλάδα: η 
ΕΛΕΤΟ και ο ΕΛΟΤ) στους οποίους προστίθενται συνεχώς και 
άλλοι. 
Η 2η Σύνοδος Κορυφής για την Ορολογία (http://www.eaft-
aet.net/1823) διοργανώθηκε με συντονισμό από την EAFT, στις 26-
27 Νοεμβρίου 2004, στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, με σκοπό την 
ανάπτυξη νέων αξόνων συνεργασίας μεταξύ των ορολογικών 
οντοτήτων από ολόκληρο τον κόσμο. Στη θεματολογία της 
περιλαμβάνονταν: παγκόσμια ανασκόπηση της Ορολογίας και της 
ορολογικής κατάρτισης, προτάσεις για την ανταλλαγή γνώσεων και 
συνεργασία μεταξύ των ορολόγων και των ειδικών των θεματικών 
πεδίων και εξέταση του φαινομένου «απώλεια τομέα» (domain loss) 
και τρόπων αντιμετώπισής του. 
Το διήμερο της 3ης Συνόδου Κορυφής για την Ορολογία θα 
αφιερωθεί στα παρακάτω τέσσερα θέματα: 

1. Ορολογικές πολιτικές και ορολογικός σχεδιασμός 
2. Μείζονα προβλήματα για τις «μικρότερες» γλώσσες 
3. Το προφίλ του ορολόγου 
4. Διάφορες συνεργασίες για διάφορες ανάγκες. 

Πολλοί προσκεκλημένοι ομιλητές θα πραγματευθούν αυτά τα 
τέσσερα θέματα από διάφορες πλευρές και θα επακολουθήσουν 
ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Το ακριβές πρόγραμμα είναι το 
ακόλουθο: 

Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2006 
Από 8.00 ως 9.00 π.μ.: Εγγραφές 
Από 9.00 ως 9.30 π.μ.: Εναρκτήρια συνεδρία 
ΘΕΜΑ 1: Ορολογικές πολιτικές και ορολογικός σχεδιασμός 
Από 9.30 π.μ. ως 1.00 μ.μ.: Τοποθετήσεις των: Infoterm 
(Christian Galinski και Anja Drame), Foras na Gaeilge (Éamonn Ó 
hógain), TermNet (Gabrielle Sauberer), Adnom (Jan Roukens), 
Bureau de la Traduction (Nicole Sévigny), Rifal (Amidou Maïga) 

και συζήτηση. 
ΘΕΜΑ 2: Μείζονα προβλήματα για τις «μικρότερες» γλώσσες 
Από 3.00 π.μ. ως 6.30 μ.μ.: Τοποθετήσεις των: EBLUL (Johan 
Häggman), Termigal (Manuel Gonzales), IRCAM (Aïcha Bouhjar), 
TermCelt (Delyth Prys), Institute of Slovenian Language 
(Marjeta Humar), Mark Vella και συζήτηση 
Από 8.00 π.μ. ως 9.30 μ.μ.: Μικροδεξίωση στο "Musée du 
Chocolat" 

Tuesday, 14 November 2006 
ΘΕΜΑ 3: Το προφίλ του ορολόγου 
Από 9.00 π.μ. ως 2.30 μ.μ.: Τοποθετήσεις των: NordTerm 
(Annelise Grinsted), RaDT (Donatella Pulitano), OTTIAQ (Monique 
Cormier), ProTLS (Daniel Gouadec), Enercon (Ainhoa Robles), 
Riterm (Maria da Graça Krieger), Conseil UE (Katelijn Serlet) και 
συζήτηση 
ΘΕΜΑ 4: Διάφορες συνεργασίες για διάφορες ανάγκες 
Από 2.30 π.μ. ως 6.00 μ.μ.: Τοποθετήσεις των: AET (Henrik 
Nilsson), Scania (Lisa Wolff Foster και Alma Hjertén), OQLF-
Realiter (Louis-Jean Rousseau), EurotermBank (Andrejs 
Vasilijevs), NL-Term (Marcel Thelen), LTT (Philippe Thoiron) και 
συζήτηση 
6.00 μ.μ. Λήξη της Συνόδου Κορυφής – 10η επέτειος της EAFT 
6.45 μ.μ. Γενική Συνέλευση της EAFT. 
Στην 3η Σύνοδο Κορυφής για την Ορολογία η ΕΛΕΤΟ θα 
εκπροσωπηθεί από τα μέλη της: Μαριάννα Κατσογιάννου 
(γλωσσολόγο, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κύπρου) και 
Θεόφιλο Βαμβάκο (Μηχανολόγο-Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, 
Αντιπρόεδρο του ΔΣ), οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν την ΕΛΕΤΟ 
και στη Γενική Συνέλευση της EAFT.  

Γενική Συνέλευση της EAFT 
Τα Πρακτέα (Ημερήσια Διάταξη) της Γενικής Συνέλευσης της EAFT 
έχουν ως εξής:  
  1. Έναρξη 
  2. Εκλογή προέδρου της Γενικής Συνέλευσης 
  3. Ορισμός πρακτικογράφου 
  4. Έγκριση των πρακτέων 
  5. Απολογισμός πεπραγμένων από την Πρόεδρο ΔΣ και έγκριση 
  6. Ετήσιος οικονομικός απολογισμός από την Ταμία και έγκριση 
  7. Παρουσίαση του σχεδίου εργασίας του επόμενου έτους 
  8. Ετήσια εισφορά μέλους για το επόμενο έτος 
  9. Παρουσίαση υποψηφίων και Αρχαιρεσίες 
10. Εκλογή Ελεγκτών 
11. Διορισμός μελών του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου 
12. Λοιπά θέματα: Διεθνή Βραβεία Ορολογίας 
13. Λήξη. 
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Συμβουλευτείτε τις βάσεις όρων που διαθέτει 
η ΕΛΕΤΟ στο Ίντερνετ: 

1. Τηλεπικοινωνίες – Telecommunications: 
www.moto-teleterm.gr/ 

2. Πληροφορική – Information Technology: 
http://inforterm.cs.aueb.gr/  

 
Την πρώτη προσφέρουν η ΕΛΕΤΟ μαζί με τον ΟΤΕ. Αυτή 
περιλαμβάνει όρους που έχουν δημιουργηθεί / επικυρωθεί 
από τη Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας (ΜΟΤΟ) 
και χρησιμοποιούνται σε όλα τα Ελληνικά Πρότυπα 
(πρότυπα ΕΛΟΤ) των Τηλεπικοινωνιών που παράγονται με 
συνεργασία ΟΤΕ και ΕΛΟΤ και εκδίδονται από τον ΕΛΟΤ. 
Τη δεύτερη προσφέρουν η ΕΛΕΤΟ μαζί με το Τμήμα 
Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Αυτή περιλαμβάνει όρους που έχουν δημιουργηθεί / 
επικυρωθεί από την Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 «Ορολογία 
Πληροφορικής» και χρησιμοποιούνται σε όλα τα Ελληνικά 
Πρότυπα (πρότυπα ΕΛΟΤ) της Πληροφορικής που εκδίδονται 
από τον ΕΛΟΤ. 
Και οι δύο ομάδες είναι συλλογικά μέλη της ΕΛΕΤΟ 

 

 
 Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 

σχετικά με Ορολογία 
(Διαρκής Πίνακας του «Ο») 

Σε κάθε φύλλο του «Ο» ο Πίνακας Συνεδρίων/Συμποσίων/ 
Σεμιναρίων που δημοσιεύεται περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν 
σχέση με Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, 
στον ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο χώρο. Η πληροφόρηση του «Ο» για 
τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή ηλεκτρονική 
ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέντρο 
Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/),  και 
από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-aet.net), 
των οποίων είναι μέλος. 

Κάθε φορά αφαιρούνται από τον Πίνακα οι εκδηλώσεις που έχουν 
ήδη διεξαχθεί και προστίθενται άλλες μελλοντικές που είναι στη 
φάση της διοργάνωσης. Η σειρά στον Πίνακα ακολουθεί την 
χρονολογική σειρά με την οποία πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι 
εκδηλώσεις. 

1. Διεθνές Συνέδριο «Ορολογία εθνικών γλωσσών και 
Παγκοσμιοποίηση», 11-13 Οκτωβρίου 2006, Ινστιτούτο της 
Λιθουανικής Γλώσσας, Βίλνα Λιθουανίας. Πληροφορίες: 
asta@lki.lt 

2. 1ο Διεθνές Συνέδριο Μετάφρασης και Διερμηνείας στην Αθήνα: 
1st Athens International Conference on Translation and 
Interpretation - Translation: Between Art and Social Science – 
Ελληνοαμερικανική Ένωση, 13-14 Οκτωβρίου 2006. Πληροφο-
ρίες: http://translation.hau.gr/ctran/content/home.aspx 

3. Διεθνές συνέδριο ASK-IT (ASK-IT International Conference), 
Νίκαια Γαλλίας, 26-27 Οκτωβρίου 2006, που αφορά ανάπτυξη 
υπηρεσιών ICT για άτομα με προβλήματα κινητικότητας. 
Πληροφορίες: www.ask-it.org 

4. 2η Σύνοδος Μεσογειακών Συντακτών και Μεταφραστών 
METM 06:  Διεθνής Επικοινωνία – Ευοίωνες πρακτικές, 27-28 
Οκτωβρίου 2006, Institut Europeu de la Mediterrania, Carrer 
Girona 20, 08010 Barcelona, Spain. Πληροφορίες:                     
http://www.metmeetings.org/pagines/metm06_program.htm 

5. 3η Σύνοδος Κορυφής για την Ορολογία (Βρυξέλλες 13-14 Νοεμ-
βρίου 2006). Πληροφορίες:                                                           
http://www.eaft-aet.net/?set_lang_id=2 

6. Εργομήγυρη για τις Πολιτικές Ορολογίας, Αμβέρσα, 15 
Νοεμβρίου 2006 (Antwerp, Lessius University College) κατά την 
Εβδομάδα Ορολογίας (13-17 Νοε. 2006, Belgium). 
Πληροφορίες: www.nlterm.org/antwerpen2006.htm 

7. 7η Ημερίδα της Ισπανικής Εταιρείας Ορολογίας «Ειδικές 
γλώσσες και γλώσσες τεκμηρίωσης», 24 Νοεμβρίου 2006 (VII 
Jornada de la Asociación Española de Terminología "Lenguas 
de especialidad y lenguajes documentales). Πληροφορίες: 
iahumada@cindoc.csic.es  

Κ.Β. 

Το 1ο Διεθνές Συνέδριο Μετάφρασης 
και Διερμηνείας στην Αθήνα 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 1ο Διεθνές Συνέδριο 
Μετάφρασης και Διερμηνείας με τίτλο: Translation: 
Between Art and Social Science, που διοργανώθηκε από 
την ΕλληνοΑμερικανική Ένωση, τη Φιλοσοφική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και το Hellenic American University 
στις 13 & 14 Οκτωβρίου στο κτίριο της ΕλληνοΑμερικανικής 
Ένωσης (Μασσαλίας 22). Χαρακτηριστικό του συνεδρίου 
ήταν ο πραγματικά διεθνής χαρακτήρας του, καθώς 
συμμετείχαν σε αυτό 33 ομιλητές από την Ευρώπη, την 
Ασία και τις ΗΠΑ, 7 εκ των οποίων ήταν Έλληνες. Το 
συνέδριο παρακολούθησαν 400 περίπου σύνεδροι 
επαγγελματίες και φοιτητές, κυρίως από τους χώρους της 
μετάφρασης, της διερμηνείας, της γλωσσολογίας και της 
εκπαίδευσης.  
Στις τέσσερις βασικές συνεδρίες παρουσιάστηκαν 
ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις από αναγνωρισμένους 
επιστήμονες σε θέματα που αφορούν ποικίλες πτυχές της 
θεωρίας και της πρακτικής της μετάφρασης και της 
διερμηνείας. Αναφέρουμε ενδεικτικά: «Πολυγλωσσία και 
Μετάφραση», η Julia Kristeva και ο Anthony Pym, 
«Γλωσσολογία, Μετάφραση και Εκπαίδευση» η Elbieta 
Tabakowska, ο Jan Parker και η Christine Irvine-Niakaris, 
«Θεωρητικές όψεις της Μετάφρασης» ο Δημήτρης 
Μαρωνίτης, o Philip King και ο Jean-Yves Bassole, και 
στην τελευταία ενότητα του συνεδρίου «Πρακτικές 
διαστάσεις της Μετάφρασης και της Διερμηνείας», o 
Reinhard Hartmann, η Rakefet Sela-Sheffy και η Μαρία 
Σιδηροπούλου. 
Την ανακοίνωσή τους με τίτλο «Γλωσσική διάσταση της 
Ορολογίας: Αρχές και τρόποι σχηματισμού των όρων» 
παρουσίασαν στο πλαίσιο της συνεδρίας «Πρακτικές 
διαστάσεις της Μετάφρασης και της Διερμηνείας» τα μέλη 
του ΓΕΣΥ Κώστας Βαλεοντής και Έλενα Μάντζαρη.  
Στόχος της ανακοίνωσης ήταν να περιγραφούν οι 
γλωσσικές πτυχές της θεωρίας της Ορολογίας έτσι όπως 
αυτές διατυπώνονται στη σύγχρονη επιστημονική 
βιβλιογραφία – διεθνή και ελληνική – και στα ορολογικά 
πρότυπα της TC 37 του ISO, με άντληση και σύγκριση 
ορολογικών δεδομένων από δύο διαφορετικές γλώσσες, τα 
αγγλικά και τα ελληνικά. Πιο συγκεκριμένα, 
παρουσιάστηκαν:  
1. οι διαφορετικές συνθήκες που αποτελούν το πραγμα-
τολογικό πλαίσιο της πρωτογενούς και δευτερογενούς 
δημιουργίας των όρων ως γλωσσικών μονάδων.  
2. οι γλωσσικές αρχές που είναι χρήσιμο να τηρούνται κατά 
τη δημιουργία των όρων στη γλώσσα πηγή και στη γλώσσα 
στόχο,  
3. οι διαγλωσσικές μέθοδοι σχηματισμού των όρων, με 
επισήμανση κάποιων ιδιομορφιών που χαρακτηρίζουν την 
ονοματοδοσία στα αγγλικά και στα ελληνικά,  
4. η έννοια του νεολογισμού στην ορολογία και η 
διαφοροποίησή μας από τη θέση του ISO, και  
5. ο αναλογικός κανόνας, που συστηματοποιεί τις εργασίες 
της δευτερογενούς ονοματοδοσίας, αξιοποιώντας τις 
αναλογίες ανάμεσα στους γνωσιακούς και γλωσσικούς 
μηχανισμούς σχηματισμού όρων της γλώσσας πηγής και 
της γλώσσας στόχου.  
Οι ομιλίες του συνεδρίου έχουν ήδη αρχίσει να αναρτώνται 
στον ιστότοπο του Συνεδρίου: http://translation.hau.gr 

Ε.Μ. 

 

Διαδικτυακές αναζητήσεις 
Τρία χρήσιμα «μυστικά» 

Είναι γεγονός ότι στον αιώνα της βιασύνης και της 
ταχύτητας στον οποίο ζούμε χρησιμοποιούμε συχνότατα 
«εργαλεία» χωρίς να αφιερώσουμε χρόνο να εμβαθύνουμε 
όχι μόνο στον τρόπο που δουλεύουν – πληροφορία που τις 



ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ Αρ.80 

 3

πιο πολλές φορές δεν μας ενδιαφέρει ως χρήστες – αλλά και 
στο εύρος των δυνατοτήτων της χρήσης τους, που 
ασφαλώς και μας ενδιαφέρει. Έτσι, κάποια στιγμή κάποιος 
που έχει εγκύψει λίγο στο σχετικό ζήτημα μας ...σκάει και 
από ένα «μυστικό» και κάνουμε «Αααα...».  Τα «μυστικά» 
που ακολουθούν αποκαλύπτονται μόνο σε εκείνους που δεν 
τα έχουν ακόμα ανακαλύψει... 
1.  Μάθετε – αν δεν το ξέρετε – ότι η περιβόητη μηχανή 

αναζήτησης Google δίνει και ορισμούς εννοιών. 
Βέβαια το Google δίνει ό,τι βρίσκει ψάχνοντας με την 
κατάλληλη εντολή που του έχουμε δώσει. Στην 
περίπτωσή μας η αναζήτηση ορισμών μίας ή 
περισσότερων εννοιών που κατασημαίνονται / απόδί-
δονται με τον όρο Χ είναι η εντολή:  

define:Χ 
 Και το αποτέλεσμα είναι μια σειρά ορισμών για μία ή 

περισσότερες έννοιες που αποδίδονται με τον όρο Χ (και 
όχι μόνο σε μία γλώσσα). Οι ορισμοί αυτοί προέρχονται 
από γλωσσάρια, λεξικά ή ιστοσελίδες όπου δίνονται 
τέτοιοι ορισμοί. Ασφαλώς δεν δίνονται όλοι οι ορισμοί 
που υπάρχουν στο περιεχόμενο του παγκόσμιου ιστού 
(π.χ. γενικά δεν βρίσκονται ορισμοί από λεξιλόγια/λεξικά 
που έχουν τη μορφή βάσεων δεδομένων, ενώ 
βρίσκονται από γλωσσάρια/ιστοσελίδες που έχουν 
μορφότυπα: *.htm, *.html, *.doc, *.pdf κ.ά.). Και, 
ασφαλώς, χρειάζεται η κρίση του αναζητητή για την 
αξιολόγηση της εγκυρότητας των ορισμών με εκτίμηση 
των σχετικών πηγών.  

 Για παράδειγμα, αναζητώντας (σήμερα) με το Google 
ορισμούς για την/τις έννοια/έννοιες που αντιστοιχούν 
στον όρο conceptual model (εννοιολογικό μοντέλο) 
γράφουμε στο πλαίσιο αναζήτησης την εντολή: 

define:conceptual model 
και έχουμε ως αποτελέσματα: 9 ορισμούς στα αγγλικά. 
Οι ορισμοί αυτοί καταδηλώνουν την έννοια «conceptual 
model» που κατασημαίνεται με τον όρο  conceptual 
model. Εναπόκειται στην κρίση μας να επιλέξουμε και 
να χρησιμοποιήσουμε κάποιον ή κάποιους από αυτούς. 

2. Μάθετε – αν δεν το ξέρετε – ότι το Google είναι 
ταυτόχρονα και αριθμομηχανή. Δίνοντάς του ως εντολή 
οποιαδήποτε αλγεβρική παράσταση σάς παρουσιάζει το 
αποτέλεσμά της. Οι τελεστές των πράξεων 
χρησιμοποιούνται όπως στο πρόγραμμα EXCEL, π.χ.  + 
= συν,  - = πλην, * = επί (×), ^ = ύψωση σε δύναμη. Αν 
θέλουμε, λοιπόν, να υπολογίσουμε την παράσταση: 

10 + 53 – 5×7 
γράφουμε στο Google ως εντολή: 

10+5^3-5*7 
Το αποτέλεσμα που μας δίνει είναι: 

10 + (5^3) - (5 * 7) = 100 
Σημείωση – Τις παρενθέσεις μπορούσαμε να τις είχαμε γράψει 
κι εμείς στην εντολή, αλλά δεν ήταν απαραίτητο.   

3. Έχετε επιχειρήσει να αποθηκεύσετε μια ιστοσελίδα στον 
σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας; Το πλαίσιο διαλόγου 
σάς προτείνει να την αποθηκεύσετε  (save as type) με 
μορφότυπο:  

Web Page, complete (*.htm; *.html). 
Έτσι, όμως, μέσα στον σχετικό φάκελο του δίσκου σας, 
αποθηκεύεται ένα αρχείο *.htm με το κείμενο και ένας 
φάκελος μέσα στον οποίο αποθηκεύονται μη κειμενικά 
στοιχεία της ιστοσελίδας (εικόνες *.gif  κ.ά.). 
Οπουδήποτε χρειαστεί αργότερα να μεταφέρετε αυτήν 
την αποθηκευμένη ιστοσελίδα θα πρέπει να αντιγράφετε 
το αρχείο *.htm μαζί με το φάκελο που περιέχει τα 
υπόλοιπα. 

 Είναι σαφές ότι πιο χρήσιμο θα ήταν να αποθηκεύσετε 
την ιστοσελίδα σας ως ένα ενιαίο αρχείο. Το πλαίσιο 

διαλόγου της αποθήκευσης σας δίνει αυτήν τη 
δυνατότητα: Αντί να αφήσετε το προτερόθετο 

Web Page, complete (*.htm; *.html) 
 επιλέγετε:  

Web Archive, single file (*.mht). 
 και έχετε αποθηκευμένη την ιστοσελίδα σας ακριβώς 

όπως τη βλέπετε ως ένα αρχείο *.mht. Το αρχείο αυτό 
το ανοίγετε όποτε  θέλετε με τον Internet Explorer και 
έχετε την ιστοσελίδα σας.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Τα αρχεία *.mht δεν μπορείτε να τα τροπο-
ποιήσετε με πρόγραμμα δημιουργίας ιστοσελίδων (π.χ. με το 
πρόγραμμα MS FRONTPAGE). Μπορείτε όμως αφού τα 
ανοίξετε (με τον Internet Explorer), να τα αποθηκεύσετε ως 
*.htm, να κάνετε όποιες αλλαγές θέλετε (π.χ. με το πρόγραμμα 
MS FRONTPAGE) και να τα επαναποθηκεύσετε ως *.mht. 

Κ.Β. 
 

 
 
 

Τόμοι των Συνεδρίων «Ελληνική Γλώσσα και 
Ορολογία» 

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΕΛΕΤΟ, οι τόμοι των ανακοινώσεων των Συνεδρίων της 
ΕΛΕΤΟ: 

1ου Συνεδρίου (1997), 
2ου Συνεδρίου (1999), 
3ου Συνεδρίου (2001), 
4ου Συνεδρίου (2003) και 
5ου Συνεδρίου (2005) 

τιμώνται: 
20 € ο καθένας για τα μη μέλη της ΕΛΕΤΟ και  
15 € για τα μέλη της ΕΛΕΤΟ. 

Στις παραπάνω τιμές προστίθενται για το εσωτερικό: 
ταχυδρομικά τέλη 5 € και 2 € για κάθε τόμο επιπλέον 
των 2.  
Για το εξωτερικό τα ταχυδρομικά τέλη διπλασιάζονται.  
Πληροφορίες στη διεύθυνση:  valeonti@otenet.gr  

 
 

Γλωσσάριο Αρχειονομικής Ορολογίας 
Από την Εταιρεία Αμερικανών Αρχειονόμων δημιουργήθηκε ένα 
αξιόλογο έργο στο οποίο μπορούν να ανατρέξουν όλοι οι 
ερασιτέχνες φίλοι της γλώσσας και της ορολογίας, όσοι 
καταπιάνονται με αρχεία στην εργασία τους αλλά και οι ειδικοί: 
αρχειοφύλακες, έφοροι χειρογράφων, αρχειονόμοι (από τα 
αγγλικά: archivists, manuscript curators, and records managers) 
Στην πραγματικότητα πρόκειται για την τρίτη έκδοση του εν λόγω 
γλωσσαρίου το οποίο απευθύνεται σε ευρύτερο κοινό 
επιχειρώντας να γεφυρώσει τον κόσμο των αρχείων, την 
πληροφορική και τον επιχειρηματικό κόσμο. Αυτό το επιτυγχάνει 
με την ερμηνεία αρχειονομικών εννοιών για ανθρώπους που 
έρχονται από άλλες επιστήμες και συγχρόνως με την ερμηνεία 
εννοιών από άλλες επιστήμες για αρχειονόμους.  
Ιδού η ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.archivists.org/glossary/Introduction.asp 
Α.Ν. 

 
 
 

 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

1
PT έλα κι εσύ 

Expert system – Έμπειρο σύστημα; 

Με αφορμή ερώτημα του αναγνώστη του «O» κ. Α. Μπίρη, τόσο η 
ΜΟΤΟ2

P όσο και η ομάδα  ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ13,  συλλογικά μέλη της 

                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
2 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), στο πλαίσιο επίσημης συνεργασίας με 
τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 
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ΕΛΕΤΟ, επανεξέτασαν τον όρο expert system της 〈Τεχνητής 
Νοημοσύνης〉 που είχαν παλαιότερα αποδώσει με τον ισοδύναμο 
ελληνικό όρο έμπειρο σύστημα, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβλημα όπως θα δούμε παρακάτω. 
Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 2382-28:1995 
(ισοδύναμο ΕΛΟΤ 996-28) έχουμε τους ακόλουθους ορισμούς: 

γνωσι(ο)παγές σύστημα (knowledge-based system, 
KBS) 
σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών που συντελεί στην 
επίλυση προβλημάτων σε συγκεκριμένο τομέα ή περιοχή 
εφαρμογής με συναγωγές από μια βάση γνώσεων 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
1 Ο όρος "γνωσιοπαγές σύστημα" χρησιμοποιείται μερικές φορές ως 

συνώνυμο του όρου "έμπειρο σύστημα", που συνήθως 
περιορίζεται στις γνώσεις εμπειρογνωμόνων (εμπειρογνωσία). 

2 Μερικά γνωσιοπαγή συστήματα διαθέτουν μαθησιακές ικανότητες. 
 

έμπειρο σύστημα (expert system, ES) 
γνωσι(ο)παγές σύστημα που συντελεί στην επίλυση 
προβλημάτων σε συγκεκριμένο τομέα ή περιοχή εφαρμογής με 
συναγωγές από μια βάση γνώσεων αναπτυγμένη από την 
ανθρώπινη εμπειρογνωσία 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
1 Ο όρος "έμπειρο σύστημα" χρησιμοποιείται μερικές φορές ως 

συνώνυμο του όρου "γνωσιοπαγές σύστημα", αλλά θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται για να τονιστεί η γνώση εμπειρογνωμόνων. 

2 Μερικά έμπειρα συστήματα είναι ικανά να βελτιώνουν τη βάση 
γνώσεών τους και να αναπτύσσουν νέους κανόνες συναγωγής 
βασιζόμενα στην εμπειρία τους από προηγούμενα προβλήματα. 

 
Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει ένα expert system και τη διεπαφή 
του με τον χρήστη. 
 
 
 
 
 
 
Δ. Ανάλυση και προτάσεις 
 
<Βρισκόμαστε στο θεματικό πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης>  
Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι έχουμε χρησιμοποιήσει  
 
Το expert system διαθέτει αφενός μια βάση γνώσεων η οποία έχει 
τροφοδοτηθεί με γνώσεις ενός ή περισσότερων εμπειρογνωμόνων 
(εμπειρογνωσία) από ένα συγκεκριμένο τομέα και διαθέτει και 
κανόνες λογικής (μηχανή συναγωγής συμπερασμάτων) με τους 
οποίους επεξεργάζεται και συνδυάζει τις γνώσεις αυτές και συνάγει 
συμπεράσματα τα οποία δίνει ως απαντήσεις-λύσεις στον χρήστη. 
Το expert system λοιπόν παίζει το ρόλο ενός εμπειρογνώμονα. 
Πρέπει να επισημανθεί ότι σύμφωνα με τη σημείωση 2 υπάρχουν 
expert systems που αναπτύσσουν από μόνα τους περαιτέρω τόσο 
τη βάση γνώσεών τους όσο και τη λογική τους· με άλλα λόγια 
βελτιώνουν την «εμπειρογνωσία» τους. 
Έχουν υιοθετηθεί οι αποδόσεις: 

expert {ουσιαστικό} = εμπειρογνώμονας 
expert {επίθετο} = εμπειρογνωσιακός  π.χ. expert analysis = 
εμπειρογνωσιακή ανάλυση 
expertise {ουσιαστικό} = εμπειρογνωσία (που διαθέτει ο 
εμπειρογνώμονας) 
expertise {ουσιαστικό} = εμπειρογνωμοσύνη (= γνωμάτευση 
εμπειρογνώμονα) 

 
Ανάλυση του αγγλικού όρου και εφαρμογή του Aναλογικού 
Kανόνα: 

expert system: σύμπλοκο δίλεκτο του τύπου dD  
(d: προσδιορίζον συνθετικό – D: Προσδιοριζόμενο συνθετικό) 
expert ≡ d   π4 ≡ εμπειρογνώμονας, εμπειρογνωμονικός, 
εμπειρογνωμικός, εμπειρογνωσιακός, της εμπειρογνωσίας 
system ≡ D   Π5 ≡ σύστημα 

                                                                                
3 ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1: Ομάδα Εργασίας 1 “Ορολογία Πληροφορικής” της Τε-
χνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ48 «Ηλεκτρονική Επεξεργασία Πληροφοριών», 
του ΕΛΟΤ. Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ. 

4  π: προσδιορίζον συνθετικό (του σύμπλοκου όρου) 
5  Π: Προσδιοριζόμενο συνθετικό (του σύμπλοκου όρου) 

Υποψήφιοι ελληνικοί ισοδύναμοι όροι που εξετάστηκαν από 
τις δύο Ομάδες και από το ΓΕΣΥ:  

σύστημα εμπειρογνώμονας6 (Ππ),  
σύστημα εμπειρογνώμονα7 (Ππ),   
εμπειρογνώμονας σύστημα (Ππ)8 
εμπειρογνωσιακό σύστημα9 (πΠ), 
εμπειρογνωσικό σύστημα10 (πΠ), 
εμπειρογνωμονικό σύστημα (πΠ), 
εμπειρογνωμικό σύστημα11 (πΠ), 
σύστημα εμπειρογνωσίας (Ππ) 

Τελική επιλογή όρου  

Ύστερα από συζήτηση στις δύο Ομάδες και στο ΓΕΣΥ 
αποφασίστηκε να τεθούν δημοσίως (δημόσια κρίση) αφενός το 
ερώτημα της σκοπιμότητας αλλαγής της αρχικής απόδοσης 
έμπειρο σύστημα και αφετέρου η ψήφιση εναλλακτικού όρου από 
μια σειρά προτεινόμενων αποδόσεων.  

Καλείται, λοιπόν, ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος να δηλώσει ΝΑΙ 
σε μία από τις γραμμές του παρακάτω πίνακα  

Ισοδύναμος ελληνικός όρος για τον 
αγγλικό όρο expert system  

ΝΑΙ 

Να μείνει: έμπειρο σύστημα  

Προτιμώ: σύστημα εμπειρογνώμονας  

Προτιμώ: εμπειρογνωμονικό σύστημα  

Προτιμώ: εμπειρογνωμικό σύστημα  

Προτιμώ: εμπειρογνωσιακό σύστημα  

και να στείλει τον πίνακα είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 
valeonti@otenet.gr είτε τηλεομοιοτυπικά στον αριθμό 2108068299. 

Κ.Β. 

 

«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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής, Θ. Βαμβάκος, Κ. Ζερίτη, Μ. Καρδούλη,  
Α. Λάμπρου-Γκόνου, Ε. Μάντζαρη, Α. Νικολάκη, Ζ. Ξενάκη-Βαρλά, 
Δ. Παναγιωτάκος. 

Τηλέφωνα:  πρωί: 210-8619521, 210 6118986 
 βράδυ: 210-8619521, 6974321009 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma0.htm 

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

Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
ή μέρους του «Ο» με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 

 
 

                                                 
6 Δύο ουσιαστικά όπως οι όροι κράτος μέλος, λέξη-κλειδί κτλ. 
7 Δηλαδή τύπου εμπειρογνώμονα (γενική της ιδιότητας που όμως δημιουργεί 
αμφισημία γιατί μπορεί να εκληφθεί ως γενική κτητική) 

8 Απορρίπτεται εξαρχής γιατί αντιστρέφει το ρόλο των άμεσων συνθετικών 
9  Παράγωγο από την εμπειρογνωσία (expertise) 
10 To εμπειρογνωσικό σύστημα (μαζί και το εμπειρογνωστικό), που δεν 
παραπέμπει άμεσα στην εμπειρογνωσία, κρίθηκε λιγότερο κατάλληλο 
έναντι του εμπειρογνωσιακού.  

11 To επίθετο εμπειρογνωμικός δεν προέρχεται από κανονική σύνθεση όπως 
το εμπειρογνωμονικός, αλλά από σύμμειξη (είναι σύμμειγμα)· είναι όμως 
αποδεκτό.  

χρήστης 

Εμπειρογνωσία 

Στοιχεία 
Βάση γνώσεων 

Μηχανή συναγωγής 

Έμπειρο σύστημα 
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ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ
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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) 
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Ο Βασίλης Α. Φιλόπουλος 
 

ανήκει πια στην Ιστορία, 
εκεί όπου 
ο ίδιος έγραψε χρυσές 
σελίδες σε πολλούς 
τομείς όπως:  
στην Τυποποίηση,  
στην Ποιότητα και  
στην Ορολογία 

Ο εκ των πρωτεργατών της ίδρυσης/θεμελίωσης (1976) και 
ανάπτυξης του ΕΛΟΤ, ο εμπνευστής της δημιουργίας (1992) 
της ΕΛΕΤΟ, βασικό ιδρυτικό μέλος της και επί 14 έτη 
πρόεδρός της, έφυγε για πάντα την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 
2006. Τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2006 ώρα 15.00, η 
οικογένειά του, οι συγγενείς, οι φίλοι του, αλλά και πολλά 
μέλη από τη μεγαλύτερη οικογένειά του, την ΕΛΕΤΟ, τον 
κατευοδώσαμε στο τελευταίο του ταξίδι.  
Δυο συνεργάτες του, ένας παλαιός – ο Κώστας Βαλεοντής, 
σημερινός πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ – και ένας νεότερος – ο 
Γιάννης Σαριδάκης, στέλεχος του ΕΛΟΤ και μέλος της 
ΕΛΕΤΟ, του απηύθυναν λόγια μνήμης και τιμής. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ αποφάσισε να τιμήσει 
τη μνήμη του αφιερώνοντάς του το 6ο Συνέδριο «Ελληνική 
Γλώσσα και Ορολογία» που θα πραγματοποιηθεί το 
Νοέμβριο του 2007 και διοργανώνοντας ειδική ημερίδα σε 
συνεργασία με το ΤΕΕ και τον ΕΛΟΤ (πρόταση που 
συζητήθηκε στην επιτροπή τυποποίησης ΕΛΟΤ/ΤΕ21 η 
οποία λειτουργεί στο ΤΕΕ και ασχολείται με πρότυπα που 
αφορούν τις αρχές, τις μεθόδους και τις εφαρμογές της 
Ορολογίας). 

Επικήδειος λόγος του Κ. Βαλεοντή: 
Φίλε Βασίλη, 
Δεν χρειάζεται να σου πλέξω κανένα ειδικό εγκώμιο, γιατί είμαι 
σίγουρος ότι όλοι όσοι σε γνώρισαν – ανάμεσα σ’ αυτούς πιστεύω 
είναι και όλοι οι παρόντες σε τούτη την αποχαιρετιστήρια ώρα – 
ξέρουν πολύ καλά ποιος άνθρωπος ήσουν. 
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6ο Συνέδριο 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 

1-3 Νοεμβρίου 2007, Αθήνα 
αφιερωμένο στον αείμνηστο Βασίλη Α. Φιλόπουλο 

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 3 

 
Θα σταθώ, μόνο, σε τρεις χαρακτηριστικές πλευρές σου, που τις 
βίωσα και τις αγάπησα και που μου ενέπνευσαν διδάγματα ζωής. 
 
Πρώτη πλευρά σου ήταν «ο Βασίλης ο άνθρωπος»: 
Ο σοβαρός, ο ήρεμος, ο πράος, ο προσηνής, ο καταδεκτικός, ο 
δημοκρατικός, ο λάτρης της ελληνικής γλώσσας. Ένας άνθρωπος 
που χαιρόμουν να του είμαι φίλος και συνεργάτης επί 30 χρόνια, 
από τα πρώτα κοινά βήματα της πορείας μας, από το 1976 (έτος 
ίδρυσης και αρχής λειτουργίας του ΕΛΟΤ). 

Μια δεύτερη πλευρά σου ήταν «ο Βασίλης της τυποποίησης»: 
Ο ευρυμαθής μηχανικός, ο καθ’ όλα άξιος και κατάλληλος για τη 
θέση στην οποία σε πρωτογνώρισα: τη θέση του Διευθυντή 
Τυποποίησης του ΕΛΟΤ, σε μια εποχή όπου, ενώ ο ΕΛΟΤ, ως 
οργανισμός, στρατάριζε στα πρώτα νηπιακά βήματά του, εσύ με 
ανασκουμπωμένα τα μανίκια είχες την ορμή και τη θέρμη να 
εμφυσήσεις σε μας, τους πάνω από διακόσιους εξωτερικούς 
συνεργάτες, την αναγκαιότητα της Τυποποίησης – μιας τεχνικής 
και εξαρχής δημοκρατικής διεργασίας – ως μοχλού τεχνικής 
προόδου της χώρας και να κάνεις τη Διεύθυνση Τυποποίησης να 
«καλπάζει» με πλήρη ταχύτητα.  
Ήταν τότε – στα τέλη της δεκαετίας του 1970 – η χρυσή εποχή 
της ελληνικής Τυποποίησης. Στις πολυάριθμες επιτροπές και 
ομάδες εργασίας, των οποίων ήσουν προϊστάμενος, ήθελες να 
είσαι, και ήσουν πράγματι, για όλους ο «Βασίλης» – με το μικρό 
σου όνομα – κι ανάγκαζες με τον τρόπο σου πολλά από τα μέλη 
να «κατεβούν» από τον «πληθυντικό» της αυθεντίας στον 
«ενικό» της ειλικρινούς και φιλικής συνεργασίας. Και έγινε θεσμός 
ο «ενικός αριθμός» στα όργανα της ελληνικής τυποποίησης και η 
λειτουργία των τεχνικών επιτροπών του ΕΛΟΤ υπόδειγμα 
δημοκρατικής συλλογικής συνεργασίας. 
Κι αργότερα, όταν άρχισε η εποχή της Ποιότητας, ήσουν εκεί 
πρωτοπόρος και δάσκαλος για να τονίζεις προς κάθε κατεύθυνση 
την ουσιώδη και αποτελεσματική εφαρμογή των προτύπων για τα 
συστήματα ποιότητας, για να υπάρχει πράγματι ποιότητα... 
 
Μια τρίτη πλευρά σου ήταν «ο Βασίλης της ελληνικής 
γλώσσας»: 
Ο κλασικά γλωσσικά καταρτισμένος τεχνικός που έβλεπε καθαρά 
ότι βάση της επιστημονικής και τεχνικής επικοινωνίας ήταν η 
ανάπτυξη της ειδικής γλώσσας του κάθε τομέα. Ότι το θεμέλιο 
της τεχνικής τυποποίησης είναι η κοινή τεχνική ορολογία μέσα 
στην αντίστοιχη επιστημονική κοινότητα. Και εφόσον μιλάμε για 
ελληνική γλωσσική κοινότητα ήρθε από την αρχή στο προσκήνιο 
της δράσης σου η «ελληνική ορολογία». Εδώ ήταν το μεγάλο 
«πάθος» στο οποίο με βρήκες από την αρχή σύντροφο και 
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συνοδοιπόρο. Αλλά ο ΕΛΟΤ και οι κρατικοί φορείς δεν μπορούσαν 
να καλύψουν το μεγάλο κενό της ελληνικής ορολογίας.  
Η ίδρυση της ΕΛΕΤΟ, το 1992, ύστερα από δική σου πρόταση, 
ήταν η διέξοδος που δόθηκε στο πάθος για ελληνικούς όρους 
των 46 ιδρυτικών μελών από πολλούς τομείς της επιστήμης και 
τεχνολογίας. Η ΕΛΕΤΟ συνδέθηκε όλα αυτά τα χρόνια με το όνομά 
σου. Για τα 14 χρόνια ζωής και επιτυχιών της ήσουν ο 
εμπνευσμένος Πρόεδρος αφενός του Διοικητικού Συμβουλίου της 
και αφετέρου των Συνεδρίων της και των εκδηλώσεών της. Και 
μακάρι να ήσουν για πολλά χρόνια ακόμα! Μακάρι να μην 
προέκυπταν οι λόγοι που έφεραν τούτη δω την αδήριτη στιγμή! 
Φίλε Βασίλη, ήρθε η στιγμή να σου απευθύνω, από εμένα και από 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των άλλων οργάνων της 
ΕΛΕΤΟ αλλά και από όλα τα απλά μέλη της ΕΛΕΤΟ, το «ύστατο 
χαίρε». Και ένα να ξέρεις – αν είναι δυνατό να ξέρεις – εκεί που 
βρίσκεσαι: Ότι θα είσαι για πάντα στη μνήμη και στην καρδιά 
μας! 

Επικήδειος λόγος του Ι. Σαριδάκη: 
Αποχαιρετισμός στο Βασίλη Φιλόπουλο 
Βιογραφικά 
Ο Βασίλης Φιλόπουλος του Ανέστη, γεννήθηκε το 1932.  
Το 1958 αποφοίτησε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο(ΕΜΠ) 
ως Χημικός Μηχανικός. Το 1958-1959 υπηρέτησε ως σημαιοφόρος 
χημικός στο Ναύσταθμο Σαλαμίνος. Έκανε το μεταπτυχιακό του στο 
Imperial College to 1960-1961.  
Μέχρι το 1966, δούλεψε στον Εθνικό Οργανισμό Ελληνικής 
Χειροτεχνίας, στην κεραμοποιία Άτλας και στην Esso Pappas.  
Από το 1966 μέχρι την πρόσληψή του στον ΕΛΟΤ το 1977 δούλεψε 
στην Κολούμπια, Ελληνική Βιομηχανία Ηχογραφημάτων Α.Ε. ως 
μηχανικός παραγωγής και ως τεχνικός διευθυντής. Εκεί ανέπτυξε 
και εφήρμοσε βιομηχανικά πρότυπα για τις μαγνητικές ταινίες και τις 
λιθογραφικές διεργασίες. 
Υπήρξε άμισθος βοηθός στο εργαστήριο τεχνολογίας τροφίμων στο 
ΕΜΠ και καθηγητής μέσων και ανωτέρων σχολών χημικών και 
τεχνολόγων μηχανικών. Επιμελήθηκε της μετάφρασης και της 
μετατροπής των μονάδων στο γνωστό βιβλίο  των Χημικών 
Μηχανικών «Βασικαί Φυσικαί Διεργασίαι Χημικής Μηχανικής», 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος , 1971, των McCabe and Smith. 
Τέλος, ο Βασίλης Φιλόπουλος υπηρέτησε στον Ελληνικό 
Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), από το 1977 έως το 1998  σε 
σημαντικές θέσεις ευθύνης για την εκπόνηση και διάδοση των 
προτύπων και της ποιότητας και αφιέρωσε τη ζωή του στον αγώνα 
για την καθιέρωση και τη διάδοση Ελληνικής ορολογίας. 

Το μάθημα ζωής 
Η παιδεία και η αγάπη για την ελληνική γλώσσα 
Όχι ως απλό εργαλείο επικοινωνίας, αλλά ως αξία. Αγαθό που θέλει 
φροντίδα και αγάπη. Θέλει καλλιέργεια για να κοινωνήσουμε με το 
ιστορικό, πληροφοριακό φορτίο των λέξεων. Και να επιτύχουμε την 
επικοινωνία της πληροφορίας και γνώσης, μέσω της αναγκαίας 
ακρίβειας του τεχνικού λόγου.  

Η αγάπη για τη γνώση και επιστημοσύνη 
Πίστευε και μοχθούσε για την επικοινωνία της γνώσης. Ήθελε να 
διδάσκει, αλλά και να μαθαίνει συνεχώς. Το Πολυτεχνείο και η 
ακαδημαϊκή κοινότητα γενικότερα ήταν το σημείο αναφοράς για τη 
γνώση και αντικείμενο ιδιαίτερου σεβασμού. Μαζί του, αίφνης, 
βίωνες την ιδιότητα  του χημικού μηχανικού ως τίτλο τιμής.  

Η κοινωνική ευαισθησία ως οδηγός ζωής και συμπεριφοράς 
Στο γραφείο του στον ΕΛΟΤ, τα θέματα και οι φάκελοι για τους 
καταναλωτές, τις επαγγελματικές ενώσεις, τους εργαζομένους και 
τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ήταν το πρώτο πράγμα, μετά από 
τα λεξικά, που έβλεπε κανείς. 
Το όνειρό του για τη διαβούλευση με την κοινωνία και τις 
οργανώσεις της και η θεσμοθέτησή της με το κοινωνικό συμβούλιο 
του ΕΛΟΤ, αποτελεί παρακαταθήκη για μας. Ένα όραμα που 
πρέπει να πραγματοποιηθεί. 

Η απλότητα και η ζεστασιά στην καθημερινή συνεργασία 
Οι συνεργάτες του στον ΕΛΟΤ, μαζί με την αίσθηση του καθήκοντος 
ένιωθαν την υποστήριξη, το χιούμορ και τη ζεστασιά της 
συνεργασίας. 
Σε ευχαριστούμε γιατί μοιράστηκες μαζί μας το όραμα και την 
περηφάνια για το σχεδιασμό και υλοποίηση φιλόδοξων έργων. 
Όπως η καθιέρωση του θεσμού των συνεδρίων για την «Ελληνική 

γλώσσα και ορολογία». Η καθιέρωση των συμποσίων για την 
«Ποιότητα και ανταγωνιστικότητα στις επιχειρήσεις τροφίμων στην 
Ελλάδα». 
Στο τελευταίο ταξίδι θα συναντήσεις τους συνεργάτες σου στον 
ΕΛΟΤ, στις επιτροπές τυποποίησης και στην Ελληνική Εταιρεία 
Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ), που έφυγαν νωρίς. Συνεργάτες που 
μοιραστήκατε αξίες και αγώνες. Για την ποιότητα και την ακρίβεια 
του τεχνικού λόγου. Τη δίψα για την τεχνογνωσία και την 
επιστημοσύνη. Τη συστηματικότητα και την προσοχή στη 
λεπτομέρεια.  
Τη Μαρία Παπαδάκη, το Λαζαρίδη, τον Παπαευαγγέλου, τον Ιωνά, 
το Δρόσο, τον Κοφινά, το Μήτσαρη, το Λαμπρινόπουλο, τον Φίλη 
και το Δερματάκη. Και άλλους που δεν γνωρίζω ή δεν ενθυμούμαι. 
Εμείς, που μένουμε, σου ευχόμαστε καλό σου ταξίδι. Και ως 
αφιέρωση, τις παρακάτω σκέψεις. 
Το κυρίαρχο κλίμα της υποβάθμισης αξιών που οδηγεί σε λάθος 
στάσεις και επιλογές δεν μας πτοεί. Υπάρχουν έντιμοι άνθρωποι. 
Νέοι και λιγότερο νέοι, όπως ο φίλος και επί χρόνια συνεργάτης 
σου, Κώστας Βαλεοντής. Άτομα εμπνευσμένα και ευαισθητο-
ποιημένα. Προικισμένα και μαθημένα στη δουλειά. Αυτοί θα 
πάρουν τη σκυτάλη. Και το έργο πολιτισμού για την ποιότητα με 
αρχές και κανόνες θα συνεχιστεί. Η κοινωνία μας το αξίζει.   
Οι συνεργάτες του στον ΕΛΟΤ 
Αθήνα, 2006-12-11 
 

Φόρος τιμής στον Βασίλη Φιλόπουλο 
(από την Αντιπρόεδρο του ΓΕΣΥ Μαρία Καρδούλη) 

Μέσα από την Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας διέκρινα δύο 
χαρακτηριστικά του Προέδρου της που σφράγισαν την 
προσωπικότητά του και την πορεία της. 
Το πρώτο αναφέρεται στη συμβολή του για την οργάνωση, 
επιστημονική επίβλεψη, διεκπεραίωση και διεξαγωγή των 
Συνεδρίων της ΕΛΕΤΟ, τα οποία αποτελούν σταθμό για την 
επιστημονική κοινότητα στη σύγχρονη Ελλάδα. Τα πρακτικά των 
συνεδρίων είναι η καταγραφή της ορολογικής κατάστασης στην 
Ελλάδα και διεθνώς και τα οποία φρόντιζε να έχουν εκτυπωθεί 
τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη του Συνεδρίου. 
Το ασίγαστο πάθος του Προέδρου Φιλόπουλου για την ελληνική 
επιστημονική γλώσσα γινόταν έκδηλο και από την καινοτομική για 
την εποχή του προσέγγιση, αυτή που εύκολα θα αποκαλούσε 
κανείς «ορολογική προσέγγιση». 
Αυτή διαφαίνεται και από το ύφος των αρθριδίων του 
Ορογράμματος, στο οποίο μας είχε μυήσει όλους. Ουσιατικό, λιτό, 
«απλοφιλικό» ή αλλιώς ελληνικό, ήταν το ύφος του, το οποίο 
χαρακτήριζε και το τεχνικό κείμενο γενικά και ειδικά. 
Την τεχνογνωσία αυτή είχε την ευκαιρία να διδάξει και στους 
μεταπτυχιακούς σπουδαστές του Ιόνιου Πανεπιστημίου και μ’ 
αυτόν τον τρόπο μετέφερε και στη νεότερη γενιά γνώσεις για την 
τυποποίηση της επιστημονικής γλώσσας η οποία ως κατ’ 
εξοχήν μονοσήμαντη προσφέρεται στη φαινομενική στασιμότητα 
της γλώσσας, αφού μόνο η οριστική και καθοριστική πτυχή 
της, είχε και έχει στόχο να προσδιορίσει το επίπεδο ή το βαθμό 
της τεχνογνωσίας για το κάθε γνωστικό πεδίο, ώστε να προωθηθεί 
η περαιτέρω αναζήτηση ακριβέστερης γνώσης αφού αυτή συνεχώς 
συμπληρώνεται και διευκρινίζεται. 
Υπηρέτησε την επιστημονική γλώσσα κατά τρόπο μοναδικό και η 
απουσία του μας στοιχίζει· ωστόσο το έργο του και το υπόδειγμά 
του θα παραμείνουν να καθοδηγούν. 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την προσφορά σου αγαπητέ Βασίλη! 

 
λέξεις, λόγοι, έπη και ρήματα: 

του λέγω παράγωγα 
Σε ένα φύλλο του περιοδικού μας αφιερωμένο στη γλώσσα μας, 
προς τιμήν του εμπνευστή και ιδρυτή της ΕΛΕΤΟ, Βασίλη 
Φιλόπουλου, φυσικό είναι οι πρώτες λέξεις που φυσιολογικά θα 
προφερθούν σ’ αυτό να είναι οι λέξεις «λέγω», «λόγος», «λέξις». 
Με τη σκέψη αυτή επιλέξαμε το ρήμα λέγω, δίνοντας ελάχιστα 
μόνο δείγματα από τα πάμπολλα παράγωγά του, που 
προκύπτουν από τους τύπους των χρόνων του: – λέγω (ενε-
στώτας), – είπον (αόριστος) – ερώ (μέλλοντας). 
– λέγω > λόγος, ως πρώτο συνθετικό: λογοθέτης, λογοτέχνης, 

λογοδοσία, λογοκρισία 
 ως δεύτερο συνθετικό: βιολόγος, βοτανολόγος, γεωλόγος, 

ορολογία 
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– λέξις > λεξικό, λεξιλόγιο, λεξικογράφος, λεξικογραφία, λεξιπενία, 
– είπον > έπος: στη μορφή της αυτή η λέξη σημαίνει κυρίως 

έκθεση, ιστόρηση γεγονότων, κατορθωμάτων, ηρωισμών κλπ., 
εποποιΐα. Στη σημερινή γλώσσα η λέξη χρησιμοποιείται σε 
εκφράσεις όπως: «έπεα πτερόεντα» και «άμ’ έπος άμ’ έργον». 

 Σε προηγούμενο φύλλο του «Ο» είχαμε αναφερθεί στη λέξη 
«νήπιο», που προκύπτει από το στερητικό νη- και τη λέξη 
έπος (νη -έπος  νήπιον (που δεν μπορεί, ακόμη, να εκφέρει 
λόγο – να μιλήσει). 

– ερώ > ρήμα: το ειρημένο, η φράση, ο λόγος. 
ΠΗΓΕΣ: 1. Εγκυκλ. ΠΑΠΥΡΟΣ-ΛΑΡΟΥΣ, 2. Λεξικόν της Ελληνικής 
Γλώσσης, 3. Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. 

Ζ.Ξ-Β. 
 

   6ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και 
Ορολογία» 

1-3 Νοεμβρίου 2007 στην Αθήνα 
Συνεχίζεται αδιάλειπτα ο θεσμός των Συνεδρίων για την Ορολογία 
που διοργανώνονται κάθε δύο έτη από την ΕΛΕΤΟ μαζί με 
πολλούς άλλους φορείς συνδιοργανωτές. 
Μετά την από κοινού με το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) επιτυχή 
διοργάνωση του 5ου Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 
στην Κύπρο το ΔΣ της ΕΛΕΤΟ έκανε δεκτή πρόταση του ΠΚ για 
συνδιοργάνωση και του 6ου Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα και 
Ορολογία» που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 1-3 
Νοεμβρίου 2007. Το 6ο Συνέδριο θα είναι αφιερωμένο στον 
αείμνηστο πρόεδρο της ΕΛΕΤΟ, εμπνευστή της διοργάνωσης των 
συνεδρίων αυτών και πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής σε όλα 
τα προηγούμενα συνέδρια Βασίλη Α. Φιλόπουλο, που χάθηκε 
πρόσφατα. 
Εκτός από τους δύο βασικούς συνδιοργανωτές (ΕΛΕΤΟ και ΠΚ), το 
ΔΣ αποφάσισε να καλέσει να συμμετάσχουν, εάν το θέλουν, ως 
συνδιοργανωτές και όλοι οι φορείς που ήταν συνδιοργανωτές στα 
προηγούμενα συνέδρια. Ορίστηκε πρόεδρος της Οργανωτικής 
Επιτροπής ο πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ Κώστας Βαλεοντής και 
πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής η καθηγήτρια του ΠΚ 
Μαριάννα Κατσογιάννου και αποφασίστηκε ότι κάθε φορέας 
συνδιοργανωτής θα ορίσει εκπρόσωπό του στην Οργανωτική 
Επιτροπή, ενώ ως μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής έχουν 
προταθεί φυσικά πρόσωπα με παρουσία και έργο στην Ορολογία.  
Έχει ήδη σχηματιστεί ο πυρήνας των δύο επιτροπών από μέλη του 
ΔΣ και του ΓΕΣΥ της ΕΛΕΤΟ και από καθηγητές του ΠΚ και έχει 
ζητηθεί από τους φορείς συνδιοργανωτές των προηγούμενων 
συνεδρίων, εφόσον επιθυμούν να είναι και πάλι συνδιοργανωτές, 
να ορίσουν εκπροσώπους τους. 
Σύντομα θα εκδοθεί η πρώτη ανακοίνωση με την πρόσκληση για 
υποβολή περιλήψεων, της οποίας όμως το βασικό περιεχόμενο – 
και κυρίως το θεματολόγιο και τις κρίσιμες ημερομηνίες – 
προαναγγέλλουμε στους αναγνώστες του «Ο», δεδομένου ότι 
πολλοί από αυτούς ήταν ομιλητές στα προηγούμενα συνέδρια και 
πιθανόν να ενδιαφέρονται να υποβάλουν εργασίες για ανακοίνωση 
και στο 6ο Συνέδριο. 

Στοιχεία από την Πρόσκληση για υποβολή περιλήψεων 
ανακοινώσεων 

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση της κατάστασης της 
Ελληνικής Γλώσσας και Ορολογίας στις σημερινές ελληνικές, 
ευρωπαϊκές και παγκόσμιες συνθήκες, από τη σκοπιά τόσο της 
ορολογικής, θεωρητικής και εφαρμοσμένης, έρευνας όσο και των 
ορολογικών εφαρμογών και ο συντονισμός των ορολογικών εργα-
σιών σε Ελλάδα και Κύπρο 
Το θεματολόγιο του Συνεδρίου είναι: 
1. Διαχρονική θεώρηση θεμάτων Ορολογίας 
2. Γλωσσολογικές-Οντολογικές αρχές Ορολογίας (Ορολογία και 

γνώση, αρχές και μέθοδοι οροδοσίας κτλ.) 
3. Διδακτική και Ορολογία 
4. Ορολογία συγκεκριμένων θεματικών πεδίων – Λεξικογραφικές 

και μεταλεξικογραφικές μελέτες 
5. Ορολογικοί πόροι (ειδικά ερμηνευτικά ή πολύγλωσσα λεξικά, 

συλλογές όρων, σώματα ειδικών κειμένων) 
6. Τυποποίηση Ορολογίας (διεθνοποίηση εννοιών και 

διαγλωσσική τυποποίηση και αντιστοίχιση όρων, προτάσεις 
Ορολογίας) 

7. Νέες Τεχνολογίες και Ορολογία 
8. Ορολογία και Μετάφραση 
9. Δραστηριότητα φορέων και οργάνων Ορολογίας. 

Το Συνέδριο είναι ανοικτό σε όποιον ενδιαφέρεται για την 
Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό. Επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η ελληνική, η 
αγγλική και η γαλλική. 
Καλούνται οι εισηγητές που επιθυμούν να παρουσιάσουν εργασία 
για ανακοίνωση στο συνέδριο, να υποβάλουν περίληψη. Η 
περίληψη πρέπει να είναι σε μια από τις επίσημες γλώσσες του 
συνεδρίου και δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 120 λέξεις 
ούτε μεγαλύτερη από 200 λέξεις. Στο φύλλο της περίληψης θα 
πρέπει να αναγράφονται: ο υπέρτιτλος 6ο Συνέδριο «Ελληνική 
Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007, ο τίτλος 
της ανακοίνωσης και τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, ταχ. 
διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλεομοιότυπο, ηλ-διεύθυνση) του 
συγγραφέα ή των συγγραφέων και να αναφέρεται σε ποια ενότητα 
ή σε ποιες ενότητες εντάσσεται η ανακοίνωση κατά τη γνώμη του 
συγγραφέα. 
Το κείμενο της περίληψης πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή 
doc (MS WORD) και να σταλεί με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ως 
συνημμένο, στη διεύθυνση: valeonti@otenet.gr μέχρι και τις 5 
Μαρτίου 2007. 
Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου θα κρίνει τις περιλήψεις 
ως τις 5 Απριλίου 2007 και θα στείλει στους συγγραφείς που θα 
επιλεγούν τις απαραίτητες πληροφορίες για την επεξεργασία των 
πλήρων κειμένων των ανακοινώσεων, τα οποία θα πρέπει να 
αποσταλούν στην ΕΛΕΤΟ, σε ηλεκτρονική μορφή, το αργότερο ως 
τις 15 Ιουνίου 2007. 
Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι οι Έλληνες ομιλητές, έστω και αν έχουν 
υποβάλει περίληψη και/ή κείμενο σε άλλη επίσημη γλώσσα του 
Συνεδρίου, θα κληθούν να παρουσιάσουν την ανακοίνωσή τους 
στα ελληνικά και να περιλάβουν γλωσσάριο με τα ελληνικά 
ισοδύναμα των βασικών ξενόγλωσσων όρων του κειμένου τους. 
Για πληροφορίες: τηλ. 6974321009, ηλ-ταχ. valeonti@otenet.gr  

Κ.Β. 

Με τις πιο θερμές μας ευχές για το 2007 
σας προσκαλούμε στη συνεστίαση και το 

κόψιμο της πίτας της ΕΛΕΤΟ 
που θα γίνει στις 9 Φεβρουαρίου 2007 
ώρα 20.00 στην ταβέρνα: Ο ΧΡΗΣΤΟΣ 

Δουκίσσης Πλακεντίας 34, Χαλάνδρι 
κοντά στο σταθμό ΧΑΛΑΝΔΡΙ του μετρό 

(τηλ. 210 684 0698) 
Καλό φαγητό, άφθονο κρασί και πολλή αγάπη 

Τιμή συμμετοχής: 30 € το άτομο 
 

 Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με Ορολογία 

(Διαρκής Πίνακας του «Ο») 
Σε κάθε φύλλο του «Ο» ο Πίνακας Συνεδρίων/Συμποσίων/ 
Σεμιναρίων που δημοσιεύεται περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν 
σχέση με Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο 
μέλλον, ή έχουν πρόσφατα διεξαχθεί. Η πληροφόρηση του «Ο» 
για τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή 
ηλεκτρονική ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέ-
ντρο Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/),  
και από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-
aet.net), των οποίων η ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
Κάθε φορά αφαιρούνται από τον Πίνακα οι εκδηλώσεις που έχουν 
διεξαχθεί ως το προηγούμενο δίμηνο και προστίθενται άλλες 
μελλοντικές που είναι στη φάση της διοργάνωσης. Η σειρά στον 
Πίνακα ακολουθεί την χρονολογική σειρά με την οποία 
πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις. 
1. Εργομήγυρη για τις Πολιτικές Ορολογίας, Αμβέρσα, 15 

Νοεμβρίου 2006 (Antwerp, Lessius University College) κατά 
την Εβδομάδα Ορολογίας (13-17 Νοε. 2006, Belgium). 
Πληροφορίες: www.nlterm.org/antwerpen2006.htm 

2. 7η Ημερίδα της Ισπανικής Εταιρείας Ορολογίας «Ειδικές 
γλώσσες και γλώσσες τεκμηρίωσης», 24 Νοεμβρίου 2006 (VII 
Jornada de la Asociación Española de Terminología "Lenguas 
de especialidad y lenguajes documentales). Πληροφορίες: 
iahumada@cindoc.csic.es  

3. Ημερίδα Διδακτικής της Μετάφρασης, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
Λευκωσία, 10 Μαρτίου 2007. Πληροφορίες:                             
http://imerida.blogspot.com/  

Κ.Β. 
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    Επιτυχία στην 3η Σύνοδο Κορυφής για την 
  Ορολογία και στη Γεν. Συνέλευση της EAFT: 

Βρυξέλλες, 13-14 Νοεμβρίου 2006 
Η 3η Σύνοδος Κορυφής για την Ορολογία, όπως είχε 
προαναγγελθεί στο προηγούμενο ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ, έλαβε χώρα στις 
13 και 14 Νοεμβρίου 2006 στις Βρυξέλλες και φιλοξενήθηκε από το 
Centre de Terminologie de Bruxelles, Institut Libre Marie Haps, 
μέλος της ΕAFT (Ευρωπαϊκής Ενωσης για την Ορολογία).  
Το διήμερο της Συνόδου Κορυφής αφιερώθηκε, όπως προεβλέ-
πετο, στα παρακάτω τέσσερα θέματα: 

1. Ορολογικές πολιτικές και ορολογικός σχεδιασμός  
2. Μείζονα προβλήματα για τις μικρότερες γλώσσες  
3. Το προφίλ του ορολόγου  
4. Διάφορες συνεργασίες για διάφορες ανάγκες  

Το ακριβές πρόγραμμα ήταν το προαναγγελθέν το οποίο και 
τηρήθηκε.  
Στην Σύνοδο Κορυφής η ΕΛΕΤΟ εκπροσωπήθηκε από τα μέλη της 
Μαριάννα Κατσογιάννου (γλωσσολόγο, καθηγήτρια του Πανεπι-
στημίου Κύπρου) και Θεόφιλο Βαμβάκο (Μηχανολόγο-Ηλεκτρο-
λόγο Μηχανικό, Αντιπρόεδρο του ΔΣ της ΕΛΕΤΟ) οι οποίοι 
εκπροσώπησαν την ΕΛΕΤΟ και στην Γενική Συνέλευση της EAFT 
που συνήλθε στο τέλος της δεύτερης ημέρας.  
Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης προτάθηκε από πλευράς 
ΕΛΕΤΟ η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας της ΕΛΕΤΟ Ελενα 
Μάντζαρη για το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο (Advisory Council) της 
EAFT, και ανακοινώθηκε η ημερομηνία του 6ου Συνεδρίου της 
ΕΛΕΤΟ δηλαδή η 1η  Νοεμβρίου 2007. Η επόμενη Σύνοδος 
Κορυφής για την Ορολογία (2008), αποφασίστηκε να γίνει στο 
Montréal του Καναδά. 
Κατά τη Γενική Συνέλευση έγινε η εκλογή του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου της EAFT, που αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη και 
δεν έχει ακόμη «συνέλθει σε σώμα»: 
- Ms Marie-Pierre Mayar (Centre de Terminologie  de Bruxelles ) 
- Mr Arvi Tavast (Esti Terminology Ühing – ETER, Εσθονία) 
- Ms Rosa Colomer (Termcat-Centre de Terminologia, Καταλωνία, 
Ισπανία) 

- Κα Μαριάννα Κατσογιάννου (ΕΛΕΤΟ, Ελλάδα) 
- Ms Fidelma Ní Ghallchobhair (An Coiste Téarmaíochta, Foras 

na Gaeilge, Ιρλανδία) 
- Ms Marjeta Humar (Fran Ramovs Institute of the Slovenian 

Language, Σλοβενία) 
- Ms Gabriele Sauberer (Réseau International de Terminologie – 

Termnet, Αυστρία) 
Η Κα Rute Costa (Centro de Linguistica da Universidade Nova de 
Lisboa), πρόεδρος του απερχομένου ΔΣ της EAFT, ευχαρίστησε για 
την στήριξη που είχε στην θητεία της και ευχήθηκε ευόδωση του 
όλου έργου της EAFT. 

Θ.Β. 
 

 

1η Συνάντηση Νέων Μεταφρασεολόγων 
στο Αριστοτέλειο Πανεπ. Θεσσαλονίκης 

Στις αρχές Νοεμβρίου 2006, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η 1η 
Συνάντηση Νέων Μεταφρασεολόγων. Η Συνάντηση είχε τίτλο 
«Μεταφραστικές Σπουδές και Έρευνα στην Ελλάδα» και 
διοργανώθηκε από το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
Σπουδών Μετάφρασης και Διερμηνείας της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με τον Τομέα Μετάφρασης και 
Διαπολιτισμικών Σπουδών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας και τον Τομέα Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας του ίδιου ιδρύματος.  
Στόχος της ήταν να συγκεντρώσει νέους Έλληνες ερευνητές που 
δραστηριοποιούνται στο επιστημονικό πεδίο της Μετάφρασης/ 
Μεταφρασεολογίας προκειμένου να επιτευχθεί η ανταλλαγή 
απόψεων αλλά και η χαρτογράφηση της σύγχρονης ερευνητικής 
δραστηριότητας στον συγκεκριμένο χώρο. 
Η Συνάντηση συγκέντρωσε 39 νέους Έλληνες ερευνητές από 
πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού καθώς και περίπου 
εκατό συμμετέχοντες. Στους θεματικούς άξονες συμπεριλαμβά-
νονταν η τεχνική μετάφραση, η διαχείριση ορολογίας, οι νέες 
τεχνολογίες στη μετάφραση, η διδακτική της μετάφρασης, η 
μετάφραση της ποίησης, η λογοτεχνική μετάφραση, ο υποτιτλισμός. 
Η 1η Συνάντηση Νέων Μεταφρασεολόγων ολοκληρώθηκε με μία 
συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με θέμα «Μεταφρασεολογικές 
Σπουδές στην Ελλάδα: παρόν και μέλλον» στην οποία συμμετείχαν 

εκπρόσωποι πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, όπου διδάσκεται η 
μετάφραση. Η συζήτηση επεδίωξε να καταδείξει τα προβλήματα 
που υπάρχουν στη διδασκαλία της μετάφρασης και στην 
εκπαίδευση των μεταφραστών, να ορίσει τις δυνατότητες εξέλιξης 
του κλάδου καθώς και να σχεδιάσει μελλοντικές διαπανεπι-
στημιακές ερευνητικές δράσεις. Μία από τις αποφάσεις που 
λήφθησαν κατά τη διάρκεια της στρογγυλής τράπεζας ήταν η 
καθιέρωση του θεσμού της Συνάντησης Νέων Μεταφρασεολόγων 
ανά διετία. 
Τα Πρακτικά της Συνάντησης πρόκειται να κυκλοφορήσουν σε 
μορφή cd καθώς και να αναρτηθούν στον ιστότοπο των Τμημάτων 
που διοργάνωσαν τη Συνάντηση. 

Ε. Λ. 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

1
PT έλα κι εσύ 

Η διατήρηση της ισοδύναμης γραμματικής 
κατηγορίας στους όρους που αποδίδουν 

(κατασημαίνουν) την ίδια έννοια 
Σύμφωνα με τη γραμματική οι λέξεις υπάγονται σε δέκα 
γραμματικές κατηγορίες, τα γνωστά μέρη του λόγου. π.χ. η 
γραμματική κατηγορία της λέξης ρήμα είναι ουσιαστικό, ενώ η 
γραμματική κατηγορία της λέξης τρέχω είναι ρήμα. Τι γίνεται όμως 
με τους όρους (ή τα ονόματα), που μπορεί να είναι 
μονολεκτικοί/-ά ή πολυλεκτικοί/-ά; Εκεί ορίζουμε την ισοδύναμη 
γραμματική κατηγορία ως τη γραμματική κατηγορία στην οποία 
θα ανήκε ο όρος εάν αυτός ήταν μονολεκτικός, δηλ. τι μέρος του 
λόγου είναι, ή θα ήταν, ο όρος εφόσον αποτελείται, ή αν 
αποτελούνταν, μόνο από μία λέξη. Με την ίδια λογική ορίζονται και 
το ισοδύναμο γένος και ο ισοδύναμος αριθμός ενός όρου. 
Η ισοδύναμη γραμματική κατηγορία του όρου (ή ονόματος) με τον 
οποίο κατασημαίνεται μία δεδομένη έννοια διατηρείται τόσο στην 
ίδια γλώσσα (μεταξύ των συνωνύμων) όσο και μεταξύ γλωσσών 
(μεταξύ των ισοδύναμων όρων)· π.χ. δεν μπορεί αυτή να είναι 
ουσιαστικό στη μία γλώσσα και επίθετο στην άλλη· απεναντίας, το 
ισοδύναμο γένος και ο ισοδύναμος αριθμός είναι μεταβλητά. 
Παραδείγματα:  
συνώνυμα: δεύτερη δύναμη – τετράγωνο (ουσιαστικό-
ουσιαστικό αλλά θηλυκό-ουδέτερο)· τρίτη δύναμη – κύβος 
(ουσιαστικό-ουσιαστικό αλλά θηλυκό-αρσενικό)· διχοτομώ κάθετα 
– τέμνω δίχα και καθέτως (ρήμα-ρήμα) 〈Μαθηματικά〉. 
ισοδύναμα: square – τετράγωνο (ουσιαστικό-ουσιαστικό) 〈Μαθη-
ματικά〉· digital – ψηφιακός (επίθετο-επίθετο), transfer data – δε-
δομένα μεταφοράς (ουσιαστικό-ουσιαστικό, ενικός-πληθυντικός) ή 
addressing information – πληροφορίες διευθυνσιοδότησης 
(ουσιαστικό-ουσιαστικό, ενικός-πληθυντικός) 〈Τηλεπικοινωνίες〉. 

Κ.Β. 

«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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής, Θ. Βαμβάκος, Κ. Ζερίτη, Μ. Καρδούλη, Α. Λάμπρου-
Γκόνου, Ε. Λουπάκη, Ε. Μάντζαρη, Α. Νικολάκη, Ζ. Ξενάκη-Βαρλά, 
Δ. Παναγιωτάκος. 

Τηλέφωνα:  πρωί: 210-8619521, 210 6118986 
 βράδυ: 210-8619521, 6974321009 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma0.htm 

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

Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
ή μέρους του «Ο» με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 

 

                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
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ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society  for  Terminology  (ELETO) 
ΓΡΑΦΕΙΑ: 
Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: 
Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 

 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Τηλ.: 210 8662069, 6974321009, 6974754302 
Τηλεομ.: 210 8068299, 210 8662069 
Ηλ-Ταχ.: Tvaleonti@otenet.gr T 
Ιστότοπος: http://www.eleto.gr/ 

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) 
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www.eleto.gr 
ο ιστότοπος της ΕΛΕΤΟ! 

 
Ο ιστότοπος της ΕΛΕΤΟ είναι πλέον πραγματικότητα. Χάρη στην 
εθελοντική προσφορά του ενεργού μέλους της και «πληροφορικού 
υπευθύνου» Νίκου Βαλεοντή, που έκανε τον σχεδιασμό και 
έγραψε το πρόγραμμα και την επίσης εθελοντική ενασχόληση μιας 
ομάδας μελών του ΓΕΣΥ (ομάδα Ανάπτυξης, Λειτουργίας και 
Συντήρησης ΙΣτοτόπου – ομάδα ΑΛΣΙΣ) με επικεφαλής τον 
Πρόεδρο της ΕΛΕΤΟ (υπεύθυνο περιεχομένου), έγινε πράγματι το 
διαδικτυακό «άλμα». 
Πριν κατατοπίσουμε τον αναγνώστη ξεναγώντας τον στον ιστότοπο, 
πρέπει και από εδώ να τονίσουμε ότι ως τώρα που δεν είχε δικό της 
ιστότοπο η ΕΛΕΤΟ, συνέβαλαν τα μέγιστα το ΤΕΙ Αθηνών και ο 
καθηγητής Στέλιος Φραγκόπουλος, εκλεκτό μέλος της ΕΛΕΤΟ, 
στην προβολή και διάδοση του «Ο» φιλοξενώντας το για κάμποσα 
χρόνια στον ιστότοπο http://sfr.ee.teiath.gr/Orogramma0.htm. Η 
φιλοξενία εξακολουθεί, μόνο που τώρα υπάρχει πρόσβαση και 
μέσω υπερζεύξης από τον νεοσύστατο ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ 
(www.eleto.gr). 
Η αφετηριακή σελίδα του ιστοτόπου της ΕΛΕΤΟ, με τον τίτλο 
«Υποδοχή», καλωσορίζει τον επισκέπτη και τον ενημερώνει ότι ο 
ιστότοπος είναι υπό σταδιακή ανάπτυξη. Τον ενημερώνει επίσης ότι  
ο ιστότοπος είναι δίγλωσσος (ελληνικά-αγγλικά), επεξηγώντας ότι 
κάθε ιστοσελίδα της μορφής  .htm στα ελληνικά έχει την αντίστοιχή 
της στα αγγλικά στην οποία «πηγαίνει» ο ενδιαφερόμενος 
επισκέπτης επικροτώντας με το ποντίκι την αγγλική σημαιούλα που 
βρίσκεται πάνω αριστερά στη σελίδα, και αντίστροφα από κάθε 
αγγλική σελίδα μεταφέρεται στην αντίστοιχη ελληνική επικροτώντας 
την ελληνική σημαιούλα που βρίσκεται στην ίδια θέση. Τα κείμενα 
παραπομπής (συνήθως σε μορφότυπο .pdf ή .doc) ενδέχεται να 
μην υπάρχουν και στις δύο γλώσσες, ή ακόμα να είναι και σε τρίτη 
γλώσσα. Έτσι όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου είναι προσβάσιμο 
από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, Έλληνα ή ξένο. 
Η κύρια διάρθρωση του ιστοτόπου περιλαμβάνει επτά μέρη: 
Τί είναι η ΕΛΕΤΟ 

• Ιστορικό  
• Καταστατικό 
• Διοίκηση 
• Όργανα Ορολογίας 
• Μέλη 

Εκδηλώσεις της ΕΛΕΤΟ 
• Συνέδρια «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 
• Άλλες εκδηλώσεις 

Ορολογικά νέα 
• Ελληνικά 
• Διεθνή 

Άρθρα – Βιβλία – Εκδόσεις 
• Ανακοινώσεις των Συνεδρίων «Ελληνική Γλώσσα και 
Ορολογία» 

 

6ο Συνέδριο 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 

1-3 Νοεμβρίου 2007, Αθήνα 
αφιερωμένο στον αείμνηστο Βασίλη Α.Φιλόπουλο 

Πληροφορίες: http://www.eleto.gr/gr/Conference06.htm  
 

6th Conference 
«Hellenic Language and Terminology» 

1-3 November 2007, Athens 
Info: http://www.eleto.gr/en/Conference06.htm  

 
Περισσότερες πληροφορίες στις σελίδες 3 και 4 

 
• Κείμενα άρθρων ή συγγραμμάτων γλώσσας και Ορολογίας 
• Ορόγραμμα 

Υπηρεσίες που παρέχει η ΕΛΕΤΟ 
• Βάσεις όρων και διάθεση της χρήσης τους 
• Σεμινάρια κατάρτισης στην Ορολογία 

Υπεύθυνοι – Επικοινωνία 
Υπερζεύξεις 
Στο πρώτο μέρος (Τι είναι η ΕΛΕΤΟ) εκτίθεται σύντομα το ιστορικό 
της ίδρυσης και πορείας της ΕΛΕΤΟ, δίνεται το καταστατικό της, 
αναγράφονται τα όργανα διοίκησής της (Διοικητικό Συμβούλιο, 
ΓΕΣΥ, Ελεγκτική Επιτροπή) με την πλήρη σημερινή σύνθεσή τους, 
καθώς και τα όργανα Ορολογίας (ΓΕΣΥ, ενεργά συλλογικά μέλη 
και άλλες ομάδες). Τέλος, δίνονται κατάλογοι: των ιδρυτικών 
μελών, των ενεργών τακτικών, ομόλογων και συλλογικών μελών, 
των επίτιμων μελών και των αρωγών μελών. Δίνονται οδηγίες για 
να γίνει κανένας μέλος της ΕΛΕΤΟ καθώς και η αίτηση εγγραφής 
μέλους. 

Στο δεύτερο μέρος (Εκδηλώσεις της ΕΛΕΤΟ) δίνονται 
πληροφορίες για τις εκδηλώσεις της ΕΛΕΤΟ, που διαχωρίζονται 
στα Συνέδρια «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» και σε άλλες 
εκδηλώσεις. Για κάθε Συνέδριο θα δημιουργηθεί μια ιστοσελίδα 
μέσω της οποίας, με παραπομπές, θα είναι δυνατή η πρόσβαση 
και ανάληψη κάθε είδους κειμένου σχετικού με το συνέδριο, από 
την πρόσκληση για υποβολή ανακοινώσεων ως τα πλήρη κείμενα 
των ανακοινώσεων που περιελήφθησαν στο πρόγραμμα του 
Συνεδρίου. Ήδη έχουν τοποθετηθεί όλα τα κείμενα του 5ου 
Συνεδρίου που έγινε στην Κύπρο το 2005. Βαθμιαία θα 
προστεθούν αναδρομικά και τα κείμενα των άλλων συνεδρίων, 
ενώ έχει αρχίσει να συγκροτείται σιγά-σιγά και η σελίδα του 6ου 
Συνεδρίου (http://www.eleto.gr/gr/Conference06.htm).     
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Στο τρίτο μέρος (Ορολογικά νέα) θα περιλαμβάνονται ειδήσεις και 
πληροφορίες για ελληνικές, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες εκδηλώσεις 
που έχουν σχέση με την Ορολογία. 

Στο τέταρτο μέρος (Άρθρα – Βιβλία – Εκδόσεις) θα τοποθετούνται 
όλα τα κείμενα των ανακοινώσεων των Συνεδρίων «Ελληνική 
Γλώσσα και Ορολογία» (ήδη τοποθετήθηκαν όλες οι ανακοινώσεις 
του 5ου Συνεδρίου) και θα υπάρχει η παραπομπή σε όλα τα 
προηγούμενα φύλλα του «Ορογράμματος» Στο μέρος αυτό θα 
φιλοξενούνται και επιλεγμένες εργασίες Ορολογίας μελών της 
ΕΛΕΤΟ. 

Στο πέμπτο μέρος (Υπηρεσίες που παρέχει η ΕΛΕΤΟ) θα 
εξασφαλίζεται η πρόσβαση στις Βάσεις όρων των οποίων τη χρήση 
παρέχει η ΕΛΕΤΟ δωρεάν μέσω του Ίντερνετ (σήμερα π.χ. στις 
Βάσεις TELETERM και INFORTERM) και στη διοργάνωση 
σεμιναρίων Ορολογίας. 

Στο έκτο μέρος αναγράφονται τα στοιχεία των μελών της Ομάδας 
που έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και συντήρησης του 
ιστοτόπου και παρέχεται στον χρήστη η δυνατότητα επικοινωνίας 
με την Ομάδα αυτή και υποβολής σχολίων και προτάσεων ή 
ερωτήσεων. 

Τέλος, στο έβδομο δίνεται ένα πλήθος υπερζεύξεων οι οποίες 
συνδεουν τον χρήστη με ιστοτόπους και ιστοσελίδες που έχουν 
σχέση με την Ορολογία (φορείς, όργανα, λεξικά κ.α.). 

 

Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με Ορολογία 

(Διαρκής Πίνακας του «Ο») 
Σε κάθε φύλλο του «Ο» ο Πίνακας Συνεδρίων/Συμποσίων/ 
Σεμιναρίων που δημοσιεύεται περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν 
σχέση με Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, 
ή έχουν πρόσφατα διεξαχθεί. Η πληροφόρηση του «Ο» για τις 
εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή ηλεκτρονική 
ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέντρο 
Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/),  και 
από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-aet.net ), 
των οποίων η ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
Στο άμεσο μέλλον ο παρακάτω κατάλογος θα υπάρχει και θα 
συνεχίζεται – με αντίστροφη σειρά – και στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ, 
στα «Ορολογικά νέα». 
1. Ημερίδα Διδακτικής της Μετάφρασης, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

Λευκωσία, 10 Μαρτίου 2007. Πληροφορίες:                             
http://imerida.blogspot.com/  

2. Διεθνές Θερινό Σχολείο Ορολογίας του 2007 (Κολωνία, 16-20 
Ιουλίου 2007) με θέμα: Διαχείριση ορολογίας: Θεωρία, 
πρακτική και εφαρμογές: Πληροφορίες:                                    
http://www.termnet.info/english/events/tss2007.php 

3. Το Συμβούλιο της EAFT διοργανώνει στο Δουβλίνο, 27-28 
Ιουλίου 2007, εργομήγυρη με θέμα «Ορολογική πολιτική για τις 
μικρότερες γλώσσες», που θα περιλαμβάνει  
• ένα απόγευμα αφιερωμένο στην τοπική γλώσσα (ιρλανδική) 
• ένα πρωινό για την ορολογική πολιτική σε πλαίσιο Ευρώπης 
• ένα απόγευμα για την ορολογική πολιτική σε παγκόσμιο 
πλαίσιο. 

Η κοπή της πίτας της ΕΛΕΤΟ 
 
Η συνεστίαση και κοπή της Πίτας 2007, που πραγματοποιήθηκε 
στην ταβέρνα «Ο ΧΡΗΣΤΟΣ» (Δουκίσσης Πλακεντίας 34, στο 
Χαλάνδρι) στις 9-2-2007, είχε μεγάλη επιτυχία. Η συμμετοχή μελών 
και φίλων της ΕΛΕΤΟ ήταν μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά. Η 
πίτα (ή μάλλον οι τρεις πίτες !) – που ήταν ...ιδιόχειρη προσφορά 
της κας Χρυσάνθης Βαμβάκου (συζύγου του αντιπροέδρου της 
ΕΛΕΤΟ Θεόφιλου Βαμβάκου) – ήταν εξαιρετικά νόστιμη ώστε 
πάρα πολλοί από τους συμμετέχοντες ζήτησαν τη ...συνταγή! 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους τα επίτιμα μέλη της 
ΕΛΕΤΟ: καθηγητής Θεοδόσης Τάσιος και κ. Γεώργιος Γκόνος, 
καθώς και ο πρόεδρος του ΟΔΕΓ κ. Κων. Καρκανιάς με τη σύζυγό 
του και ο Γεν. Γραμματέας του ΟΔΕΓ Γιώργος Παυλάκος. 
Στο σύντομο «απολογιστικό» λόγο του ο Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Κώστας Βαλεοντής τόνισε ιδιαίτερα το κύριο και έντονο 
ενδιαφέρον της ΕΛΕΤΟ για την ελληνική γλώσσα και την ελληνική 
ορολογία και προσδιόρισε το στίγμα της, που βρίσκεται στη «μέση 
οδό», παραλληλίζοντάς το με τη θέση του Αδαμάντιου Κοραή 

σχετικά με τον «κανονισμό της γλώσσης». Ανέφερε μάλιστα, 
συνοπτικά, τις, κατά Κοραή, δέκα εντολές που πρέπει να 
εφαρμόζει ο «κανονιστής της γλώσσης», οι οποίες ήταν και 
τυπωμένες στα χαρτάκια-λαχνούς που μοιράστηκαν στους 
συμμετέχοντες. Συγκεκριμένα:   

Ο δεκάλογος του «κανονιστού της γλώσσης» 

1. Αποφεύγει τα καθαρώς ξενικά ονόματα, αλλά με προσοχή 
(όχι όλα ανεξαιρέτως). 

2. Κανονίζει τα όντως ακανόνιστα όπως πολλά βαρβαροκατά-
ληκτα (π.χ. όχι συνάζω αντί συνάγω). 

3. Χρησιμοποιεί ορθά τα λεγόμενα μόρια (ουδέ, ούτε, μηδέ, 
μήτε κ.ά.). 

4. Αποφεύγει την επανάληψη των ίδιων συνδέσμων, 
επιρρημάτων, προθέσεων, εγκλίσεων κ.ά. («...ο λόγος 
πρέπει να βαδίζει ως στρατιώτης θαρραλέος και όχι να 
σύρεται ως αιχμάλωτος...»). 

5. Από δύο συνώνυμες λέξεις επιλέγει και εισάγει εκείνη που 
υπάρχει ελπίδα να την καταλάβει ο απαίδευτος. 

6. Όταν επιλέγει ασυνήθη λέξη, θεωρεί όλους τους 
σχηματισμούς της, που θα πρέπει να εισέρχονται «χωρίς 
σπαραγμόν και σφαδασμόν» στην ακοή. 

7. Δεν βαπτίζει με νέο όνομα ένα πράγμα αν δεν είναι 
πεπεισμένος ότι αυτό δεν είναι ήδη βαπτισμένο στην 
ελληνική. 

8. Δεν καταργεί λέξεις συνήθεις στην ακοή όλου του έθνους, 
χωρίς να υπάρχει ανάγκη. 

9. Αποφεύγει τις πολλές και συνεχείς «συγκρούσεις 
συμφώνων». Μοιράζει μέσα στην περίοδο τις 
πολυσύμφωνες λέξεις. 

10. Εξετάζει συνολικά και λογικά αν το «σύνταγμά» του 
υπακούει σε μία γραμματική με όσο το δυνατό λιγότερες 
ανωμαλίες. 

 (Αδαμάντιος Κοραής, Χρυσά Έπη) 

Το «φλουρί», που κέρδισε η κόρη του Προέδρου Τατιάνα 
Βαλεοντή, αντιπροσώπευε ένα αντίτυπο του τρίτομου 
«Γαλλοελληνικού λεξικού νομικών όρων και εκφράσεων» 
που μόλις εκδόθηκε από τον Πέτρο Μάλιακα, μέλος της ΕΛΕΤΟ. 
Τον τυχερό λαχνό πέτυχε η Σμαράγδα Παξιμαδά, μέλος της 
ΕΛΕΤΟ, και κέρδισε μία τσάντα του 4ου Συνεδρίου «γεμάτη» με 
τους τόμους ανακοινώσεων και των πέντε συνεδρίων της ΕΛΕΤΟ. 
Στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ υπάρχουν η πρόσκληση για την κοπή 
της πίτας, ο λόγος του Προέδρου και φωτογραφίες από την 
εκδήλωση, έργο του μέλους της ΕΛΕΤΟ Στέλιου 
Φραγκόπουλου: http://www.eleto.gr/gr/otherevents.htm . 

Ένα σημαντικό Γαλλοελληνικό Λεξικό  
νομικών όρων και εκφράσεων 

Σύγχρονο, έγκυρο, εξειδικευμένο επιστημονικό έργο με τίτλο 
«Dictionnaire français-grec des termes et expressions 
juridiques» (Γαλλοελληνικό Λεξικό νομικών όρων και εκφράσεων) 
μόλις κυκλοφόρησε. 
Περιέχει έναν πολύ μεγάλο αριθμό  λημμάτων που αφορούν όλους 
τους χώρους της Νομικής Επιστήμης και καλύπτει ένα σημαντικό 
κενό στη σύγχρονη ελληνική λεξικογραφία διότι δεν αποτελεί απλή 
παράθεση και συγκέντρωση όρων από τα υπάρχοντα λεξικά και 
δεν παραθέτει απλώς όρους, όπως αυτό συνηθίζεται στα 
δίγλωσσα λεξικά, αλλά έχει μία εγκυκλοπαιδική προσέγγιση των 
λημμάτων που περιλαμβάνει διάκριση των ερμηνειών και χρήσεων 
με εκτενή ανάπτυξη και επεξήγηση για την κατανόηση όρων, 
συχνά δυσνόητων για τους μη μυημένους. 
Πλήρως εκσυχρονισμένο και αποτέλεσμα πολλών ετών 
λεπτομερούς έρευνας και συλλογής όρων και εκφράσεων από 
μηδενική βάση, λαμβάνει υπόψη του τις πιο πρόσφατες εξελίξεις 
της νομικής γλώσσας, περιέχει πίνακες και σχήματα της δομής και 
οργάνωσης των γαλλικών δικαστικών θεσμών και διαδικασιών, 
λατινικούς όρους και ρητά της νομικής επιστήμης, καθώς και 
συντομογραφίες και αρκτικόλεξα στα γαλλικά και ελληνικά. 
Εγγύηση για την εγκυρότητά του αποτελεί το γεγονός πως ο 
συγγραφέας του, Πέτρος Μάλιακας, νομικός, οικονομολόγος, 
εργάστηκε επί τριακονταετία ως μεταφραστής, καθηγητής δικαίου, 
νομικής ορολογίας και μετάφρασης και συντονιστής του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Κατάρτισης στην Επαγγελματική 
Μετάφραση (Ε.Κ.Κ.Ε.Μ.), ενός τμήματος σπουδών δίγλωσσης ή 
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τρίγλωσης μετάφρασης τετραετούς φοιτήσεως, που λειτουργεί στο 
Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών και συνεργάζεται με το γαλλικό κρατικό 
πανεπιστήμιο του Στρασβούργου «Université Marc Bloch - 
Strasbourg II». 
Το Γαλλοελληνικό Λεξικό νομικών όρων και εκφράσεων αποτελεί 
απαραίτητο εργαλείο και κυρίως έγκυρο εκσυχρονισμένο 
εγχειρίδιο που απευθύνεται σε μεταφραστές, μεταπτυχιακούς ή και 
προ-πτυχιακούς φοιτητές, καθηγητές, νομικούς επιστήμονες-
συμβούλους επιχειρήσεων, συμβολαιογράφους, δικηγόρους, 
δικαστικούς και ερευνητές επιστημονικών και ερευνητικών ομάδων 
καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται για την ορθή απόδοση των 
νομικών όρων. 
Χαρακτηριστικά του έργου : 
Διαστάσεις :   17 x 24  
Μέγεθος γραμματοσειράς : 10 
Σελίδες :  2.400  
Τόμοι  :   3 
Συνολική τιμή 120 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (4,5%). 
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με το συγγραφέα 
στην παρακάτω διεύθυνση: 

Πέτρος Μάλιακας  
Κλειούς 59 
155 61 Χολαργός, Αθήνα 

Τηλ. 210.65.48.636 / 697.42.99.794.  
Τηλεομοιότυπο : 210.65.36.824 
 Ηλ.-Ταχ. : pmaliacas@yahoo.gr    

 
«ανά»: μια πρόθεση με πολλές 

σημασίες 
Η πρόθεση «ανά», όπως και πολλές άλλες προθέσεις, είναι από 
αυτές που αποκτούν διάφορες σημασίες ανάλογα με το συνθετικό 
που συνοδεύουν. 
Οι χρήσεις της είναι πάμπολλες. Εδώ θα δώσουμε, πολύ σύντομα, 
μερικές από αυτές: 
– ανά (=ξανά): ανανέωση, ανακατανομή, αναδόμηση. 
 Η ίδια πρόθεση στην αρχαία ελληνική είχε και τη μορφή 

«επανα-», με την ίδια σημασία (ξανά): επανερωτώ, 
επανεκπέμπω, επανακτώ, με κάποιες κατά περίπτωση διαφορές, 
ενώ στη νέα ελληνική, στον μεν επισημότερο τουλάχιστον λόγο, 
τον ίδιο τύπο: επαναρχίζω, επανεξετάζω, επανασυνδέω, 
επαναλειτουργώ, ενώ στον καθημερινό λόγο με τον απλό τύπο 
«ξανα-»: ξαναγράφω, ξαναστέλνω, ξαναπάω κτλ. 

– στέρηση: αναβροχιά, αναδουλειά, αναπαραδιά. 
– τοπική σημασία (σε έκταση): ανά την Ελλάδα, ανά την υφήλιο, 
ανά τον κόσμο. 

– τοπική σημασία (= προς τα άνω): ανάβαση, ανάταση. 
– χρονική σημασία (+ αιτιατική χρονικής μονάδας): ανά τους 
αιώνες, ανά διετία, ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

– κατανομή (+ αιτιατική αριθμητικού): ανά δύο, ανά δέκα. 
Αυτό είναι ένα μικρό δείγμα της ευρύτατης χρήσης της πρόθεσης 
«ανά», υπό κάποιες – εννοείται – αλλαγές που φυσιολογικά 
επιφέρονται συν τω χρόνω σε πολλές λέξεις και γλώσσες του 
κόσμου. 

Ζ.Ξ-Β. 
 

Προκήρυξη του κοινού ελληνογαλλικού  
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 2007-2008 

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοίνωσε ότι το κοινό ελληνογαλλικό ΠΜΣ 
"Γνωσιακές Επιστήμες - Μεταφρασιολογία και Γνωσιακές 
Επιστήμες" διοργανώνει εισαγωγικές εξετάσεις για το ακαδημαϊκό 
έτος 2007-2008 

– στις 9 Μαρτίου 2007, στην Κύπρο 

– στις 12 και 13 Μαΐου 2007, στην Κέρκυρα 

 
Τα κείμενα των δύο προκηρύξεων σε μορφή pdf και άλλες 
πληροφορίες: στον ιστότοπο του κοινού ΠΜΣ: 
www.dflti.ionio.gr/trasco/trasco-gr.htm.  
 

6ο Συνέδριο 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 

1-3 Νοεμβρίου 2007, Αθήνα 
Αφιερωμένο στον αείμνηστο Βασίλη Α. Φιλόπουλο 

Συνδιοργανωτές: 
• Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
• Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) 
• Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) 
• Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) 
• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) 
• Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ) 
• Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) 
• Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών (IFA) 
• Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) 
• Οργανισμός για τη Διεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας 

(ΟΔΕΓ) 

Ενδιαφέρεστε; 
Εκμεταλλευτείτε τις ημερομηνίες για τη συμμετοχή: 
 Μέχρι 31/8/2007 Μετά τις 31/8/2007 
Κοινοί σύνεδροι: € 100 ή CYP 60 € 120 ή CYP 70 
Μέλη συνδιοργανωτών: €   80 ή CYP 45 € 100 ή CYP 60 
Φοιτητές: €   50 ή CYP 30 €   60 ή CYP 35 
Ομιλητές: €   50 ή CYP 30 €   60 ή CYP 35 
Επισκεφθείτε τον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ: www.eleto.gr και 
ιδιαίτερα την ιστοσελίδα του 6ου Συνεδρίου: 

http://www.eleto.gr/gr/Conference06.htm 

Διαβάστε και συμπληρώστε την Αίτηση Εγγραφής που θα 
βρείτε εκεί ή αυτήν που υπάρχει στην τελευταία σελίδα του 
παρόντος φύλλου. 
α) στείλτε την ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: valeonti@otenet.gr ή 
β) στείλτε την τηλεομοιοτυπικά στον αριθμό 210 8068299. 

Στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου θα βρείτε: 
 

• πληροφορίες για τις επιτροπές του Συνεδρίου 
(Οργανωτική και Επιστημονική) 

• (αργότερα) κατάλογο των ανακοινώσεων που εγκρίθηκαν 
από την Επιστημονική Επιτροπή (μόλις εγκριθούν). 

• (αργότερα) το αναλυτικό πρόγραμμα των εργασιών του 
Συνεδρίου 

Επικοινωνία: 
Γραμματεία: 
 Τηλ. 210 9323243, 6977529164, Ηλ-ταχ. pinelpap@hol.gr  
Οργανωτική Επιτροπή: 
 Tηλ. 6974321009, Ηλ-ταχ. valeonti@otenet.gr  
 

 

«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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής, Θ. Βαμβάκος, Κ. Ζερίτη, Μ. Καρδούλη, Α. Λάμπρου-
Γκόνου, Ε. Λουπάκη, Ε. Μάντζαρη, Α. Νικολάκη, Ζ. Ξενάκη-Βαρλά, 
Δ. Παναγιωτάκος. 

Τηλέφωνα:  πρωί: 210-8619521, 210 6118986 
 βράδυ: 210-8619521, 6974321009 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma0.htm 

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

Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
ή μέρους του «Ο» με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 
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Προς:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας 

Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου 
151 25  ΜΑΡΟΥΣΙ 

Τηλεομοιότυπο:  +30 210 8068299 
Ηλ-ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr  

 
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ 

6ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 
1-3 Νοεμβρίου 2007, Αθήνα 

 
Επιθυμώ να συμμετάσχω στο 6ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα 
και Ορολογία» 
Επώνυμο: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Όνομα: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ιδιότητα: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Είμαι μέλος του συνδιοργανωτή : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Διεύθυνση:  Οδός:….                                  Αριθμός: . .         
Ταχ. κώδ.: . .                Πόλη: . . . .             Χώρα: . . .  
Αρ. τηλεφώνου: . . . . 
Αρ. τηλεομοιοτύπου: . . . . 
Ηλ. ταχυδρομείο . . . . . . 

   Επισυνάπτω απόδειξη κατάθεσης .......... ευρώ/CYP στο 
λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας με αριθμό 671/480100-84 
(SWIFT number: ETHNGRAA, IBAN: GR95 01106710 
00006714 8010084)  ή 

   Έστειλα με ταχυδρομική επιταγή ποσό                         
ευρώ/CYP στην ταμία κα Α. Λάμπρου-Γκόνου, Λ. Κατσώνη 16, 
14561 ΚΗΦΙΣΙΑ 
 

 Ημερομηνία:....................... Υπογραφή: 
 
Στείλτε την αίτηση αυτή: 
• είτε ταχυδρομικώς στην παραπάνω δεύθυνση της ΕΛΕΤΟ 
• είτε τηλεομοιοτυπικώς στον αριθμό: +30 210 8068299 
• είτε ηλεκτρονικώς στην ηλ-διεύθυνση: valeonti@otenet.gr  

 
 
 

 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

1
PT έλα κι εσύ 

Επιτραπέζιες ...βραχυδρομήσεις και 
κωδικοαποκωδικεύσεις 

1. shortcut και desktop 
Στο πλαίσιο ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με την αναγνώστρια του 
«Ο» κα Α. Θεοφιλάτου, αναλύθηκε σχετικά το παρακάτω σκεπτικό 
της ΜΟΤΟ για την απόδοση, στα ελληνικά, των όρων shortcut και 
desktop: 
α.  shortcut {ρήμα} = βραχυδρομώ 

shortcut {ουσιαστικό} = βραχυδρόμηση 
Το ρήμα shortcut και το ουσιαστικό shortcut αντιστοιχούν 
ακριβώς στα νεοελληνικά «κοινά» δίλεκτα κόβω δρόμο - 
κόψιμο δρόμου με την κυριολεκτική και τη μεταφορική χρήση 
τους. Το ζευγάρι (ρήμα - ουσιαστικό) συντομεύω - 
συντόμευση – που χρησιμοποιείται στα ελληνικά από τη 
Microsoft – δεν φανερώνουν τι συντομεύουν, είναι 
δηλαδή γένιες έννοιες σε σχέση με τα shortcut-shortcut.  
Εδώ, όμως, πρόκειται για το ρήμα «συντομεύω τη 
διαδρομή» και το ουσιαστικό «συντόμευση της διαδρομής» 
και αυτό ακριβώς αποδίδουν – με μεγάλη διαφάνεια μάλιστα – 
τα νεολογικά βραχυδρομώ (= κάνω ή παίρνω βραχύ δρόμο) 
και βραχυδρόμηση (=ενέργεια και αποτέλεσμα του 
βραχυδρομώ), που επέλεξε η ΜΟΤΟ.  

                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

β.  Στη βάση TELETERM η λέξη desktop – που ως ουσιαστικό 
χρησιμοποιείται από τη Microsoft ως επιφάνεια εργασίας – 
έχει αντιμετωπιστεί ως επίθετο και όχι ως ουσιαστικό, απλώς 
και μόνο γιατί οι πηγές – ευρωπαϊκά τηλεπικοινωνιακά 
πρότυπα – που απασχόλησαν την Ομάδα περιείχαν όρους 
με το desktop ως επίθετο, όπως:  
desktop computer = επιτραπέζιος υπολογιστής 
desktop video = επιτραπέζιο βίντεο 
desktop publishing = επιτραπέζια έκδοση 
 
Με την ευκαιρία επισημαίνονται οι αντιστοιχίες: 
desktop computer –  επιτραπέζιος υπολογιστής,  
laptop (computer) –  επιγονάτιος υπολογιστής, 
 φορητός υπολογιστής 
 (Βάση INFORTERM),  
palm-top (computer) – επιπαλάμιος υπολογιστής, 
  υπολογιστής παλάμης  
Δηλαδή τρία είδη: υπολογιστής που τον τοποθετείς  
– είτε πάνω σε (on top of) τραπέζι/γραφείο (desk)  
– είτε πάνω στην «ποδιά σου», στα γόνατά σου, στο 

μπροστινό μέρος του καθιστού κορμιού σου (lap - που 
πρέπει να έχει σχέση και με το ελληνικό λαπάρα = 
κοιλιά, τα μαλακά μόρια στο μπροστινό μέρος του 
κορμού κάτω από τη μέση - όπως στους όρους 
λαπαροσκόπηση, λαπαροτομία)  

– είτε πάνω στην παλάμη σου (palm).  
Παρατήρηση: άλλη μια χρήση του γένους αντί του είδους 
είναι η χρήση φορητός υπολογιστής για τον laptop, ενώ 
ορθά φορητός υπολογιστής είναι o portable computer 
(TELETERM) που μπορεί να είναι laptop ή palmtop ή και 
άλλο είδος. 

2. code – κωδικεύω 
Σε «ηλεκτρονικό» ερώτημα του κ. Θωμά Πρωτόπαπα σχετικά με 
τις αποδόσεις του αγγλικού ρήματος code, και αν αυτό μπορεί να 
αποδοθεί ως κωδικογραφώ δόθηκε η ακόλουθη απάντηση, που 
βασίστηκε στο σκετικό της ΜΟΤΟ η οποία ύστερα από σοβαρό 
προβληματισμό αποφάσισε – τουλάχιστον στα τηλεπικοινωνιακά 
πρότυπα που είναι το αντικείμενό της – να διακρίνει τη χρήση του 
ρήματος κωδικοποιώ από τη χρήση του ήδη υπάρχοντος 
ρήματος κωδικεύω που αντιστοιχεί ακριβώς στο αγγλικό ρήμα 
code:  
Το κωδικογραφώ (= γράφω κώδικα και όχι μεταγράφω 
πληροφορίες από ένα σύστημα σε άλλο) (κωδικογράφος = αυτός 
που γράφει κώδικες, ΜΕΙΖΟΝ) θα μπορούσε – κατά σύμβαση και 
με μεταφορική απόδοση του συνθετικού «γράφω» – να αποδώσει 
και το ρήμα code και encode (ως συνώνυμό του), αλλά  
– αφενός υπήρχαν ήδη το ρήμα κωδικεύω και το ουσιαστικό 
κωδίκευση (ΜΕΙΖΟΝ: (η) ουσ. (βιολ.-πληροφ.) η διαδικασία 
κατά την οποία μια αλληλουχία σημάτων ή πληροφοριών 
μεταγράφονται από ένα σύστημα σε άλλο) και  

– αφετέρου αυτές οι αποδόσεις κατασημαίνουν τις δύο έννοιες 
απλούστερα, αμεσότερα και διαφανέστερα (με παραγωγή από 
το θέμα κωδικ- και όχι με σύνθεση που προϋποθέτει 
πολυπλοκότερη σύμβαση). 

Από την άλλη μεριά τα κωδικοποιώ = (μετατρέπω σε 
κώδικα/σύστημα) = συγκεντρώνω, οργανώνω, κατατάσσω και 
συστηματοποιώ ισχύοντες νόμους, κανόνες κτλ. και 
κωδικοποίηση = η μεθοδική κατάταξη ισχυόντων νόμων, 
κανόνων κτλ. αντιστοιχούν στα codify - codification. 
Συνοψίζοντας: 
  code/encode =  κωδικεύω/εγκωδικεύω 
 coder/encoder =  κωδικευτής/εγκωδικευτής 
 coding/encoding =  κωδίκευση/εγκωδίκευση 
 decode =  αποκωδικεύω 
 decoder =  αποκωδικευτής 
 decoding =  αποκωδίκευση 
 codify =  κωδικοποιώ 
 codifier =  κωδικοποιητής 
 codification =  κωδικοποίηση 
 codec =  κωδικοαποκωδικευτής 
 

Κ.Β. 
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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... 
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Εσπερίδα αφιερωμένη στη  
μνήμη του Βασίλη Α. Φιλόπουλου 

διοργανώνουν το ΤΕΕ και η ΕΛΕΤΟ 
στις 16 Μαΐου 2007 

 
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και η Ελληνική Εταιρεία 
Ορολογίας διοργανώνουν Εσπερίδα, στις 16 Μαΐου 2007, στο 
Ξενοδοχείο Esperia Palace, Σταδίου 22, Αθήνα με θέμα: 

Τυποποίηση, Ποιότητα, Ορολογία:  
Η κληρονομιά του Βασίλη Α. Φιλόπουλου 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

17:00 Προσέλευση –  Έναρξη της εκδήλωσης 

17:30 «Η μνήμη ενός ουμανιστή» 
 Θεοδόσης Τάσιος, ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ 

17:45 «Βασίλης Α. Φιλόπουλος, ο άνθρωπος και ο 
μηχανικός» 

 Κατερίνα Τοράκη, χημικός μηχανικός, Διευθύντρια 
Επιστημονικής και Αναπτυξιακής Δραστηριότητας ΤΕΕ, 
Συντονίστρια της Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ21 «Αρχές 
Ορολογίας» 

18:05 «Η ανάπτυξη της τυποποίησης στον Ελληνικό 
Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) με προϊστάμενο 
τον Β. Φιλόπουλο»  

 Ειρήνη Φραγκοπούλου, ηλεκτρολόγος μηχανικός, 
τ. Διευθύντρια Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης του ΕΛΟΤ 

18:25 «Η ορολογία θεμέλιο της τυποποίησης και ο Βασίλης 
Φιλόπουλος σε κλειδιακό ρόλο» 

 Κώστας Βαλεοντής, φυσικός-ηλεκτρονικός, Υπεύθυνος 
της Τεχνικής Επιτροπής «Τηλεπικοινωνίες» και της 
Μόνιμης Ομάδας Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας, 
Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 

18:45 Διάλειμμα 
19:15 «Το όραμα του Βασίλη Φιλόπουλου για την 

καθιέρωση της Ποιότητας» 
 Γιάννης Σαριδάκης, χημικός μηχανικός, ΕΛΟΤ 

19.35 «Υποδείγματα προς Μίμηση όπως ο Βασίλης 
Φιλόπουλος – Η καταλυτική σημασία τους για την 
κοινωνία μας και για τους φοιτητές μας» 

 Γιώργος Μποχώρης, καθηγητής ΔΟΠ & Διευθυντής 
Προγράμματος MBA TQM του Πανεπιστημίου Πειραιώς 

 Απονομή Τιμητικής Διάκρισης 

20:00 Συζήτηση 
20:15 Μικρή δεξίωση 

 
Οργανωτική Επιτροπή: 
Τα μέλη της Επιτροπής Τυποποίησης ΕΛΟΤ-ΤΕΕ/ΤΕ21 «Αρχές 
Ορολογίας»: 
Βαλεοντής Κώστας, Γιαννίμπας Διονύσης, Ευσταθίου Κώστας, 
Καμαριωτάκης Βαγγέλης, Μάντζαρη Έλενα, Πανταζίδου Μαρίνα, 
Παπασιώπη Νυμφοδώρα, Σαριδάκης Γιάννης, Τοράκη Κατερίνα. 
Άλλες πληροφορίες: στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ, ιστοσελίδα: 
http://www.eleto.gr/gr/otherevents.htm  

Η είσοδος είναι ελεύθερη 
 

6ο Συνέδριο 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 

1-3 Νοεμβρίου 2007, Αθήνα 
αφιερωμένο στον αείμνηστο Βασίλη Α.Φιλόπουλο 

Πληροφορίες: http://www.eleto.gr/gr/Conference06.htm  
 

6th Conference 
«Hellenic Language and Terminology» 

1-3 November 2007, Athens 
Info: http://www.eleto.gr/en/Conference06.htm  

 
 

Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου 
επέλεξε τις ανακοινώσεις που θα περιληφθούν 
στο πρόγραμμα του 6ου Συνεδρίου. Οι τίτλοι και 
οι συγγραφείς των ανακοινώσεων αναγράφο-
νται στον πλήρη κατάλογο που δημοσιεύεται 

στη σελίδα 2. 

Για τους συγγραφείς: Υποβολή των πλήρων κειμένων 
το αργότερο ως τις 30 Ιουνίου 2007 

 
To the authors: Submission of the full text of their paper 

not later than 30 June 2007 
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Κατάλογος των ανακοινώσεων που 

εγκρίθηκαν για να συμπεριληφθούν στο 
πρόγραμμα του 6ου Συνεδρίου 

 
 

 1 Ορολογική πολιτική (προσκεκλημένη ανακοίνωση)

1.  Terminology Planning and Policies in Minority/Minoritized 
Languages, Fidelma Ni Ghallchobhair, President of the 
European Association for Terminology (EAFT) 

  
2 Γλωσσολογικές-Οντολογικές αρχές της 

Ορολογίας 

2.  Το μόρφημα -ειδ(ής) στη Νέα Ελληνική,   
Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 

3.  Νεοελληνικά σύνθετα ρήματα που προέρχονται με δύο 
τρόπους σύνθεσης από απλά ρήματα με αρχαιοελληνική 
προέλευση – Σημασία και χρήση τους στην σύγχρονη 
οροδοσία/ονοματοδοσία, Κώστας Βαλεοντής 

4.  Πολυλεκτικά σύνθετα και ορολογία, Βασιλική Φούφη 

5.  Οροδοσία και λεξικοποίηση των πολυλεκτικών ουσιαστικών: 
συνώνυμα και παρώνυμα για το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου, Μαριάννα Κατσογιάννου 

6.  Τα συστήματα θεματικών πεδίων στην οργάνωση της 
ορολογικής πληροφορίας, Διονύσιος Γιαννίμπας 

7.  Alien signals: thoughts and second thoughts about 
terminology, Kurt Opitz 

  
3 Διδακτική και Ορολογία 

8.  Συστημικό πρότυπο ανάγνωσης – Grille de lecture 
systémique, Μαρία Καρδούλη 

9.  Τα κύρια ονόματα στο λεξιλόγιο των ειδικών γλωσσών – 
Ταξινόμηση των επωνυμίων ηλεκτρολογίας-ηλεκτρονικής – 
Αξιοποίηση των επωνυμίων στην γλωσσοδιδακτική,  
Μελίνα Κυριαζή – Παπακωνσταντίνου 

10.  Διαθεματική ερμηνεία όρων με στόχο την προσέγγιση των 
διδακτικών ενοτήτων, Άρτεμις Ζαφειρίου,  
Ντικράν Ματοσσιάν, Μιλτιάδης Συμεωνίδης,  
Τιμολέων Θεοφανέλλης 

  
4 Ορολογία συγκεκριμένων θεματικών πεδίων 

– Λεξικογραφικές και ορογραφικές μελέτες 

11.  The terminology about the public administration of ancient 
Crete, Ángel Martínez Fernández 

12.  Αρχαιοελληνικό-Γεωργιανό Λεξικό Χρωματικών Όρων, 
Ειρήνη Ντάρτσια 

13.  Δημιουργία και εξέλιξη της Παιδαγωγικής Ορολογίας από τα 
Αγγλικά στα Ελληνικά, Θάνος Μεντζελόπουλος 

14.  Απόδοση στα ελληνικά όρων απο την εφαρμοσμένη 
γλωσσολογία και συναφείς κλάδους (forensic linguistics), 
Γιώργος Β. Γεωργίου, Παύλος Παύλου 

15.  Ορολογική έρευνα σε τομέα της Νανοϊατρικής,  
Πελαγία Κομνή 

16.  Το ρήμα στην ταξινόμηση και μετάφραση κειμένων 
ανατομίας, Ελένη Κασάπη 

17.  Ζητήματα αναγνώρισης των πολυλεκτικών σύνθετων όρων 
στον τομέα της βιοϊατρικής,  
Άννα Ιορδανίδου, Μαβίνα Πανταζάρα, Έλενα Μάντζαρη, 
Αριστείδης Βαγγελάτος, Γιώργος Ορφανός, Βασίλης 
Παπαπαναγιώτου 

18.  Εξελληνισμός όρων της γεωπληροφορικής μέσα στα πλαίσια 
διάδοσης ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα,  
Νικόλαος Καρανικόλας, Κίμων Παπαδημητρίου 

19.  Τεχνική ορολογία στη χημική μηχανική : απόδοσις ξένων 
όρων, Στέλιος Βουγιούκαλος 

20. Μερικές ιδιαιτερότητες της ΝΕ ορολογίας  στον τομέα της 
οικολογίας, Stoyna Poromanska 

21. L’emprunt intralinguistique en tant que source de création 
terminologique, Δάφνη Δεληγιάννη 

22. Χρήσεις της γλώσσας και γλωσσικές νοοτροπίες στους 
μηχανικούς: η τυποποιημένη και η κοινή νεοελληνική 
γλώσσα στους χώρους δράσης, Κατερίνα Τοράκη 

23. Απόψεις και στάσεις Ελλήνων χρηστών για την ελληνική 
απόδοση αγγλικών όρων ΤΠΕ: μια προκαταρκτική έρευνα, 
Ασημίνα Θεοφιλάτου, Χρήστος Χριστακούδης 

24. Εμπειρίες από το ξεκίνημα μιας άτυπης Θεματικής 
Επιτροπής Ορολογίας, Μαρίνα Πανταζίδου,  
Νυμφοδώρα Παπασιώπη 

25. Italian-Hellenic Chamber οf Commerce οf Thessaloniki: An 
Italian-Greek-English Socioterminological Study,  
Benedetta Bertozzi, Franco Bertaccini 

26. Τεχνικοί και αισθητικοί όροι κινηματογράφου: χρήση και 
τυποποίηση, Μαρία Παπαγεωργίου, Πασχαλία Πατσαλά 

27. Η ορολογία της Εικαστικής Επικαιρότητας,  
Χάρριετ Μητράκου 

  

5 Ορολογικοί πόροι 
28. Τα σώματα κειμένων (Corpora): Ένα εργαλείο για τα 

παραδείγματα εξειδικευμένων λέξεων,  
Βασιλική Παλασάκη 

29. Compilation and analysis of parallel corpora in the extraction 
of terminology, retrieved for ‘translation teaching’ purposes, 
Maria Matsira 

30. Κατασκευή ηλεκτρονικού λεξικού οικονομικής – 
χρηματιστηριακής ορολογίας, Ελένη Τζιάφα 

  

6 Τυποποίηση ορολογίας 

31. Ορολογία Διαχείρισης Κινδύνων Έργων,  
Κωνσταντίνος Κηρυττόπουλος 

32. Τυποποίηση ορολογίας στην περιοχή της διάβρωσης των 
μετάλλων – Προβληματισμοί, Δημήτριος Κ.Υφαντής 

33. The European translation standard EN 15038 and its 
terminology – A mirror of missing professionality?    
Jürgen F. Schopp 

  

7 Ορολογία και Μετάφραση 

34. Terminology  and Translation Theory:  a functional-
pragmatic Approach, Sigmund Kvam 

35. Translating western terminology into Japanese: From Kanji 
terms to Katakana terms, Keisuke Kasuya, Mary Kovani 

36. O ρόλος των μεταφραστικών οδηγιών στη διαμόρφωση της 
ειδικής ορολογίας, Παναγιώτης Ι. Κελάνδριας 

37. Η ανάγκη της λειτουργικής προσέγγισης στη μετάφραση 
ειδικών κειμένων, Aναστασία Παριανού 

38. Η μετάφραση σαν σταθμός στη διαδρομή των νομοθετικού 
χαρακτήρα κοινοτικών σιδηροδρομικών κειμένων από την 
αφετηρία μέχρι τον προορισμό τους, Μιχάλης Καλλέργης, 
Ευαγγελία Μποβιάτση 

  

8 Δραστηριότητα φορέων και οργάνων 
Ορολογίας 

39. Towards a new linguistic world order II,  
Jan Roukens 

40. Principes directeurs sur l’élaboration des politiques en 
matière de terminologie,  
Christine Diplari 

41. H ορολογία της Ε.Ε. στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους: 
Επικοινωνιακοί στόχοι και ορολογικές επιλογές,  
Αγγελική Καραστέργιου 

Κ.Β. 
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Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με Ορολογία 

(Διαρκής Πίνακας του «Ο») 
Σε κάθε φύλλο του «Ο» ο Πίνακας Συνεδρίων/Συμποσίων/ 
Σεμιναρίων που δημοσιεύεται περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν 
σχέση με Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, 
ή έχουν πρόσφατα διεξαχθεί. Η πληροφόρηση του «Ο» για τις 
εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή ηλεκτρονική 
ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέντρο 
Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/),  και 
από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-aet.net ), 
των οποίων η ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
Στο άμεσο μέλλον ο παρακάτω κατάλογος θα υπάρχει και θα 
συνεχίζεται – με αντίστροφη σειρά – και στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ, 
στα «Ορολογικά νέα». 
1. Ημερίδα Διδακτικής της Μετάφρασης, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

Λευκωσία, 10 Μαρτίου 2007. Πληροφορίες:                             
http://imerida.blogspot.com/  

2. Οι ανακοινώσεις του διεθνούς συνεδρίου ορολογίας «Ορολογία 
και Κοινωνία 2006» είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της NL-
TERM: http://www.nlterm.org/. Επικροτήστε στη θέση 
"Terminology and Society 2006" κάτω από τον τίτλο "Teksten 
NL-TERM studiedagen".  

3. Συνέδριο "Ορολογία: διεπιστημονικές προσεγγίσεις", 2 - 4 
Μαΐου 2007 – Οττάβα – Καναδά. Πληροφορίες: Τηλ.: 819 773-
1806 ή 1 800 567-1283, Τηλεομ.: 819 773-1808 Ηλ-Ταχ.: 
blum@uqo.ca  

4. Διεθνές Θερινό Σχολείο Ορολογίας του 2007 (Κολωνία, 16-20 
Ιουλίου 2007) με θέμα: Διαχείριση ορολογίας: Θεωρία, 
πρακτική και εφαρμογές. Πληροφορίες:                                    
http://www.termnet.info/english/events/tss2007.php 

5. Ειδικό Σεμινάριο της EAFT "Μειονοτικές γλώσσες και 
ορολογικές πολιτικές, Ιούλιος 2007", Δουβλίνο 27-28 Ιουλίου 
2007. Πληροφορίες: http://www.eaft-aet.net  
Το Σεμινάριο θα περιλαμβάνει  
• ένα απόγευμα αφιερωμένο στην τοπική γλώσσα (ιρλανδική) 
• μία ολόκληρη μέρα για την ορολογική πολιτική σε ευρωπαϊκό 
και παγκόσμιο πλαίσιο.  

6. Συνέδριο "Ορολογία, μετάφραση και ειδική επικοινωνία", 
Verona, 11 και 12 Οκτωβρίου 2007. Πληροφορίες: Carmen 
Navarro Professore di Lingua spagnola Dipartimento di 
Romanistica Università di Verona L.ge Porta Vittoria, 41 
Palazzo di Lettere - piano 1 - stanza 10 37129 Verona, tel. 
00.39.045 8028598 

7. Διεθνές Συνέδριο για τις τρέχουσες τάσεις στην Ορολογία 
(International Conference on Current Trends in Terminology), 
στην πόλη Szombathely (Σόμπαταϊ), της Ουγγαρίας, 9-10 
Νοεμβρίου 2007. Πληροφορίες: infopoint@infoterm.org 

8. Διεθνές Συνέδριο «Γλωσσικές παρεμβάσεις (ιστορικό, επιτυχία, 
όρια)» ("Prescriptions en langues (histoire, succès, limites)"), 
Παρίσι,15 και 16 Νοεμβρίου 2007. Πληροφορίες:                    
http://htl.linguist.jussieu.fr/prescriptions/ 

 

Τα περιοδικά του Infoterm 
 
Ενημερώνουμε τα μέλη της ΕΛΕΤΟ και τους λοιπούς αναγνώστες 
μας ότι – όπως μας πληροφόρησε το Infoterm – διατίθενται ήδη στο 
Ίντερνετ τα τελευταία τεύχη των περιοδικών του. Μπορείτε να τα 
βρείτε στις παρακάτω ιστοσελίδες: 
Η γενική ιστοσελίδα των περιοδικών είναι: 
http://www.infoterm.info/activities/infoterm_periodicals.php 
Για το καθένα χωριστά είναι:  
Infoterm Newsletter (INL 123):  
http://www.infoterm.info/pdf/activities/INL123.pdf  
Biblioterm Double Issue (BIT 99-100): 
http://www.infoterm.info/pdf/activities/BIT99-100.pdf  
Terminology Standardization and Harmonization (TSH 30): 
http://www.infoterm.info/pdf/activities/TSH30.pdf  
StandardTerm (STT 81):  
http://www.infoterm.info/pdf/activities/STT81.pdf  

Τα επόμενα τεύχη  θα εκδοθούν τον Ιούνιο του 2007. 
Κ.Β. 

 

 
Η πρόθεση «κατά» ...κατά πολλές 

έννοιες 
Με αφορμή τη δεύτερη κατά σειρά πρόθεση της γλώσσας μας, την 
πρόθεση «κατά», αναφέρουμε ότι οι δισύλλαβες προθέσεις που 
λήγουν σε φωνήεν, όπως αυτή, όταν συντίθενται με λέξεις που 
αρχίζουν από φωνήεν χάνουν το τελευταίο φωνήεν τους. Σε όσες 
από αυτές πριν από το τελευταίο φωνήεν υπάρχει σύμφωνο ψιλό: 
π (από, επί, υπό) ή τ (αντί, κατά, μετά), τότε αν το αρχικό φωνήεν 
της δεύτερης λέξης έπαιρνε (παλιότερα) ψιλή, το ψιλό σύμφωνο 
(π ή τ) δεν παθαίνει τίποτε, ενώ αν το αρχικό φωνήεν της 
δεύτερης λέξης έπαιρνε (παλιότερα) δασεία, το ψιλό σύμφωνο (π 
ή τ) μετατρέπεται σε δασύ (φ ή θ αντίστοιχα). Παραδείγματα: 

επί + ὁδός  έφοδος, από + ὁπλίζω  αφοπλίζω,  
υπό + ἳσταμαι  υφίσταμαι, αντί + Ἓλληνας  ανθέλληνας, 
κατά + ὁρίζω  καθορίζω, μετά + ἑορτή  μεθεόρτια, ενώ  
από + ἒρχομαι = απέρχομαι, μετά + ἒχω   μετέχω. 

Τώρα, ας αναφέρουμε λίγες από τις σημασίες της πρόθεσης 
κατά: 
1. κατεύθυνση: κατά το βορρά, κατά τη Θεσσαλονίκη. 
2. χρονική διάρκεια: κατά τη διάρκεια του μαθήματος, του 

διαλείμματος, του θέρους ... 
3. συχνότητα εμφάνισης: κατά διαστήματα, κατά καιρούς (ειδ. 

έκφραση: κατά το πλείστον = τις περισσότερες φορές). 
4. εγγύτητα χρονική ή τοπική: κατά το Πάσχα, κατά τα Χρι-

στούγεννα, κατά το μεσημέρι, κατά το Σύνταγμα, κατά τη 
Θήβα. 

5. τρόπο: κατά προσέγγιση (περίπου), κατά παράβαση, κατά 
τύχη, κατά βάθος, κατά λάθος, κατά κύριο λόγο. 

6. μέρος: κατ’ οίκον, κατά ξηράν, κατά θάλασσαν. 
7. κριτήριο: κατά ομάδες, κατά ηλικίες, κατά αρχαιότητα. 
8. επιμερισμό: κατά κεφαλήν (εισόδημα), κατ’ άτομο. 
9. σειρά: κατά πρώτον, κατά δεύτερον, κατά σειρά 

προτεραιότητας. 
Ζ.Ξ-Β. 

 

6ο Συνέδριο 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 

1-3 Νοεμβρίου 2007, Αθήνα 
Αφιερωμένο στον αείμνηστο Βασίλη Α. Φιλόπουλο 

Ενδιαφέρεστε; 
Εκμεταλλευτείτε τις ημερομηνίες για τη συμμετοχή: 
 Μέχρι 31/8/2005 Μετά τις 31/8/2005 
Κοινοί σύνεδροι: € 100 ή CYP 60 € 120 ή CYP 70 
Μέλη συνδιοργανωτών: €   80 ή CYP 45 € 100 ή CYP 60 
Φοιτητές: €   50 ή CYP 30 €   60 ή CYP 35 
Ομιλητές: €   50 ή CYP 30 €   60 ή CYP 35 
Επισκεφθείτε τον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ: www.eleto.gr και 
ιδιαίτερα την ιστοσελίδα του 6ου Συνεδρίου: 

http://www.eleto.gr/gr/Conference06.htm 

Διαβάστε και συμπληρώστε την Αίτηση Εγγραφής που υπάρχει 
και στην τελευταία σελίδα του προηγούμενου φύλλου. 
α) στείλτε την ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: valeonti@otenet.gr ή 
β) στείλτε την τηλεομοιοτυπικά στον αριθμό 210 8068299. 

Στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου, μεταξύ άλλων, θα βρείτε: 
 

• τον κατάλογο και τα κείμενα των περιλήψεων των 
ανακοινώσεων που εγκρίθηκαν από την Επ. Επιτροπή. 

• (αργότερα) το αναλυτικό πρόγραμμα των εργασιών του 
Συνεδρίου 

Επικοινωνία: 
Γραμματεία: 
 Τηλ. 210 9323243, 6977529164, Ηλ-ταχ. pinelpap@hol.gr  
Οργανωτική Επιτροπή: 
 Tηλ. 6974321009, Ηλ-ταχ. valeonti@otenet.gr  
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Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

1
PT έλα κι εσύ 

 

1.  Ελληνικές αποδόσεις των αγγλικών follow 
up και follow-up  

Πρόσφατα σε συζήτηση στη Βουλή, ακούστηκε να χρησιμοποιείται 
η αγγλική λέξη follow-up αντί ελληνικής, γεγονός που προκάλεσε τη 
διαμαρτυρία του βουλευτή Νάσου Αλευρά. Στο αίτημα του βουλευτή 
που διατυπώθηκε στην Αντιπρόεδρο του ΓΕΣΥ Μαρία Καρδούλη, 
και μελετήθηκε από τον Πρόεδρο του ΓΕΣΥ Κώστα Βαλεοντή, 
δόθηκε η παρακάτω τεκμηριωμένη απάντηση-πρόταση, την οποία 
ενέκρινε στη συνέχεια και το ΓΕΣΥ. 
Η πρόταση βασίζεται στο σκεπτικό της ΜΟΤΟ, τεκμηριώνεται 
λεξικογραφικά, και περιλαμβάνει παραδείγματα όρων από τη Βάση 
TELETERM. 

1. Πρόταση 
 
follow up  
{ρήμα αμετάβατο} 

επακολουθώ {παθητικό: επακολουθούμαι}, 
παρέπομαι  
μετοχές: επακολουθών, παρεπόμενος, 

επακολουθούμενος 
follow-up 
{ουσιαστικό που 
δηλώνει ενέργεια} 

επακολούθηση 

follow-up 
{ουσιαστικό, 
αποτέλεσμα} 

επακολούθημα, παρεπόμενο 

follow-up 
{επίθετο} 

επακόλουθος, παρεπόμενος 
επίρρημα:  επακόλουθα, επακολούθως 
παράγωγα: επακολουθία, 

επακολουθητικός, 
επακολουθητικά 

 
2. Τεκμηρίωση 

α. Αγγλικό λεξικό: 
 
Σύμφωνα με το Random House Webster’s Dictionary: 
 
follow up (ρήμα) 

 a. to pursue closely and tenaciously. 
 b. to increase the effectiveness of by further action or 

repetition. 
 c. to pursue to a solution or conclusion. 

fol·low-up  
– ουσιαστικό 

1. the act of following up. 
2. an action or thing that serves to increase the 

effectiveness of a previous one, as a second or 
subsequent letter, phone call, or visit. 

3. Also called follow. Journalism. 
 a. a news story providing additional information on a 

story or article previously published. 
 b. Also called sidebar, supplementary story. a minor 

news story used to supplement a related story of major 
importance. Cf. feature story (def. 1), human-interest 
story, shirttail. 

– επίθετο 
4. designed or serving to follow up, esp. to increase the 

effectiveness of a previous action: a follow-up interview; 
a follow-up offer. 

5. of or pertaining to action that follows an initial treatment, 
course of study, etc.: follow-up care for mental patients; 
a follow-up survey. 

 
β. Ελληνικό λεξικό: 
 
Σύμφωνα με το Μέγα Λεξικό Δ. Δημητράκου: 
επακολουθώ:  
1)  έρχομαι κατόπιν τινός αμέσως, ακολουθώ τινά εκ του πλησίον 

|| συνοδεύω τινά, βαίνω εν συντροφία μετά τινος 
4)  έπομαι, υπακούω, συμμορφούμαι τινί 
9)  κ. νεώτ: συνοδεύω, ακολουθώ ως αποτέλεσμα 
παρέπομαι:  

                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

ακολουθώ εκ του σύνεγγυς, συνοδεύω, συντροφεύω || 
παρακολουθώ τι || επακολουθώ || είμαι φυσικόν επακολούθημά 
τινος, ... || είμαι αποτέλεσμά τινος ||  
το ουδ. της μετοχής: το παρακολούθημα, η συνέπεια αναγκαία ή 
τυχαία ||  
τα παρεπόμενα: τα αναγκαία επακόλουθα ||  
τα παρεπόμενα των πτωτικών ή των ρημάτων (γένος, κλίσις, 
αριθμός, ...) 

3. Χρήση σε όρους: 
 
Στη βάση TELETERM υπάρχουν οι όροι: 

follow up activity επακόλουθη δραστηριότητα 

follow-up training 
programme 

επακόλουθο πρόγραμμα κατάρτισης 

fault follow-up παρεπόμενα (εντοπισμού) βλάβης 
 
 

2.  Προτιμώμενος όρος για το notified body 
είναι διακοινωμένος οργανισμός 

Εν συντομία, το σκεπτικό υπέρ του διακοινωμένου οργανισμού 
έναντι του κοινοποιημένου οργανισμού είναι ότι η πρώτη 
σημασία του κοινοποιώ είναι κάνω κάτι να είναι κοινό σε άλλον 
ή άλλους και μετέπειτα η σημασία ανακοινώνω. Στην περίπτωση 
του notified body ο οργανισμός/φορέας (body) δεν καθίσταται 
κοινός, αλλά ανακοινώνεται (ορίζεται από το κράτος μέλος) ως 
αρμόδιος. Έναντι, λοιπόν, του κοινοποιώ θεωρήθηκε ορθότερο 
το ανακοινώνω. Επειδή το ανακοινώνω είναι πολύ κοινό ρήμα, 
ενώ η notification του αρμόδιου οργανισμού στην ΕΕ δεν είναι μια 
απλή ειδοποίηση αλλά έχει επίσημο χαρακτήρα, κρίθηκε σκόπιμα 
να χρησιμοποιηθεί ένας ξεχωριστός χαρακτηριστικός (νεολογικός) 
όρος που θα αφορά τις Oδηγίες τις νέας προσέγγισης: το οιονεί 
συνώνυμο διακοινώνω. 
Συνοψίζοντας: Όταν κοινοποιούμε σε κάποιον ένα έγγραφο: το 
έχουμε και εμείς το έχει και αυτός το έγγραφο. Στην περίπτωση του 
notified body αυτό που έχουν και η ΕΕ και τα άλλα κράτη μέλη 
δεν είναι ο ίδιος ο οργανισμός του υπόψη κράτους μέλους, αλλά 
η πληροφορία/γνώση ότι ο οργανισμός αυτός είναι ο αρμόδιος. Στο 
συγκείμενο, λοιπόν, των Oδηγιών της νέας προσέγγισης έχουμε 
τους όρους: 
διακοινώνω (έναν οργανισμό/φορέα) - to notify (a body) «ορίζω 
επίσημα έναν οργανισμό/φορέα που έχει συγκεκριμένες 
αρμοδιότητες για την εφαρμογή μιας Οδηγίας, όπως την 
αρμοδιότητα αξιολόγησης της συμμόρφωσης με την Οδηγία» 
διακοίνωση (ενός οργανισμού/φορέα) - notification (of a body) 
διακοινωμένος οργανισμός/φορέας - notified body 

Κ.Β. 
«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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής, Θ. Βαμβάκος, Κ. Ζερίτη, Μ. Καρδούλη, Α. Λάμπρου-
Γκόνου, Ε. Λουπάκη, Ε. Μάντζαρη, Α. Νικολάκη, Ζ. Ξενάκη-Βαρλά, 
Δ. Παναγιωτάκος. 

Τηλέφωνα:  πρωί: 210-8619521, 210 6118986 
 βράδυ: 210-8619521, 6974321009 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma0.htm 

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

Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
ή μέρους του «Ο» με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 

 

 



 
XΑΛΑΝΔΡΙ 
Νο 215 

 Κωδικός: 3650 

Λ 
Ε  Τ  Ο 

L 

Ε 

Ε 

ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society  for988  Terminology  (ELETO) 
ΓΡΑΦΕΙΑ: 
Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 
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Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 

 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Τηλ.: 210 8662069, 6974321009, 6974754302 
Τηλεομ.: 210 8068299, 210 8662069 
Ηλ-Ταχ.: Tvaleonti@otenet.gr T 
Ιστότοπος: http://www.eleto.gr/ 

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) 
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Γενική Συνέλευση της ΕΛΕΤΟ  
στις 18 Ιουνίου 2007 

Αγαπητά μέλη της ΕΛΕΤΟ, 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ σας προσκαλεί στην ετήσια 
τακτική Γενική Συνέλευση 2007 της ΕΛΕΤΟ που συγκαλείται στις 11 
Ιουνίου 2007 και, επειδή είναι βέβαιο ότι δεν θα επιτευχθεί απαρτία, 
θα πραγματοποιηθεί οριστικά στις 18 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 18.00-21.00, στην αίθουσα της Ένωσης Ελλήνων 
Χημικών, Οδός Κάνιγγος 27 (6ος όροφος), με θέματα Ημερήσιας 
Διάταξης: 
 1. Εκλογή Προέδρου της Γ.Σ. και δύο πρακτικογράφων 
 2. Απολογισμός Πεπραγμένων 
 3. Οικονομικός Απολογισμός 
 4. Εκθεση Ελέγχου της Ελεγκτικής Επιτροπής 
 5. Απολογισμός/Προγραμματισμός Εργασιών Ορολογίας 
 6. Εγκριση Πεπραγμένων ΔΣ, ΓΕΣΥ και Προϋπολογισμού 
 7. Αλλα Θέματα. 

Φιλικά 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 

Η εσπερίδα ΤΕΕ-ΕΛΕΤΟ  
της 16ης Μαΐου 2007 

Η εσπερίδα που διοργάνωσαν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
και η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας στις 16 Μαΐου 2007, στο 
Ξενοδοχείο Esperia Palace της Αθήνας, με τίτλο «Τυποποίηση, 
Ποιότητα, Ορολογία: Η κληρονομιά του Βασίλη Α. 
Φιλόπουλου», ήταν μια αναδρομή σε γεγονότα και δραστηριότητες 
των τελευταίων 40 ετών, ιδιαίτερα στους τομείς που αναφέρονται 
στον τίτλο της, όπου ο τιμώμενος εκλιπών είχε βάλει έντονη τη 
σφραγίδα του, δημιουργώντας, υποστηρίζοντας, οδηγώντας και 
εμπνέοντας. 
Την εκδήλωση άνοιξε η Κατερίνα Τοράκη, συντονίστρια της 
επιτροπής ΕΛΟΤ-ΤΕΕ/ΤΕ21, κάνοντας ένα μικρό πρόλογο και 
δίνοντας το λόγο στον πρώτο ομιλητή καθηγητή Θεοδόση Τάσιο. 
Σε ένα ακροατήριο εκατό και πλέον ατόμων, οι ομιλητές και οι 
ομιλήτριες (Θεοδόσης Τάσιος, Κατερίνα Τοράκη, Ειρήνη 
Φραγκοπούλου, Κώστας Βαλεοντής, Γιάννης Σαριδάκης και 
Γιώργος Μποχώρης) παρουσίασαν τον Β. Α. Φιλόπουλο: 
–  ως έναν «homo universalis», έναν πολύπλευρο μηχανικό, 

άνθρωπο καθολικής παιδείας, κοινωνικά υπεύθυνο και ψυχικά 
καλλιεργημένο, 

– ως μηχανικό που ασχολήθηκε με την παραγωγή, την 
εκπαίδευση, την τυποποίηση, την ποιότητα και την ορολογία 
αφήνοντας πίσω του σημαντικό έργο (άρθρα, μελέτες, βιβλία, 
λεξικά), 

– ως δραστήριο πρώτο διευθυντή τυποποίησης που καθοδήγησε 
σταθερά την τυποποιητική δραστηριότητα στα πρώτα βήματα 
του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης, αποτελώντας ο ίδιος 
πρότυπο, 

– ως πρωτοπόρο υποστηρικτή της ορολογίας, που δημιούργησε 

το ευνοϊκό κλίμα – μέσα στο οποίο ξεκίνησε και αναπτύχθηκε η 
ορολογική δραστηριότητα στην Ελλάδα ως θεμελιακή 
διεργασία της τυποποίησης – και εμπνευστή της δημιουργίας 
της ΕΛΕΤΟ (1992), στην οποία επανεκλεγόταν πρόεδρος ως 
το θάνατό του, 

– ως τεχνικό επιστήμονα που εργάστηκε με συγκεκριμένο όραμα 
για την Ποιότητα, και την τυποποίηση ως βάση της ποιότητας, 
διευθύνοντας, συντονίζοντας, διδάσκοντας, διοργανώνοντας 
συμπόσια και συνέδρια, έχοντας την κοινωνική ευαισθησία ως 
οδηγό ζωής και συμπεριφοράς και 

– ως ηγετική φυσιογνωμία στην κοινωνία της Ποιότητας στην 
οποία προσέφερε πολλά, με όλα τα κριτήρια αξιολόγησης, και 
αποτέλεσε και θα αποτελεί εξαιρετικό «υπόδειγμα προς 
μίμηση». 

Την εκδήλωση παρακολούθησαν, με ιδιαίτερη συγκίνηση, η 
σύζυγος, ο γιος, η κόρη, ο εγγονός και η εγγονή του Βασίλη 
Φιλόπουλου, στους οποίους ο τελευταίος ομιλητής, καθηγητής 
Γιώργος Μποχώρης, επέδωσε τιμητική πλακέτα εκ μέρους του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων – Ολική Ποιότητα του Πανεπιστημίου Πειραιώς 
όπου αναγράφονται τα ακόλουθα: 

Τιμητική Διάκριση από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - 
Ολική Ποιότητα 

του 
Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων 

του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς 

απονέμει 
Ειδική Τιμητική Διάκριση 

στον 
Βασίλη Φιλόπουλο 

για 
την εξαιρετική συμβολή του στην ανάπτυξη 

της Κοινωνίας της Ποιότητας & 
του ΜΠΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - Ολική Ποιότητα 

Οι Φοιτητές, οι Απόφοιτοι και οι Καθηγητές του Προγράμματος 
16 Μαΐου 2007 

Την εκδήλωση έκλεισε ο Κώστας Βαλεοντής, πρόεδρος της 
ΕΛΕΤΟ, επισημαίνοντας και επικροτώντας τη διαπίστωση που 
από την αρχή υποστήριξε ο καθηγητής Θεοδόσης Τάσιος με την 
χαρακτηριστική διατύπωση «ο Βασίλης επιζεί». Την αλήθεια αυτής 
της διαπίστωσης απέδειξε η όλη εκδήλωση. Στη δεξίωση που 
ακολούθησε, πτυχές αυτής της αλήθειας συζητούνταν και στους 
μικρούς κύκλους των δεξιωμένων... 

Η Οργανωτική Επιτροπή 
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6ο Συνέδριο 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 

1-3 Νοεμβρίου 2007, Αθήνα 
αφιερωμένο στον αείμνηστο Βασίλη Α.Φιλόπουλο 

Πληροφορίες: http://www.eleto.gr/gr/Conference06.htm  
 

6th Conference 
«Hellenic Language and Terminology» 

1-3 November 2007, Athens 
Info: http://www.eleto.gr/en/Conference06.htm  

 
Στην παραπάνω ιστοσελίδα υπάρχει ο 
καταλόγος των ανακοινώσεων που επέλεξε η 
Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου καθώς 

και τα κείμενα των περιλήψεών τους. 

 
Για τους συγγραφείς: Υποβολή των πλήρων κειμένων 

το αργότερο ως τις 30 Ιουνίου 2007 
 

To the authors: Submission of the full text of their paper 
not later than 30 June 2007 

 
Και άλλες πληροφορίες στη σελίδα 4 

 
Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 

σχετικά με Ορολογία 
(Διαρκής Πίνακας του «Ο») 

Σε κάθε φύλλο του «Ο» ο Πίνακας Συνεδρίων/Συμποσίων/ 
Σεμιναρίων που δημοσιεύεται περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν 
σχέση με Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, 
ή έχουν πρόσφατα διεξαχθεί. Η πληροφόρηση του «Ο» για τις 
εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή ηλεκτρονική 
ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέντρο 
Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/),  και 
από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-aet.net ), 
των οποίων η ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
Ο παρακάτω κατάλογος υπάρχει και συνεχίζεται – με αντίστροφη 
σειρά – και στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ, στα «Ορολογικά νέα». 
1. Οι ανακοινώσεις του διεθνούς συνεδρίου ορολογίας «Ορολογία 

και Κοινωνία 2006» είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της NL-
TERM: http://www.nlterm.org/. Επικροτήστε στη θέση 
"Terminology and Society 2006" κάτω από τον τίτλο "Teksten 
NL-TERM studiedagen".  

2. Συνέδριο "Ορολογία: διεπιστημονικές προσεγγίσεις", 2 - 4 
Μαΐου 2007 – Οττάβα – Καναδά. Πληροφορίες: Τηλ.: 819 773-
1806 ή 1 800 567-1283, Τηλεομ.: 819 773-1808 Ηλ-Ταχ.: 
blum@uqo.ca  

3. Διεθνές Θερινό Σχολείο Ορολογίας του 2007 (Κολωνία, 16-20 
Ιουλίου 2007) με θέμα: Διαχείριση ορολογίας: Θεωρία, 
πρακτική και εφαρμογές: Πληροφορίες:                                    
http://www.termnet.info/english/events/tss2007.php 

4. Ειδική συνάντηση εργασίας της EAFT "Μειονοτικές γλώσσες 
και ορολογικές πολιτικές, Ιούλιος 2007", Δουβλίνο 27-28 
Ιουλίου 2007. Πληροφορίες: http://www.eaft-aet.net  

5. Συνέδριο "Ορολογία, μετάφραση και ειδική επικοινωνία", 
Verona, 11 και 12 Οκτωβρίου 2007. Πληροφορίες: Carmen 
Navarro Professore di Lingua spagnola Dipartimento di 
Romanistica Università di Verona L.ge Porta Vittoria, 41 
Palazzo di Lettere - piano 1 - stanza 10 37129 Verona, tel. 
00.39.045 8028598 

6. Διεθνές Συνέδριο για τις τρέχουσες τάσεις στην Ορολογία 
(International Conference on Current Trends in Terminology), 
στην πόλη Szombathely (Σόμπαταϊ), της Ουγγαρίας, 9-10 
Νοεμβρίου 2007. Πληροφορίες: infopoint@infoterm.org 

7. Διεθνές Συνέδριο «Γλωσσικές παρεμβάσεις (ιστορικό, επιτυχία, 
όρια)» ("Prescriptions en langues (histoire, succès, limites)"), 
Παρίσι,15 και 16 Νοεμβρίου 2007. Πληροφορίες:                    
http://htl.linguist.jussieu.fr/prescriptions/ 

Κ.Β. 

 
Ξεφυλλίσματα... και ...ανεβοκατεβάσματα 

Αγαπητοί αναγνώστες, σε τούτο το άρθρο θα προσπαθήσουμε 
μαζί να «περιηγηθούμε» στο χώρο των υπολογιστών και του 
Ίντερνετ και στην ορολογία του – τουλάχιστον σε ένα μέρος της. 
Και αρχίζω από το ίδιο το Ίντερνετ, που παρ’ όλο που εμείς, ως 
ΕΛΕΤΟ, προτείνουμε να το λέμε με το κύριο όνομα Ίντερνετ 
(Ορόγρ.12, 1995) και ισχυριζόμαστε ότι είναι σωστότερο, θα κάνω 
την υποχώρηση και θα το αναφέρω και ως Διαδίκτυο· τουλάχι-
στον για να ξέρουμε ότι μιλάμε για το ίδιο πράγμα. «Πράγμα»; Τί 
πράγμα; Αλήθεια, τί «πράγμα» είναι το Διαδίκτυο ή Ίντερνετ; Μη 
βιάζεστε! Θα πάρουμε τα πράγματα από κάποια αρχή. 
Φανταστείτε τον εαυτό σας μπροστά στην οθόνη (μηνύτορα τη 
λέμε επίσημα ολόκληρη τη συσκευή της) του υπολογιστή σας· 
δεν είναι και δύσκολο, λίγο-πολύ το κάνετε συχνά. Βέβαια, ο 
υπολογιστής σας δεν είναι η οθόνη! Είναι το επιτραπέζιο 
(desktop) «κουτί» που είχατε παλιότερα κάτω από την οθόνη ή ο 
«πύργος» (tower) που έχετε σήμερα, συνήθως στο πάτωμα 
δίπλα από το γραφείο σας, αρκετά μακριά από την οθόνη. Η 
οθόνη, το πληκτρολόγιο και το ποντίκι είναι τα πιο συνηθισμένα 
πρόσφορα μέσα για να επικοινωνείτε με τον υπολογιστή σας. Σ’ 
αυτά προσθέστε τον κλασικό οδηγό δισκέτας (που τείνει να 
εξαφανιστεί πλέον), τον οδηγό σύμπυκνου δίσκου (CD), τον  
εγγραφέα (ψηφιακού) βιντεοδίσκου (DVD), τον εκτυπωτή, τον 
σαρωτή τη θύρα USB (καθολική σειριακή αρτηρία είναι το 
όνομά της) κ.ά. 
Η «μεγάλη αποθήκη» του υπολογιστή σας είναι ένα μαγνητικό 
μέσο: ο σκληρός δίσκος του. Σε αυτόν αποθηκεύετε ό,τι 
γράφετε ή προγραμματίζετε ή σχεδιάζετε ή αντιγράφετε από 
άλλα μέσα (CD, DVD, …). Και καθένα από αυτά που 
δημιουργείτε, γράφετε, ζωγραφίζετε κτλ. και αποθηκεύετε στο 
σκληρό δίσκο λέγεται αρχείο – ηλίθιος όρος για την απόδοση του 
αγγλικού όρου file που όμως επικράτησε. (Προσέξτε: Δημιουργώ 
κάτι αυτή τη στιγμή, το γράφω, το συντάσσω, το ζωγραφίζω, το 
τροποποιώ, το χρειάζομαι, το χρησιμοποιώ, εν ολίγοις το έχω εν 
ενεργεία, και αυτό το ονομάζω: αρχείο! Και επειδή συνήθως «ο 
διάβολος σπάει το πόδι του» συναντώ αργότερα το πραγματικό 
«αρχείο» στον αγγλικό ελληνογενή όρο archive, τί άλλο μπορώ 
να κάνω από το να χρησιμοποιήσω πάλι τον όρο αρχείο; αυτό 
ακριβώς κάνω κι έτσι υποβαθμίζω την ελληνική γλώσσα έναντι της 
αγγλικής, την οποία η ίδια η ελληνική έχει εμπλουτίσει δίνοντάς 
της τον όρο archive ! Ξεφύγαμε όμως από το δρόμο μας...) 
Στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας μπορείτε να δημιουργήσετε 
φακέλους (folders) και υποφακέλους (subfolders) (μπορείτε να 
τους φανταστείτε σαν μικρές περιοχές μέσα στο σκληρό δίσκο κι 
ας μην είναι ακριβώς έτσι) μέσα στους οποίους αποθηκεύετε τα 
αρχεία σας (ξεχάστε τι γίνεται όταν ο φάκελος της υπόθεσης μιας 
δίκης μπαίνει στο αρχείο, εδώ είναι τα αρχεία που μπαίνουν στο 
φάκελο!). Το σύστημα φακέλων και υποφακέλων συνήθως το 
διαχειρίζεστε – το παρατηρείτε, το ψάχνετε, το τροποποιείτε – με 
το πρόγραμμα Εξερευνητής των Windows (Windows Explorer) 
που είναι ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. 
Προγράμματα και άλλα αρχεία που δεν είναι ήδη εγκατεστημένα 
ή αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας τα αντιγράφετε ή τα  
φορτώνετε (load είναι τα αγγλικό ρήμα, charger το γαλλικό) σε 
αυτόν μέσω των οδηγών δισκέτας, CD ή DVD, ή μέσω της θύρας 
USB, αντίστοιχα από δισκέτα, CD ή DVD, ή από αστραπιαία 
μνήμη (flash memory). Με την αντιγραφή τα αρχεία αυτά 
αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο, σε φάκελο της προτίμησής 
σας. Με τη φόρτωση τα αρχεία αυτά εκτελούνται ή ανοίγονται, 
στην μνήμη άμεσης πρόσβασης (μνήμη RAM) του υπολογιστή 
σας προκειμένου να παρουσιαστούν και/ή να υποστούν 
επεξεργασία και, στη συνέχεια, να αποθηκευτούν στο σκληρό 
δίσκο. 
Καλά ως εδώ· είσαστε εσείς και ο υπολογιστής σας. Έλα, όμως, 
που εκεί κοντά σας εγκαταστήθηκε και ένας άλλος υπολογιστής... 
Αμέσως προκύπτει η ανάγκη για επικοινωνία των δύο 
μηχανημάτων· με κατάλληλη σύνδεση (καλωδιακή ή ασυρματική) 
και ένα πρόγραμμα επικοινωνίας, στήνεται ένα μικρό τοπικό 
δίκτυο (LAN) και έτοιμη η επικοινωνία! Τώρα μπορείτε να 
φορτώνετε στο δικό σας υπολογιστή και αρχεία από τον άλλο. 
Αμέσως δημιουργείται ένα θέμα κατεύθυνσης. Επειδή οι 
κατευθύνσεις γύρω τριγύρω είναι πολλές (αριστερά δεξιά, 
δεξιά αριστερά, υπό διάφορες γωνίες κτλ.) επιλέγεται η 
κατεύθυνση «άνω κάτω» (και η αντίθετή της) που είναι 
μοναδική και την καταλαβαίνουν όλοι το ίδιο. Πρέπει, λοιπόν, να 
φανταστείτε ότι εσείς παρέα με τον υπολογιστή σας «είσαστε 
στον πάτο μιας μεγάλης λακκούβας» (σαν εκείνη την οποία 
καταλαμβάνει μια βαριά σφαίρα πάνω στην ελαστική μεμβράνη 
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που παριστάνει το σύμπαν του Αϊνστάιν!) και όλοι οι άλλοι μαζί 
με τα μηχανήματά τους είναι ψηλότερα από σας. Και όταν λέμε 
«όλοι οι άλλοι» εννοούμε τους υπολογιστές του τοπικού δικτύου 
σας και όλων των άλλων δικτύων, τοπικών και μη. Φτάσαμε στο 
Ίντερνετ / Διαδίκτυο ! Το Διαδίκτυο είναι ένα τεράστιο πλήθος 
από δίκτυα υπολογιστών και μεμονωμένους υπολογιστές που 
διασυνδέονται παγκοσμίως μέσω των συμβατικών και 
προηγμένων τηλεπικοινωνιακών δικτύων χρησιμοποιώντας ένα 
κοινό πρωτόκολλο επικοινωνίας (το πρωτόκολλο TCP/IP). Σε 
μία από τις απολήξεις αυτού του γιγαντιαίου δικτύου είναι 
συνδεδεμένος και ο υπολογιστής σας, δηλαδή στο άκρο της 
τηλεφωνικής γραμμής σας (εφόσον η σύνδεσή σας είναι 
ενσύρματη) που βρίσκεται κι αυτό μαζί σας στη ...λακκούβα σας.  
Έχετε τώρα, λοιπόν, τη δυνατότητα να τηλεφορτώνετε αρχεία 
στον υπολογιστή σας από διάφορους κοντινούς ή μακρινούς 
υπολογιστές. Όλα, όμως, αυτά τα αρχεία κατηφορίζουν προς το 
μέρος σας· γι’ αυτό η τηλεφόρτωση αυτή επίσημα λέγεται 
καταφόρτωση ή τηλεφόρτωση προς τα κάτω (το επίσημο ρήμα 
είναι download στα αγγλικά και télécharger vers l'aval στα 
γαλλικά). Μπορείτε, όμως, μεσω του δικτύου να τηλεφορτώνετε 
αρχεία από τον υπολογιστή σας σε άλλους υπολογιστές. Τώρα τα 
αρχεία ανηφορίζουν απομακρυνόμενα από τον υπολογιστή σας 
και η τηλεφόρτωση λέγεται επίσημα αναφόρτωση ή 
τηλεφόρτωση προς τα άνω (το επίσημο ρήμα είναι upload στα 
αγγλικά και télécharger vers l'amont στα γαλλικά). Επειδή, όμως, 
αυτή η «τοπολογία» έπαψε να είναι μόνο για τους ειδικούς των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και έχει γίνει μέρος της 
καθημερινότητάς μας, μάς έρχεται πιο εύκολο να χρησιμοποιούμε 
κοινές, καθημερινές λέξεις για να αποδώσουμε όμως τις ίδιες 
τεχνικές έννοιες. Οι όροι φορτώνω / φόρτωση μας είναι γνωστοί 
και οικείοι· οι όροι αναφορτώνω / αναφόρτωση και κατά-
φορτώνω / καταφόρτωση μας φαίνονται «βαριοί» και δύσκολοι. 
Γι’ αυτό είναι πιο εύκολα να «ανεβάζουμε αρχεία» και να 
«κατεβάζουμε αρχεία» από άλλους υπολογιστές μέσω του 
Ίντερνετ όπως ανεβάζουμε και κατεβάζουμε αντικείμενα από τα 
ράφια της κουζίνας μας... Προσοχή όμως! Πρέπει να έχουμε πάντα 
υπόψη μας ότι τα ρήματα αυτά δεν έχουν καμιά σχέση με τις κοινές 
έννοιες των ρημάτων φορτώνω, ανεβάζω, κατεβάζω. Όταν 
φορτώσω ένα φορτίο σε ένα γάιδαρο, το φορτίο θα πάψει να 
βρίσκεται στο έδαφος και θα βρίσκεται στη ράχη του ζώου· όταν 
φορτώσω ένα αρχείο σε έναν υπολογιστή από μια δισκέτα ή από 
ένα CD, το αρχείο δεν θα φύγει από τη δισκέτα ή από το CD! Όταν 
τηλεφορτώνω (αναφορτώνω ή καταφορτώνω) ένα αρχείο, το 
αρχείο δεν παύει να υπάρχει στον υπολογιστή προέλευσης. Εκείνο 
που κάνω ακριβώς είναι ότι δημιουργώ ένα αντίγραφο του 
αρχείου στον υπολογιστή προορισμού. Όταν ανεβάζω ένα βάζο 
από το τραπέζι στο ράφι, το βάζο παύει να είναι στο τραπέζι και 
είναι στο ράφι και αντίστροφα όταν το κατεβάζω από το ράφι 
παύει να βρίσκεται πια στο ράφι. Αυτό δεν συμβαίνει, όμως, με τα 
ρήματα ανεβάζω αρχείο και κατεβάζω αρχείο. Ένα αρχείο από 
κάποιον υπολογιστή με τον οποίο έχω συνδεθεί μέσω του 
Διαδικτύου μπορώ να το κατεβάσω όσες φορές θέλω – και το ίδιο 
να κάνουν και όσοι άλλοι θέλουν – και αυτό θα εξακολουθήσει να 
βρίσκεται στη θέση του! 
Οι φορείς που παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες Ίντερνετ (παροχείς 
υπηρεσιών Ίντερνετ – Internet Service Providers – ISP) 
διαθέτουν μεγάλους υπολογιστές για το σκοπό αυτό. Ας πάρουμε, 
για παράδειγμα, την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(ηλ-ταχυδρομείο – e-mail). Σε έναν τέτοιο υπολογιστή λειτουργεί 
ένα πρόγραμμα που λέγεται εξυπηρετητής ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου – e-mail server (αν ο υπολογιστής κάνει μόνο αυτή 
τη δουλειά λέγεται και ο ίδιος έτσι). Ο ISP διαθέτει για λογαριασμό 
σας έναν αποθηκευτικό χώρο – ας πούμε έναν φάκελο – στο 
σκληρό δίσκο του υπολογιστή, που αντιστοιχεί στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας· μια ηλεκτρονική ταχυδρομική 
θυρίδα (electronic mailbox) (όπως το κοινό ταχυδρομείο θα σας 
έδινε μια ταχυδρομική θυρίδα). Μέσα σε αυτόν το φάκελο 
αποθηκεύονται τα ηλ-μηνύματα που σας στέλνει ο οποιοσδήποτε, 
τη στιγμή που σας τα στέλνει, ανεξάρτητα από το αν εσείς έχετε 
ανοικτό τον υπολογιστή σας ή όχι. Όταν εσείς ανοίξετε στον 
υπολογιστή σας το ειδικό πρόγραμμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (π.χ. Outlook, Outlook express) τότε ανοίγει η 
θυρίδα σας και αρχίζουν να κατεβαίνουν στον υπολογιστή σας τα 
ηλ-μηνύματα που έχουν συγκεντρωθεί στην ηλεκτρονική 
ταχυδρομική θυρίδα σας στον εξυπηρετητή του ISP. Όταν εσείς 
στείλετε ένα ηλ-μήνυμα, αυτό μέσω του εξυπηρετητή του ISP σας 
αποθηκεύεται ή στέλνεται στην ηλεκτρονική ταχυδρομική θυρίδα 
του παραλήπτη του μηνύματός σας, ανάλογα με το αν αυτή 
βρίσκεται στον εξυπηρετητή του ίδιου ISP ή άλλου ISP. Το 
ηλ-μήνυμα θα το πάρει ο παραλήπτης όταν αυτός ανοίξει τη 
θυρίδα του. 

Τί είναι ένας ιστότοπος (website); Είναι ο αποθηκευτικός χώρος 
που σας διαθέτει ένας ISP, σε έναν υπολογιστή του (στον οποίο 
χώρο εσείς σχεδιάζετε, τηρείτε και διαχειρίζεστε ένα σύστημα 
φακέλων και υποφακέλων μέσα στους οποίους βάζετε / 
τοποθετείτε / προσθέτετε / αναρτάτε, δηλαδή αναφορτώνετε ή 
ανεβάζετε – με τη σημασία που αναφέραμε – αρχεία που θέλετε 
να είναι προσβάσιμα από οποιονδήποτε) μαζί με το περιεχόμενό 
του. Ο ιστότοπος υποδιαιρείται σε ιστοσελίδες μέσω των 
οποίων πραγματοποιείται η πρόσβαση κάθε ενδιαφερομένου στα 
αρχεία αυτά. 
Και όταν γκουγκλεύετε1 μια λέξη, μια φράση, ένα όνομα κτλ. (= 
κάνετε googling) τότε τί κάνετε; Τότε εκτελείτε ένα πρόγραμμα 
διαφυλλιστή (όπως ο MS Internet Explorer) που διαφυλλίζει / 
ξεφυλλίζει / φυλλομετρά τις εκατομμύρια ιστοσελίδες που 
βρίσκει μέσω του Ίντερνετ στους αντίστοιχους εξυπηρετητές του 
λεγόμενου παγκόσμιου ιστού (worldwide web) και συγκρατεί 
και εμφανίζει τις διευθύνσεις εκείνων των ιστοσελίδων όπου 
συνάντησε / διάβασε την πληροφορία που ζητήσατε. Επιλέγοντας 
μία-μία τις διευθύνσεις που σάς δείχνει στην οθόνη, «πηδάτε» 
από φάκελο σε φάκελο και από εξυπηρετητή σε εξυπηρετητή 
που μπορεί να βρίσκονται ο ένας στη γειτονιά σας, στην πόλη 
σας, και ο άλλος στην άλλη άκρη του κόσμου. Και θυμηθείτε: όταν 
κατεβάζετε το αρχείο με την πληροφορία που θέλετε απλώς το 
αντιγράφετε στον υπολογιστή σάς. Και όλος αυτός ο 
ηλεκτρονικός κόσμος είναι ψηλότερα από σας. Πιο «ρομαντικά» 
μπορείτε να τον φανταστείτε και σαν ένα βιβλίο που το 
ξεφυλλίζετε ξαπλωμένοι στον καναπέ σας και διαβάζετε 
επιλεκτικά σελίδες που σάς ενδιαφέρουν, κρατώντας και 
σημειώσεις για κάποιες από αυτές. Σημειωτέον δέ ότι, εν 
προκειμένω, οι συγγραφείς είναι πολλοί και διάφοροι... 

Κ.Β. 
 

Η πρόθεση «κατά» (2) – Λοιπές σημασίες 
Συνεχίζουμε από το προηγούμενο φύλλο τις υπόλοιπες σημασίες 
της πρόθεσης κατά: 
10. σύμφωνα με: κατά βούλησιν, κατ’ εμέ, κατά σάς, κατά γενική 

ομολογία, το κατά δύναμιν, κατά παράδοση, κατά προτίμηση, 
κατά συνείδηση, κατά τα λεγόμενα, κατά τα θρυλούμενα, κατά 
το δοκούν, κατά το δέον, κατά το πρέπον, κατά το σύνηθες, 
κατά φύσιν, κατ’ ευχήν. 

11. σχέση, αναφορά σε κάποιον: τα καθ’ ημάς, η καθ’ ημάς 
Ανατολή (Μικρά Ασία – Περιοχές του ελληνισμού στη Μ. Ασία. 

12. τον δημιουργό: το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον. 
13. ομοιότητα: κατά μάνα κατά κύρη κατά γιο και θυγατέρα, κατά 

το Μαστρογιάννη και τα κοπέλια του. 
14. διαφορά ή σύγκριση: είναι κατά μία ώρα συντομότερη η 

διαδρομή, είναι κατά πέντε πόντους υψηλότερος από..., κατά 
το μάλλον ή ήττον (= λίγο πολύ, πάνω κάτω, περίπου), ούτε 
κατ’ ελάχιστον (= καθόλου). 

15. αναφορικά με, ως προς: κατά τα άλλα είμαστε σύμφωνοι, 
κατ’ όνομα, κατ’ όψιν, κατά κόσμον (για το κοσμικό όνομα 
ιερωμένου ή μοναχού). 

16. κίνηση εναντίον: επίθεση κατά εχθρού. 
17. εχθρική, αρνητική στάση: τάχθηκαν κατά των αμερικανικών 

θέσεων στο Κυπριακό, κατά της συμβιβαστικής λύσης 
(αντίθετο: υπέρ). 

18. κίνηση προς, κατεύθυνση κυρίως στις φράσεις (μεταφ.): 
πάει κατά διαβόλου, κατά κρημνόν. 

19. εναντίωση: ψηφίζω κατά (εναντίον μιας θέσης, μιας 
πρότασης, ενός νομοσχεδίου κτλ.), εσείς μπορεί να 
συμφωνείτε εγώ όμως είμαι κατά. 

20. τα κατά, τα υπέρ και τα κατά: θετικά και αρνητικά στοιχεία 
(μειονεκτήματα, ελαττώματα κτλ.) νομοσχεδίου, θέσεων, του 
Σοσιαλισμού κ.ά. 

21. με το άρθρο «το» για την ουσιαστικοποίηση φράσεων: το 
κατά πόσον. 

22. κατεύθυνση προς: έλα κατά δώ, πήγε κατά κεί, κατά πού λες 
να πάμε; 

23. απόκλιση, διαφορά, ποσό: κατά τί διαφέρουν οι δύο λαοί; 
κατά πόσο αυξήθηκαν οι τιμές; κατά πόσο ψηλότερος είσαι; οι 
απόψεις τους διαφέρουν κατά πολύ. 

Ζ.Ξ-Β. 
                                                 
1  Δεν είναι αστείο, είναι πρόταση όρου· το ρήμα google (από το κύριο 
όνομα Google, που σημαίνει ψάχνω να βρώ κάτι με τη μηχανή ανα-
ζήτησης Google, προτείνεται να αποδοθεί γκουγκλεύω και η αντίστοιχη 
ενέργεια γκούγκλεμα ή γκούγκλευση (κατ’ αναλογίαν προς τα: 
ψαρεύω/αλιεύω και την ενέργειά τους ψάρεμα/αλίευση ή – αν προτιμάτε 
– κατά τα ψαχουλεύω-ψαχούλεμα και γυρεύω = ψάχνω να βρώ. 
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1-3 Νοεμβρίου 2007, Αθήνα 
Αφιερωμένο στον αείμνηστο Βασίλη Α. Φιλόπουλο 

Ενδιαφέρεστε; 
Εκμεταλλευτείτε τις ημερομηνίες για τη συμμετοχή: 
 Μέχρι 31/8/2005 Μετά τις 31/8/2005 
Κοινοί σύνεδροι: € 100 ή CYP 60 € 120 ή CYP 70 
Μέλη συνδιοργανωτών: €   80 ή CYP 45 € 100 ή CYP 60 
Φοιτητές: €   50 ή CYP 30 €   60 ή CYP 35 
Ομιλητές: €   50 ή CYP 30 €   60 ή CYP 35 
Επισκεφθείτε τον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ: www.eleto.gr και 
ιδιαίτερα την ιστοσελίδα του 6ου Συνεδρίου: 

http://www.eleto.gr/gr/Conference06.htm 

Διαβάστε και συμπληρώστε την Αίτηση Εγγραφής που υπάρχει 
και στην τελευταία σελίδα του προηγούμενου φύλλου. 
α) στείλτε την ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: valeonti@otenet.gr ή 
β) στείλτε την τηλεομοιοτυπικά στον αριθμό 210 8068299. 

Στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου, μεταξύ άλλων, θα βρείτε: 
 

• τον κατάλογο και τα κείμενα των περιλήψεων των 
ανακοινώσεων που εγκρίθηκαν από την Επ. Επιτροπή. 

• (αργότερα) το αναλυτικό πρόγραμμα των εργασιών του 
Συνεδρίου 

Επικοινωνία: 
Γραμματεία: 
 Τηλ. 210 9323243, 6977529164, Ηλ-ταχ. pinelpap@hol.gr  
Οργανωτική Επιτροπή: 
 Tηλ. 6974321009, Ηλ-ταχ. valeonti@otenet.gr  

 

 

 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

2
PT έλα κι εσύ 

 

Ελληνικές αποδόσεις των δύο ειδών 
Ορολογίας και ορολογικής εργασίας 

Πριν από κάποιον καιρό το ΓΕΣΥ ασχολήθηκε με ένα ερώτημα του 
νέου μέλους της ΕΛΕΤΟ κ. Πέτρου Πούγγουρα, στο οποίο δεν είχε 
δώσει οριστική απάντηση προκειμένου να εξευρεθούν στοιχεία 
τεκμηρίωσης της απάντησής του. Πρόσφατα, τέθηκε το ίδιο ερώ-
τημα και από την κα Άννα Πλατάκη και το θέμα επανεξετάστηκε. 
Το ερώτημα αφορά το ελληνικό ισοδύναμο του γαλλικού όρου 
terminologie ponctuelle σε αντιδιαστολή με τον γαλλικό όρο 
terminologie thématique. 
Στο συγκείμενο όπου απαντήθηκαν οι δύο όροι η terminologie 
thématique αναφέρεται ως ορολογία που καλύπτει πλήρως ένα 
θεματικό πεδίο, σε αντίθεση με την terminologie ponctuelle, που 
ασχολείται με ένα περιορισμένο αντικείμενο. 
Καταρχήν, ο όρος terminologie στο υπόψη συγκείμενο αντιστοιχεί 
στον ελληνικό όρο Ορολογία (με κεφαλαίο Ο), ο οποίος αποδίδει 
την επιστήμη, κλάδο ή θεματικό πεδίο που ασχολείται με τις 
έννοιες, τους ορισμούς τους και τις κατασημάνσεις τους (όρους, 
ονόματα, σύμβολα) ( ISO 1087-1, ΕΛΟΤ 651-1, όρος 3.5.2) και όχι 
στον όρο ορολογία (με πεζό ο) που έχει συνώνυμο τον όρο 
ορολόγιο και σημαίνει «σύνολο όρων» ( ISO 1087-1, ΕΛΟΤ 651-1, 
όρος 3.5.1). 
Η έννοια «terminologie thématique» και η έννοια «terminologie 
ponctuelle» είναι δύο είδη της έννοιας «terminologie»: Η πρώτη 
αποδίδεται στα γαλλικά και με τον συνώνυμο, και μάλλον 
προτιμώμενο, όρο terminologie systématique και πραγματεύεται / 
εξετάζει όλους τους όρους ενός θεματικού πεδίου μελετώντας όλα 
τα υποκείμενα συστήματα εννοιών του εν λόγω πεδίου, ενώ η 
δεύτερη πραγματεύεται / εξετάζει περιορισμένο αριθμό όρων με 
σκοπό να καλύψει μια περιπτωσιακή / περιστασιακή ανάγκη, χωρίς 
να εξετάζει πλήρως τα συστήματα εννοιών στα οποία εμπλέκονται 
οι όροι αυτοί στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου θεματικού πεδίου.  

                                                 
2  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

Για την πρώτη έννοια αντίστοιχος αγγλικός όρος είναι systematic 
terminology.  
Για τη δεύτερη έννοια ισοδύναμος αγγλικός όρος είναι ο όρος ad 
hoc terminology αλλά η αναζήτηση μέσω Google, στο Ίντερνετ, 
έδειξε ότι απαντώνται συνωνύμως και οι όροι punctual 
terminology, topic-specific terminology και nonsystematic 
terminology.  
Για την πρώτη έννοια ο ισοδύναμος ελληνικός όρος είναι 
συστηματική ορολογία (η απόδοση θεματική ορολογία είναι 
αμφίσημη, αφού ήδη έχει χρησιμοποιηθεί και για άλλη έννοια: π.χ. 
στα ονόματα των θεματικών πεδίων κατά Dewey). Για τη δεύτερη 
εξετάστηκαν ως υποψήφιοι ισοδύναμοι ελληνικοί όροι οι όροι: 
καίρια / ευκαιριακή ορολογία, περιπτωσιακή/ περιστασιακή 
ορολογία, επί τούτω ορολογία, ασυστηματική ορολογία, 
αποσπασματική ορολογία.  
Ο πρώτος από αυτούς είναι κατ' αναλογίαν προς τον αγγλικό 
punctual terminology και τον γαλλικό terminologie 
ponctuelle, ο δεύτερος και ο τρίτος είναι κατ' αναλογίαν προς τους 
αγγλικούς ad hoc terminology και topic-specific terminology, ο 
τέταρτος είναι νεολογισμός και αντιστοιχεί στον αγγλικό 
nonsystematic terminology, ενώ ο πέμπτος ενδεικνύει την 
περιορισμένη εμβέλεια (και μη πληρότητα) της αντίστοιχης 
ορολογικής εργασίας.  
Τελικά, το ΓΕΣΥ αποφάσισε και για μέν την πρώτη έννοια 
προτείνει ως προτιμώμενο όρο τον όρο συστηματική Ορολογία, 
και ως συνώνυμό του τον όρο θεματική Ορολογία, ενώ για τη 
δεύτερη, εκτιμώντας και τις αρνητικές συνδηλώσεις της 
ευκαιριακής, περιστασιακής,  ασυστηματικής και αποσπασματικής 
ορολογίας, προτείνει ως προτιμώμενο όρο τον όρο περιπτωσιακή 
Ορολογία και ως συνώνυμό του την (ορθότερη) ασυστηματική 
Ορολογία. Τα προτεινόμενα συνοψίζονται με τις αντιστοιχίες τους 
στις τρεις γλώσσες στον ακόλουθο πίνακα: 

systematic 
terminology 

terminologie 
systématique, 
terminologie 
thématique 

συστηματική 
Ορολογία,  
θεματική 
Ορολογία 

ad hoc terminology, 
punctual 
terminology,  
topic-specific 
terminology, 
nonsystematic 
terminology 

terminologie 
ponctuelle 

περιπτωσιακή 
Ορολογία, 
ασυστηματική 
Ορολογία 

systematic 
terminology work 

travail 
terminologique 
systématique 

συστηματική 
ορολογική 
εργασία 

ad hoc terminology 
work, punctual 
terminology work 

travail 
terminologique 
ponctuel  

περιπτωσιακή 
ορολογική 
εργασία 

  

Κ.Β. 
«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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής, Θ. Βαμβάκος, Κ. Ζερίτη, Μ. Καρδούλη, Α. Λάμπρου-
Γκόνου, Ε. Λουπάκη, Ε. Μάντζαρη, Α. Νικολάκη, Ζ. Ξενάκη-Βαρλά, 
Δ. Παναγιωτάκος. 

Τηλέφωνα:  πρωί: 210-8619521, 210 6118986 
 βράδυ: 210-8619521, 6974321009 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma0.htm 

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

Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
ή μέρους του «Ο» με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 
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ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Τηλ.: 210 8662069, 6974321009, 6974754302 
Τηλεομ.: 210 8068299, 210 8662069 
Ηλ-Ταχ.: Tvaleonti@otenet.gr T 
Ιστότοπος: http://www.eleto.gr/ 

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) 
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ΠΠέέμμππττηη  11  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  22000077  

ΜΜεεγγάάλληη  ΑΑίίθθοουυσσαα  ΤΤεελλεεττώώνν  ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ  ΑΑθθηηννώώνν  
18.30 Υποδοχή των προσκεκλημένων - Εγγραφή των συνέδρων.

19.00 Πανηγυρική Εναρκτήρια Συνεδρία 

ΠΠααρραασσκκεευυήή  22  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  22000077  
ΑΑμμφφιιθθέέααττρροο  ττοουυ  ΓΓααλλλλιικκοούύ  ΙΙννσσττιιττοούύττοουυ  ΑΑθθηηννώώνν 

08.30 – 9.15 Προσέλευση - Εγγραφές 

1η Συνεδρία 
Γλωσσολογικές-Οντολογικές Αρχές της Ορολογίας 

Προεδρείο: Άννα Ιορδανίδου – Fidelma Ni Ghallchobhair 

09.15 – 09.30 Το μόρφημα -ειδ(ής) στη Νέα Ελληνική  
Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 

09.30 – 09.45 Νεοελληνικά σύνθετα ρήματα που προέρχονται με 
δύο τρόπους σύνθεσης από απλά ρήματα με 
αρχαιοελληνική προέλευση – Σημασία και χρήση 
τους στην σύγχρονη οροδοσία/ονοματοδοσία  
Κώστας Βαλεοντής 

09.45 – 10.00 Πολυλεκτικά σύνθετα και ορολογία   
Βασιλική Φούφη 

10.00 – 10.15 Λεξικοποίηση και χρήση πολυλεκτικών όρων: η 
αύξηση  της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας της 
Γης   Μαριάννα Κατσογιάννου 

10.15 – 10.30 Τα συστήματα θεματικών πεδίων στην οργάνωση 
της ορολογικής πληροφορίας   
Διονύσιος Γιαννίμπας 

10.30 - 10.45 Mixed signals: thoughts and second thoughts about 
terminology  Kurt Opitz 

10.45 – 11.30 Ερωταποκρίσεις 
11.30 – 12.00 Διάλειμμα 

2η Συνεδρία 
Ορολογική πολιτική – Διδακτική και Ορολογία – Ορολογία 

συγκεκριμένων θεματικών πεδίων 

Προεδρείο: Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη – Kurt Opitz 

12.00 – 12.50 Terminology Planning and Policies in Minority/ 
Minoritized Languages    
Fidelma Ni Ghallchobhair, Πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορολογίας (EAFT)  
Rute Costa – τ. Πρόεδρος της EAFT 
(προσκεκλημένες ομιλήτριες) 

12.50 – 13.00 Ερωταποκρίσεις 

13.00 – 13.15 Ένα συστημικό πρότυπο ανάγνωσης – Grille de 
lecture systémique   
Μαρία Καρδούλη 

13.15 – 13.30 Διαθεματική ερμηνεία όρων με στόχο την 
προσέγγιση των διδακτικών ενοτήτων   
Άρτεμις Ζαφειρίου, Ντικράν Ματοσσιάν, 
Μιλτιάδης Συμεωνίδης, Τιμολέων Θεοφανέλλης

13.30 – 13.45 Η ορολογία η σχετική με την δημόσια διοίκηση στην 
αρχαία Κρήτη, Ángel Martínez Fernández 

13.45 – 14.15 Ερωταποκρίσεις 
14.15 – 15.30 Γεύμα 

3η Συνεδρία 
Ορολογία συγκεκριμένων θεματικών πεδίων 
Λεξικογραφικές και ορογραφικές μελέτες 

Προεδρείο:  Παναγιώτης Κοντός – Αγγελική Ράλλη 

15.30 – 15.45 Αρχαιοελληνικό-Γεωργιανό Λεξικό Χρωματικών 
Όρων  Ειρήνη Ντάρτσια 

15.45 – 16.00 Δημιουργία και εξέλιξη της Παιδαγωγικής 
Ορολογίας από τα Αγγλικά στα Ελληνικά   
Θάνος Μεντζελόπουλος 

16.00 – 16.15 Ορολογική έρευνα σε τομέα της Νανοϊατρικής   
Πελαγία Κομνή 

16.15 – 16.30 Το ρήμα στην ταξινόμηση και μετάφραση κειμένων 
ανατομίας  Ελένη Κασάπη 

16.30 – 16.45 Ζητήματα αναγνώρισης των πολυλεκτικών 
σύμπλοκων όρων στον τομέα της βιοϊατρικής   
Άννα Ιορδανίδου, Μαβίνα Πανταζάρα, Έλενα 
Μάντζαρη, 
Αριστείδης Βαγγελάτος, Γιώργος Ορφανός,  
Βασίλης Παπαπαναγιώτου 

16.45 – 17.15 Ερωταποκρίσεις 
17.15 – 17.45 Διάλειμμα 

4η Συνεδρία 
Ορολογία συγκεκριμένων θεματικών πεδίων 
Λεξικογραφικές και ορογραφικές μελέτες 

Προεδρείο: Κατερίνα Τοράκη – Rute Costa 

17.45 – 18.00 Εξελληνισμός όρων της γεωπληροφορικής μέσα 
στα πλαίσια διάδοσης ελεύθερου λογισμικού 
ανοικτού κώδικα  Νικόλαος Καρανικόλας,  
Κίμων Παπαδημητρίου  
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18.00 – 18.15 Τεχνική ορολογία στη χημική μηχανική: απόδοσις 
ξένων όρων  Στέλιος Βουγιούκαλος 

18.15 – 18.30 Μερικές ιδιαιτερότητες της ΝΕ ορολογίας  στον 
τομέα της οικολογίας  Stoyna Poromanska 

18.30 – 18.45 Une base de données aux services de la création 
terminologique  Daphne Deliyianni 

18.45 – 19.15 Ερωταποκρίσεις 
  

ΣΣάάββββααττοο  33  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  22000077  
ΑΑμμφφιιθθέέααττρροο  ττοουυ  ΓΓααλλλλιικκοούύ  ΙΙννσσττιιττοούύττοουυ  ΑΑθθηηννώώνν  

5η Συνεδρία 
Ορολογία συγκεκριμένων θεματικών πεδίων –  

Ορολογικοί πόροι 

Προεδρείο:  Ανδρέας Ανδρεόπουλος – Παναγιώτης Κελάνδριας 

09.15 – 09.30 Χρήσεις της γλώσσας και γλωσσικές νοοτροπίες 
στους μηχανικούς: η τυποποιημένη και η κοινή 
νεοελληνική γλώσσα στους χώρους δράσης   
Κατερίνα Τοράκη 

09.30 – 09.45 Εμπειρίες από το ξεκίνημα μιας άτυπης Θεματικής 
Επιτροπής Ορολογίας   
Μαρίνα Πανταζίδου, Νυμφοδώρα Παπασιώπη 

09.45 – 10.00 Italian-Hellenic Chamber οf Commerce οf 
Thessaloniki: An Italian-Greek-English 
Socioterminological Study   
Benedetta Bertozzi, Franco Bertaccini 

10.00 – 10.15 Τα σώματα κειμένων: Ένα εργαλείο για τα 
παραδείγματα εξειδικευμένων λέξεων   
Βασιλική Παλασάκη 

10.15 – 10.30 Compilation and analysis of parallel corpora in the 
extraction of terminology, retrieved for translation 
teaching purposes  Maria Matsira 

10.30 – 10.45 Κατασκευή ηλεκτρονικού λεξικού οικονομικής-
χρηματιστηριακής ορολογίας – Γενικές 
παρατηρήσεις  Ελένη Τζιάφα 

10.45 – 11.15 Ερωταποκρίσεις 
11.15 – 11.45 Διάλειμμα 

6η Συνεδρία 
Τυποποίηση Ορολογίας – Ορολογία και Μετάφραση 

Προεδρείο:  Μαρία Καρδούλη – Jan Roukens  

11.45 – 12.00 Ορολογία Διαχείρισης Κινδύνων Έργων   
Κωνσταντίνος Κηρυττόπουλος 

12.00 – 12.15 The European translation standard EN 15038 and 
its terminology – A mirror of missing 
professionality?   Jürgen F. Schopp 

12.15 – 12.30 Terminology  and Translation Theory:  a functional-
pragmatic Approach   Sigmund Kvam 

12.30– 12.45 Translating western terminology into Japanese: 
From Kanji terms to Katakana terms   
Keisuke Kasuya  Mary Kovani 

12.45– 13.00 O ρόλος των μεταφραστικών οδηγιών στη 
διαμόρφωση της ειδικής ορολογίας   
Παναγιώτης Ι. Κελάνδριας 

13.00 – 13.15 Η ανάγκη της λειτουργικής προσέγγισης στη 
μετάφραση ειδικών κειμένων   
Aναστασία Παριανού 

13.15– 14.00 Ερωταποκρίσεις 
14.00 – 15.30 Γεύμα 

7η Συνεδρία: Ορολογία και Μετάφραση – Δραστηριότητα 
φορέων 

Προεδρείο: Νίκος Μαλαγαρδής –  Franco Bertaccini 

15.30– 15.45 Η μετάφραση σαν σταθμός στη διαδρομή των 
νομοθετικού χαρακτήρα κοινοτικών 
σιδηροδρομικών κειμένων   
Μιχάλης Καλλέργης, Ευαγγελία Μποβιάτση 

15.45 – 16.00 Towards a linguistic world order   
Jan Roukens 

16.00 – 16.15 Principes directeurs sur l’élaboration des politiques 
en matière de terminologie   
Christine Diplari 

16.15 – 16.30 H ορολογία της Ε.Ε. στο Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους: Επικοινωνιακοί στόχοι και ορολογικές 
επιλογές   
Αγγελική Καραστέργιου 

16.30 – 17.00 Ερωταποκρίσεις 
17.00 – 19.00 Ανοικτή συζήτηση 

«Αρχές της Ορολογίας – Προσαρμογή των 
Διεθνών Προτύπων για την ελληνική 

γλώσσα» 
Συντονίστρια: Μαριάννα Κατσογιάννου, 

γλωσσολόγος, παρατηρήτρια της 
επιτροπής ΤΕΕ-ΕΛΟΤ/ΤΕ21«Αρχές 
Ορολογίας» 

Συνομιλητές: Κατερίνα Τοράκη, χημικός 
μηχανικός, εκπρόσωπος του ΤΕΕ, 
συντονίστρια της Τεχνικής 
Επιτροπής ΤΕ21 

 Κώστας Βαλεοντής, φυσικός-
ηλεκτρονικός, εκπρόσωπος της 
ΕΛΕΤΟ και εισηγητής στην ΤΕ21 

 Γιάννης Σαριδάκης, χημικός 
μηχανικός, εκπρόσωπος του ΕΛΟΤ 
στην ΤΕ21 

 Στέλλα Χατζημαρή, 
βιβλιοθηκονόμος, εκπρόσωπος της 
Τεχνικής Επιτροπής ΤΕ22 
«Τεκμηρίωση» 

19.00 Λήξη του Συνεδρίου. 
 

6ο Συνέδριο 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 

1-3 Νοεμβρίου 2007, Αθήνα 
Αφιερωμένο στον αείμνηστο Βασίλη Α. Φιλόπουλο 

Για τη συμμετοχή: 
Κοινοί σύνεδροι: € 120 ή CYP 70 
Μέλη συνδιοργανωτών: € 100 ή CYP 60 
Φοιτητές: €   60 ή CYP 35 
Ομιλητές: €   60 ή CYP 35 

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ: www.eleto.gr και 
ιδιαίτερα την ιστοσελίδα του 6ου Συνεδρίου: 

http://www.eleto.gr/gr/Conference06.htm 

Διαβάστε και συμπληρώστε την Αίτηση Εγγραφής που υπάρχει 
και στην επόμενη σελίδα αυτού του φύλλου και, αφού 
καταθέσετε στο λογαριασμό της ΕΛΕΤΟ το ποσό που αντιστοιχεί 
στην κατηγορία σας, 
α) στείλτε την ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: valeonti@otenet.gr ή 
β) στείλτε την τηλεομοιοτυπικά στον αριθμό 210 8068299. 

Στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου, μεταξύ άλλων, θα βρείτε: 
 

• τον κατάλογο και τα κείμενα των περιλήψεων των 
ανακοινώσεων που εγκρίθηκαν από την Επ. Επιτροπή. 

• τον κατάλογο των ανακοινώσεων που υποβλήθηκαν και 
εντάχθηκαν στο πρόγραμμα 

• πληροφορίες για τους χώρους διεξαγωγής και ξενοδοχεία 
για τους εκτός Αθηνών συνέδρους. 

Επικοινωνία: 
Γραμματεία: 
 Τηλ. 210 9323243, 6977529164, Ηλ-ταχ. pinelpap@hol.gr  
Οργανωτική Επιτροπή: 
 Tηλ. 6974321009, Ηλ-ταχ. valeonti@otenet.gr  

 
Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 

σχετικά με Ορολογία 
(Διαρκής Πίνακας του «Ο») 

Σε κάθε φύλλο του «Ο» ο Πίνακας Συνεδρίων/Συμποσίων/ 
Σεμιναρίων που δημοσιεύεται περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν 
σχέση με Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο 
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μέλλον, ή έχουν πρόσφατα διεξαχθεί. Η πληροφόρηση του «Ο» για 
τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή ηλεκτρονική 
ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέντρο 
Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/),  και 
από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-aet.net ), 
των οποίων η ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
Ο παρακάτω κατάλογος υπάρχει και συνεχίζεται – με αντίστροφη 
σειρά – και στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ, στα «Ορολογικά νέα». 
1. Ειδική συνάντηση εργασίας της EAFT "Μειονοτικές γλώσσες 

και ορολογικές πολιτικές, Ιούλιος 2007", Δουβλίνο 27-28 
Ιουλίου 2007. Πληροφορίες: http://www.eaft-aet.net  

2. 8η Γενική Συνέλευση του Infoterm: 16 Αυγούστου 2007 στο 
Provo (Utah, USA), σε σύνδεση και με την ετήσια σύνοδο της 
ISO/TC 37, από 14 ως 18 Αυγούστου 2007 και το Συνέδριο 
«Πραγματολογικές εφαρμογές των Προτύπων της ISO/TC 37», 
13 Αυγούστου 2007. Πληροφορίες: http://www.infoterm.info  

3. 3ο Διεθνές Συνέδριο Ισπανικής Λεξικογραφίας, Málaga, 22–26 
Σεπτεμβρίου 2008. Πληροφορίες:                                              . 
(http://congresolexicografia.cindoc.csic.es/entrada.htm) 

4. Συνέδριο "Ορολογία, μετάφραση και ειδική επικοινωνία", 
Verona, 11 και 12 Οκτωβρίου 2007. Πληροφορίες: Carmen 
Navarro Professore di Lingua spagnola Dipartimento di 
Romanistica Università di Verona L.ge Porta Vittoria, 41 
Palazzo di Lettere - piano 1 - stanza 10 37129 Verona, tel. 
00.39.045 8028598 

5. Διεθνές Συνέδριο για τις τρέχουσες τάσεις στην Ορολογία 
(International Conference on Current Trends in Terminology), 
στην πόλη Szombathely (Σόμπαταϊ), της Ουγγαρίας, 9-10 
Νοεμβρίου 2007. Πληροφορίες: infopoint@infoterm.org 

6. Διεθνές Συνέδριο «Γλωσσικές παρεμβάσεις (ιστορικό, επιτυχία, 
όρια)» ("Prescriptions en langues (histoire, succès, limites)"), 
Παρίσι,15 και 16 Νοεμβρίου 2007. Πληροφορίες:                    
http://htl.linguist.jussieu.fr/prescriptions/ 

7. Διεθνές Σεμινάριο «Τα εργαλεία υποστήριξης της μετάφρασης» 
(Les outils d'aide à la traduction) - Φεβρουάριος 2008, 
Βουκουρέστι (Ρουμανία)                                                               
(http://dtil.unilat.org/seminar_bucuresti_2008/appel_fr.htm) 

Κ.Β. 
 

Προς:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας 
Τηλεομοιότυπο:  +30 210 8068299 
Ηλ-ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr  

 
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ 

6ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 
1-3 Νοεμβρίου 2007, Αθήνα 

 
Επιθυμώ να συμμετάσχω στο 6ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα 
και Ορολογία» 
Επώνυμο: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Όνομα: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ιδιότητα: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Είμαι μέλος του συνδιοργανωτή : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Διεύθυνση:  Οδός:….                                  Αριθμός: . .         
Ταχ. κώδ.: . .                Πόλη: . . . .             Χώρα: . . .  
Αρ. τηλεφώνου: . . . . 
Αρ. τηλεομοιοτύπου: . . . . 
Ηλ. ταχυδρομείο . . . . . . 

   Επισυνάπτω απόδειξη κατάθεσης .......... ευρώ/CYP στο 
λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας με αριθμό 671/480100-84 
(SWIFT number: ETHNGRAA, IBAN: GR95 01106710 
00006714 8010084)  ή 

   Έστειλα με ταχυδρομική επιταγή ποσό                         
ευρώ/CYP στην ταμία κα Α. Λάμπρου-Γκόνου, Λ. Κατσώνη 16, 
14561 ΚΗΦΙΣΙΑ 
 

 Ημερομηνία:....................... Υπογραφή: 
 
Στείλτε την αίτηση αυτή: 
• είτε τηλεομοιοτυπικώς στον αριθμό: +30 210 8068299 
• είτε ηλεκτρονικώς στην ηλ-διεύθυνση: valeonti@otenet.gr  

 

Διεθνές Θερινό Σχολείο Ορολογίας 
του 2007 

Πραγματοποιήθηκε στην Κολωνία από τις 16 ως τις 20 Ιουλίου το 
Διεθνές Θερινό Σχολείο Ορολογίας του 20071 με τίτλο Διαχείριση 
ορολογίας: θεωρία, πρακτική και εφαρμογές. Ο θεσμός του 
Θερινού Σχολείου Ορολογίας εγκαινιάστηκε από το Infoterm και 
σήμερα μετρά πάνω από είκοσι χρόνια ύπαρξης. Πρόκειται για ένα 
ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (training) με αντικείμενο την 
Ορολογία, διάρκειας πέντε ημερών, το οποίο λαμβάνει χώρα κατά 
το διάστημα Ιουνίου – Αυγούστου σε διαφορετική τοποθεσία κάθε 
φορά. Φέτος, διοργανωτές ήταν το TermNet, το Πανεπιστήμιο 
Εφαρμοσμένων Επιστημών της Κολωνίας, το οποίο φιλοξένησε το 
πρόγραμμα στις εγκαταστάσεις του, καθώς και το Ινστιτούτο 
Διαχείρισης της Πληροφορίας του εν λόγω πανεπιστημίου. 
Στο ΔΘΣΟ 2007 έλαβαν μέρος 54 συμμετέχοντες από 22 χώρες, 
δημιουργώντας ένα ευρέως πολυπολιτισμικό κοινό, από τα 
πολυπληθέστερα στην ιστορία του θεσμού. Ποικίλα ήταν και τα 
προφίλ των συμμετεχόντων, ανάλογα με την ιδιότητά τους 
(εργαζόμενοι, φοιτητές), το υπόβαθρό τους (σπουδές, 
επαγγελματική εμπειρία, κτλ.), το περιβάλλον δραστηριοποίησής 
τους (ακαδημαϊκή κοινότητα, επιχειρήσεις, οργανισμοί, φορείς, 
κτλ.) και το εργασιακό καθεστώς στο οποίο ανήκαν 
(δημόσιος/ιδιωτικός τομέας, αυτοαπασχόληση). Πέντε σημαντικές 
προσωπικότητες του χώρου της Ορολογίας, προερχόμενες από 
τον ακαδημαϊκό χώρο, αποτέλεσαν τους εκπαιδευτές του 
προγράμματος: Gerhard Budin, Heribert Picht, Klaus-Dirk Schmitz, 
Frieda Steurs και Sue Ellen Wright. Ρόλο εκπαιδευτή ανέλαβε 
επίσης η νεότερη σε ηλικία Anja Drame.  
Οι εργασίες του ΔΘΣΟ 2007 επιμερίστηκαν σε τέσσερις συνεδρίες 
ημερησίως, διάρκειας 1 ½ ώρας στην πλειονότητά τους. Εξαίρεση 
αποτέλεσε η τελευταία ημέρα, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας 
ήταν αφιερωμένο στην αξιολόγηση και το κλείσιμο του 
προγράμματος. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν δύο ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες: μία κοινωνικού χαρακτήρα, κατά την οποία όλοι οι 
συμμετέχοντες δείπνησαν μαζί με στόχο τη μεταξύ τους γνωριμία, 
και μία επιμορφωτικού χαρακτήρα, η οποία περιελάμβανε την 
ξενάγηση των συμμετεχόντων στα αξιοθέατα της πόλης.      
Η θεματική του ΔΘΣΟ 2007 επικεντρώθηκε στην πρακτική πλευρά 
της Ορολογίας, χωρίς όμως να απουσιάζουν αναφορές στις 
βασικές θεωρητικές αρχές της. Συγκεκριμένα, τα μαθήματα που 
διδάχθηκαν στο πλαίσιο του ΔΘΣΟ 2007 ήταν τα εξής: Εισαγωγή 
στη θεωρία της Ορολογίας: μοντέλα, αντικείμενα, έννοιες, όροι˙ 
Εισαγωγή στην ορολογική εργασία˙ Εφαρμοσμένες αρχές της 
ορολογικής εργασίας˙ Ανεύρεση και έλεγχος αξιοπιστίας 
πληροφοριών διαθέσιμων στο Διαδίκτυο και αξιοποιήσιμων για την 
ορολογική εργασία˙ Μοντελοποίηση δεδομένων (data modeling): 
κατηγορίες δεδομένων για τη διαχείριση ορολογίας και αρχές 
μοντελοποίησης˙ Συστήματα διαχείρισης ορολογίας˙ Σχέσεις 
εννοιών και οντολογίες – Χτίζοντας έναν παγκόσμιο σημασιολογικό 
ιστό˙ Διαχείριση έργων για μεταφραστές, ορολόγους˙ 
Περιπτωσιολογικές μελέτες: ορολογία διαχείρισης κινδύνου, 
τοπικοποίηση (localization) ορολογίας και λογισμικού, ορολογία και 
τεχνική τεκμηρίωση, ορολογία για ιατρικές εφαρμογές˙ Οικονομικά 
ζητήματα και ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας στη διαχείριση 
ορολογίας.   
Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία του προγράμματος του 
ΔΘΣΟ 2007 υπήρξε η ομαδική εργασία που πραγματοποιήθηκε με 
τη μορφή εργαστηρίου (group work) και με θέμα Δημιουργία βάσης 
δεδομένων για ορολογική εργασία. Σε αυτήν έλαβαν μέρος όλοι οι 
συμμετέχοντες χωρισμένοι σε τρεις ομάδες, ανάλογα με το αν 
προέρχονταν από τον ακαδημαϊκό χώρο, το χώρο των 
οργανισμών και φορέων ή το χώρο των επιχειρήσεων. Τα μέλη 
κάθε ομάδας κλήθηκαν να επιλέξουν τις κατηγορίες ορολογικών 
δεδομένων που θα επιθυμούσαν να περιέχει μία σχετική βάση, με 
γνώμονα τις ανάγκες και τους σκοπούς που η βάση αυτή θα 
υπηρετούσε. Έτσι, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 
εργαστούν πάνω στη μοντελοποίηση δεδομένων και να 
συνειδητοποιήσουν τόσο το χρόνο και τον προβληματισμό που η 
συγκεκριμένη δραστηριότητα απαιτεί όσο και τη σημασία της για τη 
δημιουργία μίας όσο το δυνατόν πληρέστερης, πιο εύχρηστης και 
περισσότερο προσαρμοσμένης στις ανάγκες του χρήστη βάσης 
ορολογικών δεδομένων. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων που 
ακολούθησε ανέδειξε μικρής κλίμακας μεν ενδιαφέρουσες δε 
αποκλίσεις μεταξύ των ομάδων εργασίας, προσφέροντας 
ερεθίσματα για περαιτέρω συζήτηση.   

                                                 
1 Στο εξής αναφερόμενο ως ΔΘΣΟ 2007. 
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Σημαντική ενότητα του ΔΘΣΟ 2007 αποτέλεσαν επίσης οι 
παρουσιάσεις ελεύθερου θέματος που έγιναν από ορισμένους 
συμμετέχοντες και η μετέπειτα συζήτηση πάνω σε αυτές. 
Ακολουθούν μερικά παραδείγματα θεμάτων, γύρω από τα οποία 
κινήθηκαν οι εν λόγω παρουσιάσεις: Διαχείριση ορολογίας στη 
Microsoft, Θησαυρός στατιστικών όρων της Στατιστικής Υπηρεσίας 
της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, Ορολογικές και γλωσσικές εξελίξεις 
στη Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής, UNTERM – Πολύγλωσση 
βάση ορολογικών δεδομένων του ΟΗΕ. Με αυτήν την αφορμή, 
έρχεται αναπόφευκτα στην επιφάνεια το ζήτημα της υστέρησης της 
Ελλάδας έναντι άλλων χωρών σε θέματα Ορολογίας καθώς, παρά 
τις προσπάθειες της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
μεταξύ άλλων, απουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό, τόσο σε επίπεδο 
κρατικής όσο και ιδιωτικής πρωτοβουλίας, οργανωμένες ορολογικές 
πολιτικές και πρακτικές, εξαιτίας κυρίως της υποτίμησης της 
σημασίας της Ορολογίας και κατ'επέκταση της έλλειψης ορολογικής 
ευαισθητοποίησης.   
Έπειτα από πέντε αρκετά κουραστικές αλλά ευχάριστες και 
εποικοδομητικές ημέρες, το ΔΘΣΟ 2007 ολοκληρώθηκε αφήνοντας 
πίσω του ανθρώπινες σχέσεις, ευκαιρίες διεύρυνσης του κύκλου 
των επαγγελματικών γνωριμιών και συνεργασιών, ερεθίσματα 
αφενός δοκιμής νέων μεθόδων και εργαλείων και αφετέρου 
επέκτασης των γνωστικών οριζόντων σε νέα πεδία και διερεύνησης 
νέων δυνατοτήτων, παραδείγματα επιτυχούς αντιμετώπισης 
προβλημάτων, ιδέες υιοθέτησης καλών πρακτικών και 
προσαρμογής τους σε ίδιες ανάγκες, ενδιαφέρουσες επαφές και 
ζυμώσεις στο πλαίσιο μίας ομάδας ετερογενούς αλλά και 
ομοιογενούς ταυτόχρονα χάρη στην αλληλοσυμπληρωματική 
λειτουργία των ετερόκλιτων μελών της, η οποία τελικά οδήγησε σε 
αξιοσημείωτη ισορροπία. Πλέον, δεν απομένουν παρά μερικοί 
μήνες ως την έναρξη της προετοιμασίας για το ΔΘΣΟ του 2008, το 
οποίο υπόσχεται να συνεχίσει επάξια το θεσμό. 

Π.Π. 
 
Στη Γαλλία: Ειδική ομάδα για την εφαρμοσμένη 

γλωσσολογία των τηλεπικοινωνιών με 
εικοσάχρονη δράση 

H γαλλική ομάδα GLAT (Groupe de Linguistique Appliquée des 
Télécommunications) είναι η Oμάδα Eφαρμοσμένης Γλωσσολο-
γίας των Τηλεπικοινωνιών που λειτουργεί στα πλαίσια της 
Ανώτατης Σχολής Τηλεπικοινωνιών της Βρετάνης.  Είναι ένα 
σταυροδρόμι συνάντησης ειδικών που συνέρχονται για να 
αντιμετωπίσουν θέματα γλώσσας των ειδικοτήτων, λεξικολογίας και 
ορολογίας.  
Στην GLAT δραστηριοποιούνται  άνθρωποι της Ορολογίας από 
χώρες των οποίων οι γλώσσες είναι «κόρες» της Λατινικής 
γλώσσας (Union latine). Eχει διοργανώσει 11 συνέδρια με 250 
παρουσιάσεις, έχει κάνει δημοσιεύσεις, ενώ μεταξύ των συνεδρίων 
είναι αυτά που έγιναν το 2000 στην Βρέστη της Βρετάνης (Γαλλία), 
το 2002 στο Evry της Γαλλίας, το 2004 στην Βαρκελώνη και το 
2006 στο Bertinoro της Εmilia  Romagna (κεντρική Ιταλία).  
Tο 12ο Συνέδριο της GLAT, που συμπίπτει χρονικά με την 20η 
επέτειο της γέννησης της GLAT, θα γίνει, με την συνεργασία της 
Γαλλικής Εταιρείας Ορολογίας, στην Βρέστη από τις 22 έως τις 24 
Μαϊου του 2008 με θέματα τον λόγο (discours), την τεχνολογία και 
τους κοινωνικούς φορείς (acteurs sociaux). Oι επίσημες γλώσσες 
του Συνεδρίου είναι η αγγλική, η γαλλική και η ισπανική. Η 
υποβολή των περιλήψεων πρέπει να γίνει πριν από τις 7 
Δεκεμβρίου 2007. Η έγκριση των περιλήψεων θα γίνει στις 28 
Ιανουαρίου του 2008. Ο ιστότοπος του 12ου Συνεδρίου, με όλες τις  
λεπτομέρειες, είναι ο εξής : http://conferences.enst-bretagne.fr/glat-
brest2008/  ενώ οι περιλήψεις θα σταλούν στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση glat-brest2008@mlistes.enst-bretagne.fr  

Θ.Β. 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

2
PT έλα κι εσύ 

Μερικοί όροι από το πεδίο της Ορολογίας 
Πρόσφατα το ΓΕΣΥ, ύστερα και από αιτήματα συγγραφέων-
ομιλητών του 6ου Συνεδρίου, ασχολήθηκε με την αντιστοίχιση 
ορισμένων αγγλικών και γαλλικών όρων της Ορολογίας με 
αντίστοιχους ισοδύναμους ελληνικούς όρους. Οι όροι αυτοί δίνονται 
στους δύο πίνακες που ακολουθούν. 

                                                 
2  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

 
Αγγλικός όρος Ελληνικός 

ισοδύναμος όρος 
Παρατηρήσεις 

domain, 
subject field 

(θεματικό) πεδίο, 
τομέας 

 

subdomain of 
1st/2nd level 

(θεματικό) υποπε-
δίο 1ης /2ης στάθμης 

 

status of a 
term,  
term status 

στάδιο όρου,  
στάτο όρου 

τυποποιητικός χαρα-
κτηρισμός όρου με 
κριτήρια χρόνου, 
συχνότητας, 
σταθερότητας κ.ά. 

holonym ολώνυμο κατασήμανση ολομε-
ρούς έννοιας (όλου) 

meronym μερώνυμο κατασήμανση επιμε-
ρούς έννοιας (μέρους) 

co-meronym συμμερώνυμο κατασήμανση 
επιμερούς έννοιας με 
την ίδια ολομερή 

isonym, 
heterophonic 
homograph 

ισώνυμο αντίθετο του ομωνύ-
μου (γράφεται το ίδιο 
αλλά προφέρεται 
διαφορετικά) 

pseudo-
synonym, false 
synonym 

ψευδοσυνώνυμο λανθασμένα 
συνώνυμο  

hypernym υπερώνυμο κατασήμανση γένους 

hyponym υπώνυμο κατασήμανση είδους 
 

Γαλλικός όρος Ελληνικός ισοδύναμος όρος 

planification de 
terminologie 

ορολογικός σχεδιασμός, 
σχεδιασμός ορολογίας 

politique nationale de 
terminologie 

εθνική πολιτική ορολογίας 

aménageur terminologique Υπεύθυνος ορολογικού 
σχεδιασμού 

aménagement linguistique γλωσσικός σχεδιασμός 

norme terminologique πρότυπο ορολογίας 

normalisation linguistique γλωσσική τυποποίηση 

Κ.Β. 

«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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής, Θ. Βαμβάκος, Κ. Ζερίτη, Μ. Καρδούλη, Α. Λάμπρου-
Γκόνου, Ε. Λουπάκη, Ε. Μάντζαρη, Α. Νικολάκη, Ζ. Ξενάκη-Βαρλά, 
Δ. Παναγιωτάκος, Π. Πούγγουρας. 

Τηλέφωνα:  πρωί: 210-8619521, 210 6118986 
 βράδυ: 210-8619521, 6974321009 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma0.htm 

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

Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
ή μέρους του «Ο» με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 
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ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society  for988  Terminology  (ELETO) 
ΓΡΑΦΕΙΑ: 
Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: 
Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 

 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Τηλ.: 210 8662069, 6974321009, 6974754302 
Τηλεομ.: 210 8068299, 210 8662069 
Ηλ-Ταχ.: Tvaleonti@otenet.gr T 
Ιστότοπος: http://www.eleto.gr/ 

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) 
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6ο Συνέδριο 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 

(1-3 Νοεμβρίου 2007) 
– Απολογιστική επισκόπηση με 15 ερωτήσεις – 

ΕΡΩΤΗΣΗ   1 
Πρόκειται για το «6ο» Συνέδριο με τον τίτλο «Ελληνική 
Γλώσσα και Ορολογία». Αυτό σημαίνει ότι έχουν γίνει 
άλλα πέντε προηγουμένως. Τι αντικείμενο έχουν τα 
Συνέδρια αυτά, ποιος τα διοργανώνει και με ποιο 
σκοπό; 
Απάντηση 
Η ΕΛΕΤΟ, τηρώντας την επιταγή του Καταστατικού της για την 
προώθηση της ελληνικής ορολογίας και την σύγχρονη ανάπτυξη 
της ελληνικής γλώσσας, διοργανώνει – μαζί με άλλους 
συνδιοργανωτές – τα συνέδρια «Ελληνική Γλώσσα και 
Ορολογία», από το 1997, κάθε δύο χρόνια. Εμπνευστής, αλλά και 
πρωτεργάτης στην προσπάθεια αυτή ήταν ο αείμνηστος Βασίλης 
Α. Φιλόπουλος, στη μνήμη του οποίου αφιερώθηκε το 6ο Συνέδριο.  
Τα τέσσερα πρώτα συνέδρια πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, 
ενώ το πέμπτο στη Λευκωσία με κύριο συνδιοργανωτή το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ). Το ΠΚ ήταν κύριος συνδιοργανωτής 
και στο 6ο Συνέδριο, που μόλις πέρασε στην ιστορία, ενώ οι λοιποί 
συνδιοργανωτές ήταν: 

• Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) 
• Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) 
• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) 
• Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ) 
• Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών (IFA) 
• Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) 
• Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) 
• Οργανισμός για τη Διεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας 

(ΟΔΕΓ) 

Σκοπός των Συνεδρίων «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» είναι να 
δώσουν κάθε φορά το «στιγμιότυπο» της κατάστασης της 
Ορολογίας στον διεθνή και ιδιαίτερα στον ελληνόγλωσσο χώρο, 
εντός και εκτός Ελλάδος, και της ελληνικής ορολογίας σε 
διάφορους τομείς, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου 
πολυγλωσσικού περιβάλλοντος – από πλευράς έρευνας, 
ανάπτυξης και εφαρμογής – υπό το πρίσμα όχι μόνο της 
μονογλωσσικής θεώρησης, αλλά περισσότερο της 
διαγλωσσικής θεώρησης την οποία επιτάσσει το σημερινό 
παγκόσμιο ορολογικό γίγνεσθαι (παγκόσμια «Διαδικτύωση» της 
πληροφορίας και της γνώσης). 

ΕΡΩΤΗΣΗ   2 
Η διεξαγωγή του 5ου Συνεδρίου στη Λευκωσία, αλλά και 
η παρουσία του Πανεπιστημίου Κύπρου ως κύριου 
συνδιοργανωτή του 6ου Συνεδρίου έχουν κάποια 
ιδιαίτερη σημασία; 

Απάντηση 
Η ένθερμη συμμετοχή του ΠΚ στη συνδιοργάνωση του 5ου 
Συνεδρίου και η εξακολούθηση της συμπόρευσης με την ΕΛΕΤΟ 
στη διοργάνωση του 6ου Συνεδρίου δηλώνουν και τονίζουν τον 
ενιαίο τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται η ελληνική 
γλώσσα και ιδιαίτερα η ελληνική ορολογία στην Ελλάδα και στην 
Κύπρο, οι οποίες – έστω και αν η ελληνική γλώσσα θεωρείται ότι 
ανήκει στις λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες μέσα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση – δεν παύουν να αποτελούν δύο κράτη μέλη της ΕΕ που 
μιλούν την ελληνική γλώσσα.  

ΕΡΩΤΗΣΗ   3 
Είχε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά το 6ο Συνέδριο 
έναντι των προηγουμένων και ποια είναι αυτά; 
Απάντηση 
Το σπουδαιότερο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του 6ου Συνεδρίου είναι 
ότι αυτό τέθηκε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής 
Δημοκρατίας Κυρίου Κάρολου Παπούλια. Ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας αγκάλιασε την προσπάθεια της ΕΛΕΤΟ και των 
συνδιοργανωτών προσφέροντας την αιγίδα του, γεγονός που 
αποτελεί για μας μεγάλη ηθική στήριξη. Μας υποσχέθηκε ότι θα 
τον έχουμε συμπαραστάτη μας και στις μελλοντικές προσπάθειές 
μας. 
Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό του 6ου Συνεδρίου είναι ότι είχε τη 
μεγαλύτερη ως τώρα συμμετοχή ξένων ομιλητών. Η συμμετοχή 11 
ξένων ομιλητών ανέδειξε το διεθνή – πλέον – χαρακτήρα του 
Συνεδρίου. 

ΕΡΩΤΗΣΗ   4 
Ποια ήταν σε γενικές γραμμές η διάρθρωση του 
Συνεδρίου; 
Απάντηση 
Το 6ο Συνέδριο άρχισε την Πέμπτη 1-11-07 το απόγευμα (ώρα 
19.00) και διήρκεσε ως το απόγευμα του Σαββάτου 3-11-07. Η 
διάρθρωσή του ήταν: η Εναρκτήρια Συνεδρία, 6 συνεδρίες 
επιστημονικών ανακοινώσεων, μία συνεδρία ανακοινώσεων 
σχετικών με ορολογικές δραστηριότητες φορέων και μία ανοικτή 
συζήτηση (στρογγυλό τραπέζι). Το αναλυτικό πρόγραμμα υπάρχει 
στην ιστοσελίδα http://www.eleto.gr/gr/Conference06.htm. 

ΕΡΩΤΗΣΗ   5 
Τι έγινε στην Εναρκτήρια Συνεδρία, ποιοι τομείς 
καλύφθηκαν στις συνεδρίες των ανακοινώσεων και τι 
πραγματεύθηκε η ανοικτή συζήτηση; 
Απάντηση 
Εναρκτήρια Συνεδρία    
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Το 6ο Συνέδριο ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Βασίλη Α. 
Φιλόπουλου, εμπνευστή, βασικού ιδρυτικού μέλους και για πολλά 
χρόνια προέδρου της ΕΛΕΤΟ.  
Η Εναρκτήρια Συνεδρία του 6ου Συνεδρίου διεξήχθη στη Μεγάλη 
Αίθουσα Τελετών του ΕΚΠΑ. Κατ’ αυτήν προσφώνησε τους 
συνέδρους και προσκεκλημένους, εκ μέρους του Πρύτανη, ο 
εκπρόσωπος του ΕΚΠΑ στην Οργανωτική Επιτροπή καθηγητής κ. 
Παναγιώτης Κοντός και ακολούθησαν εισηγητικές ομιλίες του 
Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής και της ΕΛΕΤΟ κ. Κώστα 
Βαλεοντή και της Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής, 
καθηγήτριας του ΠΚ, κας Μαριάννας Κατσογιάννου και στη 
συνέχεια χαιρετισμοί εκ μέρους των διοικήσεων και εκπροσώπων 
των συνδιοργανωτών που απηύθυναν: η καθηγήτρια ΑΠΘ κα 
Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, ο καθηγητής ΕΜΠ κ. Ανδρέας 
Ανδρεόπουλος, η καθηγήτρια ΠΠ κα Άννα Ιορδανίδου, ο 
εκπαιδευτικός ακόλουθος της Γαλλικής Πρεσβείας κ. Paul Petit 
(IFA), o πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Γιάννης Αλαβάνος, ο ερευνητής 
του ΙΕΛ κ. Νίκος Γλάρος και ο πρόεδρος του ΟΔΕΓ 
κ. Κωνσταντίνος Καρκανιάς. 
Μετά την κήρυξη της έναρξης των εργασιών του Συνεδρίου από 
τον Πρόεδρο της ΕΛΕΤΟ, μίλησε ο ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ κ. 
Θεοδόσης Π. Τάσιος με θέμα «Ζωτική μνήμη Βασίλη 
Φιλόπουλου», συναρπάζοντας όπως πάντα το ακροατήριο. 
Η βραδιά έκλεισε με δεξίωση που παρέθεσε η ΕΛΕΤΟ στους 
συνέδρους και προσκεκλημένους, στους εντυπωσιακούς χώρους 
του κτηρίου «Κωστής Παλαμάς» (στη γωνία των οδών Ακαδημίας 
και Σίνα). 
Συνεδρίες ανακοινώσεων 
Στο 6ο Συνέδριο παρουσιάστηκαν συνολικά 35 ανακοινώσεις τις 
οποίες είχαν συγγράψει/εκπονήσει 49 επιστήμονες, ερευνητές ή 
μελετητές, 38 Έλληνες και 11 ξένοι.  
Οι επτά συνεδρίες ανακοινώσεων του Συνεδρίου κάλυψαν οκτώ 
θεματικές ενότητες με τη σειρά που αναγράφονται στον 
παρακάτω πίνακα: 

Θεματικές ενότητες: 
 Γλωσσολογικές-Οντολογικές Αρχές της Ορολογίας 
 Ορολογική πολιτική (Προσκεκλημένη ανακοίνωση) 
 Διδακτική και Ορολογία 
 Ορολογία συγκεκριμένων θεματικών πεδίων – 

Λεξικογραφικές και ορογραφικές μελέτες 
 Ορολογικοί πόροι 
 Τυποποίηση Ορολογίας 
 Ορολογία και Μετάφραση 
 Δραστηριότητα φορέων και οργάνων Ορολογίας 

 
Ανοικτή συζήτηση 
Το θέμα της ανοικτής συζήτησης ήταν «Αρχές της Ορολογίας – 
Προσαρμογή των Διεθνών Προτύπων για την ελληνική γλώσσα», 
στο πλαίσιο του οποίου παρουσιάστηκε το έργο της Επιτροπής 
Τυποποίησης ΤΕΕ-ΕΛΟΤ/ΤΕ21 «Αρχές της Ορολογίας» και 
ιδιαίτερα τα προσφάτως εκδοθέντα πρότυπα ΕΛΟΤ 561.1 και 
ΕΛΟΤ 561.2 και το υπό επεξεργασία πρότυπο ΕΛΟΤ 402.  

ΕΡΩΤΗΣΗ   6 
Τι είναι οι «Γλωσσολογικές-οντολογικές αρχές» της 
Ορολογίας που αναφέρθηκε πριν ως πρώτη θεματική 
ενότητα και τι καλύφθηκε περίπου στην ενότητα αυτή; 
Απάντηση 
H Ορολογία, ως επιστήμη, ασχολούμενη με τη συστηματική 
περιγραφή και τη μετάδοση της γνώσης μέσω των όρων, αποτελεί  
τη γέφυρα ανάμεσα στη γνώση και στη γλώσσα. Βασίζεται, 
επομένως, και υπακούει σε αρχές τόσο της Λογικής και της 
Οντολογίας όσο και της Γλωσσολογίας. Οι έννοιες ως νοητικοί 
αντιπρόσωποι των αντικειμένων και τα συστήματά τους είναι η 
βάση του λογικού-οντολογικού σκέλους, ενώ οι γλωσσικές 
μορφές (όροι) και οι τρόποι και κανόνες σχηματισμού τους είναι η 
βάση του γλωσσικού-γλωσσολογικού σκέλους. 
Στην ενότητα αυτήν του 6ου Συνεδρίου, μπορούμε να πούμε, με 
λίγα λόγια, ότι εξετάστηκαν τα ακόλουθα θέματα: 
– Το μόρφημα -ειδ(ής), η διαχρονική πορεία του από την Αρχαία 

Ελληνική (ΑΕ) στη Νέα Ελληνική (ΝΕ) – που εν πολλοίς 
περιλαμβάνει και σημαντική διαδρομή μέσω των δυτικών 
γλωσσών –, η «ομοιαστική» σημασία του τόσο κυριολεκτικά 

(από την αίσθηση της όρασης) όσο και μεταφορικά (στον 
κόσμο του λογισμού) και η σπουδαιότητά του ως «ιδιαίτερα 
χρήσιμου στοιχείου στην επιστημονική ορολογία...» 
[Ερευνήτρια: Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη]. 

– Σύνθετα ρήματα της ΝΕ των οποίων το δεύτερο συνθετικό 
είναι κάποιο απλό βαρύτονο ρήμα της ΑΕ στην αρχική ή και 
σε νεότερη εξελιγμένη μορφή του. Και ενώ το απλό ρήμα είναι 
βαρύτονο τα σύνθετά του, που χρησιμοποιούνται και σήμερα, 
είναι είτε βαρύτονα είτε οξύτονα, ανάλογα με τη γραμματική 
κατηγορία του πρώτου συνθετικού. Για παράδειγμα από το 
απλό ρήμα δίδω (αρχικά: δίδωμι) σύνθετα: δια-δίδω, από-
δίδω, εν-δίδω, παρα-δίδω, αλλά λογο-δοτώ, μισθο-δοτώ κτλ. 
Διαφαίνεται, διερευνάται και επιβεβαιώνεται ο υποκείμενος 
«Κανόνας»... [Ερευνητής: Κώστας Βαλεοντής]. 

– Μελέτη των πολυλεκτικών συνθέτων με τη μορφή επίθετο + 
ουσιαστικό που ανήκουν σε ειδικά λεξιλόγια, π.χ. νωτιαίος 
μυελός, στο πλαίσιο της ενσωμάτωσής τους στο ηλεκτρονικό 
μορφολογικό λεξικό πολυλεκτικών σύνθετων μονάδων της 
Νέας Ελληνικής που κατασκευάζει η Μονάδα Αυτόματης 
Επεξεργασίας Φυσικών Γλωσσών του Εργαστηρίου 
Μετάφρασης και Επεξεργασίας του Λόγου. [Ερευνήτρια: 
Βασιλική Φούφη]. 

–  Μελέτη της χρήσης πολυλεκτικών όρων και της λεξικοποίησής 
τους, μέσω παραδείγματος εξέτασης όρων και εκφράσεων 
που αφορούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την αύξηση 
της θερμοκρασίας της Γης. Εργασία στην οποία 
παρουσιάστηκαν, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου 
παραδείγματος τα χαρακτηριστικά βάσει των οποίων 
διακρίνονται οι λεξικοποιημένοι και μη λεξικοποιημένοι όροι, 
διάκριση που «ενισχύεται στις περιοχές όπου η γνώση είναι 
εισαγόμενη και/ή η πρωτότυπη γλωσσική παραγωγή είναι 
μικρή σε όγκο, με αποτέλεσμα να επιβραδύνεται η παγίωση 
της ορολογίας». [Ερευνήτρια: Μαριάννα Κατσογιάννου] 

– Μελέτη της εφαρμογής συστημάτων θεματικών πεδίων (ΣΘΠ) 
στην οργάνωση της ορολογικής πληροφορίας. Εξετάστηκαν η 
«φιλοσοφική παράδοση» (ταξινόμηση των επιστημών) και οι 
«ακαδημαϊκές» εφαρμογές (εκπαίδευση, έρευνα), αλλά και οι 
πιο «πρακτικές» εφαρμογές (στατιστική, οικονομία)... 
Προτάθηκε – σε δύο εκδοχές, μία συνεπτυγμένη και μία 
αναλυτική – «συγκεκριμένη σύνθεση που βασίζεται στην 
αξιοποίηση πηγών που παρουσιάζουν με άμεσο ή έμμεσο 
τρόπο δομές τύπου ΣΘΠ». [Ερευνητής: Διονύσης 
Γιαννίμπας]. 

– Ανάμεικτα σήματα: Σκέψεις και συλλογισμοί περί ορολογίας. 
Τα κύρια χαρακτηριστικά των όρων (ανεξάρτητοι από το 
συγκείμενο, απαλλαγμένοι από συνδηλώσεις και 
σημασιολογικά σταθεροί), που πράγματι φαίνεται ότι 
προσφέρουν ένα χρήσιμο εργαλείο για αναμφίσημη χρήση, 
είναι ταυτόχρονα και υπεύθυνα για το ότι η ορολογία 
καθίσταται αδιαφανής και δυσλειτουργική σε μεγάλο πλήθος 
χρηστών αφού, με αυξανόμενη συχνότητα, την ιδιοποιούνται 
εμπορικά και πολιτικά συμφέροντα. Ως αποτέλεσμα, η 
ορολογία ως γλωσσολογική έννοια κινδυνεύει να χάσει την 
σκοπούμενη αποτελεσματικότητά της μαζί με την εννοιακή 
αυστηρότητά της. Για τη διατήρηση του κοινωνικά σημαντικού 
ρόλου της, επιβάλλεται η αναθεώρηση των σκοπών και 
μεθόδων της με πραγματολογικό προσανατολισμό. 
[Ερευνητής: Kurt Opitz]. 

ΕΡΩΤΗΣΗ   7 
Τι περιλάμβανε η δεύτερη – παραπάνω – θεματική 
ενότητα «Ορολογική πολιτική» ως «προσκεκλημένη 
ανακοίνωση»; 
Απάντηση 
Στο 6ο Συνέδριο η Οργανωτική Επιτροπή προσκάλεσε δύο 
ομιλήτριες του ακαδημαϊκού χώρου στον τομέα της Ορολογίας: 
την Fidelma Nì Ghallchobhair (Ιρλανδία) και την Rute Costa 
(Πορτογαλία)· η πρώτη είναι η σημερινή πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορολογίας (EAFT) και η δεύτερη είναι η 
προκάτοχός της. Το θέμα που ανέλυσαν στο Συνέδριο ήταν ο 
σχεδιασμός και οι πολιτικές ορολογίας στις «μικρές» (=λιγότερο 
ομιλούμενες) γλώσσες, για το οποίο η EAFT διοργάνωσε ειδική 
σύνοδο εργασίας στο Δουβλίνο τον Ιούλιο 2007, εξετάζοντας 
μεθόδους δημιουργίας/εμφύτευσης και τυποποίησης όρων στις 
γλώσσες αυτές. 
ΕΡΩΤΗΣΗ   8 
Η θεματική ενότητα «Διδακτική και Ορολογία» έχει να 
κάνει με τη διδασκαλία και την εκμάθηση ειδικών 
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όρων; Τι συγκεκριμένο προέκυψε από αυτήν στο 6ο 
Συνέδριο; 
Απάντηση 
Κάτω από τον τίτλο «Διδακτική και Ορολογία» μπορούν να 
θεωρηθούν τρεις διεργασίες: 
• η διδασκαλία της Ορολογίας ως επιστήμης, με τα φαινόμενά 

της, τις αρχές της και τις μεθόδους της, 
• η διδασκαλία της ορολογίας (= των όρων) ενός ή περισ-

σότερων θεματικών πεδίων και κυρίως της διαγλωσσικής 
αντιστοίχισης των όρων και 

• η διδασκαλία του αντικειμένου άλλης επιστήμης με τη βοήθεια 
των αρχών και μεθόδων της Ορολογίας 

Στην τελευταία διεργασία εντάσσονται και οι δύο ανακοινώσεις 
αυτής της ενότητας του 6ου Συνεδρίου: 
– Στην πρώτη μελετήθηκε και προτάθηκε ένα «συστημικό 

πρότυπο ανάγνωσης» (ΣΠΑ)· μια μέθοδος αποδοτικού 
διαβάσματος, που εφαρμόστηκε ήδη στην πράξη, το οποίο 
στηρίζεται «στην εφαρμογή της συστημικής προσέγγισης για 
την ανάγνωση τεχνικών κειμένων, δηλαδή της λογικής 
παρουσίασης της πληροφορίας, ώστε οι φάσεις της 
κατανόησης, της αφομοίωσης και της ανάκλησης να γίνονται 
κατά τρόπο ασφαλή και επιταχυνόμενο». Το συστημικό 
πρότυπο ανάγνωσης βασίζεται στον «Πίνακα των 10+1 
“μορφών απόφανσης” του Αριστοτέλη... [Ερευνήτρια: Μαρία 
Καρδούλη]. 

– Στη δεύτερη, περιγράφεται μέθοδος για την προσέγγιση των 
διδακτικών ενοτήτων σε ένα Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας 
(Σ.Δ.Ε.) μέσω της διαθεματικής ερμηνείας όρων. Για την 
προσέγγιση και κατανόηση ορισμένων όρων επιστημών όπως 
Μαθηματικά, Φυσική και Πληροφορική, εφαρμόζεται 
διαθεματική προσέγγιση αυτών των όρων με συνεργασία του 
εκάστοτε εκπαιδευτικού με τον φιλόλογο του σχολείου. 
[Ερευνητές: Άρτεμις Ζαφειρίου, Ντικράν Ματοσσιάν, 
Μιλτιάδης Συμεωνίδης, Τιμολέων Θεοφανέλλης]. 

ΕΡΩΤΗΣΗ   9 
Όπως φαίνεται από το πρόγραμμα, η θεματική ενότητα 
«Ορολογία συγκεκριμένων θεματικών πεδίων – 
Λεξικογραφικές και ορογραφικές μελέτες» ήταν αυτή με 
τον μεγαλύτερο αριθμό ανακοινώσεων· Πώς εξηγείται 
αυτό; 
Απάντηση 
Πράγματι η ενότητα αυτή «απλώθηκε» σε τέσσερις συνεδρίες· σε 
ένα μέρος της 2ης Συνεδρίας, σε ολόκληρες την 3η και την 4η 
Συνεδρία και στο μεγαλύτερο μέρος της 5ης Συνεδρίας. Είναι 
αναμενόμενος ο μεγαλύτερος αριθμός ανακοινώσεων σε αυτήν τη 
θεματική ενότητα, δεδομένου ότι αυτή αντιπροσωπεύει – σε ό,τι 
αφορά την ορολογία τους – όλα ανεξαιρέτως τα ειδικά θεματικά 
πεδία· δηλαδή καλύπτει όλη τη γνώση. 
Είχαμε, λοιπόν, στην ενότητα αυτή 13 ανακοινώσεις σχετικά με τα 
ακόλουθα θέματα: 
– Η ορολογία της δημόσιας διοίκησης στην αρχαία Κρήτη, η 

οποία αντανακλά την οργάνωση της  δημόσιας διοίκησης της 
αρχαίας Κρήτης, με τις τρεις κύριες αρχές: τους Κόσμους, την 
Αρχαία Βουλή και την Εκκλησία του Δήμου, όπως προκύπτει 
απο·την ανάγνωση των αρχαίων επιγραφών [Ερευνητής: 
Angel Martinez]. 

– Αρχαιοελληνικό-Γεωργιανό Λεξικό Χρωματικών Όρων. 
Εκτεταμένη έρευνα των αρχαιοελληνικών χρωματικών όρων 
και ένα πρωτότυπο έργο.«Το Λεξικό των Αρχαιοελληνικών 
Χρωματικών Όρων θα διευκολύνει την μελέτη των χρωματικών 
συμβολισμών στην αρχαιότητα γενικά, και στην αρχαία 
Ελληνική γραμματεία ειδικότερα, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό, 
καθώς το χρώμα δεν είναι απλά ένα φυσικό και χημικό, 
οργανικό και γλωσσολογικό φαινόμενο, αλλά και συγχρόνως 
ένα πολιτισμικό φαινόμενο γενικότερα» [Ερευνήτρια: Ειρήνη 
Ντάρτσια]. 

– Δημιουργία και εξέλιξη της Παιδαγωγικής Ορολογίας από τα 
Αγγλικά στα Ελληνικά. Μια μελέτη πάνω στη δημιουργία και 
εξέλιξη της παιδαγωγικής ορολογίας από την αγγλική προς την 
ελληνική γλώσσα με σκοπό τη δημιουργία ενός εξειδικευμένου 
δίγλωσσου λεξικού στην ελληνική γλώσσα που να 
περιλαμβάνει αυστηρά και αποκλειστικά παιδαγωγικούς όρους. 
[Ερευνητής: Θάνος Μεντζελόπουλος].  

– Ορολογική έρευνα σε τομέα της Νανοϊατρικής. Ο στόχος της 
εργασίας συνίσταται στην απόπειρα να προσφέρει μια 

ορολογική εικόνα για ένα ιδιαίτερο τμήμα του υποτομέα της 
μεταφοράς φαρμάκων, τους κολλοειδείς φορείς. Προτάθηκε, 
με τη σημαντική συμβολή των ειδικών, μια ταξινόμηση που 
χαρακτηρίστηκε πρωτότυπη και τονίστηκε η ανάγκη για 
περαιτέρω έρευνα του τομέα... [Ερευνήτρια: Πελαγία Κομνή]. 

– Το ρήμα στην ταξινόμηση και μετάφραση κειμένων ανατομίας. 
Με βάση ιταλικά κείμενα ανατομίας που χρησιμοποιούνται στο 
Α.Π.Θ. ως τμήμα της ύλης για την προπτυχιακή και τη 
μεταπτυχιακή εκπαίδευση στη μετάφραση ιατρικών κειμένων, 
τα οποία συχνά περιέχουν αναφορές και κατά συνέπεια όρους 
που εντάσσονται και στην περιοχή της φυσιολογίας, η 
ανακοίνωση ανέδειξε τα κενά που παρουσιάζουν οι 
ελληνοϊταλικές λεξικογραφικές πηγές αναφοράς στη 
διαχείριση εντολών για τη μετάφραση υβριδικών κειμένων 
ανατομίας με έμφαση στο ρήμα. [Ερευνήτρια: Ελένη 
Κασάπη]. 

–  Ζητήματα αναγνώρισης των πολυλεκτικών σύμπλοκων όρων 
στον τομέα της βιοϊατρικής. Η ανακοίνωση, η οποία στηρίζεται 
σε έρευνα που διεξάγεται στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου 
ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ, περιέγραψε αναλυτικά τις δομές με βάση τις 
οποίες σχηματίζονται οι πολυλεκτικοί σύμπλοκοι όροι στον 
τομέα της βιοϊατρικής, με στόχο την αυτόματη αναγνώριση 
ή/και εξαγωγή τους από κείμενα. [Ερευνητές: Άννα 
Ιορδανίδου, Μαβίνα Πανταζάρα, Έλενα Μάντζαρη, 
Γιώργος Ορφανός, Αριστείδης Βαγγελάτος, Βασίλης 
Παπαπαναγιώτου]. 

– Εξελληνισμός όρων της γεωπληροφορικής μέσα στα πλαίσια 
διάδοσης ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα. Η 
ανακοίνωση περιλαμβάνει ένα σύνολο βασικών όρων 
πληροφορικής και ειδικών όρων γεωπληροφορικής που 
χρησιμοποιούνται από ελεύθερα λογισμικά ανοιχτού κώδικα 
με στόχο τη συμβολή στη δημιουργία ενός λεξιλογίου βασικών 
όρων της γεωπληροφορικής. [Ερευνητές: Νικόλαος 
Καρανικόλας, Κίμων Παπαδημητρίου]. 

– Τεχνική ορολογία στη χημική μηχανική: απόδοσις ξένων 
όρων. Στην ανακοίνωση αναπτύχθηκαν ορισμένοι 
προβληματισμοί για την απόδοση ξενόγλωσσων όρων στα 
ελληνικά και τονίστηκε η συμβολή του ΤΕΕ στον 
«εμπλουτισμό της ορολογίας των χημικών μηχανικών». 
[Ερευνητής: Στέλιος Βουγιούκαλος]. 

– Μερικές ιδιαιτερότητες της ΝΕ ορολογίας στον τομέα της 
οικολογίας. Με θέμα την ορολογία της οικολογίας, η 
ανακοίνωση ανέδειξε το γεγονός ότι ορισμένοι όροι της ΝΕ 
δεν ακολούθησαν τους ξενόγλωσσους όρους αλλά 
αποδόθηκαν ελεύθερα. [Ερευνήτρια: Stoyna Poromanska] 

– Μια βάση δεδομένων στις υπηρεσίες της ορολογικής 
δημιουργίας. Στην ανακοίνωση περιγράφεται η μεθοδολογία 
που ακολουθήθηκε για τη δημιουργία βάσης ορολογικών 
δεδομένων στον τομέα της αμπελουργίας και οινοποιΐας, με 
σκοπό τον εντοπισμό εν δυνάμει όρων. [Ερευνήτρια: Δάφνη 
Δεληγιάννη]. 

– Χρήσεις της γλώσσας και γλωσσικές νοοτροπίες στους 
μηχανικούς: η τυποποιημένη και η κοινή νεοελληνική γλώσσα 
στους χώρους δράσης. Η εισήγηση αναφέρεται στις 
ιδιαιτερότητες που έχει η χρήση μιας γλώσσας από ομάδες με 
διαφορετικά πολιτισμικά ή επαγγελματικά χαρακτηριστικά. 
Αναδείχτηκε η ανάγκη, και διατυπώθηκαν προτάσεις, για 
συγκέντρωση και συνδυασμένη παρουσίαση των διαφόρων 
γλωσσικών μορφών που συναντώνται και χρησιμοποιούνται 
από τους μηχανικούς ή στο χώρο δράσης των μηχανικών 
γενικότερα... [Ερευνήτρια: Κατερίνα Τοράκη]. 

– Εμπειρίες από το ξεκίνημα μιας άτυπης Θεματικής Επιτροπής 
Ορολογίας. Η ανακοίνωση περιγράφει το ξεκίνημα λειτουργίας 
μιας «μικρής» επιτροπής ορολογίας στο εφαρμοσμένο 
διεπιστημονικό θεματικό πεδίο “Προστασία, ρύπανση και 
αποκατάσταση εδαφών και υπόγειων νερών”. Αναλύθηκαν και 
σχολιάστηκαν ο τρόπος εργασίας και τα πρώτα αποτελέσματα 
και επισημάνθηκε η ανάγκη της συμβολής ειδικών της 
ορολογίας. Η προτεινόμενη διαδικασία, δηλαδή η κλίμακα 
εργασίας και η δομή της επιτροπής λειτούργησε 
ικανοποιητικά. Η όλη προσπάθεια στέφθηκε από επιτυχία, 
γεγονός ενθαρρυντικό για την περαιτέρω πορεία. 
[Ερευνήτριες: Μαρίνα Πανταζίδου, Νυμφοδώρα 
Παπασιώπη]. 

– Ελληνοϊταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης: μια ιταλο-ελληνο-
αγγλική κοινωνιοορολογική μελέτη. Η ανακοίνωση αφορά 
μελέτη της ορολογίας που περιέχεται στα δίγλωσσα 
δημοσιεύματα του ιστοτόπου του Ελληνοϊταλικού 
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Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και τη δημιουργία σχετικής 
βάσης ορολογικών δεδομένων. [Ερευνητές: Benedetta 
Bertozzi, Franco Bertaccini]. 

(Η συνέχεια και το τέλος στο επόμενο φύλλο) 
Σημείωση – Το κείμενο αυτό σε πληρέστερη μορφή θα τοποθετηθεί στην 
ιστοσελίδα του 6ου Συνεδρίου http://www.eleto.gr/gr/Conference06.htm  

K.B. 

Τόμοι των Συνεδρίων «Ελληνική Γλώσσα και 
Ορολογία» 

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΕΛΕΤΟ, οι τόμοι των ανακοινώσεων των Συνεδρίων της 
ΕΛΕΤΟ: 

1ου Συνεδρίου (1997), 
2ου Συνεδρίου (1999), 
3ου Συνεδρίου (2001), 
4ου Συνεδρίου (2003) 
5ου Συνεδρίου (2005) και 
6ου Συνεδρίου (2007) 

τιμώνται: 
20 € ο καθένας για τα μη μέλη της ΕΛΕΤΟ και  
15 € για τα μέλη της ΕΛΕΤΟ. 

Στις παραπάνω τιμές προστίθενται για το εσωτερικό: 
ταχυδρομικά τέλη 5 € και 2 € για κάθε τόμο επιπλέον 
των 2.  
Για το εξωτερικό τα ταχυδρομικά τέλη διπλασιάζονται.  
Πληροφορίες στη διεύθυνση:  valeonti@otenet.gr  

 

 
Προθέσεις (συνέχεια) 

 

 
Συνεχίζοντας την ανασκόπηση των σημασιών των προθέσεων με 
την πρόθεση διά. Η πρόθεση διά σημαίνει: 
συντασσόμενη με γενική: 
1 διέλευση (μέσα από τόπο), διά μέσου: ταξιδεύω διά θαλάσσης 

|| διά ξηράς. 
2 χρονική διάρκεια: διά παντός (ενν. του χρόνου)· στο δηλώνω 

άπαξ διά παντός (= μια για πάντα) || η διά βίου εκπαίδευση (η 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής) || διά νυκτός. 

3 όργανο, τρόπο ή μέσο, με το οποίο γίνεται κάτι: διά 
ροπάλου, διά μαχαίρας, διά της διπλωματικής οδού, διά 
πυρός και σιδήρου, διά μακρών (= με πολλά λόγια και 
λεπτομέρειες, εκτενώς, λεπτομερώς), διά βραχέων, δι’ ολίγων 
(= με λίγα λόγια, με συντομία). 

συντασσόμενη με αιτιατική: 
4 σκοπό: διά ταύτα ως επίρρημα (= γι’ αυτόν το σκοπό, από 

όλα τα προηγούμενα προκύπτει το συμπέρασμα ότι...), διά 
ταύτα ως ουσιαστικό (= το συμπέρασμα, αυτό που έχει να 
προτείνει κανείς)· ας μη μακρυγορούμε ..., ας έρθουμε στο διά 
ταύτα. 

Ζ.Ξ-Β. 
 

 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

1
PT έλα κι εσύ 

άιζο! άιζο! άιζο!   Ε, φτάνει πια! 
Είχαμε ξαναγράψει στο «Ο» (φύλλο αρ.19) για το σύντομο όνομα 
ISO του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης που 
χρησιμοποιείται ως ανεξάρτητη συντομομορφή αντί για το πλήρες 
όνομα International Organization for Standardization. Είχαμε 
τονίσει ότι «το όνομα “ISO” δεν είναι κανενός είδους σύντμηση ούτε 
αντιστοιχεί στις λέξεις του πλήρους ονόματος αλλά αποτελεί ένα 
δεύτερο ανεξάρτητο και σύντομο συμβολικό όνομα. Η επιλογή του 
ονόματος “ISO” έχει σχέση με την ουσία της τυποποίησης και όχι 
με τη μορφολογία του ονόματος του διεθνούς οργανισμού.» Δηλαδή 
δεν είναι ακρώνυμο ούτε αρκτικόλεξο ούτε συντομογραφία.  
Γράφαμε ότι «ο άγνωστος ονοματοθέτης, του οποίου την πρόταση 
υιοθέτησαν οι πρώτες 25 χώρες του Κόσμου που ίδρυσαν τον ISO 

                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

το 1947, “χτύπησε καίρια” επιλέγοντας την Ελληνική λέξη “ίσος” 
- που ως πρόθεμα (ίσο-) είχε ήδη υποστεί εκτεταμένη 
διεθνοποίηση - για να δηλώσει τη “δέσμευση ισότητας” που 
ενυπάρχει σε κάθε πρότυπο». Ας δούμε τι λέει και σήμερα ο ISO 
στον ιστότοπό του:  
http://www.iso.org/iso/en/aboutiso/introduction/index.html 
What ISO's name means 
Because "International Organization for Standardization" would 
have different abbreviations in different languages ("IOS" in 
English, "OIN" in French for Organisation internationale de 
normalisation), it was decided at the outset to use a word derived 
from the Greek isos, meaning "equal". Therefore, whatever the 
country, whatever the language, the short form of the 
organization's name is always ISO. 
Αυτό, λοιπόν, το μικρό συμβολικό όνομα, στο διεθνές περιβάλλον 
έχει δύο προφορές2:  

την αμερικανική: [άισο] και την ευρωπαϊκή [ίζο]3, 
που δεν είναι τίποτε άλλο από το πώς προφέρεται το διεθνές 
ελληνογενές πρόθεμα iso- στα αγγλικά αφενός και στις άλλες 
γλώσσες αφετέρου.  
Πράγματι, αυτό προκύπτει άμεσα από τα παραδείγματα του 
παρακάτω πίνακα για το όνομα ισόθερμος σε πέντε άλλες 
γλώσσες: 

Γλώσσα Λέξη Προφορά 
Αγγλικά isotherm [άισοθερμ] 

Γαλλικά isotherme [ιζοτέρμ] 

Ιταλικά isotermo [ιζοτέρμο] 

Γερμανικά isotherme [ιζοτέρμε] 
Ισπανικά isotermo [ισότερμο] 

 
Αποτελεί, δηλαδή, διεθνή πρωτοτυπία ημών των Ελλήνων να 
προφέρουμε [άιζο] το ελληνικότατο πρόθεμα ισο- που έχει 
τροφοδοτήσει το λεξιλόγιο πολλών ξένων γλωσσών με πάρα 
πολλούς ελληνογενείς όρους! 
Με άλλα λόγια, φτάνει πια! Αν είναι να επιλέξουμε μια από τις δύο 
παραπάνω προφορές λογικότερο θα ήταν να επιλέξουμε το 
ευρωπαϊκό [ίζο]. Αλλά, όμως, δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα που 
να αποκλείει να προφέρουμε τη συντομομορφή ISO με την 
ελληνική προφορά [ίσο].  
Επομένως: 
Το πρότυπο ISO 9001 ας αρχίσουμε να το διαβάζουμε: [ίσο εννιά 
χιλιάδες ένα]. Ναι, [ίσο εννιά χιλιάδες ένα]!... 

Κ.Β. 
«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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Σύνταξη: 
Κ. Βαλεοντής, Θ. Βαμβάκος, Κ. Ζερίτη, Μ. Καρδούλη, Α. Λάμπρου-
Γκόνου, Ε. Λουπάκη, Ε. Μάντζαρη, Α. Νικολάκη, Ζ. Ξενάκη-Βαρλά, 
Δ. Παναγιωτάκος, Π. Πούγγουρας. 

Τηλέφωνα:  πρωί: 210-8619521, 210 6118986 
 βράδυ: 210-8619521, 6974321009 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma0.htm 

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

Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
ή μέρους του «Ο» με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 

 
 

                                                 
2 Από το Λεξικό: PRENTICE HALL’s Illustrated Dictionary of 

Computing, 3rd Edition (1998) by  Jonar C. Nader 
3  Ενώ η προφορά [άι-ες-όου] είναι πέρα για πέρα λάθος! 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Τηλ.: 210 8662069, 6974321009, 6974754302 
Τηλεομ.: 210 8068299, 210 8662069 
Ηλ-Ταχ.: Tvaleonti@otenet.gr T 
Ιστότοπος: http://www.eleto.gr/ 

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) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αρ.87  Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2007 
ISSN 1106-1073 
 

Τιμή: 3 λεπτά 

 

 

6ο Συνέδριο 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 

(1-3 Νοεμβρίου 2007) 
– Απολογιστική επισκόπηση με 15 ερωτήσεις – 

(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο) 
ΕΡΩΤΗΣΗ   10 
Τι καλύπτει η θεματική ενότητα «Ορολογικοί πόροι», 
στην οποία εντάχθηκαν τρεις από τις ανακοινώσεις του 
Συνεδρίου; 
Απάντηση 
Η ενότητα αυτή καλύπτει «προϊόντα» που απευθύνονται είτε στους 
ειδικούς της Ορολογίας και των γλωσσικών πεδίων γενικότερα 
(π.χ. «εργαλεία» όπως διάφορες πληροφορικές εφαρμογές που 
εξυπηρετούν ή διευκολύνουν την ορολογική εργασία), είτε στους 
ειδικούς των άλλων θεματικών πεδίων, στους μεταφραστές, στους 
συντάκτες τεχνικών κειμένων και γενικότερα στο ευρύ κοινό 
(ορολογικά λεξικά, γλωσσάρια, βάσεις ορολογικών δεδομένων 
κτλ.). Οι δύο πρώτες από τις ανακοινώσεις αυτής της θεματικής 
ενότητας ανήκουν στην πρώτη κατηγορία, ενώ η τρίτη στη δεύτερη. 
Συγκεκριμένα: 
– Τα σώματα κειμένων: Ένα εργαλείο για τα παραδείγματα 

εξειδικευμένων λέξεων. Στην ανακοίνωση επισημάνθηκε ότι 
τα σώματα κειμένων διαθέτουν μεγάλη ποικιλία 
παραδειγμάτων για λέξεις με υψηλό βαθμό εξειδίκευσης, σε 
αντίθεση με τα λεξικά που δεν παραθέτουν τέτοια 
παραδείγματα για τα οποία τονίστηκε η ανάγκη να 
συμπεριλαμβάνουν δίπλα στον ορισμό μιας έννοιας ένα 
αξιόπιστο παράδειγμα... [Ερευνήτρια: Βασιλική Παλασάκη]. 

– Συγκέντρωση και ανάλυση παράλληλων σωμάτων κειμένων 
κατά την εξαγωγή ορολογίας, για σκοπούς διδασκαλίας της 
μετάφρασης. Το ενδιαφέρον αυτής της ανακοίνωσης 
εστιάστηκε στη σύνταξη και την ανάλυση ενός σώματος 
παράλληλων εκλαϊκευμένων επιστημονικών κειμένων και 
των μεταφράσεών τους στα ελληνικά με σκοπό τον 
εφοδιασμό καθηγητών και φοιτητών με μια «εύχρηστη 
μέθοδο εξαγωγής ορολογίας από σώματα κειμένων». 
[Ερευνήτρια: Μαρία Ματσίρα]. 

– Κατασκευή ηλεκτρονικού λεξικού οικονομικής-
χρηματιστηριακής ορολογίας – Γενικές παρατηρήσεις. Στην 
ανακοίνωση γίνεται περιγραφή των γλωσσικών μονάδων 
που έχουν συλλεγεί για τη σύνταξη του εν λόγω λεξικού, για 
τη δημιουργία του οποίου χρησιμοποιήθηκαν τα 
προγράμματα κωδικοποίησης και αυτόματης κλίσης που 
έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των γενικών 
ηλεκτρονικών λεξικών της Νέας Ελληνικής από το Α.Π.Θ. σε 
συνεργασία με το Institut Gaspard-Monge του Πανεπιστημίου 
της Marne-la-Vallée. [Ερευνήτρια: Τζιάφα Ελένη]. 

ΕΡΩΤΗΣΗ   11 
Η «Τυποποίηση Ορολογίας» – ως θεματική ενότητα – τι 
αντικείμενο έχει; 

 

Με τις πιο θερμές ευχές για το 2008, το 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους της στην 
καθιερωμένη κοπή της πίτας 

στις 6 Φεβρουαρίου 2008, ώρα 20:00, στο 
κέντρο ΚΑΤΣΑΡΙΝΑ, Λ. Κηφισίας 311 και Παναγή 

Τσαλδάρη, Κηφισιά, τηλ. 210-6254072 
Τιμή συμμετοχής 30 ευρώ το άτομο.  
Δηλώσεις συμμετοχής: τηλ. 6974321009, 6944421417 

Ηλ-ταχ. valeonti@otenet.gr 
 

Απάντηση 
Οι ειδικές έννοιες ενός θεματικού πεδίου κατασημαίνονται 
(παριστάνονται / αντιπροσωπεύονται / αποδίδονται) με 
αντίστοιχους ειδικούς όρους. Ιδανικό θα ήταν για κάθε έννοια να 
υπάρχει μόνο ένας όρος και για κάθε όρο να υπάρχει μία μόνο 
έννοια. Αυτό στην πράξη δεν συμβαίνει. Πολλές φορές υπάρχουν 
δύο ή και περισσότεροι όροι για την ίδια έννοια (συνώνυμα). 
Επίσης, πολλές φορές υπάρχουν δύο ή και περισσότερες έννοιες 
που κατασημαίνονται με τον ίδιο όρο (ομώνυμα). Η τυποποίηση 
της ορολογίας έχει στόχο την καθιέρωση προτιμώμενων όρων 
και την ελαχιστοποίηση τόσο των συνωνύμων όσο και των 
ομωνύμων, μέσω της συνεργασίας και κοινής συμφωνίας των 
ειδικών του θεματικού πεδίου ή και άλλων θεματικών πεδίων όταν 
πρόκειται για διαθεματικές έννοιες και όρους.  
Στο 6ο Συνέδριο, για αυτήν τη θεματική ενότητα, παρουσιάστηκαν 
δύο ανακοινώσεις: 
– Ορολογία διαχείρισης κινδύνων έργων. Στόχος της 

ανακοίνωσης ήταν η καταγραφή και μελέτη ενός συνόλου 
όρων που έχουν προταθεί στην ελληνική βιβλιογραφία για 
τη διαχείριση κινδύνων έργων και η ανάπτυξη 
συγκεκριμένης πρότασης για την υιοθέτηση 
εναρμονισμένων αποδόσεων. [Ερευνητής: Κωνσταντίνος 
Κηρυττόπουλος]. 

– Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο μετάφρασης EN 15038 και η 
ορολογία του – Καθρέφτης έλλειψης επαγγελματισμού. Η 
ανακοίνωση, μέσω της μελέτης των όρων του θεματικού 
πεδίου της Μετάφρασης που χρησιμοποιούνται στο 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 15038 το οποίο υιοθετήθηκε το 
2006 από 29 ευρωπαϊκές χώρες, επισημαίνει ότι η ορολογία 
της μετάφρασης που χρησιμοποιούν οι ίδιοι οι μεταφραστές 
είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την εξέλιξη της μετάφρασης 
σε πραγματικό επάγγελμα, σύμφωνα και με έναν από τους 
στόχους του EN 15038». [Ερευνητής: Jürgen F. Schopp].
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ΕΡΩΤΗΣΗ   12 
Η σπουδαιότητα της θεματικής ενότητας «Ορολογία και 
Μετάφραση» είναι εμφανής, ο καθένας αντιλαμβάνεται 
τη χρησιμότητα των όρων σε ένα μεταφραστή! Έτσι 
δεν είναι; 
Απάντηση 
Ναι. Η μετάφραση, από τη γλώσσα πηγής στη γλώσσα στόχου, 
ενός ειδικού κειμένου οποιουδήποτε θεματικού πεδίου, είναι 
αδύνατη χωρίς τη μελέτη των όρων της γλώσσας πηγής που 
αποδίδουν τις ειδικές έννοιες του πεδίου οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο πρωτότυπο κείμενο.  
Η ανάγκη της γνώσης και χρήσης των ισοδύναμων όρων της 
γλώσσας στόχου στο μετάφρασμα είναι απόλυτη. Ο μεταφραστής 
πρέπει, καταρχάς, να διακρίνει ποιοι είναι αυτοί οι όροι. Στη 
συνέχεια, πρέπει να κατανοήσει τις έννοιες που οι όροι αυτοί 
κατασημαίνουν και να βρει τους όρους της γλώσσας στόχου με 
τους οποίους οι έννοιες αυτές κατασημαίνονται. Αυτό, αν ο ίδιος 
δεν είναι ειδικός του θεματικού πεδίου, μόνο από ειδικά ορολογικά 
βοηθήματα (βάσεις όρων, ορολογικά λεξικά έντυπα ή ηλεκτρονικά, 
τοπικά ή δικτυακά ή διαδικτυακά) ή με απευθείας επικοινωνία με 
ειδικούς του θεματικού πεδίου, μπορεί να το καταφέρει. Οι όροι δεν 
μεταφράζονται αλλά αποδίδονται, στο μετάφρασμα, με τους 
ισοδύναμους όρους της γλώσσας στόχου. 
Στη θεματική ενότητα «Ορολογία και Μετάφραση» είχαμε πέντε 

ανακοινώσεις: 
– Ορολογία και θεωρία της μετάφρασης: Μια λειτουργική-

πραγματολογική προσέγγιση. Στόχος της ανακοίνωσης αυτής 
ήταν να δείξει ότι, σε λειτουργικό-πραγματολογικό πλαίσιο, 
κατά τη μετάφραση, οι όροι δεν μπορούν να αποδοθούν 
απομονωμένοι από την επικοινωνιακή τους λειτουργία, αλλά 
ως «λεξήματα εν λειτουργία». Ως λειτουργία δε (σύμφωνα με 
την ανακοίνωση) ορίζεται το σκοπούμενο αποτέλεσμα από 
συγκεκριμένη ομάδα αναγνωστών σε συγκεκριμένη 
περίσταση και όχι το πραγματικό αποτέλεσμα από όλων των 
ειδών τους αναγνώστες σε όλων των ειδών τις περιστάσεις. 
Στο πλαίσιο αυτό, η μετάφραση αντιμετωπίζεται ως 
διαγλωσσική, προσανατολισμένη στην ομάδα-στόχο 
αναπαραγωγή ενός κειμένου σε ένα συγκεκριμένο κειμενικό 
είδος. [Ερευνητής: Sigmund Kvam]. 

– Μεταφράζοντας τη δυτική ορολογία στην Ιαπωνική γλώσσα – 
Από τα ιδεογράμματα στην Κατακάνα. Η ανακοίνωση 
ασχολήθηκε και φώτισε τη σχέση μεταξύ ορολογίας και 
μετάφρασης στην Ιαπωνική γλώσσα και γενικότερα στην 
Ιαπωνία, ανασκοπώντας τις ιστορικές αλλαγές αυτής 
καθαυτής της μεταφραστικής διαδικασίας δυτικών όρων και 
παρέχοντας στοιχεία για την αντιμετώπιση της ιαπωνικής 
«διγλωσσίας» (μεταξύ της κλασικής γλώσσας Kanji, που 
βασίζεται στις έννοιες, και της νεότερης γλώσσας Katakana 
που υιοθετεί τους ξένους όρους με φωνητική μεταγραφή). 
[Ερευνητές: Keisuke Kasuya, Μαίρη Κοβάνη]. 

– Ο ρόλος των μεταφραστικών οδηγιών στη διαμόρφωση της 
ειδικής ορολογίας. Στην ανακοίνωση τονίστηκε η  
σπουδαιότητα των μεταφραστικών οδηγιών, ως μιας από τις 
τρεις διαστάσεις της λειτουργικής προσέγγισης της 
μετάφρασης, καθώς και οι ιδιομορφίες της μετάφρασης των 
ειδικών κειμένων προς μια «μικρή» γλώσσα όπως είναι τα 
ελληνικά και προτάθηκε ο «εμπλουτισμός του περιεχομένου 
των μεταφραστικών οδηγιών με πληροφορίες ή υποδείξεις 
που θα διευκολύνουν τις επιλογές του μεταφραστή μεταξύ 
διπλών ή πολλαπλών συνώνυμων όρων και θα συνδράμουν, 
έστω και εμμέσως, τις απόπειρες ορολογικής τυποποίησης».  
[Ερευνητής: Παναγιώτης Ι. Κελάνδριας]. 

– Η ανάγκη της λειτουργικής προσέγγισης στη μετάφραση 
ειδικών κειμένων. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι οι 
λειτουργικές προσεγγίσεις βοηθούν τον μεταφραστή ειδικών 
κειμένων να αντεπεξέλθει στα πολλά προβλήματα που 
αντιμετωπίζει κατά τη μετάφραση τέτοιων κειμένων. 
Συγκεκριμένα, αναδεικνύουν τη σημασία παραμέτρων όπως 
π.χ. η (δια)κειμενική ανάλυση στοιχείων των κειμενικών και 
επικοινωνιακών συμβάσεων δύο γλωσσών και πολιτισμών 
και οι ενδοκειμενικοί παράγοντες που αφορούν το λεξιλόγιο, 
τη σύνταξη και, γενικώς, τη συνολική δομή του ζεύγους 
γλωσσών. Τόσο σε επίπεδο μικροδομής όσο και 
μακροδομής, οι λειτουργικές προσεγγίσεις πληρούν το χρέος 
τους απέναντι στο προς μετάφραση κείμενο, πάντα με 
γνώμονα την εξυπηρέτηση του σκοπού της μετάφρασης. 
[Ερευνήτρια: Αναστασία Παριανού]. 

– Η μετάφραση σαν σταθμός στη διαδρομή των νομοθετικού 
χαρακτήρα κοινοτικών σιδηροδρομικών κειμένων. Μεσα 
από τη διαδρομή και τις διαδικασίες που ακολουθούνται 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μετάφραση των 
νομοθετικών και κανονιστικών κειμένων και ειδικότερα 
εκείνων που αφορούν το σιδηρόδρομο, η ανακοίνωση 
επισήμανε τα προβλήματα της πολυπλοκότητας της 
διαδικασίας μετάφρασης και της απουσίας ενιαίας ελληνικής 
σιδηροδρομικής ορολογίας ως γενεσιουργά αίτια 
ορολογικής πολυμορφίας και ασυνέπειας με αρνητική 
επίπτωση στην ποιότητα των μεταφράσεων. Αναφέρθηκαν 
προτάσεις αλλά και οι πρωτοβουλίες βελτίωσης και 
εναρμόνισης των όρων στην ΕΕ καθώς και η προωθούμενη 
πρόταση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών για 
συνεργασία με τη μεταφραστική υπηρεσία της ΕΕ στον 
τομέα της σιδηροδρομικής ορολογίας. [Ερευνητές: 
Μ. Καλλέργης, Ε. Μποβιάτση]. 

ΕΡΩΤΗΣΗ   13 
Τι εξετάστηκε στο πλαίσιο της τελευταίας θεματικής 
ενότητας «Δραστηριότητα φορέων και οργάνων 
Ορολογίας»; 
Απάντηση 
Στην θεματική ενότητα «Δραστηριότητα φορέων και οργάνων 
Ορολογίας» παρουσιάστηκαν τρεις ανακοινώσεις: 
– Προς μία γλωσσική παγκόσμια τάξη. Στην ΕΕ, η 

πολυγλωσσία έχει γίνει πολιτική προτεραιότητα, όλες οι 
γλώσσες είναι σημαντικές. Εν τούτοις, στην πράξη 
παρατηρείται συνεχής προώθηση της αγγλικής στην 
καθημερινή ζωή, ακόμη και στην ΕΕ. Το να ζει κανείς με 
πολλές γλώσσες σε έναν ηπειρωτικό οργανισμό όπως είναι 
η ΕΕ, ή σε έναν ευρύτερο παγκόσμιο περίγυρο, δεν είναι 
κάτι προφανές. Οι πολιτικοί και οι «πολίτες» που είναι 
συνηθισμένοι να ζουν μέσα σε ένα κράτος με μία εθνική 
γλώσσα πρέπει να προσαρμοστούν, ψυχολογικά και 
πρακτικά. Για τούτο το πρόβλημα, η ανακοίνωση 
επισημαίνει ότι ο κόσμος πρέπει να βρει λύσεις. Υπάρχει 
ανάγκη για μια νέα γλωσσική παγκόσμια τάξη, με νέους 
«κανόνες του παιχνιδιού». Καμιά γλώσσα δεν υπερτερεί 
έναντι των άλλων γλωσσών. Οι γλώσσες που δεν είναι 
εξοπλισμένες έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν την 
πολυπλοκότητα της σημερινής πραγματικότητας πρέπει να 
εμπλουτιστούν και να προσαρμοστούν, έστω και αν 
χρησιμοποιείται μια γλώσσα-οχημα όπως τα αγγλικά, αυτή 
δεν πρέπει να υποκαταστήσει τις μητρικές γλώσσες των 
λαών. [Ερευνητής: Jan Roukens]. 

– Βασικές αρχές για την εκπόνηση πολιτικών στον τομέα της 
ορολογίας. Η ανακοίνωση εστιάστηκε στις ενέργειες, σχετικα 
με τον ορολογικό σχεδιασμό, της UNESCO (Οργάνωση των 
Ηνωμένων Εθνών για την Παιδεία, την Επιστήμη και τον 
Πολιτισμό), η οποία εξέδωσε εγχειρίδιο με τίτλο «Βασικές 
αρχές για την εκπόνηση πολιτικών στον τομέα της 
ορολογίας» για όλες τις γλωσσικές κοινότητες. Βάσει του 
εγχειριδίου αυτού η ανακοίνωση αναφέρθηκε στα 
απαραίτητα στάδια για το σχεδιασμό, την εκπόνηση και την 
εφαρμογή μιας πολιτικής στον τομέα της ορολογίας. 
[Ερευνήτρια: Χριστίνα Διπλάρη]. 

– Η ορολογία της Ε.Ε. στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους: 
Επικοινωνιακοί στόχοι και ορολογικές επιλογές. Η 
ανακοίνωση περιέγραψε τις προσπάθειες της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού και Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους για υιοθέτηση και εναρμόνιση της ορολογίας 
που χρησιμοποιείται από τα όργανα της Ε.Ε., όπως και τις 
προσπάθειες καθιέρωσης κάποιων όρων που θα 
διευκολύνουν το έργo της και θα καταστήσουν σαφείς τις 
θέσεις της Ελλάδας στους Ευρωπαίους εταίρους της. 
Παρουσίασε, επίσης, προβληματισμούς που άπτονται της 
γλωσσικής ορθότητας και οικονομίας και της ορολογικής 
αβεβαιότητας, όπως διερευνώνται και προκύπτουν μέσα 
από δίγλωσσα σώματα κειμένων. [Ερευνήτρια: Αγγελική 
Καραστέργιου]. 

ΕΡΩΤΗΣΗ   14 
Η ανοικτή συζήτηση «Αρχές της Ορολογίας – 
Προσαρμογή των Διεθνών Προτύπων για την ελληνική 
γλώσσα», με την οποία έκλεισε το Συνέδριο, τι θέματα 
κάλυψε; Εκτός από τους συνομιλητές είχε συμμετοχή 
ικανοποιητική και το ακροατήριο; 
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Απάντηση 
Κατά την ανοικτή συζήτηση παρουσιάστηκε το έργο της Επιτροπής 
Τυποποίησης ΤΕΕ-ΕΛΟΤ/ΤΕ21 «Αρχές της Ορολογίας» και 
ιδιαίτερα τα προσφάτως εκδοθέντα πρότυπα ΕΛΟΤ 561.1 και 
ΕΛΟΤ 561.2 και το υπό επεξεργασία πρότυπο ΕΛΟΤ 402. Τη 
συζήτηση διηύθυνε η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κύπρου κα 
Μαριάννα Κατσογιάννου (παρατηρήτρια της ΤΕ21), ενώ στη 
λογομήγυρη συμμετείχαν η συντονίστρια της ΤΕ21 κα Κατερίνα 
Τοράκη και τα μέλη της κκ. Κώστας Βαλεοντής και Γιάννης 
Σαριδάκης καθώς και η εκπρόσωπος της επιτροπής ΤΕ22 
«Τεκμηρίωση» κα Στέλλα Χατζημαρή.  
Στην αρχή έγιναν από τους συνομιλητές οι εισηγήσεις: 
– Η επιτροπή ΤΕ21 και το έργο της. Ιστορικό – Φορείς που 

εκπροσωπούνταν αρχικά στην ΤΕ21 – Πρότυπα που έχουν 
παραχθεί στην πρώτη φάση λειτουργίας της – Διοργάνωση 
του Διημέρου «Τυποποίηση Ορολογίας», 11-12 Νοεμβρίου 
1991 – Ανασυγκρότηση της ΤΕ21 (2005) – Πρότυπα που 
έχουν παραχθεί ή είναι στο πρόγραμμα στη δεύτερη φάση 
λειτουργίας – Διοργάνωση από ΤΕΕ-ΕΛΕΤΟ εσπερίδας στη 
μνήμη Βασίλη Φιλόπουλου – Η επιτροπή TC37 του ISO, οι 
υποεπιτροπές της και τα πρότυπα του προγράμματός της – 
Μελλοντικός ρόλος της ΤΕ21. [Συνομιλήτρια: Κατερίνα 
Τοράκη, συντονίστρια της ΤΕ21]. 

– Τα νέα πρότυπα ΕΛΟΤ 561 και ΕΛΟΤ 402.   
Αναδρομή από τη Διεθνή Σύσταση ISO/R 1087:1969 στα 
Διεθνή Πρότυπα ISO 1087-1:2000 και ISO 1087-2:2000 και 
από τη Διεθνή Σύσταση ISO/R 704:1969 στο Διεθνές 
Πρότυπο ISO 704:2000 – Σύντομη παρουσίαση του 
περιεχομένου του ΕΛΟΤ 561.1 και του ΕΛΟΤ 561.2 με 
παραδείγματα εννοιοδιαγραμμάτων με ορισμένους βασι-
κούς ελληνικούς όρους – Σύντομη παρουσίαση του 
περιεχομένου του ΕΛΟΤ 402 Έκδοση 2 – Σύνοψη των 
βασικών αρχών για την ελληνική γλώσσα. Αρχές 
σχηματισμού όρων (διαφάνεια, συνέπεια, γλωσσική 
καταλληλότητα, γλωσσική οικονομία, παραγωγικότητα και 
συνθετικότητα, γλωσσική ορθότητα, γλωσσική εντοπιότητα) 
– Ο βασικός ρόλος των προτύπων αυτών στην οροδοσία/ 
ονοματοδοσία και η ανάγκη ευρείας διάδοσής τους. 
[Συνομιλητής: Κώστας Βαλεοντής, εκπρόσωπος της 
ΕΛΕΤΟ και εισηγητής στην ΤΕ21]. 

– Τυποποίηση ορολογίας και ΕΛΟΤ. Τυποποίηση 
Ορολογίας – Προϊόντα – Επικοινωνία και Τυποποίηση 
Ορολογίας – Ορολογική εργασία – Εννοιότυπος (βάση 
ορολογικών δεδομένων) ΕΛΟΤ. [Συνομιλητής: Γιάννης 
Σαριδάκης, εκπρόσωπος του ΕΛΟΤ στην ΤΕ21]. 

– Εμπειρία από την εφαρμογή των αρχών της Ορολογίας 
στην τεκμηρίωση. Δραστηριότητες της ΤΕ 22 – Ζητήματα 
γλώσσας και ορολογίας που προκύπτουν κατά την 
επεξεργασία των ελληνικών προτύπων τεκμηρίωσης – Η 
αναγκαιότητα εφαρμογής αρχών Ορολογίας στο έργο της 
τεκμηρίωσης-πληροφόρησης – Επισημάνσεις και προτάσεις. 
[Συνομιλήτρια: Στέλλα Χατζημαρή, εκπρόσωπος της 
επιτροπής ΤΕ22 «Τεκμηρίωση»]. 

Στη συνέχεια, έγινε συζήτηση με το ακροατήριο. Η επιτυχία της 
συζήτησης εξασφαλίστηκε από το ζωηρό ενδιαφέρον και την 
ενεργό συμμετοχή σημαντικού αριθμού συνέδρων οι οποίοι 
απηύθυναν πολλές ερωτήσεις στους συνομιλητές και έμειναν ως το 
τέλος της συζήτησης, που σήμανε και τη λήξη ενός ακόμα 
επιτυχημένου συνεδρίου Ορολογίας, του 6ου Συνεδρίου «Ελληνική 
Γλώσσα και Ορολογία». 
ΕΡΩΤΗΣΗ   15 
Με δυο λόγια τι θα μπορούσε να λεχθεί για το 6ο 
Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία»; 
Απάντηση 
Το 6ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», σφραγίζοντας 
με επιτυχία τη δεκαετία από το 1ο Συνέδριο (1997), έδειξε ότι η ανά 
διετία συνεδριακή κινητοποίηση της ΕΛΕΤΟ και των συνδιοργανω-
τών έγινε πλέον θεσμός που κρατά ζωηρό το ενδιαφέρον των 
επιστημόνων της Ορολογίας αλλά και των επιστημόνων πολλών 
άλλων κλάδων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται ή ενδιαφέρονται για 
την ορολογία τους. Μέσα στο 2008 θα δοθεί η σκυτάλη της 
διοργάνωσης στην Οργανωτική Επιτροπή του 7ου Συνεδρίου «Ελ-
ληνική Γλώσσα και Ορολογία» που θα πραγματοποιηθεί το 2009. 

Σημείωση – Το κείμενο αυτό σε πληρέστερη μορφή θα τοποθετηθεί στην 
ιστοσελίδα του 6ου Συνεδρίου http://www.eleto.gr/gr/Conference06.htm  

K.B. 

Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με Ορολογία 

(Διαρκής Πίνακας του «Ο») 
Σε κάθε φύλλο του «Ο» ο Πίνακας Συνεδρίων/Συμποσίων/ 
Σεμιναρίων που δημοσιεύεται περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν 
σχέση με Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο 
μέλλον, ή έχουν πρόσφατα διεξαχθεί. Η πληροφόρηση του «Ο» 
για τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή 
ηλεκτρονική ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέ-
ντρο Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/),  
και από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-
aet.net ), των οποίων η ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
Ο παρακάτω κατάλογος υπάρχει και συνεχίζεται – με αντίστροφη 
σειρά – και στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ, στα «Ορολογικά νέα». 
1. Διεθνές Σεμινάριο «Τα εργαλεία υποστήριξης της 

μετάφρασης» (Les outils d'aide à la traduction) – Φεβρουάριος 
2008, Βουκουρέστι (Ρουμανία). Πληροφορίες:                           
http://dtil.unilat.org/seminar_bucuresti_2008/appel_fr.htm 

2. TKE 2008 – 8ο Διεθνές Συνέδριο Ορολογία και γνωσιομηχα-
νική – Διαχείριση οντολογιών και λεξικών πόρων (8th 
International conference on Terminology and Knowledge 
Engineering – Managing Ontologies and Lexical Resources) 
(http://uk.cbs.dk/forskning_viden/konferencer/tke2008) 

3. XI Ιβηροαμερικανικό Συμπόσιο Ορολογίας (RITerm 2008): "La 
terminología en el tercer milenio: hacia la adopción de buenas 
prácticas terminológicas" (Η Ορολογία και η τρίτη χιλιετία: 
προς την υιοθέτηση καλών ορολογικών πρακτικών), Lima 
(Perú), 13-16 Οκτωβρίου 2008:                                                 
http://www.riterm.net/article.php3?id_article=431 

4. Εθνική σύγκληση της Ιταλικής Ένωσης Ορολογίας (Convegno 
nazionale dell’Associazione Italiana per la Terminologia) στις 
5-7 Ιουνίου 2008 στο Πανεπιστήμιο της Καλαβρίας (Università 
della Calabria, Mail  labdoc@unical.it ) 

5. 1η πρόσκληση για ανακοινώσεις του Συνεδρίου «Εκπαίδευση 
στην πολυγλωσσική και πολυμεσική επικοινωνία», Πανεπιστή-
μιο του Κεμπέκ, 2008 (Premier appel à communications – 
Colloque Formation à la communication multilingue et 
multimédia, 2008, Université du Québec en Outaouais – INFO: 
Blum@uqo.ca) 

Κ.Β. 
Για τη Ζωή... 

Σ’ αυτήν εδώ τη θέση επρόκειτο να γραφτεί το τελευταίο «κομμάτι» 
της αείμνηστης Ζωής Ξενάκη-Βαρλά, σχετικά με την πρόθεση 
«μετά», το οποίο θα περιληφθεί στο επόμενο φύλλο, δυστυχώς, 
πλέον, μετά τον αναπάντεχο θάνατό της. Εδώ θα αφιερώσουμε 
λίγα λόγια για την ίδια τη Ζωή.  
Η ανάλυση της σημερινής χρήσης των «προθέσεων», με την οποία 
είχε ασχοληθεί πρόσφατα η Ζωή σε σειρά φύλλων του «Ο», ήταν 
μέρος του γενικότερου ενδιαφέροντός της για την «εμβάθυνση» 
στη σημασία των λέξεων της ελληνικής γλώσσας, για την οποία και 
άλλες φορές παλαιότερα είχε γράψει στο «Ο» και μια από τις 
εκδηλώσεις της αγάπης της για την ελληνική γλώσσα. 
Η μεγάλη αγάπη της Ζωής για την ελληνική γλώσσα και το 
ενδιαφέρον της για την ετυμολογία ξεκίνησαν – όπως μας έλεγε η 
ίδια – από τα προσχολικά της χρόνια στην Πόλη όπου ζούσε η 
οικογένειά της. Της είχε κεντριστεί το ενδιαφέρον και είχε εξασκηθεί 
σε μεγάλο βαθμό στο να αναγνωρίζει τις τουρκικές λέξεις που 
είχαν ελληνική προέλευση. Πήγαινε, κάθε τόσο, στη μητέρα της και 
της έλεγε: «Άκουσα αυτό (την τάδε τουρκική λέξη) μήπως είναι 
εκείνο (η δείνα λέξη στα ελληνικά);» και τις περισσότερες φορές 
είχε δίκιο... 
Μια άλλη ευαισθησία της Ζωής ήταν το πάθος της για την 
ορθοέπεια και ιδιαίτερα για τη σωστή προφορική ελληνική γλώσσα 
τόσο από πλευράς γραμματικής και συντακτικής ορθότητας όσο 
και από πλευράς φωνολογικής ορθότητας, ορθοφωνίας, που είναι 
– σήμερα περισσότερο από ποτέ – η εντελώς παραμελημένη 
διάσταση της ελληνικής γλώσσας. Χαιρόταν για τη μουσικότητα 
του ελληνικού προφορικού λόγου και εκδήλωνε συνεχώς τη λύπη 
της για την προοδευτική εξαφάνιση της μουσικότητας αυτής όταν 
άκουγε καθημερινά τα απορρινικοποιημένα δίψηφα (γκ, μπ, ντ, τζ) 
των φωνολογικά απαίδευτων εκφωνητών των ΜΜΕ: Για τη Ζωή, 
ένας άγγελος (φωνολογικά ορθό: άŋgελος) απορρινικοποιημένος 
(δηλαδή: άgελος) έχανε πολλή από την αίγλη του και μια αγκαλιά 
(φωνολογικά ορθό: αŋgαλιά) απορρινικοποιημένη (δηλαδή: 
αgαλιά) έχανε πολλή από τη ζεστασιά της, όπως και μια εκπομπή 



ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ Αρ.87 

 4 

(φωνολογικά ορθό: εκπομbή) απορρινικοποιημένη (δηλαδή: 
εκποbή) έχανε όλον τον κυματισμό της, την ακτινοβολία της... 
Η Ζωή ήρθε κοντά μας από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας της 
ΕΛΕΤΟ, ως άνθρωπος απλός που νοιαζόταν για την ελληνική 
γλώσσα, ως επιστήμονας (χημικός, διευθύντρια του Γενικού 
Χημείου του Κράτους) που ενδιαφερόταν για την ειδική γλώσσα του 
θεματικού πεδίου της και την ανάπτυξή της, ως άνθρωπος της 
τυποποίησης και της Ορολογίας (εκπρόσωπος της επιτροπής 
ΕΛΟΤ-ΤΕΕ/ΤΕ21 «Αρχές της τεχνικής ορολογίας» στο ΓΕΣΥ) που 
ενδιαφερόταν για την επιστημονική και διεπιστημονική εφαρμογή 
των αρχών της Ορολογίας.  
Ήταν μέλος σε όλα τα διοικητικά συμβούλια της ΕΛΕΤΟ, εκτός από 
το σημερινό για το οποίο δεν είχε θέσει υποψηφιότητα. Αλλά και 
στις εργασίες του τρέχοντος ΔΣ και του ΓΕΣΥ, αν και δεν είχε την 
τυπική υποχρέωση, συχνά συμμετείχε ένθερμα και συνέβαλε με 
όλες τις δυνάμεις της. Με τα «αρθράκια» της στο «Ο», έδινε τακτικά 
το «παρών» καλύπτοντας μικρές, ίσως, αλλά κάθε άλλο παρά 
ασήμαντες «πτυχές» της ελληνική γλώσσας. 
Ζωή όσο ζούμε θα σε θυμούμαστε με την αγάπη και ζεστασιά που 
μας ενέπνεες... 

Κ.Β. 
 

Μια προσφώνηση που γράφτηκε 
αλλά δεν πραγματοποιήθηκε 

Δημοσιεύουμε εδώ (και θα τοποθετήσουμε και στην ιστοσελίδα του 
6ου Συνεδρίου μαζί με το ελληνικό μετάφρασμά του) τον χαιρετισμό 
που επρόκειτο να απευθύνει η πρόεδρος της ΕυρωπαΊκής 
Ένωσης Ορολογίας (EAFT) κα Fidelma Ní Ghallchobhair 
(Φιντέλμα Νι Γκάλχορ) κατά την εναρκτήρια συνεδρία του 6ου 
Συνεδρίου, αλλά δεν μπόρεσε να το κάνει λόγω καθυστέρησης του 
αεροπλάνου της στη Ρώμη. 
Good evening, Ladies and Gentlemen, 
It is a great privilege for me to address you this evening and to 
attend your 6th conference, “Hellenic Language and Terminology”, 
and I would like to sincerely thank ELETO for inviting me. It is 
somewhat awe-inspiring to visit a language community with such 
an ancient and prestigious history, the cradle of one of the earliest 
attested Indo-European languages and the medium for such a 
highly developed intellectual catchment area. Those of us working 
in the field of terminology cannot but be conscious of the 
contribution made by Greek to LSP (or Language for Special 
Purposes) domains in all contemporary European languages. This 
is all the more impressive given that we use different alphabets, 
and it might be expected that our languages and word patterns 
would differ profoundly in other ways. Happily, this is not the case. 
Through the medium of Latin, contemporary European languages 
have inherited a legacy from ancient Greek in the form of linguistic 
building blocks for scientific and technical language.  
As a lover of words – should that be logophile? – I bemoan the fact 
that Greek and Latin are no longer core subjects in educational 
systems across Europe. In my country, Greek was reserved for 
boys for some reason while Latin was available to all, so I’m afraid 
I did not experience Greek directly as a student. However, in my 
work over the past 17 years as a terminologist I’ve learned the 
importance of identifying and becoming familiar with Greek roots 
and word segments.  
The European Association for Terminology, founded in Denmark in 
1996, aims to build bridges through enabling cooperation among 
the terminology communities of European languages and sharing 
knowledge and experience. 
Every language community has its own unique set of 
circumstances. On the other hand, terminology is a key component 
common to all languages. Our circumstances and approaches may 
vary but our aims are identical – coherent effective communication 
in specialized domains.  
To work in this field is to be passionate about language and 
meaning. When we are thus motivated to achieve high standards 
of communication in our individual languages, we need to become 
aware of the need for coherent strategies, for drawing up plans to 
realise our mission. However, it appears that this kind of work is 
often carried out in a piecemeal way and, rather like working on a 
jigsaw puzzle, it is not always easy to see the big picture. 
Language development, of course, is not scientific – language is 
more like water, it flows wherever it can. But terminology is a more 
formal level of language, and tends to be somewhat more orderly. 
It is our responsibility to identify, maintain and develop the inherent 

order of specialized language and to leave the results of our 
labour as a legacy to our language communities. Perhaps this is 
why we are passionate about words. Thank you again for inviting 
me, and thank you for your attention. 

Fidelma Ní Ghallchobhair, EAFT’s President 
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PT έλα κι εσύ 

Μερικοί όροι από το πεδίο της λογιστικής 
 
Με αφορμή ένα ερώτημα από τον κ. Γ. Παλιάτσο, φοιτητή 
λογιστικής, σχετικά με τον όρο «λογιστική προτυποποίηση», 
εξετάστηκε μια ομάδα σχετικών εννοιών και των αντίστοιχων 
αγγλικών όρων και προτάθηκαν ισοδύναμες ελληνικές αποδόσεις. 
Καταρχάς, διευκρινίστηκε ότι ο παλαιός ελληνικός όρος «προτυ-
ποποίηση», που απέδιδε τον αγγλικό όρο standardization και 
τον γαλλικό όρο normalisation, έχει επίσημα αντικατασταθεί με 
τον όρο «τυποποίηση» (εφόσον ο ένας και μοναδικός ελληνικός 
φορέας που θεσπίστηκε από το κράτος και έχει την ευθύνη της 
ελληνικής «τυποποίησης» δηλαδή της σύνταξης και διάθεσης 
«εθνικών προτύπων» (national standards) στην Ελλάδα είναι ο 
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)). Επομένως, από 
τους δύο όρους προτυποποίηση και τυποποίηση, ο επίσημος, 
διαδεδομένος και προτιμώμενος όρος, είναι ο δεύτερος. 
Ο παρακάτω πίνακας περιέχει μια ομάδα αγγλικών όρων και 
ονομάτων και προτεινόμενους αντίστοιχους ελληνικούς όρους. 
accounting standard λογιστικό πρότυπο 
International Accounting 
Standard (IAS) 

Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 
(IAS) 

accounting standardization λογιστική τυποποίηση 
national accounting 
standardization 

εθνική λογιστική τυποποίηση

international accounting 
standardization 

διεθνής λογιστική 
τυποποίηση 

European accounting 
standardization 

ευρωπαϊκή λογιστική 
τυποποίηση 

financial accounting 
standardization 

χρηματοοικονομική 
λογιστική τυποποίηση 

International Financial 
Reporting Standard (IFRS) 

Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοι-
οικονομικής Πληροφόρησης 

International Accounting 
Standards Committee (IASC) 

Διεθνής Επιτροπή 
Λογιστικών Προτύπων 

International Accounting 
Standards Board (IASB) 

Διεθνές Συμβούλιο 
Λογιστικών Προτύπων 

Κ.Β. 

«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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Σύνταξη: Κ. Βαλεοντής, Θ. Βαμβάκος, Κ. Ζερίτη, Μ. Καρδούλη, 

Α. Λάμπρου-Γκόνου, Ε. Λουπάκη, Ε. Μάντζαρη, Α. Νικολάκη, 
Δ. Παναγιωτάκος, Π. Πούγγουρας. 

Εκδοτική Ομάδα:  Κ. Βαλεοντής, Θ. Βαμβάκος, Α. Νικολάκη, Κ. Ζερίτη, 
Τ. Βαλεοντή 

Τηλέφωνα:  6974321009, 210-8662069 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος (όλα τα φύλλα): http://sfr.ee.teiath.gr/eleto.htm 

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

Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
ή μέρους του «Ο» με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 
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ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society  for988  Terminology  (ELETO) 
ΓΡΑΦΕΙΑ: 
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Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 

 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Τηλ.: 210 8662069, 6974321009, 6974754302 
Τηλεομ.: 210 8068299, 210 8662069 
Ηλ-Ταχ.: Tvaleonti@otenet.gr T 
Ιστότοπος: http://www.eleto.gr/ 

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) 
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  Γενική Συνέλευση της ΕΛΕΤΟ 
στις 12 Μαΐου 2008 

 
Αγαπητά μέλη της ΕΛΕΤΟ, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ σας προσκαλεί στην 
ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση 2008 της ΕΛΕΤΟ που 
συγκαλείται στις 5 Μαΐου 2007 και, επειδή είναι βέβαιο ότι 
δεν θα επιτευχθεί απαρτία, θα πραγματοποιηθεί οριστικά 
στις 12 Μαΐου ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00-21.00, στην 
αίθουσα της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, Οδός 
Κάνιγγος 27 (6ος όροφος), με Πρακτέα (θέματα Ημερήσιας 
Διάταξης): 

 1. Εκλογή Προέδρου της Γ.Σ. και δύο πρακτικογράφων 
 2. Απολογισμός Πεπραγμένων 
 3. Οικονομικός Απολογισμός 
 4. Εκθεση Ελέγχου της Ελεγκτικής Επιτροπής 
 5. Απολογισμός/Προγραμματισμός Εργασιών Ορολογίας 
 6. Εγκριση Πεπραγμένων ΔΣ, ΓΕΣΥ και Προϋπολογισμού 
 7. Αλλα Θέματα. 

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το Καταστατικό, στη Γενική 
Συνέλευση μπορούν να συμμετάσχουν τα μέλη όλων των 
κατηγοριών με δικαίωμα λόγου, αλλά δικαίωμα ψήφου 
έχουν μόνο τα ταμειακώς εντάξει τακτικά και ομόλογα μέλη. 
Όσα μέλη δεν είναι ταμειακώς εντάξει θα τακτοποιηθούν την 
ίδια μέρα πριν από τη Συνεδρίαση. 

Φιλικά 

για το Διοικητικό Συμβούλιο 

O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΛΕΟΝΤΗΣ  ΤΖΑΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ 
 
 

Η  καθιερωμένη κοπή της πίτας 
 
Στις 6 Φεβρουαρίου 2008 πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη κοπή 
της πίτας της ΕΛΕΤΟ, στο κέντρο ΚΑΤΣΑΡΙΝΑ, Λ. Κηφισίας 311, 
Κηφισιά. 
Η συμμετοχή ήταν ικανοποιητική. Την εκδήλωση τίμησαν με την 
παρουσία τους δύο επίτιμα μέλη της ΕΛΕΤΟ: ο καθηγητής 
Θεοδόσης Τάσιος με τη σύζυγό του και ο κ. Γιώργος Γκόνος. 
Το «μήνυμα της πίτας» εφέτος αφορούσε τις ειδικές γλώσσες:  

 

 

Τόμοι των Συνεδρίων «Ελληνική Γλώσσα και 
Ορολογία» 

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΕΛΕΤΟ, οι τόμοι των ανακοινώσεων των Συνεδρίων της 
ΕΛΕΤΟ: 

1ου Συνεδρίου (1997), 
2ου Συνεδρίου (1999), 
3ου Συνεδρίου (2001), 
4ου Συνεδρίου (2003) 
5ου Συνεδρίου (2005) και 
6ου Συνεδρίου (2007) 

τιμώνται: 
20 € ο καθένας για τα μη μέλη της ΕΛΕΤΟ και  
15 € για τα μέλη της ΕΛΕΤΟ. 

Στις παραπάνω τιμές προστίθενται για το εσωτερικό: 
ταχυδρομικά τέλη 5 € και 2 € για κάθε τόμο επιπλέον 
των 2.  
Για το εξωτερικό τα ταχυδρομικά τέλη διπλασιάζονται.  
Πληροφορίες στην ηλ-διεύθυνση:  valeonti@otenet.gr  

 
«Δεν νοείται σύγχρονη ειδική γλώσσα 
χωρίς σύγχρονη ειδική ορολογία» 

και σχετική με το θέμα ήταν και η σύντομη ομιλία του Προέδρου 
Κώστα Βαλεοντή, της οποίας η κατακλείδα ήταν: «Δεν νοείται 
ανάπτυξη της σύγχρονης ελληνικής γλώσσας χωρίς την 
ενδεδειγμένη ανάπτυξη όλων των ειδικών γλωσσών της». 
Σε καθεμιά από τις δύο πίτες που κόπηκαν υπήρχε και ένα 
«φλουρί». Η κα Μπριγκίτε Ζουναλή και η κα Ελευθερία 
Παπαδοπούλου ήταν οι τυχερές που τα κέρδισαν. Το κάθε 
φλουρί αντιπροσώπευε δύο βιβλία: μια Συνοπτική Γραμματική της 
Νέας Ελληνικής (Γ.Μπαμπινιώτη) και ένα τεύχος με 
αρχαιοελληνικές παροιμίες μαζί με τα νεοελληνικά και αγγλικά 
αντίστοιχά τους. Με κλήρωση, δόθηκαν σε άλλους τέσσερις από 
τους συμμετέχοντες: δύο τσάντες Συνέδρου του 6ου Συνεδρίου (με 
το περιεχόμενό τους) και δύο τόμοι πρακτικών του 3ου 
Γλωσσολογικού Συνεδρίου του ΟΔΕΓ (οι τελευταίοι προσφορά του 
ΟΔΕΓ). 
Στην ιστοσελίδα http://www.eleto.gr/gr/otherevents.htm έχουν 
τοποθετηθεί η πρόσκληση, ο λόγος του Προέδρου και η 
υπερζεύξη http://sfr.ee.teiath.gr/eleto-pitta08.htm με τις 
φωογραφίες που τράβηξαν οι φίλοι Στέλιος Φραγκόπουλος και 
Θύμιος Γάτος. 

Κ.Β. 
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Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με Ορολογία 

(Διαρκής Πίνακας του «Ο») 
Σε κάθε φύλλο του «Ο» ο Πίνακας Συνεδρίων/Συμποσίων/ 
Σεμιναρίων που δημοσιεύεται περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν 
σχέση με Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, 
ή έχουν πρόσφατα διεξαχθεί. Η πληροφόρηση του «Ο» για τις 
εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή ηλεκτρονική 
ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέντρο 
Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/) και από 
την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-aet.net ), των 
οποίων η ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
Ο παρακάτω κατάλογος υπάρχει και συνεχίζεται – με αντίστροφη 
σειρά – και στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ, στα «Ορολογικά νέα». 
1. Διεθνές συνέδριο  «Λεξικολογία και Ορολογία: θεωρία, πράξη 

και ιστορία», Ινστιτούτο της Λιθουανικής Γλώσσας, 23-25 
Απριλίου 2008 (LKI Terminology Centre de Vilnius –  
International conference “Lexicology and terminology: theory, 
practice and history”, at the Institute of the Lithuanian Language 
– www.lki.lt) 

2. Συνέδριο TOTh 2008  «Θεωρία και οντολογία: Θεωρίες και 
εφαρμογές»  Annecy Γαλλίας, 5 και 6 Ιουνίου 2008  
(Conférence TOTh 2008  Terminologie et ontologie: Théories et 
applications): http://www.porphyre.org/toth/   

3. Εθνική σύγκληση της Ιταλικής Ένωσης Ορολογίας (Convegno 
nazionale dell’ Associazione Italiana per la Terminologia) στις 5-
7 Ιουνίου 2008 στο Πανεπιστήμιο της Καλαβρίας (Università 
della Calabria, Mail  labdoc@unical.it ) 

4. Συνέδριο «Σύγχρονα προβλήματα της ιστορίας και θεωρίας των 
ρομανικών γλωσσών», Μόσχα, 24-25 Ιουνίου 2008 (Colloque 
Problèmes contemporains de l’histoire et de la théorie des 
langues romanes" - Moscou (Russie) 24-25 juin 2008): 
Igor.SKOURATOV@univ-bpclermont.fr 
iv_skouratov@mail.ru  

5. Διεθνές Θερινό Σχολείο Ορολογίας, Βιέννη, 7-11 Ιουλίου 2008 
με θέμα «Διαχείριση ορολογίας: Θεωρία, Πράξη και 
Εφαρμογές» (International Terminology Summer School 2008 
(TSS 2008) «Terminology Management: Theory, Practice and 
Applications», 7-11 July, Vienna). INFO:                                      
http://www.termnet.info/english/events/tss2008.php) 

6. TKE 2008 – 8ο Διεθνές Συνέδριο Ορολογία και γνωσιομηχανική 
– Διαχείριση οντολογιών και λεξικών πόρων 18-21 Αυγούστου 
2008 (8th International conference on Terminology and 
Knowledge Engineering – Managing Ontologies and Lexical 
Resources) 
(http://uk.cbs.dk/forskning_viden/konferencer/tke2008) 

7. Σύνοδος του συνδέσμου Επιμελητών και Μεταφραστών της 
Μεσογείου «METM 08: Υποστήριξη της Διεπιστημονικής 
Επικοινωνίας», Σπλιτ, Κροατία, 11-13 Σεπτεμβρίου 2008 
(Mediterranean Editors and Translators Meeting 2008 (ΜΕΤΜ 
08): Communication Support Across the Disciplines, 11-13 
September 2008, Split, Croatia) –                                                 
www.metmeetings.org/?section=metm08_call  

8. Συνέδριο «Εκπαίδευση στην πολυγλωσσική και πολυμεσική 
επικοινωνία», Πανεπιστήμιο του Κεμπέκ, 1-3 Οκτωβρίου 2008 
(Premier appel à communications – Colloque Formation à la 
communication multilingue et multimédia, 2008, Université du 
Québec en Outaouais – INFO:                                                    
Blum@uqo.ca, http://w3.uqo.ca/collnorm/ 

9. XI Ιβηροαμερικανικό Συμπόσιο Ορολογίας (RITerm 2008): "La 
terminología en el tercer milenio: hacia la adopción de buenas 
prácticas terminológicas" (Η Ορολογία και η τρίτη χιλιετία: προς 
την υιοθέτηση καλών ορολογικών πρακτικών), Lima (Perú), 13-
16 Οκτωβρίου 2008:                                                                     
(http://www.riterm.net/article.php3?id_article=431)    

Κ.Β. 
 

Η ορολογία της Ορολογίας 
διαθέσιμη στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ 
Τρίγλωσσα γλωσσάρια – Βάση TERMTERM 

 
Το ελληνικό όργανο που ασχολείται με την τυποποίηση στον τομέα 
της Ορολογίας είναι η τεχνική επιτροπή ΤΕΕ-ΕΛΟΤ/ΤΕ21 «Αρχές 
της Ορολογίας» για το έργο της οποίας έγινε ανοικτή συζήτηση 

στο 6ο Συνέδριο (βλέπε και προηγούμενο φύλλο του «Ο»), η 
οποία είναι και ιδρυτικό συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ.  
Βασικότατη συνιστώσα του έργου της επιτροπής αυτής είναι η 
τυποποίηση της ορολογίας της Ορολογίας, αφενός μέσω της 
εκπόνησης ειδικών προτύπων με όρους και ορισμούς (ΕΛΟΤ 
561.1 και ΕΛΟΤ 561.2) και αφετέρου μέσω της ειδικής ορολογίας 
και φρασεολογίας με τις οποίες η επιτροπή διατυπώνει και 
συντάσσει τα κείμενα όλων των άλλων προτύπων τα οποία 
εκπονεί. 
Σήμερα, αυτή η ορολογία της Ορολογίας είναι δωρεάν διαθέσιμη 
στο Ίντερνετ τόσο με τη μορφή τρίγλωσσων γλωσσαρίων (η 
εκάστοτε τελευταία έκδοση) στην ιστοσελίδα της επιτροπής στο 
ΤΕΕ και στην ιστοσελίδα «Λεξικά και Γλωσσάρια» της ΕΛΕΤΟ 
(http://www.eleto.gr/gr/LexicaAndGlossaries.htm) όσο και με τη 
μορφή της Βάσης Όρων TERMTERM. 
Την Βάση Όρων TERMTERM μπορεί κανένας να την ανοίγει από 
την ιστοσελίδα http://www.eleto.gr/gr/termbases.htm (όπου θα 
υπάρχει πάντα η τελευταία έκδοση) και να την συμβουλεύεται, 
αλλά και να την «κατεβάσει» στον υπολογιστή του (αλλά τότε θα 
πρέπει να φροντίζει να ενημερώνεται συχνά από την παραπάνω 
ιστοσελίδα για την εκάστοτε εμπλουτισμένη νεότερη έκδοση). 

Κ.Β. 

Προθέσεων συνέχεια... 
Η πρόθεση «μετά» 

 
Όπως είπαμε και στο προηγούμενο φύλλο, στη θέση αυτή 
καταχωρούμε το τελευταίο «αρθράκι» της αείμνηστης Ζωής 
Ξενάκη-Βαρλά, που το είχε ετοιμάσει λίγο πριν από το 6ο 
Συνέδριο και αφορά τις σημασίες της πρόθεσης «μετά». 

Η πρόθεση «μετά» δηλώνει 
με αιτιατική: 
1. ακολουθία χρονική ή τοπική: μετά το μεσημέρι, μετά την 

ακμή έρχεται συχνά η παρακμή, μετά το φανάρι ο τρίτος 
δρόμος δεξιά, μετά την πλατεία, ... 

2. ακολουθία κατά τάξη: ήρθε δεύτερος μετά από τον 
συμμαθητή του Τάδε. 

3. σχέση αιτίας – αποτελέσματος: μετά από τόσο σάλο που 
προκλήθηκε στις εφημερίδες για παράνομους διορισμούς 
διατάχθηκε δικαστική διερεύνηση του θέματος. 

με γενική: 
4. συνοδεία, μαζί με (σε συγκεκριμένες λόγιας προέλευσης 

φράσεις): προσήλθε μετά της συζύγου του / της οικογενείας 
του. 

5. τρόπο: μετά σπουδής, μετά χαράς / συγχωρήσεως / βδελυ-
γμίας || μετά τιμής, μετά λόγου (= λογικά, με σύνεση), μεθ’ 
υπολήψεως (εκφράσεις σε επίσημα έγγραφα ή επιστολές) || 
μετ’ εμποδίων || φρ. μόλις και μετά βίας (ελάχιστα και με 
δυσκολία) ανέπνεε / μιλούσε. 

 Η λέξη μετά είναι και επίρρημα για τη δήλωση χρονικής 
ακολουθίας: Πάρτε ένα γλυκό· οι καφέδες θα έρθουν μετά. 
Πρώτα πλένουμε τα χέρια μας και μετά τρώμε (κατόπιν, 
ύστερα, αργότερα). 

Ζ.Ξ-Β. 
 

Η ορολογική ιστόθυρα FranceTerme 
της DGLFLF 

Στο πλαίσιο του εμπλουτισμού της γαλλικής γλώσσας η Γενική 
αντιπροσωπεία για την γαλλική γλώσσα και τις γλώσσες της 
Γαλλίας (Délégation générale à la langue française et aux 
langues de France – DGLFLF) εγκαινίασε στο Ίντερνετ την 
ορολογική ιστόθυρα FranceTerme με διεύθυνση  
http://franceterme.culture.fr  
Η ιστόθυρα αυτή περιλαμβάνει, εκτός από τις βασικές 
πληροφορίες για το σύστημα εμπλουτισμού της γαλλικής 
γλώσσας, το σύνολο των όρων των διαφόρων τομέων της 
επιστήμης και της τεχνολογίας που έχουν δημοσιευθεί στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας από την 
Γενική Επιτροπή Ορολογίας και Νεολογίας καθώς και 
επίκαιρες ειδήσεις και χρηστικές συστάσεις γύρω από την 
ορολογία. 

Θ.Β. 
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Μια χιλιομασημένη και «ξεχειλωμένη» 

έννοια: τελικά τι είναι «κιτς»; 
Ο όρος μέχρι το 1970 ήταν γνωστός μόνο στους φοιτητές της 
αρχιτεκτονικής· απλώθηκε όμως σε κάθε μορφή έκφρασης. Λέγεται 
ότι τα πάντα μπορεί να είναι κιτς, όπως εμφάνιση, συμπεριφορά, 
κοσμήματα, τηλεοπτική εκπομπή, δημοσιογραφία, 
κινηματογράφος, τραγούδια και ...πάει λέγοντας. 
Η εξάπλωση της έννοιας, θυμίζοντας τη χρήση του «απίθανο», είχε 
συνέπεια και στην ελληνοποίηση του όρου – κιτσάτο, κιτσαρία, 
καρακιτσαριό. 
Ειδικά κείμενα πιθανολογούν την προέλευση του όρου από το 
γερμανικό ρήμα kitschen που σημαίνει «πασαλείβω». 
Γλωσσική καταγωγή και χρονική περίοδος (μέσα του 19ου αιώνα) 
προεξοφλούν την αρχική χρήση του όρου στην ζωγραφική. 
Πάντως, η έννοια διευρύνθηκε ώστε να περιλάβει την καλλιτεχνική 
έκφραση στην αρχιτεκτονική και διακόσμηση. 
Ένας γενικός χαρακτηρισμός για το κιτς είναι το «παράταιρο», το 
οποίο διευκρινιστικά έχει τρεις διατυπώσεις: 
α) Η πρώτη είναι: η ανατροπή της κλίμακας. 
 Παράδειγμα: Το συνηθισμένο ποτήρι του κονιάκ στις κανονικές 

του διαστάσεις είναι αισθητικά ουδέτερο· αλλά, αν αυξηθεί το 
μέγεθός του στο πενταπλάσιο και τοποθετηθούν λουλούδια 
μέσα του μετατρέποντάς το σε βάζο, τότε δεν είναι παρά ένα 
αντικείμενο κιτς. 

β) Η δεύτερη είναι: η μετατόπιση του υλικού. 
 Παράδειγμα: Η Αφροδίτη της Μήλου στις διαστάσεις της και 

στο υλικό της, το μάρμαρο, έχει τη θέση της στον κλασικό 
κανόνα του ωραίου· αλλά τα γύψινα ή πορσελάνινα ομοιώματά 
της σε μικρότερες διαστάσεις σε ένα ζαχαροπλαστείο ή πάνω 
σε έναν μπουφέ την μετατρέπουν σε εμβληματικές εκφράσεις 
του κιτς. 

γ) Η τρίτη είναι: η χωρική ασυμβατότητα. 
 Σύμμετρος με τις ανατροπές στις διαστάσεις και στο υλικό είναι 

ο τόπος. Δύσκολα θα σκεφτεί κανείς να χαρακτηρίσει κιτς τα 
παιδικά κόμικς με τις φιγούρες του Ντίσνεΐ και τις περιπέτειές 
τους. Αν, όμως, αποσπαστούν από τον τόπο τους και 
εγκατασταθούν οι φιγούρες στον χώρο και γίνουν τεράστιες και 
τριδιάστατες γίνεται άλλο ένα έμβλημα του κιτς: η Ντίσνεΐλαντ. 

Δεν είναι κιτς κάθε ανατροπή της κλίμακας, κάθε μετατόπιση του 
υλικού, κάθε ασυμβατότητα του χώρου στην καλλιτεχνική έκφραση, 
αλλά μόνο εκείνη που συμπλέκεται με τη στρεβλή μίμηση, την 
αντιγραφή που αλλοιώνει, την απεικόνιση που υπονομεύει προς 
την κατεύθυνση των βασικών χαρακτηριστικών. 
Απαραίτητη για την κατανόηση του κιτς είναι, εξάλλου, η διάκριση 
ανάμεσα στο πηγαίο και στο σκοπούμενο. Το πηγαίο κιτς είναι 
εκείνο του οποίου ο χρήστης δεν έχει συνείδηση του 
«παράταιρου», δεν το γνωρίζει ως κιτς. Παράδειγμα: ένα 
διαμέρισμα πολυκατοικίας με τη συσσώρευση από μπιμπελό ή 
σκαλιστά έπιπλα, πορσελάνινα ομοιώματα και γραφικές 
τοπιογραφίες είναι η περίπτωση του κιτς ως αυθόρμητης 
έκφρασης γούστου. Αντίθετα, το σκοπούμενο κιτς, έντεχνο και 
καθόλου αθώο, μπορεί να είναι μεθυστικό. Η ικανότητά του να 
θυμίζει πάντοτε κάτι εσφαλμένο είναι μέρος της σαγήνης. 
Παράδειγμα: Εντυπωσιάζεται κανείς από το μέγεθος και αντικρύζει 
σχεδόν με δέος ένα κτήριο που αντιγράφει τον Παρθενώνα αλλά σε 
διπλάσιο μέγεθος. 
Εκφράσεις κιτς 
1) Στην αρχιτεκτονική 
Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 ο όρος χρησιμοποιείται όλο 
και πιο αραιά. Σε αναλογία με το «μπαρόκ», που ένας 
αρχιτέκτονας του 18ου αιώνα όριζε ως «υπερθετικό του 
παράξενου», το κιτς αναδείχθηκε σε υπερθετικό του υπερφίαλου. 
Αλλά, ενώ για ένα μεγάλο διάστημα χαρακτηριζόταν 
«αρχιτεκτονικό κιτς» οτιδήποτε έθελγε το ακαλλιέργητο γούστο 
(αλπικές βίλες σε μεσογειακά νησιά, πήλινες καρυάτιδες σε 
υποστυλώματα πολυκατοικιών) κανείς πλέον δεν χρησιμοποιεί τον 
όρο κιτς για τέτοιες ακαλαισθησίες. 
Ένας μεγάλος βυζαντινός ναός, με τη μαστοριά της πλινθοδομής 
του, αποτελεί στατικό αριστούργημα. Ένας ναός από μπετόν με 
διαστάσεις γηπέδου τείνει σαφώς στο κιτς, αφού δεν απαιτεί καμιά 
στατική δεξιοτεχνία. 
2) Στη μόδα 

Στη μόδα το κιτς ως αρνητική υποβολή υπήρχε πάντα έστω κι αν 
μέσω της τέχνης προβαλλόταν μόνο το ωραίο και όχι το άσχημο ή 
το χυδαίο, αντιληπτό άλλωστε διαφορετικά από εποχή σε εποχή 
και από τη μια κοινωνική ομάδα στην άλλη. 
Το κακόγουστο στο ντύσιμο συνδέθηκε με την άκριτη χρήση 
τολμηρών νεανικών ενδυμάτων από αταίριαχτες ηλικίες και 
εξωτερικές εμφανίσεις ή σωματικές διαπλάσεις. Ενδυματολογικά 
γελοιογραφήματα αναδεικνύονται γλαφυρά στις κωμωδίες του 
Αριστοφάνη. 
3) Στην τηλεόραση 
Από τα τέλη του 70 και τις αρχές του 80 αρχίζει κανείς να μιλάει 
για κιτς. Το κιτς των πρώτων δεκαετιών της ελληνικής 
τηλεόρασης δεν εξαφανίστηκε· απλώς μετασχηματίστηκε, έγινε 
πιο διάχυτο και λιγότερο διακριτό. 
Το κιτς της πρώτης περιόδου της ελληνικής τηλεόρασης 
συνδεόταν με τον απόηχο της φτώχειας των πρώτων 
μεταπολεμικών δεκαετιών, τον στεναγμό της μετανάστευσης και 
τον θρίαμβο της αντιπαροχής. Όμως, το κιτς ή το εμφανές 
κακόγουστο της τελευταίας δεκαπενταετίας φέρει την άκομψη 
σφραγίδα της παγκοσμιοποίησης. Η πρώτη ύλη του σύγχρονου 
τηλεοπτικού κιτς δεν είναι τα άψυχα υλικά· δεν είναι τα 
υπερδιακοσμητικά αντικείμενα. Πρώτη ύλη του είναι οι εθελοντικά 
προσφερόμενοι ανθρώπινοι πόροι, οι παίκτες ή οι καλεσμένοι ή οι 
τηλεθεατές που επικοινωνούν τηλεφωνικά με τα κανάλια 
παραδίδοντας την ψυχή τους, προκαλώντας την κατανόηση ή τον 
οίκτο και το σαρκαστικό γέλιο του κοινού. 
4) Στον κινηματογράφο 
Αν έπρεπε να ορίσουμε το κιτς, είναι το επιδεικτικό κακόγουστο ή 
ό,τι προσπαθεί να μιμηθεί με φτηνό τρόπο κάτι που δεν είναι. Τα 
δράματα της φουστανέλας του ‘70 με φτηνά κοστούμια είναι κιτς. 
Όμως έχει επικρατήσει ως κιτς να θεωρείται το θέαμα που 
προβάλλει την υπερβολή. 
 
Από το Λεξικό του Γ. Μπαμπινιώτη, τελικά, δίνεται ο ορισμός: 
κιτς το κακόγουστο όπως εκδηλώνεται με παράταιρους 

φανταχτερούς συνδυασμούς σχεδίων ή χρωμάτων καθώς 
και ό,τι χαρακτηρίζεται από φανταχτερό και 
παραφορτωμένο σχεδιασμό, εμφάνιση ή περιεχόμενο και 
ικανοποιεί κυρίως το λαϊκό και ακαλλιέργητο γούστο. 

 αγγλ. γαλλ. kitsch < γερμ. Kitsch < διαλεκτ. ρ. kitschen 
«αναμειγνύω πρόχειρα, συγκρούω». 

Δ.Π. 
 
Βραβείο για το «Γαλλοελληνικό Λεξικό 

Νομικών Όρων και Εκφράσεων» 
του Π. Μάλιακα 

Το εξαιρετικό τρίτομο «Γαλλοελληνικό Λεξικό Νομικών Όρων 
και Εκφράσεων» του οικονομολόγου-νομικού και εκλεκτού μέλους 
της ΕΛΕΤΟ Πέτρου Μάλιακα βραβεύτηκε στο Παρίσι από την 
Δράση για την Προώθηση της Γαλλικής του Επιχειρηματικού 
Κόσμου (APFA). H επίσημη τελετή της απονομής του βραβείου θα 
λάβει χώρα την Πέμπτη 20 Μαρτίου 2008 στο Πολιτιστικό Κέντρο 
Οικονομικών του προαστίου Bercy του Παρισιού υπό την αιγίδα 
της Διεθνούς Οργάνωσης Γαλλοφωνίας, του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργείου Πολιτισμού 
της Γαλλίας. 

Θ.Β. 
 
 

Ανασυγκρότηση και λειτουργία της 
Ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 

Μετά την ανασυγκρότηση και επαναλειτουργία – στον ΕΛΟΤ – της 
Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ48 «Ηλεκτρονική Επεξεργασία 
Στοιχείων», άρχισε (20 Φεβρουαρίου 2008) η επαναλειτουργία 
της ιστορικής ομάδας εργασίας ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 «Ορολογία 
Πληροφορικής» με συμπληρωμένη σύνθεση. 
Η Ομάδα έχει πολύ έργο να επιτελέσει. Ήδη προωθεί για έγκριση 
από την ΤΕ48 την αναθεωρημένη 2η έκδοση του προτύπου ΕΛΟΤ 
996.01 Τεχνολογία Πληροφοριών – Λεξιλόγιο – Μέρος 1: 
Θεμελιώδεις όροι. 

Κ.Β. 
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Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

1
PT έλα κι εσύ 

1. Η δεκαδική υποδιαστολή 
Με αφορμή ερώτημα της κας Μαρίας Παρταλίδου (ΕΝΕΠΡΟΤ) 
σχετικά με το σημείο (σύμβολο) που χρησιμοποιείται διεθνώς για 
την δεκαδική υποδιαστολή, το ΓΕΣΥ ενημερώθηκε και επισημαίνει 
τα ακόλουθα: 
Το διεθνώς τυποποιημένο (τόσο στον ISO όσο και στην IEC) 
σύμβολο για την δεκαδική υποδιαστολή (decimal sign, 
decimal point) είναι το κόμμα (,) και όχι η τελεία (.). Αυτό 
καθορίζεται στην παράγραφο 3.3.2 του Διεθνούς Προτύπου ISO 
31-0 Μεγέθη και μονάδες - Μέρος 0: Γενικές αρχές (ISO 31-0 
Quantities and units - Part 0: General principles).  
Όλα τα Διεθνή Πρότυπα του ISO και της IEC, αλλά και τα 
Ευρωπαϊκά (αντίστοιχα και τα εθνικά πρότυπα που ακολουθούν τα 
Ευρωπαϊκά όπως τα πρότυπα ΕΛΟΤ) έχουν τη δεκαδική 
υποδιαστολή με κόμμα και τον διαχωριστή χιλιάδων 
(thousands separator) με διάστημα. π.χ.  15 000 000,000 15. Στο 
Ίντερνετ μπορεί να δει κανένας τι χρησιμοποιούν ως δεκαδική 
υποδιαστολή διάφορες χώρες, στην ιστοσελίδα: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Decimal_separator. Όπως φαίνεται σ’ 
αυτήν την πηγή π.χ. όλες οι χώρες της Ευρώπης (εκτός της 
Αγγλίας) και σχεδόν όλες της Νότιας Αμερικής (συνολικά 63 χώρες) 
χρησιμοποιούν το κόμμα, ενώ οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο 
αγγλόφωνος Καναδάς και άλλες 27 χώρες της κεντρικής και 
ανατολικής Ασίας έχουν την τελεία. 

2. Κάτι που γίνεται «με το χέρι» δεν είναι 
οπωσδήποτε χειροκίνητο ούτε και 

χειρωνακτικό! 

Η αναζήτηση (για τις ανάγκες ενός Κανονισμού) από το εκλεκτό 
επίτιμο μέλος της ΕΛΕΤΟ, τον καθηγητή Θ. Π. Τάσιο, ελληνικού 
επιθέτου που να αποδίδει το αγγλικό επίθετο manual στον όρο 
manual welding όταν δηλαδή αυτό χαρακτηρίζει κάποια ενέργεια η 
οποία «διεξάγεται με το χέρι» και η οποία δεν αποτελεί απαραίτητα 
βαρειά σωματική εργασία οδήγησε στη δημιουργία των νεολογικών 
επιθέτων χειρακτός και χειρακτικός. 
Μια έρευνα σε τρεις βάσεις όρων (INFORTERM, TELETERM και 
του ΕΛΟΤ) βρέθηκαν 112 αγγλικοί όροι που περιέχουν το συνθετικό 
manual. Στους 108 από αυτούς τους όρους το επίθετο αυτό έχει 
αποδοθεί ως «χειροκίνητος», σε 1 όρο και ως «χειρωνακτικός», 
σε 1 όρο μόνο «χειρωνακτικός» και σε 3 όρους «με το χέρι». 
Στους περισσότερους από τους παραπάνω όρους ο προσδιορισμός 
«χειροκίνητος» ( = κινούμενος με το χέρι < χειρ + κινώ) δεν 
αποδίδεται κατά κυριολεξίαν στο προσδιοριζόμενο (όπως όταν 
πράγματι κάτι κινείται με το χέρι, π.χ. χειροκίνητος διακόπτης), αλλά 
κατά μεταφοράν (όταν κάτι άγεται/διεξάγεται/διεκπεραιώνεται/κτλ. 
με το χέρι, π.χ. χειροκίνητη ανάλυση) και/ή κατά συνεκδοχήν 
(όταν κάτι αναφέρεται σε κάτι άλλο που έχει χαρακτηριστεί 
χειροκίνητο, είτε κυριολεκτικά είτε μεταφορικά, π.χ. χειροκίνητη 
μέτρηση).  
Πρόβλημα, σε ό,τι αφορά την γλωσσικά καταλληλότερη αντιστοιχία 
τους με τις έννοιες που αποδίδουν, παρουσιάζουν ορισμένοι όροι 
της δεύτερης ή της τρίτης κατηγορίας, όπου κάτι χαρακτηρίζεται 
χειροκίνητο ενώ κυριολεκτικά δεν προϋποτίθεται καμιά κίνηση (π.χ. 
η χειροκίνητη ανάλυση δεν κινείται με το χέρι, αλλά διεξάγεται με το 
χέρι· επίσης, η χειροκίνητη μέτρηση δεν κινείται με το χέρι, αλλά η 
διευθέτηση και η ρύθμιση των οργάνων γίνονται με το χέρι)2. Στην 
κατηγορία αυτή υπάγεται και η απόδοση «χειροκίνητη 
συγκόλληση» του όρου manual welding που υπάρχει ηδη σε δύο 
από τους όρους της Βάσης του ΕΛΟΤ. 
Αναζητώντας και άλλο επίθετο, παράγωγο ή σύνθετο του ονόματος 
χειρ-χειρός, που ενδεχομένως βελτιώνει τις αποδόσεις των όρων 
του τύπου manual welding βρήκαμε στο Λεξικό Δ. Δημητράκου: 
χειρικός-ή-όν, ο ανήκων ή αναφερόμενος εις την χείρα, ο της 
χειρός, διά της χειρός γινόμενος: χειρικά έργα πάντα, χειρικήν εμήν 
εργασίαν· χείριος-α-ον, ο υπό τας χείρας, υπό την εξουσίαν τινός 

                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
2  Κατά τη συζήτηση αυτών των όρων στις Ομάδες ΜΟΤΟ και ΤΕ48/ΟΕ1 είχε 
ήδη επισημανθεί η έλλειψη μιας τέτοιας διάκρισης, που θα μπορούσε να 
περιορίσει την κάλυψη των όρων αυτών με τους μηχανισμούς της 
μεταφορικής και συνεκδοχικής χρήσης οι οποίοι, όμως, ορολογικά είναι 
απόλυτα θεμιτοί και έχουν ευρύτατη χρήση.  

ών, υποχείριος· χειρόγραφος· χειρόδοτος, ο διά χειρός δοθείς· 
χειροποίητος· χειροπόνητος, ... 
Η πρώτη από τις δύο προτάσεις που εξετάστηκαν – και η οποία 
δεν επελέγη – ήταν η οροποίηση του επιθέτου χειρικός της ΑΕ, 
που θα «έστεκε» σε όλες τις προβληματικές περιπτώσεις, γιατί θα 
σημαίνει απλώς «με το χέρι» (χειρική ανάλυση, χειρική μέτρηση, 
χειρική συγκόλληση) 
Η δεύτερη πρόταση που δόθηκε ως επιτυχέστερη ήταν το 
νεολογικό σύνθετο από το όνομα χειρ και το ρήμα άγω (υπαρκτό 
στην ΑΕ παράγωγο επίθετο ακτός3): χειρ + ακτός > χειρακτός· 
από αυτό με περαιτέρω παραγωγή, προκύπτει το επίσης 
νεολογικό χειρακτικός, που ο καθηγητής πρότεινε και επελέγη 
τελικά (χειρακτική συγκόλληση) για τις ανάγκες του Κανονισμού. 
Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται οι τέσσερις διαφορετικές 
αποδόσεις του επιθέτου manual: χειρωνακτικός, χειροκίνητος, 
χειρακτός και χειρακτικός, ο τρόπος δημιουργίας τους και η 
σημασία τους: 
χειρώνακτας < χειρώναξ < 

χειροάναξ = χειρών + 
άναξ = κύριος των 
χεριών 

αυτός που εκτελεί βαριά 
δουλειά με τα χέρια του 
(ουσιαστικό) 

χειρωνακτικός < 
χειρώνακτ(ας) + -ικός 

που ανήκει, αφορά ή έχει 
σχέση με τον χειρώνακτα 

κινητός < κιν(ώ) + -ητός 
 

που (μπορεί να) κινείται 

χειροκίνητος < χείρ + ο + 
κινητός 

που (μπορεί να) κινείται με 
το/τα χέρι/χέρια 

χειρακτός = χείρ + ακτός < 
άγω 
 

που (μπορεί να) (διεξ)άγεται 
με το/τα χέρι/χέρια 

χειρακτικός < χειρακτ(ός) + 
-ικός 
 

που αφορά ή περιλαμβάνει 
χειρακτή ενέργεια ή χειρακτές 
ενέργειες 

 
Ευνόητη είναι και η χρήση και των αντίστοιχων επιρρημάτων –  
χειρωνακτικά, χειροκίνητα, χειρακτά, χειρακτικά – για τις 
ανάλογες περιπτώσεις για την απόδοση του επιρρήματος 
manually στην οροδοσία/ονοματοδοσία (δηλαδή ως συνθετικού 
άλλων όρων). Φυσικά, στην κοινή λειτουργική χρήση του (δηλαδή 
όχι ως μέρος όρου) το επίρρημα manually, παρόλο που μπορεί 
να αποδοθεί εκάστοτε με ένα από τα παραπάνω ελληνικά 
επιρρήματα, αποδίδεται πολύ σωστά και με την επιρρηματική 
φράση με το χέρι· π.χ. σε κείμενο που αφορά έναν χειροκίνητα 
ενεργοποιούμενο διακόπτη (manually activated switch) 
μεταφράζοντας στα ελληνικά την πρόταση this kind of switch is 
activated manually γράφουμε ή λέμε: αυτό το είδος διακόπτη 
ενεργοποιείται με το χέρι. 

Κ.Β. 

«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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Σύνταξη: Κ. Βαλεοντής, Θ. Βαμβάκος, Κ. Ζερίτη, Μ. Καρδούλη, 

Α. Λάμπρου-Γκόνου, Ε. Λουπάκη, Ε. Μάντζαρη, Α. Νικολάκη, 
Δ. Παναγιωτάκος, Π. Πούγγουρας. 

Εκδοτική Ομάδα:  Κ. Βαλεοντής, Θ. Βαμβάκος, Α. Νικολάκη, Κ. Ζερίτη, 
Τ. Βαλεοντή 

Τηλέφωνα:  6974321009, 210-8662069 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος (όλα τα φύλλα): http://sfr.ee.teiath.gr/eleto.htm 

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

Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
ή μέρους του «Ο» με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 
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  Η 4η Σύνοδος Κορυφής για 
την Ορολογία 

και τα Διεθνή Βραβεία Ορολογίας 
 
Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και η Οργάνωση των Ηνωμένων 
Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό 
(UNESCO) ανακήρυξαν το 2008 ως Διεθνές Έτος Γλωσσών. Στο 
πλαίσιο  των σχετικών εκδηλώσεων θα διοργανωθεί στον Καναδά 
(Ottawa/Gatineau) – με την υποστήριξη της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Μεταφραστών (FIT) και του Συμβουλίου Καναδών Μεταφραστών, 
Ορολόγων και Διερμηνέων (CTTIC) – Εβδομάδα Ορολογίας με 
μια σειρά από σημαντικές εκδηλώσεις. Μια από αυτές είναι η 4η 
Σύνοδος Κορυφής για την Ορολογία που θα πραγματοποιηθεί 
στις 7 και 8 Οκτωβρίου στο Πανεπιστήμιο του Κεμπέκ (Université 
du Québec en Outaouais – UQO). 
Οι Σύνοδοι Κορυφής για την Ορολογία διοργανώνονται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας (EAFT). Είναι η πρώτη φορά που η 
κορυφαία αυτή εκδήλωση διοργανώνεται εκτός Ευρώπης. Οι τρεις 
προηγούμενες πραγματοποιήθηκαν: στις Βρυξέλες το 2002, στη 
Βαρκελώνη το 2004 και πάλι στις Βρυξέλες το 2006. Στη 
διοργάνωση της 4ης Συνόδου Κορυφής για την Ορολογία 
(http://www.uqo.ca/sommetaet2008/) συνεργάζεται με την EAFT και 
το Γραφείο Μετάφρασης του Καναδά (που είναι μέλος της).  
Σκοπός της 4ης Συνόδου Κορυφής είναι να ενθαρρύνει τους 
μονόγλωσσους, δίγλωσσους και πολύγλωσσους ορολόγους και 
ορολογικές οργανώσεις για πιο στενή συνεργασία στο μέλλον 
καθώς επίσης και να τους στρέψει την προσοχή στα κλειδιακά 
θέματα της γλωσσικής και πολιτισμικής διαφορετικότητας στο 
συγκείμενο των καινοτομικών εταιρισμών που ήδη υπάρχουν. 
Οι κύριοι αντικειμενικοί στόχοι είναι: 
• Να ανοιχτεί η Σύνοδος Κορυφής για την Ορολογία και σε άλλες 

ηπείρους με τη διοργάνωσή της για πρώτη φορά εκτός 
Ευρώπης, 

• Να προβληθεί η ευρωπαϊκή ορολογική εμπειρογνωσία σε μια 
διαφορετική παγκόσμια σκηνή, 

• Να ενθαρρυνθεί η δικτύωση μεταξύ των ορολόγων της 
Βόρειας και Νότιας Αμερικής και εκείνων από άλλες χώρες και 

• Να παρακινηθούν νέες εταιρισμικές πρωτοβουλίες, τόσο 
μεταξύ μεμονωμένων χωρών όσο και μεταξύ των ηπείρων.  

Η κεντρική ιδέα της 4ης Συνόδου Κορυφής για την Ορολογία είναι ο 
«Εταιρισμός» (Partnership)· αυτό ακριβώς δηλώνεται με τον 
«υπότιτλό» της που έχει χαρακτήρα συνθήματος:  

στα γαλλικά: S’unir pour créer,  
στα αγγλικά: Bringing People and Ideas Together,  
στα ισπανικά: Unirse para crear,  
και ελληνικά: Η δημιουργία εν τη ενώσει. 

Η EAFT επιθυμεί αυτή η Σύνοδος να εστιάσει το ενδιαφέρον 
ιδιαίτερα σε καινοτόμες πρωτοβουλίες που είναι σε εξέλιξη ή υπό 
σχεδιασμό μέσω εταιρισμών μεταξύ διαφορετικών πανεπιστημίων, 

κυβερνήσεων, βιομηχανιών, χωρών και άλλων οντοτήτων. 
Επομένως, κατά την επιλογή των ομιλητών θα ληφθεί ιδιαίτερα 
υπόψη ο συνδυασμός δύο στοιχείων: εταιρισμού και καινοτομίας. 
Οι θεματικές ενότητες της Συνόδου στις οποίες θα ενταχθούν οι 
ανακοινώσεις είναι: εκπαιδευτικοί εταιρισμοί, πολυτομεακοί 
εταιρισμοί, πολυγλωσσικοί εταιρισμοί και εταιρισμοί 
ορολογικής επαγρύπνησης. 
Περισσότερες πληροφορίες καθώς επίσης και το προκαταρκτικό 
πρόγραμμα της 4ης Συνόδου Κορυφής υπάρχουν στην ιστοσελίδα 
της: http://www.uqo.ca/sommetaet2008/  
 

Διεθνή Βραβεία Ορολογίας 
Στη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίας της 4ης Συνόδου Κορυφής 
για την Ορολογία θα γίνει και η τελετή απονομής των Διεθνών 
Βραβείων Ορολογίας (International Terminology Awards). 
Τα Διεθνή Βραβεία Ορολογίας (ITAs) τα προκηρύσσει η EAFT σε 
συνεργασία με την Ένωση Ορολογίας και Μεταφοράς Γνώσης 
(GTW) και με τo Διεθνές Δίκτυο Ορολογίας (TermNet). Τα βραβεία 
αυτά έχουν κυρίως στόχο την υποστήριξη μελλοντικών 
ορολογικών δραστηριοτήτων, μέσω της προβολής του έργου νέων 
ερευνητών.  
Γίνονται δεκτοί υποψήφιοι από όλο τον κόσμο. Η αξιολόγηση των 
διατριβών και/ή πονημάτων που θα υποβληθούν θα γίνει με 
γνώμονα την πρωτοτυπία και τη συμβολή κάθε έργου στην 
ανάπτυξη της εφαρμοσμένης έρευνας στο πεδίο της Oρολογίας.  
Τα Βραβεία χορηγούνται βάσει του «Κανονισμού των Διεθνών 
Βραβείων Ορολογίας» (Πληροφορίες και Κανονισμός στα αγγλικά: 
http://www.eaft-aet.net/en/prix-de-terminologie/ και στα ελληνικά: 
http://www.eleto.gr/download/ForeignNews/ITA-
Regulations_EL.pdf ). 

Οι υποψηφιότητες πρέπει να αποσταλούν στην EAFT πριν 
από τις 9 Ιουνίου 2008.  
Η ΕΛΕΤΟ μπορεί να προτείνει στην EAFT και να υποστηρίξει μία 
υποψηφιότητα για κάθε Βραβείο. Αν κάποιος ερευνητής, στον 
ελληνόγλωσσο χώρο, ενδιαφέρεται να υποβάλει εργασία του που 
πληροί  τις προϋποθέσεις του σχετικού Κανονισμού και αφορά ή 
έχει εφαρμογή και στην ελληνική γλώσσα και ορολογία, μπορεί να 
συνεννοηθεί με την ΕΛΕΤΟ, για τη διεκπεραίωση των σχετικών 
ενεργειών μέσα στην παραπάνω προθεσμία. 
Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι από έναν 
τότε η ΕΛΕΤΟ θα χρειαστεί να επιλέξει η ίδια (μέσω του ΓΕΣΥ) 
ποια εργασία θα προτείνει στην EAFT για το σχετικό Βραβείο. 
Σημειώνεται ότι Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής θα είναι η 
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της EAFT, Μέλος της 
ΕΛΕΤΟ, καθηγήτρια Πανεπ. Κύπρου Μαριάννα Κατσογιάννου. 

Κ.Β. 
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Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με την Ορολογία 

(Διαρκής Πίνακας του «Ο») 
Σε κάθε φύλλο του «Ο» ο Πίνακας Συνεδρίων/Συμποσίων/ 
Σεμιναρίων που δημοσιεύεται περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν 
σχέση με Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, 
ή έχουν πρόσφατα διεξαχθεί. Η πληροφόρηση του «Ο» για τις 
εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή ηλεκτρονική 
ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέντρο 
Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/),  και 
από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-aet.net ), 
των οποίων η ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
Ο παρακάτω κατάλογος υπάρχει και συνεχίζεται – με αντίστροφη 
σειρά – και στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ, στα «Ορολογικά νέα». 
1. Συνέδριο TOTh 2008  «Θεωρία και οντολογία: Θεωρίες και 

εφαρμογές»  Annecy Γαλλίας, 5 και 6 Ιουνίου 2008  
(Conférence TOTh 2008  Terminologie et ontologie: Théories et 
applications): http://www.porphyre.org/toth/   

2. Εθνικό Συνέδριο  της Ιταλικής Ένωσης Ορολογίας (Convegno 
nazionale dell’Associazione Italiana per la Terminologia) στις 5-
7 Ιουνίου 2008 στο Πανεπιστήμιο της Καλαβρίας (Università 
della Calabria, Mail  labdoc@unical.it ) 

3. 13η Εργομήγυρη για την Τυποποίηση της EURAS (Ευρωπαϊκής 
Ακαδημίας Τυποποίησης), 16-18 Ιουνίου, Skoevde, Σουηδία 
(1st CALL FOR PAPERS for 13th EURAS Workshop on 
Standardisation,16 – 18 June 2008, Skoevde, Sweden) 
(http://www.euras.org) 

4. Συνέδριο «Σύγχρονα προβλήματα της ιστορίας και θεωρίας των 
ρομανικών γλωσσών», Μόσχα, 24-25 Ιουνίου 2008 (Colloque 
Problèmes contemporains de l’ histoire et de la théorie des 
langues romanes" - Moscou (Russie) 24-25 juin 2008): 
Igor.SKOURATOV@univ-bpclermont.fr 
iv_skouratov@mail.ru  

5. 3o ΙΑΤΙ – Θερινό Σχολείο TransIII: Η μετάφραση συναντά τη 
Διαχείριση, Βιέννη, 1-11 Ιουλίου 2008 (3rd IATI Summer School 
SummerTrans III: Translation meets  Management”, University 
of Vienna): SummerTrans III:                                                      
http://www.termnet.info/english/events/sumtrans2008.php 

6. Διεθνές Θερινό Σχολείο Ορολογίας, Βιέννη, 7-11 Ιουλίου 2008 
με θέμα «Διαχείριση ορολογίας: Θεωρία, Πράξη και 
Εφαρμογές» (International Terminology Summer School 2008 
(TSS 2008) «Terminology Management: Theory, Practice and 
Applications», 7-11 July, Vienna). INFO:                                      
http://www.termnet.info/english/events/tss2008.php) 

7. TKE 2008 – 8ο Διεθνές Συνέδριο Ορολογία και γνωσιομηχανική 
– Διαχείριση οντολογιών και λεξικών πόρων 18-21 Αυγούστου 
2008 (8th International conference on Terminology and 
Knowledge Engineering – Managing Ontologies and Lexical 
Resources) 
(http://uk.cbs.dk/forskning_viden/konferencer/tke2008) 

8. Συνέδριο Συνολική κατανόηση στα συγκείμενα της 
πολυγλωσσίας, της πολυτροπίας και των πολυμέσων (Global 
Understanding in Multilingual, Multimodal and Multimedia 
Contexts – GUM3C), 22-23 August 2008, Bangor University, 
Wales (http://www.gum3c.org) 

9. Σύνοδος του συνδέσμου Επιμελητών και Μεταφραστών της 
Μεσογείου «METM 08: Υποστήριξη της Διεπιστημονικής 
Επικοινωνίας», Σπλιτ, Κροατία, 11-13 Σεπτεμβρίου 2008 
(Mediterranean Editors and Translators Meeting 2008 (ΜΕΤΜ 
08): Communication Support Across the Disciplines, 11-13 
September 2008, Split, Croatia) –                                                 
www.metmeetings.org/?section=metm08_call  

10. 5η Βαλκανική Συνδιάσκεψη “Standardization, Protypes And 
Quality: A Means Of Balkan Countries’ Collaboration”, 
Σωζόπολη Βουλγαρίας, 15-16 Σεπτ. 2008, www.eneprot.gr. 

11. Συμπόσιο για την διαστημική ορολογία στο πλαίσιο του 59ου 
Διεθνούς Αστροναυτικού Συνεδρίου, 29 Σεπτεμβρίου – 3 
Οκτωβρίου 2008, Γλασκόβη, Σκοτία, (Symposium on Space 
terminology, 59th International Astronautical Congress 29 
September – 3 October 2008, Glasgow, Scotland – SOURCE : 
Danielle CANDEL  dcandel@linguist.jussieu.fr ) 

12. Συνέδριο «Εκπαίδευση στην πολυγλωσσική και πολυμεσική 
επικοινωνία», Πανεπιστήμιο του Κεμπέκ, 1-3 Οκτωβρίου 2008 
(Premier appel à communications – Colloque Formation à la 
communication multilingue et multimédia, 2008, Université du 
Québec en Outaouais – INFO:                                                    
Blum@uqo.ca, http://w3.uqo.ca/collnorm/ 

13. Εβδομάδα Ορολογίας 2008, 1-10 Οκτωβρίου (στον Καναδά) 
που θα περιλαμβάνει τις επιμέρους εκδηλώσεις: 
1-3 Οκτ. 2008 :  6ο Διαμερικανικό Σεμινάριο για τη διαχείριση 

των γλωσσών (IVe Séminaire interaméricain 
sur la gestion des langues) 

1-3 Οκτ. 2008 : Συνέδριο Εκπαίδευση στην πολυγλωσσική και 
πολυμεσική επικοινωνία. Εφαρμογές και 
παραβάσεις των προτύπων 

6 Οκτ. 2008 :  Επιστημονική ημερίδα του Realiter) 
7-8 Οκτ. 2008 :  4η Σύνοδος κορυφής για την Oρολογία 
9-10 Οκτ. 2008 : TAMA 2008. 

14. XI Ιβηροαμερικανικό Συμπόσιο Ορολογίας (RITerm 2008): "La 
terminología en el tercer milenio: hacia la adopción de buenas 
prácticas terminológicas" (Η Ορολογία και η τρίτη χιλιετία: 
προς την υιοθέτηση ορθών ορολογικών πρακτικών), Lima 
(Perú), 13-16 Οκτωβρίου 2008:                                                 
(http://www.riterm.net/article.php3?id_article=431) 

15. «Διεθνές συνέδριο τεκμηρίωσης της γλώσσας και παράδοσης 
γλωσσών υπό εξαφάνιση με επίκεντρο τους Καλάς των 
Ιμαλαΐων», 7-9 Νοεμβρίου 2008, Διοργάνωση: ΑΠΘ. 
(nick_athanas8@hotmail.com ή ema@enl.auth.gr).  

16. Παγκόσμιο Συνέδριο σχετικά με τις γλώσσες της εξειδικευμένης 
μετάφρασης και διαπολιτισμικός διάλογος σε έναν 
Παγκοσμιοποιούμενο Κόσμο, Αβάνα, Κούβα 8-13 Δεκεμβρίου 
2008 (World Congress on Specialized Translation Languages 
and intercultural dialogue in a Globalizing World, Havana 
(Cuba), Dec. 8-13, 2008 http://dtil.unilat.org/cmte2008/  

17. Διεθνές Συνέδριο «Γλώσσα για ειδικούς και ακαδημαϊκούς 
σκοπούς», 7-8 Φεβρουαρίου 2009, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
Τμήμα Χημείας, Βούτες, Ηράκλειο, που διοργανώνουν οι 
Διδάσκοντες Σύγχρονων Γλωσσών Πανεπιστημίου Κρήτης. 
Πρόσκληση υποβολής εργασιών – Λήξη: 29 Ιουνίου 2008 
(http://LSPcrete.wordpress.com ). 

Κ.Β. 
 

Για το «κιτς», περισσότερα... 
Μετά την εύστοχη παρατήρηση του εκλεκτού μέλους της ΕΛΕΤΟ 
και τακτικού αναγνώστη του «Ο» καθηγητή ΕΜΠ Γιάννη Παππά 
ότι έλειπαν από το άρθρο παραπομπές σε σχετική βιβλιογραφία / 
αρθρογραφία, τον ευχαριστούμε και δίνουμε σε τούτο το φύλλο τις 
ακόλουθες πηγές, στις οποίες μπορεί ο αναγνώστης να βρει πιο 
αναλυτικά στοιχεία για το θέμα: 
1. Στη Διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια Wikipedia: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kitsch  
2. Στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της 29ης Ιανουαρίου 2006, 

όπου αναλύεται η λέξη Kitsch με άρθρα όπως: 
α. Τελικά ... τι είναι κιτς, του Α. Κωτίδη, καθ. Ιστορίας της 

Τέχνης στο ΑΠΘ 
β. Φοριέται το κιτς, της Ι. Παπαντωνίου, σκηνογράφου-

ενδυματολόγου 
γ. Κιτς και αρχιτεκτονική, του Π. Μαρτινίδη, αρχιτέκτονος-

Συγγραφέως 
δ.  και άλλα. 

3. Λίγες πληροφορίες ακόμη για καλύτερη κάλυψη του θέματος: 
από τα γερμανικά λεξικά DUDEN και WAHRIG. 

Δ.Π. 

Λεξικά στο Διαδίκτυο 
από την Termcat 

*** 
Η Termcat, Κέντρο Ορολογίας που ιδρύθηκε  το 1985 επί τη βάσει 
συμφωνίας μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Γλωσσικής Πολιτικής 
του Τομέα Πολιτισμού της Αυτόνομης Κυβέρνησης της Καταλωνίας 
και του Ινστιτούτου Καταλανικών Μελετών, δημοσιεύει στο 
Διαδίκτυο ένα λεξικό όρων καλλιτεχνικού πατινάζ επί πάγου. 
Πρόκειται για 107 όρους που παρατίθενται εκεί μαζί με τους 
αντίστοιχους ισπανικούς, γαλλικούς και αγγλικούς.Το λεξικό αυτό, 
που καταρτίστηκε με τις συμβουλές των ειδικών της Καταλανικής 
Ομοσπονδίας Χειμερινών Σπόρ, αποτελεί τμήμα της συλλογής 
«Λεξικά στο Διαδίκτυο» που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της 
Termcat (www.termcat.cat). 

*** 
Η Termcat δημοσιεύει στο διαδίκτυο το Λεξικό θαλάσσιων σπόρ 
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με 963 όρους μαζί με τους ορισμούς τους καθώς και τους 
αντίστοιχους όρους στα ισπανικά, γαλλικά και αγγλικά. 
Το λεξικό περιλαμβάνει όρους ιστιοπλοϊας, ιστιοσανίδας, θαλασσίου 
σκί, κωπηλασίας κλπ. 
Οι όροι περιλαμβάνονται στο Γενικό Λεξικό των Σπορ  το οποίο η 
Termcat προβλέπει να δημοσιεύσει εφέτος και προέρχονται από τα 
ολυμπιακά λεξικά του 1992 (Ολυμπιακοί Αγώνες της Βαρκελώνης) 
δεόντως επικαιροποιημένα. 

Θ.Β. 
 

2008 έτος δίσεκτο 
Παρετυμολογική σημασία του ελληνικού «δίσεκτον» 

Είναι κατανοητή η δεισιδαιμονική ανησυχία που δοκίμασαν όλοι οι 
λαοί της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας των Καισάρων όταν το 46 π.Χ. 
τους άλλαξαν το χρονικό ρυθμό με νέο Ημερολόγιο και με διπλή 
ημερομηνία (bis secta dies = δυο φορές έκτη ημέρα), που δεν ήταν 
η τωρινή πρόσθετη του Φεβρουαρίου, αλλά η 24η Φεβρουαρίου, 6 
ημέρες πριν από την τότε Πρωτοχρονιά του Μαρτίου (ante 
Calendas Martii = πριν από τις Καλένδες Μαρτίου). 
Η δεισιδαιμονία αυτή ενισχυόταν και από το γεγονός ότι ο Ρωμαϊκός 
Φεβρουάριος ήταν επίφοβος μήνας, αφού σ’ αυτόν έκαναν και 
«καθαρμούς» (februa). Στον Ελληνικό, όμως, κόσμο του Ρωμαϊκού 
Κράτους ο bissectus μήνας ή χρόνος ειπώθηκε και βίσεκτος 
(γραφόμενος έτσι και στα εκκλησιαστικά βιβλία), αλλά 
μεταγλωττίστηκε (σωστά) και στα ελληνικά ως «δίσεκτος», που ο 
λαός το έπιασε ως «δίσεχτος» και γρήγορα το συσχέτισε γλωσσικά 
με το «δύστυχος» και με όλο το πλήθος των δυσάρεστων λέξεων 
που αρχίζουν από δυσ- (δύσκολα, δυστυχισμένα κ.ά.) 
Στην ελληνική λαογραφία δεν έχουμε μόνο έμμεσες μαρτυρίες, 
όπως αυτή που δίνει ο Ν. Πολίτης στις «Εκλογές των τραγουδιών» 
του: 

«Κι εμπήκε χρόνος δίσεχτος και μήνας οργισμένος» 
(Του νεκρού αδερφού, αρ. 92, στίχ. 19). 

Έχουμε και άμεσες αντικαταστάσεις του δίσεχτου χρόνου με τον 
δύστυχο. Παραδείγματα από το ίδιο τραγούδι σε διαφορετικούς 
τόπους: 

«τα ήρτε χρόνος δύστυχος, καιρός κατακαϊμένος» 
(Λαογραφία Α, Ανατ. Θράκη) 
«Πέρασαν χρόνια δύστυχα» 

(Λαογραφία Β, Εύβοια) 
Υπάρχει, δηλαδή, γλωσσικός λόγος να φοβάται ο ελληνικός λαός 
τους δίσεχτους χρόνους επειδή τους ακούει και ως δύστυχους. 
 
Βλέπε και: Η Οδύσσεια των Ημερολογίων, των Σ. Θεοδοσίου και Μ. Δανέζη, 
καθηγητών Αστροφυσικής Πανεπ. Αθηνών. 

Δ.Π. 
 
 

Δωρεάν Διαδικτυακό εργαλείο της 
LEXICON Α.Ε.  

διευκολύνει την ορθή εφαρμογή του προτύπου 
ΕΛΟΤ 743 (ISO 843) 

H μεταφραστική εταιρεία LEXICON Α.Ε. – που κατ’ επανάληψιν έχει 
υποστηρίξει, ως χορηγός, τα Συνέδρια της ΕΛΕΤΟ –  έχει αναπτύξει 
ένα εργαλείο εφαρμογής των κανόνων μεταγραφής των ελληνικών 
χαρακτήρων με λατινικούς σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο 
ΕΛΟΤ 743 (που είναι ταυτόσημο με το Διεθνές Πρότυπο ISO 843). 
Η χρήση του εργαλείου αυτού διατίθεται δωρεάν στην ιστοσελίδα: 
http://www.lexicon.com.gr/el/tools/elot743.php . Μπείτε, γράψτε το 
ελληνικό κείμενο που θέλετε, επιλέξτε: «Μεταγραφή σε ΕΛΟΤ 
743» και το κείμενό σας μεταγράφεται αυτόματα σε λατινικούς 
χαρακτήρες. 
Σημειώνουμε ότι η εφαρμογή του ΕΛΟΤ 743 στις νέες ταυτότητες 
και διαβατήρια διέπεται από το ΦΕΚ Β1440/18-10-2005 το οποίο 
προβλέπει (Άρθρο 2) επί λέξει τα εξής: 
«...Το επώνυμο, το όνομα και το όνομα πατέρα αναγράφονται και με 
λατινικούς χαρακτήρες, με μεταγραφή σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛ.Ο.Τ. 743 που καθορίζεται από τη ΔΙΕΜ Φ. 06.5/Α 12167 από 
28.9.1983 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης 
(ΦΕΚ Β΄ - 579). Τα ως άνω στοιχεία αναγράφονται κατά παρέκκλιση 
του προτύπου αυτού, μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου, όπως 
αυτά είναι εγγεγραμμένα σε προηγούμενο ταξιδιωτικό ή άλλο 
έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής το οποίο ο αιτών 
υποχρεούται να επιδείξει. Η αρχή έκδοσης τηρεί φωτοαντίγραφο του 

εγγράφου αυτού μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά...». 
Ώστε, με την παραπάνω διαδικασία, αν έχετε ήδη καθιερωμένη 
λατινογράφηση του ονόματός σας (π.χ. σε επίσημα έγγραφα, 
πτυχία, λογαριασμούς κ.ά.) δεν θα υποχρεωθείτε να την αλλάξετε! 

Κ.Β. 
 

Η πρόθεση αμφί 
Στη Νεοελληνική γλώσσα η πρόθεση αμφί χρησιμοποιείται σπάνια 
έως καθόλου και μόνο στις σύνθετες λέξεις που πέρασαν από την 
Αρχαία Ελληνική γλώσσα στην ΝΕ· π.χ. αμφιβάλλω και τα 
παράγωγά του, αμφίβιος, αμφιβληστροειδής, Αμφιλοχία, κ.ά. 
1. Σε σύνθεση με ρήματα είχε συχνά την έννοια του ολόγυρα: 

αμφιβαίνω, αμφιδινέομαι, αμφίσταμαι, αμφεύω, κ.ά. 
Σε άλλες περιπτώσεις το σύνθετο ρήμα παίρνει άλλες  
έννοιες. 

2. Η πρόθεση αμφί έχει συγγένεια με το άμφω και  αρχική 
σημασία ήταν από το ένα και από το άλλο μέρος. Κατόπιν 
πήρε την έννοια του ολόγυρα. 

Με αιτιατική, είχε την σημασία ολόγυρα: 
Οι δ’αμφί Ατρεΐωνα διοτρεφέες = οι διοτρεφείς ολόγυρα 
από τον Ατρεΐωνα (Ομ.) 

Στον Όμηρο, με την έννοια του πάνω-κάτω, περίπου: 
Αμφί μέσον ημέρας = περίπου στο μέσο της ημέρας 

Φροντίζω, έχω έννοια για κάτι: 
Μέριμνα δ’αμφί πόλιν (Αισχ. 7 επί Θήβαις), 

Μέσα και όσο κρατάει κάτι: 
Αμφί τε άστυ έρδομεν ιερά θεοίς (Όμ. Λ) = τις θυσίες θα τις 
κάνουν σε όλα τα μέρη που απλωνόταν η πόλη  
Ο νικών δε λοιπόν αμφί βίοτον = ο νικητής λοιπόν για όσο 
διαρκεί η ζωή του. 

Με καθαρή γενική, είχε την σημασία για, για κάτι: 
αείδειν αμφ’ Άρεως φιλότητος = να τραγουδά για την αγάπη του 
Άρη (Όμ.) 
Με τοπική δοτική είχε την σημασία ολόγυρα: 

Αχαιοί έστασαν αμφί Μενοιτιάδη = οι Αχαιοί στάθηκαν 
ολόγυρα από τον Μενοιτιάδη. 

Η τοπική σημασία του αμφί πολλές φορές παραμερίζεται γιατί το 
ρήμα και τα συμφραζόμενα δίνουν άλλη σημασία: 
1. Ουδέν φοβηθείς αμφί τη γυναικί = φοβάμαι 
2. Αναφορικά με κάτι: αμφί δε θανάτω αυτής = αναφορικά 

με το θάνατό της 
Στον Όμηρο εκτός του αμφί εμφανίζεται και ο τύπος αμφίς 
συντασσόμενο με όσες πτώσεις και το αμφί ως και με γενική 
αφαιρετική:. 

Μάλα δ’ ώτα θυρηθ’ έα αμφίς εκείνων = μακριά από 
εκείνους 

Βιβλιογραφία: Παναγή Λορεντζάτου, Ιστορικό Συντακτικό της 
Αρχαίας Ελληνικής, Εκδ. Κακουλίδη, 1989 

Γ.Α.Τ. 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

1
PT έλα κι εσύ 

1. Τα σύμπαντα... 
Με αφορμή ερώτημα του μέλους της ΕΛΕΤΟ καθηγητή Στέλιου 
Φραγκόπουλου σχετικά με τον ελληνικό ισοδύναμο όρο του 
αγγλικού multiverse (λατ. multiversum) για τα πολλαπλά, ίσως 
άπειρα, σύμπαντα για τα οποία μιλάνε οι σημερινές θεωρίες «των 
πολλών συμπάντων» και αν θα έπρεπε σήμερα να λέμε σύμπαν 
το σύνολο των συμπάντων αυτών, το ΓΕΣΥ υιοθέτησε τα 
παρακάτω: 
Ένας ορισμός της έννοιας είναι ο ακόλουθος: 
The multiverse (or meta-universe) is the hypothetical set of 
multiple possible universes (including our universe) that together 
comprise all of physical reality. The different universes within a 
multiverse are called parallel universes                                       
en.wikipedia.org/wiki/Multiverse (science)  
                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
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Το λατινικό uni-versum (unus + παθ. μετ. του ρήματος vertere = 
(περι)στρέφω, μεταφράζω, μετατρέπω) ελεύθερα σημαίνει «(όλα) 
ως ένα» σημαίνει δηλαδή ενότητα, δηλ. το σύνολο όλων των 
υπαρκτών πραγμάτων ως ένα.  
Κατ’ αναλογίαν το multi-versum (που δεν το έβγαλαν βέβαια οι 
λατίνοι, αλλά είναι νεολατινικό) θα σημαίνει «(όλα) ως πολλά», 
δηλαδή όλα υπάγονται σε πολλά. Στην ουσία, όμως, σύμφωνα και 
με τον παραπάνω ορισμό, το multiversum αποδίδει την ατομική 
έννοια2 «multi-universum» (κι ας μην χρησιμοποιείται αντίστοιχος 
όρος) αφού αποτελείται από πολλά σαν αυτό που ως τώρα λεγόταν 
και θεωρούνταν universum.  
Το ελληνικό σύμπαν (ουδέτερο του επιθέτου σύμπας (= συν + 
πας) = όλος μαζί) σημαίνει επίσης ενότητα.  
Στο Ίντερνετ είναι διαδεδομένη η απόδοση του multiverse με τον 
όρο πολυσύμπαν, που σύμφωνα με τον ορισμό του multiverse 
είναι κατ’ αναλογίαν εύστοχο: αποτελείται από πολλά σαν αυτό που 
ως τώρα (με την κλασική θεώρηση) λέγαμε σύμπαν (μόνο που 
τώρα πλέον καθένα από αυτά είναι – σύμφωνα με αυτές τις 
θεωρίες – υποσύνολο του νέου «σύμπαντος» δηλαδή του 
πολυσύμπαντος.  
Λογικά, δημιουργεί μικρότερο πρόβλημα η απόδοση μετασύμπαν 
(όπως λέγεται και στα αγγλικά παραπάνω ως συνώνυμο: meta-
universe). 
Συνοψίζοντας, κατ’ αναλογίαν προς τους λατινικούς και αγγλικούς 
όρους, φαίνονται αναπόφευκτες οι αντιστοιχίες του παρακάτω 
πίνακα: 

Λατινικός όρος Αγγλικός όρος Ελληνικός όρος 
universum universe σύμπαν 
multiversum multiverse, 

meta-universe 
πολυσύμπαν, 
μετασύμπαν 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Εάν δεν δεσμευόμασταν καθόλου από τους ξενόγλωσσους 
όρους, θα ήταν ορολογικά ορθότερο να κάνουμε (αυτό, εξάλλου, που θα 
έπρεπε να κάνει και ο ξενόγλωσσος ονοματοθέτης, αλλά δεν το έκανε): 
– διεύρυνση της έννοιας «σύμπαν» (και κατασήμανσή της με τον ίδιο όρο 

σύμπαν) ώστε αυτή να καλύπτει κάθε τι που θεωρούμε σήμερα ότι 
υπάρχει (δηλαδή αυτό που λέγεται σήμερα multiversum) 

– αναβαπτισμό της (ως τώρα) στενής έννοιας «σύμπαν» με έναν άλλο όρο 
που δεν θα σήμαινε πια «όλα» αλλά «μέρος του συνόλου όλων», π.χ. με 
τον όρο υποσύμπαν και 

– καθιέρωση των ισοδυναμιών: 
universum universe υποσύμπαν 
multiversum multiverse, 

meta-universe 
σύμπαν 

Όμως, με δεδομένους, πλέον, τους ξενόγλωσσους όρους της πρωτογενούς 
οροδοσίας γίνεται εύκολα αντιληπτή η σύγχυση την οποία θα προκαλούσαν 
οι παραπάνω ισοδυναμίες... 

2. Σύντομη ιστορία της «πλοκάδας» 
Με αφορμή ερώτημα του μέλους της ΕΛΕΤΟ Μιχάλη Καλλέργη 
(Μεταφραστική υπηρεσία της Ευρ. Επιτροπής) σχετικά με τον 
ελληνικό όρο πλοκάδα ως ισοδύναμο όρο του αγγλικού block, 
παρουσιάστηκε στο ΓΕΣΥ η ακόλουθη ανασκόπηση του ιστορικού 
του όρου. 
Η απόδοση του όρου block, όταν αυτός κατασημαίνει την έννοια: 

«οριοθετημένη ομάδα στοιχείων π.χ. δεδομένων, 
εντολών προγράμματος ή και διατάξεων ή οργάνων 
που αντιμετωπίζονται - για κάποιο σκοπό - ως μία 
οντότητα»,  

με τον ελληνικό όρο πλοκάδα ήταν αποτέλεσμα κοινής συζήτησης 
και συμφωνίας των δύο ομάδων ΜΟΤΟ3 και ΤΕ48/ΟΕ14.  
Η αρχική απόδοσή του, από την ΤΕ48/ΟΕ1, με τον όρο ομάδα 
(δεδομένων) κρίθηκε, κάποια στιγμή, προβληματική διότι αύξανε 
περαιτέρω την ήδη υπάρχουσα στα ελληνικά ομωνυμία των 
εννοιών «group» και «team» (με την απόδοσή τους: ομάδα) και 

                                                 
2  Υπενθυμίζεται ότι ατομική έννοια είναι η έννοια που καλύπτει 

(περιλαμβάνει στο πλάτος της) ένα μόνο αντικείμενο. 
3 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 Τηλε-
πικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), στα πλαίσια επίσημης συνεργασίας με τον 
Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 

4 ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1: Ομάδα Εργασίας 1 “Ορολογία Πληροφορικής” της Τε-
χνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ48 «Ηλεκτρονική Επεξεργασία Πληροφοριών», 
του ΕΛΟΤ. Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ. 

δημιουργούσε προβλήματα στα συστήματα όρων της 
πληροφορικής και ιδιαίτερα των τηλεπικοινωνιών.  
Αποφασίστηκε, λοιπόν, από τις δύο ομάδες, η οροποίηση της 
αρχαιοελληνικής λέξης πλοκάς (γεν. πλοκάδος, παράγωγο του 
ρήματος πλέκω) που σήμαινε «πλεξούδα μαλλιών» (η λέξη 
υπάρχει π.χ. στα λεξικά Δ. Δημητράκου και Liddell-Scott) σε 
σύγχρονη μορφή: πλοκάδα (στη νεοελληνική υπάρχει ως δεύτερο 
συνθετικό π.χ. στη λέξη περι-πλοκάδα). Σημειώνεται ότι στην 
επιλογή της λέξης συνέβαλε τόσο η μορφο-φωνο-σημασιο-λογική 
ομοιότητά της με τη λέξη ομάδα όσο και η – κατά τύχην – 
φωνολογική ομοιότητα του θέματος της λέξης με την προς 
αντιστοίχιση αγγλική λέξη (/blok/ – /πλοκ/). 
Ακολούθησε πληθώρα κειμένων (προτύπων) όπου χρησιμοποιού-
νται όροι που περιέχουν την πλοκάδα και άλλες συγγενικές 
λέξεις (παράγωγα και σύνθετα) που προκύπτουν από αυτήν. 
Στο ΓΕΣΥ παρουσιάστηκε και πολυσέλιδο έγγραφο στο οποίο 
παριλαμβάνονταν όλοι οι όροι τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής 
(δηλαδή όροι που περιέχονται στις βάσεις όρων TELETERM και 
INFORTERM) που περιλαμβάνουν την πλοκάδα και συγγενικές 
λέξεις που προκύπτουν με παραγωγή ή σύνθεση από αυτήν. Όλοι 
οι όροι αυτοί είναι 377 και προέρχονται από 125 πηγές – πρότυπα 
και άλλα τυποποιητικά έγγραφα. Στους όρους αυτούς εκτός από 
την πλοκάδα περιλαμβάνονται ως συνθετικά και οι ακόλουθες 
συγγενικές λέξεις:  
πλοκάδα, μακροπλοκάδα, κυτταροπλοκάδα, ραδιοπλοκάδα, 
υποπλοκάδα, πλοκαδοεφαρμογή, πλοκαδοσχηματομορφή, 
πλοκαδικός, πολυπλοκαδικός, διαπλοκαδικός, πλοκαδοποίηση, 
πλοκαδοποιημένος, πλοκαδοπαγής, πλοκαδοτροπικός. 

Παραδείγματα όρων: 
Αγγλικός όρος Ελληνικός όρος 

data block πλοκάδα δεδομένων 
macroblock μακροπλοκάδα 
cell block κυτταροπλοκάδα 
radio block ραδιοπλοκάδα 
sub-block classification 
map 

χάρτης ταξινόμησης 
υποπλοκάδων 

block application channel κανάλι πλοκαδοεφαρμογών 
block pattern πλοκαδοσχηματομορφή 
block transfer πλοκαδική μεταφορά 
multi-block command πολυπλοκαδική εντολή 
interblock gap διαπλοκαδικό διάκενο 
blocking factor παράγοντας 

πλοκαδοποίησης 
blocked records πλοκαδοποιημένες εγγραφές 
block-based concept πλοκαδοπαγής έννοια 
block mode dialling πλοκαδοτροπική επιλογή 

 
Αυτά, για την ιστορία, την έκταση και τη σημασία της χρήσης της 
πλοκάδας και της οικογένειας λέξεων που προκύπτουν από 
αυτήν. 

Κ.Β. 

«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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Σύνταξη: Κ. Βαλεοντής, Θ. Βαμβάκος, Κ. Ζερίτη, Μ. Καρδούλη, 

Α. Λάμπρου-Γκόνου, Ε. Λουπάκη, Ε. Μάντζαρη, Α. Νικολάκη, 
Δ. Παναγιωτάκος, Π. Πούγγουρας, Γ. Τσιάμας. 

Εκδοτική Ομάδα:  Κ. Βαλεοντής, Θ. Βαμβάκος, Α. Νικολάκη, Κ. Ζερίτη, 
Τ. Βαλεοντή 

Τηλέφωνα:  6974321009, 210-8662069 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος (όλα τα φύλλα): http://sfr.ee.teiath.gr/eleto.htm 

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

Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
ή μέρους του «Ο» με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 
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Η τακτική Γενική Συνέλευση της 
ΕΛΕΤΟ στις 12-5-08 

Βραδιά απολογισμού του προηγούμενου έτους 
και προβληματισμού για το παρόν και το μέλλον 

 
Κανονικά διεξήχθη στις 12-5-08, στη φιλόξενη αίθουσα της Ένωσης 
Ελλήνων Χημικών, η (15η) τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΛΕΤΟ. Η 
Γενική Συνέλευση εξέλεξε για πρόεδρό της και πάλι το εκλεκτό 
ιδρυτικό μέλος της ΕΛΕΤΟ Παναγιώτη Βαρλά, υπο τη διεύθυνση 
του οποίου όλες οι εργασίες της ΓΣ πραγματοποιήθηκαν άψογα 
σύμφωνα με τα Πρακτέα της που είχαμε ήδη γράψει στο φύλλο 
αρ.88. Εκτός από τον πρόεδρο, η ΓΣ εξέλεξε και δύο 
πρακτικογράφους, την Κατερίνα Ζερίτη και την Τατιάνα Βαλεοντή 
για τη σύνταξη των πρακτικών. 
Στην αρχή των εργασιών, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη 
της Ζωής Ξενάκη-Βαρλά, εκλεκτού μέλους της ΕΛΕΤΟ και 
αρθρογράφου του «Ορογραμμάτος» που έφυγε τον Δεκέμβριο 
2007. Διανεμήθηκε στους παρόντες φυλλάδιο με όλα τα άρθρα της 
που είχαν δημοσιευτεί στο «Ο». Το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο έχει 
ήδη τοποθετηθεί στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ, τόσο στην ιστοσελίδα 
των Μελών (http://www.eleto.gr/gr/members.htm), όσο και στη 
ιστοσελίδα του «Ο» (http://www.eleto.gr/gr/orogramma.htm). 
Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας Τζάνος Ορφανός διάβασε τον 
Απολογισμό Πεπραγμένων στον οποίο αναφέρθηκαν στοιχεία του 
2007 σχετικά με: την ανάπτυξη της ΕΛΕΤΟ, τη λειτουργία, τα 
οικονομικά, τις διεθνείς σχέσεις και τις συνεργασίες στο εσωτερικό 
με εστίαση στην κορυφαία εκδήλωση του 2007, το 6ο Συνέδριο 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία». 
Ακολούθησε η ανάγνωση του οικονομικού απόλογισμού του 2007 
και του απολογισμού του 6ου Συνεδρίου, καθώς και του 
προϋπολογισμού του 2008, από την Ταμία Άννα Λάμπρου-
Γκόνου. 
Την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής διάβασε ενώπιον της ΓΣ ο 
πρόεδρός της Σπύρος Βουλόδημος. 
Ο Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ και Πρόεδρος του ΓΕΣΥ Κώστας 
Βαλεοντής διάβασε τον απολογισμό εργασιών του ΓΕΣΥ και 
αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις συνεδριάσεις του ΓΕΣΥ και στα θέματα 
ορολογίας που αντιμετώπισε καθώς και στις δραστηριότητες των 
συλλογικών μελών της ΕΛΕΤΟ. 
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τα πεπραγμένα του ΔΣ και 
του ΓΕΣΥ, καθώς και τον Οικονομικό Απολογισμό του 2007 και τον 
Προϋπολογισμό του 2008. 
Επακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση – στην οποία συμμετείχαν 
όλοι οι παριστάμενοι – για τις δραστηριότητες της ΕΛΕΤΟ, την 
ανάπτυξή της, το πρόβλημα των αδρανών μελών και το πρόβλημα 
της εξεύρεσης πόρων. Το ΔΣ εξουσιοδοτήθηκε να εξετάσει το 
ενδεχόμενο αύξησης της συνδρομής. 
Μετά την κήρυξη του πέρατος των εργασιών της ΓΣ από τον 
πρόεδρό της ακολούθησε μικρή δεξίωση. 
 

 
Στην ιστοσελίδα «Άλλες εκδηλώσεις» του ιστοτόπου της ΕΛΕΤΟ 
έχουν τοποθετηθεί: 
–  η πρόσκληση των μελών 
–  ο Απολογισμός Πεπραγμένων του 2007 
–  ο Απολογισμός Εργασιών του ΓΕΣΥ για το 2007 και 
–  ο Κατάλογος των παρόντων μελών. 

Κ.Β. 

Δραστηριότητες συλλογικών μελών (1) 
 
Στις 5 Ιουλίου 2008 λήγει η Δημόσια Κρίση του Σχεδίου Ελληνικού 
Προτύπου ΕΛΟΤ 1300.02 Τηλεπικοινωνίες - Ορολογία - Μέρος 
2: Ταλαντώσεις, σήματα και συναφείς διατάξεις το οποίο έχει 
εκπονήσει η ΜΟΤΟ1  (http://www.elot.gr/announcement.htm). 
Η ΜΟΤΟ συνεχίζει, στον ΟΤΕ, τις εργασίες της σύνταξης 
προτύπων τηλεπικοινωνιακής ορολογίας με την επεξεργασία του 
Σχεδίου Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1300.04 Τηλεπικοινωνίες - 
Ορολογία - Μέρος 4: Μετάδοση. 

Κ.Β. 
 

Δραστηριότητες συλλογικών μελών (2) 
 
Στις 5 Ιουλίου 2008 λήγει η Δημόσια Κρίση του Σχεδίου Ελληνικού 
Προτύπου ΕΛΟΤ 996.01 Τεχνολογία Πληροφοριών – Ορολογία 
– Μέρος 1: Θεμελιώδεις όροι το οποίο έχει εκπονήσει η ομάδα 
ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ12. Με απόφαση της επιτροπής ΤΕ48 αυτή η 
Δημόσια Κρίση θα παραταθεί για 2 μήνες, ενώ παράλληλα θα τεθεί 
σε Δημόσια Κρίση δύο μηνών το Σχέδιο Ελληνικού Προτύπου 
ΕΛΟΤ 996.04 Τεχνολογία Πληροφοριών – Ορολογία – Μέρος 
4: Οργάνωση των δεδομένων 
Η Ομάδα συνεχίζει, στον ΕΛΟΤ, τις εργασίες της σύνταξης 
προτύπων ορολογίας της πληροφορικής με την επεξεργασία του 
Σχεδίου Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 996.05 Τεχνολογία 
Πληροφοριών – Ορολογία – Μέρος 5: Παράσταση των 
δεδομένων. 

Κ.Β. 
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Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με Ορολογία 

(Διαρκής Πίνακας του «Ο») 
Σε κάθε φύλλο του «Ο» ο Πίνακας Συνεδρίων/Συμποσίων/ 
Σεμιναρίων που δημοσιεύεται περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν 
σχέση με Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, 
ή έχουν πρόσφατα διεξαχθεί. Η πληροφόρηση του «Ο» για τις 
εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή ηλεκτρονική 
ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέντρο 
Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/),  και 
από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-aet.net ), 
των οποίων η ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
Ο παρακάτω κατάλογος υπάρχει και συνεχίζεται – με αντίστροφη 
σειρά – και στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ, στα «Ορολογικά νέα». 
1. TKE 2008 – 8ο Διεθνές Συνέδριο Ορολογία και γνωσιομηχανική 

– Διαχείριση οντολογιών και λεξικών πόρων 18-21 Αυγούστου 
2008 (8th International conference on Terminology and 
Knowledge Engineering – Managing Ontologies and Lexical 
Resources) 
(http://uk.cbs.dk/forskning_viden/konferencer/tke2008) 

2. Συνέδριο Συνολική κατανόηση στα συγκείμενα της 
πολυγλωσσίας, της πολυτροπίας και των πολυμέσων (Global 
Understanding in Multilingual, Multimodal and Multimedia 
Contexts – GUM3C), 22-23 August 2008, Bangor University, 
Wales (http://www.gum3c.org) 

3. Ανοικτή συζήτηση με θέμα «Ορολογία στην εθνική γλώσσα και 
δίγλωσση ή πολύγλωσση παγκόσμια κοινωνία», στο πλαίσιο 
του Θερινού Σχολείου Ορολογίας που θα διεξαχθεί στη 
Λιουμπλιάνα (Σλοβενία), Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών 
SASA, από 4–6 Σεπτεμβρίου 2008. (round table Terminology 
in the national language and bi- or multilingual global society, 
organized within the context of Summer School of Terminology, 
taking place in Ljubljana (Slovenia) in the Scientific Research 
Centre SASA, Novi trg 4, from 4 to 6 September 2008) 
metahu@zrc-sazu.si. 

4. Σύνοδος του συνδέσμου Επιμελητών και Μεταφραστών της 
Μεσογείου «METM 08: Υποστήριξη της Διεπιστημονικής 
Επικοινωνίας», Σπλιτ, Κροατία, 11-13 Σεπτεμβρίου 2008 
(Mediterranean Editors and Translators Meeting 2008 (ΜΕΤΜ 
08): Communication Support Across the Disciplines, 11-13 
September 2008, Split, Croatia) –                                                 
www.metmeetings.org/?section=metm08_call  

5. 5η Βαλκανική Συνδιάσκεψη “Standardization, Protypes And 
Quality: A Means Of Balkan Countries’ Collaboration”, 
Σωζόπολη Βουλγαρίας, 15-16 Σεπτ. 2008, www.eneprot.gr. 

6. Συνέδριο KnowRight 2008: Γνωσιακά δικαιώματα – Νομικές, 
κοινωνικές και συναφείς τεχνολογικές επόψεις, 18-19 Σεπτ. 
2008 (KnowRight 2008: Knowledge Rights - Legal, Societal and 
Related Technological Aspects), Jagiellonian University, 
Kraków, Poland September 18-19, 2008)                                     
(http://knowright08.ocg.at/index.html)  

7. Συμπόσιο για την διαστημική ορολογία στο πλαίσιο του 59ου 
Διεθνούς Αστροναυτικού Συνεδρίου, 29 Σεπτεμβρίου – 3 
Οκτωβρίου 2008, Γλασκόβη, Σκοτία, (Symposium on Space 
terminology, 59th International Astronautical Congress 29 
September – 3 October 2008, Glasgow, Scotland – SOURCE : 
Danielle CANDEL  dcandel@linguist.jussieu.fr ) 

8. Συνέδριο «Εκπαίδευση στην πολυγλωσσική και πολυμεσική 
επικοινωνία», Πανεπιστήμιο του Κεμπέκ, 1-3 Οκτωβρίου 2008 
(Premier appel à communications – Colloque Formation à la 
communication multilingue et multimédia, 2008, Université du 
Québec en Outaouais – INFO:                                                    
Blum@uqo.ca, http://w3.uqo.ca/collnorm/ 

9. Εβδομάδα Ορολογίας 2008, 1-10 Οκτωβρίου (στον Καναδά) 
που θα περιλαμβάνει τις επιμέρους εκδηλώσεις: 
1-3 Οκτ. 2008 :  6ο Διαμερικανικό Σεμινάριο για τη διαχείριση 

των γλωσσών (IVe Séminaire interaméricain sur 
la gestion des langues) 

1-3 Οκτ. 2008 : Συνέδριο Εκπαίδευση στην πολυγλωσσική και 
πολυμεσική επικοινωνία. Εφαρμογές και 
παραβάσεις των προτύπων 

6 Οκτ. 2008 :  Επιστημονική ημερίδα του Realiter) 
7-8 Οκτ. 2008 :  4η Σύνοδος κορυφής για την Oρολογία 
 Gatineau, Canada, 

www.uqo.ca/sommetaet2008/ 
9-10 Οκτ. 2008 : TAMA 2008. 

10. XI Ιβηροαμερικανικό Συμπόσιο Ορολογίας (RITerm 2008): "La 
terminología en el tercer milenio: hacia la adopción de buenas 
prácticas terminológicas" (Η Ορολογία και η τρίτη χιλιετία: 
προς την υιοθέτηση καλών ορολογικών πρακτικών), Lima 
(Perú), 13-16 Οκτωβρίου 2008:                                                 
(http://www.riterm.net/article.php3?id_article=431) 

11. Συνέδριο tcworld 2008 της Γερμανικής Ένωσης Τεχνικής 
Επικοινωνίας (Τekom), 5-7 Νοεμβρίου 2008, Βισμπάντεν, 
Γερμανία (tcworld 2008, the conference of Τekom (German 
Association for Technical Communication), 5-7 November 
2008 in Wiesbaden, Germany. Call for papers: 
http://www.tekom.de/upload/tagung/2008%20tcworld_CFP.
pdf) 

12. «Διεθνές συνέδριο τεκμηρίωσης της γλώσσας και παράδοσης 
γλωσσών υπό εξαφάνιση με επίκεντρο τους Καλάς των 
Ιμαλαΐων», 7-9 Νοεμβρίου 2008, Διοργάνωση:ΑΠΘ. 
(nick_athanas8@hotmail.com ή ema@enl.auth.gr).  

13. Παγκόσμιο Συνέδριο σχετικά με τις γλώσσες της εξειδικευμένης 
μετάφρασης και διαπολιτισμικός διάλογος σε έναν 
Παγκοσμιοποιούμενο Κόσμο, Αβάνα, Κούβα 8-13 Δεκεμβρίου 
2008 (World Congress on Specialized Translation Languages 
and intercultural dialogue in a Globalizing World, Havana 
(Cuba), Dec. 8-13, 2008 http://dtil.unilat.org/cmte2008/  

14. Διεθνές Συνέδριο «Γλώσσα για ειδικούς και ακαδημαϊκούς 
σκοπούς», 7-8 Φεβρουαρίου 2009, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
Τμήμα Χημείας, Βούτες, Ηράκλειο, που διοργανώνουν οι 
Διδάκοντες Σύγχρονων Γλωσσών Πανεπιστημίου Κρήτης. 
Πρόσκληση υποβολής εργασιών – Λήξη: 29 Ιουνίου 2008 
(http://LSPcrete.wordpress.com ). 

Κ.Β. 
 

Στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Νεολογίας 
των Ρομανικών Γλωσσών 

Στις 7-10 Μαΐου 2008  πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη το 1ο 
Διεθνές Συνέδριο Νεολογίας των Ρομανικών Γλωσσών 
(CINEO2008), τις εργασίες του οποίου παρακολούθησε και ο 
συντάκτης του παρόντος Θεόφιλος Βαμβάκος, Αντιπρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΕΤΟ.  
To CINEO2008 oργανώθηκε από το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο 
Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας (IULA) του Πανεπιστημίου Pompeu 
Fabra και φιλοξενήθηκε στους χώρους του Ινστιτούτου 
Καταλανικών Μελετών (Ιnstitut d ‘Estudis Catalans που είναι η 
εθνική ακαδημία της Καταλωνίας). Οι συγγραφείς των 
ανακοινώσεων προήρχοντο από ένα πλήθος χωρών των οποίων η 
γλώσσα είναι ρομανική, ενώ βασική ήταν η παρουσία των τριών 
γλωσσικών ακαδημιών της «ρομανικής» Ισπανίας δηλαδή  του 
Ινστιτούτου Καταλανικών Μελετών, της Βασιλικής  Ισπανικής 
Ακαδημίας (Ισπανική γλώσσα) και της Βασιλικής Ακαδημίας της 
Γαλικίας (Galicia, Γαλικιανή γλώσσα). Οι χορηγοί ήσαν, μεταξύ 
άλλων, το Ινστιτούτο Καταλανικών Μελετών, το Πανεπιστήμιο 
Pompeu Fabra, η Αυτόνομη Κυβέρνηση της Καταλωνίας 
(Generalitat de Catalunya), η Γενική Επιτροπή  (Délégation) της 
γαλλικής γλώσσας και των γλωσσών της Γαλλίας, η Λατινική 
Ένωση (Union Latine) και ο Δήμος της Βαρκελώνης.  
Η επιστημονική επιτροπή αξιολόγησε πάνω από 150 προτάσεις  
από τις οποίες επέλεξε για παρουσίαση 44 ανακοινώσεις ενώ  40 
από τις προτάσεις παρουσιάστηκαν ως ανηρτημένες ανακοινώσεις 
(πόστερ). 
Οι ανακοινώσεις αυτές αντικατόπτριζαν τη μεγάλη ποικιλομορφία 
των γλωσσών και των χωρών  των συγγραφέων  που, μαζί με 
τους συμμετασχόντες, προήρχοντο απο την  Αλγερία, την 
Ανδόρρα, την Αργεντινή, την Αυστρία, το Αζερμπαϊτζάν, το Βέλγιο, 
τη Βραζιλία, τον Καναδά, τη Δανία, τη Σλοβακία, την Ισπανία, την 
Ελλάδα, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, το 
Ισραήλ, την Ιαμαϊκή, το Λουξεμβούργο, το Περού, την Πορτογαλία, 
το Πουέρτο Ρίκο, την Τσεχία, τη Ρουμανία, την Αγία Ελένη, τη 
Σενεγάλη, την Ελβετία, το Τόγκο και τη Χιλή. 
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής ήταν η Doctora Maria  
Teresa Cabré Castellví, Διευθύντρια του Παρατηρητηρίου Νεολο-
γίας του Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Γλωσσο-
λογίας. 
Μεταξύ των θεμάτων των ανακοινώσεων ήσαν τα εξής: 
• Περί της ύπαρξης των εννοιών «νεολογία» και «νεολογισμός» 
• Αποδοχή και διαστάσεις των νέων λέξεων στην ιταλική 

γλώσσα και λεξικογραφία 
• Η νεολογία, μάρτυρας των κοινωνικών αλλαγών 
• Νεολογία και αυτόματη επεξεργασία 



ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ Αρ.90 

 3

• Ημιαυτόματη εξαγωγή πληροφορίας πάνω στην ορολογική 
νεολογία με αφετηρία ένα corpus οικολογίας και 
περιβαλλοντικών επιστημών της γαλικιανής γλώσσας. 

• Ποσοτική προσέγγιση της Νεολογίας 
• Ανίχνευση και ταξινόμηση των νεολογισμών 
• Η ορολογική νεολογία στα μέσα επικοινωνίας 
• Για μια αξιολόγηση της νεολογικής πρακτικής στις επιτροπές  

ορολογίας της Γαλλίας 
• Τα υποκοριστικά: αυθόρμητη δημιουργία και πίεση των 

πολιτιστικών μοντέλων 
• Η νεολογική καινοτομία στην σημερινή αστουριανή γλώσσα 
• Η νεολογία στην μειονοτική οξιτανική γλώσσα του Πεδεμοντίου 
• Το πρόβλημα της νεολογίας σε μια επαναναδυόμενη γλώσσα: 

η περίπτωση της αραγωνικής 
• Η εκφραστικότητα των νεολογισμών στην βραζιλιάνικη 

λογοτεχνία. 
• Νεολογισμοί ισπανικής προέλευσης στην ρουμανική 
• Η θέση των γαλλικών νεολογισμών στο λεξιλόγιο της 

ρουμανικής 
• Νεολογία στην νομική γλώσσα 
• Ο εφήμερος νεολογισμός στην γλώσσα της τηλεόρασης 
• Το Παρατηρητήριο νεολογίας της πορτογαλικής: τρόπος 

λειτουργίας και εργαλεία. 

Αυτό το 1ο  Διεθνές   Συνέδριο Νεολογίας  των ρομανικών γλωσσών 
(CINEO2008) αποβλέπει στο να δημιουργήσει έναν συστηματικό 
χώρο συνεύρεσης και συζήτησης για την Νεολογία, την γλωσσική 
δημιουργικότητα και την διαρκή επικαιροποίηση των γλωσσών. 
Το CINEO2008 διοργανώθηκε με βάση την συνεχή εργασία του 
Παρατηρητηρίου Νεολογίας που ξεκίνησε μόνο του το έργο του στο 
Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης και που σήμερα, στην έδρα του 
Πανεπιστημίου Pompeu Fabra, είναι το κέντρο  ενός  αστερισμού 
δικτύων παρατηρητηρίων Νεολογίας: του δικτύου NEOROM  για  τις  
ρομανικές γλώσσες, του δικτύου Antenas Neológicas το οποίο 
καλύπτει τις ποικιλίες της ισπανικής στην Αμερική, του δικτύου 
NEOROC που περιλαμβάνει τις ποικιλίες της ισπανικής στην 
Ισπανία και του πρόσφατα δημιουργηθέντος δικτύου NEOXOC για 
τις ποικιλίες της καταλανικής. 
 Η βάση δεδομένων BOBNEO, καρπός της από κοινού  εργασίας 
των μελών των δικτύων, είναι δημόσιας ελεύθερης πρόσβασης 
στην διεύθυνση http://obneo.iula.upf.edu/bobneo/ H BOBNEO 
περιέχει περισσότερους από 125.000 νεολογισμούς στις διάφορες 
γλώσσες. 
Στη συνέχεια, παρατίθενται χρήσιμοι σχετικοί  ιστότοποι: 
Παρατηρητήριο Νεολογίας του IULA: http://www.iula.upf.edu/obneo/  
Ινστιτούτο Καταλανικών Μελετών: http://www.iec.cat  
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας: 
http://www.iula.upf.edu  
Terminometro : http://www.terminometro.info  
Riterm : http://www.riterm.net 
Union Latine, Διεύθυνση Ορολογίας και Βιομηχανιών της Γλώσσας 
(DTIL): http://dtil.unilat.org  
Γενική Επιτροπή για την γαλλική γλώσσα και τις γλώσσες της 
Γαλλίας : http://www.dglf.culture.gouv.fr  

Θ.Β. 
 

Η γλώσσα των ΜΜΕ 
Ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στη «Μεταδημοσιογραφία» 
επεφύλαξαν οι σελίδες του ένθετου Βήμα των Ιδεών, στην 
εφημερίδα Το Βήμα, στις 2 Μαίου 2008. Το αφιέρωμα έγινε σε 
επίπεδο Ευρωπαίων αρθρογράφων, ενώ ανάμεσά τους διακρίναμε 
το μέλος της ΕΛΕΤΟ και διδάσκουσα του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, δημοσιογράφο και συγγραφέα, Νικολέττα 
Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, η οποία και ανέπτυξε το θέμα «Η 
απατηλή οικειότητα του σύγχρονου τηλεοπτικού λόγου». 
Συγκεκριμένα, η κα Τσιτσανούδη-Μαλλίδη υποστήριξε, ότι στα 
σύγχρονα τηλεοπτικά μέσα επικοινωνίας, η γλώσσα παρουσιάζει 
τάσεις λαϊκοποίησης και χρησιμοποιείται ως μέσο παραπλάνησης, 
στο πλαίσιο της εκδήλωσης από την πλευρά των φορέων του 
δημοσιογραφικού λόγου μιας «στάσης εικονικής ευμένειας» προς το 
κοινό. Επιπλέον, επισημάνθηκε, ότι όσο πιο στεγανή είναι η 
οργάνωση του μέσου άλλο τόσο ο μεταδιδόμενος λόγος είναι 
δυνατό να εμφανίζεται λαϊκότερος ή ανατροφοδοτούμενος, 
προκειμένου ο παραλήπτης να μην προβληματίζεται για τις πιθανές 
βλέψεις ή διεκδικήσεις της εκάστοτε ιδιοκτησίας, τον ενδεχόμενο 
εναγκαλισμό με την πολιτική εξουσία, την εμπορευματοποίηση των 
ειδήσεων κ.ά. 
Η κριτική ανάγνωση του τηλεοπτικού λόγου μπορεί να λειτουργήσει 
ως μία εύστοχη απάντηση στον πατερναλισμό των media, και 

ταυτόχρονα, βήμα για την κατάκτηση της επικοινωνιακής αγωγής, 
ως πολιτισμικού συμφραζόμενου της ραγδαίας ανάπτυξης των 
μέσων μαζικής επικοινωνίας. 
Σχετικό άρθρο της κας Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, γραμμένο για το 
«Ο», φιλοξενείται στην ίδια στήλη παρακάτω. 
 

Αλβανικά γλωσσικά στοιχεία 

Με προσδιορισμό τους λαούς και τις περιοχές από τις οποίες 
δανειστήκαμε και ενσωματώσαμε στη γλώσσα μας, μπορούμε να 
πούμε ότι πρώτοι ήταν οι Ρωμαίοι και η λατινική γλώσσα τους, 
δεύτεροι είναι οι σλάβοι και η σλαβική γλώσσα, οι Άραβες και η 
αραβική γλώσσα, αργότερα οι νεολατινικές γλώσσες. 
Η μακραίωνη τουρκική κατάκτηση και η τουρκική γλώσσα κατέχουν 
επίσης σημαντική θέση στα επίκτητα γλωσσικά μας στοιχεία. Η 
τελευταία ισχυρή γλωσσική παρουσία είναι η αγγλοαμερικανική, με 
περιορισμένες την γερμανική, ρωσική, ισπανική, αλβανική και 
άλλες επιδράσεις. 
Παρά την σημαντική εξάπλωση και εγκατάσταση Αλβανών 
προσφύγων στις δυτικές περιοχές της Ελλάδας και στην Βοιωτία, 
Αττική, Κορινθιακό Κόλπο και τα κοντινά νησιά Σαλαμίνα, Ύδρα, 
καθώς και στην βορειοδυτική Πελοπόννησο, τα λεξιλογικά δάνεια 
είναι περιορισμένα: 

12 αλβανικά δάνεια 
αμπάριζα (ambarezë) 

παιδικό παιχνίδι ανοιχτού χώρου, κατά το οποίο δύο 
ομάδες παιδιών κυνηγούν και προσπαθούν να 
αιχμαλωτίσουν η μια την άλλη 

γκιόνης (gjon) 
μικρή κουκουβάγια, αποδημητικό πτηνό με 
ανοιχτόχρωμο φτέρωμα με μικρές κηλίδες και 
γραμμώσεις και χαρακτηριστική μονότονη φωνή 

γκιόσα (gjosa) 
γίδα ή προβατίνα μεγάλης ηλικίας που δεν γεννά 
πλέον 

γούβα (guva) 
κάθε μικρό κοίλωμα της γήινης επιφάνειας 

καλαμπόκι (kalambok) 
μονοετές δημητριακό φυτο, από τον καρπό του οποίου 
εξάγεται αλεύρι, άμυλο, λάδι κτλ. ενώ από το βλαστό 
του χαρτί και νήματα 

κοκορέτσι (kokorets) 
ορεκτικό από σπλάχνα ζώου, συνήθ. αρνιού, 
τυλιγμένα με έντερα, που ψήνεται στη σούβλα 

Λιάπης (Liap, ονομασία μιας από τις αλβανικές φυλές)) 
εξισλαμισμένος Αλβανός από αυτούς οι οποίοι 
κατοικούσαν στη Λιαπουριά της ΝΔ Αλβανίας 

μαγούλα (magulé) 
μεγάλο και παχύ μάγουλο 

πίπιζα (pipëza) 
ξύλινο πνευστό όργανο το οποίο παράγει οξύ 
διαπεραστικό ήχο 

πλιάτσικο (plaçkë) 
οτιδήποτε αρπάζει κανείς μετά από επιδρομή, η λεία 

σβέρκος (zverk) 
το πίσω μέρος του λαιμού, ο αυχένας 

φλογέρα (flojere) 
παραδοσιακό πνευστό όργανο. 

Σημείωση 
Υπάρχει πιθανότητα η αθηναϊκή Πλάκα να είναι αλβανικό δάνειο, 
όπως αναφέρει ο Κ. Η. Μπίρης σε μελέτημά του στην «Ελληνική 
Δημιουργία» του Σπ. Μελά (τόμ. 2, 1948 σσ. 149–154). Δέχεται ότι 
η λέξη «Πλάκα» είναι αρβανίτικη και σημαίνει παλιός: παλιά Αθήνα 
στην οποία είχαν εποικιστεί αλβανοί στο τέλος του 16ου αιώνα. 
Παραπομπή: Λεξικό της Νέας Ελλ. Γλώσσας, Γ. Μπαμπινιώτη. 

Δ.Π. 
 

Η απατηλή οικειότητα της λαϊκής 
δημοσιογραφίας 

Οι λειτουργίες αλλά και οι σκοπιμότητες του σύγχρονου 
δημοσιογραφικού λόγου - και ιδιαιτέρως του τηλεοπτικού -  στην 
Ελλάδα μπήκαν στο μικροσκόπιο της ακαδημαϊκής έρευνας, στο 
πλαίσιο μιας διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 
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Ανάμεσα σε άλλα, διερευνήθηκε το ενδεχόμενο η εντεινόμενη 
λαϊκοποίηση του δημοσιογραφικού λόγου να συνδέεται με την 
επιδίωξη της απόκρυψης της αυστηρής οργάνωσης των μέσων 
ενημέρωσης, αλλά και του γεγονότος ότι αυτά κατά κανόνα 
εκπροσωπούν τα συμφέροντα της ιδιοκτησίας και όχι του «λαού».  

Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, αναπτύχθηκε η θεωρητική θέση 
ότι οι φορείς αυτού του διακεκριμένου είδους λόγου, ενός λόγου 
από τη φύση του δημόσιου και επίσημου, επιστρατεύουν κατά 
περίπτωση τις λεγόμενες «χαμηλές ποικιλίες», προκειμένου να 
εμφανίζονται λαϊκοί και οικείοι προς τους αποδέκτες τους και να 
εκμηδενίζουν τη μεγάλη απόσταση που τους χωρίζει από τα 
πανίσχυρα σήμερα μέσα ενημέρωσης. Τη στάση αυτή των 
δημοσιογράφων την ονομάσαμε «στάση υψηλής εικονικής και 
απατηλής οικειότητας» ή εν συντομία «στάση εικονικής ευμένειας».  

Στόχος μιας τέτοιας δημόσιας συμπεριφοράς - η οποία ειδικά για το 
χώρο της τηλεόρασης τυγχάνει μιας «μεροληπτικής» έναντι των 
εφημερίδων προβολής -  είναι τα διάφορα μηνύματα που 
εκπέμπονται να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή λαϊκή απήχηση 
μεταξύ των παραληπτών, κατά τρόπον ώστε οι τελευταίοι να 
αδυνατούν να υποψιασθούν τη βίαιη εξουσία από την πλευρά των 
σύγχρονων ηλεκτρονικών ΜΜΕ. Ασχέτως βέβαια εάν αυτή η «λαϊκή 
απήχηση» στοχεύει στο να μοιραστούν στη συνέχεια όσο το δυνατό 
περισσότερα κεφάλια στους διαφημιζόμενους… 

Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι τόσο εις ό,τι αφορά τη γλώσσα, 
όσο και σε σχέση με την εκάστοτε θεματολογία η οποία επιλέγεται, 
σημειώνεται μία στροφή των φορέων του δημοσιογραφικού λόγου 
προς λαϊκότερα πρότυπα, κατά τα αμερικάνικα στάνταρντς. Κατά τη 
διάρκεια εξάλλου μιας εκτεταμένης δημοσκόπησης που έγινε 
μεταξύ Αμερικανών τηλεθεατών για τις προτιμήσεις τους μεταξύ 
των διασημότερων παρουσιαστών ειδήσεων των μεγαλύτερων 
αμερικάνικων δικτύων, ένας εκ των ερωτηθέντων, αφού δυσφόρησε 
στο πρόσωπο ενός σούπερ σταρ «άνκορμαν», όταν εκλήθη να 
δικαιολογήσει την αποστροφή του, απάντησε χαρακτηριστικά: «Μα 
αυτός πίνει…καπουτσίνο!». Απάντηση που παραπέμπει στην 
άποψη ότι οι «επισήμως» εντεταλμένοι από την κοινωνία 
πληροφοριοδότες, καθίστανται περισσότεροι προσιτοί  στο κοινό 
τους, όταν εμφανίζονται ωσάν οι άνθρωποι «της διπλανής πόρτας» 
που έχουν υιοθετήσει τις λαϊκές και προσφιλείς συνήθειες της μάζας 
και βεβαίως  ένα λαϊκό γλωσσικό ρεπερτόριο. 

Τα τελευταία χρόνια λοιπόν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για μία 
‘νέα γλώσσα’ των δημοσιογράφων, που είναι περισσότερο λαϊκή 
και παγιδευτική, σε επίπεδο εντυπώσεων, αλλά που παραμένει 
σκληρή και αυταρχική στην ουσία της. Στις λέξεις και τη μορφή της, 
και όχι απαραίτητα σε επίπεδο νοήματος, δίδει την εντύπωση ενός 
προϊόντος, που το χαρακτηρίζει η λαϊκότητα, στο πλαίσιο μιας 
έντεχνης - συχνά - προσπάθειας να υιοθετηθεί η άτυπη καθημερινή 
γλώσσα του «απλού πολίτη». 

Επιπλέον, η τάση αναίρεσης των πολιτικών που λειτουργούν ως 
φορείς μιας ισχύος ιδρυματικής, η απόπειρα κατάργησης της 
απόστασης μεταξύ κυβερνώντων – κυβερνωμένων, η εκδήλωση 
από την πλευρά των δημοσιογράφων μιας γενικής ιδεολογικής 
συμπαράταξης με το κοινό, αλλά και η προβολή μιας λανθάνουσας 
αταξικής κοινωνίας, εξυπηρετούν, σύμφωνα με τα συμπεράσματα 
της έρευνάς μας, την καλλιεργούμενη στάση της εικονικής ευμένειας 
από την πλευρά των φορέων του δημοσιογραφικού λόγου έναντι 
του «λαού», με όλες τις ρομαντικές υποδηλώσεις που χωρούν σε 
αυτή την έννοια.  

Όμως, στο δημόσιο λόγο, η εγγραφή της υπονόμευσης της 
κοινωνικής, πολιτικής ή άλλης ιεραρχίας, όταν δεν συνιστά μια 
ουσιαστική απόπειρα επαναπροσδιορισμού των σχέσεων εξουσίας 
μεταξύ των κραταιών media και των αποδεκτών του λόγου που 
αυτά εκπέμπουν, αλλά έναν προσωρινό και εικονικό 
επανασυσχετισμό οικειότητας, που εξυπηρετεί λόγους ιδεολογικούς 
(προπαγάνδα) ή εμπορικούς (διαφημιστικό κέρδος), τότε είναι 
προφανές ότι υπάρχει ο κίνδυνος η μάζα των παραληπτών να 
αποπροσανατολίζεται και να εμποδίζεται από τη διαδικασία του 
κοινωνικού της αυτοκαθορισμού. 

Τέτοιου είδους αντιλήψεις κρίνουμε ότι αξίζει να απασχολήσουν 
σοβαρά εκείνους τους φορείς της δημοσιογραφικής εξουσίας, οι 
οποίοι δηλώνουν ότι επιθυμούν να μειώσουν τον ηγεμονισμό και 
τον παραγοντισμό του δημόσιου λόγου τους και να καλλιεργήσουν 
την ανατροφοδοτική του λειτουργία. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα 
αποτελούν απλώς έναν αγαπημένο προορισμό θεωρητικών 
ταξιδιών στα αμφιθέατρα των ακαδημαϊκών μας ιδρυμάτων… 

Ν.Τ-Μ. 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP
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Αποτελέσματα της Κρίσης Μελών Αρ.01 
Μετά τη διαδικασία της Κρίσης Μελών Αρ.01 σχετικά με τους 
όρους λογιστικής που δημοσιεύτηκαν στο Ορόγραμμα αρ.87, το 
ΓΕΣΥ εξέτασε τις απαντήσεις πέντε μελών της ΕΛΕΤΟ καθώς και 
την εκτεταμένη και εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση του μέλους 
Μιχάλη Καλλέργη της Μεταφραστικής Υπηρεσίας της ΕΕ. 
Το ερώτημα αφορούσε τους δύο όρους που είχε προτείνει το 
ΓΕΣΥ: 

Αγγλικός όρος Αρχική πρόταση ΓΕΣΥ 
financial accounting 
standardization 

χρηματοοικονομική λογιστική 
τυποποίηση 

International Financial 
Reporting Standard (IFRS) 

Διεθνές Πρότυπο 
Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης 

έναντι των προταθέντων όρων: συμβατική λογιστική τυποποίη-
ση, Διεθνές Πρότυπο Συμβατικών Λογιστικών Εκθέσεων. 
Από την εξέταση των σχολίων των μελών που απάντησαν και του 
πονήματος του κ. Μ. Καλλέργη, επαναβεβαιώθηκε ότι δεν 
υποστηρίζεται ο χαρακτηρισμός «συμβατική» για τη λογιστική ή τη 
λογιστική τυποποίηση. Η όλη συζήτηση κατέληξε στο ότι: 
Εξακολουθεί να ισχύει η αρχική πρόταση του ΓΕΣΥ με την 
προσθήκη στην απόδοση του δεύτερου όρου του παραπάνω 
πίνακα, ως δεκτού συνώνυμου όρου, του όρου Διεθνές Πρότυπο 
Χρηματοοικονομικών Εκθέσεων. 

Κατάσχω – κατάσχεση, επίσχω – επίσχεση 
Ναι ήταν η απάντηση στον Γιάννη Σαμψάκη σχετικά με το 
ερώτημα εάν υπάρχει ρήμα επίσχω (αντίστοιχο προς το 
ουσιαστικό επίσχεση). Το αποτέλεσμα μικρής λεξικογραφικής 
έρευνας έδειξε ότι: 
Η «επίσχεση» αναφέρεται - π.χ. στα λεξικά Δ. Δημητράκου και 
Ι. Σταματάκου - ως παράγωγο του επέχω. Υπάρχει όμως και ρήμα 
επίσχω που αναφέρεται ως δεύτερος/παράλληλος τύπος του 
επέχω, τόσο μεταβατικό (=εμποδίζω, αναχαιτίζω) όσο και 
αμετάβατο (= σταματώ). Βρέθηκαν πολύ λίγα στοιχεία για την κλίση 
του (π.χ. προστακτική έπισχε! = σταμάτα!), αλλά κρίνεται ότι 
μπορεί να κλιθεί ανάλογα με το κατάσχω που προέρχεται με τον 
ίδιο τρόπο από το κατέχω (κατάσχω, κατέσχα (σπάνιο), κατέσχεσα/ 
κατάσχεσα - κατασχέσω, κατασχέσει, κατάσχομαι, κατασχόμουν, 
κατασχέθηκα, κατασχεθώ, κατασχεμένος). Δηλαδή αντίστοιχα: 
επίσχω, επίσχα, επέσχεσα/επίσχεσα - επισχέσω, επισχέσει, 
επίσχομαι, επισχόμουν, επισχέθηκα, επισχεθώ, επισχεμένος). 

Κ.Β. 

«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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Συντάκτες φύλλου:  Κώστας Βαλεοντής, Θεόφιλος Βαμβάκος, 

Δημήτρης Παναγιωτάκος, Νικολέττα Τσιτσανούδη-
Μαλλίδη  

Εκδοτική Ομάδα:  Κ. Βαλεοντής, Θ. Βαμβάκος, Α. Νικολάκη, Κ. Ζερίτη, 
Τ. Βαλεοντή 

Τηλέφωνα:  6974321009, 210-8662069 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος (όλα τα φύλλα): http://sfr.ee.teiath.gr/eleto.htm 

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

Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
ή μέρους του «Ο» με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 
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XΑΛΑΝΔΡΙ 
Νο 215 

 Κωδικός: 3650 

ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society for Terminology (ELETO) 
ΓΡΑΦΕΙΑ: 
Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: 
Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 

 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Τηλ.: 210 8662069, 6974321009, 6974754302 
Τηλεομ.: 210 8068299, 210 8662069 
Ηλ-Ταχ.: Tvaleonti@otenet.gr T 
Ιστότοπος: http://www.eleto.gr/ 

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) 
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15 χρόνια ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Μια σύντομη αναδρομή 

 
Μάιος 1993: το πρώτο φύλλο του Ορογράμματος. Ένα δισέλιδο 
(ουσιαστικά «φύλλο») σε μέγεθος Α4 που απευθυνόταν σε μέλη και 
μη μέλη της ΕΛΕΤΟ (η οποία πλησίαζε να κλείσει τον ένα χρόνο 
από την ίδρυσή της) και περιείχε νέα από τις δραστηριότητές της, 
ενώ στην κάτω δεξιά γωνία της δεύτερης σελίδας του απεύθυνε 
στον αναγνώστη την πρόσκληση «Στη γωνιά του ΓΕΣΥ έλα κι εσύ» 
να συμμετάσχει στον προβληματισμό του Γενικού Επιστημονικού 
ΣΥμβουλίου της ΕΛΕΤΟ για  τη μελέτη διάφορων ελληνικών όρων.  
Πρώτοι και κύριοι συντάκτες (που κράτησαν αδιάλειπτη την έκδοση 
μέχρι σήμερα) και ήταν διαδοχικά οι «κατά νόμον υπεύθυνοι»: ο 
αείμνηστος πρόεδρος Βασίλης Α. Φιλόπουλος (Β.Α.Φ.) – ο και 
«νονός» του εντύπου – και ο γενικός γραμματέας και σήμερα 
πρόεδρος Κώστας Βαλεοντής (Κ.Β.). 
Από τα πρώτα φύλλα μέχρι σήμερα στη σύνταξή του έχουν 
συμμετάσχει με άρθρα τους πολλά από τα μέλη του ΓΕΣΥ, όπως τα 
παλαιά μέλη: Μαρία Καρδούλη (Μ.Κ.), Γιώργος Τζωρτζίνης (Γ-
Β.Τζ.), Δημήτρης Παναγιωτάκος (Δ.Π.), Σπύρος Διάμεσης 
(Σ.Η.Δ.), Γιώργος Τσιάμας (Γ.Α.Τ.), Άννα Λάμπρου-Γκόνου (Α.Λ-
Γ), Θεόφιλος Βαμβάκος (Θ.Β.), Θεοδώρα Ακοβιτσιώτη (Θ.Α.) και 
η αείμνηστη Ζωή Ξενάκη-Βαρλά (Ζ.Ξ-Β.), αλλά και τα νεότερα: 
Άλια Παπαναστασίου (Α.Π.), Μαρία Παλαιολόγου (Μ.Ι.Π.), 
Έλενα Μάντζαρη (Ε.Μ.), Κατερίνα Ζερίτη (Κ.Ζ.), Άννα Νικολάκη 
(Α.Ν.). 
Στη σύνταξη συνέβαλαν σημαντικά με άρθρα τους και άλλα μέλη 
της ΕΛΕΤΟ όπως: η Πένυ Λαμπροπούλου (Π.Λ.), η Ρένα 
Γούναρη (Ρ.Γ.), η Ελπίδα Λουπάκη (Ε.Λ.), ο αείμνηστος Ε. 
Ρακιτζής (Ε.Τ.Ρ.), ο Γιάννης Κάβουρας (Ι.Κ.), ο Γιάννης 
Σαριδάκης (Ι.Σ.), ο Πέτρος Πούγγουρας (Π.Π.) και η Νικολέττα 
Τσιτσανούδη-Μαλλίδη (Ν.Τ-Μ.) 
Στην επιτυχία του «Ο» συνέβαλε πολύ και ο διάλογος με τους 
αναγνώστες, μέλη και μη μέλη της ΕΛΕΤΟ. Δεν μπορούμε να μην 
αναφέρουμε το επίτιμο μέλος της ΕΛΕΤΟ καθηγητή ΕΜΠ Θεοδόση 
Τάσιο αλλά και δύο άλλα μέλη: τον χημικό μηχανικό Κώστα 
Παπαθανασίου και τον καθηγητή ΕΜΠ Γιάννη Παππά, οι οποίοι 
με εύστοχες παρατηρήσεις και σχολιασμό όρων ή με σχετικές 
προτάσεις ή αντιπροτάσεις είχαν – και εξακολουθούν να έχουν –
ενεργό συμμετοχή στην όλη προσπάθεια: στο «όργωμα» των 
«χωραφιών της Ορολογίας» στην και για την ελληνική γλώσσα.  
Από το 1997 (φύλλο αρ.25) το «Ο» φιλοξενείται στον ιστότοπο του 
ΤΕΙ Αθηνών (προσφορά του καθηγητή Στέλιου Φραγκόπουλου). 
Πρόφατα τοποθετήθηκαν στον ιστότοπο και τα φύλλα 1-24, υπάρχει 
δε πρόσβαση και μέσω του ιστοτόπου της ΕΛΕΤΟ, ο οποίος 
δημιουργήθηκε το 2007. 
Από το παρόν φύλλο αρχίζει κάτι καινούργιο στο «Ο». Σύντομα 
άρθρα (περίπου μονόστηλα) που έχουν «διαγλωσσικό» ενδιαφέρον 
θα μεταφράζονται από τον συντάκτη τους και στα αγγλικά ή γαλλικά 
και θα δημοσιεύονται στην πρώτη σελίδα του ίδιου φύλλου. 
Ικανοποιούμε έτσι το αίτημα των ξένων φίλων αποδεκτών του «Ο». 

Κ.Β. 

 

Amber’s long travel 
 
Two meanings correspond to the Greek word for amber, ἢλεκτρον 
(electron): 
• The ήλεκτρο (n.) or ήλεκτρος (m.f.), known also as 

κεχριμπάρι (kehribari) (from Turkish word kehribar which in 
turn comes from the Arabic word kahriba = the one that 
attracts straw); it is fossil resin of conifers of Eocene era 
(40-50 million years ago) of Scandinavian countries around 
Baltic Sea. 

• The ήλεκτρο (n.): a metallic alloy consisted of 8 parts of 
silver and 2 parts of gold, made artificially or found free in 
nature, having the color of amber. 

In the following, we will deal only with the first one. 

Electron (ἢλεκτρον) owes its name to the ancient Greek adjective 

ἠλέκτωρ (elector) = bright as the sun, which comes from the word 

ἣλιος (helios = sun). 
Some Ancient Greek names coming from that root are: 

– Electra (Ἠλέκτρα): the most famous internationally being the 
daughter of Agamemnon of Mycenae, next to her an Okeanis 
(daughter of deity Ocean), an Atlantis (daughter of Atlas), and 
a sister of Cadmos, founder of Thebes City, (in Beotia) and 
brother of Europe, 

– Elektryon (Ἠλεκτρύων) and Alektryon (Ἀλεκτρύων): the son 
of Perseus and Adromeda, father of Alkmene, which gave birth 
to Hercules, the famous one; another one was a son of 
Beotos, 

– Elektryoni (Ἠλεκτρυώνη): So was named one of the 7 
daughters of Helios, a Heliade. Another one was one of the 
Pleiades or Atlantides who was also named Strategis. 

According to Greek mythology, Phaethon, son of Helios, was hit 
by Zeus’ thunder, after he had failed to drive properly the chariot of 
sun along the sky, thus destroying the surface of earth and 
causing people to suffer. Phaethon fell to river Heridanos (some 
writers support the idea that this was river Po, in northern Italy, 
having its mouth in Adriatic sea). There came his sisters, 
Heliades, daughters of Helios and Klymene, buried him and 
mourned on his grave. Their tears turned into ἢλεκτρον (electron), 
which was bright as the sun and transparent as teardrops. They 
themselves have been transformed to weeping willows. 
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Baltic Sea was the exclusive source of amber (ἢλεκτρον) of 
European antiquity. Since 1500 b.c.e. there was a flow of amber 
(ἢλεκτρον) from Baltic Sea to Mediterranean Sea and more 
especially to the coasts of Adriatic Sea, through two commercial 
roads, the one along river Elbe and the other one along river 
Vistula. Later on, many other commercial roads have been 
established, having other destinations in Mediterranean Sea, one of 
them being Μασσαλία (Marseille), colony of Phoceans in 7th 
centrury b.c.e. 
Thales of Miletos (624–546 b.c.e.), the great mathematician and 
philosopher, had observed the quality of amber (ήλεκτρον) to 
attract various light bodies. William Gilbert, another brilliant man, 
in 1600 c.e. is believed to have described first that attraction quality 
of amber (ἢλεκτρον) with the term electricity. 

Since then, thousands of words, simple or compound, have been 
created and are being created, both in the language of science as 
well as in common language, in all languages of the civilized world, 
from the tears of Heliades, from electron (ἢλεκτρον). 

(n: stands for neutral, m, for masculine, f, for feminine, 
b.c.e. = before common era, c.e. = common era) 
Bibliography 
a.  Επίτομον Ορθογραφικόν και Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ηλίου 
b.  Burry Cunliffe, Πυθέας ο Έλληνας, Εξερευνητής και θαλασσοπόρος, Εκδ. 

Γκοβόστη. 
c. Πρόσωπα και άλλα κύρια ονόματα. Αμαλία Μεγαπάνου. Μουσείο 

Μπενάκη. Εκδόσεις Έναστρον. Αθήνα, 2006. 
G. Tsiamas 

Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με Ορολογία 

(Διαρκής Πίνακας του «Ο») 
Σε κάθε φύλλο του «Ο» ο Πίνακας Συνεδρίων/Συμποσίων/ 
Σεμιναρίων που δημοσιεύεται περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν 
σχέση με Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, 
ή έχουν πρόσφατα διεξαχθεί. Η πληροφόρηση του «Ο» για τις 
εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή ηλεκτρονική 
ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέντρο 
Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/),  και 
από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-aet.net ), 
των οποίων η ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
Ο παρακάτω κατάλογος υπάρχει και συνεχίζεται – με αντίστροφη 
σειρά – και στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ, στα «Ορολογικά νέα». 
1. Συνέδριο KnowRight 2008: Γνωσιακά δικαιώματα – Νομικές, 

κοινωνικές και συναφείς τεχνολογικές επόψεις (KnowRight 
2008: Knowledge Rights - Legal, Societal and Related 
Technological Aspects), Jagiellonian University, Kraków, 
Poland, September 18-19, 2008                                           
http://knowright08.ocg.at/index.html). 

2. Συμπόσιο για την διαστημική ορολογία στο πλαίσιο του 59ου 
Διεθνούς Αστροναυτικού Συνεδρίου, 29 Σεπτεμβρίου – 3 
Οκτωβρίου 2008, Γλασκόβη, Σκοτία, (Symposium on Space 
terminology, 59th International Astronautical Congress 29 
September – 3 October 2008, Glasgow, Scotland – SOURCE : 
Danielle CANDEL  dcandel@linguist.jussieu.fr ). 

3. Συνέδριο «Εκπαίδευση στην πολυγλωσσική και πολυμεσική 
επικοινωνία», Πανεπιστήμιο του Κεμπέκ, 1-3 Οκτωβρίου 2008 
(Premier appel à communications – Colloque Formation à la 
communication multilingue et multimédia, 2008, Université du 
Québec en Outaouais – INFO:                                                    
Blum@uqo.ca, http://w3.uqo.ca/collnorm/). 

4. Εβδομάδα Ορολογίας 2008, 1-10 Οκτωβρίου (στον Καναδά) 
που θα περιλαμβάνει τις επιμέρους εκδηλώσεις: 
1-3 Οκτ. 2008 :  6ο Διαμερικανικό Σεμινάριο για τη διαχείριση 

των γλωσσών (IVe Séminaire interaméricain sur 
la gestion des langues) 

1-3 Οκτ. 2008 : Συνέδριο Εκπαίδευση στην πολυγλωσσική και 
πολυμεσική επικοινωνία. Εφαρμογές και 
παραβάσεις των προτύπων 

6 Οκτ. 2008 :  Επιστημονική ημερίδα του Realiter) 
7-8 Οκτ. 2008 :  4η Σύνοδος κορυφής για την Oρολογία με θέμα 

«Η δημιουργία εν τη ενώσει» (4th Terminology 
Summit entitled « Bringing people and ideas 
together»), Gatineau, Canada, 7-8 October, 
2008,  www.uqo.ca/sommetaet2008/ 

9-10 Οκτ. 2008 : TAMA 2008 (Terminology in Advanced 

Management Applications) με θέμα  Quality, 
Standards and Technology: Terminology’s 
Future (9-10 Οκτ. 2008, Gatineau, Canada. 
http://www.uqo.ca/tamacanada2008/index.php). 

5. XI Ιβηροαμερικανικό Συμπόσιο Ορολογίας (RITerm 2008): "La 
terminología en el tercer milenio: hacia la adopción de buenas 
prácticas terminológicas" (Η Ορολογία και η τρίτη χιλιετία: 
προς την υιοθέτηση καλών ορολογικών πρακτικών), Lima 
(Perú), 13-16 Οκτωβρίου 2008:                                                 
(http://www.riterm.net/article.php3?id_article=431). 

6. Συνέδριο tcworld 2008 της Γερμανικής Ένωσης Τεχνικής 
Επικοινωνίας (Τekom), 5-7 Νοεμβρίου 2008, Βισμπάντεν, 
Γερμανία [tcworld 2008, the conference of Τekom (German 
Association for Technical Communication), 5-7 November 
2008 in Wiesbaden, Germany]. Application form:                 
http://www.tekom.de/upload/tagung/2008%20tcworld%20a
pplication%20form.rtf). 

7. «Διεθνές συνέδριο τεκμηρίωσης της γλώσσας και παράδοσης 
γλωσσών υπό εξαφάνιση με επίκεντρο τους Καλάς των 
Ιμαλαΐων», 7-9 Νοεμβρίου 2008, Διοργάνωση:ΑΠΘ. 
(nick_athanas8@hotmail.com ή ema@enl.auth.gr).  

8. Παγκόσμιο Συνέδριο σχετικά με τις γλώσσες της εξειδικευμένης 
μετάφρασης και διαπολιτισμικός διάλογος σε έναν 
Παγκοσμιοποιούμενο Κόσμο, Αβάνα, Κούβα 8-13 Δεκεμβρίου 
2008 (World Congress on Specialized Translation Languages 
and intercultural dialogue in a Globalizing World, Havana 
(Cuba), Dec. 8-13, 2008 (http://dtil.unilat.org/cmte2008/ ). 

9. Διεθνές Συνέδριο «Γλώσσα για ειδικούς και ακαδημαϊκούς 
σκοπούς», 7-8 Φεβρουαρίου 2009, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
Τμήμα Χημείας, Βούτες, Ηράκλειο, που διοργανώνουν οι 
Διδάκοντες Σύγχρονων Γλωσσών Πανεπιστημίου Κρήτης. 
Πρόσκληση υποβολής εργασιών – Λήξη: 29 Ιουνίου 2008 
(http://LSPcrete.wordpress.com ). 

Κ.Β. 

Δραστηριότητες της ΜΟΤΟ –  
Εμπλουτισμός της Βάσης TELETERM 

 
Μετά τη λήξη (5 Ιουλίου 2008) της Δημόσιας Κρίσης του Σχεδίου 
Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1300.02 Τηλεπικοινωνίες - 
Ορολογία - Μέρος 2: Ταλαντώσεις, σήματα και συναφείς 
διατάξεις και την εξέταση των σχολίων που υποβλήθηκαν στον 
ΕΛΟΤ, η ΜΟΤΟ1  οριστικοποίησε το κείμενο και το παρέδωσε 
επίσημα στον ΕΛΟΤ για να εκδοθεί και να διατίθεται ως Ελληνικό 
Πρότυπο ΕΛΟΤ 1300.02. 
Η ΜΟΤΟ συνεχίζει, στον ΟΤΕ, τις εργασίες της επεξεργασίας 
τηλεπικοινωνιακής ορολογίας. Αφού ολοκλήρωσε την επεξεργασία 
του Σχεδίου Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1300.04 
Τηλεπικοινωνίες - Ορολογία - Μέρος 4: Μετάδοση (το οποίο θα 
περάσει από τα λοιπά στάδια της προετοιμασίας, της Δημόσιας 
Κρίσης ως Σχεδίου Ελληνικού Προτύπου, της τελικής 
επεξεργασίας και έκδοσης) ασχολείται τώρα με τον περαιτέρω 
εμπλουτισμό σε τηλεπικοινωνιακούς όρους της Βάσης 
TELETERM. Ο τελευταίος εμπλουτισμός της Βάσης έγινε στην 
αρχή του 2008. Ήδη, όμως, υφίστανται έλεγχο και/ή επεξεργασία 
πάνω από 1.500 τρίγλωσσα λήμματα (GR, EN, FR) που θα 
ενσωματωθούν σύντομα στη Βάση. 

Κ.Β. 
 

Στο δρόμο το μακρύ του ηλέκτρου 
Στο λήμμα ήλεκτρον αντιστοιχούν δύο έννοιες: 
• Το ήλεκτρο ή ο/η ήλεκτρος, κοινώς κεχριμπάρι (από το 

τουρκικό kehribar κι αυτό με τη σειρά του από το αραβικό 
kahriba = αυτό που τραβάει τα άχυρα), που είναι 
απολιθωμένη ρητίνη κωνοφόρων της Ηωκαίνου περιόδου 
(40-50 εκ. χρόνια πριν) των σκανδιναβικών χωρών της 
Βαλτικής. 

• Το ήλεκτρο: μεταλλικό κράμα από 8 μέρη αργύρου και 2 
χρυσού, που παρασκευάζεται τεχνητά ή ανευρίσκεται 
αυτοφυές. 

Στη συνέχεια θα μας απασχολήσει το πρώτο από τα δύο. 

                                                 
1 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 Τηλε-
πικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), στα πλαίσια επίσημης συνεργασίας με τον 
Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 
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Το ήλεκτρο οφείλει το όνομά του στο αρχαιοελληνικό επίθετο 
ηλέκτωρ = λαμπερός (όπως ο ήλιος) που παράγεται από τη λέξη 
ήλιος.  
Αρχαία Ελληνικά ονόματα που παράγονται από αυτήν τη λέξη:  
– Ηλέκτρα (με διασημότερη διεθνώς την κόρη του Αγαμέμνονα, κι 

από κοντά μια Ωκεανίδα, μια Ατλαντίδα και μια αδελφή του 
Κάδμου),  

– Ηλεκτρύων και Αλεκτρύων (ο γιός του Περσέα και της 
Ανδρομέδας και πατέρας της Αλκμήνης, που γεννά τον Ηρακλή, 
ο γιός του Βοιωτού), 

– Ηλεκτρυώνη (μια Ηλιάδα και μια των Πλειάδων ή Ατλαντίδων 
που λεγόταν και Στρατηγίς). 

Η ελληνική μυθολογία θέλει τον Φαέθοντα, που οδηγώντας 
απερίσκεπτα το άρμα του Ηλίου κατέστρεφε τη γη, να 
κεραυνοβολείται από τον Δία, να καταπίπτει στον Ηριδανό ποταμό 
(με ορισμένους συγγραφείς να τον ταυτίζουν με τον Πάδο), όπου οι 
αδελφές του, Ηλιάδες (κόρες του Ήλιου και της Κλυμένης) τον 
θάβουν και τον θρηνούν. Τα δάκρυά τους γίνονται ήλεκτρο, 
λαμπερό σαν τον ήλιο και διάφανο σαν το δάκρυ. Οι ίδιες 
μεταμορφώνονται σε λεύκες. 
Αποκλειστική πηγή του ηλέκτρου της ευρωπαϊκής αρχαιότητας 
ήταν η Βαλτική Θάλασσα. Από το 1500 π.Χ. έχουμε ροή του 
ηλέκτρου από τη Βαλτική στην Μεσόγειο και ειδικότερα στις ακτές 
της Αδριατικής, μέσω δύο εμπορικών δρόμων, του ενός μέσω του 
ποταμού Έλβα και του άλλου μέσω του ποταμού Βιστούλα. 
Αργότερα θα δημιουργηθούν κι άλλοι εμπορικοί δρόμοι. 
Ο Θαλής ο Μιλήσιος (624–546 π.Χ.) είχε παρατηρήσει την 
ιδιότητα του ηλέκτρου να έλκει διάφορα ελαφρά σώματα. Ο 
William Gilbert, στα 1600, μ.Χ. φέρεται να περιγράφει, την ιδιότητα 
αυτή του ηλέκτρου με τον όρο electricity, ηλεκτρισμός. 
Από τότε και μέχρι σήμερα έχουν παραχθεί και συνεχίζουν να 
παράγονται, τόσο στην γλώσσα της επιστήμης όσο και στην 
καθομιλουμένη, χιλιάδες λέξεις, απλές ή σύνθετες, σε όλες τις 
γλώσσες του πολιτισμένου κόσμου, από τα δάκρυα των Ηλιάδων, 
το ήλεκτρον. 
Βιβλιογραφία: 
α.  Επίτομον Ορθογραφικόν και Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ηλίου 
β.  Burry Cunliffe, Πυθέας ο Έλληνας, Εξερευνητής και θαλασσοπόρος, Εκδ. 

Γκοβόστη,  
Γ.Α.Τ. 

 
Γιατί χρειάζεται ελληνική ορολογία σε 

οποιοδήποτε τομέα 
Το παρόν κείμενο αποτελεί σύντομη απάντηση σε κείμενο κάποιου 
μέλους ενός διαδικτυακού φόρου προγραμματιστών όπου 
υποστηρίζεται να μην αποδίδονται στα ελληνικά οι όροι της 
πληροφορικής, άποψη που δυστυχώς βρίσκει απήχηση στον κύκλο 
των πληροφορικών-προγραμματιστών. 
1. Η ανάπτυξη κάθε γλώσσας έτσι ώστε να μπορεί να περιγράφει 
τον σύγχρονο κόσμο (με την οποιαδήποτε νέα γνώση σε 
οποιονδήποτε τομέα) είναι προϋπόθεση, είναι ο μόνος τρόπος, για 
να παραμείνει η γλώσσα «ζωντανή» (ο τομέας της 
πληροφορικής δεν εξαιρείται, ούτε έχουν ιδιαίτερες ανάγκες και 
χρειάζονται ιδιαίτερη μεταχείριση οι επιστήμονές του). 
2. Για να εξασφαλιστεί το 1. πρέπει η κάθε γλώσσα να έχει όρους 
(μονολεκτικούς ή πολυλεκτικούς) δικούς της, δηλαδή στο σύστημά 
της (γραμμένους με το αλφάβητό της) είτε αυτοί έχουν δημιουργηθεί 
από γλωσσικά στοιχεία δικά της είτε από «δάνεια» στοιχεία από 
άλλες γλώσσες (η σκάλα, η πόρτα, το πιάνο, το καλαμπόκι, το 
κοκορέτσι, η φλογέρα, το στούντιο, το τέμπο – και πολλά άλλα – 
είναι δάνεια στην ελληνική. Τα περισσότερα από αυτά έχουν 
ενσωματωθεί πλήρως στο σύστημα της ελληνικής γλώσσας, ενώ 
άλλα όπως τα δύο τελευταία είναι άκλιτα. Όλα όμως γράφονται στο 
ελληνικό αλφάβητο! Δεν γράφονται ιταλικά scala, porta, piano, 
studio, tempo ούτε αλβανικά kalamboc, kokorets, flojere!). Καμιά 
γλώσσα τα δάνειά της δεν τα γράφει σε άλλο αλφάβητο. Ένα απτό 
παράδειγμα: Αυτή τη στιγμή, στο αγγλικό διαδικτυακό λεξικό 
Wiktionary (http://en.wiktionary.org/wiki/hardware) το λήμμα 
hardware έχει τις παρακάτω διαγλωσσικές αντιστοιχίες: 

•   Croatian: sklopovlje n., 
hardver m.  

•   Czech: hardware m.  
•   Danish: hardware c., 

maskinel n., isenkram 
(slang)  

  

•  Japanese: ハードウェア 

(hādowea), ハード (hādo)  

•  Korean: 

하드웨어 (hadeuweeo)  

•   Finnish: rauta (slang), 
laitteisto  

•   French: matériel  m.  
•   German: Hardware f.  
•   Greek: υλισμικό n.  
•   Irish: crua-earraí m. pl.  
•   Italian: hardware m.  

•  Norwegian: maskinvare m.  
•  Portuguese: hardware  m.  
•  Serbian: sklopovlje, 
čvrstovlje, tvrdovlje, 
strojevina, tvrdotvorina  

•  Sindhi: يرگويپڻڳ  
•  Swedish: hårdvara  c.  

 
Οι γλώσσες που, φαινομενικά, έχουν δανειστεί το «hardware» 
αναλλοίωτο είναι γιατί μπορούν και το γράφουν έτσι στο αλφάβητό 
τους, αλλά ακόμα και έτσι, το γράφουν σύμφωνα με τους 
κανόνες τους. Για παράδειγμα, στα γερμανικά το αρχικό «h» είναι 
κεφαλαίο (γιατί στη γερμανική όλα τα ουσιαστικά αρχίζουν με 
κεφαλαίο γράμμα). Ύστερα, βλέπει κανένας τα γένη: Σε άλλες 
γλώσσες είναι αρσενικό (m), σε άλλες θηλυκό (f), σε άλλες 
ουδέτερο (n) και σε άλλες κοινό (c.) και αυτό έχει προσαρμοστεί 
σε γλωσσικούς κανόνες της κάθε γλώσσας. 

Δεν είναι ελληνική γλώσσα αυτή: «Πατάς start, ύστερα shutdown 
και μετά restart για να κάνεις restarting το computer σου»! Αν 
καταλήξουμε ότι δεν έχει λέξεις η ελληνική γλώσσα για να 
αποδώσει τις έννοιες των αγγλικών λέξεων αυτής της πρότασης 
και θα πρέπει να τις δανειστούμε από την αγγλική, πρέπει να την 
δούμε την πρόταση έτσι: «Πατάς σταρτ, ύστερα σάτνταουν και 
μετά ριστάρτ για να κάνεις ριστάρτινγκ το κομπιούτερ σου»! ή 
κάπως έτσι: «Πατάς σταρτάρισμα, ύστερα σατνταουνάρισμα και 
μετά ρισταρτάρισμα για να κάνεις ρισταρτάρισμα τον 
κομπιούτορά σου»! Και τον «αντικειμενοστρεφή προγραμμα-
τισμό» να τον δούμε ως «όμπτζεκτ οριέντεντ προγράμμινγκ» ή 
ως «ομπτζεκτικό οριενταρισμένο προγραμματισμό»!  

Προφανώς, άλλο: διδάσκομαι, μαθαίνω και μιλώ στην 
επιστήμη μου αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά – που 
βέβαια δεν το κάνουν μόνο οι προγραμματιστές – για 
να επικοινωνήσω διεθνώς, για να υποβάλω εργασίες 
μου που θα τις διαβάσουν και θα τις αξιολογήσουν 
ξενόγλωσσοι κριτές και θα τις δημοσιεύσω σε διεθνή 
επιστημονικά περιοδικά, και άλλο: μεταφέρω στη 
γλώσσα μου τη σύγχρονη γνώση (που σε τελευταία 
ανάλυση) είναι χρέος κάθε επιστήμονα που 
σέβεται τη γλώσσα του! 

3. Όσο για τις γλώσσες προγραμματισμού – εντολές, παρά-
μετροι, συμβολισμοί κτλ. – αυτά δεν «μεταφράζονται». Ούτε η 
οποιαδήποτε «μετάφρασή» τους συμβάλλει ουσιαστικά στην 
ανάπτυξη της γλώσσας. Για το «σχολιαστικό» μέρος μπορεί να 
συζητήσει κανένας. Βέβαια, δεν αποκλείει κανένας την ανάπτυξη 
«προγραμματιστικής» τεχνογνωσίας και σε άλλη γλώσσα εκτός της 
αγγλικής, αλλά αυτό θα είναι δημιουργία μιας γλώσσας 
προγραμματισμού από την αρχή και όχι «μετάφραση» της τάδε 
γλώσσας.  
Είναι σαν να γράφουμε στη χημεία την αντίδραση  HCl + NaOH   
NaCl + H2O ως εξής:  ΥΧλ + ΝαΟΥ  ΝαΧλ + Υ2Ο.  
Δεν νομίζω ότι η γραφή της αντίδρασης με αυτόν τον τρόπο 
προσθέτει τίποτε στην ελληνική γλώσσα. Σημασία έχει, σε όλο το 
σχετικό κείμενο της χημείας, τα ονόματα των στοιχείων και των 
ενώσεων να είναι ελληνικά (υδρογόνο, χλώριο, νάτριο, οξυγόνο, 
υδροχλώριο, καυστικό νάτριο, χλωριούχο νάτριο και νερό), άσχετο 
αν π.χ. το χλώριο είναι δάνειο από το γαλλικό chlore που αυτό με 
τη σειρά του είναι δάνειο από το αρχαιοελληνικό επίθετο χλωρός 
με τη σημασία «πρασινοκίτρινος» (βλέπε Λεξικό Τριανταφυλλίδη 
http://www.komvos.edu.gr/dictionaries/dictonline/DictOnLineTri.htm)». 

Κ.Β. 

«Αρόδο στον Πειραιά χιλιάδες 
τουρίστες» 

Δημοσιεύτηκε ρεπορτάζ (reportage) σχετικό με την απεργία των 
ναυτικών με τον πιο πάνω τίτλο. 
Αρχικά, ο όρος, όπως χρησιμοποιείται στην αργκό των ναυτικών, 
είναι «αρόδου». Προέρχεται από τον αγγλικό όρο «roads» που 
σημαίνει, προκειμένου περί λιμένος, την έξω και πλησίον αυτού 
θαλάσσια περιοχή πρόσβασης, την «ράδα» του λιμένος (όπως 
αλλιώς λέγεται). 
Η συνήθης έκφραση, προκειμένου περί πλοίων που βρίσκονται 
στην εν λόγω περιοχή του λιμένος του Πειραιά, είναι στα αγγλικά 
«on the roads of Piraeus» και ελληνικά «αρόδου στον Πειραιά» ή 
«στην ράδα του Πειραιά». 
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Συνεπώς ο όρος αυτός είναι αδόκιμος για επιβάτες οι οποίοι δεν 
ευρίσκονται στην εν λόγω περιοχή, αλλά ή αναμένουν να 
επιβιβαστούν ή επιβιβάστηκαν ήδη επί πλοίων εντός του λιμένος, 
τα οποία περιμένουν να αποπλεύσουν, όπως συνέβη στην 
περίπτωση της παραπάνω δημοσίευσης. 
(Ρεπορτάζ: «Καθημερινή» 1/7/95, Λεξικά: Γ. Μπαμπινιώτη, Ε. Κριαρά). 

Δ.Π.  
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

2
PT έλα κι εσύ 

1.  microfluidics – μικρορρευστονική 
Με αφορμή ερώτημα του καθηγητή αναλυτικής χημείας του ΕΚΠΑ 
Κώστα Ευσταθίου, το ΓΕΣΥ υιοθέτησε ελληνική απόδοση του 
όρου microfluidics. 

Σύμφωνα με τον καθηγητή, αλλά και σύμφωνα με 
στοιχεία από περαιτέρω διερεύνηση, ο όρος αποδίδει 
ένα σχετικά νέο κλάδο της αναλυτικής χημείας που 
ασχολείται με χειρισμούς (ροές και αναμίξεις) 
μικροποσοτήτων διαλυμάτων (τυπικοί όγκοι: μερικές 
δεκάδες μικρόλιτρα) δειγμάτων και αντιδραστηρίων 
μέσω μικροσκοπικών σωληνώσεων χαραγμένων σε 
επιφάνειες (π.χ. από plexiglas, Si) (Lab on a Chip). 
Έχουν χρησιμοποιηθεί οι αποδόσεις μικρορροϊκή και 
μικρορρευστομηχανική, αλλά στις περισσότερες 
περιπτώσεις σε ελληνικά κείμενα ο όρος μένει 
αμετάφραστος. 

Το σκεπτικό που ακολουθήθηκε έχει ως εξής: 
1.  Πριν από τον όρο microfluidics πρέπει να αποδοθεί ο όρος 

fluidics, που είναι παράγωγο του ρευστού (fluid) και όχι της 
ροής (flow). Άρα η απόδοση μικρορροϊκή κρίνεται γλωσσικά 
μη ορθή. 

2.  Η έννοια «fluidics» δεν είναι «ρευστομηχανική» γιατί η 
δεύτερη δεν είναι παρά η «μηχανική των ρευστών» η οποία 
ταυτίζεται με την έννοια «fluid mechanics» που 
κατασημαίνεται στα αγγλικά με τον όρο fluid mechanics, 
επομένως ο όρος fluidics δεν ισοδυναμεί με τον όρο 
ρευστομηχανική άρα και ο όρος microfluidics δεν μπορεί να 
αποδοθεί με τον όρο μικρορρευστομηχανική. 

3.  Εφόσον υπάρχει πράγματι αναλογία της ροής μικρο-
ποσοτήτων ρευστού σε μικροσκοπικές σωληνώσεις με την 
ροή ηλεκτρονίων μπορεί να προταθεί η απόδοση του όρου 
fluidics με τον όρο ρευστονική κι ας μην πρόκειται για 
αυστηρά ορθή παραγωγή από το ρευστ(όν) [εξάλλου είναι: 
ηλεκτρον-ική < électron-ique < électron < ἢλεκτρον (αρχ. 
ελλ.)] (Βλέπε Λεξικό Ιδρ. Τριανταφυλλίδη). 

4.  Επομένως, θα μπορούσαν να τεθούν – και προτείνονται – οι 
ισοδυναμίες:  

fluidics – ρευστονική 
microfluidics – μικρορρευστονική 

2.  plutoid – πλουτωνοειδής 
Μετά από σχετικό ηλ-ερώτημα του μέλους της ΕΛΕΤΟ Στέλιου 
Φραγκόπουλου σχετικά με την ελληνική απόδοση του όρου 
plutoid με τον οποίο κατασημάνθηκαν στα αγγλικά (από τη Διεθνή 
Αστρονομική Ένωση τον Ιούνιο του 2008) οι πέρα από τον πλανήτη 
Ποσειδώνα πλανήτες νάνοι του ηλιακού συστήματος και ο οποίος 
προήλθε από το όνομα του, «πρώην» πλανήτη και νυν plutoid, 
Πλούτωνα (πλουτοειδής ή πλουτωνοειδής), υιοθετήθηκαν από 
το ΓΕΣΥ τα ακόλουθα: 

Στα αγγλικά το όνομα του Πλούτωνα είναι Pluto και είναι δάνειο 
από τα λατινικά. Στα λατινικά, όμως, ο Πλούτωνας είναι δάνειο 
από τα αρχαία ελληνικά και είναι Pluto ή Pluton με γενική 
Pluton-is. 
Στα αγγλικά προστέθηκε η παραγωγική κατάληξη –οid (= 
-(ο)ειδής) στο θέμα Plut- και έγινε Plutoid· για τα ελληνικά 
όμως η κατάληξη -ειδής (που δηλώνει ομοιότητα) πρέπει να 
προστεθεί στο θέμα Πλουτων- και όχι Πλουτ- (που είναι π.χ. 
θέμα του ονόματος πλούτ-ος) και να προστεθεί και το 
συνδετικό φωνήεν -ο-.  

                                                 
2  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

Δηλαδή: 
πλουτ-ο-ειδής είναι αυτός που μοιάζει με πλούτο,  
πλουτων-ο-ειδής αυτός που μοιάζει με Πλούτωνα και  
πλουτωνι-ο-ειδής αυτός που μοιάζει με πλουτώνιο. 

Πλουτωνοειδείς (plutoids) είναι ο Πλούτωνας και η Έρις**. 
** Επιγραμμική Εγκυκλοπαίδεια Britannica. 

3. savant syndrome – σύνδρομο του 
«σοφού» 

Ύστερα από ερώτημα της κας Μαρίας Χατζηβασιλείου σχετικά με 
την απόδοση του όρου savant syndrome εξετάστηκαν – σε 
συνεργασία και με τον κ. Άγγελο Πεφάνη εκπρόσωπο της 
Εταιρείας Ιατρικών Σπουδών στο ΓΕΣΥ – η έννοια και διάφορες 
αποδόσεις της στα ελληνικά και επελέγη ελληνικός όρος κατ’ 
αναλογίαν προς τον αγγλικό. Αναλυτικότερα: 
 Το savant syndrome πρωτοαναγνωρίστηκε από τον J. L. Down, 
(γνωστό και από το άλλο σύνδρομο που πήρε το όνομά του: 
σύνδρομο Down). Αυτός χρησιμοποίησε τον όρο idiot savant του 
οποίου το πρώτο συνθετικό δηλώνει χαμηλή νοημοσύνη, ενώ το 
δεύτερο (από το γαλλικό ρήμα savoir) σημαίνει γνώστης ή 
σοφός, για να περιγράψει κάποιον που είχε εξαιρετική μνήμη αλλά 
μειωμένη συλλογιστική ικανότητα. Ο όρος αυτός ελάχιστα 
χρησιμοποιείται σήμερα λόγω των αρνητικών συνδηλώσεών του 
και χρησιμοποιείται ο όρος savant syndrome ενώ το πάσχον 
άτομο με το ουσιαστικό savant. 
Οι άνθρωποι που εμφανίζουν το σύνδρομο αυτό (savants) είναι 
συνήθως αυτιστικοί, αλλά έχουν μερικές εξαιρετικές δεξιότητες, 
που όμως αυτές δεν δικαιολογούν τον χαρακτηρισμό τους ως 
σοφών (savant). Μάλλον ο αγγλικός όρος δίνεται 
«κατ΄ευφημισμό».  
Οι χρησιμοποιούμενες ελληνικές αποδόσεις π.χ. (από Ίντερνετ): 
σύνδρομο σαβάντ, σύνδρομο ευφυΐας, σύνδρομο ιδιοφυΐας 
και άλλες προτάσεις όπως: σύνδρομο υπεραναπληρωτικής 
ιδιοφυΐας, σύνδρομο υπεραναπληρωτικής νοημοσύνης, 
σύνδρομο αναπληρωτικής υπερνοημοσύνης ή απλώς 
σύνδρομο υπεραναπλήρωσης απορρίφθηκαν, δεδομένου ότι οι 
ικανότητες/δεξιότητες αυτών των ατόμων έχουν ευρύ φάσμα, 
μερικές μάλιστα δεν έχουν σχέση με την ευφυΐα αυτήν καθεαυτήν. 
Κρίθηκε, έτσι, προτιμότερο να ακολουθηθεί, κατ’ αναλογίαν, ο 
ευφημισμός του αγγλικού όρου, δηλαδή το σύνδρομο του 
«σοφού», με τοποθέτηση μάλιστα του «σοφού» σε εισαγωγικά. Η 
απόδοση αυτή, ενώ σαφώς δεν έχει τις αρνητικές συνδηλώσεις του 
αρχικού όρου idiot savant, υποδηλώνει έμμεσα την ενυπάρχουσα 
αντίφαση με τον ευφημισμό. Αργότερα, όταν διευκρινιστεί ο 
παθοφυσιολογικός μηχανισμός του συνδρόμου, οι νευρολόγοι 
ενδέχεται να βρουν επιτυχέστερο όρο.  

Κ.Β. 

«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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Συντάκτες φύλλου:  Κώστας Βαλεοντής, Δημήτρης Παναγιωτάκος, 

Γιώργος Τσιάμας 
Εκδοτική Ομάδα:  Κώστας Βαλεοντής, Θεόφιλος Βαμβάκος, 

Άννα Νικολάκη, Κατερίνα Ζερίτη, Τάνια Βαλεοντή 
Τηλέφωνα:  6974321009, 210-8662069 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr  
Ιστότοπος (όλα τα φύλλα): http://sfr.ee.teiath.gr/eleto.htm 

Γίνονται δεκτές συνεργασίες. Απαραίτητες προϋποθέσεις τα κείμενα να 
είναι σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, σύντομα και έτοιμα για 
δημοσίευση δίχως να απαιτείται παραπέρα επεξεργασία. 
Τα άρθρα που προσυπογράφονται με αρχικά απηχούν τις προσωπικές 
απόψεις του/της συντάκτη/συντάκτριάς τους, το πλήρες όνομα του/της 
οποίου/οποίας συγκαταλέγεται στους «Συντάκτες του φύλλου». Τα 
θέματα της «Γωνιάς του ΓΕΣΥ» έχουν υιοθετηθεί από το ΓΕΣΥ. 

Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
ή μέρους του «Ο» με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 
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Ορολογία Πληροφορικής 
Μια ιστορική αναδρομή 

 
Όταν το 1978 πρωτοεπιχειρήθηκε σύνταξη αναλυτικού 
προγράμματος για το Τμήμα Αναλυτών-Προγραμματιστών των 
ΚΑΤΕΕ, η ομάδα που επεξεργαζόταν το θέμα αντιμετώπισε 
δυσκολίες με την έλλειψη ελληνικής ορολογίας πληροφορικής, 
οπότε αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει αδόκιμους ή ξενικούς 
όρους. 
Έτσι, τον Οκτώβριο του 1982, το ΔΣ της ΕΠΥ (Ελληνικής Εταιρείας 
Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής), σε μια προσπάθεια 
ενεργοποίησης των μελών της Εταιρείας, πρότεινε τη δημιουργία 
διάφορων ομάδων εργασίας για την αντιμετώπιση ανοιχτών 
προβλημάτων και προγραμματισμένων δραστηριοτήτων μεταξύ των 
οποίων και μια ομάδα εργασίας για να προωθήσει την επίλυση του 
προβλήματος της απουσίας ελληνικής ορολογίας στο χώρο της 
πληροφορικής. 
Μέχρι τότε μέλη της ΕΠΥ και άλλων σωματείων καθώς και 
επαγγελματίες μεταφραστές ή τεχνικοί είχαν ασχοληθεί επί πολλά 
χρόνια με το πρόβλημα και είχαν αναπτύξει λεξικά, γλωσσάρια και 
άλλα προϊόντα, χωρίς όμως να υπάρχει τελικό προϊόν που να 
ικανοποιεί. Η ομάδα εργασίας της ΕΠΥ για την ορολογία, 
αποτελούμενη από τους Ν. Γιαννακόπουλο (Γ.Γ. ΕΠΥ) και τα μέλη 
Μ. Γεωργοπαπαδάκο, Μ. Δεληγιαννάκη, Δ. Παναγιωτάκο και 
Γ. Σμυρλή ξεκίνησαν με στόχο τη δημιουργία ελληνικής ορολογίας 
για να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο που θα μπορούσε να 
ανταποκριθεί 
α) στην κρατική εκπαίδευση όλων των βαθμίδων 
β) στη μετάφραση ξενόγλωσσων κειμένων από επίσημους φορείς 
γ) στη σύνταξη ελληνικών τεχνικών κειμένων από επίσημους 

φορείς. 
Η ομάδα, με βάση το Διεθνές Πρότυπο ISO 2382 με το αγγλο-
γαλλικό γλωσσάριο όρων πληροφορικής Data Processing 
Vocabulary του ISO Standards Handbook 10 του 1982, ξεκίνησε· 
επίσης και με αναφορά σε εναλλακτικές πηγές (Dictionary of 
Computing, F.G.Gallant, Wiley 1982). 
Επιχειρήθηκε απόδοση των ξενικών όρων στα ελληνικά με πλήρη 
κατανόηση των εννοιών που αντιστοιχούν στους ξενικούς όρους και 
ανεύρεση λέξεων ή φράσεων που να αποδίδουν τις ίδιες έννοιες. 
Όλοι οι όροι εισήχθησαν σε αρχείο στον υπολογιστή του ΚΗΥΚΥ 
(Κέντρου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών) μαζί 
με τους αντίστοιχους αγγλικούς όρους. 
Τα γλωσσολογικά προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν ήσαν: 
α) αδυναμία αμφιμονοσήμαντης αντιστοιχίας εννοιών μεταξύ 

γλωσσών 
β) πολιτισμικές διαφορές στην αντιμετώπιση επιλογής και 

δημιουργίας λέξεων 
γ) δυσκολίες από το ελληνικό συντακτικό 
δ) μοναδική χρήση όρου. 

 σελ.3 

 
Opacity of acronyms and  

initialisms 
By definition [1] the difference between an acronym1 and an 
initialism2 is that the former is pronounced syllabically, as a 
regular word, whereas the latter is pronounced by uttering the 
names of its letters, one-by-one; however, both of them are 
composed of parts of the words of the full form (a multi-word term 
or name); the acronym is composed of the initial, sometimes 
intermediate too, parts of the words of the full form, while the 
initialism is composed of the initial letters of the words of the full 
form [3]. Examples: 

Language Acronym Full form 
GR ΕΥΔΑΠ 

[e i δáp] 
Εταιρεία ΎΔρευσης και ΑΠοχέτευσης 

EN ASCII 
[áskē] 

American Standard Code for 
Information Interchange 

GR 
(loan) 

ASCII 
[áskē] 

Αμερικανικός πρότυπος κώδικας 
ανταλλαγής πληροφοριών 

 

Language Initialism Full form 
GR ΙΧ 

[yóta χi] 
Ιδιωτικής Χρήσης 

EN ISDN 
[ái es dē en]

Integrated Services Digital Network 

GR 
(loan) 

ISDN 
[ái es dē en]

ψηφιακό δίκτυο ενοποιημένων 
υπηρεσιών 

 
It is obvious that both acronyms and initialisms, when being heard 
or read, do not indicate any of the characteristics of the concept 
they designate (= represent), i.e. they do not satisfy at all one of 
the “principles” (transparency) which a term or a name should 
satisfy [2]. Acronyms and initialisms belong to the most 
nontransparent (opaque) designations. Unless some additional 
information is given they «say nothing» about the concept 
designated; not even a suspicion of the concept do they give. 
When you meet them in a certain context you may experiment with 
words from which they may have been derived; however this 
experimentation will probably lead you to an erroneous conclusion. 
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1 < GR άκρα (ends) + GR όνομα (name) = a name made of the ends 
2 < EN initial (< L initialis) + -ism  (< GR -ισμός, -ισμα, ending meaning 

action or result of an action) = (a word) formed from the initials 

Λ 
Ε  Τ  Ο 

L 

Ε 

Ε 
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NOTE – While the acronym ΕΥΔΑΠ is nontransparent for a Greek-speaking 
person and the acronym ASCII is nontransparent for an English-speaking 
one, how much more nontransparent is for both of them a borrowed acronym 
which in their own language is neither an acronym nor an initialism, but just a 
foreign term, written even in a foreign alphabet, such as the acronym ASCII 
for Greek-speaking persons! Deep darkness... 

The opacity of acronyms and initialisms necessitates their being 
accompanied by their full form the first time they are used in a 
document. 
A consequence of the opacity of an acronym or an initialism is that, 
when using it, even if we know its full form, very often we don’t feel 
sure to utter it or write it alone, but we add one of the words of the 
full form. This need is much stronger in case of a borrowed 
acronym or initialism. Which is the word used? The word used is 
the ultimate (last) determined component derived by a series of 
successive terminological analyses of the determined component 
of the full form. That is, the multi-word (complex) full form is 
analyzed into its immediate components, the determined 
component (D) and the determining component (d). If the 
determined component is multi-word too it is further analyzed to its 
own immediate components and so on until one word remains last. 
That word – as a rule – represents a superordinate concept to the 
concept designated by the acronym or initialism. Examples: 
 

GR D d 
ΕΥΔΑΠ: Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
 Εταιρεία  

Thus, besides the single ΕΥΔΑΠ we also say or write: εταιρεία 
ΕΥΔΑΠ. 
 

GR d D 
ΕΤΒΑ: Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης 
  Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης 
  Τράπεζα  

Thus, besides the single ΕΤΒΑ we also say or write: τράπεζα 
ΕΤΒΑ. 
 

EN d D 
ASCII: American Standard Code for Information Interchange
  Standard Code for Information Interchange
   Code for Information Interchange 
   Code  

Thus, besides the single ASCII quite frequently (in English) ASCII 
code is used, or (in Greek) κώδικας ASCII is used. 
 

EN d D 
HIV: Human  Immunodeficiency  Virus 
   Immunodeficiency Virus 
   Virus 

Thus, besides the single HIV quite frequently (in English) HIV virus 
is used, or (in Greek) ιός HIV is used. 
 

EN d D 
ISDN: Integrated Services Digital Network 
  Digital Network 
   Network 

 
GR D d 
ISDN: ψηφιακό δίκτυο ενοποιημένων υπηρεσιών 
(loan) ψηφιακό δίκτυο  
  δίκτυο  

Thus, besides the single ISDN quite frequently (in English) ISDN 
network is used, or (in Greek) δίκτυο ISDN is used. 
It seems that, in such cases, the human mind, in some way, ignores 
the existing redundancy (e.g. in ISDN network = Integrated 
Services Digital Network network and in δίκτυο ISDN = δίκτυο 
Ψηφιακό δίκτυο ενοποιημένων υπηρεσιών) and utilizing the opacity 
of the acronym or initialism the human mind encounters it as if it 
were a proper name; i.e. the speaker or author has kept in mind the 
ultimate determined component of the full form – i.e. that ISDN is a 
specific network – and he/she is not concerned about that form any 
more. In this way, of course, the (now two-word) term is less 
opaque (more transparent) than the acronym/initialism itself.  
 

REFERENCES 
[1] International Standard ISO 1087-1:2000, Terminology work – Vocabulary 

– Theory and application (equivalent Hellenic Standard: ΕΛΟΤ 561.01, 
Ορολογική εργασία – Λεξιλόγιο – Θεωρία και εφαρμογή) 

[2] International Standard ISO 704:2000, Terminology work – Principles 
and methods (equivalent Hellenic Standard: ΕΛΟΤ 402, Ορολογική 
εργασία – Αρχές και μέθοδοι – υπό έκδοση) 

[3] Valeontis K., Greek initialisms and acronyms in the light 
of contemporary communicative needs [in Greek], Proceedings of the 
4th Conference “Hellenic Language and Terminology”, ELETO, Athens 
2003. 

Kostas Valeontis 
 

Η αδιαφάνεια των ακρωνύμων 
και των αρκτικολέξων 

 
Εξ ορισμού [1] η διαφορά ενός ακρωνύμου (< ονόματος από τα 
άκρα) και ενός αρκτικολέξου (< λέξης από τα αρκτικά/αρχικά 
γράμματα) είναι ότι το πρώτο προφέρεται συλλαβικά σαν κανονική 
λέξη (όνομα), ενώ το δεύτερο προφέρεται με διαδοχική απαγγελία 
των ονομάτων των γραμμάτων του· και τα δύο όμως συντίθενται 
από μέρη των λέξεων των αντίστοιχων πλήρων μορφών 
(πολυλεκτικών όρων ή ονομάτων), το μεν ακρώνυμο από τα 
αρχικά, αλλά και από ενδιάμεσα, μέρη των λέξεων της πλήρους 
μορφής, ενώ το αρκτικόλεξο από τα αρχικά γράμματα των λέξεων 
της πλήρους μορφής [3]. Παραδείγματα: 

Γλώσσα Ακρώνυμο Πλήρης μορφή 
GR ΕΥΔΑΠ 

[εϊδάπ] 
Εταιρεία ΎΔρευσης και ΑΠοχέτευσης

EN ASCII 
[áskē] 

American Standard Code for 
Information Interchange 

GR 
(δάνειο) 

ASCII 
[άσκι] 

Αμερικανικός πρότυπος κώδικας 
ανταλλαγής πληροφοριών 

 
Γλώσσα Αρκτικό-

λεξο 
Πλήρης μορφή 

GR ΙΧ 
[γιώτα χι] 

Ιδιωτικής Χρήσης 

EN ISDN 
[ái es dē en]

Integrated Services Digital Network 

GR 
(δάνειο) 

ISDN 
[άι ες dι έν] 

ψηφιακό δίκτυο ενοποιημένων 
υπηρεσιών 

 
Είναι φανερό ότι, στο άκουσμά τους ή στο διάβασμά τους, τόσο τα 
ακρώνυμα όσο και τα αρκτικόλεξα δεν αφήνουν να διαφανεί 
κανένα από τα χαρακτηριστικά της έννοιας που κατασημαίνουν (= 
παριστάνουν), δηλαδή δεν ικανοποιούν καθόλου μία από τις 
«αρχές» (τη διαφάνεια) που καλό είναι να πληροί ένας όρος ή ένα 
όνομα [2]. Τα ακρώνυμα και τα αρκτικόλεξα είναι από τις πλέον 
αδιαφανείς κατασημάνσεις. Χωρίς καμιά άλλη πληροφορία δεν σου 
λένε τίποτε για την έννοια· ούτε καν μια υποψία. Αν τα βρεις σε 
κάποιο συγκείμενο μπορείς να κάνεις πειραματισμούς με πιθανές 
λέξεις από τις οποίες μπορεί να έχουν προκύψει· οι πειραματισμοί 
όμως αυτοί μπορεί να σε οδηγήσουν σε λανθασμένο συμπέρασμα. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Και εάν το ακρώνυμο ΕΥΔΑΠ είναι αδιαφανές για τον 
ομιλούντα ελληνικά και το ακρώνυμο ASCII είναι αδιαφανές για τον 
ομιλούντα αγγλικά, πόσo μάλλον είναι αδιαφανές για τον καθέναν από 
αυτούς ένα δάνειο ακρώνυμο από άλλη γλώσσα – το οποίο για τη δική του 
γλώσσα δεν είναι καν ακρώνυμο ή αρκτικόλεξο, αλλά απλώς ένας ξένος 
όρος, γραμμένος ακόμα και σε ένα ξένο αλφάβητο – όπως π.χ. το 
ακρώνυμο ASCII για τον ομιλούντα ελληνικά! Πλήρες σκότος... 

Η αδιαφάνεια των ακρωνύμων και αρκτικολέξων καθιστά 
υποχρεωτική την ταυτόχρονη παράθεση της αντίστοιχης πλήρους 
πολυλεκτικής μορφής όταν γίνεται για πρώτη φορά χρήση τους σε 
κάποιο κείμενο. 
Ένα αποτέλεσμα της αδιαφάνειας του ακρωνύμου ή του 
αρκτικολέξου είναι ότι, κατά τη χρήση του, ακόμα και αν 
γνωρίζουμε την ανεπτυγμένη μορφή του, πολλές φορές δεν 
αισθανόμαστε σίγουροι να το εκφέρουμε ή να το γράψουμε μόνo 
του αλλά προσθέτουμε και κάποια από τις λέξεις της πλήρους 
μορφής. Η ανάγκη αυτή είναι εντονότερη όταν πρόκειται για δάνειο 
ακρώνυμο ή αρκτικόλεξο. Ποια είναι αυτή η λέξη; Είναι το έσχατο 
(τελευταίο) προσδιοριζόμενο συνθετικό που προκύπτει από μια 
σειρά διαδοχικών ορολογικών αναλύσεων του προσδιοριζόμενου 
συνθετικού της πλήρους μορφής. Δηλαδή η σύμπλοκη πλήρης 
μορφή αναλύεται στα δύο άμεσα συνθετικά της, το 
προσδιοριζόμενο (Π) και το προσδιοριστικό (π). Αν το 
προσδιοριζόμενο συνθετικό εξακολουθεί να είναι σύμπλοκο 
αναλύεται περαιτέρω σε προσδιοριζόμενο και προσδιοριστικό 



ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ Αρ.92 

 3

κ.ο.κ. Η λέξη αυτή – κατά κανόνα – παριστάνει μια υπερτασσόμενη 
έννοια της έννοιας του ακρωνύμου ή αρκτικολέξου. Παραδείγματα: 
 

GR Π π 
ΕΥΔΑΠ: Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
 Εταιρεία  

Έτσι, εκτός από το απλό ΕΥΔΑΠ λέμε ή γράφουμε και: εταιρεία 
ΕΥΔΑΠ. 
 

GR π Π 
ΕΤΒΑ: Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης 
  Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης 
  Τράπεζα  

Έτσι, εκτός από το απλό ΕΤΒΑ λέμε ή γράφουμε και: τράπεζα 
ΕΤΒΑ. 
 

EN π Π 
ASCII: American Standard Code for Information Interchange
  Standard Code for Information Interchange
   Code for Information Interchange 
   Code  

Έτσι, εκτός από το απλό ASCII είναι συχνότατο (στα αγγλικά) και το 
ASCII code ή (στα ελληνικά) το κώδικας ASCII. 
 

EN π Π 
HIV: Human  Immunodeficiency  Virus 
   Immunodeficiency Virus 
   Virus 

Έτσι, εκτός από το απλό HIV είναι συχνότατο (στα αγγλικά) και το 
HIV virus ή (στα ελληνικά) το ιός HIV. 
 

EN π Π 
ISDN: Integrated Services Digital Network 
  Digital Network 
   Network 

 
GR Π π 
ISDN: ψηφιακό δίκτυο ενοποιημένων υπηρεσιών 
(loan) ψηφιακό δίκτυο  
  δίκτυο  

 
Έτσι, εκτός από το απλό ISDN χρησιμοποιείται συχνά (στα αγγλικά) 
και το ISDN network ή (στα ελληνικά) το δίκτυο ISDN. 
Φαίνεται ότι, στις περιπτώσεις αυτές, κατά κάποιον τρόπο, ο 
ανθρώπινος νους παρακάμπτει τον ενυπάρχοντα πλεονασμό (π.χ. 
στον όρο: ISDN network = Integrated Services Digital Network 
network ή στον όρο: δίκτυο ISDN = δίκτυο ψηφιακό δίκτυο 
ενοποιημένων υπηρεσιών) και εκμεταλλευόμενος την αδιαφάνεια 
του ακρωνύμου ή αρκτικολέξου το αντιμετωπίζει σαν να πρόκειται 
για κύριο όνομα· δηλαδή ο ομιλητής ή συγγραφέας έχει 
συγκρατήσει το έσχατο προσδιοριζόμενο συνθετικό της πλήρους 
μορφής – ότι δηλαδή εδώ π.χ. πρόκειται για δίκτυο – και δεν τον 
απασχολεί καθόλου πλέον η μορφή αυτή. Με αυτόν τον τρόπο, 
βέβαια, ο (διλεκτικός πλέον) όρος είναι λιγότερο αδιαφανής από 
το ίδιο το ακρώνυμο/αρκτικόλεξο. 
 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 
[1] Διεθνές Πρότυπο ISO 1087-1:2000, Terminology work – Vocabulary – 

Theory and application (ισοδύναμο Ελληνικό Πρότυπο: ΕΛΟΤ 561.01, 
Ορολογική εργασία – Λεξιλόγιο – Θεωρία και εφαρμογή) 

[2] Διεθνές Πρότυπο ISO 704:2000, Terminology work – Principles and 
methods (ισοδύναμο Ελληνικό Πρότυπο: ΕΛΟΤ 402, Ορολογική εργασία 
– Αρχές και μέθοδοι – υπό έκδοση) 

[3] Βαλεοντής Κ., Ελληνικά αρκτικόλεξα και ακρώνυμα υπό το πρίσμα των 
σύγχρονων επικοινωνιακών αναγκών, Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», ΕΛΕΤΟ, Αθήνα 2003. 

Κ.Β. 

Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με Ορολογία 

(Διαρκής Πίνακας του «Ο») 
Σε κάθε φύλλο του «Ο» ο Πίνακας Συνεδρίων/Συμποσίων/ 
Σεμιναρίων που δημοσιεύεται περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν 
σχέση με Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, 
ή έχουν πρόσφατα διεξαχθεί. Η πληροφόρηση του «Ο» για τις 

εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή ηλεκτρονική 
ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέντρο 
Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/),  και 
από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-aet.net), 
των οποίων η ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
Ο παρακάτω κατάλογος υπάρχει και συνεχίζεται – με αντίστροφη 
σειρά – και στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ, στα «Ορολογικά νέα». 
1. Συνέδριο tcworld 2008 της Γερμανικής Ένωσης Τεχνικής 

Επικοινωνίας (Τekom), 5-7 Νοεμβρίου 2008, Βισμπάντεν, 
Γερμανία (tcworld 2008, the conference of Τekom (German 
Association for Technical Communication), 5-7 November 
2008 in Wiesbaden, Germany). Application form:                 
http://www.tekom.de/upload/tagung/2008%20tcworld%20a
pplication%20form.rtf. 

2. «Διεθνές συνέδριο τεκμηρίωσης της γλώσσας και παράδοσης 
γλωσσών υπό εξαφάνιση με επίκεντρο τους Καλάς των 
Ιμαλαΐων», 7-9 Νοεμβρίου 2008, Διοργάνωση:ΑΠΘ. 
(nick_athanas8@hotmail.com ή ema@enl.auth.gr).  

3. Παγκόσμιο Συνέδριο σχετικά με τις γλώσσες της εξειδικευμένης 
μετάφρασης και διαπολιτισμικός διάλογος σε έναν 
Παγκοσμιοποιούμενο Κόσμο, Αβάνα, Κούβα 8-13 Δεκεμβρίου 
2008 (World Congress on Specialized Translation Languages 
and intercultural dialogue in a Globalizing World, Havana 
(Cuba), Dec. 8-13, 2008 http://dtil.unilat.org/cmte2008/  

4. Διεθνές Συνέδριο «Γλώσσα για ειδικούς και ακαδημαϊκούς 
σκοπούς», 7-8 Φεβρουαρίου 2009, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
Τμήμα Χημείας, Βούτες, Ηράκλειο, που διοργανώνουν οι 
Διδάσκοντες Σύγχρονων Γλωσσών Πανεπιστημίου Κρήτης. 
Πρόσκληση υποβολής εργασιών – Λήξη: 29 Ιουνίου 2008 
(http://LSPcrete.wordpress.com ). 

Κ.Β. 
Ορολογία Πληροφορικής 

Μια ιστορική αναδρομή 
σελ.1  
Με την εκκόλαψη του ΕΘΟΠ (Εθνικού Οργανισμού Πληροφορικής) 
που θα περιέκλειε στις αρμοδιότητές του και την τυποποίηση στην 
πληροφορική προβλεπόταν να ήταν αυτός ο κύριος φορέας για την 
καθιέρωση του Γλωσσαρίου στο Δημόσιο Τομέα. 
Τον Απρίλιο 1984 διεξήχθη το Α΄ Πανελλήνιο Συνέδριο 
Πληροφορικής της ΕΠΥ σε συνεργασία με το ΤΕΕ. Μεταξύ των 
άλλων που ετέθησαν ήταν και η ενότητα «Υποδομή και 
Τυποποίηση» που περιελάμβανε και την ανάγκη καθιέρωσης σε 
σύντομο χρονικό διάστημα ελληνικής ορολογίας. 
Παρουσιάστηκαν οι πρώτες προσπάθειες στον τομέα αυτό και 
τονίστηκε η ανάγκη συντονισμού ώστε να τεθεί στη διάθεση των 
ειδικών, αλλά και του κοινού γενικότερα, εγκεκριμένη ελληνική 
ορολογία πληροφορικής. 
Το Δεκέμβριο 1985 εκδόθηκε από την ΕΠΥ το Ελληνικό 
Γλωσσάριο Πληροφορικής που πράγματι έδωσε τα πρώτα 
δείγματα για την οργάνωση και σωστή επικοινωνία μεταξύ των 
επιστημόνων της πληροφορικής, αλλά και των χρηστών. 
Η ομάδα εργασίας ήταν η αρχική της ΕΠΥ, με βοήθεια στην 
τελευταία φάση του Ν. Μανωλόπουλου και στη συνέχεια, μετά 
την αποχώρηση του Ν. Γιαννακόπουλου, του Β. Λαοπόδη, που 
ανέλαβε την ευθύνη για την έκδοση του Γλωσσαρίου. Πρέπει να 
αναφερθεί ότι η χρηματοδότηση για την εκπόνηση του 
Γλωσσαρίου έγινε από την ΕΤΒΑ και για την εκτύπωση 2.000 
αντιτύπων αυτού από την Τράπεζα της Ελλάδος, τα οποία 
διατέθηκαν δωρεάν. 
Είναι γνωστό ότι μόλις τον Ιούνιο του 1985 αποφοίτησαν από το 
Πολυτεχνείο της Πάτρας οι πρώτοι πτυχιούχοι ειδικευμένοι 
μηχανικοί Η/Υ και Πληροφορικής. Η απόδοση στα ελληνικά που 
δόθηκε σ’ αυτούς τους επιστήμονες ήταν αρκετές φορές με μάλλον 
περίεργους ελληνικούς όρους. Γι’ αυτό, παράλληλα πάντα με τον 
ελληνικό όρο, υπήρχε και ο αντίστοιχος αγγλικός. 
Η προσπάθεια της ΕΠΥ εστράφη προς την κατεύθυνση να 
καλύψει, έστω και προσωρινά, το μεγάλο κενό, ιδιαίτερα με την 
απόδοση των βασικών εννοιών που καλύφθηκαν πλήρως από το 
Γλωσσάριο, προέκυψε όμως η ανάγκη τακτικής ενημέρωσής του, 
αφού η εξέλιξη στον τομέα της Πληροφορικής ήταν ραγδαία. 
Εν τω μεταξύ, στον ελληνικό χώρο, από το 1976, είχε ήδη 
λειτουργήσει ο ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης) στην 
ίδρυση του οποίου είχε συμβάλει ενεργά μια ομάδα υπαλλήλων 
του ΕΛΚΕΠΑ (Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας) με 
επικεφαλής τον Ε. Βαρδάκα. Ο ΕΛΟΤ κάλυπτε δραστηριότητες 
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τυποποίησης σε διάφορους τομείς, με Τεχνικές Επιτροπές, τη 
γραμματειακή υποστήριξη των οποίων είτε είχε ο ίδιος είτε 
εκχωρούσε σε άλλους φορείς. Για την κάλυψη της δραστηριότητας 
της σύνταξης προτύπων πληροφορικής, ο ΕΛΟΤ εκχώρησε στο 
ΕΛΚΕΠΑ τη λειτουργία της Επιτροπής ΤΕ48, που συγκροτήθηκε 
το 1982 με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων του ΕΛΚΕΠΑ 
και του ΕΛΟΤ και με τη συμμετοχή 20 φορέων του δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα (υπουργεία, τράπεζες, οργανισμοί, κατασκευαστές 
Η/Υ κ.ά.). Η Επιτροπή ΤΕ48 είχε την επίβλεψη της όλης 
δραστηριότητας τυποποίησης, την δε ουσιαστική εργασία διεξήγαν 
ομάδες εργασίας που δημιουργήθηκαν για την εκπόνηση 
ορισμένων προτύπων. Το κύριο βάρος της επιτροπής ΤΕ48 δόθηκε 
στη δημιουργία προτύπων ορολογίας στην πληροφορική, στην 
εκπόνηση προτύπου ελληνικού πληκτρολογίου και στην 
παρακολούθηση και επεξεργασία των προτύπων διεπικοινωνίας 
Η/Υ. 
Η πρώτη ομάδα εργασίας ήταν η ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1, από ειδικούς 
στον τομέα της Ορολογίας και απετελείτο από τα ενεργά μέλη 
Κώστα Βαλεοντή, Σπύρο Διάμεση, Γιάννη Κάβουρα, Δημήτρη 
Μπακόλα, Χαρά Μπαλτά και Δημήτρη Παναγιωτάκο με 
υπεύθυνο τον Δ. Μπακόλα. Η ομάδα έλαβε υπόψη τη σχετική 
εργασία της Επιτροπής Τυπόποίησης της ΕΠΥ (Ελληνικό 
Γλωσσάριο Πληροφορικής) και απέδωσε τη δίγλωσση (αγγλο-
γαλλική) ορολογία των αντίστοιχων μερών του Διεθνούς 
Προτύπου ISO 2382 και σε αντιστοιχία με εκείνο, ως: 

– συλλογή όρων με τους ορισμούς των εννοιών 
– τρίγλωσσο ελληνο-αγγλο-γαλλικό λεξικό 
– αγγλο-ελληνικό λεξικό και ευρετήριο 
– γαλλο-ελληνικό λεξικό και ευρετήριο. 

Με αναγνώριση της σοβαρής έλλειψης δόκιμης ελληνικής ορολογίας 
στην πληροφορική έγινε από το ΕΛΚΕΠΑ, το 1991, η έκδοση της 
Τρίγλωσσης Ορολογίας Πληροφορικής3 με βάση τα Διεθνή 
Πρότυπα (ISO) και τα ως τότε αντίστοιχα Σχέδια Ελληνικών 
Προτύπων (ΕΛΟΤ). Η λειτουργία της Ομάδας διήρκεσε ως το 1996. 
Στη συνέχεια, η δραστηριότητα της ελληνικής τυποποίησης στην 
πληροφορική – μαζί και της ορολογίας της – ατόνησε, το ΕΛΚΕΠΑ 
διαλύθηκε και η ΤΕ48 μόλις πρόσφατα (2008) ανασυγκροτήθηκε και 
λειτουργεί στον ΕΛΟΤ. Με την ίδρυση της ΕΛΕΤΟ (1992), όμως, η 
Ομάδα υποστηρίχθηκε από την ΕΛΕΤΟ ως συλλογικό μέλος της 
και εκπόνησε περίπου 2.000 ελληνικούς όρους για τη Βάση 
Ορολογίας Eurodicautom της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα, 
λειτουργεί με εντατικούς ρυθμούς η ανασυγκροτημένη Ομάδα με 
μέλη τους Κ. Βαλεοντή, Μ. Μπεκάκο, Δ. Παναγιωτάκο, Ι. Πρατικάκη 
και Κ. Ριζιώτη και Υπεύθυνο τον πρώτο από αυτούς, ενώ όλη η 
ορολογία που έχει εκπονηθεί ως τώρα υπάρχει στη Βάση 
INFORTERM της οποίας η χρήση διατίθεται δωρεάν στον ιστότοπο 
http://inforterm.cs.aueb.gr/ από την ΕΛΕΤΟ και το Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Δ.Π. 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

4
PT έλα κι εσύ 

1    Γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου: 
υπάρχουν κι άλλα εκτός από τα 24; 

Με αφορμή ερώτημα της κυρίας Άννας Μανωλά για τα – επιπλέον 
των 24 – γράμματα που υπήρχαν στο ελληνικό αλφάβητο και δεν 
χρησιμοποιούνται σήμερα ως γράμματα της νεοελληνικής, δίνουμε 
στον αναγνώστη του «Ο» – εν συντομία – τα ακόλουθα στοιχεία. 
Το ελληνικό αλφάβητο, στις διάφορες παραλλαγές του (ιωνικό, 
αθηναϊκό, ευβοϊκό, ...) είχε και άλλα γράμματα εκτός από τα 24 που 
έχει σήμερα.  
Παρακάτω καταχωρείται απόσπασμα ενός πίνακα από το Διεθνές 
Πρότυπο ISO 10646. Στο πρότυπο αυτό έχουν διεθνώς τυπο-
ποιηθεί οι χαρακτήρες όλων των αλφαβήτων. Στο αναγραφόμενο 
τμήμα του πίνακα δίνονται – είτε ως γράμματα είτε ως σύμβολα – 
διάφοροι ελληνικοί χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται και σήμερα 
σε διάφορα συγκείμενα εκτός της γενικής γλώσσας. 
Κάποια από τα γράμματα αυτά χρησιμοποιούνται και σήμερα στο 
ελληνικό σύστημα αρίθμησης· αυτά είναι: το στίγμα (ϛ) – που έγινε 
αργότερα στ΄– για τον αριθμό 6, η κόππα (ϙ ή ϟ) για τον αριθμό 90 
και το σαμπί (ϡ) για τον αριθμό 900. Η κόππα είχε δύο μορφές. 
                                                 
3  Κ. Βαλεοντής, Σ. Διάμεσης, Ι. Κάβουρας, Δ. Μπακόλας, Χ. Μπαλτά, 
Δ. Παναγιωτάκος, Τριγλωσση Ορολογία Πληροφορικής, έκδοση ΕΛΚΕΠΑ, 
Αθήνα 1991 

4  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

Από την «αρχαϊκή» μορφή της προήλθε και το γράμμα κου (Q, q) 
του λατινικού αλφαβήτου που παραδόθηκε σε όλες τις λατινογενείς 
γλώσσες· στην αρίθμηση συναντώνται και οι δύο μορφές της.  

Από σχετικό πίνακα του ISO 10646 

Ϙ GREEK LETTER ARCHAIC KOPPA  

ϙ GREEK SMALL LETTER ARCHAIC KOPPA  

Ϛ GREEK LETTER STIGMA  

ϛ GREEK SMALL LETTER STIGMA  

Ϝ GREEK LETTER DIGAMMA  

ϝ GREEK SMALL LETTER DIGAMMA  

Ϟ GREEK LETTER KOPPA  

ϟ GREEK SMALL LETTER KOPPA  

Ϡ GREEK LETTER SAMPI  

ϡ GREEK SMALL LETTER SAMPI  

ϳ GREEK LETTER YOT  
 ... 

ϲ GREEK LUNATE SIGMA SYMBOL  

ϵ GREEK LUNATE EPSILON SYMBOL  

϶ GREEK REVERSED LUNATE EPSILON SYMBOL  

 
Από το αρχαιότατο δίγαμμα (Ϝ) – που ονομάστηκε έτσι γιατί 
μοιάζει με δύο γάμμα το ένα πάνω στο άλλο – προήλθε το γράμμα 
εφ (F) του λατινικού αλφαβήτου. Το μεταγενέστερο γιωτ (ϳ) που 
χρησιμοποιήθηκε για να αποδώσει έναν αρχαιότατο ελληνικό 
φθόγγο για τον οποίο – στην αρχή – δεν υπήρχε γράμμα, 
χρησιμοποιείται ως σύμβολο για τους μιγαδικούς αριθμούς. Ως 
σύμβολα, επίσης, χρησιμοποιούνται τόσο το ευθύ όσο και το 
αντίστροφο μηνοειδές έψιλον (ϵ,϶) στα μαθηματικά. Όσο για το 
μηνοειδές σίγμα (ϲ) όπως και το στίγμα (ϛ) – ως γράμμα – αυτά 
τα συναντάμε συχνά σε εκκλησιαστικά κείμενα και εικόνες. 

2    Το ρήμα interface 
Στο ερώτημα πώς αποδίδεται στα ελληνικά το αγγλικό ρήμα 
interface, η απάντηση για το αμετάβατο ρήμα δίνεται και στη 
Βάση TELETERM (www.moto-teleterm.gr). Για την καθεμιά από 
τις δύο χρήσεις (μεταβατική και αμετάβατη) του εν λόγω αγγλικού 
ρήματος η ελληνική απόδοση που χρησιμοποιείται στα Ελληνικά 
Πρότυπα των τηλεπικοινωνιών είναι: 
interface with (αμετάβατο) = έχω διεπαφή με, διεφάπτομαι με 
interface (μεταβατικό) = φέρω σε διεπαφή (το α με το β), φέρω 
σε διεπαφή (τα α και β). 

Κ.Β. 

«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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Συντάκτες φύλλου:  Κώστας Βαλεοντής, Δημήτρης Παναγιωτάκος 
Εκδοτική Ομάδα:  Κώστας Βαλεοντής, Θεόφιλος Βαμβάκος, 

Άννα Νικολάκη, Κατερίνα Ζερίτη, Τάνια Βαλεοντή 
Τηλέφωνα:  6974321009, 210-8662069 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος (όλα τα φύλλα): http://sfr.ee.teiath.gr/eleto.htm 

Γίνονται δεκτές συνεργασίες. Απαραίτητες προϋποθέσεις τα κείμενα να 
είναι σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, σύντομα και έτοιμα για 
δημοσίευση δίχως να απαιτείται παραπέρα επεξεργασία. 
Τα δημοσιεύματα που προσυπογράφονται με αρχικά απηχούν τις 
προσωπικές απόψεις του/της συντάκτη/συντάκτριάς τους, το πλήρες 
όνομα του/της οποίου/οποίας είναι στη διάθεση της Σύνταξης. Η 
Σύνταξη του “Ο” συνήθως δεν παρεμβαίνει, ούτε σχολιάζει.  
Τα άρθρα της «ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ» έχουν συζητηθεί στο ΓΕΣΥ και 
δημοσιεύονται ύστερα από απόφασή του. 

Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
ή μέρους του «Ο» με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 
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 Κωδικός: 3650 

ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society for Terminology (ELETO) 
ΓΡΑΦΕΙΑ: 
Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: 
Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 

 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Τηλ.: 210 8662069, 6974321009, 6974754302 
Τηλεομ.: 210 8068299, 210 8662069 
Ηλ-Ταχ.: Tvaleonti@otenet.gr T 
Ιστότοπος: http://www.eleto.gr/ 

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) 
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Η ελληνική ορολογία των 
Τηλεπικοινωνιών 

στο πλαίσιο της ελληνικής τυποποίησης 
(Ιστορική αναδρομή) 

Στο προηγούμενο φύλλο το μέλος της ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ11 – 
και αναπληρωτής εκπρόσωπός της στο ΓΕΣΥ2 – Δημήτρης 
Παναγιωτάκος έκανε μια ιστορική αναδρομή της ελληνικής 
ορολογίας της Πληροφορικής. Σε τούτο το φύλλο θα επιχειρήσουμε 
κάτι ανάλογο για την ελληνική ορολογία των Τηλεπικοινωνιών και 
την ανάπτυξή της ως βασικής προϋπόθεσης για την ανάπτυξη της 
ελληνικής τυποποίησης στις τηλεπικοινωνίες. 
Η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια συγκέντρωσης και έκδοσης της 
ελληνικής τηλεπικοινωνιακής ορολογίας που χρησιμοποιούσαν οι 
υπηρεσίες του ΟΤΕ, έγινε το 1972 με την σύνταξη ενός – 
τετράτομου – «Προσχεδίου Τηλεπικοινωνιακού Λεξικού» [1]. Το 
«Τετράτομο» (1610 σελίδες) συντάχθηκε «υπό προς τούτο 
συγκροτηθείσης Επιτροπής» τα ονόματα των μελών της οποίας, 
όμως, δεν αναγράφονται σε κανέναν από τους τέσσερις τόμους του. 
Περιλάμβανε συνολικά 4.648 λήμματα (μονόγλωσσα, δίγλωσσα, 
τρίγλωσσα ή τετράγλωσσα). Εισόδιος όρος σε κάθε λήμμα ήταν ο 
ελληνικός όρος, με αλφαβητική διάταξη σε ολόκληρο το λεξικό. Τα 
λήμματα είχαν αρίθμηση σε κάθε γράμμα του λεξικού, ώστε υπήρχε 
ένας μοναδικός κωδικός για κάθε τηλεπικοινωνιακή έννοια στην 
οποία αντιστοιχούσε το κάθε λήμμα. Όλα τα λήμματα εκτός από τον 
ελληνικό όρο είχαν και ελληνικό ορισμό, ενώ πολλά από αυτά είχαν 
τον αγγλικό και/ή τον γερμανικό και/ή τον γαλλικό ισοδύναμο όρο. 
Δυστυχώς, η εργασία αυτή δεν προωθήθηκε πέρα από τη φάση του 
«προσχεδίου», ώστε να εκδοθεί πράγματι ένα τηλεπικοινωνιακό 
λεξικό και να διαδοθεί η χρήση του. 
Μια δεκαετία αργότερα, το 1983, στα εισερχόμενα έγγραφα της 
Διεύθυνσης Ερευνών του ΟΤΕ ήταν και ένα έγγραφο της Διοίκησης 
που καλούσε την Υπηρεσία να αποδώσει στα ελληνικά «εντός μιας 
εβδομάδος» 4.000 τηλεπικοινωνιακούς όρους (!) για την τράπεζα 
όρων Eurodicautom της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τότε ΕΟΚ). 
Ύστερα από κάποια «εσωτερική περιπέτεια» του εγγράφου μεταξύ 
των υπηρεσιών της Δ/νσης Ερευνών το έγγραφο κατέληξε στον 
Υποτομέα Τυποποίησης και Μετάφρασης Διεθνών Κανονισμών. Η 
απάντηση προς τη Διοίκηση ήταν ότι το έργο αυτό ήταν ενδιαφέρον 
και μπορούσε να γίνει, αλλά δεν ήταν τόσο απλό ούτε μπορούσε να 
εκτελεστεί μέσα σε τόσο στενά χρονικά όρια, προϋπέθετε δε 
συνεργασία στελεχών από διάφορες υπηρεσιακές λειτουργίες του 
Οργανισμού. Η ενέργεια της Διοίκησης που ακολούθησε ήταν η 
συγκρότηση ειδικής ομάδας, την οποία αποτέλεσαν οι: 
– Βαλεοντής Κώστας, από τη Δ/νση Ερευνών 
– Βαμβάκος Θεόφιλος, από τη Δ/νση Διεθνών Επικοινωνιών 
– Ζουναλής Γιάννης, από τη Δ/νση Προγραμματισμού και 
– Κόκκοτας Αποστόλης από τη Δ/νση Διεθνών Επικοινωνιών 
 
 

                                                 
1 ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1: Ομάδα Εργασίας 1 “Ορολογία Πληροφορικής” της Τε-
χνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ48 «Ηλεκτρονική Επεξεργασία Πληροφοριών», 
του ΕΛΟΤ. Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
με τις πιο θερμές ευχές για το 2009 

προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους της ΕΛΕΤΟ 
στην καθιερωμένη κοπή της πίτας 

το Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2009, ώρα 20:00, 
στο ΣΤΕΚΙ ΤΗΣ ΓΕΥΣΗΣ, Λ. Κύμης & Σκουφά 30, 
Ν. Ηράκλειο, τηλ. 210-2840555 210-2848378 

Τιμή συμμετοχής 25 ευρώ το άτομο.  
Δηλώσεις συμμετοχής: τηλ. 6974321009, 6944421417 

Ηλ-ταχ. valeonti@otenet.gr 
 
 

Σύνδεσμος της ομάδας με τη Μεταφραστική Υπηρεσία της ΕΕ ήταν 
ο Γιάννης Ζουναλής. Η ομάδα αυτή, συνεδριάζοντας εκτός 
ωραρίου εργασίας και για μερικούς μήνες, απέδωσε τους 
ελληνικούς ισοδύναμους όρους των αρχικών 4.000 ξενόγλωσσων 
όρων, και αφού της ανατέθηκε, στη συνέχεια, και επόμενη συλλογή 
όρων, ως το 1985 απέδωσε στα ελληνικά συνολικά περίπου 
13.000 όρους για την τράπεζα όρων Eurodicautom. 
Ως τα τέλη της δεκαετίας του 1980 [2] ο τομέας των 
Τηλεπικοινωνιών καλυπτόταν τεχνικοκανονιστικά στον παγκόσμιο 
χώρο από την Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ΙΤU) και στον 
ευρωπαϊκό χώρο από την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Ταχυδρομείων 
και Τηλεπικοινωνιών (CEPT). 
Το 1989 ήταν το έτος στο οποίο άρχισε να εφαρμόζεται στην 
πράξη η πολιτική της «Νέας προσέγγισης» της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) στο ζωτικό και αλματωδώς αναπτυσσόμενο τομέα 
των Τηλεπικοινωνιών. Δηλαδή η στροφή στην ευρωπαϊκή πολιτική 
της τεχνικής εναρμόνισης από το αυστηρά κανονιστικό στο 
τυποποιητικό πλαίσιο. Είχε ήδη εκδοθεί από την ΕΕ η Πράσινη 
Βίβλος των τηλεπικοινωνιών (Green Paper) που προέβλεπε την 
έκδοση μιας σειράς Κοινοτικών Οδηγιών πλαισιακού χαρακτήρα οι 
οποίες θα υποστηρίζονταν τεχνικά από εναρμονισμένα ευρωπαϊκά 
πρότυπα που θα παράγονταν από έναν αυτόνομο ευρωπαϊκό 
φορέα τυποποίησης. Ο φορέας αυτός ιδρύθηκε το 1988 και ήταν 
το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI), 
που προστέθηκε στις άλλες δύο ευρωπαϊκές οργανώσεις 
τυποποίησης CEN και CENELEC, και το 1989 άρχισε, πλέον, την 
παραγωγή των ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών προτύπων. Τα 
πρότυπα αυτά αποτέλεσαν και αποτελούν τη βάση των κοινών 
ευρωπαϊκών εναρμονισμένων τεχνικών απαιτήσεων όλων των 
σύγχρονων λειτουργούντων και αναπτυσσόμενων, αλλά και των 
μελλοντικών, τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. 
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Παράλληλα στον παγκόσμιο χώρο, έγινε αναδιοργάνωση της ITU 
ώστε οι δύο τομείς της, Τομέας Τηλεπικοινωνιακής Τυποποίησης 
(ITU-T) και Τομέας Ραδιοεπικοινωνιών (ITU-R) να παράγουν 
Συστάσεις με τον χαρακτήρα παγκόσμιων προτύπων, ανάλογων 
προς τα Διεθνή Πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης 
(ISO) και της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC). 
Μια βασική διαφορά των ευρωπαϊκών προτύπων (EN, ETS) από τα 
παγκόσμια (ISO, IEC, ITU-T και ITU-R) είναι η υποχρεωτική εθνική 
μεταφορά τους (implementation / transposition) με ταυτόχρονη 
εκτόπιση των εθνικών προτύπων που ενδεχομένως προϋπήρχαν. 
Όλα τα Eυρωπαϊκά Πρότυπα (EN, ETS) που εκπονούν οι τρεις 
ευρωπαϊκές οργανώσεις τυποποίησης (CEN, CENELEC, ETSI) 
μεταφέρονται αυτούσια στην εθνική τυποποίηση των χωρών μελών 
της ΕE. Για την Ελλάδα και για τις τηλεπικοινωνίες, αυτό σημαίνει 
καταρχήν επικύρωση του ευρωπαϊκού προτύπου (ακόμα και στο 
ξενόγλωσσο κείμενό του) και στη συνέχεια εκπόνηση ελληνικού 
κειμένου τεχνικά ισοδύναμου με το αγγλικό κείμενο του 
προτύπου του ETSI (δηλαδή μετάφραση του ξενόγλωσσου 
κειμένου, επεξεργασία του από όργανο τυποποίησης (επιτροπή, 
ομάδα) για την εξασφάλιση της τεχνικής ισοδυναμίας και υιοθέτησή 
του από τον ΕΛΟΤ ως εθνικού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ή ΕΛΟΤ ETS). 
Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, ο ΟΤΕ, ωθούμενος από την ανάγκη 
για απόδοση των νέων τηλεπικοινωνιακών εννοιών με όρους 
ελληνικούς για χρήση αφενός από τις υπηρεσίες και τα στελέχη του 
και αφετέρου από τις ελληνικές μεταφραστικές υπηρεσίες της ΕΕ, 
ίδρυσε τη ΜΟΤΟ (Απόφαση 605/10/18.8.89 του Γενικού Διευθυντή 
του ΟΤΕ), η έναρξη των εργασιών της οποίας (πρώτη συνεδρίαση) 
έγινε στο Κέντρο Τηλεπικοινωνιακής Ανάπτυξης του ΟΤΕ, στις 4 
Δεκεμβρίου 1989.  
Σύμφωνα με την ιδρυτική Απόφαση, το έργο της ΜΟΤΟ, σε γενικές 
γραμμές, είναι: 
– η συγκέντρωση, αξιολόγηση και οριστικοποίηση των ήδη 

χρησιμοποιούμενων ελληνικών τηλεπικοινωνιακών όρων με την 
αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πηγών, 

– ο εξελληνισμός, σύμφωνα με τις αρχές της Ορολογίας, των 
όρων που ήδη χρησιμοποιούνται στην ξενόγλωσση μορφή 
τους, 

– η άμεση αντιμετώπιση των νεοεισαγόμενων ξενόγλωσσων 
τηλεπικοινωνιακών όρων, απόδοσή τους με ελληνικούς και 
ευρεία διάδοση των τελευταίων και 

– η συν τω χρόνω σύνταξη και διαρκής ενημέρωση ενός 
"Δυναμικού Λεξικού Τηλεπικοινωνιακών Όρων" και η κατά 
καιρούς (π.χ. ανά διετία) έκδοση "στιγμιοτύπων" του. 

Δέκα επτά ήταν τα ιδρυτικά μέλη της ΜΟΤΟ: δεκαέξι γνήσια και ένα 
καταχρηστικό· ο τελευταίος – όντας στον «προθάλαμο» της 
Διοίκησης – πρόσθεσε μόνος του (!) τον εαυτό του πριν προωθήσει 
την Απόφαση της ίδρυσής της ΜΟΤΟ για υπογραφή στον τότε 
Γενικό Διευθυντή του ΟΤΕ Κυριάκο Κιουλάφα. (Δεν ήταν ασφαλώς 
η αγάπη του για την ελληνική γλώσσα και ορολογία, αφού μετά την 
πρώτη συνεδρίαση δεν ξαναφάνηκε...). 
Η σημερινή σύνθεση της ΜΟΤΟ, την οποία αυτή είχε και στα χρόνια 
της μεγαλύτερης δραστηριοποίησή της, είναι: 

1. Κώστας Βαλεοντής, Υπεύθυνος, ιδρυτικό μέλος 
2. Νίκος Αποστολάκης 
3. Θεόφιλος Βαμβάκος 
4. Σπύρος Βουλόδημος, ιδρυτικό μέλος 
5. Κατερίνα Ζερίτη 
6. Μιχάλης Καραμιχάλης 
7. Νίκος Κωνσταντακάκης, ιδρυτικό μέλος 
8. Μπάμπης Μουσούρος 
9. Άννα Νικολάκη 

10. Τζάνος Ορφανός 
11. Δημήτρης Συνοδινός, ιδρυτικό μέλος 
12. Γιώργος Τσιάμας, ιδρυτικό μέλος 
Παρατηρητής: Αλέξης Αλεξόπουλος 

Παράλληλα, την ίδια χρονιά (1989), η επιταγή της εθνικής 
παρακολούθησης των εργασιών του ETSI και μεταφοράς των 
παραγόμενων από αυτό ευρωπαϊκών προτύπων σε εθνικά 
Ελληνικά Πρότυπα (δηλαδή σε Πρότυπα ΕΛΟΤ) δημιούργησε την 
ανάγκη άμεσης και αποτελεσματικής συνεργασίας του ΟΤΕ και του 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών με τον ΕΛΟΤ και το τότε 
Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΥΒΕΤ). Το 
πλαίσιο αυτής της συνεργασίας πήρε επίσημη μορφή ως 
«Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΟΤΕ και ΕΛΟΤ για την 
Τυποποίηση στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών» (Ιούνιος 1989) 
που εγκρίθηκε και υπογράφηκε από τις Διοικήσεις των δύο 
Οργανισμών και προσυπογράφηκε από τους δύο προϊσταμένους 
Υπουργούς. Με το «Πρωτόκολλο Συνεργασίας» καθιερώθηκε το 
ελληνικό εθνικό σύστημα τηλεπικοινωνιακής τυποποίησης, με 

κεντρικό όργανο μια εθνική αντιπροσωπευτική επιτροπή 
τυποποίησης: την «Τεχνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνίες» (ΤΕ-Τ), 
την ευθύνη λειτουργίας της οποίας ανέλαβε ο ΟΤΕ και Υπεύθυνος 
της οποίας είναι από την ίδρυσή της ο γράφων.  
Στον Πίνακα 1 αναγράφονται οι φορείς που εκπροσωπούνται στην 
ΤΕ-Τ. 

Πίνακας 1 – Οι φορείς που συμμετέχουν στην ΤΕ-Τ 
Ακρώνυμο/ 
Αρκτικόλεξο 

Φορέας 

ΟΤΕ Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος 
ΥΠΜΕ Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών 
ΥΠΑΝ Υπουργείο Ανάπτυξης 
ΕΛΟΤ Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης 
ΣΕΒ Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών 
ΒΕΑ Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 
ΕΚΠΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
ΕΜΠ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
ΚΕΤΕΣ Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Ελληνικού Στρατού 
ΤΕΕ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
ΥΕΝ Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (Από ιδρύσεως Μόνιμος παρατηρητής) 
ΜΑΡΑΚ (Παρατηρητής) 

 

Η ΜΟΤΟ, σχεδόν αμέσως (Μάρτιος 1990), εντάχθηκε στο σύστημα 
αυτό υπαγόμενη στην ΤΕ-Τ ως η πρώτη Ομάδα Εργασίας της. 
Μετά τη ΜΟΤΟ συστάθηκαν και οι υπόλοιπες Ομάδες Εργασίας 
που κάλυψαν όλους τους υποτομείς των τηλεπικοινωνιών στους 
οποίους δραστηριοποιήθηκε το ETSI. Στον Πίνακα 2 αναγράφονται 
οι μέχρι σήμερα υφιστάμενες Ομάδες Εργασίας της ΤΕ-Τ. 

Πίνακας 2– Οι Ομάδες Εργασίας (ΟΕ) της ΤΕ-Τ 
Ομάδα 

Εργασίας 
Ακρώνυμο/ 
Αρκτικόλεξο

Πλήρες όνομα 

TE-T/OE1 ΜΟΤΟ Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής 
Ορολογίας 

ΤΕ-Τ/ΟΕ3 SMG Κινητές Επικοινωνίες 
ΤΕ-Τ/ΟΕ4 TE Τερματικός Εξοπλισμός 
ΤΕ-Τ/ΟΕ5 RΕS-A Ραδιοεπικοινωνίες-A 
ΤΕ-Τ/ΟΕ6 SPS Σηματοδοσία, Πρωτόκολλα & 

Μεταγωγή 
ΤΕ-Τ/ΟΕ7 SES Δορυφορικοί Σταθμοί Εδάφους 
ΤΕ-Τ/ΟΕ8 RES-B Ραδιοεπικοινωνίες-B 
ΤΕ-Τ/ΟΕ9 ΒΤC Τηλεπικοινωνίες Επιχειρήσεων 
ΤΕ-Τ/ΟΕ10 TM Μετάδοση και Πολυπλεξία 
ΤΕ-Τ/ΟΕ12 ΝΑ Επόψεις Δικτύου 
TE-T/OE16 DVB Ψηφιακή Βιντεοεκπομπή 
ΤΕ-Τ/ΕΟΕ ΕΟΕ Εκδοτική Ομάδα Εργασίας 
ΤΕ80-
ΤΕΤ/ΜΟ1 

EMC-T&IT EMC- Πρότυπα προϊόντων Τηλεπικοι-
νωνιών και Τεχνολογίας Πληροφοριών 

 
Συνολικά, στην ΤΕ-Τ, στη ΜΟΤΟ και στις υπόλοιπες Ομάδες 
Εργασίας της ΤΕ-Τ που ήταν πλήρως δραστηριοποιημένες ως το 
2005 (σήμερα οι άλλες ομάδες δεν λειτουργούν), συμμετείχαν 111 
μέλη, σχεδόν όλοι τεχνικά στελέχη (μηχανικοί διπλωματούχοι 
ηλεκτρολόγοι και φυσικοί-ηλεκτρονικοί του ΟΤΕ και των λοιπών 
φορέων της ΤΕ-Τ). Τα ονόματα των μελών αυτών αναγράφονται 
στον Πίνακα 3. 
Για κάθε Ευρωπαϊκό Πρότυπο που μεταφερόταν στην ελληνική 
τυποποίηση ακολουθούνταν η παρακάτω διαδικασία: 
1. Ένα μέλος της αρμόδιας ΟΕ (ο «μεταφραστής») αναλάμβανε 

τη μετάφραση του Ευρωπαϊκού Προτύπου. Το μετάφρασμα 
αποτελούσε το Προσχέδιο του προς έκδοση αντίστοιχου 
Ελληνικού Προτύπου (ΠΣΕΠ). 

2. Η αρμόδια ΟΕ, σε έναν διακανονισμένο αριθμό συνεδριάσεών 
της, επεξεργαζόταν το κείμενο του Προσχεδίου καταλήγοντας 
στο αντίστοιχο Σχέδιο Ελληνικού Προτύπου (ΣΕΠ). 

3. Το ΣΕΠ υποβαλλόταν, στη συνέχεια, από τον Υπεύθυνο της 
ΤΕ-Τ στην επιτροπή για επί της ουσίας έγκριση. 

4. Το εγκεκριμένο κείμενο από την ΤΕ-Τ υποβαλλόταν από την 
Υπηρεσία του ΟΤΕ στον ΕΛΟΤ, ο οποίος, μετά από μια τυπική 
έγκριση από τη Διοίκησή του, το εξέδιδε ως Ελληνικό Πρότυπο 
(ΕΠ). 

Σε όλες τις φάσεις της εργασίας: μεταφραστής – Ομάδα – ΤΕ-Τ 
υπήρχε διαρκής επικοινωνία με τη ΜΟΤΟ μέσω του γράφοντος ως 
Υπευθύνου τόσο της ΜΟΤΟ όσο και της ΤΕ-Τ. Ο μεταφραστής 
υπέβαλλε στη ΜΟΤΟ λεπτομερές γλωσσάριο όρων του 
συγκεκριμένου προτύπου με τις αποδόσεις που αυτός πρότεινε, το 
οποίο η ΜΟΤΟ το επεξεργαζόταν και αφού το οριστικοποιούσε, σε 
συνεργασία μαζί του, του το επέστρεφε για να το εφαρμόσει στη 
μετάφραση. Το γλωσσάριο αυτό συμπεριλαμβανόταν ως 
πρόσθετο παράρτημα στο κείμενο του προτύπου. Κατά την 
επεξεργασία του κειμένου του προτύπου από την αρμόδια ΟΕ, ο 
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Υπεύθυνος της ΟΕ απευθυνόταν στη ΜΟΤΟ για όποια πρόσθετα 
προβλήματα ορολογίας προέκυπταν.  
 
Πίνακας 3– Κατάλογος των μελών της ΤΕ-Τ και των ΟΕ της 
Αγαπίου Γ. Κωτούλας Διαμ. 
Αλεξανδρίδης Αντ. Λαλόπουλος Γ. 
Αλεξόπουλος Α. Λογγίδης Σπυρ. 
Αναστασάκης Ε. Μακροπούλου Μ. 
Ανδρουλιδάκης Α. Μαλαβάζος Ν. 
Αντωνιάδης Ν. Μανωλόπουλος Μάρ. 
Αποστολάκης Ν. Μαυροσκούφη Β. 
Αργυροκαστρίτης Π. Μεγαλιός Ευάγγ. 
Αργυρόπουλος Γ.  Μεζαρτάσογλου Παν. 
Αρμπελιάς Φ. Μιχαλόπουλος Κ. 
Βαγενάς Βασ. Μουμουλίδης Γ.  
Βαλεοντής Κ. Μουρούσιας Δ. 
Βαμβάκος Θ. Μουσούρος Χ. 
Βασιλάκης Γ. Μουστάκας Κ. 
Βασιλάτος Γερ. Μουτάφης Χ. 
Βέρροιος Π. Μπακόλας Δ. 
Βλασσόπουλος Ν. Μπενμαγιώρ Νισσήμ 
Βλαχοδημητρόπουλος.Κ Νικολάκη Α. 
Βοναζούντας Ματθαίος Νικολόπουλος Δ. 
Βουλιουρής Ι. Νικολοπούλου Α. 
Βουλόδημος Σ. Οικονόμου Λ. 
Βουλοδήμου Ειρ. Ορφανός Τζ. 
Γαζιδέλλης Δ. Παγιατάκης Γερ. 
Γάτος Ευθ. Παλαιογιάννη Μαρία 
Γεωργιάδης Γ. Παπαγιαννάκης Δ. 
Γιαννόπουλος Η. Παπαδόπουλος Αθ. 
Δαγκάκης Κ. Παπαϊωάννου Δήμ. 
Ζαμπετάκη Ευαγ. Παπαμαργαρίτης Κ. 
Ζερίτη Αικ. Παπασπηλιόπουλος Π. 
Ζουναλής Ι. Πασχαλινάς Στ. 
Ζωηρός Η. Πέρες-Υφαντή Φωτεινή 
Θεοδωροπούλου Ελίνα Πρεβεδούρου Διδώ 
Θεοφανόπουλος Ιωαν. Ριζιώτης Κ. 
Θεοφιλόπουλος Γρ. Ρόρρης Γεώργ. 
Ιατρού Δ. Σκαλτσής Ε. 
Ιωαννίδης Ζαχ. Σκίκος Γ. 
Καββαδάς Π. Σταθόπουλος Ι. 
Καλατζής Χρ. Σταματίου Αντ. 
Καλλιμάνη Κ.  Σταύρου Παν. 
Καλομοιροπούλου Π. Σταυρουλάκη Α. 
Καμπυλαυκάς Δ. Στρατηγουλάκος Δ. 
Καραγιάννη Όλγα Συνοδινός Δ. 
Καραμιχάλης Μ. Τζανετής Μ. 
Καραμπογιάς Σ. Τζάννες Σ. 
Καρατζάς Η. Τσατάλας 
Κατσίμπας Κ. Τσιάμας Γ. 
Κατωπόδης Χαρ. Φίλης Κ. 
Κομβούτης Δ.. Φραγκοπούλου Ει. 
Κοντεκάς Αγγ. Χάγερ Κ. 
Κοντιζάς Ν. Χατζηβασδέκης Ν. 
Κούλας Α. Χατζόπουλος Γ. 
Κυριάκης Σ. Χοχλιούρος Ι. 
Κωνσταντακάκης Ν. Χριστόπουλος Χ. 
Κωνσταντέλος Ιωαν. Ψαρομανωλάκης Ε. 
Κωνσταντινίδης Νικ. Ψυρρής Αλέξ. 
Κωνσταντίνου Φ.  

 

Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται οι γραμμές της ορολογικής 
συνεργασίας κατά την πλήρη δραστηριοποίηση του συστήματος της 
ελληνικής τηλεπικοινωνιακής τυποποίησης (γλωσσάρια όρων και 
αιτήματα απόδοσης ελληνικών όρων από τους μεταφραστές της 
ΤΕ-Τ, από τα μέλη της ΤΕ-Τ ή από τις Ομάδες Εργασίας της, 
εισαγωγή τους στη ΜΟΤΟ και ικανοποίησή τους, με την ουσιαστική 
γραμματειακή υποστήριξη της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΤΕ – 
Υποδιεύθυνσης Τυποποίησης και Τεχνικών Κανονισμών – ΥΤΤΚ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχ.1  Η συμβολή της ΜΟΤΟ στην απαιτούμενη ορολογική 
υποστήριξη της ΤΕ-Τ και των Ομάδων Εργασίας της 

 

Η ραγδαία παραγωγή ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών προτύπων, 
με τη συστηματοποίηση και ανάπτυξη νέων τηλεπικοινωνιακών 
εννοιών, η οροδότηση των οποίων γινόταν – και γίνεται – στην 
αγγλική γλώσσα είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή από τη 
ΜΟΤΟ ογκώδους ορολογικού έργου, το οποίο ο Υπεύθυνος της 
ΜΟΤΟ συγκέντρωσε σε βάση δεδομένων ορολογίας που 
δημιούργησε ο ίδιος από την αρχή και έκτοτε συντηρεί, τη Βάση 
Τηλεπικοινωνιακών Όρων TELETERM, η οποία σήμερα – 
συμπεριλαμβανομένου και του έργου που έγινε μέσα στο 2008 – 
περιέχει περίπου 123.000 λήμματα (όλα περιέχουν ελληνικό και 
αγγλικό όρο, 7.500 από αυτά περιέχουν και τον αντίστοιχο 
γαλλικό όρο και 4.000 περίπου περιέχουν και τον αντίστοιχο 
γερμανικό όρο. Περιλαμβάνονται δε και 13.000 συντομομορφές). 
Οι ελληνικοί όροι της Βάσης έχουν χρησιμοποιηθεί σε πάνω από 
1.200 Ελληνικά Πρότυπα (συνολικής έκτασης αρκετών 
δεκάδων χιλιάδων σελίδων) αντίστοιχα των ευρωπαϊκών στα 
οποία απαντήθηκαν οι αγγλικοί όροι. Η αναφορά στις πηγές αυτές 
περιλαμβάνεται στα ορολογικά δεδομένα που περιέχει η Βάση. 
Η συνεισφορά της ΜΟΤΟ ήταν – και είναι – καθοριστική για το όλο 
σύστημα της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής τυποποίησης. Στην 
ίδρυση της ΕΛΕΤΟ (1992) η ΜΟΤΟ και τα μέλη της 
πρωτοστάτησαν αποτελώντας αυτά μεν ιδρυτικά ατομικά μέλη της 
ΕΛΕΤΟ εκείνη δε ιδρυτικό συλλογικό μέλος της.  
Ως συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ η ΜΟΤΟ εκπόνησε αρκετές 
χιλιάδες τηλεπικοινωνιακούς όρους για την τράπεζα όρων 
Eurodicautom, ενώ το 1995 – εκτός του τακτικού προγράμματός 
της – εκπόνησε τους ελληνικούς όρους του «Τετράγλωσσου 
Λεξικού Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας (Αγγλικά, Γερμανικά, 
Γαλλικά, Ελληνικά)», J.P.Rehahn & ΕΛΕΤΟ, Εκδόσεις 
ΓΛΩΣΣΗΜΑ, 1995. Το Τετράγλωσσο Λεξικό περιλαμβάνει 17.000 
λήμματα περίπου και αποτελεί ένα σημαντικότατο βοήθημα 
τηλεπικοινωνιακής ορολογίας που λειτουργεί αντιστρεπτά και για 
τις τέσσερις γλώσσες. Στο πλαίσιο της αδιάλειπτης ορολογικής 
εργασίας της και της στενής παρακολούθησης της εξέλιξης των 
τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, η ΜΟΤΟ έχει επανεξετάσει και 
επανεξετάζει ορολογικά, οσάκις χρειαστεί, πολλά από τα λήμματα 
του Τετράγλωσσου Λεξικού.  
Ως το 2001, ο ΟΤΕ εξέδιδε και διέθετε δωρεάν σε έντυπη μορφή το 
έργο της ΜΟΤΟ. Με τη μορφή του τόμου Ενιαίο Λεξιλόγιο 
Τηλεπικοινωνιακών Όρων έγιναν 4 εκδόσεις από το 1990 ως το 
1997, με τη μορφή του τόμου Γενική και Ειδική 
Τηλεπικοινωνιακή Ορολογία έγιναν 10 εκδόσεις (πάνω από 
1.000 αντίτυπα κάθε φορά) ως το 2001. 
Μετά την τριμερή απόφαση-συμφωνία του δημιουργού της Βάσης, 
του ΟΤΕ και της ΕΛΕΤΟ, από το 2003 η χρήση της Βάσης 
TELETERM διατίθεται δωρεάν στο Ίντερνετ στον ιστότοπο: 
www.moto-teleterm.gr . Έκτοτε η Βάση εμπλουτίζεται συνεχώς με 
τους νεότερους όρους που εκπονεί, κάθε χρόνο, η ΜΟΤΟ. 
Κλείνοντας αυτήν τη σύντομη ιστορική αναδρομή σχετικά με την 
ελληνική τηλεπικοινωνιακή ορολογία στο πλαίσιο της ελληνικής 
τηλεπικοινωνιακής τυποποίησης επισημαίνουμε τα ακόλουθα για 
τη Βάση TELETERM και τους όρους που περιέχει: 
– η Βάση Όρων TELETERM δεν είναι λεξικό. Κάθε λήμμα της 

αντιστοιχεί σε μία και μόνο έννοια, εκείνη της αντίστοιχης 
πηγής. Η πηγή φανερώνει το θεματικό πεδίο στο οποίο 
χρησιμοποιείται η έννοια, επομένως και οι όροι (και στις 4 
γλώσσες) που την αποδίδουν. 

– τα συνώνυμα των όρων (ελληνικού, αγγλικού, γαλλικού, 
γερμανικού) δεν είναι σαν τα συνώνυμα των λεξικών (δηλαδή 
οιονεί συνώνυμα), αλλά είναι ταυτόσημα. Κατά κανόνα, 
μπορεί να προτιμάται ο πρώτος όρος, αλλά και όλα τα 
συνώνυμα που ενδέχεται να ακολουθούν (και χωρίζονται με 
κόμματα) αποδίδουν την ίδια έννοια εξίσου αποδεκτά. 

– Οι τηλεπικοινωνιακοί όροι της Βάσης TELETERM δεν είναι 
αποδόσεις ενός ατόμου (ονοματοθέτη). Μπορεί να ξεκίνησαν 
από τις προτάσεις ενός ατόμου (του «μεταφραστή» ή άλλου 
π.χ. του Υπευθύνου ή και άλλου μέλους της ΜΟΤΟ), αλλά 
«σφυρηλατήθηκαν» στο «αμόνι» της ομαδικής εργασίας της 
ΜΟΤΟ3 και υιοθετήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν όχι ατομικά 
αλλά στο πλαίσιο των λοιπών οργάνων της ελληνικής 
τηλεπικοινωνιακής τυποποίησης: της αντίστοιχης Ομάδας 
Εργασίας της ΤΕ-Τ και της ίδιας της ΤΕ-Τ, με εμπλοκή του 

                                                 
3  Ένδειξη του μεγέθους και της σοβαρότητας της ομαδικής εργασίας της 
ΜΟΤΟ αποτελεί το γεγονός ότι στις 9 Δεκεμβρίου 2008 συνήλθε η ΜΟΤΟ 
για 1000ή φορά. Δηλαδή 1000 συνεδριάσεις σε 19 χρόνια αδιάλειπτης 
λειτουργίας... 

 

ΤΕ-Τ

ΜΟΤΟΥΤΤΚ  
Υπεύθυνος ΤΕ-Τ 

και ΜΟΤΟ 

ΤΕ-Τ/ΟΕ 
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προαναφερόμενου μεγάλου πλήθους τηλεπικοινωνιακών 
στελεχών. 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 
[1] ΟΤΕ ΑΕ, Υποδιεύθυνσις Εκπαιδεύσεως, Προσχέδιον Τηλεπικοινωνιακού 

Λεξικού (Όροι τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρονικών και επεξεργασίας δοτών), 
τέσσερις τόμοι, Αθήνα 1972 

[2] Βαλεοντής Κ., Η ελληνική τηλεπικοινωνιακή τυποποίηση – χθες, σήμερα, 
αύριο, Εσπερίδα ΕΛΟΤ: «Ποιότητα στις τηλεπικοινωνίες», 9 Νοεμβρίου 
2005. 

Κ.Β. 

gene και meme 
Αγγλ. gene – γαλλικά gène =  γονίδιο 
Καθένας από το σύνολο των φορέων των πληροφοριών που 
μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά με τα γεννητικά κύτταρα. Το 
βασικό γενετικό υλικό που συγκροτεί τα γονίδια είναι στην ουσία το 
ίδιο για όλους τους οργανισμούς και αποτελείται από μόρια DNA για 
τους περισσότερους οργανισμούς και RNA για μερικούς ιούς. 
(Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάνικα). 
meme = μιμίδιο 
Αναφέρεται στην ιδέα μιας μονάδας πολιτισμικής μεταβίβασης ή 
μιας μονάδας μίμησης. Η λέξη «mimeme» έχει ελληνική προέλευση 
(< μίμημα < μιμούμαι) και έγινε, μετά τη σύντμησή της, 
μονοσύλλαβη για να ηχεί όπως το gene. Θα μπορούσε να λεχθεί 
ότι συγγενεύει με τη λέξη memory (μνήμη) ή με τη γαλλική λέξη 
même (ο ίδιος). 
Η λέξη meme χρησιμοποιείται αρκετά ευρέως και το 1988 
εντάχθηκε στον επίσημο κατάλογο λέξεων που εξετάζονται για να 
περιληφθούν σε μελλοντικές εκδόσεις των ερμηνευτικών λεξικών 
της Οξφόρδης. Η έννοια «meme» ορίζεται ως εξής: a self-
replicating element of culture, passed on by imitation (μιμίδιο: 
αυτοαντιγραφόμενο στοιχείο πολιτισμού μεταδιδόμενο μέσω 
μίμησης). 
Τα μιμίδια αποτελούν θεμελιώδεις μονάδες-φορείς πολιτισμικής 
κληρονομιάς (τραγούδια, τρόποι συμπεριφοράς, μόδα, 
επιστημονικές ιδέες, θρησκευτικές πεποιθήσεις / δοξασίες κτλ.) οι 
οποίες μεταδίδονται από τον έναν εγκέφαλο στον άλλο. 
Ο πολιτισμός εξελίσσεται και μεταδίδεται από γενιά σε γενιά, όπως 
ακριβώς συμβαίνει με τα γονίδια στον φυσικό κόσμο. Τα μιμίδια 
κληροδοτούνται μέσω των εθίμων, της γλώσσας, της κουλτούρας 
γενικότερα από τα γηραιότερα προς τα νεότερα μέλη κάθε 
κοινωνίας. 
Ο όρος meme (μιμίδιο) εισήχθη από τον κοινωνικοβιολόγο 
Richard Dawkins το 1976, κατ’ αναλογίαν προς το gene (γονίδιο). 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
Βιβλία: Richard Dawkins, Το εγωιστικό γονίδιο, Εκδόσεις Κάτοπτρο 
 Aaron Lynch, Thought contagion, Εκδόσεις Basic Books 
 Susan Blackmore & Richard Dawkins, The meme machine 
 Richard Brodie, Virus of the mind 
Άρθρα: Πάσχος Μανδραβέλης, Η επιδημιολογία των ιδεών, «Ελεύθερος 

Τύπος» 11/7/1999 
 Πάσχος Μανδραβέλης, Η γενετική της σκέψης, «Καθημερινή» 

1/6/2008. 
Δ.Π. 

Ομιλία του Προέδρου της ΕΛΕΤΟ 
στην Καβάλα 

Στις 5 Δεκεμβρίου 2008, σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Όμιλος 
Καβάλας για την Διεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ 
Καβάλας) μίλησε ο πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ Κώστας Βαλεοντής με 
θέμα: «Η ελληνική ορολογία ως βασικός παράγοντας για το μέλλον 
της ελληνικής γλώσσας». 
Εκ μέρους του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου, προλόγισε 
ο πρόεδρος Αντώνης Κόντος, ο οποίος και αφιέρωσε την 
εκδήλωση στη μνήμη του Βασίλη Φιλόπουλου, που είχε προτείνει 
μια τέτοια εκδήλωση – ως πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ – πριν από μερικά 
χρόνια, σε επίσκεψή του στον ΟΔΕΓ Καβάλας. Η συμμετοχή μελών 
και μη μελών του Ομίλου ήταν ικανοποιητική. Εκ μέρους του 
Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος του Ομίλου απένειμε στον 
πρόεδρο της ΕΛΕΤΟ τιμητική πλακέτα.  
Η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο των προσπαθειών του νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργοποιήσει περισσότερα μέλη του 
Ομίλου, αλλά και να ευαισθητοποιήσει περισσότερο την τοπική 
κοινωνία σχετικά με την ελληνική γλώσσα, την αξία της και τη 
διάδοσή της. Του ευχόμαστε Καλή Επιτυχία. 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP
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Πώς η ισχύς «πληθύνεται» και κλίνεται... 

Με αφορμή ερώτημα του μέλους της ΕΛΕΤΟ καθηγητή Στέλιου 
Φραγκόπουλου σχετικά με τον πληθυντικό αριθμό του 
ουσιαστικού ισχύς, αν είναι ισχύες ή ισχείς, δεδομένου ότι 
τουλάχιστον δύο σύγχρονα γενικά λεξικά δεν δίνουν καθόλου 
πληθυντικό αριθμό, τέθηκαν υπόψη του ΓΕΣΥ τα ακόλουθα 
στοιχεία που απορρέουν από τη χρήση στην ελληνική 
τυποποίηση. 
Στην ειδική γλώσσα της φυσικής η ισχύς ασφαλώς και έχει 
πληθυντικό και κλίνεται όπως ο ιχθύς και η οσφύς: η ισχύς – της 
ισχύος – την ισχύ – οι ισχύες – των ισχύων – τις ισχύς. (στην 
αιτιατική με ύψιλον και χωρίς έψιλον όπως «τους ιχθύς» και 
«τους μυς»!). Και οπωσδήποτε στα ονόματα αυτά είναι σίγουρα 
λάθος η κατάληξη -είς.  
Ειδικότερα για τα διάφορα είδη ισχύος: 
• ενεργός ισχύς (γεν. της ενεργού ισχύος),  

πληθυντικός: οι ενεργοί ισχύες – των ενεργών ισχύων – τις 
ενεργούς ισχύς 

• άεργη ισχύς (γεν. της άεργης ισχύος),   
πληθυντικός: οι άεργες ισχύες – των άεργων ισχύων – τις 
άεργες ισχύς 

• φαινόμενη ισχύς (γεν. της φαινόμενης ισχύος),  
πληθυντικός: οι φαινόμενες ισχύες – των φαινόμενων ισχύων – 
τις φαινόμενες ισχύς 

• μιγαδική ισχύς (γεν. της μιγαδικής ισχύος),  
πληθυντικός: οι μιγαδικές ισχύες – των μιγαδικών ισχύων – τις 
μιγαδικές ισχύς 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
1 Η πλημμελής διδασκαλία (τα τελευταία χρόνια) και η συνεπαγόμενη 

άγνοια, και επομένως δυσκολία, στην κλίση των επιθέτων ενεργός, 
ανενεργός, αυτενεργός, ραδιενεργός,... που δεν είχαν ακολουθήσει 
το τυπικό της δημοτικής, έχει οδηγήσει συχνά στους τύπους ενεργή 
τιμή και ενεργή ισχύς, αντί των κλασικών ορων ενεργός τιμή και 
ενεργός ισχύς.  

2 Όσο για την «απομετοχοποίηση» της φαινόμενης ισχύος σε 
φαινομενική ισχύ πρόκειται για ορολογικό λάθος που προκαλεί 
εννοιολογική σύγχυση, δεδομένου ότι, στη γενική γλώσσα, ο 
φαινομενικός έχει αντώνυμο τον πραγματικό. Δηλαδή θα συμπέραινε 
κανένας ότι η φαινόμενη ισχύς, ως φαινομενική, δεν είναι 
πραγματική ισχύς, πράγμα που δεν ισχύει· η φαινόμενη ισχύς είναι 
πραγματικός αριθμός ίσος με το μέτρο της μιγαδικής ισχύος. 

Κ.Β. 
 
 
 

«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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Συντάκτες φύλλου:  Κώστας Βαλεοντής, Δημήτρης Παναγιωτάκος 
Εκδοτική Ομάδα:  Κώστας Βαλεοντής, Θεόφιλος Βαμβάκος, 

Άννα Νικολάκη, Κατερίνα Ζερίτη, Τάνια Βαλεοντή 
Τηλέφωνα:  6974321009, 210-8662069 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος (όλα τα φύλλα): http://sfr.ee.teiath.gr/eleto.htm 

Γίνονται δεκτές συνεργασίες. Απαραίτητες προϋποθέσεις τα κείμενα να 
είναι σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, σύντομα και έτοιμα για 
δημοσίευση δίχως να απαιτείται παραπέρα επεξεργασία. 
Τα δημοσιεύματα που προσυπογράφονται με αρχικά απηχούν τις 
προσωπικές απόψεις του/της συντάκτη/συντάκτριάς τους, το πλήρες 
όνομα του/της οποίου/οποίας είναι στη διάθεση της Σύνταξης. Η 
Σύνταξη του “Ο” συνήθως δεν παρεμβαίνει, ούτε σχολιάζει.  
Τα άρθρα της «ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ» έχουν συζητηθεί στο ΓΕΣΥ και 
δημοσιεύονται ύστερα από απόφασή του. 

Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
ή μέρους του «Ο» με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 
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ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society for Terminology (ELETO) 
ΓΡΑΦΕΙΑ: 
Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: 
Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 

 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Τηλ.: 210 8662069, 6974321009, 6974754302 
Τηλεομ.: 210 8068299, 210 8662069 
Ηλ-Ταχ.: Tvaleonti@otenet.gr T 
Ιστότοπος: http://www.eleto.gr/ 

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) 
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Γενική Συνέλευση της ΕΛΕΤΟ  

στις 6 Απριλίου 2009 
 
Αγαπητά μέλη της ΕΛΕΤΟ, 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ σας προσκαλεί στην 
ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση 2009 της ΕΛΕΤΟ που 
συγκαλείται στις 30 Μαρτίου 2009 και, επειδή είναι βέβαιο 
ότι δεν θα επιτευχθεί απαρτία, θα πραγματοποιηθεί οριστικά 
στις 6 Απριλίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00-
21.00, στην αίθουσα συνελεύσεων της Ένωσης 
Ελλήνων Χημικών, Οδός Κάνιγγος 27 (6ος όροφος), με 
Πρακτέα (θέματα Ημερήσιας Διάταξης): 
 1. Εκλογή Προέδρου της Γ.Σ. και δύο πρακτικογράφων 
 2. Απολογισμός Πεπραγμένων 
 3. Οικονομικός Απολογισμός 
 4. Έκθεση Ελέγχου της Ελεγκτικής Επιτροπής 
 5. Απολογισμός/Προγραμματισμός Εργασιών 

Ορολογίας 
 6. Έγκριση Πεπραγμένων ΔΣ, ΓΕΣΥ και 

Προϋπολογισμού 
 7. Άλλα Θέματα 
 8. Καθορισμός ημερομηνίας αρχαιρεσιών και εκλογή 

Εφορευτικής Επιτροπής 
Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το Καταστατικό, στη Γενική 
Συνέλευση μπορούν να συμμετάσχουν τα μέλη όλων των 
κατηγοριών με δικαίωμα λόγου, αλλά δικαίωμα ψήφου 
έχουν μόνο τα ταμειακώς εντάξει τακτικά και ομόλογα μέλη. 
Όσα μέλη δεν είναι ταμειακώς εντάξει θα τακτοποιηθούν την 
ίδια μέρα πριν από τη Συνεδρίαση. 

Φιλικά 
για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΛΕΟΝΤΗΣ    ΤΖΑΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ 
 
 

OROGRAMMA No 94, January – February 2009,  
ISSN 1106-1073 
Bimonthly edition of  
Hellenic Society for Terminology (ELETO) 
Epidavrou & Artemidos 6, GR-15125  MAROUSI   GREECE 

 
 

 

7ο Συνέδριο 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 

22-24 Οκτωβρίου 2009, Αθήνα 
Πρόσκληση για υποβολή ανακοινώσεων 

Η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ), σε συνεργασία με το 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Πανεπιστήμιο Πατρών 
(ΠΠ), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου (ΠΚ), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), το 
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ), τον Ελληνικό 
Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και τον Οργανισμό για τη 
Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ) διοργανώνουν το 7ο 
Συνέδριο “Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία”. Το Συνέδριο θα 
διεξαχθεί στην Αθήνα στις 22-24 Οκτωβρίου 2009. 
Το 7ο Συνέδριο είναι αφιερωμένο στον Αριστοτέλη, πατέρα της 
Οντολογίας και της Λογικής, που αποτελούν θεμέλια της 
σημερινής επιστήμης της Ορολογίας. 
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση αφενός της 
σημερινής κατάστασης της ελληνικής γλώσσας στην ορολογική 
της διάσταση και αφετέρου μεθόδων, πρακτικών και εργαλείων 
της σύγχρονης επιστήμης της Ορολογίας και της εφαρμογής 
τους στην ελληνική γλώσσα – μονογλωσσικά και/ή διαγλωσσικά 
– για την προώθηση της ορολογικής έρευνας και τη συμβολή 
στον σύγχρονο ορολογικό εμπλουτισμό της ελληνικής γλώσσας. 
Θεματολόγιο του Συνεδρίου: 
1 Γλωσσολογικές-Οντολογικές αρχές Ορολογίας (Ορολογία και 

γνώση, αρχές και μέθοδοι οροδοσίας κτλ.) 
2 Διδακτική και Ορολογία 
3 Ορολογία συγκεκριμένων θεματικών πεδίων – Λεξικογραφικές 

και ορογραφικές μελέτες – Συγχρονική και διαχρονική θεώρηση 
4 Ορολογικοί πόροι (ειδικά ερμηνευτικά ή πολύγλωσσα λεξικά, 

συλλογές όρων, σώματα ειδικών κειμένων) – Νέες τεχνολογίες 
και Ορολογία 

5 Τυποποίηση ορολογίας (διεθνοποίηση εννοιών και διαγλωσσική 
τυποποίηση και αντιστοίχιση όρων, προτάσεις ορολογίας) 

6 Ορολογία και μετάφραση 
7 Διάχυση και χρήση των όρων – Ορολογική πολιτική και ρύθμιση 
8 Δραστηριότητα φορέων και οργάνων Ορολογίας 
Γλώσσες: 
Επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η ελληνική, η αγγλική και 
η γαλλική. 
Κρίσιμες ημερομηνίες: 
Υποβολή περιλήψεων ως τις: 15 Μαρτίου 2009 
Κρίση των περιλήψεων ως τις: 10 Απριλίου 2009 
Υποβολή πλήρων κειμένων ως τις:  15 Ιουνίου 2009 
Περιλήψεις και κείμενα: 
Οι εισηγητές που επιθυμούν να παρουσιάσουν ανακοίνωση στο 
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συνέδριο θα υποβάλουν περίληψη σε ηλεκτρονική μορφή 
.doc (MS WORD) σε μία από τις επίσημες γλώσσες του 
συνεδρίου, με έκταση το λιγότερο 200 και το πολύ 300 λέξεις. 
Στο φύλλο της περίληψης θα πρέπει να αναγράφεται 
α) ο υπέρτιτλος: 7ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και 

Ορολογία», Αθήνα, 22-24 Οκτωβρίου 2009,  
β) ο τίτλος της ανακοίνωσης 
γ) τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, ταχ. διεύθυνση, 

τηλέφωνο, τηλεομοιότυπο, ηλ-διεύθυνση) του συγγραφέα ή 
των συγγραφέων και  

δ) η θεματική ενότητα στην οποία εντάσσεται η ανακοίνωση.  
Η περίληψη πρέπει να σταλεί με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ως 
συνημμένο, στη διεύθυνση: valeonti@otenet.gr εντός της 
παραπάνω προθεσμίας. 
Μετά την κρίση των περιλήψεων από την Επιστημονική 
Επιτροπή του Συνεδρίου, οι συγγραφείς που θα επιλεγούν θα 
λάβουν ειδικές προδιαγραφές για τη σύνταξη των πλήρων 
κειμένων των ανακοινώσεών τους. 
Πληροφορίες: 
Γραμματεία του Συνεδρίου: τηλ. +30 210 9323243, +30 
6977529164, ηλ-ταχ. pinelpap@otenet.gr 
Οργανωτική Επιτροπή: τηλ. +30 6974321009, ηλ-ταχ. 
valeonti@otenet.gr  
Ιστότοπος: http://www.eleto.gr/gr/Conference07.htm 

 
 
 

Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με Ορολογία 

(Διαρκής Πίνακας του «Ο») 
Σε κάθε φύλλο του «Ο» ο Πίνακας Συνεδρίων/Συμποσίων/ 
Σεμιναρίων που δημοσιεύεται περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν 
σχέση με Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, 
ή έχουν πρόσφατα διεξαχθεί. Η πληροφόρηση του «Ο» για τις 
εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή ηλεκτρονική 
ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέντρο 
Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/),  και 
από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-aet.net ), 
των οποίων η ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
Ο παρακάτω κατάλογος υπάρχει και συνεχίζεται – με αντίστροφη 
σειρά – και στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ, στα «Ορολογικά νέα». 
1. Διεθνές Συνέδριο «Γλώσσα για ειδικούς και ακαδημαϊκούς 

σκοπούς», 7-8 Φεβρουαρίου 2009, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
Τμήμα Χημείας, Βούτες, Ηράκλειο, που διοργανώνουν οι 
Διδάσκοντες Σύγχρονων Γλωσσών Πανεπιστημίου Κρήτης. 
Πρόσκληση υποβολής εργασιών – Λήξη: 29 Ιουνίου 2008 
(http://LSPcrete.wordpress.com ). 

2. Συνέδριο και Εργομήγυρη σχετικά με Υπηρεσίες εξόρυξης 
δεδομένων – TMS, Λειψία, 23-25 Μαρτίου 2009 (Conference 
and Workshop on Text Mining Services – TMS, Leipzig 23-25 
March 2009) https://sabreconference.wifa.uni-
leipzig.de/frontend/index.php?folder_id=140&ses_id=78d94
61eaa321a59e8db3f6687a7c619 . 

3. 2η Συνάντηση Εργασίας Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων 
που διοργανώνεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης στις 7, 8 και 9 Μαίου 2009 με θέμα: «H 
μεταφρασεολογική έρευνα και η μεταφραστική πρακτική στον 
ελληνόφωνο χώρο». 

4. Διεθνές Συνέδριο «Θεωρία, πρακτική και διδακτική της 
εξειδικευμένης μετάφρασης, Κράιοβα, Ρουμανία 28-29 Μαΐου 
2009 (Colloque international Théorie, pratique et didactique de 
la traduction spécialisée, Craiova, Roumanie, 28-29 mai 2009:  
http://dtil.unilat.org/colocviu_craiova_2009/ ) 

5. 12ο Συνέδριο για τις μειονοτικές γλώσσες, 28-30 Μαΐου 2009, 
Tartu, Εσθονία (International Conference on Minority 
Languages XII, May 28-30, 2009 Tartu, Estonie, 
http://www.icml.ut.ee/). 

6. 9ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας [9th International 
Conference on Greek Linguistics (ICGL 9), 29 October 2009 - 
31 October 2009, Chicago, Illinois, USA] 
icgl2009@ling.osu.edu  

7. 5η Επιστημονική Ημερίδα του παλλατινικού δικτύου Realiter 
«Ορολογία και πολυγλωσσία στη διεθνή οικονομία, Μιλάνο 
(Ιταλία), 9 Ιουνίου 2009 (V Journée scientifique de Réseau 
panlatin, “Terminologie et plurilinguisme dans l'économie 

internationale”, Università Cattolica, Largo Gemelli 1, Milan  
(Italie)Milan (Italie), le 9 juin 2009). realiter@unilat.org 

8. Διεθνές Θερινό Σχολείο Ορολογίας 2009 (TSS2009), 6-10 
Ιουλίου 2009, Πανεπιστήμιο της Κολωνίας (International 
Terminology Summer School 2009 (TSS2009), 6-10 July, the 
Cologne University of Applied Sciences. 
http://www.termnet.org/english/events/tss2009/index.php  

9. 6η Διεθνής Συνδιάσκεψη για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα και 
την Ποιότητα (Θεσσαλονίκη) 9-10 Οκτωβρίου 2009 (6th 
Conference “Standardization, Protypes And Quality: A Means 
Of Balkan Countries’ Collaboration”, October 9-10, 2009, 
Thessaloniki. www.eneprot.gr 

Κ.Β. 
Η ορολογική κατάρτιση στους  

σκοπούς της ΕΛΕΤΟ 
Σε εξέλιξη το Σεμινάριο «Ορολογία και Μετάφραση», σε 

συνεργασία με την «Άσπρη Λέξη» 
Η κατάρτιση στις αρχές και μεθόδους της Ορολογίας τόσο των 
μελών της ΕΛΕΤΟ, όσο και κάθε άλλου ενδιαφερομένου εμπίπτει 
στο πλαίσιο των σκοπών και των δραστηριοτήτων της ΕΛΕΤΟ, ως 
φορέα που ασχολείται αποκλειστικά με την Ορολογία. 
– Από το 2002 μέχρι σήμερα, ο τεως Γ. Γραμματέας και σημερι-

νός Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ Κώστας Βαλεοντής διδάσκει το 
μάθημα «Αρχές Ορολογίας – Ορογραφίας» στο Διεπιστημο-
νικό-διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Τεχνογλωσσία», που λειτουργεί με την ευθύνη του ΕΚΠΑ και 
του ΕΜΠ, σε συνεργασία με το ΙΕΛ. Το μάθημα έχει ήδη 
παραδοθεί σε τέσσερις κύκλους (Τεχνογλωσσία ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και 
V). 

– Τον Μάιο του 2006 ο Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ Κώστας 
Βαλεοντής έδωσε σειρά σεμιναριακών διαλέξεων με θέμα «Οι 
σύγχρονες διαγλωσσικές αρχές της Ορολογίας και η 
εφαρμογή τους στην ελληνική γλώσσα», για τους 
μεταφραστές της Ελληνικής Μεταφραστικής Υπηρεσίας της 
ΕΕ, στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο. 

– Οι διαλέξεις αυτές επανελήφθησαν τον Ιούνιο του 2006 μία 
φορά για τα στελέχη του ΓΕΣΥ1 και δεύτερη για τα στελέχη του 
ΕΛΟΤ. 

– Στο πλαίσιο του έτους τυποποίησης του ΤΕΕ (2008) και της 
συμμετοχής της ΕΛΕΤΟ στις εργασίες της Τεχνικής Επιτροπής 
ΕΛΟΤ/ΤΕ21 «Αρχές και Μέθοδοι Ορολογίας», που λειτουργεί 
με την ευθύνη του ΤΕΕ, το ΤΕΕ – σε συνεργασία με την 
ΕΛΕΤΟ – διοργάνωσε διήμερο σεμινάριο για τις αρχές της 
Ορολογίας, με ομιλητή τον Πρόεδρο της ΕΛΕΤΟ. Η εκδήλωση 
έγινε στις 21-22 Ιανουαρίου 2009. Το σεμινάριο απευθυνόταν 
κυρίως στους μηχανικούς μέλη των επιτροπών του ΤΕΕ. 

– Μέσα στο 2009 άρχισε η συνεργασία της ΕΛΕΤΟ με την 
διαδικτυακή εκδοτική εταιρεία «Άσπρη Λέξη» στη διοργάνωση 
σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων με θέμα την Ορολογία και 
τις εφαρμογές της. Το πρώτο σεμινάριο με θέμα «Ορολογία 
και Μετάφραση» άρχισε στις 28-01-09 και θα περατωθεί στις 
10-06-09. Εισηγητές στο σεμινάριο αυτό είναι τα μέλη της 
ΕΛΕΤΟ: Κώστας Βαλεοντής (Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ και του 
ΓΕΣΥ), Διονύσης Γιαννίμπας (μεταφραστής, μέλος του 
ΓΕΣΥ), Έλενα Μάντζαρη (γλωσσολόγος, Γραμματέας του 
ΓΕΣΥ), Σπύρος Δόικας (μεταφραστής) και Βαλεντίνη 
Καλφαδοπούλου (μεταφράστρια). Λεπτομέρειες στην 
ιστοσελίδα: http://www.asprilexi.com/seminars/  

– Σχεδιάζονται ήδη και άλλες εκδηλώσεις (ημερίδες) της ΕΛΕΤΟ 
με την Άσπρη Λέξη, που θα ανακοινωθούν σύντομα. 

 

Η κοπή της πίτας της ΕΛΕΤΟ  
στις 7 Φεβρουαρίου 2009 

Η εκδήλωση της κοπής της πίτας έγινε στις 7 Φεβρουαρίου 2009, 
στο «Στέκι της Γεύσης», Νέο Ηράκλειο. Η συμμετοχή ήταν 
σημαντική. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο 
ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ κ. Θεοδόσης Τάσιος επίτιμο μέλος της 
ΕΛΕΤΟ και η κυρία Τάσιου καθώς και ο κ. Γιώργος Γκόνος, επίτιμο 
μέλος της ΕΛΕΤΟ και Γ. Δ/ντής της McCain Hellas, αρωγού 
μέλους της ΕΛΕΤΟ. 
Στη σύντομη ομιλία του ο Πρόεδρος χαιρέτισε όλους για τη 
συμμετοχή τους και αναφέρθηκε στο 7ο Συνέδριο «Ελληνική 

                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
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Γλώσσα και Ορολογία», 22-24 Οκτωβρίου 2009, καθώς και στις 
συνεργασίες της ΕΛΕΤΟ αφενός με την διαδικτυακή εκδοτική 
εταιρεία Άσπρη Λέξη και αφετέρου με το διαδικτυακό φόρο 
μεταφραστών Translatum. Έκλεισε την ομιλία του με το μήνυμα-
σύνθημα της φετινής πίτας, που ήταν αφιερωμένο στη σημασία των 
όρων για την επικοινωνία και μετάδοση της γνώσης, τονίζοντας 
χαρακτηριστικά: «Με λίγα λόγια, όταν επικοινωνούμε γλωσσικά και 
ανταλλάσσουμε γνώση – ακόμη και με τη μορφή της απλής 
πληροφορίας – όροι «πάνε κι έρχονται» συνεχώς ανάμεσά 
μας!» 
Από τα πέντε δώρα που κληρώθηκαν: 
– ο κ. Θεοδόσης Τάσιος κέρδισε το Λεξικό Ψυχολογίας – 

Αναστασίας Χουντουμάδη και Λένας Πατεράκη, Έκδοση 2008, 
– ο κ. Κώστας Ριζιώτης κέρδισε το βιβλίο: Η περιπέτεια των 

γλωσσών της Δύσης – Ανριέτ Βαλτέρ, Έκδοση 1994, 
– ο κ. Τζάνος Ορφανός, Γεν. Γραμματέας της ΕΛΕΤΟ, κέρδισε 

το βιβλίο: Το βιβλίο της ολικής άγνοιας – Τζον Λόυντ και Τζον 
Μίτσινσον, Έκδοση 2006 (στα ελληνικά 2008), 

– η κα Αγγελική Ασημακοπούλου, μέλος του ΔΣ της ΕΛΕΤΟ, 
κέρδισε την τσάντα του 6ου Συνεδρίου με όλους τους τόμους 
των 6 Συνεδρίων της ΕΛΕΤΟ και 

– ο κ. Γιάννης Σαριδάκης, κέρδισε στην κλήρωση: δύο βιβλία 
(Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Ασφάλεια Δικτύων) προσφορά του 
φίλου της ΕΛΕΤΟ Λευτέρη Οικονόμου. 

Ολόκληρη η ομιλία του Προέδρου είναι στην ιστοσελίδα:  
http://www.eleto.gr/download/OtherEvents/2009-02-07_Pita2009-
SpeechOfELETOsPresident.pdf  
Φωτογραφίες από την εκδήλωση, προσφορά του μέλους Στέλιου 
Φραγκόπουλου, βρίσκονται στην ιστοσελίδα: 
http://sfr.ee.teiath.gr/htmSELIDES/Technology/Orogramma/photos/
eleto09.htm  
 

    Συνεργασία της ΕΛΕΤΟ με το διαδικτυακό 
φόρο μεταφραστών Translatum 

Κάνοντας δεκτή την προσφορά εκ μέρους του γνωστού 
διαδικτυακού φόρου μεταφραστών Translatum.gr – του οποίου 
διαχειριστές είναι ενεργά και δραστήρια μέλη της ΕΛΕΤΟ – να 
φιλοξενηθεί στο Translatum.gr ειδικό φόρο Μελών της ΕΛΕΤΟ, το 
ΓΕΣΥ δίνει τη δυνατότητα να γίνεται συζήτηση όρων, τα στοιχεία της 
οποίας να λαμβάνει, στη συνέχεια, υπόψη του πριν αυτό καταλήξει 
στις αποφάσεις του επί συγκεκριμένων όρων. Η όλη διεργασία 
αποτελεί διεύρυνση της Κρίσης Μελών που έχει ήδη εφαρμοστεί. Το 
φόρο αυτό έχει αρχίσει να λειτουργεί δοκιμαστικά και ήδη τίθεται 
στη διάθεση όλων των μελών της ΕΛΕΤΟ, αρχιζοντας με τη 
συζήτηση των όρων της Κρίσης Μελών αρ.4. Αργότερα θα δοθεί 
πρόσβαση και στο ευρύ κοινό. 
Τα μέλη της ΕΛΕΤΟ μπορείτε να εγγραφείτε στο Translatum.gr για 
να μπορείτε να συμμετέχετε στο φόρο της ΕΛΕΤΟ (ELETO Forum), 
αλλά και σε όλα τα επιμέρους φόρα του Translatum.gr. 
Η ακριβής ιστοσελίδα εγγραφής είναι: 
http://www.translatum.gr/forum/index.php?action=register 
Μπείτε, εγγραφείτε, με το username (χρηστώνυμο, όνομα χρήστη) 
και το password (διελευτήριο, κωδικό διέλευσης) που θέλετε και, 
στη συνέχεια, στείλτε ένα ηλ-μήνυμα στο διαχειριστή 
(translatum@translatum.gr) λέγοντας το username που χρησιμο-
ποιήσατε, με κοινοποίηση και στην ΕΛΕΤΟ (valeonti@otenet.gr) 
(για να σας περάσει ο διαχειριστής στην ομάδα ΕΛΕΤΟ). 
Μετά την ένταξή σας στην Ομάδα ΕΛΕΤΟ θα μπορείτε να έχετε 
πρόσβαση στην ενότητα ΕΛΕΤΟ:                                                      
http://www.translatum.gr/forum/index.php/board,103.0.html  καθώς 
και στο συγκεκριμένο θέμα που αφορά την Κρίση Μελών αρ.4: 
http://www.translatum.gr/forum/index.php/topic,36067.0.html. 
Η Κρίση Μελών αρ.4 αφορά τους όρους: 

blog (n.) = ιστολόγιο 
blog (a.) = ιστολoγιακός (< ιστολόγι(ο) + -ακός  κατ'  

 αναλογίαν προς το ημερολογιακός) 
blog (v.) = ιστολoγώ, ιστο(λογιο)γραφώ 
blogging (g.) = ιστολόγηση 
blogger (n.) = ιστολόγος, ιστο(λογιο)γράφος 
blogosphere (n.) = ιστολογ(ι)όσφαιρα 

Συγκεντρωτικά (ψήφισαν 10 μέλη), τα αποτελέσματα της Κρίσης 
Μελών αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Οριστική απόφαση 
θα λάβει το ΓΕΣΥ μετά τη συζήτηση στο Φόρο Μελών της ΕΛΕΤΟ. 
 

Αγγλικός όρος Ελληνικός όρος ΝΑΙ ΟΧΙ 
blog (ουσιαστικό) ιστολόγιο 9 1 
blog (επίθετο) ιστολογιακός 9 1 

ιστολογώ 3 1 
ιστολογιογραφώ 3 2 

 
blog (ρήμα) 

ιστογραφώ 4 0 
ιστολόγηση 3 2 
ιστολογιογράφηση 3 2 

blogging (γερούνδιο 
του ρήματος) 

ιστογράφηση 3 2 
ιστολογία 2 3 
ιστολογιογραφία 2 2 

blogging (ουσιαστικό) 

ιστογραφία 3 1 
ιστολόγος 4 1 
ιστολογιογράφος 2 2 

blogger (ουσιαστικό) 

ιστογράφος 4 1 
ιστολογιόσφαιρα 7 0 blogosphere  

(ουσιαστικό) ιστολογόσφαιρα 1 1 
 

Κ.Β. 
 

Λίγη ... ευγένεια με λέξεις 
Ο Σολωμός αμφισβητεί την ευγένεια των λέξεων. Σε διάλογό του ο 
ποιητής λέει: «Τὸ ἴδιο πὲς καὶ γιὰ ταὶς λέξες· ἡ εὐγένειά τους 
κρίνεται ἀπὸ τὴν τέχνη μὲ τὴν ὁποίαν ταὶς μεταχειρίζεσαι».  

Η λέξη ως φωνή είναι ουδέτερη, αν και ούτε η φωνή είναι ουδέτερη 
(κραυγή, γέλιο, κλάμα, γαύγισμα, κ.τ.ό.). Ωστόσο, η λέξη έχει 
κάποια σημασία, η οποία της δίνει ανάλογο χρώμα. Άλλο είναι το 
ουσιαστικό «χαμάλης», το ρήμα «κουβαλώ» και άλλο το 
«μεταφορέας» ή «μεταφέρω, σηκώνω». Υπάρχει μια διαφορά στη 
σημασιακή απόχρωση. 
Είναι εκπληκτικό πως όλοι οι Έλληνες είναι στο δημόσιο βίο, κατά 
κάποιο τρόπο υπεύθυνοι για κάτι και ότι όλοι όσοι έχουν ανάγκη 
από κάτι απευθύνονται σ’ αυτούς τους υπευθύνους, οι οποίοι είναι 
«οι φορείς» ή «αρμόδιοι φορείς». Οι άνθρωποι αυτοί δηλαδή είναι 
φορτωμένοι και κουβαλούν στους ώμους τους σαν χαμάληδες 
κάποιο φορτίο: τα προβλήματα, τα βάρη των συμπολιτών τους. 
Πώς θα φαινότανε αν απυθυνόταν κάποιος στους «χαμάληδες» ή 
τους «κατάλληλους χαμάληδες»; 
Ο «νονός» είναι ένα σεβαστό πρόσωπο που βάφτισε κάποιον. 
Πώς όμως κατάντησε η λέξη στους «νονούς» της νύχτας; Τα 
«άτομα με ειδικές ανάγκες», «η επάρατη νόσος» και όλα τα όμοια 
είναι λίγα δείγματα της προσοχής που δίνεται για την αποφυγή της 
καίριας λέξης... 

Δ.Π. 
 
 
 

Συμβουλευτείτε τις βάσεις όρων που διαθέτει η 
ΕΛΕΤΟ στο Ίντερνετ: 

1. Τηλεπικοινωνίες – Telecommunications: 
www.moto-teleterm.gr/ 

2. Πληροφορική – Information Technology: 
http://inforterm.cs.aueb.gr/  

3. Τομέας της Ορολογίας 
http://www.eleto.gr/gr/termbases.htm 

 
Την πρώτη προσφέρουν η ΕΛΕΤΟ μαζί με τον ΟΤΕ. Αυτή 
περιλαμβάνει όρους που έχουν δημιουργηθεί / επικυρωθεί 
από τη Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας (ΜΟΤΟ) 
και χρησιμοποιούνται σε όλα τα Ελληνικά Πρότυπα 
(πρότυπα ΕΛΟΤ) των Τηλεπικοινωνιών που παράγονται με 
συνεργασία ΟΤΕ και ΕΛΟΤ και εκδίδονται από τον ΕΛΟΤ. 
Τη δεύτερη προσφέρουν η ΕΛΕΤΟ μαζί με το Τμήμα 
Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Αυτή περιλαμβάνει όρους που έχουν δημιουργηθεί / 
επικυρωθεί από την Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 «Ορολογία 
Πληροφορικής» και χρησιμοποιούνται σε όλα τα Ελληνικά 
Πρότυπα (πρότυπα ΕΛΟΤ) που εκδίδει ο ΕΛΟΤ. 
Την τρίτη προσφέρει η ΕΛΕΤΟ. Αυτή περιλαμβάνει όρους που 
έχουν δημιουργηθεί / επικυρωθεί από την τεχνική επιτροπή 
ΤΕΕ-ΕΛΟΤ/ΤΕ21 «Αρχές της Ορολογίας» και 
χρησιμοποιούνται σε όλα τα Ελληνικά Πρότυπα (πρότυπα 
ΕΛΟΤ) του τομέα της Ορολογίας που εκπονεί η επιτροπή και 
εκδίδει ο ΕΛΟΤ 
Και τα τρία όργανα είναι ιδρυτικά συλλογικά μέλη 

της ΕΛΕΤΟ 
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Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

2
PT έλα κι εσύ 

1    expert system: εμπειρογνωσιακό 
σύστημα, έμπειρο σύστημα 

Η ψηφοφορία για την επιλογή καταλληλότερης ελληνικής απόδοσης 
για τον όρο expert system (φύλλο αρ.80) δεν είχε μεγάλη 
ανταπόκριση μεταξύ των αναγνωστών του «Ο». Εν τούτοις, από 
τους 8 που ψήφισαν, οι 5 ήταν υπέρ του όρου εμπειρογνωσιακό 
σύστημα και οι 3 υπέρ του όρου έμπειρο σύστημα από τους 
οποίους οι 2 έβαλαν και ως δεύτερο συνώνυμο όρο το 
εμπειρογνωσιακό σύστημα.  
Η ΜΟΤΟ3 υιοθέτησε το εμπειρογνωσιακό σύστημα, ενώ η ομάδα 
ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ14 υιοθέτησε προσωρινά το εμπειρογνωσιακό 
σύστημα και ως δεύτερο συνώνυμο όρο το έμπειρο σύστημα. Το 
περασμένο καλοκαίρι έμεινε σε δημόσια κρίση επί 4 μήνες το 
πρότυπο ΕΛΟΤ 996.01 (της Ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1) στο οποίο 
υπάρχει και ο όρος expert system. Δεν υποβλήθηκε κανένα σχόλιο 
για τους όρους αυτούς. Η Ομάδα οριστικοποίησε την απόφασή της 
με τους δύο συνώνυμους όρους, με πρώτο (προτιμώμενο) όρο το 
εμπειρογνωσιακό σύστημα. 
Θυμίζουμε και τους ακόλουθους όρους του φύλλου αρ. 80: 

expert {ουσιαστικό} = εμπειρογνώμονας 
expert {επίθετο} = εμπειρογνωσιακός  π.χ. expert analysis = 
εμπειρογνωσιακή ανάλυση 
expertise {ουσιαστικό} = εμπειρογνωσία (που διαθέτει ο 
εμπειρογνώμονας) 
expertise {ουσιαστικό} = εμπειρογνωμοσύνη (= γνωμάτευση 
εμπειρογνώμονα) 

2    Πώς αποδίδεται το letter ως ρήμα; 
Στο ερώτημα «Πώς αποδίδεται το lettered στη φράση additional 
annexes are lettered AA, BB, etc.» δόθηκε η απάντηση: 
Αυστηρά, εδώ έχουμε:  
to letter (= to designate with letters): κατασημαίνω με γράμμα-

τα, κατασημαίνω αλφαβητικά και   
lettering = κατασήμανση με γράμματα, αλφαβητική κατασήμαν-

ση  
(οι όροι κατασημαίνω / κατασήμανση είναι οι αυστηροί όροι της 
Ορολογίας).  
Στον επεξεργαστή κειμένου Word, όμως, η Microsoft αυτήν ακριβώς 
την ενέργεια στην περίπτωση της εδαφιοσήμανσης (βλέπε Βullets 
and numbering) την υπάγει στην αρίθμηση (numbering) των 
εδαφίων. Αν υιοθετήσουμε την ίδια λογική μπορούμε να πούμε:  
to letter (= to designate with letters): κατασημαίνω με γράμμα-

τα, κατασημαίνω αλφαβητικά, αριθμώ αλφαβητικά και  
lettering = κατασήμανση με γράμματα, αλφαβητική κατασήμαν-

ση, αλφαβητική αρίθμηση 
Επομένως: 
additional annexes are lettered AA, BB, etc. = τα πρόσθετα 
παραρτήματα αριθμούνται αλφαβητικά ΑΑ, ΒΒ κτλ. 

3    Πώς αποδίδεται το interface ως ρήμα; 
Στο ερώτημα «Πώς αποδίδεται το interface ως ρήμα» η απάντηση 
υπάρχει και στη Βάση TELETERM: 
interface with (αμετάβατο) = έχω διεπαφή με, διεφάπτομαι με 
interface (μεταβατικό) = φέρω σε διεπαφή (το α με το β), φέρω 

σε διεπαφή (τα α και β) 
interfacing (γερούνδιο) = διέφαψη, διεπαφή 
 

                                                 
2  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
3 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 Τηλε-
πικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), στα πλαίσια επίσημης συνεργασίας με τον 
Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 

4 ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1: Ομάδα Εργασίας 1 “Ορολογία Πληροφορικής” της Τε-
χνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ48 «Ηλεκτρονική Επεξεργασία Πληροφοριών», 
του ΕΛΟΤ. Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ. 

4    Το επίθετο fine ως λεπτοϋφής 
Η απόδοση του επιθέτου fine στους όρους fine graphics και 
image fineness από τη ΜΟΤΟ είναι λεπτοϋφής: 

fine graphics: λεπτοϋφή γραφικά 
image fineness: λεπτοΰφεια εικόνας 

(λεπτός + υφή > λεπτοϋφής > λεπτοΰφεια  όπως:  
λεπτός + μέρος > λεπτομερής > λεπτομέρεια  ή  
δια + αυγή > διαυγής > διαύγεια) 

5    υπόστρωμα και υπο-στρώμα 
Υπάρχει διαφορά της λέξης / έννοιας «υπο-στρώμα» (sub-layer: 
υποδιαίρεση του στρώματος του Μοντέλου Αναφοράς 
Διασύνδεσης Ανοικτών Συστημάτων OSI) και της λέξης / έννοιας 
«υπόστρωμα» (=ό,τι στρώνεται κάτω από κάτι) της γενικής 
γλώσσας. Για το λόγο αυτό η ΜΟΤΟ έχει καθιερώσει το δεύτερο να 
γράφεται με ενωτικό. Σημειώνουμε ότι στην κανονική σύνθεση 
ανεβαίνει ο τόνος. 
Στις αποδόσεις, όμως, των όρων overvoltage και overcurrent 
έχουν επικρατήσει οι σωστοί σχηματισμοί γιατί δεν υπάρχει 
σκοπιμότητα να μην γίνει κανονική σύνθεση: έτσι έχουμε 
υπέρταση και υπέρρευμα (ανεβαίνει ο τόνος). 
(Αλλού, όμως, έχουν επικρατήσει μη κανονικοί σχηματισμοί χωρίς 
να υπάρχει λόγος, όπως καθ' έλξιν από τα μέσα καθιερώθηκαν τα 
πολυμέσα και τα υπερμέσα, ενώ ορθότερα θα ήταν: πολύμεσα 
και υπέρμεσα).  

6   Μετά την Κρίση Μελών αρ.2 
Στην Κρίση Μελών αρ.2 έλαβαν μέρος 11 μέλη της ΕΛΕΤΟ. 
Επειδή οι ψήφοι σχεδόν ισομοιράστηκαν, το ΓΕΣΥ ζήτησε από την 
ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 να αποφασίσει. Η ομάδα κράτησε και τις 
δύο αποδόσεις, όπως αναγράφονται στον πίνακα: 

Αγγλικός 
όρος 

1η ελληνική 
απόδοση 

2η ελληνική απόδοση 

refactor αναπαραγοντοθετώ επανακαθορίζω 
παράγοντες 

refactored αναπαραγοντοθετη-
μένος 

με επανακαθορισμένους 
παράγοντες 

refactoring αναπαραγοντοθέτηση επανακαθορισμός 
παραγόντων {ενέργεια} 

refactorable αναπαραγοντοθετή-
σιμος 

με δυνατότητα 
επανακαθορισμού 
παραγόντων 

refactorability αναπαραγοντοθετη-
σιμότητα 

δυνατότητα 
επανακαθορισμού 
παραγόντων 

refactorship αναπαραγοντοθεσία επανακαθορισμός 
παραγόντων {κατάσταση} 

Κ.Β. 
 

«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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Συντάκτες φύλλου:  Κώστας Βαλεοντής, Δημήτρης Παναγιωτάκος 
Εκδοτική Ομάδα:  Κώστας Βαλεοντής, Θεόφιλος Βαμβάκος, 

Άννα Νικολάκη, Κατερίνα Ζερίτη, Τάνια Βαλεοντή 
Τηλέφωνα:  6974321009, 210-8662069 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος (όλα τα φύλλα): http://sfr.ee.teiath.gr/eleto.htm 

Γίνονται δεκτές συνεργασίες. Απαραίτητες προϋποθέσεις τα κείμενα να 
είναι σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, σύντομα και έτοιμα για 
δημοσίευση δίχως να απαιτείται παραπέρα επεξεργασία. 
Τα δημοσιεύματα που προσυπογράφονται με αρχικά απηχούν τις 
προσωπικές απόψεις του/της συντάκτη/συντάκτριάς τους, το πλήρες 
όνομα του/της οποίου/οποίας είναι στη διάθεση της Σύνταξης. Η 
Σύνταξη του “Ο” συνήθως δεν παρεμβαίνει, ούτε σχολιάζει.  
Τα άρθρα της «ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ» έχουν συζητηθεί στο ΓΕΣΥ και 
δημοσιεύονται ύστερα από απόφασή του. 

Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
ή μέρους του «Ο» με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 

 



 
XΑΛΑΝΔΡΙ 
Νο 215 

 Κωδικός: 3650 

ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society for Terminology (ELETO) 
ΓΡΑΦΕΙΑ: 
Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: 
Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 

 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Τηλ.: 210 8662069, 6974321009, 6974754302 
Τηλεομ.: 210 8068299, 210 8662069 
Ηλ-Ταχ.: Tvaleonti@otenet.gr T 
Ιστότοπος: http://www.eleto.gr/ 

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) 
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Οι αρχαιρεσίες της ΕΛΕΤΟ  
και τα νέα καταστατικά όργανα 

 
Κατά τη Γενική Συνέλευση της ΕΛΕΤΟ (6 Απριλίου 2009) που 
διεξήχθη με απόλυτη επιτυχία υπό την έμπειρη διεύθυνση – και 
πάλι – του εκ παραδόσεως προέδρου Παναγιώτη Βαρλά, ορίστηκε 
η 18 Μαΐου 2009 ως ημέρα των αρχαιρεσιών και για τη διεξαγωγή 
τους εξελέγη Εφορευτική Επιτροπή την οποία αποτελούν τα μέλη: 

Αλέξης Αλεξόπουλος, Πρόεδρος 
Κώστας Ριζιώτης 
Βασίλης Παπαδόπουλος 

και η οποία διεξήγαγε, με άψογες διαδικασίες, τις αρχαιρεσίες. Τόσο 
για τη Γενική Συνέλευση όσο και για τις αρχαιρεσίες διετέθη 
ευγενώς στην ΕΛΕΤΟ η αίθουσα συνελεύσεων της Ένωσης 
Ελλήνων Χημικών, οδός Κάνιγγος 27 (6ος όροφος). 

Μετά τις αρχαιρεσίες και μετά τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου σε σώμα, τα καταστατικά όργανα της ΕΛΕΤΟ - για την 
επόμενη τριετία - έχουν ως εξής: 

1) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
Τακτικοί Σύμβουλοι: 
Κώστας Βαλεοντής, Πρόεδρος 
Άννα Λάμπρου-Γκόνου, Αντιπρόεδρος 
Τζάνος Ορφανός, Γενικός Γραμματέας 
Διονύσης Γιαννίμπας, Ταμίας 
Γιώργος Τσιάμας, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας 
Πηνελόπη Παπαδοπούλου, Βοηθός Ταμία 
Μαρία Καρδούλη 
Αναπληρωματικοί Σύμβουλοι: 
Σπύρος Δόικας 
Αγγελική Ασημακοπούλου 
 

2) Το νέο Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο (ΓΕΣΥ) 
Εκλεγμένοι τακτικοί Σύμβουλοι: 
Κώστας Βαλεοντής, Πρόεδρος 
Μαρία Καρδούλη, Αντιπρόεδρος 
Διονύσης Γιαννίμπας, Γραμματέας 
Άννα Λάμπρου-Γκόνου 
Τζάνος Ορφανός 
Γιώργος Τσιάμας 
Πηνελόπη Παπαδοπούλου 
Εκλεγμένοι αναπληρωματικοί Σύμβουλοι: 
Σπύρος Δόικας 
Αγγελική Ασημακοπούλου 
Σύμβουλοι εκπρόσωποι Συλλογικών Μελών: 
Κατερίνα Ζερίτη 
Δημήτρης Παναγιωτάκος 
Μαρίνα Πανταζίδου 
Γιώργος Πουλάκος 

 

7ο Συνέδριο 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 

22-24 Οκτωβρίου 2009, Αθήνα 
http://www.eleto.gr/gr/Conference07.htm  

 
Εγγραφείτε έγκαιρα! 

(πριν από τις 20-9-09 μειωμένο κόστος συμμετοχής) 
 
Για να εγγραφείτε: 
– Μπείτε στην παραπάνω ιστοσελίδα 
– Κατεβάστε τη φόρμα αίτησης εγγραφής 
– Συμπληρώστε την 
– Στείλτε την στην ηλ-διέυθυνση: valeonti@otenet.gr αφού 

καταβάλετε το κόστος συμμετοχής με έναν από τους 
τρόπους που καθορίζονται στην αίτηση. 

 
Στην ιστοσελίδα θα βρείτε επίσης: 
 

• Το τρίπτυχο του Συνεδρίου (Ελληνικά, Αγγλικά, 
Γαλλικά)  

• Αρχικό Κατάλογο των εγκεκριμένων ανακοινώσεων 
που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο 

• Περιλήψεις των ανακοινώσεων 
 

 
Άλλες πληροφορίες: 
Γραμματεία του Συνεδρίου: τηλ. +30 210 9323243, +30 
6977529164, ηλ-ταχ. pinelpap@otenet.gr 
Οργανωτική Επιτροπή: τηλ. +30 6974321009, ηλ-ταχ. 
valeonti@otenet.gr  

 
Σωτήρης Τεσσέρης 
Ιωάννης Καραϊτιανός 
Άγγελος Πεφάνης 
Άννα Νικολάκη 
Μιχάλης Κωνσταντόπαιδος 
  

3) Η νέα Ελεγκτική Επιτροπή 
Εκλεγμένα Μέλη: 
Νίκος Κωνσταντακάκης, Πρόεδρος 
Σπύρος Βουλόδημος 
Δημήτρης Παναγιωτάκος 
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Ποιες ανακοινώσεις εγκρίθηκαν να 
παρουσιαστούν στο 7ο Συνέδριο 

(τίτλοι – συγγραφείς) 
Ενότητα 1 

Γλωσσολογικές-Οντολογικές αρχές Ορολογίας 
(Ορολογία και γνώση, αρχές και μέθοδοι 

οροδοσίας κτλ.) 
1. Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών 

διλέκτων του τύπου Noun-Noun: εννοιολογική ανάλυση, 
ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους  
Κώστας Βαλεοντής 

2. Η αρχιτεκτονική δομή του επιστημονικού / τεχνικού κειμένου 
Μαρία Καρδούλη 

3. Η παραγωγική κατάληξη -ίτις/-ίτιδα στην ιατρική ορολογία  
Τατιάνα Βαλεοντή 

Ενότητα 2 
Διδακτική και Ορολογία 

4. Διερεύνηση των γλωσσικών τύπων που χρησιμοποιούνται 
στο διαδίκτυο  για την εισαγωγή των εννοιών δύναμη και 
πίεση: πώς σχετίζονται με την ανάπτυξη ‘εναλλακτικών 
ιδεών’ των μαθητών;  
Πιερράτος Θεόδωρος, Πολάτογλου Χαρίτων, Κουμαράς 
Παναγιώτης 

5. Preparing a seminar on Terminology for engineering PhD 
candidates  
M. Pantazidou, K. Valeontis 

6. Διδασκαλία αγγλικής ιατρικής ορολογίας: Νεότερες προτάσεις 
Χριστίνα Γ. Βαρλάμη, Ελένη Χριστοπούλου – Αλετρά 

7. Le cas de l’enseignement de la terminologie de la coiffure  
dans les écoles professionnelles grecques  
Athéna Delaki 

Ενότητα 3 
Ορολογία συγκεκριμένων θεματικών πεδίων – 
Λεξικογραφικές και ορογραφικές μελέτες – 

Συγχρονική και διαχρονική θεώρηση 

8. Terminology concerning the Administration of Justice in 
Ancient Crete  
Ángel Martínez Fernández 

9. Η ελληνική στρατιωτική ορολογία – Αναλυτική παρουσίαση 
και αντιπαραβολή με την αντίστοιχη γερμανική  
Αιμιλία Ροφούζου, 

10. Ορολογία της Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων  
Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 

11. From the Corporate to the Material: How the Translation of 
Liturgical Terms Shifted the Emphasis of Christian Worship 
Todd Harper 

12. Η διεπιστημονική ορολογία του τομέα διαχείρισης σεισμικού 
κινδύνου  
Μασούρα Βασιλική 

13. H αθλητική ορολογία στα λεξικά της Νέας Ελληνικής  
Μαριάννα Κατσογιάννου, Βασίλειος Αργυρόπουλος 

14. Ο γενεσιουργός ρόλος της ελληνικής γλώσσας στην 
ουκρανική ιατρική ορολογία  
Ναταλία Μπασένκο-Κόρμαλη 

15. Η διαχείριση των πόρων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο 
λεξιλόγιο της γαλλικής ιατρικής γλώσσας: προβλήματα 
σημασιολογικής αδιαφάνειας  
Τριανταφυλλιά Σαραφίδου 

16. Από το θησαυρό στην αντίστοιχη οντολογία: μια απόπειρα 
προσέγγισης  σε ένα ειδικό θεματικό πεδίο και τα ορολογικά 
ζητήματα που προκύπτουν  
Κατερίνα Τοράκη 

17. Η μορφολογία των χρωματικών όρων στη Νέα Ελληνική  
Κατερίνα Αλεξανδρή 

18. Terminologie de la politique européenne d’enseignement et 
de formation  
Philippe Tissot, Eleni Koulali 

19. Τυπική και άτυπη χρήση της μετοχής σε επιλεγμένα 
μεταφράσματα  από όργανα της ΕΕ  
Μιχάλης Καλλέργης, Μαριζέτα Γεωργουλέα 

20. Ορολογία και τηλεοπτική δημοσιογραφική γλώσσα – Η 
«στάση υψηλής εικονικής ευμένειας»  
Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη 

Ενότητα 4 
Ορολογικοί πόροι (ειδικά ερμηνευτικά ή 

πολύγλωσσα λεξικά, συλλογές όρων, σώματα 
ειδικών κειμένων) – Νέες τεχνολογίες και 

Ορολογία 

21. Από το παρελθόν στο παρόν: Ηλεκτρονικός θησαυρός  
τοπωνυμίων της Μικράς Ασίας  
Τσαγκογέωργα Δ., Λαμπροπούλου Π., Παπαγεωργίου Χ.

22. Δίγλωσσο ηλεκτρονικό λεξικό στρατιωτικών όρων του 
μηχανικού  
Βασίλειος Σοφίτης, Κατερίνα Θ. Φραντζή 

23. Κατασκευή σώματος κειμένων οικονομικού περιεχομένου και 
συμφραστικών πινάκων  
Ελένη Τζιάφα 

24. Κατασκευή πολυγλωσσικού θησαυρού από ετερογενείς 
πηγές  
Μαρία Γαβριηλίδου 

25. Η Φυλο-Παιδεία  
Αλεξάνδρα Κούτρα, Ευαγγελία Τριανταφύλλη, Σοφία 
Τρυπαναγνωστοπούλου 

26. The realisation of a national term bank – how and why?  
Henrik Nilsson 

Ενότητα 5 
Τυποποίηση ορολογίας (διεθνοποίηση εννοιών και 
διαγλωσσική τυποποίηση και αντιστοίχιση όρων, 

προτάσεις ορολογίας) 
27. Πώς έγιναν όροι οι δανεισμένες ελληνικές λέξεις (συμβολή 

στη μελέτη της εκκλησιαστικής ορολογίας)  
Eka Tchkoidze 

28. Νομική ορολογία του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 
Ελληνική,  την Λιθουανική και την Λεττονική: ο αναλογικός 
κανόνας, η ορολογική ισοδυναμία και τα σχετικά 
μεταφραστικά ζητήματα  
Παναγιώτης Γ. Κριμπάς 

Ενότητα 6 
Ορολογία και μετάφραση 

29. Μελέτη φρασεολογικών όρων: καταγραφή και απόδοσή τους  
από τα ισπανικά στα ελληνικά  
Ευλαμπία Κ. Χέλμη 

30. Are Grammatical Terminologies Translatable?:  A Debate 
about the “Subject” in Japanese Grammar  
Keisuke Kasuya, Maria Kovanib 

31. Η ορολογική ασάφεια των οικονομικών κειμένων  ως 
μεταφραστικό πρόβλημα  
Παναγιώτης Ι. Κελάνδριας 

32. Επικοινωνία ρίσκου και μετάφραση: Η περίπτωση της 
μεταβίβασης  γνώσεων στα τεχνικά και ιατρικά κείμενα  
Αναστασία Παριανού 

33. Ορολογία και Μετάφραση. Οι μεταφραστικές πρακτικές και η 
αντιμετώπιση της αγγλικής γλώσσας ως ορολογικής lingua 
franca  
Θάνος Μεντζελόπουλος 

34. Σημασιολογική νεολογία στην ιστορική ορολογία: αιτία 
πολυσημίας;  
Βυζάς Θεόδωρος 
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Ενότητα 7 
Διάχυση και χρήση των όρων – Ορολογική πολιτική 

και ρύθμιση 

35. Η μεταφρασεολογία ως αυτόνομη επιστήμη και τα γνωστικά 
αντικείμενα  στα φ.ε.κ. διορισμού μελών δ.ε.π. στα ελληνικά 
α.ε.ι.  
Ελένη Κασάπη 

36. The goal of terminology, revisited – Basics in times of global 
crises and beyond  
Jan Roukens 

37. Ζητήματα ορολογικού σχεδιασμού:  θεωρία και πράξη  
Διονύσης Γιαννίμπας 

Ενότητα 8 
Δραστηριότητα φορέων και οργάνων Ορολογίας 

38. ΚΟΡΑΗΣ : Έντυπο και Ηλεκτρονικό Ελληνο-Αγγλικό Λεξικό 
Γεώργιος Κοκκινάκης, Ελένη Κουτσογεωργοπούλου, 
Δημήτριος Λύρας, Κυριάκος Σγάρμπας 

39. Labtestonline.gr: ένας νέος διαδικτυακός τόπος με 
εκλαϊκευμένες πληροφορίες για τις διαγνωστικές 
εργαστηριακές εξετάσεις  και την ορολογία τους στα Ελληνικά 
Αλέξανδρος Χαλιάσος, Αικατερίνη Ψαρρά, Χρύσανθος 
Μητρόπουλος 

 

Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με Ορολογία 

(Διαρκής Πίνακας του «Ο») 
Σε κάθε φύλλο του «Ο» ο Πίνακας Συνεδρίων/Συμποσίων/ 
Σεμιναρίων που δημοσιεύεται περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν 
σχέση με Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, 
ή έχουν πρόσφατα διεξαχθεί. Η πληροφόρηση του «Ο» για τις 
εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή ηλεκτρονική 
ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέντρο 
Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/),  και 
από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-aet.net ), 
των οποίων η ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
Ο παρακάτω κατάλογος υπάρχει και συνεχίζεται – με αντίστροφη 
σειρά – και στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ, στα «Ορολογικά νέα». 
1. 2η Συνάντηση Εργασίας Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων 

που διοργανώνεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης στις 7, 8 και 9 Μαίου 2009 με θέμα: «H 
μεταφρασεολογική έρευνα και η μεταφραστική πρακτική στον 
ελληνόφωνο χώρο». 

2. Διεθνές Συνέδριο «Θεωρία, πρακτική και διδακτική της 
εξειδικευμένης μετάφρασης, Κράιοβα, Ρουμανία 28-29 Μαΐου 
2009 (Colloque international Théorie, pratique et didactique de 
la traduction spécialisée, Craiova, Roumanie, 28-29 mai 2009:  
http://dtil.unilat.org/colocviu_craiova_2009/ ) 

3. 30ή Συνάντηση Εργασίας του Τομέα Γλωσσολογίας του 
Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. στις 2 και 3 Μαΐου του 2009. 
Aφιερωμένη στον Μ. Τριανταφυλλίδη με την ευκαιρία της 
συμπλήρωσης 50 ετών από τον θάνατό του 

4. Συνέδριο Translation World, «Traduction et priorités mondiales   
—   Translating Global Priorities», Toronto, Canada, 11-13 May 
2009. 

5. 12ο Συνέδριο για τις μειονοτικές γλώσσες, 28-30 Μαΐου 2009, 
Tartu, Εσθονία (International Conference on Minority 
Languages XII, May 28-30, 2009 Tartu, Estonie, 
http://www.icml.ut.ee/). 

6. TOTh 09 – Ορολογία και Οντολογία: Θεωρίες και εφαρμογές, 
Annecy - 4 & 5 Ιουνίου 2009 (Conférence TOTh 09 – 
Terminologie & Ontologie : Théories et Applications, Annecy - 4 
& 5 juin 2009) 

7. 5η Επιστημονική Ημερίδα του παλλατινικού δικτύου Realiter 
«Ορολογία και πολυγλωσσία στη διεθνή οικονομία, Μιλάνο 
(Ιταλία), 9 Ιουνίου 2009 (V Journée scientifique de Réseau 
panlatin, “Terminologie et plurilinguisme dans l'économie 
internationale”, Università Cattolica, Largo Gemelli 1, Milan  
(Italie)Milan (Italie), le 9 juin 2009). realiter@unilat.org 

8. Διεθνές Θερινό Σχολείο Ορολογίας 2009 (TSS2009), 6-10 
Ιουλίου 2009, Πανεπιστήμιο της Κολωνίας (International 
Terminology Summer School 2009 (TSS2009), 6-10 July, the 

Cologne University of Applied Sciences. 
http://www.termnet.org/english/events/tss2009/index.php  

9. 6η Διεθνής Συνδιάσκεψη για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα και 
την Ποιότητα (Θεσσαλονίκη) 9-10 Οκτωβρίου 2009 (6th 
Conference “Standardization, Protypes And Quality: A Means 
Of Balkan Countries’ Collaboration”, October 9-10, 2009, 
Thessaloniki. www.eneprot.gr 

10. 1ο Διεθνές Συνέδριο γλωσσικής πολιτικής και γλωσσικού 
σχεδιασμού – 1st International Conference on Language 
Policy and Language Planning (MedLPLP), 17 έως 19 
Οκτωβρίου 2009, Λευκωσία. http://www.greek-
language.gr/greekLang/portal/blog/archive/2008/11/12/146
0.html 

11. 9ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας [9th 
International Conference on Greek Linguistics (ICGL 9), 29 
October 2009 - 31 October 2009, Chicago, Illinois, USA] 
icgl2009@ling.osu.edu 

Κ.Β. 

Νεφοϋπολογιστική (Cloud computing) 
Στο παρελθόν οι υπολογιστές ηταν σε συστάδες (clusters) 
προκειμένου να διαμορφώσουν έναν ενιαίο μεγαλύτερο 
υπολογιστή. Η τεχνική επέτρεπε σε χρήστες να διαμορφώσουν 
τους υπολογιστές έτσι ώστε να επικοινωνούν μεταξύ τους με τη 
χρησιμοποίηση ειδικών πρωτοκόλλων. 
Στην αρχή της δεκαετίας του 90 δημιουργήθηκε μια νέα έννοια, το 
πλέγμα (grid), ανάλογη του ηλεκτρικού πλέγματος όπου οι 
χρήστες μπορούσαν να συνδεθούν μέσω του πλέγματος και να 
χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Κατ’ επέκταση θα 
μπορούσε να ισχύσει και για τους πόρους τών υπολογιστών με μία 
σύνδεση σε πλέγμα υπολογιστών και με κοστολόγηση ανάλογη 
της χρήσης. 
Ένα εμπόδιο ήταν η διαμονή των δεδομένων. Λόγω της 
κατανεμημένης φύσης του πλέγματος οι υπολογιστικοί κόμβοι θα 
μπορούσαν να τοποθετηθούν οπουδήποτε στον κόσμο, τα 
δεδομένα όμως στα οποία η CPU θα εκτελούσε τις διαδικασίες της 
θα μπορούσε να ήταν αρκετά μακρυά προκαλώντας καθυστέρηση 
στην ανάκτησή τους. 
Η εξέλιξη της έννοιας του πλέγματος ήταν η υπηρεσία που 
προσφέρεται στο διαδίκτυο που ονομάστηκε σύννεφο (cloud). 
Η νεφοϋπολογιστική παίρνει την έννοια της πλεγματοϋπο-
λογιστικής  (grid computing) και την ολοκληρώνει σε μια 
υπηρεσία η οποία προσφέρεται από κέντρα δεδομένων (data 
centers) μέσω του διαδικτύου. 
Η νεφοϋπολογιστική υποδομή αποτελειται σήμερα από υπηρεσίες 
που προσφέρονται μέσω κέντρων δεδομένων που δημιουργούνται 
σε εξυπηρετητές (servers) με διάφορα επίπεδα ψηφιακών 
τεχνολογιών. 
Μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά της νεφοϋπολογιστικής είναι 
η ελαχιστοποίηση της επενδυτικής δαπάνης των πελατών, η 
χρησιμοποίηση καλύτερης ποιότητας λογισμικού με χαμηλότερο 
κόστος και η δυνατότητα των χρηστών να χρησιμοποιούν την 
υπολογιστική τεχνολογία ασχέτως της θέσης τους ή των εργαλείων 
που διαθέτουν. 
Το προβλεπόμενο αποτέλεσμα της ανάπτυξης της 
νεφοϋπολογιστικής είναι η συγκέντρωση υπολογιστικής ισχύος σε 
λιγότερους χώρους με χαμηλό κόστος εγκατάστασης και 
λειτουργίας, καθώς και συγκέντρωση λογισμικού σε λιγότερα 
κέντρα στα οποία η δημιουργία, η συντήρηση και η υποστήριξη του 
νεφολογισμικού θα γίνεται παγκόσμια από λιγότερες ομάδες 
ικανών επιστημόνων. 
Ενω η νεφοϋπολογιστική υπόσχεται πολλά οφέλη σε εταιρείες και 
άτομα , ενέχει μερικούς σοβαρούς κινδύνους που αφορούν στην 
ασφάλεια των δεδομένων. 
Η νεφοϋπολογιστική θεωρείται από τους ειδικούς το απώτατο 
βήμα ολοκλήρωσης της παγκοσμιοποίησης. 
“The Economist”, Δεκέμβριος 2008 

Δ.Π. 
 

UNTERM (http://unterm.un.org/) 
Η Βάση Ορολογίας των Ηνωμένων Εθνών! 

Αφορμή για γνωριμία με την – πολύ ενδιαφέρουσα – 6γλωσση 
Βάση Όρων UNTERM του ΟΗΕ στάθηκε το ερώτημα του 
Κ. Φλωρίδη (μαθητή του 1ου Γενικού Λυκείου Κιλκίς) σχετικά με 
τη διεθνή απόδοση του όρου πνευματικά δικαιώματα: 
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Ο διαδεδομένος όρος για τα πνευματικά δικαιώματα (δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας) είναι ο αγγλικός όρος Intellectual 
Property Rights και κυρίως το αρκτικόλεξό του: IPR. Ο όρος έχει 
ισοδύναμη απόδοση στις διάφορες γλώσσες (π.χ. γαλλικά: droits 
de propriétés intellectuelles, γερμανικά: Geistiges Eigentum 
ιταλικά: Diritti di proprietà intellettuale...) αλλά το αρκτικόλεξο IPR 
έχει διεθνή χρήση.  
Όσο για τον ΟΗΕ και αυτός χρησιμοποιεί το IPR, αφού από τη 
βάση ορολογίας του UNTERM, με αναζήτηση "IPR", λαμβάνουμε 
ένα 6-γλωσσο λήμμα: στα αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, ρωσικά, 
κινεζικά και αραβικά. 
Τη Βάση UNTERM συντηρεί η Ομάδα Ορολογίας (Terminology 
Team) του Τμήματος Ορολογίας και Αναφοράς (Terminology and 
Reference Section) της Υποδιεύθυνσης Τεκμηρίωσης 
(Documentation Division) της Διεύθυνσης DGACM (Department for 
General Assembly and Conference Management) που εδρεύει στη 
Νέα Υόρκη. 

Κ.Β. 
 
 
 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

1
PT έλα κι εσύ 

Τρεις νέες μαθηματικές έννοιες  
ονοματοδοτημένες στα ελληνικά  

βρήκαν την αγγλική τους απόδοση 
– Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ελληνικής 

πρωτογενούς ονοματοδοσίας – 
Ο κ. Βασίλης Παπαδίνας, κατά την διεξαγωγή της πτυχιακής του 
εργασίας στο Τμήμα Πληροφορικής του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Πάτρα) αντιμετώπισε ένα πρόβλημα ορολογίας 
για το οποίο απευθύνθηκε στην ΕΛΕΤΟ. 
Ο κ. Παπαδίνας, πραγματευόμενος το θέμα του, που υπάγεται στη 
Θεωρία των γράφων (Graph theory), χρειάστηκε να αντιμετωπίσει 
το λεγόμενο Πρόβλημα του περιοδεύοντος πωλητή (Traveling 
Salesman Problem – TSP). 
Το πρόβλημα TSP είναι το εξής: Με δεδομένο έναν αριθμό πόλεων, 
ένας περιπλανώμενος πωλητής ξεκινώντας από μία πόλη, θα 
πρέπει να επισκεφτεί όλες τις άλλες πόλεις από μία μόνο φορά και 
να επιστρέψει στην πόλη από όπου αρχικά ξεκίνησε, να κάνει 
δηλαδή μία κυκλική περιοδεία. Ο υπολογισμός όλων των δυνατών 
κυκλικών περιοδειών του πωλητή προσδιορίζεται από ένα 
μαθηματικό τύπο που περιλαμβάνει τον αριθμό των πόλεων σε 
παραγοντική μορφή, ο υπολογισμός του οποίου – σε περίπτωση 
μεγάλου αριθμού πόλεων – χρειάζεται χειρισμό φυσικών αριθμών 
με απαγορευτικά μεγάλο αριθμό ψηφίων (φαινόμενο που λέγεται 
παραγοντική έκρηξη). Ο κ. Παπαδίνας επινόησε ένα μαθηματικό 
μέγεθος μέσω του οποίου μπορεί κανείς να αποφύγει την 
παραγοντική έκρηξη, να μη χρειαστεί δηλαδή να υπολογίσει 
παραγοντικά μεγέθη (factorials). Το μέγεθος αυτό το ονόμασε 
εξωπαραγοντικό άθροισμα. Ο ορισμός του εξωπαραγοντικού 
αθροίσματος τον οδήγησε στη συνέχεια στον ορισμό ενός 
συμπληρωματικού μεγέθους το οποίο ονόμασε αντίστροφο 
εξωπαραγοντικό άθροισμα. Τέλος, μια τρίτη έννοια που όρισε και 
χρησιμοποίησε για πρώτη φορά ο κ. Παπαδίνας ήταν ένα μέγεθος 
που ονόμασε αθροιστικό γράφο. (οι ακριβείς ορισμοί και 
υπολογισμοί των μεγεθών αυτών ξεφεύγουν από τα όρια του «Ο». 
Λεπτομέρειες που θα ήθελε να ζητήσει κάποιος αναγνώστης 
μπορούν να τεθούν στη διάθεσή του από το ΓΕΣΥ). 
Η «βοήθεια» που ο (δημιουργός των εννοιών) κ. Παπαδίνας ζήτησε 
από την ΕΛΕΤΟ – με την άδεια και των μελών της επιτροπής 
καθηγητών που επέβλεψε την εργασία του – ήταν η ονοματοδότηση 
των τριών παραπάνω εννοιών στα αγγλικά, δηλαδή η δημιουργία 
των αγγλικών ισοδύναμων όρων, ώστε αυτοί να 
χρησιμοποιηθούν στο αγγλικό μετάφρασμα της εργασίας του, για 
την υποβολή της για δημοσίευση σε διεθνές επίπεδο. Πρώτες 
υποψήφιες αποδόσεις που είχε υπόψη του ήταν: out-factorial 
sum, reverse out-factorial sum και adding graph, αντίστοιχα. 
Έγινε ανάλυση των εννοιών και εξετάστηκαν οι ελληνικοί όροι που ο 
δημιουργός των εννοιών είχε επιλέξει. Για τον ελληνικό όρο 
αντίστροφο εξωπαραγοντικό άθροισμα προτάθηκε και ο 
συνώνυμος όρος συμπληρωματικό εξωπαραγοντικό άθροισμα 
και στη συνέχεια για καθεμιά έννοια προτάθηκε ο αντίστοιχος 
αγγλικός όρος.  

                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

Η χρησιμοποίηση του συνθετικού out- για τους δύο πρώτους 
όρους θεωρήθηκε ακατάλληλη· αντ’ αυτού προτάθηκε το πρόθεμα 
extra-. 
Για τον αθροιστικό γράφο επισημάνθηκε ότι ήδη υπάρχει 
αγγλικός όρος sum graph που κατασημαίνει συγκεκριμένη και 
εντελώς διαφορετική έννοια, ενώ οι λέξεις adding, additive και 
additional κρίνονται ακατάλληλες (αφού ο ίδιος ο γράφος αυτός 
δεν προσθέτει ούτε είναι πρόσθετος, αλλά περιλαμβάνει επιμέρους 
αθροίσεις). Προτάθηκε η παραγωγή του αγγλικού όρου να μην 
είναι από το ρήμα add (προσθέτω) ούτε από τη λέξη sum 
(άθροισμα, αθροίζω), αλλά από τη λέξη summation (άθροιση). 
Η τελική πρόταση, λοιπόν, που έγινε δεκτή τόσο από τον 
κ. Παπαδίνα όσο και από την αρμόδια επιτροπή ήταν: 

εξωπαραγοντικό άθροισμα extra-factorial sum 

αντίστροφο εξωπαραγοντικό 
άθροισμα, 
συμπληρωματικό 
εξωπαραγοντικό άθροισμα 

inverse extra-factorial 
sum, 
complementary extra-
factorial sum 

αθροιστικός γράφος summational graph 

 
Η επινόηση/δημιουργία νέων εννοιών – δηλαδή νέας γνώσης – 
στις επιστημονικές δημοσιεύσεις Ελλήνων επιστημόνων δεν 
αποτελεί, ασφαλώς, σπάνιο φαινόμενο. Επειδή, όμως, η 
συντριπτική πλειονότητα των εργασιών αυτών συντάσσεται στα 
αγγλικά οι έννοιες αυτές ονοματοδοτούνται πρώτα στην αγγλική. 
Αργότερα απασχολεί τους συγγραφείς – αν τους απασχολήσει! – η 
απόδοσή τους στα ελληνικά. 
Η περίπτωση του κ. Παπαδίνα – που απασχόλησε και τον 
ημερήσιο τύπο – έχει το ιδιαίτερο (και σπάνιο) χαρακτηριστικό ότι 
πρόκειται για πτυχιακή εργασία. Η σύνταξη της εργασίας αυτής  
έγινε από την αρχή στα ελληνικά και ο πρωτογενής σχηματισμός 
των όρων με τους οποίους αποδόθηκαν οι νέες έννοιες έγινε στην 
ελληνική γλώσσα ως γλώσσα πηγής. Η υιοθέτηση-δημιουργία 
των αγγλικών ισοδύναμων όρων αποτελεί δευτερογενή 
σχηματισμό όρων στην αγγλική γλώσσα ως γλώσσα-στόχου. 
Επισημαίνουμε ότι, στην προκείμενη περίπτωση, ο φοιτητής - 
συγγραφέας της εργασίας, επεξεργάστηκε τη γνώση της Θεωρίας 
των γράφων – και όποια μαθηματική ή άλλη γνώση επιστράτευσε 
για την εργασία του – στην ελληνική γλώσσα, γιατί είχε διδαχτεί 
και κατανοήσει αυτήν τη γνώση στην ελληνική γλώσσα· και έτσι 
ακριβώς θεωρούμε ότι πρέπει να γίνεται στα ελληνικά 
πανεπιστήμια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θέτουμε σε δεύτερη 
μοίρα την παράλληλη άντληση «ξενόγλωσσης» γνώσης από την 
εκάστοτε σχετική ξενόγλωσση βιβλιογραφία/αρθρογραφία. 
Απεναντίας, ο τομέας της Ορολογίας είναι παρών και έτοιμος να 
βοηθήσει στη διαγλωσσική αντιστοίχιση των όρων για την έγκαιρη 
και έγκυρη διαγλωσσική μεταφορά της γνώσης. 

Κ.Β. 
 

«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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Συντάκτες φύλλου:  Κώστας Βαλεοντής, Δημήτρης Παναγιωτάκος 
Εκδοτική Ομάδα:  Κώστας Βαλεοντής, Θεόφιλος Βαμβάκος, 

Άννα Νικολάκη, Κατερίνα Ζερίτη, Τάνια Βαλεοντή 
Τηλέφωνα:  6974321009, 210-8662069 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος (όλα τα φύλλα): http://sfr.ee.teiath.gr/eleto.htm 

Γίνονται δεκτές συνεργασίες. Απαραίτητες προϋποθέσεις τα κείμενα να 
είναι σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, σύντομα και έτοιμα για 
δημοσίευση δίχως να απαιτείται παραπέρα επεξεργασία. 
Τα δημοσιεύματα που προσυπογράφονται με αρχικά απηχούν τις 
προσωπικές απόψεις του/της συντάκτη/συντάκτριάς τους, το πλήρες 
όνομα του/της οποίου/οποίας είναι στη διάθεση της Σύνταξης. Η 
Σύνταξη του “Ο” συνήθως δεν παρεμβαίνει, ούτε σχολιάζει.  
Τα άρθρα της «ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ» έχουν συζητηθεί στο ΓΕΣΥ και 
δημοσιεύονται ύστερα από απόφασή του. 

Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
ή μέρους του «Ο» με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 
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Hellenic Society for Terminology (ELETO) 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Τηλ.: 210 8662069, 6974321009, 6974754302 
Τηλεομ.: 210 8068299, 210 8662069 
Ηλ-Ταχ.: Tvaleonti@otenet.gr T 
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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) 
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Το 7ο Συνέδριο πλησιάζει! 

Στο ΕΚΠΑ η εναρκτήρια 
Στο Ευγενίδειο οι εργασίες 

Η ΕΛΕΤΟ και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(ΕΚΠΑ) είναι οι κύριοι συνδιοργανωτές του 7ου Συνεδρίου 
“Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία”. Μαζί τους: το Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του 
Λόγου, ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης και ο Οργανισμός 
για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας. Όλοι σχεδόν οι 
συνδιοργανωτές συμμετείχαν και στη διοργάνωση των 
προηγούμενων 6 συνεδρίων. 
Το 7ο Συνέδριο είναι αφιερωμένο στον Αριστοτέλη, πατέρα της 
Οντολογίας και της Λογικής, που αποτελούν θεμέλια της σημερινής 
επιστήμης της Ορολογίας. Αν και έχουν περάσει 24 αιώνες από τη 
γέννηση και δράση του Σταγειρίτη φιλοσόφου, η παρουσία του 
είναι ζωντανή στην ορολογική θεωρία και πράξη κάθε επιστήμης· 
στην πραγμάτωση του επιστημονικού λόγου, του οποίου (κατά τον 
I. Düring1 ) μπορεί να θεωρηθεί ο δημιουργός. 
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση αφενός της σημερινής 
κατάστασης της ελληνικής γλώσσας στην ορολογική της διάσταση 
και αφετέρου μεθόδων, πρακτικών και εργαλείων της σύγχρονης 
επιστήμης της Ορολογίας και της εφαρμογής τους στην ελληνική 
γλώσσα – μονογλωσσικά και/ή διαγλωσσικά – για την προώθηση 
της ορολογικής έρευνας και τη συμβολή στον σύγχρονο ορολογικό 
εμπλουτισμό της ελληνικής γλώσσας. 
Την εναρκτήρια συνεδρία, που θα πραγματοποιηθεί το από-
γευμα της 22ας Οκτωβρίου 2009 (ώρα 19.00) στην Αίθουσα 
Τελετών του ΕΚΠΑ (Προπύλαια, Πανεπιστημίου 30), θα 
παρακολουθήσουν οι σύνεδροι και πολλοί προσκεκλημένοι της 
ΕΛΕΤΟ, του ΕΚΠΑ και των λοιπών συνδιοργανωτών. Εκτός από 
τους χαιρετισμούς των συνδιοργανωτών και την υποδοχή των 
συνέδρων, ο καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης Βασίλης Κάλφας θα εκφωνήσει πανηγυρική ομιλία 
σχετικά με το έργο και τον λόγο του Αριστοτέλη. 
Οι εργασίες του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στις 23 και 24 
Οκτωβρίου στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδου (Λεωφ. 
Συγγρού 387, Αθήνα).  

Κ.Β. 
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1  Πηγή: 2009 ΣΚΑΪ ΒΙΒΛΙΟ – ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ – Αριστοτέλης, του 
Βασίλη Κάλφα. 

 

7ο Συνέδριο 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 

22-24 Οκτωβρίου 2009, Αθήνα 
http://www.eleto.gr/gr/Conference07.htm  

 
Εγγραφείτε έγκαιρα! 

(πριν από τις 20-9-09 μειωμένο κόστος συμμετοχής) 
 
Για να εγγραφείτε: 
– Μπείτε στην παραπάνω ιστοσελίδα 
– Κατεβάστε τη φόρμα αίτησης εγγραφής 
– Συμπληρώστε την 
– Στείλτε την στην ηλ-διέυθυνση: valeonti@otenet.gr αφού 

καταβάλετε το κόστος συμμετοχής με έναν από τους 
τρόπους που καθορίζονται στην αίτηση. 

 
Στην ιστοσελίδα θα βρείτε επίσης: 
 
• Το τρίπτυχο του Συνεδρίου (Ελληνικά, Αγγλικά, 

Γαλλικά)  
• Αρχικό Κατάλογο των εγκεκριμένων ανακοινώσεων 

που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο 
• Περιλήψεις των ανακοινώσεων 
 

 
Άλλες πληροφορίες: 
Γραμματεία του Συνεδρίου: τηλ. +30 210 9323243, +30 
6977529164, ηλ-ταχ. pinelpap@otenet.gr 
Οργανωτική Επιτροπή: τηλ. +30 6974321009, ηλ-ταχ. 
valeonti@otenet.gr  

 
 

Δέκα ερωτήσεις: για την ΕΛΕΤΟ, 
για την ελληνική γλώσσα, 
για την ελληνική ορολογία 

Μια συνέντευξη του Προέδρου της ΕΛΕΤΟ, Κώστα Βαλεοντή 
που δόθηκε πριν από ένα χρόνο (Ιούλιος 2008) στη 
δημοσιογράφο Νεκταρία Καρακώστα, αλλά δεν 

δημοσιεύτηκε... 

1. Πότε και πώς αποφασίστηκε η ίδρυση της ΕΛΕΤΟ; 
Είστε εσείς ο ιδρυτής;  

Η ΕΛΕΤΟ είναι επιστημονική ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
και ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 1992. Η ίδρυσή της ήταν 
αποτέλεσμα της επιθυμίας και βούλησης ενός πυρήνα 
επιστημόνων που από αρκετά χρόνια πριν ήταν 
δραστηριοποιημένοι στον τομέα της Ορολογίας οι περισσότεροι 
στο πλαίσιο των εργασιών της ελληνικής τυποποίησης. Ήταν τα 
μέλη επτά επιτροπών / ομάδων που λειτουργούσαν επίσημα με 
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την ευθύνη των φορέων ΕΛΟΤ2, ΟΤΕ3, ΕΛΚΕΠΑ4, ΤΕΕ5, ΠΣΔΜ-Η6, 
ΕΙΣ7 και ΕΚΔΔ8 και παρήγαν ελληνικούς όρους στα θεματικά 
πεδία Ακουστική, Τηλεπικοινωνίες, Πληροφορική, Αρχές της 
Ορολογίας, Γενική τεχνική ορολογία, Ιατρική και Δημόσια Διοίκηση. 
Αυτοί και μερικοί άλλοι μεμονωμένοι επιστήμονες με έντονο 
ενδιαφέρον για την ελληνική ορολογία αποτέλεσαν το σύνολο των 
46 ιδρυτικών μελών.  
Ρωτήσατε αν είμαι ο ιδρυτής. Αν υπάρχει μία – η πιο βασική – 
αρχή λειτουργίας που έχει φυλάξει ως κόρη οφθαλμού η ΕΛΕΤΟ 
από την πρώτη στιγμή μέχρι σήμερα είναι η συλλογικότητα. 
Ιδρυτές ήμαστε και τα 46 ιδρυτικά μέλη. Αν θέλετε να με ξεχωρίσετε 
μπορώ να σας πω: Είμαι από τους πρωτεργάτες· ήμουν ο 
Υπεύθυνος των δύο πρώτων και σήμερα των τριών από τις επτά 
παραπάνω ομάδες και βασικό μέλος άλλων δύο από αυτές· ήμουν 
ως το 2006 Γενικός Γραμματέας και πρόεδρος του Γενικού 
Επιστημονικού Συμβουλίου (ΓΕΣΥ) και από το 2006 είμαι Πρόεδρος 
και του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ΕΛΕΤΟ, όμως, δεν θα υπήρχε 
χωρίς την συντονισμένη συμμετοχή και βούληση των 46 ιδρυτικών 
μελών εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή. 
Σήμερα τα μέλη της ΕΛΕΤΟ είναι 304 επιστήμονες από 60 
ειδικότητες. Από αυτούς 128 είναι πτυχιούχοι γλωσσικών τομέων 
(25 γλωσσολόγοι, 64 μεταφραστές, 39 φιλόλογοι) και 176 μη 
γλωσσικών τομέων (57 πτυχιούχοι θετικών επιστημών, 50 
μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων και 69 άλλων επιστημών). 

2. Ποια είναι η βασική αποστολή της ΕΛΕΤΟ;  
Συνοπτικά, σύμφωνα με το καταστατικό της, σκοπός της ΕΛΕΤΟ 
είναι: 
– η με κάθε πρόσφορο τρόπο ανάπτυξη της ελληνικής ορολογίας 

και ορολογικής έρευνας, 
– η συμβολή στη συνεχή και σύμμετρη ανάπτυξη της ελληνικής 

γλώσσας για την κάλυψη των πολύπλευρων και επιτακτικών 
σύγχρονων αναγκών και 

– η κατάδειξη και προαγωγή του θεμελιακού ρόλου της ελληνικής 
γλώσσας στη διεθνή ορολογία. 

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η ΕΛΕΤΟ: 
α.  Μεριμνά για τη συνεχή και εμπεριστατωμένη ενημέρωση των 

μελών της και κάθε άλλου ενδιαφερομένου σχετικά με τα 
προβλήματα της ελληνικής ορολογίας και τα σύγχρονα 
θέματα της επιστήμης της Ορολογίας.  
Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει κάθε δύο χρόνια συνέδριο 
Ορολογίας· το 2007 διοργάνωσε – μαζί με άλλους εννέα 
επιστημονικούς φορείς – στην Αθήνα το 6ο Συνέδριο 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία». 

β. Υποστηρίζει επιστημονικά, ηθικά και υλικά (όταν εξασφαλίζει 
πόρους) τις επιτροπές και ομάδες ορολογίας, εξασφαλίζει την 
εναρμονισμένη οροδοτική εργασία τους και προβάλλει και 
διαδίδει το έργο τους. 

 Σήμερα διαθέτει στο Ίντερνετ ελεύθερα τη χρήση τριών 
Βάσεων Ορολογίας: στις τηλεπικοινωνίες τη Βάση 
TELETERM (www.moto-teleterm.gr), στην πληροφορική τη 
Βάση INFORTERM (http://inforterm.cs.aueb.gr/) και στον 
τομέα της επιστήμης της Ορολογίας τη Βάση TERMTERM 
(http://www.eleto.gr/gr/termbases.htm). 

γ. Συμμετέχει σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή ερευνητικά, 
μελετητικά ή παραγωγικά προγράμματα Ορολογίας. 

δ. Εκδίδει έντυπα και ηλεκτρονικά δημοσιεύματα Ορολογίας 
(επιστημονικά άρθρα, πρακτικά συνεδρίων, λεξιλόγια 
ορολογίας. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης από το 1993 
εκδίδει το διμηνιαίο – έντυπο και ηλεκτρονικό – περιοδικό 
«Ορόγραμμα», του οποίου όλα τα φύλλα είναι διαθέσιμα στο 
Ίντερνετ (http://www.eleto.gr/gr/orogramma.htm). 

ε. Παρέχει υποστήριξη σε Κρατικές Υπηρεσίες και σε κάθε 
άλλον ενδιαφερόμενο ως ειδικό συμβουλευτικό όργανο επί 
θεμάτων Ορολογίας και  

στ. Συνεργάζεται με διάφορους εθνικούς, ευρωπαϊκούς και 
διεθνείς επιστημονικούς φορείς των οποίων ο σκοπός και οι 

                                                 
2 ΕΛΟΤ: Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης 
3 ΟΤΕ: Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος 
4 ΕΛΚΕΠΑ: Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας 
5 ΤΕΕ: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
6 ΠΣΔΜ-Η: Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων-
Ηλεκτρολόγων 

7 ΕΙΣ: Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών 
8 ΕΚΔΔ: Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης 

δραστηριότητες μπορούν να εξυπηρετήσουν τον σκοπό της. 
Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορολογίας (EAFT), 
του Διεθνούς Κέντρου Πληροφοριών Ορολογίας (Infoterm) 
και του Διεθνούς Ινστιτούτου Ορολογικής Έρευνας (IITF). 

3 Η βάση τηλεπικοινωνιακών όρων έχει ήδη 
εγκαθιδρυθεί/κατοχυρωθεί; (Είδα ότι υπάρχει 
σχετικός δικτυακός τόπος, με τη συνδρομή του 
ΟΤΕ)  

Ο ΟΤΕ είναι από τους πρώτους ελληνικούς φορείς που έδειξαν 
ενδιαφέρον να αναπτύξουν την ελληνική ορολογία στον τομέα 
τους. Από τη δεκαετία του 80 ο τομέας των τηλεπικοινωνιών 
άρχισε να αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς.  
Ανάπτυξη ενός τομέα σημαίνει ανάπτυξη της γνώσης του τομέα· 
ανάπτυξη της γνώσης σημαίνει νέες έννοιες· οι νέες έννοιες 
χρειάζονται νέους όρους (μονολεκτικούς ή πολυλεκτικούς) για να 
αποδοθούν και να μεταδοθούν· πολλοί από τους νέους όρους 
μπορούν να συντεθούν από υπάρχουσες λέξεις, αλλά και πολλοί 
είναι ανάγκη να αποδοθούν με νέες λέξεις· νέοι όροι και – πολύ 
περισσότερο – νέες λέξεις σημαίνουν ανάπτυξη της γλώσσας. 
Γνώση και γλώσσα είναι αχώριστες, με διαρκή σύνδεσμο ανάμεσά 
τους την ορολογία.  
Ο ΟΤΕ, λοιπόν, ίδρυσε το 1989 τη Μόνιμη Ομάδα 
Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας (ΜΟΤΟ) με έργο της να 
προλαβαίνει και να αποδίδει με ελληνικούς όρους όλες τις νέες 
τηλεπικοινωνιακές έννοιες. Την ίδια χρονιά το έργο αυτό 
υποστηρίχθηκε και από τη συνεργασία του ΟΤΕ με τον ΕΛΟΤ 
οπότε η ΜΟΤΟ έγινε όργανο και της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής 
τυποποίησης και έκτοτε λειτουργεί ανελλιπώς έχοντας παραγάγει 
μέχρι σήμερα πάνω από 120.000 ελληνικούς όρους. Όλο αυτό το 
προϊόν της συλλογικής εργασίας της ΜΟΤΟ συγκεντρώθηκε στη 
Βάση Τηλεπικοινωνιακών Όρων TELETERM, που δημιούργησα 
και τροφοδοτώ ο ίδιος ως Υπεύθυνος της ομάδας από την αρχή 
μέχρι σήμερα. Το 1992 η ΜΟΤΟ έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο στην 
ίδρυση της ΕΛΕΤΟ και είναι το πιο παραγωγικό ιδρυτικό συλλογικό 
μέλος της. 
Ως δημιουργός της Βάσης TELETERM, σε τριμερή συμφωνία, έχω 
εκχωρήσει τα πνευματικά δικαιώματα στον ΟΤΕ και στην ΕΛΕΤΟ 
για τη δωρεάν διάθεση της χρήσης της Βάσης στο Ίντερνετ, όπως 
και γίνεται ήδη από το 2003 σε εξυπηρετητή του ΟΤΕ (www.moto-
teleterm.gr). Προσωπικά είμαι και ο Υπεύθυνος περιεχομένου του 
ιστοτόπου. 

4. Θέλετε να γίνει μια παρόμοια κίνηση με τους όρους 
της Πληροφορικής; Πού έχετε απευθυνθεί;  

Όργανο ορολογίας της πληροφορικής υπήρχε ήδη από το 1986 και 
λειτούργησε ως το 1996 με την ευθύνη του ΕΛΚΕΠΑ. Ήταν η 
ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 και αυτή ιδρυτικό συλλογικό μέλος της 
ΕΛΕΤΟ. Σήμερα λειτουργεί η ομάδα υπό τον ΕΛΟΤ. Ως 
Υπεύθυνος της Ομάδας όλους τους όρους που αυτή έχει 
επεξεργαστεί μέχρι σήμερα τους έχω συγκεντρώσει στη Βάση 
Όρων Τεχνολογίας Πληροφοριών INFORTERM, που δημιούργησα 
και τροφοδοτώ ο ίδιος.  
Με πρωτοβουλία του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ και της 
ΕΛΕΤΟ διατίθεται δωρεάν η χρήση της Βάσης στο Ίντερνετ. Και 
στην περίπτωση αυτή, σε τριμερή συμφωνία, έχω εκχωρήσει τα 
πνευματικά δικαιώματα στο ΟΠΑ και στην ΕΛΕΤΟ για τη δωρεάν 
διάθεση της χρήσης της Βάσης στο Ίντερνετ, όπως και γίνεται ήδη 
από το 2001. Προσωπικά είμαι ο Υπεύθυνος περιεχομένου και 
αυτού του ιστοτόπου. 
Εφέτος ανασυγκροτήθηκε η ομάδα από τον ΕΛΟΤ και θα 
συνεχιστεί ο εμπλουτισμός της Βάσης με νέους όρους 
πληροφορικής και με αναθεωρημένους παλαιούς όρους.  
Πριν από μερικά χρόνια (το 1998) επρόκειτο να συγγραφούν και 
να εκδοθούν με ευθύνη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου γύρω στα 
40 βιβλία πληροφορικής για σχολεία και σχολές της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τότε οι τρεις συνεργαζόμενοι φορείς 
ΕΛΟΤ, ΟΤΕ και ΕΛΕΤΟ στείλαμε μια κοινή επιστολή (21-12-1998) 
στον Πρόεδρο του ΠΙ κ. Θ. Εξαρχάκο και του προσφέραμε το 
ορολογικό έργο των δύο συλλογικών μελών της ΕΛΕΤΟ στην 
Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες για να χρησιμοποιηθεί από 
τους συγγραφείς των βιβλίων. Αφού η επιστολή μας δεν έτυχε 
ανταπόκρισης (ούτε καν απάντησης), οι τότε Πρόεδρος και Γενικός 
Γραμματέας της ΕΛΕΤΟ, αντίστοιχα – ο αείμνηστος Βασίλης 
Φιλόπουλος και εγώ – κάναμε μια ημερήσια επίσκεψη στον 
υπεύθυνο του αρμόδιου τμήματος του Π.Ι. κ. Γ. Παπαδόπουλο, 
κατά την οποία του παραδώσαμε μια μεγάλη σάκκα με τα βιβλία 
και γλωσσάρια ορολογίας που είχαν εκπονήσει ως τότε τα δύο 
συλλογικά μέλη ΜΟΤΟ και ΤΕ48/ΟΕ1 και του παρουσιάσαμε 
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αναλυτικά το έργο και την μεθοδολογία των δύο ομάδων. Του 
εξηγήσαμε ότι τότε ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για την ορολογία 
πληροφορικής να περάσει στην εκπαίδευση και να διαδοθεί και ότι 
η ΕΛΕΤΟ ήταν στη διάθεσή του να βοηθήσει – εντελώς δωρεάν – το 
έργο αυτό. Θα δίνονταν οδηγίες στους συγγραφείς των βιβλίων να 
ακολουθήσουν την ως τότε εκπονημένη ορολογία και όπου 
εύρισκαν δυσκολία (είχαν καινούργιους όρους ή είχαν σοβαρές 
αντιρρήσεις για κάποιον όρο) θα απευθύνονταν απευθείας στην 
ΕΛΕΤΟ (δώσαμε και αριθμό τηλεομοιοτύπου) και κυριολεκτικά 
αμέσως τα παραπάνω όργανα θα αντιμετώπιζαν το αίτημα και θα 
βρισκόταν κοινά αποδεκτή λύση τόσο με τον ενδιαφερόμενο 
συγγραφέα όσο και με τους λοιπούς συγγραφείς. Παρά το έκδηλο 
ενδιαφέρον και τις διαβεβαιώσεις του κ. Παπαδόπουλου ακόμα 
περιμένουμε το τηλεομοιοτύπημα... 

5. Τα βιβλία Πληροφορικής είναι γεμάτα από 
ξενόγλωσσους όρους. Πόσο εύκολο είναι να 
αντιστρέψουμε μια ορολογία που υπάρχει εδώ και 
περίπου μια 20ετία;  

Είναι ακριβώς το αποτέλεσμα της αδιαφορίας των αρμοδίων του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κατά την συγγραφή των βιβλίων 
πληροφορικής όπως προανέφερα. Οι αυτούσιοι ξενόγλωσσοι 
όροι με λατινικούς χαρακτήρες δεν είναι ασφαλώς ελληνική 
ορολογία ούτε ελληνική γλώσσα. Είναι ό,τι βόλευε τον αντίστοιχο 
συγγραφέα του βιβλίου. Αν για κάποιο λόγο καταλήξουμε να 
υιοθετήσουμε ως δάνειο μια λέξη από άλλη γλώσσα στην ελληνική, 
το δάνειο αυτό θα γραφτεί οπωσδήποτε με ελληνικούς χαρακτήρες 
και κανονικά πρέπει να ενταχθεί και στο κλιτικό σύστημα της 
ελληνικής, όπως π.χ. τόσες δάνειες λέξεις: σκάλα, πόρτα, μοντέλο, 
πιάνο, τσιμέντο. Αλλά ακόμα και αν δεν ενταχθεί στο κλιτικό 
σύστημα η γραφή του πρέπει να είναι ελληνική: στούντιο, τέμπο, 
Μπετόβεν, Ουάσινγκτον. Τα μόνα ίσως ξενόγλωσσα στοιχεία που 
δεχόμαστε με λατινικούς χαρακτήρες είναι τα σύμβολα (όπως π.χ. 
των διεθνών μονάδων μέτρησης: kg, m/s, V) και τα διεθνοποιημένα 
ακρώνυμα και αρκτικόλεξα (π.χ. ISDN, ADSL, CD-ROM.). 
Η στρέβλωση της ειδικής γλώσσας της πληροφορικής των 
σχολικών βιβλίων μπορεί να αρθεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με τον 
οποίο δημιουργήθηκε. Έτσι κι αλλιώς η πληροφορική είναι από τους 
τομείς που εξελίσσονται ραγδαία και τα σχετικά συγγράμματα 
απαρχαιώνονται εξίσου ραγδαία. Επομένως, η αναθεώρηση-
επανέκδοση των βιβλίων είναι επιβεβλημένη. Μπορεί, λοιπόν, να 
εξελληνιστεί η ορολογία της πληροφορικής στα σχολικά βιβλία· 
αρκεί το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο να μη δείξει την ίδια – 
καταστρεπτική για την ελληνική γλώσσα – αδιαφορία. 

6. Ποια είναι η γνώμη σας για τις ξένες λέξεις που 
εισέρχονται διαρκώς στο λεξιλόγιό μας;  

Από τη μια, όπως ακούμε συχνά, σήμερα με την ταχύτατη 
ηλεκτρονική επικοινωνία «όλος ο κόσμος είναι ένα χωριό» και η 
πληροφορία – συχνά ξενόγλωσση – μεταδίδεται αστραπιαία από τη 
μια άκρη της Γης στην άλλη. Από την άλλη τα σύνορα όλο και 
χαμηλώνουν και οι λαοί και οι γλώσσες ανακατεύονται· αυτό δεν 
σημαίνει ότι η κάθε γλώσσα θα «σηκώσει τα χέρια ψηλά» και θα 
παραδοθεί σε έναν αλόγιστο δανεισμό επειδή είναι ο εύκολος 
δρόμος ή για οποιαδήποτε άλλη σκοπιμότητα. 
Δεν υπάρχει κίνδυνος για καμιά γλώσσα από τις ξένες λέξεις που 
εισέρχονται στο λεξιλόγιο, εάν αυτοί που την μιλούν την σέβονται 
και ενδιαφέρονται πραγματικά γι’ αυτήν. Γιατί η χρήση των λέξεων 
αυτών γρήγορα θα υποχωρήσει αφού σύντομα θα υπάρξουν και θα 
διαδοθούν οι δικές της αποδόσεις. Ο κίνδυνος για τη γλώσσα είναι η 
αδιαφορία, καταρχήν των αρμόδιων αρχών και, στη συνέχεια, 
όλων μας. 

7. Ποιες πιέσεις δέχονται οι εθνικές γλώσσες στις 
συνθήκες της παγκοσμιοποίησης;  

Η παγκοσμιοποίηση, με την έννοια του – επικοινωνιακά και 
οικονομικά – «παγκόσμιου χωριού» αποτελεί πρόκληση για όλες τις 
γλώσσες και την ορολογία τους. Τα τελευταία χρόνια στο Ίντερνετ 
έχει περιοριστεί σημαντικά η μονοκρατορία της αγγλικής και 
αυξάνεται διαρκώς το «περιεχόμενο» στις άλλες γλώσσες. Αυτό 
είναι το ζητούμενο και για την ελληνική: ο ποσοτικός αλλά και 
ποιοτικός εμπλουτισμός του «ελληνογλωσσικού περιεχομένου» στο 
Διαδίκτυο· ιστότοποι, ιστόθυρες, πληροφοριακά κείμενα, 
επιστημονικά άρθρα, βάσεις δεδομένων, βάσεις ορολογίας, ... Όταν 
ο Έλληνας χρήστης ψάχνει για κάτι με μια μηχανή αναζήτησης (π.χ. 
με το Γκουγκλ) να μην το βρίσκει μόνο στα αγγλικά· να το βρίσκει 
και στη γλώσσα του. Εδώ είναι ένα κρίσιμο σημείο στο οποίο είναι 
καταλυτική η συμβολή της καθιερωμένης αντιστοιχίας όρων μεταξύ 
των γλωσσών. 

8. Η γλώσσα των νέων μέσω των κινητών τηλεφώνων 
και του Διαδικτύου βρίθει συντομογραφιών και 
ιδιότυπων αρκτικολέξων – επίσης λατινικών 
χαρακτήρων. Πώς πρέπει να αντιδράσουμε;  

Η συντομία στην επικοινωνία είναι αίτημα του ανθρώπινου νου. 
Αποτέλεσμα τα εκατοντάδες ακρώνυμα και αρκτικόλεξα που 
χρησιμοποιούνται σήμερα σε κάθε γλώσσα (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΑΕ, ΙΧ, 
ΔΣ, ...). Από παιδιά εφευρίσκαμε κώδικες συντόμευσης και 
«κρυπτογράφησης» της επικοινωνίας μας. Αυτό δεν επηρέασε τη 
γλώσσα μας. Ένας που γράφει π.χ. στενογραφικά δεν κάνει ζημιά 
στη γλώσσα. Όταν, στα μαθηματικά, διατυπώνουμε ολόκληρες 
προτάσεις με μαθηματικά σύμβολα χωρίς να γράψουμε ούτε μια 
ολόκληρη λέξη κάνουμε κάτι θεμιτό στην ειδική γλώσσα των 
μαθηματικών. Αυτή την επικοινωνία των νέων ας την θεωρήσουμε 
μια τέτοια ειδική γλώσσα και ας μην την συγχέουμε με την 
κανονική ελληνική γλώσσα.  
Η αντίδραση που χρειάζεται είναι άλλη: η διδασκαλία των νέων και 
καλλιέργεια της γλώσσας μας από τους επιφορτισμένους με αυτό 
το καθήκον από την πολιτεία να γίνεται με τρόπο που να εμπνέει 
το σεβασμό γι’ αυτήν. Αυτός ο σεβασμός είναι που έχει ατονήσει 
και μάλλον δεν φταίνε καθόλου οι ίδιοι οι νέοι γι’ αυτό. 

9. Υπάρχει κάτι που φοβάστε σε σχέση με το μέλλον 
της ελληνικής γλώσσας;  

Η ελληνική γλώσσα άντεξε και επέζησε πάνω από τέσσερις 
χιλιετίες και δεν νομίζω ότι κινδυνεύει, ακόμα και με αυτήν την 
γενική αδιαφορία που είπα πριν. Υπάρχουν πρόσωπα και φορείς – 
ανάμεσα σε αυτούς και η ΕΛΕΤΟ – που διατηρούν αμείωτο το 
ενδιαφέρον για την προώθησή της. Η ελληνική ορολογία αποτελεί 
κρίσιμο παράγοντα για τη συνεχή ανάπτυξη της ελληνικής 
γλώσσας στα νέα πεδία γνώσης που αναδύονται και εξελίσσονται 
διαρκώς σε ξενόγλωσσα περιβάλλοντα. Μόνο που οι «αρμόδιοι» 
δεν θέλουν να το «καταλάβουν». Όχι, δεν φοβάμαι για το μέλλον 
της ελληνικής γλώσσας, γιατί υπάρχουν ακόμα περιθώρια 
αντοχής· λυπάμαι μόνο όταν σκέφτομαι ότι το παρόν της θα 
μπορούσε να είναι πολύ καλύτερο και ότι – κατά πάσαν 
πιθανότητα – την ίδια ακριβώς σκέψη θα κάνω και του 
χρόνου... 

10. Ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι σας – δικοί σας και 
της Εταιρείας;  

Το 2006 η ΕΛΕΤΟ διοργάνωσε μια ημερίδα στην οποία κάλεσε τον 
Γάλλο ακαδημαϊκό Γκαμπριέλ Ντε Μπρέιγ (Gabriel De Broglie), 
επικεφαλής του γαλλικού συστήματος «εμπλουτισμού της γαλλικής 
γλώσσας», προέδρου της Γενικής Επιτροπής Ορολογίας και 
Νεολογίας, να παρουσιάσει το γαλλικό σύστημα ορολογίας που 
λειτουργεί εδώ και μερικές δεκαετίες στη Γαλλία. Στην ίδια ημερίδα 
παρουσίασε και η ΕΛΕΤΟ την πρότασή της για τη δημιουργία ενός 
ανάλογου ελληνικού συστήματος. Ύστερα από εκδήλωση 
ενδιαφέροντος από τον τότε Υφυπουργό Παιδείας κ Γ. Καλό, 
επακολούθησε πολύμηνη συνεργασία με τους συνεργάτες του 
Υφυπουργού που οδήγησε στη σύνταξη ενός Σχεδίου Νόμου, το 
οποίο όμως δεν προωθήθηκε λόγω διάφορων γεγονότων που 
μεσολάβησαν. 
Έχουμε επικοινωνήσει με τον σημερινό Υπουργό Παιδείας κ. 
Ε. Στυλιανίδη και αναμένουμε να μας καλέσει να τον 
ενημερώσουμε και να προχωρήσει η εργασία που διακόπηκε. 
Ευχηθείτε μας η προσπάθεια να ευοδωθεί. Αμέσως μετά το 
καλοκαίρι, θα αρχίσουν οι προετοιμασίες της διοργάνωσης του 7ου 
Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», που θα 
πραγματοποιηθεί το 2009. Είστε από τώρα προσκεκλημένη της 
ΕΛΕΤΟ για να το παρακολουθήσετε! 
 

Ο Παρθενών 
Με τα εγκαίνια του Μουσείου της Ακροπόλεως, στις 20 Ιουνίου 
2009, δίδεται η ευκαιρία να γίνει απότιση ελάχιστου φόρου τιμής 
προς το αιώνιο πρότυπο των αρχιτεκτονικών και αριθμητικών 
αναλογιών και να γίνει ένας μικρός σταθμός «προσκυνήματος» και 
μια εκδήλωση «ευλάβειας» στο ιερό τέμενος του κάλλους και της 
δυνάμεως των «ιδεών» του αρχαίου ελληνικού πνεύματος 
Το επί της Ακροπόλεως των Αθηνών αθάνατο μνημείο, ο ναός της 
Παρθένου Αθηνάς, έργο του διάσημου αρχιτέκτονα Ικτίνου και του 
περίφημου καλλιτέχνη γλύπτη Φειδία, αναγέρθηκε από τον 
Περικλή επί της της διακυβέρνησης του οποίου η Αθήνα εγνώρισε 
την περίοδο της μεγαλυτέρας ακμής της που ονομάστηκε 
«Χρυσούς αιών». 
Είναι το μοναδικό στον πλανήτη επίτευγμα έμπνευσης ανθρώπινης 
διάνοιας και ανθρώπινων χειρών που μηδένισε την έννοια του 
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όγκου και του χώρου και ορθώνεται σιωπηλός διερμηνέας του 
«ορθού λόγου» ως πλάσμα άυλο, αποτελούμενο όμως από υλικά 
στοιχεία. 
Ο αριθμός 17, που εθεωρείτο από τους αρχαίους Έλληνες ιερός 
αριθμός, βρίσκει την ικανοποίησή του στους κίονες του Παρθενώνα. 
Σημειώνεται το εξής αξιοπερίεργο. Ο αριθμός των κιόνων της 
μεγάλης πλευράς του Παρθενώνα είναι 17. Η μικρή πλευρά έχει 8 
κίονες. Δεδομένου ότι ο γωνιαίος κίων αριθμείται δύο φορές 
(δηλαδή και στη μεγάλη και στη μικρή πλευρά) αν αφαιρεθεί από το 
17, αφήνει 16 κίονες οι οποίοι είναι διπλάσιοι του 8 της πρόσοψης. 
Την ίδια αναλογία βρίσκει κανείς και στο «Θησείο» των Αθηνών 
(ναό του Θησέως ή του Ηφαίστου). Η μεγαλύτερη πλευρά έχει 13 
κίονες και με αφαίρεση του ενός παραμένουν 12, οι οποίοι είναι 
επίσης διπλάσιοι των 6 της πρόσοψης. 
Ο Παρθενών, σύμβολο σεμνής μεγαλοπρέπειας και υπερήφανης 
απλότητας, πηγή ευγένειας και χάριτος, δείγμα συμμέτρου 
αρμονικής γραμμής, μέτρο πειθαρχίας και αυτοκυριαρχίας, διαθήκη 
θείας πνοής. Παροιμιώδης έχει παραμείνει η ευλαβής προσευχή του 
Γάλλου συγγραφέα E. Renan επί της Ακροπόλεως, ο οποίος 
έκθαμβος προ του Παρθενώνος άρχισε τον ύμνο του με τις λέξεις: 
«O noblesse, o beauté simple et vraie…» (Ω ευγένεια, ω ωραιότητα 
απλή κι αληθινή...). 
Ο Πλούταρχος έγραψε για τα έργα του Περικλή «Περικλής, 
κεφ.15». Ακολουθεί ένα απόσπασμα σε ελεύθερη απόδοση: 
«Είναι να θαυμάζει κανείς την ταχύτητα με την οποία έγιναν αυτά τα 
έργα, τα μεγαλοπρεπή σε μέγεθος και αμίμητα σε ομορφιά και 
χάρη, που οι δημιουργοί τους προσπάθησαν κι αυτήν ακόμα τη 
φύση να ξεπεράσουν με την εμπνευσμένη τέχνη τους. Και 
θαυμάζουμε και θα θαυμάζουμε τα έργα του Περικλή για πάρα 
πολλά χρόνια, αν και δημιουργήθηκαν σε τόσο μικρό χρονικό 
διάστημα...» 
Ο αείμνηστος Δημήτρης Καμπούρογλους είπε «Όλου του κόσμου 
τα ερείπια τρομάζουν, μόνο τα ελληνικά εκπλήττουν». 
Στην ψυχή κάθε Έλληνα παραμένει η πικρία ότι τα πλείστα εκ των 
αξιολογωτέρων έργων της αρχαίας ελληνικής τέχνης βρίσκονται σε 
χώρους ξένους προς το φωτεινό ελληνικό περιβάλλον. Οι 
καλλιτεχνικοί ελληνικοί θησαυροί αποκαλούνται στο Λονδίνο 
«Elgin’s marbles», δηλαδή «Ελγίνεια μάρμαρα». Αλλά, ευτυχώς 
ούτε «Ελγίνεια» είναι ούτε «μάρμαρα»· είναι απλώς «ελληνικά» και 
είναι η «ψυχή και το πνεύμα» της αιώνιας Ελλάδας. 

Δ.Π. 
 
 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

9
PT έλα κι εσύ 

1   diet products: προϊόντα ειδικής διατροφής 
Σχετικά με την ορθότητα της απόδοσης του όρου diet products με 
τον ελληνικό όρο διαιτητικά προϊόντα, το ΓΕΣΥ υιοθετεί την 
πρακτική της νομοθεσίας για τα τρόφιμα: Για να αποφευχθούν 
παρερμηνείες, τα diet products ονομάζονται αρχικά προϊόντα 
ειδικής διατροφής. Μπορούν να αποκαλούνται διαιτητικά 
προϊόντα υπό την προϋπόθεση ότι πρέπει να αναφέρεται η δίαιτα 
για την οποία αναφέρονται. 

2   bot: μποτ, λογισμικό ρομπότ 
Πρόσφατα, το ΓΕΣΥ υιοθέτησε την απόφαση του συλλογικού 
μέλους ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1, για την απόδοση των ακόλουθων όρων: 

bot (ουσιαστικό):  μποτ, λογισμικό ρομπότ 
bot (επίθετο):  μποτικός, μποτο- 
robotware:  ρομποτισμικό και botware: μποτισμικό 
botnet:  μποτικό δίκτυο, μποτοδίκτυο 

Η εισήγηση για εξέταση των όρων αυτών προκλήθηκε από σχετική 
συζήτηση στο γνωστό Φόρο Μεταφραστών Translatum.gr. 
Συνοπτικά, το σκεπτικό της ομάδας είναι: 
Αφού έχει υιοθετηθεί πλήρως η απόδοση του όρου robot με το 
δάνειο ρομπότ και μάλιστα έγιναν αποδεκτά και τα παράγωγά του 
ρομποτικός, ρομποτική, μπορεί – με ανάλογο σχηματισμό – να 
υιοθετηθεί ως απόδοση του όρου bot, που έχει προκύψει με 
σύντμηση (εν προκειμένω πρότμηση) του όρου robot, ο ελληνικός 
όρος μποτ, με συνώνυμό του τον διλεκτικό όρο λογισμικό ρομπότ 
και με ανάλογα παράγωγα μποτικός, μποτική. Επίσης, αφού 
χρησιμοποιείται ήδη ως πρώτο συνθετικό το ρομποτο- 
(ρομποτοειδές, ρομποτοβιομηχανία κ.ά.) κατ’ αναλογίαν μπορεί να 
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χρησιμοποιηθεί ως πρώτο συνθετικό και το μποτο- (μποτοδίκτυο). 
Επίσης, τόσο το robotware όσο και το botware που – στα αγγλικά 
– ακολουθούν τον κανόνα των διάφορων –ware, μπορούν να 
ακολουθήσουν τον κανόνα των διάφορων –ισμικών και να 
αποδοθούν με τα ελληνικά ρομποτισμικό και μποτισμικό, 
αντίστοιχα. (εφαρμογή του Αναλογικού Κανόνα της ονοματο-
δοσίας). 

3   Διαπεδιακή ορολογική δυσαρμονία –  
το ιατρικο-ακουστικό παράδειγμα  

Αν και πολλές φορές μέσα στο ίδιο θεματικό πεδίο έχουμε 
πολλαπλή ονοματοδοσία που οδηγεί σε συνώνυμους όρους, το 
φαινόμενο είναι εντονότερο στην διαπεδιακή, ή διαθεματική, εκδή-
λωσή του. Και ενώ στην ενδοπεδιακή περίπτωση ο κάθε ειδικός 
ονοματοθέτης (ερευνητής, καθηγητής, συγγραφέας) θεωρεί ότι 
αυτός έχει δίκιο και επομένως εν γνώσει του επιλέγει το 
διαφορετικό, στην διαπεδιακή περίπτωση είναι συχνή η άγνοια ή η 
αγνόηση του ότι η ονοματοδοτούμενη έννοια δεν υπάγεται 
αποκλειστικά στο συγκεκριμένο θεματικό πεδίο, αλλά και σε ένα ή 
περισσότερα άλλα, από τα οποία κάποιο ενδέχεται να είναι και το 
πλέον συναφές, και οι ειδικοί του οι πλέον αρμόδιοι, ώστε να 
πρέπει να αναζητηθεί και – αν όχι να εφαρμοστεί η γνώμη τους – 
τουλάχιστον να επιδιωχθεί η συνεργασία μαζί τους. Στον ακόλουθο 
πίνακα δίνονται μερικοί αγγλικοί όροι (πρώτη στήλη), οι αντίστοιχοι 
ισοδύναμοι ελληνικοί όροι που χρησιμοποιούνται στην 〈ιατρική〉 
(δεύτερη στήλη) και οι αντίστοιχοι ισοδύναμοι ελληνικοί όροι (τρίτη 
στήλη) που χρησιμοποιούνται στην 〈ακουστική〉 (και ειδικότερα 
στην τυποποίηση της ακουστικής). 
Αγγλικός όρος Ελληνικός όρος 

〈Ιατρική〉 
Ελληνικός όρος 

〈Ακουστική〉 
audiology ακουολογία ακοολογία 
audiometry ακουομετρία, 

ακουομέτρηση 
ακοομετρία, 
ακοομέτρηση 

audiometer ακουόμετρο ακοόμετρο 
threshold ουδός κατώφλιο 
suprathreshold υπερουδικός υπερκατωφλιακός 
speech {επιθ.} ομιλητικός ομιλιακός 
formant διαμορφωτής σχηματίζουσα 

 
Αλλά, εάν η ενδοπεδιακή εναρμόνιση προϋποθέτει θυσία του 
ατομικού υπέρ του συλλογικού και συνεργασία μεταξύ των ειδικών 
του συγκεκριμένου θεματικού πεδίου π.χ. στο πλαίσιο ενός 
συλλογικού οργάνου ορολογίας, η διαπεδιακή εναρμόνιση 
προϋποθέτει θυσία του συντεχνιακού υπέρ του διεπιστημονικού και 
συνεργασία δεύτερου βαθμού μεταξύ των οργάνων ορολογίας. Το 
ΓΕΣΥ επισημαίνει το πρόβλημα. Η ΕΛΕΤΟ είναι παρούσα – 
προβλέπεται από το καταστατικό της – και μπορεί να βοηθήσει και 
στις δύο παραπάνω υπερβάσεις. 

Κ.Β. 
 

«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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Συντάκτες φύλλου:  Κώστας Βαλεοντής, Δημήτρης Παναγιωτάκος 
Εκδοτική Ομάδα:  Κώστας Βαλεοντής, Θεόφιλος Βαμβάκος, 

Άννα Νικολάκη, Κατερίνα Ζερίτη, Τάνια Βαλεοντή 
Τηλέφωνα:  6974321009, 210-8662069 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος (όλα τα φύλλα): http://sfr.ee.teiath.gr/eleto.htm 

Γίνονται δεκτές συνεργασίες. Απαραίτητες προϋποθέσεις τα κείμενα να 
είναι σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, σύντομα και έτοιμα για 
δημοσίευση δίχως να απαιτείται παραπέρα επεξεργασία. 
Τα δημοσιεύματα που προσυπογράφονται με αρχικά απηχούν τις 
προσωπικές απόψεις του/της συντάκτη/συντάκτριάς τους, το πλήρες 
όνομα του/της οποίου/οποίας είναι στη διάθεση της Σύνταξης. Η 
Σύνταξη του “Ο” συνήθως δεν παρεμβαίνει, ούτε σχολιάζει.  
Τα άρθρα της «ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ» έχουν συζητηθεί στο ΓΕΣΥ και 
δημοσιεύονται ύστερα από απόφασή του. 

Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
ή μέρους του «Ο» με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 

 
 



 
XΑΛΑΝΔΡΙ 
Νο 215 

 Κωδικός: 3650 

ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society for Terminology (ELETO) 
ΓΡΑΦΕΙΑ: 
Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: 
Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 

 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Τηλ.: 210 8662069, 6974321009, 6974754302 
Τηλεομ.: 210 8068299, 210 8662069 
Ηλ-Ταχ.: Tvaleonti@otenet.gr T 
Ιστότοπος: http://www.eleto.gr/ 

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) 
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Τιμή: 3 λεπτά 

 

 

 

7ο Συνέδριο 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» – 

Το Πρόγραμμα – 
ΠΠέέμμππττηη  2222  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  22000099  

ΜΜεεγγάάλληη  ΑΑίίθθοουυσσαα  ΤΤεελλεεττώώνν  ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ  
ΑΑθθηηννώώνν 

Εναρκτήρια Συνεδρία 
18.30 Υποδοχή των προσκεκλημένων 
19.00 Προσφώνηση από τον Αντιπρύτανη του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθηγητή κ. 
Ιωάννη Κ. Καρακώστα 
Εισηγητική ομιλία και χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της 
Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας και της Οργανωτικής 
Επιτροπής του Συνεδρίου κ. Κώστα Βαλεοντή 
Εισηγητική ομιλία και χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της 
Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου καθηγητή κ. 
Παναγιώτη Κοντό 
Χαιρετισμοί από τους εκπροσώπους των συνδιοργανωτών: 
• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 
από την Α΄ Αντιπρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής 
του Συνεδρίου καθηγήτρια κα Άννα Αναστασιάδη-
Συμεωνίδη 

• Πανεπιστήμιο Κύπρου: 
από την Β΄ Αντιπρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής 
του Συνεδρίου καθηγήτρια κα Μαριάννα Κατσογιάννου 

• Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο:  
από τον καθηγητή κ. Ανδρέα Ανδρεόπουλο 

• Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών:  
από τον Πρύτανη καθηγητή κ. Γρηγόριο Πραστάκο 

• Πανεπιστήμιο Πατρών:  
από τον καθηγητή κ. Γιώργο Ξυδόπουλο 

• Ιόνιο Πανεπιστήμιο:  
από τον Πρόεδρο του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, 
Μετάφρασης και Διερμηνείας κ. Μιχάλη Πολίτη 

• Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας:  
από τον Πρόεδρο κ. Γιάννη Αλαβάνο 

• Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου:  
από τον Διευθυντή κ. Βασίλειο Μέρτζιο 

• Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης: 
από τον Διευθυντή Προβολής και Πληροφόρησης κ. 
Παναγιώτη Θεοφανόπουλο 

• Οργανισμός για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας: 
από τον Πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Καρκανιά 

19.45 Κήρυξη έναρξης εργασιών 
Ομιλία: Η γλώσσα του Αριστοτέλη 
από τον κ. Βασίλη Κάλφα, καθηγητή της Φιλοσοφίας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

20.30 Δεξίωση 
 

 

7ο Συνέδριο 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 

22-24 Οκτωβρίου 2009, Αθήνα 
http://www.eleto.gr/gr/Conference07.htm  

 
Για να εγγραφείτε: 
– Μπείτε στην παραπάνω ιστοσελίδα 
– Κατεβάστε τη φόρμα αίτησης εγγραφής 
– Συμπληρώστε την 
– Στείλτε την στην ηλ-διεύθυνση: valeonti@otenet.gr 

αφού καταβάλετε το κόστος συμμετοχής με έναν από 
τους τρόπους που καθορίζονται στην αίτηση. 

 
Στην ιστοσελίδα θα βρείτε επίσης: 
 
• Το πρόγραμμα του Συνεδρίου (Ελληνικά, Αγγλικά, 

Γαλλικά)  
• Το τρίπτυχο του Συνεδρίου (Ελληνικά, Αγγλικά, 

Γαλλικά)  
• Περιλήψεις των ανακοινώσεων 
 
Άλλες πληροφορίες: 
Γραμματεία του Συνεδρίου: τηλ. 210 9323243, 6977529164, 
 ηλ-ταχ. pinelpap@otenet.gr 
Οργανωτική Επιτροπή:  τηλ. 6974321009,  
 ηλ-ταχ. valeonti@otenet.gr  
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ΠΠααρραασσκκεευυήή  2233  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  22000099  
ΣΣυυννεεδδρριιαακκόό  κκέέννττρροο  ττοουυ  ΙΙδδρρύύμμααττοοςς  ΕΕυυγγεεννίίδδοουυ 

08.00 Προσέλευση - Εγγραφές 

1η Συνεδρία 
Ορολογική πολιτική 

Προεδρείο: Μαριάννα Κατσογιάννου 
Μαρία Καρδούλη 

09.15 Η μεταφρασεολογία ως αυτόνομη επιστήμη και τα 
γνωστικά αντικείμενα στα Φ.Ε.Κ. διορισμού μελών Δ.Ε.Π. 
στα ελληνικά Α.Ε.Ι.   Ελένη Κασάπη 

09.30 Terminology in times of economic and political 
globalisation   Jan Roukens 
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09.45 Ζητήματα ορολογικού σχεδιασμού: Θεωρία και πράξη  
Διονύσης Γιαννίμπας 

10.00 The realisation of a national term bank – how and why?  
Henrik Nilsson 

10.15 Ερωταποκρίσεις 

10.35 Προσκεκλημένος ομιλητής: Στέλιος Πιπερίδης, 
Υπεύθυνος του Τμήματος Επεξεργασίας Φυσικής 

Γλώσσας και Εξαγωγής Γνώσης του ΙΕΛ, Πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Γλωσσικών Πόρων (ELRA) 
Ατομική και συλλογική ευφυΐα στην ανάπτυξη 

γλωσσικών πόρων: Κανονιστικές και “κοινωνικές” 
προσεγγίσεις 

11.05 Ερωταποκρίσεις 

11.15 Διάλειμμα 

2η Συνεδρία 
Γλωσσολογικές-Οντολογικές Αρχές  

της Ορολογίας – Τυποποίηση Ορολογίας 
Προεδρείο:  Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 

Στέλιος Πιπερίδης 
11.45 Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών 

διλέκτων του τύπου Noun-Noun: εννοιολογική ανάλυση, 
ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους  
Κώστας Βαλεοντής 

12.00 Η αρχιτεκτονική δομή του επιστημονικού ή τεχνικού 
κειμένου   Μαρία Καρδούλη 

12.15 Η παραγωγική κατάληξη -ῖτις/-ίτιδα στην ιατρική ορολογία 
Τατιάνα Βαλεοντή 

12.30 Πώς έγιναν όροι οι δανεισμένες ελληνικές λέξεις 
(συμβολή στη μελέτη της εκκλησιαστικής ορολογίας)  
Eka Tchkoidze 

12.45 Νομική ορολογία του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στην Ελληνική, την Λιθουανική και την Λεττονική: ο 
αναλογικός κανόνας, η ορολογική ισοδυναμία και τα 
σχετικά μεταφραστικά ζητήματα  
Παναγιώτης Γ. Κριμπάς 

13.00 Terminologie de la politique européenne d’enseignement 
et de formation – Une sélection de 100 termes clés 
Philippe Tissot, Eleni Koulali 

13.15 Ερωταποκρίσεις 
13.45 Γεύμα 

3η Συνεδρία 
Ορολογία συγκεκριμένων θεματικών πεδίων (1) 

Προεδρείο:  Ανδρέας Ανδρεόπουλος  
Κατερίνα Τοράκη 

15.00 Terminology concerning the Administration of Justice in 
Ancient Crete   Ángel Martínez Fernández 

15.15 Η ελληνική στρατιωτική ορολογία  Αναλυτική 
παρουσίαση και αντιπαραβολή με την αντίστοιχη 
γερμανική    Αιμιλία Ροφούζου 

15.30 Τυπική και άτυπη χρήση της μετοχής σε επιλεγμένα 
μεταφράσματα  από όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Μιχάλης Καλλέργης, Μαριζέτα Γεωργουλέα 

15.45 From the Corporate to the Material: How the Translation 
of Liturgical Terms Shifted the Emphasis of Christian 
Worship    Todd Harper 

16.00 Ορολογία και τηλεοπτική δημοσιογραφική γλώσσα – Η 
«στάση υψηλής εικονικής ευμένειας»  
Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη 

16.15 H αθλητική ορολογία στα λεξικά της Νέας Ελληνικής  
Μαριάννα Κατσογιάννου, Βασίλειος Αργυρόπουλος 

16.30 Ερωταποκρίσεις 
17.00 Διάλειμμα 

4η Συνεδρία 
Ορολογία συγκεκριμένων θεματικών πεδίων (2) 

Προεδρείο:  Γιώργος Μπαμόπουλος  
Henrik Nilsson 

17.30 Ορολογία της Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων  
Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 

17.45 Από το θησαυρό στην αντίστοιχη οντολογία: Μια 
απόπειρα προσέγγισης σε ένα ειδικό θεματικό πεδίο και 
τα ορολογικά ζητήματα που προκύπτουν  
Κατερίνα Τοράκη 

18.00 Ο γενεσιουργός ρόλος της ελληνικής γλώσσας στην 
ουκρανική ιατρική ορολογία  
Ναταλία Μπάσενκο-Κόρμαλη 

18.15 Η διαχείριση των πόρων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας 
στο λεξιλόγιο της γαλλικής ιατρικής: προβλήματα 
σημασιολογικής αδιαφάνειας  
Τριανταφυλλιά Σαραφίδου 

18.30 Η μορφολογία των χρωματικών όρων στη Νέα Ελληνική 
Κατερίνα Αλεξανδρή 

18.45 Η διεπιστημονική ορολογία του τομέα διαχείρισης 
φυσικών κινδύνων – Το παράδειγμα του σεισμικού 
κινδύνου 
Βασιλική Μασούρα 

19.00 Ερωταποκρίσεις 

ΣΣάάββββααττοο  2244  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  22000099  
ΣΣυυννεεδδρριιαακκόό  κκέέννττρροο  ττοουυ  ΙΙδδρρύύμμααττοοςς  ΕΕυυγγεεννίίδδοουυ 

5η Συνεδρία 
Ορολογία και Μετάφραση 

Προεδρείο: Μιχάλης Πολίτης 
Jan Roukens 

09.15 Μελέτη φρασεολογικών όρων: καταγραφή και απόδοσή 
τους από τα ισπανικά στα ελληνικά  
Ευλαμπία Κ. Χέλμη 

09.30 Are grammatical terminologies translatable? Α debate 
about the “subject” in Japanese linguistics 
Keisuke Kasuya, Maria Kovani 

09.45 Ορολογία και Μετάφραση – Οι μεταφραστικές πρακτικές 
και η αντιμετώπιση της αγγλικής γλώσσας ως ορολογικής 
lingua franca στις Οικονομικές επιστήμες 
Θάνος Μεντζελόπουλος 

10.00 Η ορολογική ασάφεια των οικονομικών κειμένων ως 
μεταφραστικό πρόβλημα   Παναγιώτης Ι. Κελάνδριας 

10.15 Επικοινωνία ρίσκου και μετάφραση: Η περίπτωση της 
μεταβίβασης γνώσεων στα τεχνικά και ιατρικά κείμενα  
Αναστασία Παριανού 

10.30 Σημασιολογική νεολογία στην ιστορική ορολογία: αιτία 
πολυσημίας;   Θεόδωρος Βυζάς 

10.45 Ερωταποκρίσεις 
11.15 Διάλειμμα 

 

6η Συνεδρία 
Ορολογικοί πόροι 

Προεδρείο: Βούλα Γιούλη 
Διονύσης Γιαννίμπας 

11.45 Από το παρελθόν στο παρόν: Ηλεκτρονικός θησαυρός 
τοπωνυμίων της Μικράς Ασίας 
Δήμητρα Τσαγκογέωργα, Πέννυ Λαμπροπούλου, 
Χάρης Παπαγεωργίου 

12.00 Δίγλωσσο ηλεκτρονικό λεξικό στρατιωτικών όρων του 
μηχανικού   Βασίλειος Σοφίτης, Κατερίνα Θ. Φραντζή 

12.15 Ανάπτυξη σώματος κειμένων οικονομικού περιεχομένου 
και συμφραστικών πινάκων   Ελένη Τζιάφα 

12.30 Κατασκευή πολυγλωσσικού θησαυρού από ετερογενείς 
πηγές   Μαρία Γαβριηλίδου 

12.45 Η Φυλο-Παιδεία  
Αλεξάνδρα Κούτρα, Ευαγγελία Τριανταφύλλη,  
Σοφία Τρυπαναγνωστοπούλου 

13.00 ΚΟΡΑΗΣ: Έντυπο και Ηλεκτρονικό Ελληνο-Αγγλικό 
Λεξικό  
Γεώργιος Κοκκινάκης, Ελένη Κουτσογεωργοπούλου, 
Δημήτριος Λύρας, Κυριάκος Σγάρμπας 

13.15 Ερωταποκρίσεις 

13.45 Γεύμα 
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7η Συνεδρία 
Διδακτική και Ορολογία 

Προεδρείο:  Παναγιώτης Κοντός 
Άννα Λάμπρου-Γκόνου 

15.00 Labtestonline.gr: Ένας νέος διαδικτυακός τόπος με 
εκλαϊκευμένες πληροφορίες για τις διαγνωστικές 
εργαστηριακές εξετάσεις και την ορολογία τους στα 
Ελληνικά  
Αλέξανδρος Χαλιάσος, Αικατερίνη Ψαρρά, 
Χρύσανθος Μητρόπουλος 

15.15 Διερεύνηση των γλωσσικών τύπων που 
χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο  για την εισαγωγή των 
εννοιών δύναμη και πίεση: πώς σχετίζονται με την 
ανάπτυξη ‘εναλλακτικών ιδεών’ των μαθητών;  
Θεόδωρος Πιερράτος, Χαρίτων Πολάτογλου, 
Παναγιώτης Κουμαράς 

15.30 Le cas de l’enseignement de la terminologie de la 
coiffure  dans les écoles professionnelles grecques  
Athéna Delaki 

15.45 Διδασκαλία αγγλικής ιατρικής ορολογίας: Νεότερες 
προτάσεις  
Χριστίνα Γ. Βαρλάμη, Ελένη Χριστοπούλου-Αλετρά 

16.00 Preparing a seminar on Terminology for engineering PhD 
candidates  
Marina Pantazidou, Kostas Valeontis  

16.15 Ερωταποκρίσεις 
16.35 Διάλειμμα 
17.00 Ανοικτή συζήτηση 

Αντιμετώπιση της ορολογίας στην ανώτατη 
εκπαίδευση,  Διδάσκοντες – Διδακτικό υλικό – 

Διδασκόμενοι 
Συντονιστής: Θεοδόσης Τάσιος, ομότιμος καθηγητής 

ΕΜΠ 
Συνομιλητές: Κώστας Ευσταθίου,  

καθηγητής Αναλυτικής Χημείας, ΕΚΠΑ 
 Γιάννης Κάβουρας,  

καθηγητής Πληροφορικής, ΟΠΑ 
 Μαρίνα  Πανταζίδου,  

επίκουρη καθηγήτρια Σχολής Πολιτικών 
Μηχανικών ΕΜΠ 

 Κατερίνα Τοράκη,  
συντονίστρια της Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ21 

 Τατιάνα Βαλεοντή,  
φοιτήτρια Ιατρικής, ΕΚΠΑ 

19.00 Λήξη του Συνεδρίου 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Κατά την διεξαγωγή της δίωρης Ανοικτής Συζήτησης, Σάββατο 24-
10-2009 ώρα 17.00, η συμμετοχή θα είναι ελεύθερη για κάθε 
ενδιαφερόμενο, δηλαδή χωρίς κόστος εγγραφής, αλλά και χωρίς 
δωρεάν λήψη του τόμου των ανακοινώσεων και του λοιπού 
συνεδριακού υλικού. 
 

Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με Ορολογία 

(Διαρκής Πίνακας του «Ο») 
Σε κάθε φύλλο του «Ο» ο Πίνακας Συνεδρίων/Συμποσίων/ 
Σεμιναρίων που δημοσιεύεται περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν 
σχέση με Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, 
ή έχουν πρόσφατα διεξαχθεί. Η πληροφόρηση του «Ο» για τις 
εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή ηλεκτρονική 
ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέντρο 
Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/),  και 
από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-aet.net ), 
των οποίων η ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
Ο παρακάτω κατάλογος υπάρχει και συνεχίζεται – με αντίστροφη 
σειρά – και στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ, στα «Ορολογικά νέα». 
1. 6η Διεθνής Συνδιάσκεψη για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα και 

την Ποιότητα (Θεσσαλονίκη) 9-10 Οκτωβρίου 2009 (6th 
Conference “Standardization, Protypes And Quality: A Means 
Of Balkan Countries’ Collaboration”, October 9-10, 2009, 
Thessaloniki. www.eneprot.gr 

2. 1ο Διεθνές Συνέδριο γλωσσικής πολιτικής και γλωσσικού 
σχεδιασμού – 1st International Conference on Language 
Policy and Language Planning (MedLPLP), 17 έως 19 
Οκτωβρίου 2009, Λευκωσία. http://www.greek-
language.gr/greekLang/portal/blog/archive/2008/11/12/146
0.html 

3. 9ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας [9th 
International Conference on Greek Linguistics (ICGL 9), 29 
October 2009 - 31 October 2009, Chicago, Illinois, USA] 
icgl2009@ling.osu.edu 

4. Συνέδριο: «L'Europe des 27 et  ses langues » – The European 
Union (EU-27) and its languages, Παρίσι, 10-12 Δεκεμβρίου 
2009 (Πληροφορίες:  http://www.eila.univ-paris-
diderot.fr/recherche/conf/ciel/e27l/index) 

5.  Σύνοδος των Mediterranean Editors and Translators, 30-31 
Οκτωβρίου 2009: METM09 Mediterranean Editors and 
Translators Meeting – Translation, editing, writing: broadening 
the scope and setting limits, 30-31 October 2009, METM09 
European Institute of the Mediterranean, Barcelona, Spain. 
(Πληροφορίες: www.metmeetings.org/index.php?page= 
metm09_program) 

6. Συνέδριο 34th IALB - ASTTI Conference, 13-14 November 
2009 Geneva, Switzerland. Ιστότοπος του συνεδρίου: 
http://t.ymlp157.com/whqazaeshataujhanamjuum/click.php 
Πρόγραμμα και λοιπές πληροφορίες:                                        
http://t.ymlp157.com/whqazaeshataujhanamjuum/click.php 

Κ.Β. 
 

Αποδείξεις της παλαιότητας της 
Ελληνικής γλώσσας και γραφής 

Στη σκέψη «Πόσο παλιά είναι η Ελληνική Γλώσσα», αυθόρμητα 
θεωρούμε ότι η Ελληνική γλώσσα είναι τόσο παλιά όσο είναι και τα 
κείμενα που γράφτηκαν με το αλφάβητο (7ος – 8ος π.Χ αιώνας, 
Ομηρικά Έπη, έργα του Ησιόδου). Η αρχαιολογική σκαπάνη, 
όμως, έφερε στο φως, στις αρχές του 20ού αιώνα, τις πινακίδες 
της Γραμμικής Β [ο Α. Έβανς, στην Κρήτη, ο Κ. Μπλέγκεν στη 
Πύλο, κι άλλοι ερευνητές αργότερα, στα Χανιά (1973), στις 
Μυκήνες (δεκαετία του ‘50), στην Τίρυνθα (δεκαετία του ’70), στην 
Θήβα, στην Κέα και αλλού]. Αυτές, μάλιστα, της Θήβας ήταν και οι 
πολυπληθέστερες που ανακαλύφτηκαν σε τοποθεσία πάνω από 
τον Ισθμό της Κορίνθου. 
Ο αρχιτέκτονας Μ. Βέντρις με τη βοήθεια του Ελληνιστή 
Τσάντγουϊκ, αποκρυπτογράφησε την Γραμμική Β, το 1952 και 
απέδειξε ότι η γλώσσα που κρυβόταν πίσω από την Γραμμική Β, 
ήταν η Ελληνική γλώσσα. Υπόψη ότι μέχρι τότε η διεθνής 
επιστημονική κοινότητα δεν δεχόταν ότι υπήρχαν Έλληνες και κατά 
συνέπεια ούτε και μιλιόταν στην Ελλάδα η Ελληνική πριν από το 
1000 π.Χ. 
Η κρατούσα άποψη σήμερα είναι ότι οι πινακίδες της Γραμμικής Β, 
δεν είναι παλαιότερες του 1400 π.Χ. Τόσο οι πινακίδες της Κρήτης 
όσο και οι πινακίδες της Πύλου γράφτηκαν από τους Μυκηναίους. 
Έτσι βγήκε και το ασφαλές συμπέρασμα ότι οι Μυκηναίοι (Αχαιοί) 
μιλούσαν κι έγραφαν Ελληνικά. 
Οι πινακίδες της Γραμμικής Β από την Κρήτη είναι και οι 
παλαιότερες και ανέρχονται στις 3000 περίπου. Οι αντίστοιχες της 
Πύλου προέρχονται από μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 
Κάποιαν άνοιξη κοντά στο 1200 π.Χ. το ανάκτορο της Πύλου 
καταστράφηκε από φωτιά, οι πινακίδες (περίπου 1300 τον 
αριθμό), κατασκευασμένες από νωπό άργιλο που απλά είχε 
στεγνώσει στο ήλιο, ψήθηκαν, σκλήρυναν κι έτσι διατηρήθηκαν 
μέχρι που τις έφερε στο φως η σκαπάνη των αρχαιολόγων (1939). 
Ο Α. Έβανς, πρώτος διατύπωσε την άποψη, που ισχύει ακόμα και 
σήμερα, ότι δηλ. στο χρονικό διάστημα 1900 – 1200 π.Χ. 
αναπτύχθηκαν στην Κρήτη τρία είδη γραφής, η εικονογραφική ή 
ιερογλυφική (pictographic), η Γραμμική Α και η Γραμμική Β [3]. 
Άποψη του Τσάντγουϊκ είναι ότι οι Έλληνες δανείστηκαν από την 
Κρήτη τα σύμβολα της Γραμμικής Β και τα προσάρμοσαν στην 
γλώσσα τους [1] (δηλ. κάτι ανάλογο με τη χρήση του Λατινικού 
αλφαβήτου από διάφορους λαούς που μιλούσαν διαφορετικές 
γλώσσες). Σε άλλο σημείο του βιβλίου του [1] υποστηρίζει ότι στη 
Πύλο η Ελληνική «θα πρέπει να λαλούνταν πολλούς αιώνες πριν 
από την εποχή των πινακίδων». 
Η Γραμμική Β είναι μια συλλαβική γραφή δηλ. κάθε σύμβολο 
αποδίδει μία συλλαβή. Σύμφωνα με τον  κατάλογο που δημοσίευσε 
ο Αμερικανός E. L. Bennett (1952), τα συλλαβογράμματα της 
Γραμμικής Β είναι 87. Σήμερα είναι αποδεκτό ότι δεν είναι 
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περισσότερα από 90 [2]. Στα κείμενα, τα σύμβολα, χρησιμο-
ποιούνται ως συλλαβογράμματα και ως ιδεογράμματα [3]. 
Γραφόταν δε από τα αριστερά προς τα δεξιά. 
Στην πλειοψηφία τους οι πινακίδες της Γραμμικής Β, είναι λογιστικές 
καταγραφές των τοπικών ανακτόρων της Κρήτης και της Πύλου. 
Μέσα από τις πινακίδες μας μεταφέρονται περισσότερα από 150 
κύρια ονόματα, ανδρικά ή γυναικεία, πολλά από τα οποία 
απαντώνται στα Ομηρικά έπη καθώς και στους μετέπειτα αιώνες 
(π.χ. Ιδομενεύς, Αιγεύς, Δευκαλίων, Αμφιμήδης, Τριπτόλεμος, κ.ά.), 
και πλήθος τοπωνυμίων (περίπου 200 όπως Κνωσός, Φαιστός, 
Ρίον, Κυδωνία, κ.ά.). 
Το χρησιμοποιηθέν σύστημα αρίθμησης ήταν το δεκαδικό και έχουν 
καταγραφεί αγαθά σε ποσότητες που δηλώνονται με πενταψήφιο 
αριθμό.  
Οι πινακίδες μας μετέφεραν πλήθος επαγγελμάτων για άνδρες και 
γυναίκες (π.χ. κναφεύς, δουροτόμος δηλ. ξυλουργός, χαλκεύς, 
ποιμήν, κυανουργός δηλ. τεχνίτης του λαζουρίτη, μελέτρια δηλ. 
αλέστρια, λοετροχόος δηλ. λουτροκόμος, κ.ά.) ή αξιωμάτων 
ανθρώπων της εποχής π.χ. άναξ, βασιλεύς, επέτας δηλ. 
ακόλουθος, κορετήρ δηλ. κυβερνήτης, λαγέτας δηλ. ηγέτης 
στρατού, κ.ά., πράγμα που δηλώνει μιαν οργανωμένη κοινωνία. 
Από τη μελέτη του γραφικού χαρακτήρα διαπιστώθηκαν περίπου 70 
γραφείς στην Κρήτη και 40 περίπου στην Πύλο. 
Η χρησιμοποιούμενη γλώσσα των πινακίδων περιέχει, κατά τους 
ειδικούς, στοιχεία της δωρικής διαλέκτου. Αυτό γέννησε πολλά 
ερωτηματικά σχετικά με το πότε τελικά εμφανίζονται στο ιστορικό 
προσκήνιο οι Δωριείς δεδομένου ότι η επίσημη εκδοχή είναι ο 11ος 
π.Χ. αιώνας. Περί τούτου ο Τσάντγουϊκ, το 1976 διατύπωσε τη 
θεωρία ότι οι Δωριείς προϋπήρχαν στα μυκηναϊκά βασίλεια και 
κάποια στιγμή επαναστάτησαν και τα ανέτρεψαν. Ο Όμηρος 
πάντως, αναφέρει ότι στα χρόνια του Τρωικού πολέμου, η Κρήτη 
κατοικείται από Ετεοκρήτες μεγαλήτορες, από Κύδωνες, από δίους 
Πελασγούς, από Δωριείς τριχάϊκες και Αχαιούς. 
Όποιο κι αν είναι το περιεχόμενο των πινακίδων της Γραμμικής Β, 
αποτελούν γραπτά μνημεία της Ελληνικής γλώσσας και 
αποδεικνύουν με το περιεχόμενό τους την χωρίς διακοπή συνέχεια 
της Ελληνικής γλώσσας επί τεσσερες περίπου χιλιετίες.  
Βιβλιογραφία 
[1]  Ο Μυκηναϊκός Κόσμος, John Chadwick, Εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1999 
[2] Η Γραμμική Β και οι συγγενικές γραφές, John Chadwick, Εκδ. 

Παπαδήμα, Αθήνα 2005 
[3] Εισαγωγή στη Γραμμική Β, J.T.Hooker, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής 

Τραπέζης, Αθήνα 1996. 
Γ.Α.Τ. 

 
 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

1
PT έλα κι εσύ 

1  bit  δυφίο, binary digit  δυαδικό ψηφίο 
Στο ηλ-μήνυμα της Μίνας Θεοφιλάτου με αφορμή την υιοθέτηση 
του όρου μποτ και στην ...παράκλησή της στην ΕΛΕΤΟ να 
υιοθετήσει και τον όρο μπιτ αντί του δυφίου, το ΓΕΣΥ απαντα ότι τα 
ίδια όργανα (ΜΟΤΟ2, ΤΕ48/ΟΕ13) που υιοθέτησαν το μποτ έχουν 
υιοθετήσει και το δυφίο, πριν από αρκετά χρόνια, με τεκμηριωμένο 
σκεπτικό και διαδικασίες Δημόσιας Κρίσης και ψηφοφορίας που 
διενεργήθηκαν από την ΕΛΕΤΟ. Τα όργανα αυτά εξακολουθούν να 
θεωρούν επιτυχείς όρους το δυφίο και όλα τα μέλη της 
πολυπληθούς οικογένειας όρων που προκύπτουν από αυτό και, 
επομένως, δεν υπάρχει λόγος αναθεώρησής τους. 

2  Το blog και η οικογένεια, τελικά... 

Το ΓΕΣΥ ενέκρινε την τελική πρόταση του Συλλογικού Μέλους 
ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 για τους όρους της οικογένειας blog, blogging κτλ. 
ύστερα από την Κρίση μελών αρ.4 και ύστερα από τη σχετική 
συζήτηση στο Translatum.gr. Η πρόταση έχει ως εξής: 
α.  blog  (ουσιαστικό) – ιστολόγιο 

                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
2 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 Τηλε-
πικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), στα πλαίσια επίσημης συνεργασίας με τον 
Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 

3 ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1: Ομάδα Εργασίας 1 “Ορολογία Πληροφορικής” της Τε-
χνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ48 «Ηλεκτρονική Επεξεργασία Πληροφοριών», 
του ΕΛΟΤ. Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ. 

β.  blog  (επίθετο) – ιστολογιακός 
γ.  blog  (ρήμα) – ιστολογώ, ιστο(λογιο)γραφώ 
δ.  blogging  (γερούνδιο του ρήματος) – ιστολόγηση, 

ιστο(λογιο)γράφηση 
ε.  blogging  (ουσιαστικό) – ιστο(λογιο)γραφία 
στ.  blogger (ουσιαστικό) – ιστολόγος, ιστο(λογιο)γράφος 
ζ.  blogosphere  (ουσιαστικό) – ιστολογιόσφαιρα 
Παρατήρηση: 
Το -(λογιο)- μέσα στην παρένθεση μπορεί και να παραλείπεται. Το 
-λογιο- στην ιστολογιόσφαιρα, όμως, δεν παραλείπεται γιατί η 
απόδοση ιστόσφαιρα θα μπορούσε να παρεξηγηθεί ότι αποδίδει 
τον όρο Web sphere δηλαδή ολόκληρο το χώρο του 
(Παγκόσμιου) Ιστού (Web) και όχι μόνο το χώρο των 
ιστολογίων. Το ιστολογόσφαιρα αποκλείστηκε γιατί δεν είναι 
σφαίρα των ιστολόγων, δηλαδή blogger(s) sphere, αλλά 
σφαίρα των ιστολογίων. 
Η συζήτηση στο Translatum.gr είναι στην ιστοσελίδα: 
http://www.translatum.gr/forum/index.php/topic,36067.0.html 

3  design, drawing, planning 
Είναι χαρακτηριστική η σύγχυση που προκαλείται από τις 
ομωνυμίες που χρησιμοποιούνται μεταξύ των εννοιών που 
αποδίδονται με τους παραπάνω αγγλικούς όρους. Τόσο η ΜΟΤΟ 
όσο και η ΤΕ48/ΟΕ1 έχουν αποφασίσει και αποδίδουν τους 
παραπάνω όρους στα θεματικά πεδία τους με τις ακόλουθες 
ελληνικές αποδόσεις: 

design: σχεδιασμός, σχεδίαση 
drawing: σχεδίαση, σχεδιασμός 
planning: προγραμματισμός, σχεδιασμός 

Στην καθεμιά περίπτωση, η πρώτη απόδοση είναι ο 
προτιμώμενος όρος και η δεύτερη είναι ο δεκτός συνώνυμος 
όρος. 

4  Το raster και σύμπλοκά του 
Με αφορμή σχετικό ερώτημα του Αργύρη Μπίρη, δίνουμε την 
απόδοση του όρου raster 〈Πληροφορική, γραφικά〉, που έχουν 
υιοθετήσει τόσο η ΤΕ48/ΟΕ1 όσο και η ΜΟΤΟ: 

raster (ουσ.): ψηφιδόπλεγμα  
raster (επίθ.): ψηφιδοπλέγματος, ψηφιδοπλεγματικός 
raster graphics: γραφικά ψηφιδοπλέγματος 
raster image: ψηφιδοπλεγματική εικόνα,  

εικόνα ψηφιδοπλέγματος 

Το ΓΕΣΥ υιοθετεί τις αποδόσεις των δύο συλλογικών μελών της 
ΕΛΕΤΟ. 

Κ.Β. 
 

 

«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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Συντάκτες φύλλου:  Κώστας Βαλεοντής, Γιώργος Α. Τσιάμας 
Εκδοτική Ομάδα:  Κώστας Βαλεοντής, Θεόφιλος Βαμβάκος, 

Άννα Νικολάκη, Κατερίνα Ζερίτη, Τάνια Βαλεοντή 
Τηλέφωνα:  6974321009, 210-8662069 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος (όλα τα φύλλα): http://sfr.ee.teiath.gr/eleto.htm 

Γίνονται δεκτές συνεργασίες. Απαραίτητες προϋποθέσεις τα κείμενα να 
είναι σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, σύντομα και έτοιμα για 
δημοσίευση δίχως να απαιτείται παραπέρα επεξεργασία. 
Τα δημοσιεύματα που προσυπογράφονται με αρχικά απηχούν τις 
προσωπικές απόψεις του/της συντάκτη/συντάκτριάς τους, το πλήρες 
όνομα του/της οποίου/οποίας είναι στη διάθεση της Σύνταξης. Η 
Σύνταξη του “Ο” συνήθως δεν παρεμβαίνει, ούτε σχολιάζει.  
Τα άρθρα της «ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ» έχουν συζητηθεί στο ΓΕΣΥ και 
δημοσιεύονται ύστερα από απόφασή του. 

Επιτρέπεται ελεύθερα η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου 
ή μέρους του «Ο» με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής. 
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7ο Συνέδριο 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 

(22-24 Οκτωβρίου 2009) 
–  Απολογισμός εργασιών  – 

 
1 Το 7ο της σειράς των συνεδρίων «Ελληνική 

Γλώσσα και Ορολογία» 
Τηρήθηκε κι εφέτος, για 7η φορά, η παράδοση που έχει καθιερώσει 
η ΕΛΕΤΟ από το 1997 – με εμπνευστή και πρωτεργάτη τον 
αείμνηστο Βασίλη Α. Φιλόπουλο – δηλαδή η ανά διετία 
διοργάνωση διεθνών συνεδρίων Ορολογίας με επίκεντρο την 
ελληνική ορολογία. Το 7ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και 
Ορολογία» ανήκει πλέον στην ιστορία. Ήταν, όπως και τα 
προηγούμενα, ένα επιτυχημένο συνέδριο από κάθε πλευρά. 

2 Η διάρθρωση του 7ου Συνεδρίου 
Τα 7ο Συνέδριο άρχισε την Πέμπτη 22-10-09 το απόγευμα, ώρα 
19.00, με την Εναρκτήρια Συνεδρία και συνεχίστηκε Παρασκευή και 
Σάββατο (23-24/10/09) με επτά συνεδρίες επιστημονικών 
ανακοινώσεων και έκλεισε με μια Ανοικτή Συζήτηση. Το αναλυτικό 
πρόγραμμα υπάρχει στην ιστοσελίδα του συνεδρίου 
(http://www.eleto.gr/gr/Conference07.htm). 

3 Η Εναρκτήρια Συνεδρία 
Την Εναρκτήρια Συνεδρία παρακολούθησαν οι εγγεγραμμένοι 
σύνεδροι, αλλά και πολλοί προσκεκλημένοι των συνδιοργανωτών.  
Μετά τη σύντομη εισαγωγική ομιλία του Προέδρου της 
Οργανωτικής Επιτροπής και Προέδρου της ΕΛΕΤΟ κ. Κώστα 
Βαλεοντή χαιρέτησε τους συνέδρους και προσκεκλημένους – εκ 
μέρους του πρύτανη – ο Γραμματέας του ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της 
Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου καθηγητής Παναγιώτης 
Κοντός. Ακολούθησαν οι σύντομοι χαιρετισμοί των εκπροσώπων 
των συνδιοργανωτών: της Α΄ Αντιπροέδρου της Επιστημονικής 
Επιτροπής καθηγήτριας ΑΠΘ κας Άννας Αναστασιάδη-
Συμεωνίδη, της Β΄ Αντιπροέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής 
και Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορολογίας (EAFT) 
καθηγήτριας του ΠΚ κας Μαριάννας Κατσογιάννου, του τέως 
πρύτανη ΕΜΠ καθηγητή κ. Ανδρέα Ανδρεόπουλου, του καθηγητή 
Πανεπιστημίου Πατρών κ. Γιώργου Ξυδόπουλου, του Προέδρου 
του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του 
Ιόνιου Πανεπιστημίου καθηγητή κ. Μιχάλη Πολίτη, του Προέδρου 
του ΤΕΕ κ. Γιαννη. Αλαβάνου (που μετέφερε η Διευθύντρια ΤΕΕ 
Κατερίνα Τοράκη), του Διευθυντή του ΙΕΛ καθηγητή κ. Βασιλείου 
Μέρτζιου, του Διευθυντή Προβολής και Πληροφόρησης του ΕΛΟΤ 
κ. Παναγιώτη Θεοφανόπουλου και του Προέδρου του ΟΔΕΓ κ. 
Κωνσταντίνου Καρκανιά. 
Το 7ο Συνέδριο ήταν αφιερωμένο στον Αριστοτέλη, τον πατέρα 
της Λογικής και της Οντολογίας πάνω στις οποίες έχει θεμελιωθεί η 
επιστήμη της Ορολογίας. Μετά την κήρυξη της έναρξής του από 
τον πρόεδρο της ΕΛΕΤΟ, το 7ο Συνέδριο άρχισε με την εξαιρετική 
ομιλία του καθηγητή της φιλοσοφίας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Βασίλη Κάλφα με θέμα: Η 

γλώσσα του Αριστοτέλη. Αναλύθηκε από τον κ. Κάλφα ο τρόπος 
με τον οποίο αντιμετώπιζε ο Αριστοτέλης την προηγούμενη 
φιλοσοφική παράδοση και τα παλαιότερα γραπτά κείμενα, 
διαβάζοντάς τα μεθοδικά και τεκμηριώνοντας όλες τις παλαιότερες 
έγκυρες απόψεις και γενικά αποδεκτές πεποιθήσεις πριν ο ίδιος 
προχωρήσει στη διατύπωση της προσωπικής του συμβολής. Για 
τον Αριστοτέλη, «η ανθρώπινη σκέψη θα μπορούσε να ιδωθεί 
υπό εξελικτικό πρίσμα, ως συνεχής επαναφορά των ίδιων 
βασικών ερωτημάτων και βαθμιαία βελτίωση των απαντήσεών 
μας».  
Περιγράφηκε το μνημειώδες συγγραφικό έργο του Αριστοτέλη ως 
ένα έργο που δίνει την εικόνα ενός πλήρους φιλοσοφικού 
συστήματος, ως «την πρώτη συνεκτική θεωρία που ερμηνεύει 
κάθε πλευρά της πραγματικότητας». Τα λογικά συγγράμματά του 
συνιστούν το «Όργανον», δηλαδή εργαλείο της γνώσης. Για τον 
Αριστοτέλη, «κάθε επιστήμη έχει τις δικές της αρχές (τα δικά της 
αξιώματα), τη δική της μέθοδο και, ως έναν βαθμό, τη δική της 
γλώσσα και όπως ο ίδιος λέει «...σε όλα τα έργα της φύσης 
υπάρχει κάτι αξιοθαύμαστο». Ο Αριστοτέλης εξακολουθεί να είναι 
πάρα πολύ κοντά στη σημερινή αντίληψη της επιστημονικής 
έρευνας. Αναλύθηκε το ύφος και η γλώσσα του Αριστοτέλη και 
τεκμηριώθηκε ότι «δεν είναι υπερβολή να υποστηρίξουμε ότι ο 
Αριστοτέλης είναι ο δημιουργός του επιστημονικού λόγου και του 
επιστημονικού τρόπου έκθεσης». Αναλύθηκε η διαφορά της 
φιλοσοφικής γλώσσας του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη η οποία 
είναι μεγάλη. Τονίστηκε η άποψη του Αριστοτέλη για τη διαφορά 
που υπάρχει ανάμεσα στην ορολογία της γενικής γλώσσας και της 
γλώσσας της φιλοσοφίας και η συμβολή του στη δημιουργία 
πλήθους όρων που έφτασαν μέχρι σήμερα (π.χ. ύλη, δύναμη, 
ενέργεια, θεωρία, εμπειρία, κατηγορία, τόπος, συλλογισμός, 
επαγωγή, απόδειξη, υποκείμενο, γένος, είδος, φυσική, λογική, 
θεολογία, ποιητική, φαντασία, εντελέχεια, συμβεβηκός). [Η ομιλία 
του κ. Κάλφα έχει δημοσιευτεί ήδη στην αρχή του τόμου των 
ανακοινώσεων του 7ου Συνεδρίου και θα αναρτηθεί επίσης στην 
ιστοσελίδα του 7ου Συνεδρίου]. 
Η βραδιά έκλεισε με δεξίωση που παρέθεσε η ΕΛΕΤΟ σε όλους 
τους συμμετέχοντες. 
4 Οι συνεδρίες των κυρίως εργασιών και η Ανοικτή 

Συζήτηση 
Στις συνεδρίες του διημέρου των κύριων εργασιών του 7ου 
Συνεδρίου παρουσιάστηκαν τριάντα εννέα (39) ανακοινώσεις από 
πενήντα επτά (57) επιστήμονες / ερευνητές / μελετητές που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ορολογίας (50 Έλληνες και 7 
ξένους), προερχόμενους από τριάντα θεματικά πεδία, 15 
«γλωσσικά» και 15 «μη γλωσσικά». 
Οι επτά συνεδρίες ανακοινώσεων του Συνεδρίου κάλυψαν οκτώ 
θεματικές ενότητες με τη σειρά που αναγράφονται στον 
κατάλογο που ακολουθεί   
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Θεματικές ενότητες: 
 Ορολογική πολιτική 
 Γλωσσολογικές-Οντολογικές Αρχές της Ορολογίας 
 Τυποποίηση Ορολογίας 
 Ορολογία συγκεκριμένων θεματικών πεδίων 
 Ορολογία και Μετάφραση 
 Ορολογικοί πόροι 
 Δραστηριότητα φορέων και οργάνων Ορολογίας 
 Διδακτική και Ορολογία 

Για την Ανοικτή Συζήτηση βλέπε σελ. 3. 
5 Συνοπτική επισκόπηση των ανακοινώσεων 
Η επισκόπηση που ακολουθεί περιλαμβάνει μόνο κάποια 
χαρακτηριστικά στοιχεία από τις εργασίες που παρουσιάστηκαν, με 
εκφράσεις-περιγραφές και παραδείγματα που έχουν χρησιμοποι-
ήσει οι ίδιοι οι συγγραφείς τους. 
5.1 Ορολογική πολιτική 
Στη θεματική ενότητα της «Ορολογικής πολιτικής» – που κάλυψε 
την 1η συνεδρία του Συνεδρίου – υπήρχαν τέσσερις ανακοινώσεις. 
Η πρώτη από αυτές [Συγγραφέας: Ελένη Κασάπη], που αφορά την 
ορολογία των γνωστικών αντικειμένων στα ΦΕΚ διορισμού μελών 
ΔΕΠ στα ελληνικά ΑΕΙ, δεν παρουσιάστηκε προφορικά λόγω 
απουσίας της ομιλήτριας, εντάχθηκε όμως στον τόμο των 
ανακοινώσεων του Συνεδρίου. Στις άλλες τρεις, με λίγα λόγια, 
εξετάστηκαν τα ακόλουθα θέματα: 
– Η ορολογία σε καιρούς οικονομικής και πολιτικής 

παγκοσμιοποίησης. Οι συνέπειες της παγκοσμιοποίησης 
μεγάλωσαν το ενδιαφέρον για τη γλωσσική διαφορετικότητα. Η 
πολυγλωσσία έχει καταστεί πολιτικό θέμα στην ΕΕ. Το 
ερώτημα είναι: το αυξημένο ενδιαφέρον για τη γλώσσα και την 
πολιτισμική διαφορετικότητα θα προλάβει; Σε κάποιους τομείς 
η απάντηση είναι καθαρά ΟΧΙ· έχει ήδη επέλθει μη 
αναστρέψιμη καταστροφή. Τι γίνεται σχετικά με τις γλώσσες; 
Υπάρχει μια ελπίδα, γιατί οι γλώσσες είναι ίσως τα πιο 
ανθεκτικά διατηρήσιμα στοιχεία της ανθρώπινης πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Η συνέχιση, όμως, της προώθησης της αγγλικής 
εις βάρος των άλλων γλωσσών στην καθημερινή ζωή 
παραμένει μια πραγματικότητα σε παγκόσμια κλίμακα. Υπάρχει 
ανάγκη για μια συμφωνημένη γλωσσική παγκόσμια τάξη, που 
θα συμπεριλαμβάνει «κανόνες συμπεριφοράς» και «άριστες 
πρακτικές» [Συγγραφέας: Jan Roukens]. 

– Η πραγματοποίηση μιας εθνικής τράπεζας όρων – πώς και 
γιατί; Περιγραφή της εμπειρίας από τη δημιουργία της 
Rikstermbanken (www.rikstermbanken.se), της εθνικής 
τράπεζας όρων της Σουηδίας, που άρχισε επίσημα τη 
λειτουργία της στις 19 Μαρτίου 2009. Στο ξεκίνημά της η 
τράπεζα Rikstermbanken περιλάμβανε περισσότερες από 
50 000 εγγραφές όρων, από 15 γλώσσες, π.χ. αγγλικά, 
γαλλικά, φινλανδικά, αλλά και ελληνικά. Η τράπεζα όρων 
Rikstermbanken σχεδιάστηκε από το Σουηδικό Κέντρο 
Ορολογίας TNC και υποστηρίχτηκε οικονομικά από το 
Υπουργείο Βιομηχανίας, Απασχόλησης και Επικοινωνιών της 
Σουηδίας. Στο περιεχόμενό της συνέβαλαν πάνω από 70 
φορείς (οι περισσότεροι δημόσιοι) [Συγγραφέας: Henrik 
Nilsson]. 

– Ζητήματα ορολογικού σχεδιασμού: Θεωρία και πράξη. Εξέταση 
των βασικών στοιχείων μιας ορολογικής πολιτικής με βάση και 
την διεθνή εμπειρία, ανάδειξη ορισμένων πτυχών που φαίνεται 
να επηρεάζουν σημαντικά τη διαμόρφωση ενός 
πραγματιστικού πλαισίου για την αξιοποίηση της ουσιαστικής 
συμμετοχής των ενδιαφερομένων-εμπλεκομένων σε μια 
ορολογική πολιτική, παρουσίαση του κομβικού ρόλου των 
τελευταίων και διαπίστωση της αναγκαιότητας για μια 
«εσωτερική» και «εξωτερική» δικτύωση στην υλοποίηση μιας 
εθνικής ορολογικής πολιτικής, δικτύωση που έχει ταυτόχρονα 
ως αφετηρία και προορισμό το σύγχρονο ηλεκτρονικό και 
παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. [Συγγραφέας: Διονύσης 
Γιαννίμπας]. 

Ομιλία προσκεκλημένου ομιλητή 
Στην 1η Συνεδρία εντάχθηκε και η ομιλία του προσκεκλημένου 
ομιλητή του 7ου Συνεδρίου, Στέλιου Πιπερίδη, Υπευθύνου του 
Τμήματος Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας και Εξαγωγής 
Γνώσης του ΙΕΛ και Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Γλωσσικών Πόρων (ELRA) με θέμα: Ατομική και συλλογική 
ευφυΐα στην ανάπτυξη γλωσσικών πόρων: Κανονιστικές και 
“κοινωνικές” προσεγγίσεις. Στην ομιλία του κ. Πιπερίδη, έγινε 
διερεύνηση της ιστορικής διαδρομής των μεθοδολογικών 

προσεγγίσεων ανάπτυξης γλωσσικών πόρων και γλωσσικής 
τεχνολογίας, με συσχετισμό των φάσεων εξέλιξης με τα ιστορικά 
αντίστοιχα ρεύματα στη φιλοσοφία της γλώσσας. Με τη 
χρησιμοποίηση της μηχανικής μετάφρασης ως παραδειγματικού 
τομέα, παρουσιάστηκαν οι αλληλεπιδράσεις και συσχετίσεις από 
τα αρχικά στάδια μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε το 
τοπίο των γλωσσικών πόρων και της γλωσσικής τεχνολογίας 
σήμερα, μέσα από το πρίσμα τριών μεγάλης εμβέλειας δράσεων 
για τον επανακαθορισμό της έννοιας των γλωσσικών πόρων, 
των προτεραιοτήτων και του τρόπου οργάνωσης και χρήσης 
τους στο περιβάλλον του παγκόσμιου ιστού και των κοινωνικών 
δικτύων του. Οι τρεις αυτές πρωτοβουλίες είναι: η ευρωπαϊκή 
ερευνητική υποδομή CLARIN (www.clarin.eu), το θεματικό 
δίκτυο FLARENET (www.flarenet.eu) και η σχεδιαζόμενη 
υποδομή ανοικτών γλωσσικών πόρων ORI – Open Resource 
Infrastructure. 
 

 
5.2 Γλωσσολογικές-οντολογικές αρχές της Ορολογίας – 

Τυποποίηση ορολογίας 
Στην ενότητα αυτήν του 7ου Συνεδρίου, που καλύφθηκε από τη 2η 
Συνεδρία μπορούμε να πούμε, με λίγα λόγια, ότι εξετάστηκαν τα 
ακόλουθα θέματα: 
– Ανάλυση των πρωτογενών αγγλικών ορολογικών διλέκτων 

του τύπου Ουσιαστικό – Ουσιαστικό, ορολογικής κατηγορίας 
dD (D determined by d), υποστασιοποίηση της σχέσης 
«determined by» μεταξύ των δύο συνθετικών τους και 
απόδοσή τους δευτερογενώς με ισοδύναμα ελληνικά δίλεκτα 
του τύπου Ουσιαστικό – Ουσιαστικό, όπου το πρώτο 
ουσιαστικό είναι σε πτώση Ονομαστική και το δεύτερο 
συνήθως σε Γενική (ένα από τα πολλά είδη Γενικής) και 
σπανιότερα σε Ονομαστική (όπως concept system  
σύστημα εννοιών, member state  κράτος μέλος) ή του 
τύπου Επίθετο – Ουσιαστικό και τα δύο σε πτώση Ονομαστική 
(όπως terminology work  ορολογική εργασία). Ανάλυση του 
σχηματισμού των υπόψη ελληνικών διλέκτων και εξέταση των 
σχέσεων μεταξύ των εννοιών που αντιπροσωπεύονται από τα 
δύο συνθετικά και πώς οι σχέσεις αυτές επηρεάζουν την 
τελική επιλογή του ελληνικού διλέκτου, καθώς επίσης σε ποιες 
περιπτώσεις των σχέσεων αυτών είναι δυνατή, ή ενδείκνυται, 
η μονολέκτηση του ελληνικού όρου. [Συγγραφέας: Κώστας 
Βαλεοντής]. 

– Η αρχιτεκτονική δομή του επιστημονικού ή τεχνικού κειμένου. 
Σε περιβάλλον πολυγλωσσίας και πολυγνωσίας τόσο οι 
συγγραφείς/συντάκτες τεχνικών κειμένων όσο και οι 
αναγνώστες-λήπτες των πληροφοριών τους, οφείλουν να 
εφευρίσκουν νέα ή να ανατρέχουν στα παλαιά υποδείγματα 
κειμενικής χάριν της μάθησης και της καινοτομίας. Στο πλαίσιο 
των εφαρμογών της ορολογικής προσέγγισης γίνεται εστίαση 
στην εσωτερική οικονομία του κειμένου, στην ιδιαίτερη μορφή 
του η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη νοηματική του 
τάξη. Χρησιμοποιήθηκε υπόδειγμα κειμένου του Νικηφόρου 
Βλεμμίδου (1193-1272) στο οποίο καταφαίνεται η κειμενική 
σχεδίαση και οι σχέσεις που διέπουν τα δεδομένα, τονίζοντας 
τη νοηματική τάξη. Αυτήν την τάξη, που κινεί την διάνοια για 
μάθηση και την επίνοια για καινοτομία. [Συγγραφέας: Μαρία 
Καρδούλη]. 

– Εξέταση της παραγωγικής κατάληξης -ῖτις/-ίτιδα στην ιατρική 
ορολογία, η οποία εκφράζει τη φλεγμονή κάποιας ανατομικής 
δομής. Η δομή αυτή εκφράζεται ορολογικά με το μέρος του 
αντίστοιχου ιατρικού όρου που προηγείται της κατάληξης -
ίτιδα (παραγωγικό θέμα) (π.χ. λάρυγγ-ας  λαρυγγ-ίτιδα, 
επιπεφυκ-ώς  επιπεφυκ-ίτιδα). Καταλογογράφηση των 
νεοελληνικών και ισοδύναμων αγγλικών ιατρικών όρων με την 
κατάληξη -ίτιδα και -itis, αντίστοιχα, με διάκριση των 
προσδιορισμών με τους οποίους αυτοί απαντώνται (π.χ. οξεία 
σκωληκοειδίτιδα, μέση πυώδης ωτίτιδα). Μελέτη των 
μηχανισμών σχηματισμού των όρων με την κατάληξη αυτή – 
είτε πρόκειται για απλούς όρους είτε για σύμπλοκους όρους – 
ως προς τα συνθετικά του θέματός τους, βάσει των κανόνων 
της σύνθεσης και παραγωγής που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη 
δημιουργία τους, με αναφορά στους αντίστοιχους κανόνες 
που ισχύουν σήμερα. [Συγγραφέας: Τατιάνα Βαλεοντή]. 

– Πώς έγιναν όροι οι δανεισμένες ελληνικές λέξεις στην 
εκκλησιαστική ορολογία της Γεωργίας. Η επίδραση του 
ελληνισμού ήταν και εξακολουθεί να είναι έντονη στη Γεωργία. 
Οι πολιτιστικές σχέσεις των δύο χωρών ήδη από την 
αρχαιότητα εξασφάλισαν το πρόσφορο έδαφος για την 
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ανάπτυξη νέων αμοιβαίων σχέσεων. Η Γεωργία ως μία από τις 
παλαιότερες ορθόδοξες χώρες περιήλθε στη σφαίρα της 
πολιτικής και πολιτιστικής επιρροής του Βυζαντίου ήδη από τον 
τέταρτο αιώνα. Για αυτό η επίδραση της ελληνικής στη 
γεωργιανή γλώσσα ήταν δεδομένη. Οι περισσότερες 
δανεισμένες λέξεις στα γεωργιανά προέρχονται από τα 
ελληνικά, από τις οποίες το μεγαλύτερο μέρος αποτελείται από 
εκκλησιαστικούς όρους. Η ανακοίνωση δεν παρουσιάστηκε 
προφορικά λόγω απουσίας της ομιλήτριας, εντάχθηκε όμως 
στον τόμο των ανακοινώσεων του Συνεδρίου. [Συγγραφέας: 
Eka Tchkoidze]. 

– Παρουσίαση στρατηγικών αντιμετώπισης της ανάγκης νέων 
όρων στον τομέα του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 
Ελληνική, την Λιθουανική και την Λεττονική, υπό το φως της 
αντιπαραβολικής γλωσσολογίας και του «Αναλογικού Κανόνα» 
της ονοματοδοσίας, που μπορεί να εφαρμοστεί και στη νομική 
ορολογία. Επισήμανση των θετικών ή αρνητικών 
αποτελεσμάτων των τρεχουσών στρατηγικών στη 
μεταφραστική διαδικασία σε γλωσσικά ζεύγη με γλώσσα 
στόχου κάποια από τις προαναφερθείσες γλώσσες. Πρόταση 
εισαγωγής της έννοιας της «ορολογικής ισοδυναμίας» ως 
ειδικής κατηγορίας μεταφραστικής ισοδυναμίας, καθώς και 
προτάσεις αντιμετώπισης ζητημάτων που ανακύπτουν από το 
ισχύον γλωσσικό καθεστώς. [Συγγραφέας: Παναγιώτης 
Κριμπάς] 

– Πολύγλωσσο γλωσσάριο του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την 
Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) με τίτλο 
«Ορολογία της ευρωπαϊκής πολιτικής για την εκπαίδευση και 
την κατάρτιση – Μια επιλογή 100 όρων-κλειδιών». Περιγραφή 
της εκπόνησης του γλωσσαρίου: μεθοδολογία που 
ακολουθήθηκε (σύσταση του σώματος υλικού, επιλογή των 
γλωσσών και των πηγών, γνωμοδότηση εμπειρογνωμόνων, 
σύνταξη των ορισμών), δυσκολίες που παρουσιάστηκαν 
(συμπαράθεση μεταξύ των γλωσσών, προϋπάρχουσα 
ορολογία, αντιτιθέμενοι ορισμοί) καθώς και προβλήματα που 
ανέκυψαν κατά τη μετάφραση του γλωσσάριου στα ελληνικά 
(αντιστοιχία μεταξύ των όρων του σώματος υλικού, 
συμπαράθεση των πηγών). [Συγγραφείς: Philippe Tissot, 
Ελένη Κούλαλη] 

5.3 Ορολογία συγκεκριμένων θεματικών πεδίων 
Στην ενότητα αυτήν του 7ου Συνεδρίου, που καλύφθηκε από την 3η 
και 4η Συνεδρία, στην 4η Συνεδρία, εξετάστηκαν τα θέματα: 
– Μελέτη της ορολογίας της συσχετιζόμενης με την διοίκηση του 

δικαστικού σώματος στην Αρχαία Κρήτη. Κάποια 
συμπεράσματα της ανακοίνωσης: Η αρχαιότερη περίοδος της 
κρητικής διαλέκτου αναφέρεται στην εποχή των πρώτων 
γραμμένων νομοθεσιών της Κρήτης στις οποίες 
αντικατοπτρίζεται το κοινό δίκαιο που έχει μεταδοθεί 
προφορικά από μια πρότερη εποχή. Σε αυτή την περίοδο 
χρησιμοποιούνται, μαζί με τις λέξεις που είναι συνήθεις στα 
Ελληνικά ή κοινές σε άλλες νομοθεσίες, πολυάριθμες λέξεις 
ειδικές στην δικανική κρητική γλώσσα. Πρόκειται για λέξεις που 
έχουν καταγραφεί στα Ελληνικά μόνο στην Κρήτη ή που όταν 
υπάρχουν εκτός Κρήτης παρουσιάζουν μια ειδική σημασία που 
έχει καταγραφεί μόνο στη διάλεκτο. Η πιο πρόσφατη περίοδος 
μεταξύ του 4ου και του 1ου αι. π.Χ., χαρακτηρίζεται από την 
ύπαρξη μιας υπερδιαλεκτικής δικανικής γλώσσας με αττική 
βάση, που ευνοήθηκε από τις συχνές επαφές που 
πραγματοποιήθηκαν σε αυτή την περίοδο μεταξύ των πόλεων 
σε όλο τον Ελληνικό κόσμο. [Συγγραφέας: Ángel Martínez 
Fernández] 

– Ελληνική στρατιωτική ορολογία και αντιπαραβολή της με την 
αντίστοιχη γερμανική. Ο στρατός κάθε χώρας – όντας κλειστή 
κοινωνία – έχει αναπτύξει με την πάροδο του χρόνου μια 
συγκεκριμένη ορολογία. Παρουσιάστηκαν οι σημαντικότερες 
πτυχές του ελληνικού στρατιωτικού ιδιώματος, το οποίο 
υποδιαιρείται στην επίσημη και στην ανεπίσημη στρατιωτική 
ορολογία και έγινε, επίσης, μια σύντομη συγκριτική προσέγγιση 
της ελληνικής και γερμανικής ανεπίσημης στρατιωτικής 
γλώσσας. [Συγγραφέας: Αιμιλία Ροφούζου] 

– Τυπική και άτυπη χρήση της μετοχής σε επιλεγμένα 
μεταφράσματα από όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξέταση 
από άποψη: 1) γραμματική/μορφολογική (φωνή και χρόνος), 2) 
χρήσης ως τυπικής ή άτυπης (με την έννοια της μετοχής της 
αναγνωρισμένης ή μη από τη σχολική γραμματική), 3) 
συντακτική (ως ουσιαστικού / επιθετικού προσδιορισμού / 
κατηγορουμένου / επιρρηματικού προσδιορισμού) και 4) 
ορολογική ή λειτουργική (ανάλογα με το αν πληροί ορολογικές 
ή απλώς λειτουργικές ανάγκες). Από την ποσοτική και ποιοτική 

αξιολόγηση των ευρημάτων προκύπτει ότι ο επιστημονικός 
λόγος, έχει ανάγκη τη μετοχή·– τουλάχιστον είναι βέβαιο ότι τη 
χρησιμοποιεί στην πράξη – και η γραμματική της νέας 
ελληνικής οφείλει να την καλύπτει. Μια τέτοια τάση υπάρχει 
στη νέα σχολική γραμματική του Γυμνασίου. [Συγγραφείς: 
Μιχάλης Καλλέργης, Μαριζέτα Γεωργουλέα]. 

– Μελέτη του τρόπου με τον οποίο η μετάφραση λειτουργικών 
όρων μετατόπισε την έμφαση στη Χριστιανική λατρεία από το 
συλλογικό στο υλικό. Ανιχνεύεται η ανάπτυξη της λέξης 
ἐκκλησία και η επίδρασή της πάνω στην πρώτη Εκκλησία ως 
σώμα λατρευτών και ως υλική κατασκευή. Από την ἐκκλησία, 
την οποία ο Παύλος και οι Ευαγγελιστές χρησιμοποιούν για να 
δηλώσουν την κοινότητα των Χριστιανών, εκείνους δηλαδή 
που κυριολεκτικά έχουν κληθεί (καλέω-ῶ) έξω (ἐκ), ως το 
υλικό οικοδόμημα όσο και την σύναξη των Χριστιανών. Με την 
κατασκευή υλικών δομών για να στεγασθεί η συγκέντρωση 
των χριστιανών, η ἐκκλησία επεκτεινόμενη έφτασε να 
κατασημαίνει τόσο το υλικό οικοδόμημα όσο και την σύναξη 
των Χριστιανών. [Συγγραφέας: M. Todd Harper]. 

– Ορολογία και τηλεοπτική δημοσιογραφική γλώσσα. Η 
ανακοίνωση εντάσσεται στο πλαίσιο της περιγραφής της 
σύγχρονης κατάστασης της ελληνικής γλώσσας, έτσι όπως 
αυτή χρησιμοποιείται στα τηλεοπτικά μέσα μαζικής 
επικοινωνίας. Ορίζεται η «στάση υψηλής εικονικής ευμένειας» 
για να περιγραφεί η στάση εκείνων των δημοσιογράφων, οι 
οποίοι επιδιώκουν να εμφανίζονται στο τηλεοπτικό κοινό ως 
λαϊκοί, προσηνείς και ευμενώς διακείμενοι έναντι των θέσεων, 
των συμφερόντων και των αναμονών των παραληπτών του 
λόγου τους... Η ανακοίνωση δεν παρουσιάστηκε προφορικά 
λόγω απουσίας της ομιλήτριας, εντάχθηκε όμως στον τόμο 
των ανακοινώσεων του Συνεδρίου. [Συγγραφέας: Νικολέττα 
Τσιτσανούδη - Μαλλίδη]. 

– Η αθλητική ορολογία της ελληνικής γλώσσας περιλαμβάνει 
σημαντικό αριθμό δανείων, κυρίως από την αγγλική και 
γαλλική γλώσσα, των οποίων η ενσωμάτωση στη γλώσσα 
υποδοχής έχει γίνει ασυντόνιστα, χωρίς να προηγηθούν οι 
απαιτούμενες διαδικασίες τυποποίησης. Το γεγονός αυτό έχει 
αφήσει τα ίχνη του όχι μόνο στο είδος του λόγου που 
ονομάζουμε «αθλητική γλώσσα», αλλά και στην ένταξη των 
όρων του αθλητισμού στα λεξικά της γενικής γλώσσας. Από 
την έρευνα της αθλητικής ορολογίας στα νεοελληνικά λεξικά 
διαπιστώνεται ότι τα σχετικά λήμματα εμφανίζουν ορισμένες 
αδυναμίες, κυρίως με την έννοια ότι ομοειδή ζητήματα έχουν 
αντιμετωπιστεί με διαφορετικούς τρόπους. Με τους όρους 
αυτούς, ο λεξικογράφος θα πρέπει να επιμείνει στην 
περιγραφή της γλωσσικής πραγματικότητας, όποια και αν 
είναι αυτή, κάνοντας χρήση σύγχρονων λεξικογραφικών 
εργαλείων, όπως είναι π.χ. τα ηλεκτρονικά σώματα κειμέ-
νων... [Συγγραφείς: Μαριάννα Κατσογιάννου, Βασίλειος 
Αργυρόπουλος]. 

(Η συνέχεια και το τέλος στο επόμενο φύλλο) 
 

Ανοικτή συζήτηση του 7ου Συνεδρίου 
Τιμητική εκδήλωση για τον Θ. Π. Τάσιο 

Στην αρχή της Ανοικτής Συζήτησης, σε ένα μικρό αφιέρωμα, 
τιμήθηκε ο συντονιστής της, ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ Θεοδόσης 
Π. Τάσιος, επίτιμο μέλος της ΕΛΕΤΟ. Ο Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Κώστας Βαλεοντής έκανε μια μικρή ανασκόπηση χαρακτηριστικών 
ενεργειών και εκδηλώσεων που αποδεικνύουν τη μακρόχρονη 
προσφορά του Θ. Π. Τάσιου στην Ορολογία και την υποστήριξή 
του προς την ΕΛΕΤΟ. Στον τιμώμενο ο πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
απένειμε αναμνηστικό δώρο εκ μέρους του ΔΣ και των μελών της 
ΕΛΕΤΟ. 
Στην Ανοικτή Συζήτηση συμμετείχαν οι εισηγητές-συνομιλητές: 
Κώστας Ευσταθίου, Γιάννης Κάβουρας, Μαρίνα Πανταζίδου, 
Κατερίνα Τοράκη και Τατιάνα Βαλεοντή καθώς και όλοι οι 
σύνεδροι. Το θέμα ήταν «Αντιμετώπιση της ορολογίας στην 
ανώτατη εκπαίδευση Διδάσκοντες – Διδακτικό υλικό – 
Διδασκόμενοι» και οι τρεις άξονες της συζήτησης ήταν: 
α. Πώς «βιώνουν» οι διδάσκοντες τη χρήση των όρων του 

τομέα τους ή και όρων συναφών τομέων που 
χρησιμοποιούνται στον τομέα τους και ιδιαίτερα των όρων που 
χρειάζονται για να αποδώσουν – κατά τη διδασκαλία – νέες 
έννοιες, για τις οποίες δεν έχει καθιερωθεί ακόμα γενικά 
αποδεκτός μοναδικός ελληνικός όρος, ενώ υπάρχει ήδη ο 
ξενόγλωσσος. 
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β.  Ποια είναι η σημερινή κατάσταση των διδακτικών εγχειριδίων 
και βιβλίων, αλλά και ειδικών συγγραμμάτων – και επιστη-
μονικών άρθρων γενικότερα – στα οποία παραπέμπουν οι 
διδάσκοντες για πρόσθετη μελέτη. Σε ποια έκταση αυτά είναι 
στα ελληνικά και πώς αντιμετωπίζεται η αναγκαία άμεση 
ορολογική αντιστοίχιση και ισοδυναμία ελληνικών και 
ξενόγλωσσων όρων. 

γ.  Πώς «βιώνουν» οι διδασκόμενοι την εκμάθηση των όρων, είτε 
όπως τους προσλαμβάνουν απευθείας από την παράδοση των 
μαθημάτων είτε όπως τους συναντούν στο πρόσθετο διδακτικό 
υλικό (σημειώσεις, εγχειρίδια, βιβλία, άρθρα, ...) κατά τη μελέτη 
τους. 

Ύστερα από τις ολιγόλεπτες ομιλίες με τις διαπιστώσεις και 
προτάσεις των συνομιλητών και τον συνοπτικό σχολιασμό του 
συντονιστή, στην όλη συζήτηση συμμετείχαν ενεργά οι σύνεδροι 
διατυπώνοντας πρόσθετες προτάσεις. Μετά το Συνέδριο, ο 
συντονιστής Θ. Π. Τάσιος συνόψισε στον ακόλουθο κατάλογο τις 
προτάσεις που ακούστηκαν στην Ανοικτή Συζήτηση: 
1. Να μελετηθούν τα υπέρ και τα κατά της ενθάρρυνσης των 

Επιστημόνων να εισάγουν επειγόντως ελληνικούς όρους. 
2. Να ενθαρρυνθούν οι Διδάσκοντες να περιλαμβάνουν στα 

συγγράμματά τους ορισμούς όρων και γλωσσάρια. 
3. Να ενθαρρυνθούν οι συλλογικοί πανεπιστημιακοί φορείς 

(Τομείς, Τμήματα) να συντάσσουν και να συντηρούν 
γλωσσάρια, τα οποία επι πλέον να δημοσιοποιούνται στο 
διαδίκτυο – κλειστά καταρχήν. Μπορεί όμως να μελετηθεί, 
ποιοτικώς έστω, και η ανοικτή σε σχολιαστές παρουσίαση. 

4. Να ενθαρρυνθούν οι Επιστήμονες να παρεμβαίνουν δημοσίως 
όταν στον γραπτό ή τον προφορικό λόγο παρατηρείται 
κακοχρησία όρων. 

5. Να αναζητηθούν Εκδότης ή και Χορηγός για την έκδοση σε 
βιβλίο όλου του προγραμματισμού του ΕΠΟΣ (Εθνικού 
Προγράμματος Ορολογικού Συντονισμού) και των υποστηρι-
κτικών μελετών του.  

6. Να συνταχθούν από την ΕΛΕΤΟ μερικοί «Θησαυροί» ως 
υπόδειγμα ορολογικού εργαλείου. 

7. Να οργανωθεί Σεμινάριο Επιστημονικής Ορολογίας για Δημο-
σιογράφους, σε συνεργασία με την ΕΣΗΕ. 

8. Να συνεχισθούν οι προσπάθειες χρηματοδότησης της ΕΛΕΤΟ 
για την πραγμάτωση ενός μικρού έστω τμήματος του ΕΠΟΣ. 

Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις που ακούστηκαν στην Ανοικτή 
Συζήτηση θα ληφθούν υπόψη στις άμεσα μελλοντικές ενέργειες της 
ΕΛΕΤΟ. 

Κ.Β.  
 
 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

1
PT έλα κι εσύ 

συστημικός – συστηματικός κ.ά. 
Στο πλαίσιο του οροδοτικού έργου τους, οι ομάδες ΜΟΤΟ2 και 
ΤΕ48/ΟΕ13 έχουν αποφασίσει: στη σύνθεση και παραγωγή για τη 
δημιουργία μονολεκτικών σύμπλοκων όρων από τη λέξη σύστημα 
να χρησιμοποιούν το θέμα συστημ- σε όλες τις περιπτώσεις όπου 
η κατασημαινόμενη έννοια είναι οντότητα, ιδιότητα, χαρακτηριστικό 
κτλ. «που αφορά σύστημα / συστήματα, ανήκει σε σύστημα /  
συστήματα κ.τ.τ.» (π.χ. συστημικός, διασυστημικός...) και να 
αφήσουν το θέμα συστηματ- στις έννοιες για οντότητες «που 
γίνονται με σύστημα, με μέθοδο κτλ.» (π.χ. συστηματικός, 
συστηματικά, συστηματικότητα κ.ά. που πιθανόν να προκύψουν).  
Αυτή η απόφαση προέκυψε από την ουσιαστική ανάγκη να 
αποδοθούν διαφορετικά τα αγγλικά επίθετα systematic και 
systemic και – πολυ συχνότερα στη θέση του δεύτερου – το 
ουσιαστικό system σε επιθετική χρήση ως προσδιορισμός άλλου 
ουσιαστικού. Σήμερα π.χ. υπάρχουν πολλές δεκάδες λήμματα στις 
Βάσεις TELETERM και INFORTERM που έχουν το τμήμα: 
-συστημ- και μερικές δεκάδες που έχουν το τμήμα: -συστηματ- 
(Σημειωτέον ότι γλωσσικά επιτρεπτοί είναι και οι δύο σχηματισμοί, 
πρβλ. π.χ. χρώμ-α – χρωματ-ικός – πολύ-χρωμ-ος). Για να 

                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
2 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 Τηλε-
πικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), στα πλαίσια επίσημης συνεργασίας με τον 
Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 

3 ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1: Ομάδα Εργασίας 1 “Ορολογία Πληροφορικής” της Τε-
χνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ48 «Ηλεκτρονική Επεξεργασία Πληροφοριών», 
του ΕΛΟΤ. Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ. 

κατανοηθεί η ανάγκη αυτή δίνονται παρακάτω χαρακτηριστικά 
παραδείγματα όρων από τις Βάσεις TELETERM και INFORTERM: 

Ελληνικός όρος με οροστοιχείο  
-συστημ- 

Αγγλικός ισοδύναμος όρος 

διασυστημική καλωδίωση intersystem cabling 
διασυστημική μεταπομπή intersystem handoff 
διασυστημική παρεμβολή intersystem interference 
διασυστημική περιαγωγή inter-system roaming 
ενδοσυστημικές δοκιμές intra-system testing 
ενδοσυστημική καλωδίωση intra-system cabling 
ενδοσυστημική μεταπομπή intra-system handover 
ενδοσυστημική παρεμβολή intra-system interference 
ενδοσυστημικός θόρυβος intra-system noise 
ολοσυστημική λειτουργία system wide operation 
συστημική αρτηρία system bus 
συστημική γραμματική systemic grammar 
συστημική παράμετρος system parameter 
συστημικό λογισμικό system software 
συστημικό υπόβαθρο system background 
συστημοεξαρτώμενος τρόπος system-dependent way 
συστημοπαγής system based 
  

Ελληνικός όρος με οροστοιχείο  
-συστηματ- 

Αγγλικός ισοδύναμος όρος 

συστηματική διάταξη systematic order 
συστηματική εξάπλωση systematic deployment 
συστηματική επίδραση systematic effect 
συστηματική εφαρμογή systematic application 
συστηματική μέθοδος systematic method 
συστηματική παρακολούθηση routine monitoring 
συστηματική σειρά systematic series 
συστηματικό ευρετήριο systematic index 
συστηματικό σφάλμα systematic error 
συστηματικός θησαυρός systematic thesaurus 
συστηματικός κατάλογος systematic catalogue 
συστηματικός κώδικας systematic code 
συστηματικός συμμέτοχος  system participant 
συστηματικός σχεδιασμός systematic design 
συστηματικός τρόπος systematic way 
τυπικό-συστηματικό ευρετήριο formal-systematic index 

Κ.Β. 
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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) 
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7ο Συνέδριο 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 

(22-24 Οκτωβρίου 2009) 
–  Απολογισμός εργασιών  – 

 
(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο) 
5.3 Ορολογία συγκεκριμένων θεματικών πεδίων 
... 
– Μελέτη της ορολογίας των στοιχειωδών σωματιδίων που 

δηλώνονται με γλωσσικά σημεία. Εξετάζεται η προέλευσή τους 
και ο τρόπος σχηματισμού τους από μορφολογική άποψη. Η 
ορολογία της Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων στηρίζεται σε 
παλαιότερους συναφείς τομείς λ.χ. στη χημεία, και επηρεάζεται 
από τη γλώσσα στην οποία έγιναν οι σχετικές ανακαλύψεις, 
στην προκειμένη περίπτωση από την αγγλική. Στη ΝΕ 
ορολογία της ΦΣΣ έχουν δημιουργηθεί δύο επιστημονικά 
επιθήματα: -όνιο για τη δήλωση των στοιχειωδών σωματιδίων 
και –ίνο για τη δήλωση των υπερσυμμετρικών συντρόφων 
τους...  [Συγγραφέας: Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη]. 

– Από το θησαυρό στην αντίστοιχη οντολογία. Στους θησαυρούς 
δίνεται η εικόνα του θεματικού πεδίου που περιγράφεται μέσα 
από την παράσταση των εννοιών και των μεταξύ τους σχέσεων 
ιεραρχίας, ισοδυναμίας και συσχέτισης, ενώ στις οντολογίες 
λαμβάνονται υπόψη πρόσθετες ιδιότητες και χαρακτηριστικά 
των εννοιών σχετικά π.χ. με χρόνο, με χώρο,  με κατάσταση, 
με ανθρώπους, με γεγονότα κτλ. Παρουσιάζεται μία πρόταση 
δημιουργίας ελληνικού θησαυρού στο θεματικό πεδίο 
«Περιφερειακή – αστική ανάπτυξη» και μετατροπής του σε 
οντολογία, δίνοντας έμφαση στις δύο περιπτώσεις στα 
ζητήματα ορολογίας που αφορούν την καθιέρωση ελληνικών 
όρων στις έννοιες, τη σωστή απόδοση σχετικών ξενόγλωσσων 
και στην κατανόηση των εννοιών, ώστε να προκύπτουν 
σωστές ιδιότητες και σχέσεις μεταξύ των εννοιών... 
[Συγγραφέας: Κατερίνα Τοράκη]. 

– Η ανακοίνωση πραγματεύεται το ρόλο της ελληνικής γλώσσας 
στην ουκρανική ιατρική ορολογία· εξετάζει τα στοιχεία του 
ορολογικού συστήματος της Ουκρανικής Ιατρικής και 
ειδικότερα του γενεσιουργού ρόλου της Ελληνικής γλώσσας σ’ 
αυτήν και παραθέτει τη χρονολογική διαίρεση της γενέσεως και 
της διαχρονικής πορείας της Ουκρανικής Ιατρικής Ορολογίας. 
Αποδεικνύει την ύπαρξη των αμέσων και εμμέσων δανείων 
από την Ελληνική γλώσσα στην Ουκρανική Ιατρική Ορολογία, 
προσδιορίζοντας αυτά τόσο στη χρήση των προσφυμάτων, 
όσο και στην κυριαρχία χρήσεως αυτουσίων Ελληνικών 
λέξεων. Τέλος καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι η Ελληνική 
γλώσσα άσκησε γενεσιουργό επιρροή και αποτελεί 
αναμφισβήτητα μία από τις κύριες πηγές της οροδημιουργίας 
της Ουκρανικής Ιατρικής μέχρι και σήμερα... [Συγγραφέας: 
Ναταλία Μπάσενκο-Κόρμαλη] 

– Εξέταση προβλημάτων αδιαφάνειας όρων που προέρχονται 
από την αρχαία ελληνική γλώσσα στο λεξιλόγιο της γαλλικής 
ιατρικής. Έγινε προσπάθεια να εντοπιστούν όροι της γαλλικής 

 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
σας εύχεται Καλή Χρονιά 

και σας προσκαλεί στην καθιερωμένη 
συνεστίαση και κοπή της πίτας 

την Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2010, ώρα 20:00, 
στο ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ, Λεωφόρος Βασιλίσσης 

Αμαλίας 10, 10557, Αθήνα,  
τηλ. 2103237301 

Τιμή συμμετοχής 35 ευρώ το άτομο.  
Δηλώσεις συμμετοχής: το αργότερο ως την 1-2-10 

στα τηλέφωνα: 6974321009, 6944421417 ή 
ηλεκτρονικά στο ηλ-ταχ.: valeonti@otenet.gr 

 

 
 ιατρικής γλώσσας που έχουν δομηθεί με βάση το αρχαίο 

ελληνικό λεξιλόγιο, αλλά που χρησιμοποιούνται με τρόπο που 
παρακάμπτει σε κάποιο βαθμό τη σημασία της αρχαίας 
ελληνικής λέξης, με αποτέλεσμα οι όροι αυτοί να 
χρησιμοποιούνται σήμερα με τρόπο ασαφή και ανακριβή. 
Εξετάστηκε, μέσα από γαλλικά και ελληνικά λεξικά ιατρικών 
όρων, αν η παρατηρούμενη σημασιολογική αδιαφάνεια στη 
γαλλική γλώσσα διατηρείται και στη χρήση των αντίστοιχων 
όρων στα ελληνικά. Η εξέταση έδειξε ότι, σε γενικές γραμμές, 
και οι δύο γλώσσες εμφανίζουν στο ίδιο επίπεδο και στον ίδιο 
βαθμό τις αυθαίρετες σημασιολογικές επεκτάσεις ή παραμορ-
φώσεις σε σχέση με την αρχική σημασία των όρων ή σε 
σχέση με την ακριβή σημασία που θα έπρεπε να έχουν με 
βάση τα αρχαιοελληνικά δομικά, παραγωγικά ή συνθετικά, 
τους στοιχεία... [Συγγραφέας: Τριανταφυλλιά Σαραφίδου]. 

– Η μορφολογία των χρωματικών όρων στη Νέα Ελληνική. Τα 
τελευταία χρόνια, πολλοί είναι οι ερευνητές που μελετούν το 
πεδίο της ορολογίας των χρωμάτων σε πολλές γλώσσες. 
Ωστόσο, για τη Νέα Ελληνική ελάχιστες είναι οι έρευνες που 
έχουν γίνει για το πεδίο αυτό. Το αντικείμενο της ανακοίνωσης 
ήταν η μορφολογική περιγραφή των χρωματικών όρων της 
Νέας Ελληνικής. Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο της έρευνας 
αποτέλεσαν οι χρωματικοί όροι που χρησιμοποιούνται στις 
εικαστικές τέχνες, ιδιαίτερα στο χώρο της ζωγραφικής. Οι όροι 
περιγράφονται με βάση τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους 
και γίνεται μία απόπειρα κατηγοριοποίησης, με στόχο τη 
δημιουργία ειδικού λεξικού... [Συγγραφέας: Κατερίνα 
Αλεξανδρή]. 
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– Ο τομέας της διαχείρισης φυσικών κινδύνων είναι ένας χώρος 
συνάντησης της επιστήμης με την κοινωνία και την πολιτική. Τα 
επιστημονικά πεδία που εμπλέκονται καλύπτουν το ευρύ 
φάσμα των γεωεπιστημών, των κοινωνικών και των 
εφαρμοσμένων επιστημών. Στην ανακοίνωση επιχειρείται να 
ανιχνευτούν στοιχεία της ορολογικής ταυτότητας του 
διαθεματικού τομέα της διαχείρισης φυσικών κινδύνων υπό το 
πρίσμα των εννοιών και των μεθοδολογικών εργαλείων της 
Ορολογικής επιστήμης, με σκοπό τον καθορισμό των αρχικών 
απαιτήσεων και των περιορισμών  για τον σχεδιασμό βάσης 
δεδομένων όρων  της γνωσιακής περιοχής των φυσικών 
κινδύνων, στα πλαίσια του ευρύτερου ορολογικού σχεδιασμού 
που απαιτείται. Οι όροι αυτοί κατασημαίνουν έννοιες 
διαθεματικού χαρακτήρα. Έννοιες, δηλαδή,  που υπεισέρχονται 
στη γνώση των γεωεπιστημών, των κοινωνικών και των 
εφαρμοσμένων επιστημών αλλά έχουν διαφορετικό βάθος και 
πλάτος σε κάθε ένα από τα επιμέρους θεματικά αυτά πεδία... 
[Συγγραφέας: Βασιλική Μασούρα]. 

5.4 Ορολογία και Μετάφραση 
– Μελέτη φρασεολογικών όρων: καταγραφή και απόδοσή τους 

από τα Ισπανικά στα Ελληνικά. Ο όρος φρασεολογία ορίζεται 
στην ισπανική γλωσσολογία ως αυτόνομη επιστήμη ή κλάδος 
επιστήμης που ασχολείται με τη μελέτη των στερεότυπων ή 
ιδιωματικών εκφράσεων ή όπως αποκαλούνται 
φρασεολογισμών ή φρασεολογικών μονάδων, δηλαδή των 
σταθερών συνδυασμών λέξεων με συγκεκριμένη σημασία. 
Στην εργασία αυτή υιοθετείται και χρησιμοποιείται η έννοια που 
έχει ο όρος φρασεολογία στην ισπανική γλώσσα με στόχο να 
γίνει μία ανάλυση και αποτύπωση των όρων που 
χρησιμοποιούνται στο γνωστικό αντικείμενο της φρασεολογίας, 
και να αποτελέσει σημείο αναφοράς για ερευνητές οι οποίοι 
επιθυμούν να ασχοληθούν πιο αναλυτικά με την συγκριτική 
φρασεολογία ισπανικής-ελληνικής. Συγκεκριμένα αναζητούνται 
και καταγράφονται οι φρασεολογικοί όροι που χρησιμοποιού-
νται στην ισπανική φρασεολογία και επιχειρείται η απόδοσή 
τους στα ελληνικά... [Συγγραφέας: Ευλαμπία Κ. Χέλμη]. 

– Χρήση και μετάφραση του όρου “υποκείμενο” στην Ιαπωνική 
γλωσσολογία. Ο όρος “υποκείμενο” έχει αποτελέσει συχνά 
αντικείμενο μελέτης στην Ιαπωνική γλωσσολογία. Σύμφωνα με 
τη λειτουργική γλωσσολογία το υποκείμενο διακρίνεται σε τρεις 
κατηγορίες: το θέμα ή αλλιώς το ψυχολογικό υποκείμενο, το 
γραμματικό υποκείμενο και τέλος το λογικό υποκείμενο. Το 
γεγονός ότι η Ιαπωνική γλώσσα δεν παρουσιάζει συμφωνία 
μεταξύ υποκειμένου και κατηγορήματος και ότι η παρουσία του 
υποκειμένου κρίνεται από το συγκείμενο οδηγούν στη 
διαπίστωση οτι στην περίπτωση της Ιαπωνικής η κατά τη 
λειτουργική γλωσσολογία δομή “θέμα-ρήμα” είναι ισχυρότερη 
από τη σχέση “υποκειμένου-κατηγορήματος” όπως νοείται στις 
Ευρωπαϊκές Γλώσσες. Σύγχρονοι γλωσσολόγοι προτείνουν 
την εγκατάλειψη του όρου “υποκείμενο” στην Ιαπωνική γλώσσα 
θεωρώντας το κάθε άλλο παρά απαραίτητο για την 
ολοκλήρωση μιας πρότασης και χαρακτηρίζοντας το ως 
υποκειμενικό συμπλήρωμα... [Συγγραφείς: Keisuke Kasuya, 
Μαρία Κοβάνη]. 

– Ορολογία και Μετάφραση – Οι μεταφραστικές πρακτικές και η 
αντιμετώπιση της αγγλικής γλώσσας ως ορολογικής lingua 
franca στις Οικονομικές επιστήμες. Η ανακοίνωση αποτελεί 
έρευνα πάνω στη σχέση της επιστήμης της Ορολογίας και της 
Μετάφρασης με μελέτη περίπτωσης τη μετάφραση οικονομικής 
ορολογίας από την αγγλική γλώσσα η οποία σήμερα θεωρείται 
lingua franca. Εδώ εξετάζεται η πορεία της αγγλικής γλώσσας 
προς τη διεθνή καθιέρωσή της και αναλύονται οι λόγοι που την 
ώθησαν στη θέση που κατέχει σήμερα όχι μόνο στους κόλπους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και παγκοσμίως. Το δεύτερο 
μέρος της έρευνας εστιάζει στην επιρροή που ασκεί η αγγλική 
γλώσσα ειδικά στη μετάφραση της οικονομικής ορολογίας... 
[Συγγραφέας: Θάνος Μεντζελόπουλος]. 

– Η ορολογική ασάφεια των οικονομικών κειμένων ως 
μεταφραστικό πρόβλημα. Η ορολογική ασάφεια των 
οικονομικών κειμένων οφείλεται στο ασαφές των ορίων της 
γλώσσας των οικονομικών επιστημών καθώς και στο γεγονός 
ότι στην οικονομική δραστηριότητα συμμετέχουν ανομοιογενή 
κοινά, ειδικά και μη ειδικά, ακόμη και όταν οι συμμετέχοντες σε 
αυτήν ανήκουν στον ίδιο χώρο όπως είναι, παραδείγματος 
χάριν, η περίπτωση μιας επιχείρησης ή μιας τράπεζας... (Η 
ασάφεια σε επίπεδο δήλωσης συνιστά μεταφραστικό 
πρόβλημα, η επίλυση του οποίου είναι συνάρτηση 
παραγόντων όπως το γνωσιακό απόθεμα του μεταφραστή και 

η κατανόηση της μεταφραστικής εντολής... Η ανακοίνωση δεν 
παρουσιάστηκε προφορικά λόγω απουσίας του ομιλητή, 
εντάχθηκε όμως στον τόμο των ανακοινώσεων του Συνεδρίου. 
[Συγγραφέας: Παναγιώτης Ι. Κελάνδριας]. 

– Επικοινωνία ρίσκου και μετάφραση: Η περίπτωση της 
μεταβίβασης γνώσεων στα τεχνικά και ιατρικά κείμενα. Στην 
περίπτωση των οδηγιών χρήσης και των ιατρικών φυλλαδίων, 
οι διαδικασίες εναρμόνισης ενός προϊόντος καθορίζουν τις 
βασικές απαιτήσεις που αυτό πρέπει να πληροί ώστε να 
εξασφαλίζονται τόσο η ασφάλεια όσο και η ποιότητα του 
προϊόντος και, κατ’ επέκταση, η διαφύλαξη του ονόματος και 
του κύρους της κατασκευάστριας εταιρίας... Η ανακοίνωση δεν 
παρουσιάστηκε προφορικά λόγω απουσίας της ομιλήτριας, 
εντάχθηκε όμως στον τόμο των ανακοινώσεων του Συνεδρίου. 
[Συγγραφέας: Αναστασία Παριανού]. 

– Σημασιολογική νεολογία στην ιστορική ορολογία: αιτία 
πολυσημίας; Η οικονομικοδιοικητική οργάνωση του Παλαιού 
Καθεστώτος της Γαλλίας είναι σχετικά άγνωστη στην Ελλάδα, 
με συνέπεια την ορολογική αστάθεια στα ελληνικά. Από ένα 
σύνολο 227 γαλλικών όρων που μεταφράστηκαν στα 
ελληνικά, εξετάζονται οι περιπτώσεις των σημασιολογικών 
νεολογισμών που προτείνονται. Οι γαλλικοί όροι 
χαρακτηρίζονται στη συντριπτική πλειονότητά τους από 
εννοιολογική μεταβλητότητα. Τα ισοδύναμα που προτείνονται 
προέρχονται είτε από την ελληνική νομική και ιστορική 
ορολογία είτε από τη γενική γλώσσα. Για την αποφυγή 
πολυσημίας, εξετάζονται τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά των 
γαλλικών όρων και των ελληνικών ισοδυνάμων, με σκοπό τη 
δημιουργία σαφούς εννοιολογικού υπο-πεδίου στο πλαίσιο 
της Ιστορίας, ώστε τα προτεινόμενα ισοδύναμα να είναι κατά 
το δυνατόν ακριβή. [Συγγραφέας: Θεόδωρος Βυζάς]. 

5.5 Ορολογικοί πόροι 
– Ηλεκτρονικός θησαυρός τοπωνυμίων της Μικράς Ασίας. 

Αντικείμενο της ανακοίνωσης αποτελεί ο τρίγλωσσος 
θησαυρός γεωγραφικών όρων – τοπωνυμίων που 
αναπτύχθηκε στη διάρκεια του έργου δημιουργίας της 
Ψηφιακής Συλλογής του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 
(ΚΜΣ). Ο θησαυρός αυτός καλείται, αφενός, να καλύψει 
πλήρως το ερευνητικό αντικείμενο του ΚΜΣ, αναπαριστώντας 
τη γεωγραφική περιοχή της Μικράς Ασίας στο παρελθόν, και, 
αφετέρου, να προσαρμοστεί στο παρόν, όπως αυτό 
προσεγγίζεται από τον σύγχρονο μελετητή μέσω του 
διαδικτυακού συστήματος προβολής της Ψηφιακής Συλλογής 
του ΚΜΣ. Παρουσιάζονται η δομή και το περιεχόμενο του 
θησαυρού, καθώς και η μεθοδολογία ανάπτυξής του, με 
έμφαση στα προβλήματα που απορρέουν από την 
προσπάθεια αποτύπωσης της διαχρονίας του χώρου σε ένα 
"στατικό" μέσο και τα οποία επηρεάζουν τη μορφή των όρων, 
τον καθορισμό των μεταξύ τους σχέσεων και την απόδοσή 
τους στις γλώσσες-στόχο... [Συγγραφείς: Δήμητρα Τσαγκο-
γέωργα, Πένυ Λαμπροπούλου, Χάρης Παπαγεωργίου]. 

– Αγγλο-Ελληνικό / Ελληνο-Αγγλικό Ηλεκτρονικό Λεξικό Στρα-
τιωτικής Ορολογίας του Μηχανικού. Σχεδιάστηκε και 
κατασκευάστηκε από την ανάγκη για επικοινωνία μεταξύ των 
Ελλήνων στρατιωτικών και των αντίστοιχων άλλων χωρών 
κατά τη διάρκεια των επαφών τους στα πλαίσια της δράσης 
της χώρας ως ισότιμου μέλους του ΝΑΤΟ (π.χ. ειρηνευτικές 
αποστολές) αλλά και κατά τη διάρκεια κοινών εκπαιδεύσεων 
και ασκήσεων. Περιέχει όρους θεματικών ενοτήτων (γεφυρο-
ποιία, οδοποιία, κατασκευές, ναρκοπόλεμο-αντιναρκοπόλεμο, 
καταστροφές, τακτική), γενικούς στρατιωτικούς όρους και 
συντμήσεις, καθώς και άλλες λέξεις απαραίτητες για τη 
μετάφραση/διερμηνεία στρατιωτικού λόγου μεταξύ Ελληνικής 
και Αγγλικής... [Συγγραφείς: Βασίλειος Χ. Σοφίτης, Κατερίνα 
Θ. Φραντζή]. 

– Κατασκευή σώματος κειμένων οικονομικού περιεχομένου και 
συμφραστικών πινάκων. Άντληση κειμένων από το χώρο της 
οικονομίας και ειδικότερα του χρηματιστηρίου, με στόχο την 
κατασκευή συμφραστικών πινάκων και την προσθήκη 
σημασιολογικών χαρακτηριστικών στα λήμματα του λεξικού 
των όρων του χρηματιστηρίου. Το Σώμα Κειμένων 
Χρηματιστηριακού Περιεχομένου, που αριθμεί περίπου δύο 
εκατομμύρια λέξεις, περιλαμβάνει κείμενα που αντλήθηκαν 
από τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, καθώς και κείμενα που 
βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή και αφορούν το 
χρηματιστήριο (π.χ. ενημερωτικά δελτία κ.ά.), σε μια χρονική 
περίοδο τριών ετών (1999-2001). Για τη δημιουργία του 
σώματος κειμένων και των συμφραστικών πινάκων 
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χρησιμοποιήθηκαν τα προγράμματα κωδικοποίησης και 
αυτόματης κλίσης που έχουν χρησιμοποιηθεί για την 
κατασκευή ηλεκτρονικών λεξικών από τη Μονάδα Αυτόματης 
Επεξεργασίας Φυσικών Γλωσσών (http://linginfo.frl.auth.gr) του 
Εργαστηρίου Μετάφρασης και Επεξεργασίας του Λόγου 
(Ε.Μ.Ε.Λ.) του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με το Institut Gaspard-
Monge του Πανεπιστημίου της Marne-la-Vallée, Paris-Est. 
[Συγγραφέας: Ελένη Τζιάφα]. 

– Ανάπτυξη πολυγλωσσικού θησαυρού από ετερογενείς πηγές. 
Στην ανακοίνωση παρουσιάζεται ένας τρίγλωσσος θησαυρός 
όρων ο οποίος υποστηρίζει ένα σύστημα αναζήτησης και 
ανάκτησης πληροφοριακού υλικού από ετερογενείς 
πληροφοριακούς πόρους σχετικά με τον πολιτισμό και την 
ιστορία του Πόντου και της Μικράς Ασίας. Η ανάπτυξη του 
θησαυρού βασίστηκε στο υλικό δύο φορέων, οι οποίοι έδρασαν 
ως πάροχοι περιεχομένου αλλά και ως χρήστες. Αναλύεται η 
διαδικασία κατασκευής του θησαυρού: περιγράφεται το υλικό 
στο οποίο βασίστηκε ο θησαυρός και οι δύο προσεγγίσεις που 
ακολουθήθηκαν λόγω των ιδιαιτεροτήτων κάθε συλλογής και 
παρουσιάζεται ο τρίγλωσσος (ελληνικά, αγγλικά, τουρκικά) 
θησαυρός που υλοποιήθηκε... [Συγγραφέας: Μαρία 
Γαβριηλίδου]. 

– Η Φυλο-Παιδεία. Παρουσιάζεται το νέο ηλεκτρονικό 
εγκυκλοπαιδικό λεξικό για θέματα φύλου, «Φυλο-Παιδεία» 
(Fylopedia), που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του 
διατμηματικού προγράμματος του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών για ΘΕματα ΦΥΛου και ΙΣότητας 
(ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ), μέσα από μία πολυεπιστημονική προσέγγιση του 
φύλου. Η Φυλο-Παιδεία φιλοδοξεί να καλύψει ένα κενό, αφού 
στην ελληνική γλώσσα δεν έχουν αποδοθεί με ενιαίο τρόπο 
όροι και νοήματα που χρησιμοποιούνται στη διεθνή 
βιβλιογραφία στο χώρο των γυναικείων σπουδών και των 
σπουδών φύλου. Παρουσιάζεται η μεθοδολογία που 
ακολουθήθηκε για την παρουσίαση των λημμάτων, ενώ 
παράλληλα εκτίθενται τα λεξικογραφικά και ορολογικά 
προβλήματα που ανέδειξε η διαδικασία συγγραφής... 
[Συγγραφείς: Αλεξάνδρα Κούτρα, Ευαγγελία Τριανταφύλλη, 
Σοφία Τρυπαναγνωστοπούλου]. 

– ΚΟΡΑΗΣ: Έντυπο και Ηλεκτρονικό Ελληνο-Αγγλικό Λεξικό. 
Στην ανακοίνωση παρουσιάζεται το έντυπο και ηλεκτρονικό 
λεξικό ΚΟΡΑΗΣ, το οποίο αναπτύχθηκε στα πλαίσια του 
ερευνητικού/τεχνολογικού προγράμματος ΕΠΕΤ ΙΙ της ΓΓΕΤ. 
Το λεξικό περιέχει πλούσιο γλωσσικό υλικό της 
καθομιλουμένης αλλά και καλλιεργημένης Ελληνικής, που 
περιλαμβάνει 81.515 λήμματα (μεταξύ των οποίων και 14.371 
όρους) με διεξοδική ερμηνεία των σημασιών τους, 192.592 
αποδόσεις στην Αγγλική όλων των σημασιών, 50.106 
παραδείγματα χρήσεως με μετάφραση. Επίσης περιλαμβάνει 
γραμματικές και υφολογικές πληροφορίες, καθώς και απόδοση 
της προφοράς των λημμάτων με σύμβολα του φωνητικού 
αλφαβήτου υπολογιστή (CPA - Computer Phonetic Alphabet) 
στην έντυπη μορφή και ηχογραφήσεις στην ηλεκτρονική. 
[Συγγραφείς: Γεώργιος Κοκκινάκης, Ελένη Κουτσογεωργο-
πούλου, Δημήτριος Λύρας, Κυριάκος Σγάρμπας]. 

5.6 Διδακτική και Ορολογία 
– Ένας νέος ιστότοπος, Labtestonline.gr, παρέχει εκλαϊκευμένες 

πληροφορίες σχετικά με τις  διαγνωστικές εργαστηριακές 
εξετάσεις: ποιες είναι, πότε, πού και πώς γίνονται και τι 
σημαίνουν τα αποτελέσματα τους. Επίσης παρουσιάζονται 
διαδραστικά συχνές διαταραχές ή καταστάσεις της υγείας και 
ασθένειες σε σχέση με τα αντίστοιχα διαγνωστικά tests, καθώς 
και διαγνωστικές εργαστηριακές εξετάσεις για τον έλεγχο 
διαφόρων ομάδων πληθυσμού. Ο ιστότοπος είναι προσαρμογή 
στην ελληνική γλώσσα και στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα 
του ιστοτόπου www.labtestonline.org της Αμερικανικής 
Εταιρείας Κλινικής-Χημείας (AACC) από την Ελληνική Εταιρεία 
Κλινικής Χημείας-Κλινικής Βιοχημείας (ΕΕΚΧ-ΚΒ), η οποία και 
φέρει την επιστημονική ευθύνη γι’ αυτό, με την τεχνική βοήθεια 
και την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Κατασκευαστών Διαγνωστικών (European Diagnostic 
Manufacturers Association, EDMA)... [Συγγραφείς: 
Αλέξανδρος Χαλιάσος, Αικατερίνη Ψαρρά, Χρύσανθος 
Μητρόπουλος]. 

– Η ανακοίνωση πραγματεύεται τους γλωσσικούς τύπους που 
χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο για τις έννοιες δύναμη και 
πίεση και πώς αυτοί σχετίζονται με την ανάπτυξη 
«εναλλακτικών ιδεών» των μαθητών. Η ιδιαιτερότητα της 
ακριβούς διατύπωσης των εννοιών για τη διδακτική της 
Φυσικής έχει αναγνωριστεί από διάφορους ερευνητές στο 

πρόσφατο παρελθόν, οδηγώντας στην πραγματοποίηση μιας 
σειράς σημαντικών ερευνών που μελέτησαν τη διατύπωση 
μερικών εννοιών της φυσικής σε εγχειρίδια φυσικής. Η 
πρόσβαση όμως πλέον των μαθητών στις ηλεκτρονικές πηγές 
μάθησης του διαδικτύου αναδεικνύει την ανάγκη να 
διερευνηθούν οι τρόποι με τους οποίους διατυπώνονται 
μερικές βασικές έννοιες στον κυβερνοχώρο. Αναζητήθηκαν 
στο διαδίκτυο και καταγράφηκαν οι εκφράσεις που 
χρησιμοποιούνται για να περιγραφούν οι έννοιες δύναμη και 
πίεση. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι παρά τις προσπάθειες 
που έχουν γίνει προς τη σωστή κατεύθυνση, ένα μεγάλο 
μέρος της πληροφορίας που προσφέρεται στο διαδίκτυο, 
ακόμη και από αναγνωρισμένους φορείς, γίνεται με τρόπο 
που δεν συνάδει με τα πορίσματα της έρευνας στη διδακτική 
της φυσικής, ευνοώντας την ανάπτυξη των «εναλλακτικών 
ιδεών» των μαθητών. [Συγγραφείς: Θεόδωρος Πιερράτος, 
Χαρίτων Πολάτογλου, Παναγιώτης Κουμαράς]. 

– Νεότερες προτάσεις για τη διδασκαλία Αγγλικής Ιατρικής 
Ορολογίας. Προτείνεται η διδασκαλία της αγγλικής ιατρικής 
ορολογίας να βασίζεται σε συστήματα που επικεντρώνονται 
στο σπουδαστή και στην προγραμματισμένη διδασκαλία και 
απομακρύνονται από τη διδασκαλία της ορολογίας ως 
καταλόγου ξενόγλωσσων όρων προς απομνημόνευση. 
Ευκολότερη και αρτιότερη εκμάθηση της ορολογίας, 
επιτυγχάνεται αν η διδασκαλία επικεντρωθεί στη ανάλυση του 
κάθε όρου σε πρόθημα, ρίζα και επίθημα. Η μέθοδος αυτή 
παρέχει, επιπλέον, τη δυνατότητα περαιτέρω διεύρυνσης του 
ιατρικού λεξιλογίου του σπουδαστή που θα βασιστεί σε αυτήν 
την ανάλυση. Στην ανακοίνωση παρουσιάζεται αναλυτικά, 
μέσω παραδειγμάτων από την ιατρική ειδική γλώσσα, η 
μέθοδος αυτή, η οποία βασίζει τη διδασκαλία της ορολογίας 
στην ανάλυση και στην εκμάθηση του τρόπου διαμόρφωσής 
της από την ελληνική και τη λατινική και, εν συνεχεία, στην 
αντίστοιχη κατηγοριοποίηση των όρων. [Συγγραφείς: 
Χριστίνα Γ. Βαρλάμη, Ελένη Χριστοπούλου – Αλετρά]. 

– Προετοιμασία σεμιναρίου Ορολογίας για υποψήφιους 
διδάκτορες Πολυτεχνικών Σχολών. Οι διδακτορικές σπουδές 
έχουν γίνει πιο δομημένες τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, 
με σκοπό οι υποψήφιοι διδάκτορες να αναπτύσσουν ένα 
ισορροπημένο σύνολο δεξιοτήτων χρήσιμων τόσο σε 
ακαδημαϊκό όσο και σε επαγγελματικό πλαίσιο. Ως 
αποτέλεσμα, οι φοιτητές παρακολουθούν διάφορα σεμινάρια 
για την κατάρτισή τους και σε μη τεχνικά θέματα («κατάρτιση 
δεξιοτήτων»), τα οποία προσφέρονται από πολλά διαφορετικά 
πεδία και, επομένως, δεν έχουν στενή σχέση με τη θεματική 
περιοχή του κάθε φοιτητή. Η ανακοίνωση προτείνει ένα 
συνεργασιακό μοντέλο ανάπτυξης σεμιναρίων για 
υποψήφιους διδάκτορες και παρέχει ένα παράδειγμα 
σεμιναρίου Ορολογίας. Για ένα τέτοιο σεμινάριο χρειάζονται 
τόσο ειδικοί του θεματικού πεδίου της Ορολογίας, για 
καθοδήγηση στα ορολογικά θέματα, όσο και ειδικοί του 
θεματικού πεδίου του υποψήφιου διδάκτορα, για τη 
δημιουργία παραδειγμάτων από την επιστήμη του 
μηχανικού... [Συγγραφείς: Μαρίνα Πανταζίδου, Κώστας 
Βαλεοντής]. 

6 Κατακλείδα 
Με τη συμβολή όλων των συντελεστών του (επιτροπών, 
συνδιοργανωτών, χορηγών, ομιλητών και συνέδρων), το 7ο 
Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», πέρασε στο 
παρελθόν με πολλαπλή επιτυχία. Επιτυχία στη διοργάνωση· 
επιτυχία στο περιβάλλον των εργασιών, χώρους, υποδομές και 
εξοπλισμό· επιτυχία στον αριθμό και στην ποιότητα των 
ανακοινώσεων· επιτυχία στη συμμετοχή και κυρίως στο έντονο 
ενδιαφέρον των συνέδρων ως την τελευταία ώρα· επιτυχία στην 
άρτια τεχνική υποστήριξη· επιτυχία, τέλος, στη φιλοξενία και στην 
εν γένει εξυπηρέτηση των συνέδρων. Αυτή η πολλαπλή επιτυχία 
απεικονίστηκε στο φύλλο αξιολόγησης που συμπλήρωσαν οι 
σύνεδροι: άριστα. Αυτή η επιτυχία, όπως και όλες οι 
προηγούμενες, αποτελεί μια στερεά βάση στην οποία θα 
στηριχθεί η διοργάνωση του επόμενου συνεδρίου το 2011. 

Κ.Β. 
 

Επιφωνήματα 
Όπως φαίνεται από τα συνθετικά του όρου, το επι-φώνημα είναι 
μια λέξη που στηρίζεται (επί-) στη φωνή για να δηλώσει κάτι. Το 
κάτι αυτό είναι συνήθως ένα συναίσθημα (χαράς, λύπης, πόνου, 
κ.ά.) ή κάτι παρόμοιο (προτροπή, αποδοκιμασία, ευχή, κατάρα, 
βρισιά κ.ά.) που είναι ακόμα μια άναρθρη συλλαβή (α, αχ, ου, ε) 
με απλό ή εκτεταμένο φωνήεν (ούου, άα) ή και με σύμφωνο (αχ, 
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ουφ) και εξελίχθηκε αργότερα. Η εξέλιξη αυτή ξέφυγε από την 
άναρθρη φωνή, επεκτάθηκε και χρησιμοποίησε και χρησιμοποιεί 
όλο και περισσότερο και άλλα μέρη του λόγου, κλιτά και άκλιτα: 
επιρρήματα (εμπρός), κλητικές (καλέ κύριε!), αντωνυμίες (ε, συ!), 
επιρρηματικές φράσεις (σε καλό σου!), ρήματα (παρακαλώ!, 
ορίστε!). 
Οι σημασίες των επιφωνημάτων στη φάση της άναρθρης φωνής 
είναι νοητές μόνο, ή περισσότερο, στην εκφώνησή τους, δηλ. στην 
προφορική υπόστασή τους, παρά στην γραπτή μορφή, γιατί η μεν 
φωνή, δηλ. ο ήχος, υπογραμμίζει και τη σημασία χάρη στην 
επιτόνιση, δηλαδή τον χρωματισμό του ήχου, ενώ η γραφή, δηλ. η 
εικόνα, δεν μας οδηγεί στη σημασία του επιφωνήματος παρά μόνο 
από τα συμφραζόμενα. 
Στη συνέχεια, κάνουμε μια κατάταξη στα επιφωνήματα και τις 
επιφωνηματικές εκφράσεις σύμφωνα με τις κυριώτερες σημασίες 
τους, προτάσσοντας τις άναρθρες συλλαβές και επιτάσσοντας τις 
λέξεις και τις εκφράσεις: 
α) Κάλεσμα – προσφώνηση 

1. ε, έε, ψιτ, ω, ώω 
2. ρε, βρε, μωρέ, μωρή, κύριε, κυρία, κύριος, δεσποινίς, 

δεσποινίδα 
3. ε σύ, ε σεις, ω Γιώργη, κυρά μου 

β) Χαρά – γέλιο 
1. α, άα, ω, ώω,  
2. έκτακτα, έξοχα, θαύμα, θαυμάσια, μπράβο, υπέροχα, ωραία, 

πολύ ωραία 
γ) Πόνος – λύπη 

1. αχ, ωχ, άου, άχου, ώχου, αλί 
2. αλίμονο, τρισαλίμονο, συλλυπητήρια 
3. άχου, θεέ μου, δυστυχία μου 

δ) Ευχή 
1. άμποτε, γείτσες ( = γεια σου, ευχή μετά το φτάρνισμα), είθε, 

καλημέρα, καληνύχτα, καλησπέρα, καλορίζικο, μακάρι, 
περαστικά 

2. γεια σου (σας), εις υγείαν, η Παναγιά μαζί σας, καλό 
απόγεμα, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο, καλή 
βδομάδα, καλή δύναμη, καλή ευκολία, καλή χρονιά, καλό 
μεσημέρι, καλό μήνα, καλό ταξίδι, μακάρι, με το καλό, με τις 
υγείες σας, να ζήσετε, νά ‘στε καλά, να τα εκατοστήσεις, στις 
χαρές σας, στους γάμους σας, χιλιόχρονος, χρόνια πολλά. 

ε) Απορία – έκπληξη – θαυμασμός 
1. μπα, πω-πώ! 
2. αλήθεια, πώς; τι; έκτακτα, θαύμα, θαυμάσια, χάρμα 
3. για ιδές, έλα Χριστέ και Παναγιά! τι μου λες; τι είν’ αυτά, 

Παναγία μου!, Χριστέ μου! Χριστός και Παναγιά! 
στ) Αγανάκτηση – αποδοκιμασία – δείξη – προτροπή 

1. αλτ, μάινα, μαρς, να, όρτσα, ουστ, ουφ (-ου), στοπ 
2. άντε, άσε, δρόμο, εμπρός, έξω, ξεκουμπίσου, όξω, πάμε, 

σκάσε, στάσου, φύγε, χάσου 
3. στα κομμάτια 

ζ) Οικειότητα 
1. πω-πω! 
2. να χαρώ εγώ!... 
3. γλυκειά μου, καλή μου, χρυσέ μου 

η) Ενθουσιασμός – περίπαιγμα 
1. λα-λα-λα-λα,   χα, χα, χα 
2. αέρα, γιούχα, ζήτω, θαύμα, κορόιδο, μαϊμού, μπράβο, τι 

ομορφιές! 
θ) Βρισιά – κατάρα 

1. ουστ 
2. Ιούδα, καταραμένε, μπουνταλά, παλιάνθρωπε, προδότη, 

πρόστυχε, χαμένε 
3. στα κομμάτια 

ι) Κατάρα 
στ’ ανάθεμα, αναθεματισμένε, καταραμένε, ασυγχώρητε 

Όπως είναι φυσικό, οι συναισθηματικές καταστάσεις είναι ποικίλες 
και οι αντιδράσεις των ανθρώπων πολυάριθμες, έτσι ώστε από τη 
μια οι άναρθροι επιφωνηματικοί φθόγγοι να μην είναι αρκετοί και 

από την άλληνα πληθαίνουν οι λέξεις και οι φράσεις που θα 
μπορούσαν να ενισχύσουν το αντίστοιχο επιφωνηματικό λεξιλόγιο. 
(Από τη Νεοελληνική Γραμματική του Αγαπητού Τσοπανάκη) 

Δ.Π. 
 
 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

1
PT έλα κι εσύ 

nominal value  ονομαστική τιμή,  
rated value  διαβαθμισμένη τιμή 

Με αφορμή ηλ-αλληλογραφία με το μέλος Μιχάλη Καλλέργη 
σχετικά με τους όρους rated value και nominal value της ηλεκ-
τρολογίας, το ΓΕΣΥ ενημερώθηκε για την απόδοση που έχει 
υιοθετήσει για τους όρους αυτούς το συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ, 
που είναι ταυτόχρονα και όργανο της ελληνικής τυποποίησης, 
ΜΟΤΟ2. Από το Διεθνές Ηλεκτροτεχνικό Λεξιλόγιο της IEC: 
http://www.electropedia.org/, την πλεόν έγκυρη πηγή ορισμών 
ηλεκτρολογικών/ηλεκτροτεχνικών/ηλεκτρονικών εννοιών:  
rated value: a quantity value assigned, generally by a 
manufacturer, for a specified operating condition of a component, 
device or equipment 
nominal value: value of a quantity used to designate and identify a 
component, device, equipment, or system 
NOTE – The nominal value is generally a rounded value. 

Άλλη είναι, λοιπόν, η rated value (η οποία αφορά την κατάταξη 
που καθορίζεται από τον κατασκευαστή στην προδιαγραφή του) 
και άλλη η nominal value που αναγράφεται πάνω στο προϊόν 
(που συνήθως είναι στρογγυλευμένη). Κακώς, στα ελληνικά, 
αποδίδονται και τα δύο ως ονομαστική τιμή. 
Ο όρος ονομαστική τιμή έπρεπε να περιοριστεί στην nominal 
value και να δοθεί άλλος όρος στην rated value και αφού την 
παραπάνω κατάταξη (rating) η ΜΟΤΟ την απέδωσε διαβάθμιση 
και το ρήμα rate (εδώ) διαβαθμίζω η rated value αποδόθηκε ως 
διαβαθμισμένη τιμή.  
rating(s) όμως σημαίνει και το σύνολο των rated values ενός 
προϊόντος π.χ. ενός λαμπτήρα (τάση, ρεύμα,..) που μπορεί να 
αποδοθεί και ως διαβαθμισμένα χαρακτηριστικά του λαμπτήρα 
και που πολλές φορές κι αυτό το βλέπουμε να λέγεται ονομαστικά 
χαρακτηριστικά. 

Κ.Β. 
 

«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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Συντάκτες φύλλου:  Κώστας Βαλεοντής, Δημήτρης Παναγιωτάκος 
Εκδοτική Ομάδα:  Κώστας Βαλεοντής, Θεόφιλος Βαμβάκος, 

Άννα Νικολάκη, Κατερίνα Ζερίτη, Τάνια Βαλεοντή 
Τηλέφωνα:  6974321009, 210-8662069 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος (όλα τα φύλλα): http://sfr.ee.teiath.gr/eleto.htm 

Γίνονται δεκτές συνεργασίες. Απαραίτητες προϋποθέσεις τα κείμενα να 
είναι σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, σύντομα και έτοιμα για 
δημοσίευση δίχως να απαιτείται παραπέρα επεξεργασία. 
Τα δημοσιεύματα που προσυπογράφονται με αρχικά απηχούν τις 
προσωπικές απόψεις του/της συντάκτη/συντάκτριάς τους, το πλήρες 
όνομα του/της οποίου/οποίας είναι στη διάθεση της Σύνταξης. Η 
Σύνταξη του “Ο” συνήθως δεν παρεμβαίνει, ούτε σχολιάζει.  
Τα άρθρα της «ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ» έχουν συζητηθεί στο ΓΕΣΥ και 
δημοσιεύονται ύστερα από απόφασή του. 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή κειμένων του «Ο» με 
την υποχρέωση αφενός να αναφέρεται η πηγή των κειμένων και 
αφετέρου, προκειμένου περί ολόκληρων άρθρων, να εξακολουθήσουν 
αυτά να διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς καμιά 
δέσμευση· σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται άδεια της ΕΛΕΤΟ. 

 
 

                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
2 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 Τηλε-
πικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), στα πλαίσια επίσημης συνεργασίας με τον 
Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 
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100 φύλλα Ορόγραμμα! 
(1993-2010) 

 
Το Ορόγραμμα γιορτάζει! 100 φύλλα – από το 1993, ανελλιπώς, 
μέχρι σήμερα. Μετά την έγκριση της πρότασης του αείμνηστου 
προέδρου Βασίλη Φιλόπουλου από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
ΕΛΕΤΟ άρχισε αμέσως η ανά δίμηνο προετοιμασία και έκδοσή του. 
Οι πρώτοι συντάκτες ήταν κυρίως μέλη του ΔΣ. Σιγά-σιγά άρχισαν 
να συμμετέχουν και άλλα μέλη της ΕΛΕΤΟ. Η ύλη χειρόγραφη. Η 
πληκτρολόγησή της και μετατροπή της σε ηλεκτρονική γινόταν από 
τον Γενικό Γραμματέα, στο διαδεδομένο τότε επεξεργαστή κειμένου 
Professional Write (λειτουργικό σύστημα DOS γιατί ήταν πριν 
ακόμα «ανοίξουν» τα Windows!). Η εκτύπωση: με στιγμογενείς 
χαρακτήρες (dot matrix characters)· γραμματοσειρά μία και μόνη 
επιλογή: courier· γραφικά: υποτυπώδη· το λογότυπο της ΕΛΕΤΟ: 
με τεθλασμένες γραμμές. Και φυσικά αποστολή: μόνο σε έντυπη 
μορφή και σε δύο Βάσεις αποδεκτών (τότε σε dBase III plus): μία 
των μελών και μία των φίλων της ΕΛΕΤΟ. Σήμερα, το Ορόγραμμα 
στέλνεται ταχυδρομικώς σε 800 αποδέκτες και ηλεκτρονικώς σε 
2200 αποδέκτες. 
Τούτο το φύλλο, λοιπόν, ως πανηγυρικό, είναι διπλής έκτασης 
(οκτασέλιδο). Στο πλαίσιο της αναδρομής – μέσα από τα 100 
φύλλα του «Ο» – στα χρόνια που πέρασαν από την ίδρυση της 
ΕΛΕΤΟ, κάνουμε παρακάτω μια επιλογή άρθρων ή αποσπα-
σμάτων από άρθρα που δημοσιεύτηκαν στα παλαιότερα φύλλα 
ως τον Δεκέμβριο του 2006). 

Φύλλο Αρ.1 – Μάιος 1993 

 
Η προμετωπίδα του φύλλου Αρ.1 

Φύλλο Αρ.4 – Απρίλιος 1994 
 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΙΝΗΤΗ; 
Οχι, δεν συμφωνούμε με τον ΣΑΡ. ΚΑΡΓ. του "Οικονομικού" (17 
Μαρτίου 1994) ως προς την αντίρρησή του για τον όρο "Κινητή 
τηλεφωνία". Ας αναλογιστεί ότι η συνεκδοχή "γεμίζει" κυριολεκτικά 
τη γλώσσα και τη ζωή μας. Αν σταματούσαμε στην κυριολεξία τότε 
θα ήμαστε "άμεσα αντικαταστάσιμοι, επικοινωνιακά, από μηχανές". 
Ενα απλό παράδειγμα: Τί σημαίνει η απλή φράση "Νά, ο Γιάννης!"; 
• Ο φίλος μας ο Γιάννης που μόλις τώρα τον συστήνουμε; 
• Το κάδρο του φίλου μας που δείχνουμε; 

• Το κλειδί που στρίβει στην κλειδαριά την ώρα που επιστρέφει, 
συνήθως, ο φίλος και συγκάτοικός μας, ο Γιάννης; 

• Ο γνώριμος βήχας, που ακούγεται πίσω απ' τη γωνία; 
• Τα "κύματα του Δουνάβεως" που ξεχύνονται στο φωταγωγό 

μάρτυρες της μουσικής εξάσκησης του φίλου μας του Γιάννη; 
• Το πρόχειρο σκίτσο που έφτιαξε ο ταλαντούχος της παρέας; 
• Το κουδούνισμα του τηλεφώνου τη στιγμή που περιμένουμε 

να μας τηλεφωνήσει ο Γιάννης; 
• Το μωρό στην παλιά οικογενειακή φωτογραφία; 
• Ο φαντάρος στη νεότερη; 

Λοιπόν;; 
κινητό τερματικό: τερματικό που είναι πάνω σε όχημα που 

κινείται 
κινητή επικοινωνία: επικοινωνία με κινητά τερματικά 
κινητή τηλεφωνία: ειδική περίπτωση της κινητής επικοινωνίας 

όταν τα τερματικά είναι τηλέφωνα 
κινητό δίκτυο:  δίκτυο κινητής επικοινωνίας 
κινητή υπηρεσία: υπηρεσία παρεχόμενη μέσω κινητού δικτύου 

Κατ' αντιδιαστολή προς τα: 
σταθερό τερματικό, σταθερή επικοινωνία, σταθερή τηλεφωνία, 
σταθερή υπηρεσία, σταθερό δίκτυο. 

Κ.Β. 

Φύλλο Αρ.7– Οκτώβριος 1994 

ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΞΙΑΣ 
Οι όροι μάς κατακλύζουν και πίσω τους οι έννοιες, που 
συνωθούνται. Η χειμαρρώδης εισροή εννοιών και – κατ' ανάγκην 
όρων – σε μερικούς τομείς αιχμής ξεπερνά την αντοχή των 
φραγμάτων μας. Η εκπλήρωση του αρχικού στόχου μας να 
τιθασεύσουμε το ποτάμι, να το μετατρέψουμε σε ήρεμη 
λιμνοθάλασσα στα  ειρηνικά βάθη της οποίας θα αναπτύσσονταν 
σε  λογικούς ρυθμούς οι νέες έννοιες και την επιφάνεια της οποίας 
θα κοσμούσαν οι όροι σαν πρόσχαρα νούφαρα, φαίνεται να 
απομακρύνεται απελπιστικά. Οι ρυθμοί είναι όχι απλά αύξοντες, 
αλλά γεωμετρικά αύξοντες. Οι "φυσικές διεργασίες  παραγωγής 
γλώσσας" ούτε κατά διάνοια θα μπορούσαν να  αντιμετωπίσουν 
την κατάσταση. Οι "κλασικές" πηγές γλωσσικής υποστήριξης, 
όσες μπορούν να είναι στη διάθεσή μας, δεν ανταποκρίνονται 
στην ταχύτητά μας. Οι "ειδικοί" επιστήμονες μάς έχουν 
εγκαταλείψει, ή μάλλον ούτε συμπορεύτηκαν μαζί μας. Και τα 
βοηθήματα που θα μπορούσαν να μας προσφέρουν, ενώ δεν θα 
ήταν πολλά σε αριθμό, θα ήταν, όμως, πολύτιμα. 
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Συνεχίζουμε, όμως. Όχι γιατί μας υποχρεώνει κανένας. Όχι γιατί 
μας επιβάλλεται υπηρεσιακά ή υπερυπηρεσιακά ή ευρωενωσικά ή 
σε οποιαδήποτε άλλη στάθμη ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 
Συνεχίζουμε, γιατί πήραμε μόνοι μας το δρόμο. Και μόνοι τον 
συνεχίζουμε. Γιατί η δύναμη πηγάζει από μέσα μας. Γιατί έστω και 
σ' αυτόν τον ξέφρενο ρυθμό μπορούμε να δίνουμε απαντήσεις σε 
κάποιους – λίγοι μπορεί να είναι μα υπάρχουν – που αγωνίζονται 
να αρθρώσουν ελληνικά τις σύγχρονες τεχνικές έννοιες και ιδέες 
στον τομέα μας. Και μπορεί  να κάνουμε και λάθη. Μακάριοι ο 
απράγμων, ο άεργος και ο αδρανής ως αλάθητοι. Και μπορεί 
να μην προλαβαίνει το κρασί της δουλειάς μας να ζυμωθεί με την 
ησυχία του... 
Θα συνεχίσουμε έτσι. Γιατί έτσι ξεκινήσαμε. Γιατί είμαστε έτσι. 
Εμείς οι ίδιοι που δεν αλλάξαμε. Αμετανόητοι, ρομαντικοί, λάτρεις  
της ελληνικής γλώσσας και των ελληνικών όρων μέχρι βλακείας. Κι 
ας τους φερόμαστε κάποτε-κάποτε όχι πολύ σωστά. Είναι άθελά 
μας. Όποιος έχει προσπαθήσει έστω και μια φορά να 
αποδώσει έναν όρο θα μας καταλάβει... 

Κ.Β. 
Φύλλο Αρ.9– Ιανουάριος – Φεβρουάριος 1995 

"ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΤΕΤΡΑΓΛΩΣΣΟ ΛΕΞΙΚΟ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ" 

 – Ένα μεγάλο Έργο της ΕΛΕΤΟ σε ευρωπαϊκό επίπεδο – 

Ρήγας Βελεστινλής 
(1757-1798) 

«Οποιος ελεύθερα συλλογάται,  
συλλογάται καλά.» 

Διονύσιος Σολομός 
(1798-1857) 

«Μήγαρις έχω άλλο στο νου μου 
πάρεξ ελευθερία και γλώσσα.» 

Δύο μεγάλοι του Γένους, που οι ζωές τους δεν διασταυρώθηκαν, 
αλλά διαδέχτηκαν η μια την άλλη και κάλυψαν ακριβώς έναν αιώνα, 
σε έναν φανταστικό διάλογο, μας ωθούν να αναλογιστούμε και να 
συλλογιστούμε. 
Με τη σκέψη μας σ' αυτούς ως αφετηρία και πηγή ελευθερίας 
αναλογιζόμαστε ποια είναι πράγματι η συμβολή ενός σύγχρονου 
πονήματος ελληνικής ορολογίας, στη σημερινή διεθνή και, ιδιαίτερα, 
ευρωπαϊκή γλωσσική πραγματικότητα... 

Σκέψη δίχως γλώσσα άγαλμα χωρίς μορφή. 
Συλλογισμός δίχως γλώσσα οργάνωση χωρίς δομή. 
Ο ελεύθερος συλλογισμός ελεύθερη θέλει γλώσσα 
κι «όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά». 
Υπέρτατη σκέψη η Ελευθερία. 
Αδύνατη χωρίς ελευθερία της σκέψης. 
Ελευθερία της σκέψης ίσον ελευθερία της γλώσσας. 
Ελευθερία της γλώσσας απρόσκοπτη ροή των εννοιών. 
Ανέφικτη τέτοια ροή χωρίς τη συμβολή των όρων. 
Κάθε πόνημα ελληνικής ορολογίας 
δεν είναι απλώς ένα γλωσσικό δημιούργημα, 
είναι μια σπονδή στην ελευθερία της γλώσσας μας, 
ένα οδόφραγμα στην αλλοτρίωση της σκέψης μας, 
μια πνοή από τον Ύμνο στην Ελευθερία... 

Τέτοιες σκέψεις μας κατακλύζουν το μυαλό σαν βλέπουμε την 
προσπάθεια της ΜΟΤΟ, που ξεκίνησε πριν ενάμιση χρόνο, 
ολοκληρωμένη σε έναν καλαίσθητο τετράγλωσσο τόμο ευρωπαϊκής 
εμβέλειας όπου η "ελληνική στήλη" φαντάζει δίπλα στις "μεγάλες 
γλώσσες" αγγλική, γερμανική και γαλλική, γεγονός που τονίζει ότι 
τουλάχιστο σε έναν τομέα αιχμής όπως είναι οι Τηλεπικοινωνίες, η 
ελληνική γλώσσα όχι μόνο δεν υστερεί, αλλά στέκεται πλάι-πλάι 
στις "κυρίες" της Ευρώπης. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Κ.Β. 
Φύλλο Αρ.13– Αύγουστος – Σεπτέμβριος 1995 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 
Οι Βασικές Αρχές της Ορολογίας, όπως αυτές διαμορφώθηκαν 
από τις τεχνικές επιτροπές της Διεθνούς Οργάνωσης 
Τυποποίησης (ISO) έχοντας ως σημεία αναφοράς τα ελληνικά και 
λατινικά πρότυπα, μετέχουν του πνεύματος και του γράμματος της 
εποχής της μετά το 2000. Ήτοι, χαρακτηρίζονται από την τάση τη 
διαλογική και συναινετική, το πνεύμα συνεργασίας και τη 
διαδικασία της ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, της ευρύτερης συναίνεσης μέσω 
δημοσιοποίησης. 
Η συνεχής βελτίωση των μέσων επικοινωνίας, λεκτικών και 
τεχνολογικών κυρίως, η συνεχής αναζήτηση του βέλτιστου όρου 
στον τομέα των νεολογισμών είναι δείγμα αυτής της προσέγγισης 
για καλύτερο επικοινωνιακό αποτέλεσμα. 

Στην Ελληνική Ορολογία δεν έχουμε μόνο ζήτημα νεολογισμών. 
Έχουμε κυρίως ζήτημα δανείων και αντιδανείων όταν τα 
γλωσσικά δάνεια .επιστρέφουν στην δανείστρια γλώσσα με 
εννοιολογικές και μορφο-φωνολογικές αλλαγές. Τα πάθη των 
φωνηέντων και των συμφώνων είναι τόσο παλιά πληγή στην 
επικοινωνία όσο παλιά είναι και η ανθρωπολαλιά, προ της 
περιόδου του μεγάλου Κατακλυσμού. 
Το θαυμαστό της Επιστήμης της Ορολογίας, η οποία είναι ειδικός 
κλάδος των επιστημών της γλώσσας, με Έδρες σε αρκετά 
πανεπιστήμια ανεπτυγμένων χωρών, είναι ότι εμπλέκει τις έννοιες 
της διεπιστημονικότητας και της αλληλεπίδρασης των γνωστικών 
πεδίων υποχρεώνοντας, έτσι, τους επιστήμονες να σεβαστούν 
αλλήλους και να συνεργαστούν χάριν της επιστήμης για την 
προώθηση της τεχνογνωσίας στα επίπεδα της έρευνας και της 
εφαρμογής. 
Θεωρείται, λοιπόν, η Ορολογία πρόδρομος του νέου πνεύματος 
αλληλοσυμπλήρωσης επιστημών, τεχνών και επιστημόνων για την 
ανεύρεση του νέου υποδείγματος επικοινωνίας. 
Για να αναφέρουμε τη διεθνή πρακτική στο χώρο της τυποποίησης 
της ορολογίας και των διαδικασιών θα ανατρέξουμε στην 
Οικονομία και στο Εμπόριο και θα αναζητήσουμε μέσω του ICC 
(του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου) τα πρότυπα για τη 
διεθνή εμπορική επικοινωνία. Ο χώρος αυτός έχει ήδη 
προχωρήσει στην παραγωγή τυποποιημένης ορολογίας στο 
διεθνές εμπόριο, στις μεταφορές, στις ασφάλειες, στα τραπεζικά, 
στη συσκευασία, αφού η τάση είναι προς μια παγκοσμιοποίηση 
της Οικονομίας δεδομένων των περιορισμένων ποιοτικών πόρων 
προς ανταλλαγή και επιβίωση. 
Η επικοινωνία, λοιπόν, στο διεθνές περιβάλλον απαιτεί κοινή 
γλώσσα μέσα από την τυποποιημένη ορολογία και πρακτική, 
χάριν οικονομίας των μέσων και του χρόνου. 
Οι Τηλεπικοινωνίες είναι ένας άλλος ειδικός διεθνής 
επικοινωνιακός χώρος με παρόμοιες τάσεις και αποτελέσματα - 
βλέπε διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα (των οργανισμών: ITU, 
ETSI, CEN, CENELEC). 
Οι ανάγκες  παραγωγής  και αναθεώρησης  ορολογίας  είναι 
τεράστιες αν ληφθεί υπόψη ότι υπάρχει νέα εισροή ύψους 2.500 
όρων ανά μήνα από το παγκόσμιο επιστημονικό και τεχνικό 
γίγνεσθαι. 
Η κάλυψη των τεράστιων κενών χρήζει πειθαρχίας, πάθους, 
χρόνου και πίστης στην ελληνική και παγκόσμια επικοινωνία. Η 
ΕΛΕΤΟ μπορεί... 
 Μ.Κ. 
Φύλλο Αρ.14– Οκτώβριος 1995 

ΧΡΕΙΑ  ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 
Με την ανάπτυξη της διακρατικής συνεργασίας και της επικοι-
νωνίας με άλλες χώρες, δεχόμαστε καταιγισμό καινούριων εν-
νοιών όσο ποτέ στο παρελθόν. 
Το πρόβλημα, γιατί για τεράστιο πρόβλημα πρόκειται, απαιτεί τη 
συστράτευση όλων όσων ενδιαφέρονται να μην κατακτηθεί η 
γλώσσα μας από ξένους όρους, φαινόμενο που έχει πάρει 
διαστάσεις στις μέρες μας. Είναι κατανοητή η δυσκολία που 
αντιμετωπίζει καθένας και καθεμιά που δίχως ειδικές γνώσεις 
μεταφράζει ξενόγλωσσα κείμενα στη γλώσσα μας, πολλές φορές 
μην κατανοώντας ούτε την έννοια που έχει ο ξένος όρος. 
Η εύκολη λύση, την οποία όλοι μας πολλές φορές αναγκαζόμαστε 
να ακολουθήσουμε, είναι να μεταφέρουμε τον ξένο όρο 
αυτούσιο, διστάζοντας ακόμα και να τον μεταγραμματίσουμε. 
Φυσικά, δεν αναφέρομαι σε ξένα δάνεια που καθιερώνονται στη 
γλώσσα μας και προπαντός διεθνοποιημένους όρους, όπως 
ρομπότ ή ραντάρ.  
Εκείνο που αποτελεί κίνδυνο είναι καινοφανείς έννοιες που 
καθιερώνονται με τους ξένους όρους. Σε όσες περιπτώσεις εκείνοι 
που μεταφέρουν πρώτοι την καινούρια έννοια την ονοματίσουν με 
επιτυχή ελληνικό όρο αυτός καθιερώνεται και αποφεύγεται η 
χρήση ξένου όρου. Όμως, πολλοί που μοχθούν δεν ευτυχούν να 
δουν το όρο που πρότειναν να καθιερώνεται. Ακόμα υπάρχει 
δυσκολία στη διάδοση των νεολογισμών. Επιτυχείς προτάσεις 
μένουν άγνωστες, κρυμμένες σε κάποιο άρθρο ή βιβλίο που δεν το 
γνωρίζουν εκείνοι που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. 
Αποτέλεσμα η χρήση αυτούσιου του ξένου όρου ή και καινούρια 
διαφορετική απόδοση πιο πολύ ή πιο λίγο επιτυχής. 
Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι δεν αρκεί να προτείνονται 
νεολογισμοί, που είναι απαραίτητο, αλλά υπάρχει αναγκη αυτοί να 
γίνονται προσιτοί. Για το σκοπό αυτό, η ΕΛΕΤΟ θα διαθέτει χώρο 
στο “Ο”, όπου θα δημοσιεύονται προτάσεις νεολογισμών, αλλά και 
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ορθές αποδόσεις ξένων όρων με υπάρχοντες όρους της Ελληνικής 
Γλώσσας λ.χ. sponsor – χορηγός. Ακόμα, θα τηρείται συλλογή 
των προτεινόμενων νεολογισμών διαθέσιμη σε κάθε 
ενδιαφερόμενο. 

Β.Α.Φ. 
Φύλλο Αρ.22– Ιανουάριος – Φεβρουάριος 1997 

ΜΗΤΡΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
Υπερηφανεύομαστε όλοι μας ότι η Ελληνική Γλώσσα έχει 
προσφέρει χιλιάδες λέξεις ή ρίζες σε άλλες γλώσσες. Συνήθως 
περιοριζόμαστε στη διαπίστωση αυτή και στο να απαριθμούμε 
αυτάρεσκα πόσα ελληνικά δάνεια έχουν οι άλλες γλώσσες. Δίχως 
αμφιβολία η γλώσσα μας είναι Μήτρα Ορολογίας για τις άλλες 
γλώσσες, όμως θα πρέπει να έχουμε δύο πράγματα υπόψη μας, να 
δραστηριοποιούμαστε για να συνεχίσει η γλώσσα μας να είναι 
Μήτρα Ορολογίας και να προσέχουμε από κινδύνους που 
ελλοχεύουν. Η αποδοχή δάνειων όρων από άλλες γλώσσες 
αποτελεί μερικές φορές μπούμεραγκ (αυτεπίστροφο κατά ΜΕΠΟ1) 
για την Ελληνική Γλώσσα. Ορισμένες φορές παρερμηνεύεται στα 
δάνεια η αρχική σημασία στα ελληνικά ή γίνονται συντμήσεις, έτσι 
χρειάζεται πάντοτε κριτική αποδοχή στα αντιδάνεια. 

Β.Α.Φ. 
1o ΣΥΝΕΔΡΙΟ “Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία” 

Το 1ο Συνέδριο “Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία” που διοργανώνει 
η ΕΛΕΤΟ σε συνεργασία με: 

• το Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
• τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) 
• το Πνευματικό και Επιστημονικό Τμήμα της Πρεσβείας της 

Γαλλίας 
• το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) 
• την Πανελλήνια Ενωση Μεταφραστών & Μεταφραστών-

Διερμηνέων του Δημόσιου Τομέα 
• τον Πανελλήνιο Σύλλογο Επαγγελματιών Μεταφραστών 

προχωράει ικανοποιητικά για την πραγμάτωσή του. 
Ομολογούμε ότι δεν είναι απλό εγχείρημα, όμως η μεγάλη 
ανταπόκριση που υπάρχει μας ισχυροποιεί τη θέληση για να 
προχωρήσουμε. Ακόμα δεν έχει εξαγγελθεί πρόσκληση για 
εγγραφές συνέδρων και έχουμε κατακλυστεί από αιτήματα για 
συμμετοχή στο Συνέδριο. Η Οργανωτική Επιτροπή έδωσε ευρεία 
δημοσιότητα στην 1η Ανακοίνωση για υποβολή περιλήψεων για 
εισηγήσεις που δημοσιεύτηκε και σε πολλά έντυπα του ημερήσιου 
και του περιοδικού τύπου. Έχει υποβληθεί σημαντικός αριθμός 
περιλήψεων και αναμένονται κι άλλες ως τις 21 Φεβρουαρίου 1997, 
που παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής εξαιτίας της περιόδου των 
εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Μετά την 
ημερομηνία αυτή θα αναλάβει η Επιστημονική Επιτροπή το έργο 
της. 

ΔΥΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ: 
hub = πλήμνη 

Η κυριολεξία του όρου hub είναι ακριβώς η έννοια του 
αρχαιοελληνικού όρου πλήμνη που χρησιμοποιείται και σήμερα. Η 
έννοια αυτή φαίνεται καθαρά στο ακόλουθο σχήμα και βρίσκει 
εφαρμογή σε τροχούς, σε έλικες κ.ά.τ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στο πλαίσιο εφαρμογής των Τηλεπικοινωνιών και της 
Πληροφορικής ο όρος hub αντιπροσωπεύει ένα κεντρικό σημείο 
όπου πραγματοποιείται διασύνδεση καναλιών επικοινωνίας. 
Τα δύο συλλογικά μέλη της ΕΛΕΤΟ στους παραπάνω τομείς, οι δύο 
ειδικές Ομάδες Τυποποίησης/Ορολογίας, ΜΟΤΟ2 και ΤΕ48/ΟΕ13, 
αφιέρωσαν πολύ χρόνο σε μελέτη και συζήτηση για την επιλογή 

                                                 
1 ΜΕΠΟ: Μόνιμη Επιτροπή Ορολογίας του Πανελληνίου Συλλόγου 
Διπλωματούχων Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων 

2  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 συνεργασίας με 
τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 
3ΤΕ48/ΟΕ1: Ομάδα Εργασίας 1 “Ορολογία Πληροφορικής” της Τεχνικής 
Επιτροπής ΤΕ48: “Ηλεκτρονική Επεξεργασία Πληροφοριών” του ΕΛΟΤ. 

ισοδύναμου  ελληνικού όρου και συμφώνησαν να 
ακολουθήσουν ακριβώς τον ίδιο μηχανισμό που ακολούθησε ο 
ονοματοθέτης της Αγγλικής γλώσσας. Δηλαδή, στους υπόψη 
τομείς, των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής, προσδόθηκε 
στον ήδη υπάρχοντα όρο πλήμνη άλλη μια σημασία, η 
προαναφερόμενη. Συγκεκριμένα: 

hub {ουσιαστικό} πλήμνη 
hub {επιθ.προσδ.} πλημναίος 

και προέκυψαν έτσι μια σειρά όρων όπως: 
telegraph hub πλήμνη τηλεγραφίας  
full duplex telegraph hub πλήμνη αμφίδρομης 
 τηλεγραφίας 
half-duplex telegraph hub πλήμνη ημιαμφίδρομης 
 τηλεγραφίας 
telegraph receive hub πλήμνη τηλεγραφικής λήψης 
hub operation πλημναία λειτουργία 
hub polling πλημναία σταθμοσκόπηση. 

Κ.Β. 
Φύλλο Αρ.24– Μάιος – Ιούνιος 1997 

Πρόβλημα Αρ.18: υλισμικό πια! 
Τα αποτελέσματα: 

Στις 30 Απριλίου 1997 έληξε η ψηφοφορία για τη λύση του 
Προβλ.18 (καθιέρωση ελληνικού όρου για τον όρο hardware της 
Πληροφορικής) και το ΓΕΣΥ έχει ήδη εγκρίνει το αποτέλεσμα. 
Σε τούτο το φύλλο, όπως είχαμε προαναγγείλει, δημοσιεύουμε το 
αποτέλεσμα της ψηφοφορίας καθώς και τον Κατάλογο αυτών 
που φήφισαν. 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 
 

Δεκαδικός    Ακέραιος 

υλισμικό  158  66  26  8,95  9 

υλικιστικό  7  73  170  6,02  6 

υλοσκευή  32  49  169  6,23  6 

Συνολικός αριθμός ψηφισάντων:  250  

 
Φύλλο Αρ.25– Μάιος – Ιούνιος 1997 

Και μια έμμετρη ψήφος για το “υλισμικό” 
Ο πιστός φίλος της Ελληνικής Γλώσσας και Ορολογίας Μ.Κ. 
(Διευθυντής του ΟΤΕ) ψήφισε υπέρ του υλισμικού και εμμέτρως: 

Το Δίλημμα  
(και η ποιητική λύση του) 

 
Πού η αλήθεια, πού το ψέμα, 
“on the horns of the dilemma” 
πώς να πουν το hardware 
στην Ελλάδα everywhere? 
 
Έχει ο όρος “υλικό” (“materiel”) 
που χρησιμοποιούν οι Γάλλοι 
ένα πνεύμα γενικό 
που δεν προτιμούνε άλλοι 
(αν και ομοιοκαταληκτικό 
με το “logiciel” προβάλλει). 
 
Προτιμώ “υλισμικό”, hard-wa-re | ma-te-ri-el | υ-λι-σμι-κό 
το πιο τέλειο στη ρίμα  
ταίρι στο “λογισμικό” soft-wa-re | lo-gi-ci-el | λο-γι-σμι-κό 
για να γράφω κά ‘να ποίημα. 

 
Φύλλο Αρ.30– Μάιος – Ιούνιος 1998 

“Να διδάσκεται και να καλλιεργείται  
η Προφορική Ελληνική Γλώσσα”  

Αυτή ήταν η κεντρική πρόταση της “Ελληνογλωσσικής Εσπερίδας” 
της ΕΛΕΤΟ που έγινε στις 6 Απριλίου 1998, ώρα 7.00 μ.μ., στο 
Αμφιθέατρο του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών και σημείωσε 
ιδιαίτερη επιτυχία. 
Την ομιλία του Γενικού Γραμματέα της ΕΛΕΤΟ Κώστα Βαλεοντή 

{

 

ακτίνες 
(Αρχ.:κνήμαι

πλήμνη άξονας 
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με θέμα: “Η Εγκαταλειμμένη Προφορική Ελληνική Γλώσσα” 
προλόγισε ο Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ Βασίλης Α. Φιλόπουλος. 
Το ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο ακροατήριο παρακολούθησε με 
ενδιαφέρον εκτενή ανάλυση των στοιχείων που συνθέτουν τη 
σημερινή προφορική Ελληνική Γλώσσα κατά την παραγωγή της 
από τη φωνητική συσκευή του ομιλούντος την Ελληνική και την 
ορθοφωνική εκφορά της (φωνή, άρθρωση, φθόγγοι, φωνήματα, 
φωνολογικοί κανόνες, ορθοέπεια, ορθοφωνία). 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ είναι αποφασισμένο να μην 
εγκαταλείψει το θέμα. Έστειλε ήδη το κείμενο της ομιλίας σε 
πολλούς “αρμόδιους” ή “σχετικούς” παράγοντες που δεν 
παρέστησαν στην εκδήλωση. 

 
Παρέμβαση στην ΕΣΗΕΑ για τον Κώδικα 

Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας 
Κατά τη μελέτη του υπό ψήφιση Σχεδίου του “Κώδικα 
Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας” της ΕΣΗΕΑ4 διαπιστώθηκε ότι στο 
Αρθρο 7, που αφορά την προστασία της Ελληνικής Γλώσσας, δεν 
υπήρχε πρόνοια για τη φωνολογία της. Με επιστολή-παρέμβασή 
της η ΕΛΕΤΟ ζήτησε να προστεθεί μία λέξη (φωνολογικές) στο 
εδάφιο α του Αρθρου αυτού και το εδάφιο αυτό να γίνει:  
“α. Να συμβάλλει στην αναβάθμιση του δημοσιογραφικού λόγου, 

αποφεύγοντας φωνολογικές, γραμματικές, συντακτικές και 
λεκτικές κακοποιήσεις.”  

Ελπίζουμε ότι η παρέμβαση της ΕΛΕΤΟ θα ληφθεί υπόψη και 
ευχόμαστε ο Κώδικας Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας να 
εφαρμοστεί και να έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 

Κ.Β. 
Η Επιστήμη των Όρων, Όργανο Συναγερμού της 

Ανθρώπινης Συνείδησης 
Η Ορολογία, ως η Επιστήμη του Όρου, αποτελεί εργαλείο 
αφύπνισης για ουσιαστική επικοινωνία αφού κύριος παράλληλος 
στόχος της είναι η εσωτερική μορφή του όρου και ταυτόχρονα η 
εξωτερική. Δηλαδή ασχολείται εξίσου με τη Σημαντική και τη 
Μορφολογία αφού τα πολύγλωσσα αντίτυπα της σύγχρονης 
επιστημονικής/επαγγελματικής επικοινωνίας είναι πληροφορία η 
οποία υπόκειται όχι μόνο στους νόμους της Γλώσσας αλλά και 
στους νόμους της αγοράς και της ζήτησης. Κυρίως, όμως, η 
Τεχνογνωσία η εποχούμενη είναι αντικείμενο αποθησαύρισης για 
άμεση/έμμεση χρήση από τους επιστήμονες χρήστες. 
Η φέρουσα πληρότητα “πληροφορία” απαιτεί μόνο “Ορολογική 
προσέγγιση”, την προσέγγιση που πρώτος υπέδειξε ο Ευγένιος 
Wüster στις αρχές του αιώνα που φεύγει. Ο Wüster, τεχνοκράτης 
και γνώστης της θεωρίας της Γλώσσας, σύγχρονος του F. de 
Saussure, ξεπέρασε τα εμπόδια της στενής αντίληψης και 
δημιούργησε θεωρητικό πλαίσιο για την ειδική επιστημονική 
επικοινωνία τόσο ανάμεσα στους ερευνητές των ειδικών τομέων 
όσο και ανάμεσα στους επιστήμονες της γλώσσας. Η προσέγγισή 
του υποδεικνύει τη νέα θεώρηση η οποία θα αποκτηθεί στις μέρες 
μας και μετά. 
Αναγνώρισε και δανείστηκε, προς τιμήν του, το θεωρητικό 
υπόβαθρο που δίνεται στον Κρατύλο του Πλάτωνα και στήριξε τις 
ταξινομήσεις του στις μεγάλες έννοιες του “γένους” και του “είδους”.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Βασική επιταγή της επικοινωνίας των λαών σήμερα είναι η χρήση 
όρων των οποίων τα επιμέρους τμήματα να είναι αναγνωρίσιμα και 
αναγνώσιμα άμεσα, τόσο από τον άνθρωπο όσο και από τη 
μηχανή. Ο τεχνικός όρος στο πρωτότυπό του και τα ισοδύναμά του 
προσφέρουν υλικό τόσο για θεωρητικούς όσο και για πρακτικούς 
λόγους. 

Μ.Κ. 
Φύλλο Αρ.43– Ιούλιος – Αύγουστος 2000 

Ορθοέπεια (1)* 
Η ορθοέπεια και οι συνιστώσες της 

Σύμφωνα με το «Λεξικόν Ομηρικόν» (Ι. Πανταζίδου, Εκδ. 
Α. Δ. Φέξη, 1901) – αλλά και με το «Μέγα Λεξικόν Όλης της 
Ελληνικής Γλώσσης» του Δ. Δημητράκου – έπος είναι ο «λόγος» 
και «εν γένει παν το δια λόγου εκφραζόμενον», δηλαδή ο λόγος και 
ως εξωτερική μορφή (φωνητική ή γραπτή) και ως περιεχόμενο 
(εσωτερική μορφή και σημασία).  
Ορθοέπεια, κατά Δ. Δημητράκο, είναι «η ορθή έκφρασις του λόγου, 

                                                 
4 ΕΣΗΕΑ: Ενωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών 

η ορθή διατύπωσις των διανοημάτων μας, η των γραμματικών και 
συντακτικών κανόνων επιμέλεια εν τω λόγω είτε προφορικώ είτε 
γραπτώ». 
Ορθοέπεια και για μας εδώ, είναι η ιδιότητα ή ικανότητα να 
διατυπώνουμε προφορικώς ή γραπτώς ορθά έπη. Η ικανότητα 
αυτή μπορεί να γεννιέται, ως προδιάθεση, μαζί με τον άνθρωπο, 
αλλά κυρίως είναι επίκτητη. Από τη γέννησή του ο άνθρωπος 
αρχίζει – και στη συνέχεια εξακολουθεί για ολόκληρη τη ζωή του – 
να ερεθίζεται από το περιβάλλον (οικογενειακό, σχολικό, 
εργασιακό, κοινωνικό), να παραδειγματίζεται, να αποπειράται, να 
δοκιμάζει, να μιμείται, να διδάσκεται και να εξασκείται, στο 
θαυμάσιο παιχνίδι της γλωσσικής επικοινωνίας. 
Η ορθοέπεια έχει δύο σκέλη (βλέπε και σχήμα): την ορθή 
εξωτερική μορφή (μορφολογικό επίπεδο – εξωτερική ορθοέπεια) 
και την ορθή εσωτερική μορφή και σημασία (εννοιολογικό επίπεδο 
– εσωτερική ορθοέπεια).  
Το πρώτο σκέλος προϋποθέτει ορθή γραφή και ορθή ομιλία. Η 
πρώτη αναλύεται σε ορθογραφία, γραμματική ορθότητα γραφής 
και συντακτική ορθότητα γραφής, ενώ η δεύτερη αναλύεται σε 
ορθοφωνία, γραμματική ορθότητα ομιλίας και συντακτική 
ορθότητα ομιλίας.  
Το δεύτερο σκέλος (που δεν θα μας απασχολήσει εδώ) αφορά την 
ορθή γνώση των εννοιών, των σχέσεων μεταξύ τους και την 
αντιστοίχισή τους με τους όρους, την ορθή διατύπωση κρίσεων, 
συλλογισμών και διανοημάτων. Η «πυραμίδα» που στηρίζει την 
ορθοέπεια φαίνεται στο σχήμα. 

 ορθοέπεια 
 
 

εξωτερική ορθοέπεια 
 

εσωτερική ορθοέπεια 
 

 
ορθή γραφή 

 
 

 

 
ορθή ομιλία 

 
 ορθογραφία   γραμματική 

ορθότητα 
γραφής 

  συντακτική 
ορθότητα 
γραφής 

ορθοφωνία   γραμματική 
ορθότητα 
ομιλίας 

 

  συντακτική 
ορθότητα 
ομιλίας 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
* Η 1η από 5 συνέχειες  

Κ.Β. 
Φύλλο Αρ.52– Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2002 

Βάση Όρων Πληροφορικής στο Ίντερνετ 
Μια προσφορά της ΕΛΕΤΟ και του  
Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ 

Ψάχνετε για αντιστοιχίες όρων Πληροφορικής (ή γενικότερα της 
Τεχνολογίας Πληροφοριών) στις γλώσσες ελληνική, αγγλική και 
γαλλική;  
Επισκεφτείτε τον ιστότοπο:  

www.cs.aueb.gr/ELETO-INFORTERM/ 5 
Είναι προσφορά της ΕΛΕΤΟ και του Τμήματος Πληροφορικής 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για ελεύθερη διάθεση στο 
Ιντερνετ της Βάσης όρων INFORTERM όπου έχουν περιληφθεί 
διεθνώς τυποποιημένες αντιστοιχίες όρων Πληροφορικής. 
Η Βάση Όρων Πληροφορικής INFORTERM είναι τρίγλωσση και 
περιλαμβάνει τους ελληνικούς όρους που έχει εκπονήσει, ύστερα 
από πολυετή ορολογική εργασία, η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 
«Ορολογία Πληροφορικής» και ισοδύναμους αγγλικούς όρους και 
γαλλικούς όρους, βάσει Διεθνών Προτύπων (Σειρά ISO/IEC 2382) 
του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) και της Διεθνούς 
Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC). 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
Φύλλο Αρ.53– Μάρτιος – Απρίλιος 2002 

Ορολογία ΥΑΕ 
1. Υγεία και ασφάλεια και όχι Υγιεινή και ασφάλεια 
Υγεία είναι η κατάσταση ευεξίας του ατόμου ή του συνόλου του 
πληθυσμού. Υγιεινή είναι οι συνθήκες και τα μέτρα για τη 
διασφάλιση της υγείας. Αυτό που επιδιώκεται να διασφαλιστεί είναι 
η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία. Η υγιεινή είναι μέσον, 
                                                 
5  Σήμερα: http://inforterm.cs.aueb.gr/  
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φροντίδα για τη διασφάλιση μη πρόκλησης βλάβης, π.χ. 
καθαριότητα για την αποφυγή επιμόλυνσης. Μιλάμε για χώρους 
υγιεινής και ατομική υγιεινή. Όπως μιλάμε για υγεία και βιβλιάρια 
υγείας των εργαζομένων. Έτσι μιλάμε για συστήματα διαχείρισης 
της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Όπως μιλάμε για 
συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων (μη 
πρόκληση βλάβης στον καταναλωτή), ή αντίστοιχα της ποιότητας, 
όταν το ζητούμενο είναι η ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4. Διακινδύνευση και επικινδυνότητα 
Η διακινδύνευση (risk) είναι ο συνδυασμός της πιθανότητας 
ατυχήματος σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και της 
σοβαρότητας των συνεπειών του. Η σοβαρότητα περιλαμβάνει τον 
αριθμό εμπλεκομένων ατόμων και το δείκτη μεγέθους βλάβης.  
Ως συνώνυμο της διακινδύνευσης χρησιμοποιείται η επικινδυ-
νότητα.  
Όμως η επικινδυνότητα αναφέρεται στην πηγή κινδύνου, στο 
εγγενές χαρακτηριστικό της πηγής ή κατάστασης κινδύνου, και στην 
πιθανότητα που ενυπάρχει για πρόκληση βλάβης.  Εδώ όμως 
μελετάμε τα αποτελέσματα της έκθεσης στους διαφόρους 
κινδύνους. Τα ατυχήματα και το μέγεθος σοβαρότητας των 
αποτελεσμάτων. Με τη διαχείριση της διακινδύνευσης 
αποφασίζεται η αποδεκτή διακινδύνευση (και όχι η επικινδυνότητα)  
και η μη αποδεκτή. Για τη μη αποδεκτή διακινδύνευση απαιτείται ο 
έλεγχος για την εξάλειψη ή μείωση της διακινδύνευσης σε αποδεκτό 
επίπεδο. Και φθάνουμε στην ασφάλεια ως απουσία μη 
αποδεκτής διακινδύνευσης. 

Ι.Σ. 
Φύλλο Αρ.59– Μάρτιος – Απρίλιος 2003 

Τι κοινό έχουν οι λέξεις «αυτί», «προβοσκίδα 
ελέφαντα» και «στρούντελ»; 

Είναι όλοι όροι που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν το 
σύμβολο @6 σε διαφορετικές γλώσσες. Στο Εθνικό Πανεπιστήμιο 
της Ταϊβάν διεξήχθη μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα για το πώς 
διαφορετικές χώρες και άρα διαφορετικοί πολιτισμοί έχουν 
αποδώσει στη γλώσσα τους το σύμβολο που οι Άγγλοι ονομάζουν 
απλά με την πρόθεση at.  Η έρευνα αποκαλύπτει ότι για την 
απόδοση του συμβόλου αυτού ένα ευρύ φάσμα μεταφορών  
χρησιμοποιείται, σε αρκετές μάλιστα γλώσσες με δύο ή και 
περισσότερες εναλλακτικές αποδόσεις εν χρήσει: από ονόματα 
ζώων ή/και μερών/οργάνων του σώματός τους μέχρι ονόματα 
τροφίμων και γλυκισμάτων, γραμμάτων του αλφαβήτου, μονάδων 
μέτρησης βάρους ή και πιστές μεταφράσεις της αγγλικής πρόθεσης 
at. 
Η πιο απλή περίπτωση ονοματοδοσίας είναι η πιστή απόδοση της 
αγγλικής πρόθεσης at με κάποια ισοδύναμη πρόθεση στις διάφορες 
γλώσσες. Έτσι, στα Αραβικά αποδίδεται με την πρόθεση fi, στα 
Ελληνικά με την στο και στα Ρουμανικά με τη la. 
Άλλες γλώσσες  (γαλλικά, εσθονικά, ιταλικά, ρωσικά) διατηρούν το 
όνομα του συμβόλου @ όπως ήταν γνωστό στις παραδοσιακές 
γραφομηχανές, ονομάζοντάς το “commercial a”. Στα γαλλικά και 
στα νορβηγικά, ονομάζεται και «συστρεμμένο α», ενώ στα σερβικά 
είναι γνωστό ως ludo «τρελό α». 
Πριν από μερικούς αιώνες, οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι 
δανείστηκαν από τους Άραβες τη λέξη arroba για τη μονάδα 
μέτρησης βάρους που αντιστοιχούσε στις 25 λίβρες· χρησιμο-
ποίησαν τότε το σύμβολο @ για να τη συντομογραφήσουν. Σήμερα 
χρησιμοποιούν την ίδια λέξη για το σύμβολο @ στο ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο. Οι παραλλαγές που χρησιμοποιούνται στα καταλανικά 
και στα γαλλικά είναι arrova  και arobase αντίστοιχα. 
Ενδιαφέρον έχει επίσης να δούμε ότι αρκετές γλώσσες 
χρησιμοποιούν ονόματα που εκφράζουν αυτό που οι άνθρωποι 
βλέπουν μέσα από το σχήμα του συμβόλου. Κάποιες χώρες 
βλέπουν σε αυτό ένα αυτί· έτσι, οι Άραβες το ονομάζουν uthun, οι 
Γερμανοί Ohr και οι Τούρκοι kulak. Ειδικότερα, οι Σουηδοί 
αναγνωρίζουν σε αυτό, το αυτί του ελέφαντα και το λένε 
elefantora. Το σχήμα αυτό για άλλους θυμίζει κάποιο γλύκισμα με 
σχήμα σπειροειδές·στους Καταλανούς την ensaimada και στους 
Εβραίους το shtrudel. Οι Τσέχοι και οι Σλοβάκοι πάλι είναι οι μόνοι 
που βλέπουν σε αυτό τη ρέγκα. 
Γίνεται σαφές από τα αποτελέσματα της έρευνας ότι στους 
περισσότερους λαούς το σύμβολο @ γεννά την εικόνα κάποιου 

                                                 
6 Το σύμβολο @ χρησιμοποιείται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις για να 
συνδέσει το πρώτο μέρος τους, που είναι το αναγνωριστικό όνομα του 
χρήστη, με το δεύτερο, που προσδιορίζει το όνομα του εξυπηρετητή. 

ζώου. Οι Ρώσοι το αποκαλούν σκυλάκι και οι Έλληνες το λέμε 
παπάκι. Οι Τούρκοι το ονομάζουν άλογο, όχι γιατί βλέπουν σε 
αυτό την εικόνα του αλόγου, αλλά γιατί η αγγλική λέξη at στα 
τουρκικά σημαίνει «άλογο». 
Το σημείο εκείνο του συμβόλου που έχει διεγείρει περισσότερο τη 
φαντασία των ανθρώπων είναι η γυριστή του ουρίτσα. Σε αυτήν 
την ουρίτσα λοιπόν πολλοί βλέπουν το κέλυφος ενός σαλιγκαριού 
και δίνουν στο σύμβολο το όνομα σαλιγκάρι. Οι Σουηδοί πάλι 
βλέπουν την προβοσκίδα του ελέφαντα, ενώ οι Ούγγροι το 
σκουλήκι. Όμως, το πιο δημοφιλές ζώο για το σύμβολο φαίνεται 
ότι είναι η μαϊμού, μάλιστα μια μαϊμού καθισμένη σε ένα κλαδί 
(πολωνικά: malpa, ρωσικά: obezyana, σερβικά: majmun, γερμανι-
κά: Klammeraffe) ή η ουρά της (ολλανδικά: apestaartje, φιλανδικά: 
apinanhäntä, γερμανικά: Affenschwanz, σουηδικά: apsvans). 
Αν παλιότερα η απόδοση ονόματος σε ένα αντικείμενο ή σε ένα 
σύμβολο κοινό σε πολλούς λαούς ήταν μια διαδικασία αργή και 
πολλές φορές, σε ό,τι αφορά γειτονικούς λαούς, διαδικασία 
αφομοίωσης ή «κανονικοποίησης», σήμερα η ονοματοδότηση ενός 
συμβόλου κοινού για όλους τους πολιτισμούς στην ηλεκτρονική 
επικοινωνία λαμβάνει χώρα μπροστά στα μάτια μας με ρυθμούς 
ταχύτατους. Είναι, δε, ευδιάκριτη σε αυτήν τη διαδικασία η τάση 
διατήρησης της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας στην αναγνώριση και 
στην ονοματοδότηση του συμβόλου @, που διαταράσσει την 
παρατηρούμενη σε άλλες περιπτώσεις λειτουργία της αγγλοσαξο-
νικής πρότασης ως κυρίαρχου προτύπου. 

Ε.Μ. 
Φύλλο Αρ.63 – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2003 

Η Βάση Τηλεπικοινωνιακών Όρων TELETERM  
στο Ίντερνετ 

Το ογκώδες έργο της ΜΟΤΟ στη διάθεση οποιουδήποτε 
χρήστη 

– Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), ο 
πρωτοπόρος στην υποστήριξη της σύγχρονης ελληνικής 
τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας με την ίδρυση (1989) και την 
14ετή, έκτοτε, λειτουργία ειδικής ομάδας Ορολογίας των 
Τηλεπικοινωνιών, της γνωστής ΜΟΤΟ, εκπροσωπούμενος 
από τον Γενικό Διευθυντή κ. Γεώργιο Αργυρόπουλο, 

– η ΕΛΕΤΟ – ο κύριος ελληνικός επιστημονικός φορέας 
υποστήριξης της Ελληνικής Ορολογίας στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων της οποίας έχει παραχθεί ένα μέρος του 
έργου της ΜΟΤΟ – εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρό της 
Βασίλη Α. Φιλόπουλο και  

– ο Υπεύθυνος της ΜΟΤΟ Κώστας Βαλεοντής και δημιουργός 
της Βάσης Τηλεπικοινωνιακών Όρων TELETERM, η οποία 
περιλαμβάνει όλους τους ελληνικούς όρους που έχει ως τώρα 
παραγάγει η ομάδα μαζί με τους αγγλικούς ισοδύναμους 
όρους και εν μέρει με γαλλικούς και γερμανικούς,  

με ειδική Συμφωνία, αποφάσισαν για την δωρεάν διάθεση της 
χρήσης της Βάσης TELETERM σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο 
χρήστη – Έλληνα ή ξένο – που έχει πρόσβαση στο Ίντερνετ, 
μέσω του ιστοτόπου: www.moto-teleterm.gr  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Όπως: process + concept  procept 
έτσι και: διεργασία + έννοια  διεργέννοια 

Το ερώτημα προήλθε από το μέλος της ΕΛΕΤΟ Πατρίτσια 
Κυπριανίδου και αφορά την απόδοση του νέου μαθηματικού όρου 
procept που αποτελεί σύμμειγμα  από τους όρους process και 
concept και κατασημαίνει (παριστάνει) την έννοια μιας 
μαθηματικής διεργασίας και ταυτόχρονα του αποτελέσματος της 
διεργασίας αυτής.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Κ.Β. 
Φύλλο Αρ.65 – Μάρτιος – Απρίλιος 2004 

Τιμητικές διακρίσεις Ποιότητας Eco-Q 2003 
Ειδική τιμητική διάκριση στον Πρόεδρο της ΕΛΕΤΟ  

Βασίλη Α. Φιλόπουλο 
Όπως κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια, έτσι και εφέτος, το 
Περιοδικό της Ποιότητας «Eco-Q» απένειμε τιμητικές διακρίσεις 
Ποιότητας σε πρόσωπα και φορείς που έδειξαν ιδιαίτερη 
δραστηριότητα στον τομέα της Ποιότητας. Η ειδική εκδήλωση 
έγινε στις 25 Φεβρουαρίου 2004, στο Αμφιθέατρο του ΕΚΕΦΕ 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, και την απονομή έκανε – κατά τα ειωθότα – ο 
Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Απόστολος Κακλαμάνης. 
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Η φετινή εκδήλωση είχε ξεχωριστή σημασία για την ΕΛΕΤΟ: 
τιμήθηκε ο Πρόεδρός της Βασ. Α. Φιλόπουλος με Ειδική Τιμητική 
Διάκριση για την όλη προσφορά του στον ευρύτερο τομέα της 
Ποιότητας (Τυποποίηση, Πιστοποίηση, Διαπίστευση, Ορολογία). 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Μικρά Ορολογικά    
1   Ορολογία – terminologie 

Ορολογία, η Επιστήμη των Όρων: 
Αγγλικά Γαλλικά Γερμανικά 
terminology terminologie Terminologie 

Όρος: 
Αγγλικά Γαλλικά Γερμανικά 
term terme Term 

και οι τρεις λέξεις προέρχονται από το λατινικό terminus που ειναι 
η λατινική μετάφραση της ελληνικής λέξης «όρος» (όριον) 
(Encyclopaedia Britannica).  
Η λέξη είναι σχετική με τις ελληνικές λέξεις τέρμα, τέρμων (τέρμα, 
τέλος, όριον) (The Cambridge Dictionary of English). 
Τερμιεύς ή και Όριος ελέγετο ο Ζευς, ως έφορος (φύλαξ) των 
τερμάτων, (των ορίων) των αγώνων (Λεξικό Σκαρλάτου Βυζαντίου). 
Τέρμων: Θεός των Ρωμαίων, έφορος των συνόρων και της 
ασφάλειας της ιδιοκτησίας, προς τιμήν του οποίου επανηγυρίζοντο 
κατ’ έτος τα Τερμινάλια κατά την 21-23 Φεβρουαρίου (Λεξικό 
Σκαρλάτου Βυζαντίου). 

2   Νόστιμα …  
Κάποια εμβάθυνση στη σημασία μερικών λέξεων : 
νόστος: επάνοδος στην πατρίδα 
Στην Ελληνική Γλωσσα το ωραίο, το ευχάριστο και το δυσάρεστο, 
γενικά αλλά ακόμη και σχετικά με την ίδια τη γεύση, αποδίδονται σε 
σχέση με την επάνοδο στην πατρίδα. 
νόστ-ιμο:ευχάριστο σαν να γυρίζεις στην πατρίδα. 
ά-νοστο: σαν μια κατάσταση, που δεν έχει προοπτική επανόδου 
στην πατρίδα. 

Ζ.Ξ-Β. 
Φύλλο Αρ.67 – Ιούλιος – Αύγουστος 2004 

Εμβάθυνση στη σημασία των λέξεων 
Στα ελληνικά το «πληροφορώ», «καθιστώ κάτι γνωστό» το 
εκφράζουμε ως εισαγωγή μέσα στην «ημέρα», στο φως: 
ενημέρωση = μπάσιμο μέσα στην ημέρα, στο φως, δηλαδή 

βγάλσιμο από τη νύχτα, από το σκοτάδι, από την 
άγνοια. 

Ζ.Ξ-Β. 
Φύλλο Αρ.72 – Μάιος – Ιούνιος 2005 

Μονοτυπίες επιρρημάτων 
Στο «Ορόγραμμα» αρ.16 του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 1996 είχαν 
επισημανθεί οι εξής «διπλοτυπίες επιρρημάτων» και η χρήση 
τους: 
αδιάκριτα – αδιακρίτως, άμεσα – αμέσως, απλά – απλώς, 
έκτακτα – εκτάκτως, ευχάριστα – ευχαρίστως, ιδιαίτερα – 
ιδιαιτέρως, τέλεια – τελείως. 

Όπως είναι γνωστό, στις διπλοτυπίες αυτές εμφανίζονται δύο 
διαφορετικοί τύποι στην ίδια λέξη. 
Όμως, στις «μονοτυπίες επιρρημάτων», αναγνωρίζεται μόνο ένας 
γλωσσικός τύπος ως ορθός. 
Καταχωρούνται, στη συνέχεια, μερικά λίαν εν χρήσει επιρρήματα 
μονοτυπίας από το «Νέο Ελληνικό Λεξικό της Σύγχρονης 
Δημοτικής Γλώσσας» του Εμμ. Κριαρά, έκδοση 1995: 
αυτοπροσώπως και όχι αυτοπρόσωπα: 
 που γίνεται από το ίδιο το ενδιαφερόμενο άτομο 

και όχι με αντιπρόσωπο. 
εγγράφως  και όχι έγγραφα: 
 γραπτό κείμενο σύντομο που διατυπώνεται και 

συντάσσεται με έναν ορισμένο τρόπο και με το 
οποίο δηλώνεται, βεβαιώνεται, ανακοινώνεται, 
πιστοποιείται, διατάσσεται κάτι. 

επομένως  και όχι επόμενα: 
 δηλώνει συμπέρασμα ή αποτέλεσμα. 
κυρίως  και όχι κύρια: 
 σημαίνει ότι μια πράξη, δήλωση, ένας ισχυρισμός 

κτλ. ισχύει κατά προτεραιότητα και σε μεγάλη 

έκταση σε μία ορισμένη περίπτωση που 
θεωρείται και η σημαντικότερη ή ισχύει στις 
περισσότερες περιπτώσεις. 

πιθανώς  και όχι πιθανά: 
 που ενδέχεται να συμβεί, να πραγματοποιηθεί. 
προηγουμένως και όχι προηγούμενα: 
 που προηγείται, που βρίσκεται πιο μπροστά από 

κάποιον ή κάτι. 
συγχρόνως  και όχι σύγχρονα: 
 που γίνεται την ίδια χρονική στιγμή με κάτι άλλο. 

Δ.Π. 
Φύλλο Αρ.81 – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2006 

Ο Βασίλης Α. Φιλόπουλος 
ανήκει πια στην Ιστορία, εκεί όπου ο ίδιος έγραψε χρυσές 
σελίδες σε πολλούς τομείς όπως:  
στην Τυποποίηση, στην Ποιότητα και στην Ορολογία 

Ο εκ των πρωτεργατών της ίδρυσης/θεμελίωσης (1976) και 
ανάπτυξης του ΕΛΟΤ, ο εμπνευστής της δημιουργίας (1992) της 
ΕΛΕΤΟ, βασικό ιδρυτικό μέλος της και επί 14 έτη πρόεδρός της, 
έφυγε για πάντα την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2006. Τη Δευτέρα 11 
Δεκεμβρίου 2006 ώρα 15.00, η οικογένειά του, οι συγγενείς, οι 
φίλοι του, αλλά και πολλά μέλη από τη μεγαλύτερη οικογένειά του, 
την ΕΛΕΤΟ, τον κατευοδώσαμε στο τελευταίο του ταξίδι.  
Δυο συνεργάτες του, ένας παλαιός – ο Κώστας Βαλεοντής, 
σημερινός πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ – και ένας νεότερος – ο Γιάννης 
Σαριδάκης, στέλεχος του ΕΛΟΤ και μέλος της ΕΛΕΤΟ, του 
απηύθυναν λόγια μνήμης και τιμής. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ αποφάσισε να τιμήσει τη 
μνήμη του αφιερώνοντάς του το 6ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα 
και Ορολογία» που θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο του 2007 και 
διοργανώνοντας ειδική ημερίδα σε συνεργασία με το ΤΕΕ και τον 
ΕΛΟΤ (πρόταση που συζητήθηκε στην επιτροπή τυποποίησης 
ΕΛΟΤ/ΤΕ21 η οποία λειτουργεί στο ΤΕΕ και ασχολείται με 
πρότυπα που αφορούν τις αρχές, τις μεθόδους και τις εφαρμογές 
της Ορολογίας). 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Εδώ τελειώνει η αναδρομή μας στα παλαιότερα φύλλα του «Ο». 
Τα πρόσφατα φύλλα είναι ακόμα νωπά στη μνήμη του 
αναγνώστη.  
Σημειωτέον ότι όλα τα φύλλα από 1 ως 100 είναι διαθέσιμα στο 
Διαδίκτυο (http://sfr.ee.teiath.gr/Orogramma0.htm).  
Στα φύλλα που ακολούθησαν (από το 2007 και μετά), εκτός από 
την απώλεια του Βασίλη Φίλόπουλου προστέθηκε και η 
απώλεια της Ζωής Ξενάκη-Βαρλά. Είναι, όμως, ζωντανοί και οι 
δυο τους στη μνήμη μας... 

 

Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με Ορολογία 

(Διαρκής Κατάλογος του «Ο») 
Ο κατάλογος Συνεδρίων/Συμποσίων/Σεμιναρίων που δημοσιεύεται 
παρακάτω περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν σχέση με 
Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, ή έχουν 
πρόσφατα διεξαχθεί. Η πληροφόρηση του «Ο» για τις εκδηλώσεις 
αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή ηλεκτρονική ενημέρωση 
της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέντρο Πληροφοριών για 
την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/), και από την EAFT 
(Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-aet.net ), των οποίων 
η ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
1. Συνέδριο «Η πολυπολιτισμικότητα και ο ρόλος των ειδικών 

γλωσσών» (GLAT-LISBOA 2010: "Le multiculturalisme et le 
rôle des langues spécialisées" 17-19 May 2010, Lisbon, 
Portugal) 

2. Διεθνές Συνέδριο Τεχνικής Μετάφρασης TRADULÍNGUAS, 28-
29 Μαΐου 2010, Λισαβώνα, Πορτογαλία (Πληροφορίες: 
http://www.tradulinguas.com/conf-tech/) 

3. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης / Αθήνα, 27 
έως 30 Μαΐου 2010 (http://www.translatum.gr/forum/index.php
?topic=52024.new#new ) 

4. Διεθνές Διπλό Συνέδριο «Μετάφραση και Σημασία» (19-22 
Μαΐου 2010 στο Μάαστριχτ, Ολλάνδία και 16-19 Σεπτεμβρίου 
στο Λοτζ ) – http://www.translation-and-meaning.nl). 
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5. Διεθνές Θερινό Σχολείο Ορολογίας 2010 (International 
Terminology Summer School 2010 (TSS 2010) που θα 
διεξαχθεί στη Βιέννη 24-28 Μαΐου 2010 – 
http://www.termnet.org/english/events/tss_2010/index.php  

6. Συνέδριο Τοth Ορολογία και Οντολογία (Terminology and 
Ontology: Theories and applications 3-4 June 2010, Annecy, 
França) – http://www.porphyre.org/toth/  

7. Διεθνές Συνέδριο ΤΚΕ (International Congress on Terminology 
and Knowledge Engineering: "Presenting terminology and 
knowledge engineering resources online: models and 
challenges" 11-14 August 2010, Dublin, Ireland) – 
http://www.dcu.ie/fiontar/conference/home_baile.shtml  

8. 5η Σύνοδος Κορυφής για την Ορολογία στις 12-13 Νοεμβρίου 
2010, στη Βουδαπέστη. (Vth Terminology Summit, November 
12 and 13, 2010, Károli Gáspár University in Budapest 
(Hungary)). – http://www.eaft-aet.net/en/index/  

Κ.Β. 

Οι Πελασγοί 
Μας παραδόθηκε ότι οι Πελασγοί ήταν παλαιότατοι κάτοικοι της 
Ελλάδος και εξακολουθούσαν να συνυπάρχουν με τους Έλληνες 
μέχρι τους ιστορικούς χρόνους. Μαρτυρίες μάς παρέχουν όλοι 
σχεδόν οι μεγάλοι συγγραφείς της ελληνικής αρχαιότητας (Όμηρος, 
Ηρόδοτος, Θουκυδίδης, Στράβων, Διόδωρος, Παυσανίας, κ.ά.). Η 
παρουσία τους μαρτυρείται σχεδόν σε όλα τα μέρη του Ελλαδικού 
χώρου, ήτοι Ήπειρο, Μακεδονία, Θεσσαλία, Βοιωτία, Αττική, 
Πελοπόννησο, Κρήτη, νησιά του Αιγαίου, αλλά και στις γύρω 
σημερινές χώρες. Οι διάφορες ομάδες των Πελασγών μας έγιναν 
γνωστές με διαφορετικά ονόματα. Οι πιο γνωστές ομάδες 
Πελασγών, στον κυρίως Ελλαδικό χώρο, μετά τους Θράκες, κατά 
τους μελετητές, ήταν οι Κάρες και Λέλεγες, που στα χρόνια της 
θαλασσοκρατίας της Μινωικής Κρήτης, κατοικούσαν τα νησιά του 
Αιγαίου, τη Λακεδαίμονα, τα Μέγαρα και ήταν ένα και το αυτό 
πελασγικό φύλο. Ο Όμηρος μας παραδίδει ότι η Κρήτη που ήξερε, 
κατοικείτο από πέντε λαούς μεταξύ των οποίων και οι Πελασγοί, 
ήτοι από τους μεγαλήτορες Ετεοκρήτες, τους Κύδωνες, τους 
τριχάϊκες Δωριείς, τους δίους Πελασγούς και τους Αχαιούς. 
Τις μαρτυρίες των αρχαίων συγγραφέων περί των Πελασγών και 
της γεωγραφικής διασποράς τους ήρθε να ενισχύσει η μελέτη 
επιγραφών, διγλώσσων και μη, που ανακαλύφτηκαν τόσο στην 
κυρίως  Ελλάδα, (Λήμνο, Κρήτη), όσο και εκτός Ελλάδος (Ιταλία, Μ. 
Ασία, Αίγυπτο). Από τη γλωσσική μελέτη των επιγραφών βγήκε το 
συμπέρασμα ότι οι γνωστοί λαοί της περιοχής, γνωστοί από τους 
ιστορικούς χρόνους, ήταν Πελασγοί. 
Στην Ιταλία: Οι Ετρούσκοι ή Τυρρηνοί, προερχόμενοι μάλλον από 
τη Λήμνο ή την Λυδία (Ηρόδοτος) και οι Γραικοί των Άλπεων. 
Στη Βαλκανική Χερσόνησο πλην του σημερινού Ελλαδικού 
χώρου: Οι Θράκες και τα ξαδέλφια τους οι Ιλλυριοί, οι Γέτες, οι 
Δάκες και οι Μοισοί. 
Στη Μικρά Ασία: Οι Φρύγες ή Βρύγες ή Βρίγες, οι Μυσοί, οι Λυδοί, 
οι Λύκιοι, οι Λυκάονες, οι Κάρες, οι Κίλικες, οι Χετταίοι τόσο του 
Μιτανικού όσο και του Βανικού βασιλείου, Πισιδοί, Παφλαγόνες.  
Κατά τον Ηρόδοτο οι Κάρες αναγνώριζαν τους Λυδούς και Μυσούς 
ως αδελφούς. 
Ο Στράβων μας λέγει ότι ο ιστορικός Φίλιππος ο Θεαγγελεύς, 
καρικής καταγωγής, είπε ότι η Καρική γλώσσα είχε «πλείστα 
Ελληνικά ονόματα καταμεμειγμένα». 
Στον κυρίως Ελλαδικό χώρο: Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι όλη η 
Ελλάδα καλείτο πριν Πελασγία, η Θεσσαλία καλείτο ‘Αργος 
Πελασγικόν (Όμηρος, Ιλιάδα) και μέρος αυτής Πελασγιώτις, στη 
Δωδώνη λατρευόταν ο Δωδωναίος Πελασγικός Δίας. Ο Στράβων 
λέει ότι όλα τα Ηπειρωτικά έθνη ήσαν πελασγικά, Ο Έφορος ο 
Κυμαίος, αναφέρει ότι οι Αρκάδες ήταν Πελασγοί και η χώρα 
καλείτο Πελασγιώτις, ο Ευριπίδης αναφέρει ότι πριν από την 
έλευση του Δαναού, οι κάτοικοι του Άργους καλούντο Πελασγιώτες. 
Η ιστοριογράφοι της Αττικής αναφέρουν ότι οι πελασγοί 
κατοικούσαν στην Αττική. Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι την Σαμοθράκη 
κατοικούσαν Πελασγοί και από αυτούς παραλήφθηκαν τα Καβείρια 
Μυστήρια. Ο Θουκυδίδης λέει ότι και οι κάτοικοι του Άθω ήσαν 
επίσης Πελασγοί και μάλιστα Τυρσηνοί Πελασγοί. Ο Αντικλείδης 
αναφέρει μαρτυρία του Στράβωνος ότι οι Πελασγοί Τυρρηνοί, που 
πριν κατοικούσαν στην Αττική, κατοίκησαν την Λήμνο και Ίμβρο και 
μερικοί από αυτούς μαζί με τον Λυδό Τυρρηνό, μετανάστευσαν 
στην Ιταλία και συνέστησαν το έθνος των Τυρρηνών ή Ετρούσκων. 
Ο Όμηρος πάλι μνημονεύει τους Κίλικες, τους όμορους της 
Τρωάδας, ως Πελασγούς. Ο Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς 
ονομάζει τους Πελασγούς «γένος Ελληνικόν». Οι Ετεοκρήτες της 

Κρήτης και οι Κύδωνες εμφανίζονται στους μυθικούς χρόνους να 
αποικούν την Μ. Ασία. 
Ανεξάρτητα λοιπόν από την ύπαρξη ή όχι Πελασγών στον 
Ελληνικό χώρο, το 1400 π.Χ. έχει διαμορφωθεί, μιλιέται και 
γράφεται η Ελληνική γλώσσα, όπως προέκυψε από την 
αποκρυπτογράφηση της Γραμμικής Β΄. Ο Chadwick διατύπωσε 
την άποψη ότι πρέπει να δεχθούμε ότι η διαμόρφωση της 
Ελληνικής γλώσσας πρέπει να αναχθεί σε τουλάχιστον τέσσερις με 
πέντε αιώνες νωρίτερα. Άρα, η όποια σχέση της Ελληνικής και 
Πελασγικής γλώσσας πρέπει να αναζητηθεί πριν από το τέλος της 
3ης χιλιετίας. Όσοι Πελασγοί του κυρίως Ελληνικού χώρου, δεν 
εξελληνίστηκαν στη συνέχεια τελείως, εξακολουθούσαν να μιλούν 
την αρχαία τους γλώσσα. 
Στις αρχές της 2ης χιλιετίας, οι Χετταίοι, στη Μ. Ασία, δημιούργησαν 
βασίλεια και στη συνέχεια μια τεράστια αυτοκρατορία και μας 
κληρονόμησαν πολλά γραπτά μνημεία, πολλά από αυτά 
δίγλωσσα. Οι βασιλιάδες τους,  το 1500 π.Χ.,  αλληλογραφούσαν 
με τους Αιγύπτιους Φαραώ, σε μια γλώσσα που έχει πλήθος 
κοινών στοιχείων με την Ελληνική. Το ίδιο συνέβη και με τους 
Χετταίους βασιλείς του 8ου π.Χ. αιώνα.  
Πλησιάζοντας χρονικά περισσότερο στην εποχή μας, οι 
πελασγικές δίγλωσσες επιγραφές της Λήμνου (6ος αιώνας 
π.Χ.),της Λυκίας, (6ος π.Χ.), της Αιγύπτου (6ος π.Χ.) στα Καρικά, 
των Ετεοκρητών και των Ετρούσκων, μαρτυρούν ότι η Πελασγική 
ομιλείται και γράφεται επίσης και εξακολουθεί να έχει στενή σχέση 
με την Ελληνική. 
Μεγάλη βοήθεια στην μελέτη και κατανόηση της συγγένειας και 
σχέσης Ελληνικής και Πελασγικής γλώσσας μάς παρέχουν, εκτός 
από τα Ομηρικά Έπη, το λεξικό του Ησύχιου, που διασώζει 
πλήθος λέξεων, ο Στέφανος ο Βυζάντιος, καθώς και τα Τσακώνικα, 
τα Καππαδοκικά και τα Κυπριακά Ελληνικά, τα Βοιωτικά, τα 
Θεσσαλικά και τα Λακωνικά, που γεφυρώνουν τις δύο γλώσσες. 
Ο Kretschmer ασχολήθηκε με τις δίγλωσσες Χεττιτικές επιγραφές 
σε Χεττιτικά και Ασσυριακά. Ο Sayce, ασσυριολόγος, ασχολήθηκε 
με τις δίγλωσσες επιγραφές του Βανικού Χεττιτικού βασιλείου 
(μεταξύ αυτών και η επιστολή του Χετταίου βασιλιά Δουσράτα. Οι 
Deecke, Pauli, Torp, διακρίθηκαν ως ετρουσκολόγοι. Ο 
Nachmanson, ασχολήθηκε με τις πελασγικές επιγραφές της 
Λήμνου, που χρονολογούνται από τον 6 π.Χ. αιώνα. Οι Kockerell, 
Saint Martin, Grotefend, Yates, Fellows, Sharpe, κ.α. ασχολήθηκαν 
με τις δίγλωσσες λυκικές επιγραφές (λυκικά – Ελληνικά), που είναι 
και οι πολυπληθέστερες που βρέθηκαν. 
Οι Ετεοκρητικές επιγραφές. Ανακαλύφθηκαν στην Κρήτη, στην 
θέση Πραισός, που κατά μαρτυρία του Στράβωνα ήταν πόλη των 
Ετεοκρητών. Είναι γραμμένες με το ιωνικό ελληνικό αλφάβητο. 
Χρονολογούνται από το 600 έως το 400 π.Χ. 
Καρικές δίγλωσσες επιγραφές (καρικά-αιγυπτιακά). Ανακαλύ-
φθηκαν στην Αίγυπτο, γραμμένες από Κάρες μισθοφόρους που 
επικούρησαν τον φαραώ Ψαμμίτιχο να ανακτήσει την εξουσία, 
γραμμένες περίπου το 590 π.Χ.. Με αυτές ασχολήθηκαν οι 
Lepsius και Sayce. 
Οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς υποστήριζαν την άποψη ότι οι 
Έλληνες προέρχονται από τους Πελασγούς στους οποίους 
αναφέρονταν με σεβασμό. Τόσο όμως το εάν οι Έλληνες 
κατάγονται από τους Πελασγούς όσο και το εάν η Ελληνική 
γλώσσα έχει ως πρόδρομό της την πελασγική γλώσσα παραμένει 
ένα θέμα για περισσότερη διερεύνηση, με συνεργασία πολλών 
επιστημών τις οποίες θα πρέπει να συνεπικουρήσουν οι 
αρχαιολογικές έρευνες και τα ευρήματά τους. 

Γ.Α.Τ 

Επικαιρότητα θεατρική 
Sleuth (slōōth) 

Sleuth  
(ουσ.)  λαγωνικό, κυνηγόσκυλο, ντετέκτιβ 
(ρημ.)  παρακολουθώ, παρακολουθώ την πορεία, προκαλώ, 

υφίσταμαι σύρσιμο, σέρνομαι, σέρνω, ακολουθώ, 
ανακαλύπτω ίχνη. 

Sleuth-hound   (ουσ.) λαγωνικό, κυνηγόσκυλο 
Ιχνηλατώντας την ιστορία της λέξης sleuth συναντάμε ετυμολογικά 
την ίδια την έννοια της «ιχνηλασίας». Η πρώτη χρήση της, γύρω 
στα 1200 ήταν η λέξη λαγωνικό (sleuthhound), κυνηγόσκυλο 
(blood-hound).  
Στη συνέχεια, η λέξη χαρακτήριζε το αστυνομικό δαιμόνιο, τους 
μυστικούς αστυνομικούς και τους ντετέκτιβ. 
Στην Αμερική χρησιμοποιείται και με την έννοια «λαγωνικό 
ταλέντων». 
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Η αρχική της μορφή στα αγγλικά ήταν sloth και προέρχεται από την 
παλιά νορβηγική λέξη slōdh, που σημαίνει μονοπάτι, ίχνος (trace). 

(Από το Πρόγραμμα ΣΛΟΥΘ του Θεάτρου Αθηνών) 
Δ.Π. 

 
 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

7
PT έλα κι εσύ 

1    Κρίση Μελών Αρ.5 – Αποτελέσματα 
Ύστερα από ερωτήματα της κας Ά. Ιορδανίδου (μέλους της 
ΕΛΕΤΟ) και της κας Μαρίνας Πρίφτη (μέλους της Hellenic Coach 
Association) για την απόδοση των όρων coach, coaching, 
coach(er), coachee, ... όπου 

coaching: partnering with clients in a thought-
provoking and creative process that inspires them to 
maximize their personal and professional potential 

το ΓΕΣΥ αποφάσισε να υποβάλει τους όρους αυτούς στην 
διεργασία της Κρίσης Μελών, αφού πρώτα γίνει συζήτηση στο 
Translatum.gr. Κατά τη φάση της συζήτησης υποβλήθηκαν 
συνολικά οι 11 προτάσεις του Πίνακα: 
Πρό-
ταση Προτεινόμενοι όροι 

1 διαπονώ, διαπόνηση, διαπονητική, διαπονητής, 
διαπονούμενος, ... 

1α διαπονεύω, διαπόνηση, διαπονητική, διαπονητής, 
διαπονούμενος, ... 

2 προγυμνάζω, προγύμνασμα, προγύμναση, 
προγυμναστής, προγυμναζόμενος, ... 

3 μεντορίζω, μεντορισμός, μέντορας, 
μεντοριζόμενος,... 

4 μεντορεύω, μεντόρευση, μέντορας, 
μεντορευόμενος,... 

5 καθοδηγώ, καθοδήγηση, καθοδηγητική, 
καθοδηγητής, καθοδηγούμενος, ... 

6 διοπεύω, διόπευση, διοπευτής, διοπευόμενος, ... 
7 καθοδηγώ επαγγελματικά, επαγγελματική 

καθοδήγηση, επαγγελματική οδηγητική, 
επαγγελματικός καθοδηγητής, καθοδηγούμενος 
επαγγελματικά, ... 

8 υποστηρίζω, υποστήριξη, υποστηρικτική, 
υποστηρικτής, υποστηριζόμενος, ... 

9 επιβοηθώ, επιβοήθηση/επιβοήθεια, επιβοηθητική, 
επιβοηθός, επιβοηθούμενος, ... 

10 εμπονώ, εμπόνηση, εμπονητική, εμπονητής, 
εμπονούμενος... 

Στη συνέχεια, όλες οι προτάσεις τέθηκαν υπόψη των (186) μελών 
της ΕΛΕΤΟ που έχουν ηλεκτρονική διεύθυνση και βαθμολογήθηκαν 
η καθεμιά με Α, Β ή Γ, όπου 
Α  (πολύ έως απόλυτα επιτυχείς οι όροι της πρότασης)  Βαθμός 10 
Β  (αρκετά επιτυχείς οι όροι της πρότασης)  Βαθμός 8 
Γ  (λίγο έως καθόλου επιτυχείς οι όροι της πρότασης)  Βαθμός 5 

Ανταποκρίθηκαν 32 μέλη, βάσει της αξιολόγησης των οποίων 
αναδείχτηκαν: 
– Στην πρώτη θέση οι Προτάσεις: 1 (διαπονώ, διαπόνηση 

κτλ.)  και 2 (προγυμνάζω, προγύμνασμα κτλ.) 
– Στη δεύτερη θέση η Πρόταση 7 (καθοδηγώ επαγγελμα-

τικά, επαγγελματική καθοδήγηση κτλ.) 
– Στην τρίτη θέση οι Προτάσεις 5 (καθοδηγώ, καθοδήγηση 

κτλ.) και 9 (επιβοηθώ, επιβοήθηση κτλ.) 
Οι υπόλοιπες Προτάσεις συγκέντρωσαν χαμηλή βαθμολογία (< 6,5) 
και αποδοχή (< 40%). Το αποτέλεσμα τέθηκε υπόψη της Hellenic 
Coach Association, τα μέλη της οποίας θα αποφασίσουν, τελικά, 
πώς θα αποκαλούν τον εαυτό τους και τη δραστηριότητά τους. 

2    breathy voice  έμπνους/έμπνοη φωνή, 
εμπνοϊκή φωνή 

Ύστερα από σχετική ηλ-αλληλογραφία με τον ΩΡΛ Γιάννη 
Σαμψάκη δόθηκε, ως απάντηση σε ερώτημα λογοπαθολόγων, η 
παρακάτω πρόταση για την απόδοση στα ελληνικά των όρων:  
breathy voice: φωνή που περιέχει – σε μικρό ή μεγάλο 

βαθμό – ακουστή αναπνοή 
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voice breathiness: περίεξη ή περιεκτικότητα της φωνής σε 
ακουστή αναπνοή 

Δεδομένου ότι μια από τις πρώτες σημασίες της πνοής είναι 
αναπνοή, ως «περιέχων αναπνοή» θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί (με μια πρόσθετη σημασία) το – μη 
χρησιμοποιούμενο σήμερα – αρχαίο έμπνους (= ο έχων πνοή, ο 
ζωντανός) είτε ως έχει είτε στην ασυναίρετη μορφή του: έμπνοος 
(κατ' αναλογίαν προς τα χρησιμοποιούμενα και σήμερα άπνους 
(= χωρίς πνοή) νεκρός και ξέπνοος (= χωρίς πνοή): 
ξεψυχισμένος, αδύναμος), οπότε η κατάσταση που εμφανίζει ο 
έμπνους/έμπνοος θα αποδιδόταν με την έμπνοια (όπως ο 
άπνους εμφανίζει άπνοια). Περαιτέρω θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί και το επίθετο εμπνοϊκός (= που έχει σχέση με 
την έμπνοια) και το ουσιαστικό εμπνοϊκότητα. Δηλαδή η 
πρόταση συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 
breathy έμπνους/έμπνοος, εμπνοϊκός 
breathy voice έμπνους/έμπνοη φωνή, εμπνοϊκή 

φωνή 
voice breathiness ή  
voice's breathiness 

έμπνοια (της φωνής) (κατάσταση) 

voice breathiness ή  
voice's breathiness 

εμπνοϊκότητα (της φωνής) (ιδιότητα) 

breathy person εμπνοϊκό άτομο,  
εμπνοϊκός (ουσιαστικοποιημένο) 

 
Εξετάστηκε και αποκλείστηκε η απόδοση του όρου breathy voice 
με τον όρο βραχνώδης φωνή αφού επισημάνθηκαν τα ακόλουθα: 
Το παράγωγο με την παραγωγική κατάληξη -ώδης σημαίνει  

«αυτός που μοιάζει, αυτός που ταιριάζει ή και αυτός 
που είναι γεμάτος με αυτό που σημαίνει η πρωτότυπη 
λέξη».  

Εδώ πρωτότυπη λέξη είναι το επίθετο βραχνός ή ίσως και το 
ουσιαστικό βράχνα = βραχνάδα. Δηλαδή βραχνώδης = αυτός 
που μοιάζει/ταιριάζει με βραχνό, αυτός που είναι σαν βραχνός ή 
είναι γεμάτος βράχνα. Δεν είναι όμως ακριβώς βραχνός. 
Αν αποδώσουμε τον όρο breathy voice με τον όρο βραχνώδης 
φωνή αφενός θα έχουμε κάποια δυσκολία στην απόδοση του 
όρου voice breathiness που θα πρέπει να τον ονομάσουμε: το 
βραχνώδες της φωνής (αν ήταν βραχνή φωνή θα λέγαμε η 
βραχνάδα της φωνής) αφετέρου θα υπάρχει και η εύλογη 
απορία: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ βραχνής φωνής και 
βραχνώδους φωνής·. Το ΓΕΣΥ υποστηρίζει την πρόταση. Τον 
λόγο έχουν, τελικά, οι λογοπαθολόγοι... 

Κ.Β. 

«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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Οι αναγραφόμενοι συντάκτες του παρόντος φύλλου:  

Κώστας Βαλεοντής, Μαρία Καρδούλη, Έλενα Μάντζαρη,  
Ζωή Ξενάκη-Βαρλά, Δημήτρης Παναγιωτάκος, Γιάννης Σαριδάκης, 
Γιώργος Α. Τσιάμας, Βασίλης Α. Φιλόπουλος 

Εκδοτική Ομάδα:  Κώστας Βαλεοντής, Θεόφιλος Βαμβάκος, 
Άννα Νικολάκη, Κατερίνα Ζερίτη, Τάνια Βαλεοντή 

Τηλέφωνα:  6974321009, 210-8662069 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος (όλα τα φύλλα): http://sfr.ee.teiath.gr/eleto.htm 

Γίνονται δεκτές συνεργασίες. Απαραίτητες προϋποθέσεις τα κείμενα να 
είναι σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, σύντομα και έτοιμα για 
δημοσίευση δίχως να απαιτείται παραπέρα επεξεργασία. 
Τα δημοσιεύματα που προσυπογράφονται με αρχικά απηχούν τις 
προσωπικές απόψεις του/της συντάκτη/συντάκτριάς τους, το πλήρες 
όνομα του/της οποίου/οποίας είναι στη διάθεση της Σύνταξης. Η 
Σύνταξη του “Ο” συνήθως δεν παρεμβαίνει, ούτε σχολιάζει.  
Τα άρθρα της «ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ» έχουν συζητηθεί στο ΓΕΣΥ και 
δημοσιεύονται ύστερα από απόφασή του. 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή κειμένων του «Ο» με 
την υποχρέωση αφενός να αναφέρεται η πηγή των κειμένων και 
αφετέρου, προκειμένου περί ολόκληρων άρθρων, να εξακολουθήσουν 
αυτά να διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς καμιά 
δέσμευση· σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται άδεια της ΕΛΕΤΟ. 

 
 



 
XΑΛΑΝΔΡΙ 
Νο 215 

 Κωδικός: 3650 

ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society for Terminology (ELETO) 
ΓΡΑΦΕΙΑ: 
Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: 
Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 

 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Τηλ.: 210 8662069, 6974321009, 6974754302 
Τηλεομ.: 210 8068299, 210 8662069 
Ηλ-Ταχ.: Tvaleonti@otenet.gr T 
Ιστότοπος: http://www.eleto.gr/ 

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) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αρ.101 Μάρτιος – Απρίλιος 2010 
ISSN 1106-1073 
 

Τιμή: 3 λεπτά 

 

 

 

Οι μεν, οι δε και η ΕΛΕΤΟ 
 

Με την αρχή της 2ης «εκατονταφυλλίας» του Ορογράμματος (φύλλο 
Αρ.101) και με αφορμή που κάθε λίγο και λιγάκι μας δίνεται από 
διάφορα ηλ-μηνύματα που φτάνουν στην ΕΛΕΤΟ, θα κάνουμε μια 
μικρή ανασκόπηση της θέσης και των θέσεων της ΕΛΕΤΟ στο 
γενικότερο πλαίσιο των ελληνικών φορέων και κυρίως ατόμων που 
ασχολούνται με τα διάφορα γλωσσικά ζητήματα, τα οποία 
εμπίπτουν τόσο στον πυρήνα όσο και στην περιφέρεια της 
Ορολογίας και αφορούν με το παραπάνω την ελληνική ορολογία 
και, επομένως, την ελληνική γλώσσα. 
Καταρχήν φρονούμε ότι για το γενικό θέμα 〈ελληνική γλώσσα〉 
έχει όχι μόνο δικαίωμα αλλά και υποχρέωση να ενδιαφέρεται 
κάθε ομιλητής της ελληνικής, ανεξαρτήτως προέλευσης, φύλου, 
ηλικίας, ειδικότητας ή άλλου οποιουδήποτε διακριτικού 
χαρακτηριστικού. Και εδώ είναι μια βασική διαφορά της επαφής 
που έχουν τόσο οι ειδικοί όσο και το ευρύ κοινό με το γλωσσικό 
αντικείμενο έναντι οποιουδήποτε άλλου ειδικού αντικειμένου, αφού 
η γλώσσα αποτελεί τον κώδικα επικοινωνίας μέσω του οποίου 
έρχονται όλοι αυτοί σε επαφή με οποιοδήποτε άλλο γνωστικό 
αντικείμενο. Αυτή η διαφορά εξασφαλίζει ένα μεγάλο πλεονέκτημα 
–ταυτόχρονα όμως και μειονέκτημα – στους γλωσσολόγους έναντι 
των επιστημόνων ή ειδικών των άλλων θεματικών πεδίων. 
Πλεονέκτημα από τη μια, αφού το αντικείμενό τους ενδιαφέρει τόσο 
πολύ κόσμο, κάτι που τους προσδίδει ιδιαίτερη αξία· μειονέκτημα 
από την άλλη, αφού πρέπει να είναι έτοιμοι κάθε στιγμή να δεχτούν 
προκλήσεις με ερωτήσεις και απορίες και πρέπει να δώσουν 
απαντήσεις σε ένα τέτοιο «ετερόκλητο» κοινό, με τρόπο απλό και 
πειστικό και όχι με αφορισμούς και παραπομπές σε πολύπλοκους 
φυσικούς νόμους με «ανώτερα μαθηματικά» όπως θα μπορούσε 
να κάνει ένας φυσικός ή μαθηματικός αν πιεζόταν να απαντήσει για 
κάποιο δυσνόητο φαινόμενο της επιστήμης του. Είναι σαν να 
βρίσκονται συνεχώς στην έδρα του δασκάλου και έχουν αποκάτω 
όχι μία τάξη αλλά ένα ολόκληρο σχολείο (έξι ή μάλλον δώδεκα 
τάξεις ανακατεμένες: μικρούς, μεγάλους, καλούς μαθητές ή όχι,) 
που τους «βομβαρδίζει» με ερωτήσεις ή με γλωσσικές θέσεις και 
απόψεις οι οποίες θέλουν απάντηση και θέτουν σε κίνδυνο το 
κύρος τους ως επιστημόνων και ειδικών. Σ’ αυτό το κοινό 
συγκαταλέγονται άτομα με μεγάλη διαβάθμιση γνώσεων από τους 
επιστήμονες ειδικούς των διάφορων κλάδων ως τα παιδιά του 
δημοτικού που πρωτοέρχοναι σε ενσυνείδητη επαφή με τα 
γλωσσικά φαινόμενα με τα οποία ως τότε μόνο μιμιδιακή1 ήταν η 
σχέση τους. 
Σε ό,τι αφορά τους ειδικούς των διάφορων θεματικών πεδίων, 
πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αυτοί έχουν σημαντικότατο λόγο να 
ενδιαφέρονται και να «ανησυχούν» για τη γλώσσα και την πορεία 
της εξέλιξής της, δεδομένου ότι δεν υπάρχει αμιγώς γενική 
γλώσσα. Η λεγόμενη γενική γλώσσα, σε ένα ποσοστό πάνω από 
25%, χρησιμοποιεί λέξεις οι οποίες είναι όροι που κατασημαίνουν 
έννοιες διάφορων ειδικών πεδίων, ενώ λίγα – ή και ελάχιστα – από 
τα χαρακτηριστικά των εννοιών αυτών είναι γνωστά ή κατανοητά 

                                                 
1 μιμίδιο: μονάδα πολιτισμικής μεταβίβασης ή μονάδα μίμησης (βλέπε 
Ορόγραμμα Αρ.93) 

από τους περισσότερους χρήστες αυτής της γενικής γλώσσας. Τα 
περισσότερα χαρακτηριστικά των εννοιών π.χ. «ηλεκτρομαγνητικό 
κύμα», «ακτινοβολία», «συχνότητα», «ραδιενέργεια», «κεραία», 
«λέιζερ», «μέγεθος σεισμού», «ντεσιμπέλ», «μέγεθος αστέρος», 
«μποφόρ», είναι άγνωστα στον γενικό χρήστη. Η επικοινωνία 
γίνεται βάσει ενός μικρού υποσυνόλου χαρακτηριστικών που 
αφορούν κυρίως τη χρήση και εφαρμογή και όχι τόσο τη φύση των 
εννοιών αυτών. 
Εκτός από τους γλωσσολόγους, λοιπόν, ενδιαφέρονται για τη 
γλώσσα και όλοι οι ομιλητές της ελληνικής. Καθένας από αυτούς 
εύλογα μπορεί να έχει απορίες, αναζητήσεις ή και προσωπικές 
απόψεις γλωσσολογικές, εννοιολογικές ή ορολογικές. Γνώση και 
γλώσσα «πάνε πακέτο» με μόνιμη διεπαφή ανάμεσά τους την 
ορολογία. Με αυτά ο ανθρώπινος νους εσωτερικεύει την εξωτερική 
πραγματικότητα και κατανοεί τον κόσμο.  
Το σύνολο των ανθρώπων, που τους συνδέει το κοινό ενδιαφέρον 
για την ελληνική γλώσσα, χωρίζεται σε δύο υποσύνολα: τους 
«μεν» και τους «δε». Οι μεν ακολουθούν την αρχή της άκριτης 
παραδοχής και υιοθέτησης ευμενών για την ελληνική γλώσσα 
σχολίων, απόψεων και θέσεων· οι δε ακολουθούν την αρχή της 
κριτικής βασάνου, της τεκμηρίωσης, της αναζήτησης πηγών 
αναφοράς και υποστήριξης. Οι μεν αποδέχονται ασυζητητί κάθε 
αληθοφάνεια ως αλήθεια και δεν διστάζουν να την προωθούν και 
διαδίδουν· οι δε αισθάνονται την ανάγκη, ή και την υποχρέωση, 
να την τεκμηριώσουν ως αλήθεια και να την αποδεχτούν ή να την 
απορρίψουν ως ψεύδος. Και υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσά τους. 
Δεν μπορούμε να δεχτούμε2 ότι σ’ αυτό το κοινό, το κοινό των 
«ομιλητών της ελληνικής» υπάρχουν άνθρωποι που «μισούν» ή 
έστω που «δεν εκτιμούν» την ελληνική γλώσσα (ή και 
συνεκδοχικά την Ελλάδα). Πολύ περισσότερο που η ίδια η 
ελληνική γλώσσα και τα διανοήματα που έχουν γραφτεί σ’ αυτήν 
δεν το επιτρέπουν. Οι γλωσσολόγοι, όπως είναι φυσικό, 
εντάσσονται στους δε, αλλιώς δεν θα ήταν επιστήμονες. 
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η στάση των μεν και των δε 
σχετικά με το ζήτημα Hellenic Quest, το ηλεκτρονικό μήνυμα με 
το ελκυστικό «θέμα», παραλλαγές του οποίου είναι: 
–  Ελληνική γλώσσα: ηγετική σκέψη για την οργάνωση και 

διοίκηση! (2003) 
– H Ελληνική γλώσσα καθιερώνεται διεθνώς στον επιστημονικό 

κόσμο (2005) 
– Ήρθε η ώρα της εκδίκησης! (2006) 
– The Greek language is established internationally (2006)–
– Τι γλώσσα μου έδωσαν; Eλληνική; (2009) 
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2  Παραβλέπουμε, φυσικά, τις όποιες «συνωμοσιολογικές» απόψεις, που 
είτε στερούνται σοβαρότητας, είτε αφορούν ενέργειες δόλιας πρόκλησης 
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– Ellhnikh glwssa.... diabaste to! (2010) 
– Ζήτω η Ελληνική Γλώσσα! (4-6-2010, τη στιγμή ακριβώς που 

γράφονταν αυτές οι γραμμές!) 
– ... (το μέλλον θα δείξει!) 
Αυτός ο «αστικός μύθος» κυκλοφορεί εδώ και μια δεκαετία και κάθε 
τόσο ανανεώνεται και συμπληρώνεται με νέα στοιχεία, ή μάλλον 
«στοιχεία» (http://el.wikipedia.org/wiki/Hellenic_Quest). Είναι ένα 
συνονθύλευμα πληροφοριών που αναφέρουν την εταιρεία 
υπολογιστών Apple ως δημιουργό ενός προγράμματος εκμάθησης 
ελληνικών για αγγλόφωνους και ισπανόφωνους με το όνομα 
Hellenic Quest και ότι το τηλεοπτικό δίκτυο CNN προωθεί και 
διανέμει το πρόγραμμα αυτό (σημειωτέον, τόσο η Apple όσο και το 
CNN αγνοούν πλήρως το θέμα στο οποίο πρωταγωνιστούν!). Το 
κείμενο αυτό «καταδεικνύει» την ανωτερότητα της αρχαίας 
ελληνικής γλώσσας, ως της μόνης «νοηματικής» γλώσσας έναντι 
των άλλων γλωσσών που είναι «σημειολογικές», της μόνης 
γλώσσας που θα «καταλαβαίνουν» οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
του μέλλοντος. Γίνεται αναφορά στους 6 εκατομμύρια λεκτικούς 
τύπους της ελληνικής γλώσσας που μπορεί να ξεπεράσουν και τα 
90 εκατομμύρια. Αυτούσιο το κείμενο αυτό δημοσιεύτηκε και σε 
έντυπα και ιστοτόπους σοβαρών φορέων όπως του ΤΕΕ και της 
Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, ενώ πολλές από τις πληροφορίες του 
κειμένου αυτού εκφωνήθηκαν και από το στόμα πρώην υπουργού 
παιδείας. Άσχετο αν ο αρχικός δημιουργός αυτού του κειμένου – 
που κάθε άλλο παρά αθώος μπορεί να θεωρηθεί – ήξερε πολύ 
καλά τις αλήθειες και τα ψέματα που ανακάτεψε σε ένα ενιαίο 
«χαρμάνι», το ζήτημα είναι εμείς όλοι οι υπόλοιποι πώς το 
αντιμετωπίζουμε, τόσο στο σύνολό του όσο και στα επιμέρους 
σημεία του.  
Οι «μεν», λοιπόν, με ενθουσιασμό (που δεν έχουμε λόγο να 
θεωρήσουμε ότι δεν είναι γνήσιος) αποδέχονται όλες αυτές τις 
ευχάριστες πληροφορίες ως αλήθειες· λένε «είδες η ελληνική 
γλώσσα;» και προωθούν το μήνυμα σε όλους τους φίλους τους ή 
χρησιμοποιούν τα «στοιχεία» του ως δεδομένα σε γραπτά τους ή 
στις συνομιλίες τους· οι «δε» κατακεραυνώνουν το κείμενο και τα 
ψέματά του, ενώ πολλοί από αυτούς δεν μένουν σ’ αυτό, αλλά και 
κολλούν, σ’ εκείνους που πιστεύουν και «υποστηρίζουν» τέτοιες 
απόψεις, συλλήβδην και ομαδικώς, την ετικέτα «σωβινιστής» ή 
«εθνικιστής» ή και τον απαξιωτικό χαρακτηρισμό «Ελληναράς».  
Σχετικά με τα επιμέρους ζητήματα του Hellenic Quest αλλά και με 
άλλα θέματα (όπως η ελληνική γλώσσα ως η πλουσιότερη 
γλώσσα, αριθμός ελληνικών λέξεων στις άλλες γλώσσες, θέματα 
ετυμολογίας / παρετυμολογίας, ελληνογενείς όροι, ...) γράφονται 
ολόκληρα άρθρα και επιφυλλίδες από διάφορους «μεν» και 
αντικρούονται από διάφορους «δε» και ο μόνος που δεν κερδίζει 
από την όλη ιστορία είναι η ελληνική γλώσσα. Και ενώ οι μεν, 
όπως είπαμε, θεωρούν την αληθοφάνεια αλήθεια, ορισμένοι από 
τους δε – με τον υπερβολικό «ζήλο» τους – συχνά επιτυγχάνουν 
να υποβαθμίζουν την αλήθεια ως αληθοφάνεια κάνοντας ζημιά επί 
της ουσίας. 
Η ΕΛΕΤΟ – ως διεπιστημονική ένωση, η οποία μέσα στους 
σκοπούς του καταστατικού της έχει και  

«...την κατάδειξη, προς κάθε κατεύθυνση, του 
θεμελιακού ρόλου της ελληνικής γλώσσας, ως υλικού 
συνάμα και εργαλείου, στα οποία οφείλει, σε πολύ 
μεγάλο μέρος, την ύπαρξή του το διεθνές ορολογικό 
υπόβαθρο και την προώθηση και προαγωγή αυτού 
του ρόλου για την κάλυψη σημερινών και 
μελλοντικών αναγκών της παγκόσμιας ορολογίας»  

και της οποίας τα 320 μέλη κατανέμονται σε 60 περίπου 
ειδικότητες, με 33 γλωσσολόγους ανάμεσα σε αυτά – δεν μπορεί 
παρά να τηρεί την επιστημονική μέθοδο και να αποδέχεται τα 
τεκμηριωμένα πορίσματά της ως αλήθειες. Κάνει, όμως, έκκληση 
και στους μεν και στους δε: να περιορίσουν το φανατισμό τους. Ο 
φανατισμός τυφλώνει τον άνθρωπο και δεν είναι ο κατάλληλος 
οδηγός προς την αλήθεια. Η ελληνική γλώσσα μας χρειάζεται 
όλους. Ειδική έκκληση, όμως, στους γλωσσολόγους: Σκεφτείτε 
λίγο περισσότερο την «έδρα» πάνω στην οποία βρίσκεστε (είτε το 
θέλετε είτε όχι) και αποκάτω το πολυπληθές κοινό· και δώστε 
μελετημένες αλλά και κατανοητές εξηγήσεις. Από σας όλοι 
περιμένουν περισσότερα για την ελληνική γλώσσα. 

Κ.Β. 

Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με Ορολογία 

(Διαρκής Κατάλογος του «Ο») 
Ο κατάλογος Συνεδρίων/Συμποσίων/Σεμιναρίων που δημοσιεύεται 
παρακάτω περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν σχέση με Ορολογία 

και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, ή έχουν πρόσφατα 
διεξαχθεί. Η πληροφόρηση του «Ο» για τις εκδηλώσεις αυτές 
προέρχεται κυρίως από τη συχνή ηλεκτρονική ενημέρωση της 
ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέντρο Πληροφοριών για την 
Ορολογία: http://linux.infoterm.org/), και από την EAFT 
(Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-aet.net ), των οποίων 
η ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
1. Διεθνές Συνέδριο Τεχνικής Μετάφρασης TRADULÍNGUAS, 28-

29 Μαΐου 2010, Λισαβώνα, Πορτογαλία (Πληροφορίες: 
http://www.tradulinguas.com/conf-tech/) 

2. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης / Αθήνα, 27 
έως 30 Μαΐου 2010 (http://www.translatum.gr/forum/index.php
?topic=52024.new#new ) 

3. Συνέδριο «Norms in translation and the translation of norms in 
European institutions and businesses» (Στρασβούργο, 23-25 
Ιουνίου 2010 (http://outilstrad.googlepages.com/strasbourgcon
ference)  

4. Διεθνές Διπλό Συνέδριο «Μετάφραση και Σημασία» (19-22 
Μαΐου 2010 στο Μάαστριχτ, Ολλανδία και 16-19 Σεπτεμβρίου 
στο Λοτζ ) – http://www.translation-and-meaning.nl). 

5. Διεθνές Θερινό Σχολείο Ορολογίας 2010 (International 
Terminology Summer School 2010 (TSS 2010) που θα 
διεξαχθεί στη Βιέννη 24-28 Μαΐου 2010 – 
http://www.termnet.org/english/events/tss_2010/index.php  

6. Ημερίδα Εκπαίδευσης TOTh 2010, 2 Ιουνίου 2010, Annecy της 
Γαλλίας. (Πληροφορίες www.porphyre.org/toth/formation) 

7. Συνέδριο Τοth Ορολογία και Οντολογία (Terminology and 
Ontology: Theories and applications 3-4 June 2010, Annecy, 
França) – http://www.porphyre.org/toth/  

8. Συνέδριο "Standardization, Protypes and Quality: A Means of 
Balkan Countries' Collaboration" της «Ένωσης Ελλήνων 
Επιστημόνων για την Προτυποποίηση και την Τυποποίηση» 
(ΕΝΕΠΡΟΤ) στη Θεσσαλονίκη, στις 8 και 9 Ιουνίου 2010 στο 
Zlatibor (κοντά στην πόλη του Βελιγραδίου) της Σερβίας, 
protypation@auth.gr 

9. Διεθνές Συνέδριο ΤΚΕ (International Congress on Terminology 
and Knowledge Engineering: "Presenting terminology and 
knowledge engineering resources online: models and 
challenges" 12-13 August 2010, Dublin, Ireland) – 
http://www.dcu.ie/fiontar/conference/home_baile.shtml  

10. Διεθνές Πολυσυνέδριο International Multiconference on 
Computer Science and Information Technology (IMCSIT 2010) 
(18-20 Οκτωβρίου, Hotel Golebiewski, Wisla, Poland) 
(Πληροφορίες: http://www.imcsit.org/ (Facebook group: 
http://tinyurl.com/yg6xtdz)  

11. Συνέδριο Μεσογειακών Επιμελητών και Μεταφραστών 
METM10 (Mediterranean Editors and Translators (MET) 2010 
meeting, METM10: Facilitating knowledge transfer -- through 
editing, translation, coaching, 28-30 October 2010, Universitat 
Rovira i Virgili, Campus Catalunya, Tarragona, Spain) – 
www.metmeetings.org. 

12. 5η Σύνοδος Κορυφής για την Ορολογία στις 12-13 Νοεμβρίου 
2010, στη Βουδαπέστη. (Vth Terminology Summit, November 
12 and 13, 2010, Károli Gáspár University in Budapest 
(Hungary)). – http://www.eaft-aet.net/en/index/  

Κ.Β. 

  Επίκαιρες ρήσεις, παρατηρώντας τη 
γλώσσα 

Ο συμβάλλων κώδικας στην εξέλιξη του ανθρώπινου εγκεφάλου, η 
γλώσσα, βαίνει μειούμενος σε όλες τις γλώσσες ανεξαιρέτως. Στην 
Ελληνική γλώσσα ωστόσο, η φθορά φαίνεται μεγαλύτερη. 

Η γλώσσα της Επιστήμης και της Τέχνης, της Φιλοσοφίας και της 
Ψυχαγωγίας αποκαθηλώνεται σιγά–σιγά, όπως ο Παρθενώνας, 
χωρίς σχέδιο αποκατάστασης. Απλά σβήνουν τα χνάρια της, 
καθώς περνά το κύμα της αμάθειας, της κακομεταχείρισης και της 
λήθης, μειώνοντας έτσι τις δυνατότητες του Έλληνα και τις εν 
δυνάμει ικανότητες του εγκεφάλου του για περισσότερη επινόηση, 
διανόηση, απλά για μάθηση και καινοτομία. 

Οι νεολογισμοί στέρεψαν, σαν τις βρυσομάνες ή τις πηγές των 
ποταμών και οι καινοτομίες περιορίζονται στο χώρο του χρηστικού 
και του αναλώσιμου. Ωστόσο, φαίνεται έτοιμος ο άνθρωπος να 
ενοικήσει κι άλλους πλανήτες μετά τη Γη, για να μεταφέρει εκεί το 
έλλειμμα του Λόγου και των Συναισθημάτων του, μαζί με το 
υπόλοιπο της ευφυΐας του. 

Η φθορά της Γλώσσας των ανθρώπων συνάδει με τη φθορά του 
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πλανήτη. Οι ελλείψεις σε επίπεδο ιδεών και πόρων, σηματοδοτούν 
το αίτιο. 

Τι άραγε προηγείται του φαινομένου της κακομεταχείρισης του 
Φυσικού Οίκου μας και των Ελλείψεων; Της επαπειλούμενης 
οικολογικής καταστροφής προηγήθηκε η θολερότητα, η σύγχυση 
και η ανακρίβεια προσδιορισμού των εννοιών και των όρων, τόσο 
μεταξύ ειδικών, όσο και μεταξύ ειδικών και κοινών θνητών. Αυτές οι 
τρεις έννοιες ευθύνονται για τη συρρίκνωση ορισμένων περιοχών 
του εγκεφάλου αφού οι θολερές ή αδιαφανείς έννοιες σύμφωνα μ’ 
ένα πείραμα στο CNRS (το Γαλλικό Εθνικό Κέντρο Ερευνών) ο 
εγκέφαλος δεν παρουσιάζει καμία αντίδραση συμμετοχής εφόσον η 
έννοια ή ο όρος – η λέξη – δεν του είναι αναγνωρίσιμα. 

Η συνειδητή συμμετοχή του εγκεφάλου εξαρτάται από την 
αναγνώριση – κατανόηση των ερεθισμάτων ή των συμβόλων. 

Η τάση της λαϊκίστικης απλούστευσης οδήγησε τη γλώσσα σε 
εργαλειακή χρήση καλύπτοντας λειτουργικές ανάγκες, 
συρρικνώνοντας το καθημερινό επαγγελματικό λεξιλόγιο σε 
ανησυχητικά μεγέθη. Γι αυτό ευθύνεται έναντι της πολυγλωσσικής 
διάστασης καθώς και της τάσης υπεραπλούστευσης στην Ευρώπη 
και στην παγκοσμιοποιημένη κοινότητα. 

Η Γλώσσα έχασε κάθε επαφή με την ιερή πηγή του Λόγου, του 
κέντρου κάθε διανοητικής και επινοητικής δραστηριότητας. Η 
απώλεια της έννοιας του Λόγου οδήγησε στη ρήξη με την έννοια 
της, εκ του Λόγου, Λογικής Επιστήμης ή τέχνης που συρρικνώθηκε 
στο «ορθολογικό», στην «κοινή λογική» ή στα «παράλογα». 
Οδηγούμεθα, κατά συνέπεια, στην έννοια της Αλογίας και στην 
Έλλειψη. Οι ελλείψεις πραγμάτων οδηγούν στον πλεονασμό 
λέξεων, ενώ ο πλεονασμός πραγμάτων στην έλλειψη λέξεων. 
Πλεονεκτικά και πλασματικά χαρακτηριστικά σημαδεύουν την εποχή 
του «ΕΧΩ» υπερτονίζοντας το Εγώ με τα μέτρια, αδικώντας το 
Είναι. 

Στο ερώτημα τι προηγήθηκε: η φθορά του πλανήτη ή η φθορά της 
γλώσσας του ανθρώπου, απαντάμε πως η φθορά του πλανήτη 
είναι έννοια υπάλληλη του νοητού δέντρου των σχέσεων μεταξύ 
Φύσης και του Ανθρώπου. Η φθορά της φύσης του ζωτικού 
περιβάλλοντος χώρου για τον άνθρωπο, είναι χαρακτηριστική της 
θολερότητας, ανακρίβειας, της σύγχυσης που έχουν υποστεί οι 
έννοιες των ανθρώπινων αξιών και των ανθρώπινων αγαθών 
καταλήγοντας στην υποβάθμιση του ζωτικού του χώρου. Εν ολίγοις, 
η φθίνουσα πορεία της ανθρώπινης επικοινωνίας ευθύνεται για την 
φθίνουσα πορεία του πλανήτη, της υγείας του πλανήτη και της 
υγείας του θύτη του. Οξύμωρο σχήμα, η ανθρώπινη οντότητα ως 
θύτης/θύμα και ως ιατρός.  

Από τους Έλληνες φιλοσόφους, η Γλώσσα θεωρήθηκε ως η διά του 
Λόγου διεργασία και έκφραση των προϊόντων της Διάνοιας και της 
Επίνοιας, ψιλής ή κυρίας, καθώς και η απόδοση-περιγραφή των 
συναισθημάτων, των αισθήσεών του και όχι μόνο.  

Κατά καιρούς εμφανίζονται άνθρωποι, οι οποίοι προσθέτουν 
δημιουργικά στις ρήσεις του Ομήρου. Συμπληρώνοντας τον Όμηρο, 
ο Jean Dorat (Ιωάννης Αυρατός) τον 16ο αιώνα μ.Χ. στην Γαλλία, 
έγραψε στο πρόλογο της Defense et Illustration de la Langue 
Française, 1549 του Joachim du Bellay, το περίφημο «… εν δε 
κλέος μεγάριστον, αμύνεσθαι περί γλώττης της πατρίης, καγώ φημί 
παρωδιάων» 

Όσοι από εμάς παρατηρούμε τη φθορά του ανθρώπινου γλωσσικού 
κώδικα, όπως αυτή δηλούται με την γλωσσική ένδεια, η οποία 
αγγίζει τα όρια της γλωσσικής πενίας εύκολα οδηγούμαστε στο 
συμπέρασμα ότι η γλωσσική πενία ευθύνεται για τη δημιουργία 
μίζερων και κακομοίρηδων πολιτών.  

Όταν, λέει, κάποτε, η ελληνική γη ήταν ο παράδεισος της πανίδας, 
της χλωρίδας και της επάρκειας, κατά τον Ηλ. Τσατσόμοιρο, τότε η 
γλώσσα ανέπαφη εξέφραζε, σε πλήρη αρμονία με τον 
περιβάλλοντα φυσικό χώρο, το φως, την μουσική και δημιουργούσε 
εικόνες απαράμιλλου φυσικού κάλλους. Σήμερα, αν εξαιρεθούν οι 
ελάχιστες φωνές βοώντων εν τη ερήμω του παράδοξου κόσμου 
μας, η γλώσσα έχει υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές, ως προς τη 
φωνή, τη γραφή, το έτυμον, τέλος, τη φυσική της πορεία. Πρόσφατα 
βάλλεται ως και η γενική των ουσιαστικών. 

Άραγε θα αντιτάξουμε κάποτε ενέργεια ικανή να ανατρέψει αυτή τη 
φθορά για να αλλάξει η φορά της σημερινής τροπής του νου του 
ανθρώπου;  

Η Γλώσσα, και δη η ελληνική, χρήζει ιδιαίτερης φροντίδας, αφού 
είμαστε όχι μόνο αυτό που καταναλώνουμε, αλλά κυρίως αυτό που 
μας ορίζει η Γλώσσα μας! 

Αυτή η γλώσσα που μας αποκαλύπτεται καθημερινά, όταν 
συνειδητοποιούμε τα έτυμά της, χάρις κυρίως στην ορθή γραφή, 
αυτή η γλώσσα που είναι κυρίως ετυμολογική και ελάχιστα 
«συμφωνίας» «convention», ή γλώσσα της «συναίνεσης» de 
“consensus”. 

Πέραν της επισήμανσης της κατάστασης που έχει περιγραφεί, 
θεωρούμε δίκαιο να προτείνουμε λύση η οποία να ανταποκρίνεται 
στα χαρακτηριστικά της εποχής της «κοινωνίας της γνώσης», της 
«κοινωνίας της πληροφορίας» της αστραπιαία μεταφερόμενης 
γνώσης κατά τρόπο διαδραστικό.  

Ήδη ο παγκόσμιος ιστός, το “Web”, μετασχηματίζεται 
εξελισσόμενος σε “Web semantique” σύμφωνα με τον πατέρα του 
Web Tim Verners-Lee. Για τους κοινούς θνητούς της τεχνολογίας, 
θα τον λέγαμε “Web des données”, «Ιστό δεδομένων», ο οποίος 
θα επιτρέπει την ανάγνωση κάθε είδους δεδομένων συνδεδεμένων 
μεταξύ τους με τα περίφημα αριστοτελικά κριτήρια, τα 
αποκαλούμενα ευρέως παγκοσμίως «οντολογικά» ή «οντολογίες». 
Αυτή η καινοτομία κάνει χρήση του θεωρητικού υπόβαθρου της 
Λογικής την οποία υιοθετεί η Ορολογία. 

Άρα, η επιστήμη των Όρων, με απλά λόγια η συσσωρευμένη 
τεχνογνωσία επί των όρων των επιστημονικών κλάδων και των 
διαθεματικών πεδίων, αυτή θα διευκολύνει την επιστημονική και 
διεπιστημονική επικοινωνία του τεχνο-πολιτισμού, που αναδύθηκε 
ήδη εδώ και δεκαετίες. Στην Ελλάδα, πέραν των ΕΛΕΤΟ-ικών, η 
«ΟροΛογία» είναι όρος και έννοια σχεδόν άγνωστη. 

Μ.Κ. 

Η απόκλιση της σημασίας  
της λέξης «πλάκα» 

(Από τη Νεοελληνική Γραμματική  
του Αγαπητού Τσοπανάκη) 

Η λέξη «πλάκα» από διάφορες συγκυρίες γνώρισε σημασιακή 
ανατροπή χωρίς να περιοριστεί καθόλου η κοινή χρήση της. 

1)   Ως τοπωνύμιο: Η λέξη Πλάκα είναι γνωστή ως τοπωνύμιο 
της Αθήνας και αλλού. Από πού προέρχεται η Πλάκα της Αθήνας 
δεν είναι γνωστό, η Πλάκα του Λιτοχώρου αντιστοιχεί σε επίπεδη 
βραχώδη επιφάνεια στην ακρογιαλιά του Λιτοχώρου. 

2)   Ως ουσιαστικό:  

α) Η πλάκα σημαίνει μια επίπεδη επιφάνεια, που ίσως ξεκίνησε 
από το γνωστό σχιστολιθικό πέτρωμα με δύο επίπεδες επιφάνειες, 
που μπορεί να διαμορφωθεί εύκολα σε γεωμετρικό σχήμα 
(τετράγωνο, παραλληλόγραμμο) και να χρησιμοποιηθεί για την 
κάλυψη στέγης, επίστρωση δαπέδου κτλ.  

β) Ίσως οι μαύρες πλάκες των παιδιών του δημοτικού σχολείου 
να ξεκίνησαν από φυσικό πέτρωμα, χρήσιμες με το κοντύλι τους 
για πρόχειρα γραψίματα και σβησίματα. 

γ) Η πλάκα του τάφου ήταν μια παράλληλη έννοια, ο πλακάς 
ήταν ο επαγγελματίας τοποθετητής πλακών (πλακατζής), το 
πλακάκι είναι το συνηθισμένο διακοσμητικό υποκοριστικό, οι 
πλάκες και πλακοπαγίδες είναι παγίδες πουλιών, το πλακί είναι 
είδος φαγητού που ψήνεται σε επίπεδο ταψί και γι’ αυτό ίσως πήρε 
το όνομα. 

3)   Η λέξη πλακέ (plaqué) είναι γαλλική και σημαίνει την 
επένδυση μεταλλικής επιφάνειας με λεπτή επίστρωση από 
πολυτιμότερο μέταλλο. 

4)   Στη φράση «πλάκα τα γαλόνια» η λέξη χρησίμευε ως 
κατηγορηματικός προσδιορισμός για τη δήλωση ανώτερων 
αξιωματικών. 

5)   Ο πληθυντικός πλακάκια με μεταφορική σημασία στη φράση 
«Τα κάνανε πλακάκια» με αφετηρία τυχερό παιχνίδι με χαρτιά στο 
οποίο μπορούσαν να γίνουν μικροαπάτες. 
6)   Ως αναστροφή της κυριολεκτικής σημασίας:  
Η μεταφορά της λέξης στην περιοχή του θυμικού στις φράσεις 
«έσπασε πλάκα», «έπαθα την πλάκα μου», με τη σημασία της 
διασκέδασης, της κοροϊδίας, της απρόβλεπτης έκπληξης φαίνεται 
ότι δεν έχει σχέση με τη σχιστολιθική πλάκα, αλλά με την πλάκα 
του γραμμοφώνου. Αυτή η πλάκα διασκέδαζε τους ανθρώπους, 
την έσπαζαν, γελούσαν όταν η βελόνα πάθαινε εμπλοκή και 
επανελάμβανε το ίδιο θέμα ώσπου να την σταματήσουν ή να την 
μετακινήσουν για να συνεχιστεί ομαλά η ακρόαση του μουσικού 
θέματος. 

Δ.Π. 
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Ευχές για το «Ο» και μια ...πίκρα 

Από τον αναγνώστη φίλο του «Ο» Σωκράτη Ροκοτά πήραμε το 
παρακάτω ηλ-μήνυμα: 

Μαζί με τις καλύτερες ευχές μου για το επερχόμενο 
Πάσχα, εύχομαι και στα χίλια (και άνω) τεύχη στο 
αγαπητό μας Ορόγραμμα. 
Με την ευκαιρία θα ήθελα να σας πω ότι δεν 
χρειάζεται να μου το στέλνετε και ταχυδρομικά. Το 
παίρνω ήδη με μεγάλη χαρά ηλεκτρονικά και έτσι 
όταν έρθει το έντυπο, το έχω ήδη διαβάσει στον 
υπολογιστή. 
Και μια πικρή παρατήρηση: 
Όταν ήμαστε παιδιά, παρακολουθούσαμε τους 
ποδοσφαιρικούς αγώνες (μεταξύ άλλων) της α’ 
Εθνικής Κατηγορίας. Σήμερα, ενώ μάθαμε (και 
καλά κάναμε) την Primera Division (αντί να λέμε α’ 
κατηγορία του Ισπανικού Πρωταθλήματος), την 
Bundesliga (α’ Ομοσπονδιακή Κατηγορία του 
Γερμανικού Πρωταθλήματος), το Campionato 
(αντίστοιχα της Ιταλίας) και άλλα, την ωραία μας α’ 
Εθνική την κάναμε ... Σουπερλίγκα... 
Τι κατάντια! Κρίμα δεν είναι; 
Και πάλι εύχομαι Καλή Ανάσταση, 

Σωκράτης Π. Ροκοτάς 
Ευχαριστούμε θερμά τον φίλο Σωκράτη Ροκοτά για τις ευχές του και 
συμμεριζόμαστε απόλυτα την πίκρα του. Το ξέρει όμως, ότι στο 
πλαίσιο του αγώνα μας επιδιώκουμε τέτοιες πίκρες να είναι όσο το 
δυνατόν λιγότερες... 
 

Η Γενική Συνέλευση της ΕΛΕΤΟ 
ήταν απολογιστική και έγινε στις 19-5-2010 

Η αίθουσα διαλέξεων της Ένωσης Ελλήνων Χημικών φιλοξένησε 
και φέτος την (17η) τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΛΕΤΟ. 
Πρόεδρος εξελέγη πάλι ο Παναγιώτης Βαρλάς και πρακτικογράφοι 
εξελέγησαν η Ελένη Παπαδοπούλου και η Βασιλική Μελέτη. 
Τον Απολογισμό Πεπραγμένων 2009 διάβασε ο Γενικός 
Γραμματέας Τζάνος Ορφανός. Ακολούθησε η ανάγνωση του 
οικονομικού απολογισμού του 2009 και του απολογισμού του 7ου 
Συνεδρίου, καθώς και του προϋπολογισμού του 2010, από τον 
Ταμία Διονύση Γιαννίμπα, ενώ την έκθεση της Ελεγκτικής 
Επιτροπής διάβασε, ενώπιον της ΓΣ, το μέλος της Σπύρος 
Βουλόδημος. Τον απολογισμό εργασιών του ΓΕΣΥ διάβασε ο 
Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ και του ΓΕΣΥ Κώστας Βαλεοντής. 
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τα πεπραγμένα του ΔΣ και 
του ΓΕΣΥ, καθώς και τον Οικονομικό Απολογισμό του 2009 και τον 
Προϋπολογισμό του 2010 και πήρε απόφαση να αυξηθεί η ετήσια 
εισφορά των μελών από 20 € σε 30 €, από το 2011. 
Επακολούθησε συζήτηση – στην οποία συμμετείχαν όλοι οι 
παριστάμενοι – για τις δραστηριότητες της ΕΛΕΤΟ καθώς και για το 
πρόβλημα των αδρανών μελών.  
Μετά το πέρας των εργασιών της ΓΣ ακολούθησε μικρή δεξίωση. 
(Τα βασικά έγγραφα της ΓΣ θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα: 
http://www.eleto.gr/gr/otherevents.htm ). 

 
 
 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

3
PT έλα κι εσύ 

Όροι που αφορούν την ανθρώπινη φωνή 
Πέραν των όρων breathy voice και voice breathiness στους 
οποίους αναφερθήκαμε στο προηγούμενο φύλλο, ύστερα από 
σχετικό ερώτημα του ΩΡΛ φωνιάτρου Γιάννη Σαμψάκη 
εξετάστηκαν αναλυτικά οι ορισμοί, οι αγγλικοί όροι και οι 
χρησιμοποιούμενοι ελληνικοί ισοδύναμοι όροι για μια σειρά εννοιών 
που αφορούν ιδιότητες της ανθρώπινης φωνής. Ως βοήθημα 
χρησιμοποιήθηκε και το Λεξικό Μουσικής του Π. Βελιανίτη 
(Εκδόσεις Πατάκη, 1999). Οι αγγλικοί όροι (με τα συνώνυμά τους) 
και οι ελληνικές αποδόσεις (με τα συνώνυμά τους επίσης) που 
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υιοθετήθηκαν αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.  

mode τρόπος (δόνησης) 
modal τροπικός 
modality τροπικότητα 
vocal range φωνητική περιοχή, περιοχή φωνής 
vocal register φωνητική έκταση, έκταση φωνής 
whistle register συριστική έκταση, συριστική φωνή 
falsetto register, 
falsetto voice 

έκταση φαλσέτο, φωνή φαλσέτο, 
υψιαρμονική φωνή 

modal register, 
modal voice 

τροπική έκταση, τροπική φωνή, 
θεμελιώδης έκταση, θεμελιώδης φωνή 

pulse register,  
vocal fry,  
glottal fry,  
creaky voice 

γλωττιδοπαλμική έκταση, 
γλωττιδοπαλμική φωνή,  
κριγμώδης φωνή 

tessitura έκταση (μουσικού έργου), τεσιτούρα 
 

Μερικά συνοπτικά σχόλια σχετικά με τις έννοιες αυτές: 
α.  Από τους ορισμούς προκύπτει ότι υπάρχει μεγάλη ασάφεια 

στις οριζόμενες έννοιες λόγω του ότι στους περισσότερους 
από αυτούς δεν χρησιμοποιούνται αντικειμενικά (μετρήσιμα) 
ηχητικά χαρακτηριστικά της φωνής, όπως είναι π.χ. η 
συχνότητα, όπου ως frequency range ↔ περιοχή 
συχνοτήτων εννοείται από την συχνότητα τόσα Hz ως την 
συχνότητα τόσα Hz. 

β. Ενώ η έννοια «mode» είναι «τρόπος δόνησης» και έχει 
υπόσταση για οποιαδήποτε vocal register εδώ στoύς όρους 
modal register και modal voice υπονοείται η θεμελιώδης 
δόνηση των φωνητικών χορδών, ενώ στον όρο falsetto 
register η δόνηση των φωνητικών χορδών γίνεται στις 
υψηλότερες αρμονικές συχνότητες και όχι στη θεμελιώδη 
συχνότητα. 

γ. Ο όρος περιοχή είναι κατάλληλος για να αποδίδει το range, 
όπως ισχύει γενικά στην ακουστική και όχι μόνο.  

δ. Ο κριγμός (όπως και ο τριγμός) στον αρχαίο ορισμό του (Δ. 
Δημητράκος) είναι οξύς ήχος, δεν είναι ήχος χαμηλής 
συχνότητας όπως είναι το «βράσιμο» της vocal fry. Αφού 
όμως σήμερα χρησιμοποιείται στην ιατρική ο όρος κριγμός 
στην περίπτωση άρθρωσης που «τρίζει», όπου ο ήχος δεν 
είναι οξύς, δεν θεωρήθηκε ακατάλληλη η απόδοση 
κριγμώδης φωνή που προτάθηκε από τον φωνίατρο Γ.Σ. 

ε. Τέλος, στους όρους που αποδίδουν τις τρεις κύριες εκτάσεις 
(vocal registers), υιοθετήθηκε να χρησιμοποιηθούν επίθετα 
που χαρακτηρίζουν τον τρόπο δόνησης των φωνητικών 
χορδών: θεμελιώδης, υψιαρμονικός, γλωττιδοπαλμικός. 

Κ.Β. 
 

«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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Συντάκτες φύλλου:  Κώστας Βαλεοντής, Μαρία Καρδούλη, 

Δημήτρης Παναγιωτάκος 
Εκδοτική Ομάδα:  Κώστας Βαλεοντής, Θεόφιλος Βαμβάκος, 

Άννα Νικολάκη, Κατερίνα Ζερίτη, Τάνια Βαλεοντή 
Τηλέφωνα:  6974321009, 210-8662069 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος (όλα τα φύλλα): http://sfr.ee.teiath.gr/eleto.htm 

Γίνονται δεκτές συνεργασίες. Απαραίτητες προϋποθέσεις τα κείμενα να 
είναι σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, σύντομα και έτοιμα για 
δημοσίευση δίχως να απαιτείται παραπέρα επεξεργασία. 
Τα δημοσιεύματα που προσυπογράφονται με αρχικά απηχούν τις 
προσωπικές απόψεις του/της συντάκτη/συντάκτριάς τους, το πλήρες 
όνομα του/της οποίου/οποίας είναι στη διάθεση της Σύνταξης. Η 
Σύνταξη του “Ο” συνήθως δεν παρεμβαίνει, ούτε σχολιάζει.  
Τα άρθρα της «ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ» έχουν συζητηθεί στο ΓΕΣΥ και 
δημοσιεύονται ύστερα από απόφασή του. 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή κειμένων του «Ο» με 
την υποχρέωση αφενός να αναφέρεται η πηγή των κειμένων και 
αφετέρου, προκειμένου περί ολόκληρων άρθρων, να εξακολουθήσουν 
αυτά να διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς καμιά 
δέσμευση· σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται άδεια της ΕΛΕΤΟ. 
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ: 
Μελέτη, εκπόνηση, ... και με οποιοδήποτε 
τρόπο ανάπτυξη της Ελληνικής Ορολογίας... 
Συμβολή στην ανάπτυξη της Ελληνικής 
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Οι διεθνώς τυποποιημένες  
διαγλωσσικές «αρχές σχηματισμού 

όρων» (κατά ISO) 
 

Το συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ, η Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ-ΤΕΕ/ 
ΤΕ21 «Αρχές της Ορολογίας» έχει ολοκληρώσει και παραδώσει 
στον ΕΛΟΤ, για έκδοση, το πρότυπο ΕΛΟΤ 402 «Ορολογική 
εργασία – Αρχές και μέθοδοι». Το πρότυπο αυτό αποτελεί 
μεταφορά του Διεθνούς Προτύπου ISO 704:2000 “Terminology 
work – Principles and methods”, κατάλληλα προσαρμοσμένη ώστε 
να εφαρμόζεται στην ελληνική γλώσσα.  
Το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 4021, μαζί με τα Ελληνικά Πρότυπα 
ΕΛΟΤ 561-1 «Ορολογική εργασία – Λεξιλόγιο – Μέρος 1: Θεωρία 
και εφαρμογή» και ΕΛΟΤ 561-22 «Ορολογική εργασία – Λεξιλόγιο – 
Μέρος 2: Πληροφορικές εφαρμογές» αποτελούν τα θεμελιώδη 
τυποποιητικά έγγραφα που καλύπτουν τις έννοιες, τους όρους 
και τις αρχές και μεθόδους της Ορολογίας, προσαρμοσμένα στην 
ελληνική γλώσσα και για την ελληνική γλώσσα. 
Ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια του προτύπου ΕΛΟΤ 402 
είναι οι Αρχές σχηματισμού όρων. Οι αρχές αυτές έχουν 
διαγλωσσικό χαρακτήρα και έχουν διατυπωθεί από τον ISO και 
εφαρμόζονται τόσο κατά τη δημιουργία νέων όρων όσο και κατά 
την επιλογή του πλέον κατάλληλου μεταξύ δύο ή περισσότερων 
συνώνυμων όρων. Οι αρχές αυτές είναι επτά και μεταφέρονται στο 
ΕΛΟΤ 402 ως εξής (η σειρά αναγραφής δεν έχει αξιολογική 
σημασία): 

–  Διαφάνεια (transparency) 
–  Συνέπεια (consistency) 
–  (Γλωσσική) Καταλληλότητα (appropriateness) 
–  (Γλωσσική) Οικονομία (linguistic economy) 
–  Παραγωγικότητα (και συνθετικότητα) (derivability and 

compoundability) 
–  (Γλωσσική) Ορθότητα (linguistic correctness) 
–  (Γλωσσική) Εντοπιότητα (preference for native language) 

Για λόγους οικονομίας, στα παρακάτω θα χρησιμοποιούμε τις 
μονολεκτικές αποδόσεις, με παράλειψη του μέρους που βρίσκεται 
σε παρένθεση: Διαφάνεια, Συνέπεια, Καταλληλότητα, Οικονομία, 
Παραγωγικότητα, Ορθότητα, Εντοπιότητα3. 
Ο διαφανής όρος αφήνει – από τη μορφή του – να δια-φανεί (να 
διακριθεί, να ξεχωρίσει), έστω και μερικώς, η έννοια την οποία 
αυτός κατασημαίνει, χωρίς κανέναν ορισμό. Δηλαδή η μορφολογία 
του όρου αποκαλύπτει, ως ένα βαθμό, την έννοια. Η διαφάνεια 
ενός όρου εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της έννοιας που 
χρησιμοποιούνται στον σχηματισμό του όρου. Στα ζεύγη 
συνωνύμων που ακολουθούν, το πρώτο μέλος συμφωνεί με την 
αρχή της Διαφάνειας, ενώ το δεύτερο όχι. 
 

                                                 
1  ΕΛΟΤ 561-1: Ισοδύναμο του Διεθνούς Προτύπου ISO 1087-1:2000 
2  ΕΛΟΤ 561-2: Ισοδύναμο του Διεθνούς Προτύπου ISO 1087-2:2000 
3  Ένας μνημονικός συμβολισμός όλων των αρχών με τη σειρά που έχουν 
αναγραφεί στο πρότυπο μπορεί να είναι το «ακρώνυμο»: ΔιΣΚΟΠΟρΕ. 

 

Συμφωνεί με την αρχή της 
Διαφάνειας 

Δεν συμφωνεί με την αρχή 
της Διαφάνειας 

μεσογειακή αναιμία νόσος του Κούλεϊ 
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ΚΠΣ4 

 

Το σύστημα εννοιών ενός θεματικού πεδίου δεν αποδίδεται με 
μια αυθαίρετη και τυχαία συλλογή όρων, αλλά με ένα σύστημα 
όρων. Κάθε νεοδημιουργούμενος όρος οφείλει να εντάσσεται στο 
σύστημα αυτό και να είναι συνεπής με αυτό· π.χ. νέα είδη ή μέρη 
θα οροδοτούνται με τρόπο ανάλογο προς τα υπάρχοντα είδη ή 
μέρη, εφόσον ενδείκνυται τέτοια αναλογία. Στα ζεύγη συνωνύμων 
που ακολουθούν, το πρώτο μέλος συμφωνεί με την αρχή της 
Συνέπειας, ενώ το δεύτερο όχι. 
Συμφωνεί με την αρχή της 

Συνέπειας 
Δεν συμφωνεί με την 
αρχή της Συνέπειας 

θερμική ενέργεια5 θερμότητα 
υπεροξείδιο του υδρογόνου οξυζενέ6 

 

Τα σημασιολογικά σχήματα που ακολουθούνται για τον 
σχηματισμό των όρων πρέπει να είναι οικεία και καθιερωμένα 
μέσα στη γλωσσική κοινότητα στην οποία απευθύνονται. Η 
ανατροπή στη χρήση τέτοιων σχημάτων συντελεί στον 
σχηματισμό όρων που προκαλούν σύγχυση. Για παράδειγμα, στις 
οικογένειες λέξεων η παραβίαση των μεταξύ των συγγενών 
σχέσεων, όπως π.χ. με τη λανθασμένη χρήση παραγωγικών 
καταλήξεων ή συνθετικών, οδηγεί σε ακατάλληλους όρους. Στα 
ζεύγη συνωνύμων που ακολουθούν, το πρώτο μέλος συμφωνεί με 
την αρχή της Καταλληλότητας, ενώ το δεύτερο όχι. 
Συμφωνεί με την αρχή της 

Καταλληλότητας  
Δεν συμφωνεί με την 

αρχή της Καταλληλότητας  
αερόφερτος ήχος7 αερογενής ήχος 
σεισμογόνος περιοχή8 σεισμογενής περιοχή 

 

Η αρχή της γλωσσικής Οικονομίας απαιτεί ο όρος να είναι όσο 
το δυνατόν πιο συνοπτικός. Ένας γλωσσικός μηχανισμός που 
οδηγεί σε σύντομους όρους είναι η μονολέκτηση με αξιοποίηση 
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4  Τα αρκτικόλεξα και ακρώνυμα είναι από τους πλέον αδιαφανείς όρους 
5  Κάθε είδος ενέργειας εκφράζεται με τον όρο Χ ενέργεια, όπου Χ επίθετο 
που προσδιορίζει το είδος της ενέργειας (ενώ ο όρος θερμότητα 
αποτελεί οροποίηση του κοινού όρου θερμότητα = ζεστασιά) 

6  Γενικά, τα ειδικά ονόματα των χημικών ενώσεων που δεν συμφωνούν με 
την χημική ονοματολογία δεν πληρούν την αρχή της Συνέπειας. 

7  Ελληνικός ισοδύναμος όρος του αγγλικού airborne sound 
8  Πρόκειται για περιοχή που παράγει σεισμούς (-γόνος) και δεν παράγεται 
από σεισμούς (-γενής) 
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των λειτουργιών της παραγωγής και της σύνθεσης. Στην τελευταία 
εντάσσεται και η σύμμειξη. Άλλος μηχανισμός είναι η συνεκδοχική 
επέκταση. Στα ζεύγη συνωνύμων που ακολουθούν, το πρώτο 
μέλος συμφωνεί με την αρχή της Οικονομίας, ενώ το δεύτερο όχι. 
Συμφωνεί με την αρχή της 

Οικονομίας  
Δεν συμφωνεί με την 
αρχή της Οικονομίας 

δυφίο9 (σύμμειξη) δυαδικό ψηφίο 
κινητή τηλεφωνία 
(συνεκδοχική επέκταση) 

τηλεφωνία με κινητά 
τηλέφωνα 

 
Η αρχή της Παραγωγικότητας και Συνθετικότητας απαιτεί να 
προτιμώνται σχηματισμοί όρων που ευνοούν την περαιτέρω 
παραγωγή και σύνθεση για τη δημιουργία άλλων όρων της ίδιας 
οικογένειας όρων· δηλαδή σχηματισμοί που ευνοούν τη δημιουργία 
παραγώγων και συνθέτων, σύμφωνα με τους κανόνες παραγωγής 
και σύνθεσης της ελληνικής γλώσσας. Στα ζεύγη συνωνύμων που 
ακολουθούν, το πρώτο μέλος συμφωνεί με την αρχή της 
Παραγωγικότητας, ενώ το δεύτερο όχι. 
Συμφωνεί με την αρχή της 

Παραγωγικότητας 
Δεν συμφωνεί με την αρχή 
της Παραγωγικότητας 

δυφίο10 δυαδικό ψηφίο 
πλινθίο11 ολοκληρωμένο κύκλωμα 

 
Η αρχή της γλωσσικής Ορθότητας απαιτεί να προτιμώνται 
σχηματισμοί όρων που συμμορφώνονται με τα μορφολογικά, 
μορφοσυντακτικά και φωνολογικά πρότυπα της αντίστοιχης 
γλώσσας. Στα ζεύγη συνωνύμων που ακολουθούν, το πρώτο 
μέλος συμφωνεί με την αρχή της Ορθότητας, ενώ το δεύτερο όχι. 
Συμφωνεί με την αρχή της 

Ορθότητας 
Δεν συμφωνεί με την αρχή 

της Ορθότητας 
αντικειμενοστρεφής12 αντικειμενοστραφής 
μετάψυξη13 μεταψύξη 

 
Η αρχή της γλωσσικής Εντοπιότητας απαιτεί ότι: ακόμα και αν ο 
άμεσος δανεισμός από άλλες γλώσσες είναι αποδεκτή μορφή 
δημιουργίας όρων, θα πρέπει, έναντι των άμεσων δανείων, να 
δίνεται προτεραιότητα στη γλώσσα του τόπου όπου θα 
χρησιμοποιηθεί ο όρος, εν προκειμένω στην ελληνική γλώσσα. Στις 
τριάδες των συνωνύμων που ακολουθούν, το πρώτο μέλος 
συμφωνεί με την αρχή της Εντοπιότητας, ενώ τα άλλα δύο όχι. 
Συμφωνεί με την αρχή της 

Εντοπιότητας 
Δεν συμφωνούν με την 
αρχή της Εντοπιότητας 

εκτυπωτής πρίντερ, printer 
μορφότυπο φορμάτ, format 

 
Είναι φανερό ότι κάποιες από τις «αρχές» είναι αντικρουόμενες 
μεταξύ τους (όπως π.χ. οι αρχές της Διαφάνειας και της 
Οικονομίας) και πρέπει κανένας να αποφασίσει ποια θα προτιμήσει 
για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Γενικά, όμως, με όσο 
περισσότερες από αυτές τις αρχές συμφωνεί ένας όρος τόσο πιο 
εύστοχος είναι ο όρος. 
Παρ’ όλο που στο πρότυπο (τόσο στο Διεθνές όσο και στο 
Ελληνικό) δεν καθορίζεται βαρύτητα ή προτεραιότητα κατά την 
τήρηση των παραπάνω αρχών, στην πράξη της οροδοσίας – όπως 
αυτή εφαρμόζεται από τα όργανα της ΕΛΕΤΟ – οι αρχές της 
Εντοπιότητας, της Ορθότητας και της Καταλληλότητας 
θεωρούνται θεμελιώδεις και πρέπει οπωσδήποτε να πληρούνται 
από τον εξεταζόμενο υποψήφιο όρο. Από τις υπόλοιπες τέσσερις 
αρχές μπορεί να δοθεί προτεραιότητα σε κάποια, ή κάποιες, 
ανάλογα με την περίπτωση. Για παράδειγμα, όταν πρόκειται για 
έννοια πολύ βασική σε ένα θεματικό πεδίο, η οποία αποτελεί, ή 

                                                 
9  Ελληνικός ισοδύναμος όρος του αγγλικού όρου πληροφορικής bit 
10 Παράγωγα και σύνθετα του δυφίου: δυφιακός, οκταδύφιος, δυφιοστρεφής, 
δυφιορρυθμός, δυφιηδόν, ... 

11 Παράγωγα και σύνθετα του πλινθίου: πλινθιακός, πλινθιοσύνολο, 
πολυπλινθίο, πολυπλίνθιος, πολυπλινθιακός, ... 

12 Τα σύνθετα επίθετα με δεύτερο συνθετικό το ρήμα στρέφω που υπάρχουν 
ήδη στην ελληνική γλώσσα λήγουν σε - στρεφής (εσωστρεφής, 
εξωστρεφής) και όχι σε -στραφής. 

13 τα σύνθετα ουσιαστικά με δεύτερο συνθετικό αρχαίο παροξύτονο τριτόκλιτο 
σε -ις (γενική: -εως), όπως ψύξις – ψύξεως, ανεβάζουν τον τόνο στην 
προπαραλήγουσα (υπήρχαν ήδη τα κατάψυξις > κατάψυξη, απόψυξις > 
απόψυξη). Επομένως, κάθε νέο σύνθετο που θα δημιουργούμε πρέπει να 
ακολουθεί τον ίδιο τονισμό. 

προβλέπεται ότι θα αποτελέσει, βάση για πολλές άλλες έννοιες 
του πεδίου (στην ονοματοδοσία των οποίων θα συμμετάσχει ο 
όρος), οι αρχές της Οικονομίας και της Παραγωγικότητας έχουν 
προτεραιότητα, ενώ όταν πρόκειται για έννοια που βρίσκεται σε 
προβλέψιμη θέση ενός ήδη υπάρχοντος συστήματος εννοιών, η 
ονοματοδότηση των οποίων έχει γίνει ήδη με ένα σύστημα όρων, 
θα προηγηθεί η αρχή της Συνέπειας. 

Κ.Β. 

Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με Ορολογία 

(Διαρκής Κατάλογος του «Ο») 
Ο κατάλογος Συνεδρίων/Συμποσίων/Σεμιναρίων που δημοσιεύεται 
παρακάτω περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν σχέση με 
Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, ή έχουν 
πρόσφατα διεξαχθεί. Η πληροφόρηση του «Ο» για τις εκδηλώσεις 
αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή ηλεκτρονική ενημέρωση 
της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέντρο Πληροφοριών για 
την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/), και από την EAFT 
(Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-aet.net ), των οποίων 
η ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
1. Διεθνές Διπλό Συνέδριο «Μετάφραση και Σημασία» (19-22 

Μαΐου 2010 στο Μάαστριχτ, Ολλανδία και 16-19 Σεπτεμβρίου 
στο Λοτζ ) – http://www.translation-and-meaning.nl). 

2. Διεθνές Θερινό Σχολείο Ορολογίας 2010 (International 
Terminology Summer School 2010 (TSS 2010) που θα 
διεξαχθεί στη Βιέννη 24-28 Μαΐου 2010 – 
http://www.termnet.org/english/events/tss_2010/index.php  

3. Ημερίδα Εκπαίδευσης TOTh 2010, 2 Ιουνίου 2010, Annecy της 
Γαλλίας. (Πληροφορίες www.porphyre.org/toth/formation) 

4. Συνέδριο Τοth Ορολογία και Οντολογία (Terminology and 
Ontology: Theories and applications 3-4 June 2010, Annecy, 
France) – http://www.porphyre.org/toth/  

5. Συνέδριο "Standardization, Protypes and Quality: A Means of 
Balkan Countries' Collaboration" της «Ένωσης Ελλήνων 
Επιστημόνων για την Προτυποποίηση και την Τυποποίηση» 
(ΕΝΕΠΡΟΤ) στη Θεσσαλονίκη, στις 8 και 9 Ιουνίου 2010 στο 
Zlatibor (κοντά στην πόλη του Βελιγραδίου) της Σερβίας, 
protypation@auth.gr 

6. Διεθνές Συνέδριο ΤΚΕ (International Congress on Terminology 
and Knowledge Engineering: "Presenting terminology and 
knowledge engineering resources online: models and 
challenges" 12-13 August 2010, Dublin, Ireland) – 
http://www.dcu.ie/fiontar/conference/home_baile.shtml  

7. Σύνοδος της επιτροπής ISO/TC 37 και των επιτροπών της 
επιτροπής ISO/TC 37 "Terminology and other language and 
content resources" ,15-20 August 2010, Dublin, Ireland 

8. 11η Γενική Συνέλευση του Infoterm, Δουβλίνο, 17 Αυγούστου 
2010 (11th session of the Infoterm General Assembly (IGA), 
Dublin, Ireland, on 17 August 2010), σε σύνδεση με τις ετήσιες 
συνόδους της επιτροπής ISO/TC 37 και των επιτροπών της. 
Πληροφορίες: στην ΕΛΕΤΟ (valeonti@otenet.gr) 

9. Συνέδριο EUROCALL 2010 : "Langues, cultures et 
communautés virtuelles" 8-11 September 2010 Bordeaux, 
France 

10. Ιβηροαμερικανικό Συμπόσιο Ορολογίας Simposio 
Iberoamericano de Terminología RITerm 2010: La 
terminología: puente ineludible de una sólida mediación 
cultura, 14-19 September 2010, Buenos Aires, Argentina 
(http://www.traductores.org.ar/nuevo_org/home/default/?id_rut
a=2&nivel2=411)  

11. IX Annual Conference of the European Association of 
Languages for Specific Purposes, 19-22 September 2010, 
Hamburg, Germany 

12. TM-Europe 2010 International Translation Management 
Conference, 30 September - 1 October 2010, Kraków, Poland 

13. Διεθνές Πολυσυνέδριο International Multiconference on 
Computer Science and Information Technology (IMCSIT 2010) 
(18-20 Οκτωβρίου, Hotel Golebiewski, Wisla, Poland) 
(Πληροφορίες: http://www.imcsit.org/ (Facebook group: 
http://tinyurl.com/yg6xtdz)  

14. Συνέδριο Μεσογειακών Επιμελητών και Μεταφραστών 
METM10 (Mediterranean Editors and Translators (MET) 2010 
meeting, METM10: Facilitating knowledge transfer -- through 
editing, translation, coaching, 28-30 October 2010, Universitat 
Rovira i Virgili, Campus Catalunya, Tarragona, Spain) – 
www.metmeetings.org. 
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15. 5η Σύνοδος Κορυφής για την Ορολογία στις 12-13 Νοεμβρίου 
2010, στη Βουδαπέστη. (Vth Terminology Summit, November 
12 and 13, 2010, Károli Gáspár University in Budapest 
(Hungary)). – http://www.eaft-aet.net/en/index/  

Κ.Β. 

Μια πρόταση διορθωτικής  
ορολογικής παρέμβασης 

Η ΕΛΕΤΟ έλαβε το ακόλουθο ηλ-μήνυμα (προς τον Πρόεδρο) από 
το μέλος της Χρυσόστομο Παπασπύρου. 

«From: Chrissostomos Papaspyrou  
Subject: A proposal for corrective terminological intervention 
Αγαπητέ κύριε Βαλεοντή,  
Θα σάς απασχολήσω με μία πρόταση που πιστεύω ότι θα 
κινήσει το ενδιαφέρον σας, καθώς επίσης και το ενδιαφέρον 
άλλων μελών της ΕΛΕΤΟ. 
Κατά τις τελευταίες εβδομάδες αφιέρωσα χρόνο για να μελετήσω 
τα ομολογουμένως αξιοθαύμαστα ορολογικά προϊόντα που 
έχετε αναρτήσει στον διαδικτυακό ιστόχωρο της ΕΛΕΤΟ, καθώς 
επίσης και να ενημερωθώ σχετικά με παρόμοια προϊόντα και 
πρωτοβουλίες που γίνονται από συναφείς προς την ΕΛΕΤΟ 
οργανώσεις στο εξωτερικό. 
Μία παρατήρηση που μπορώ να κάνω προς το παρόν είναι ότι 
σχεδόν όλες οι ορολογικές πρωτοβουλίες εστιάζονται κατά 
κύριο λόγο στους τομείς της τεχνολογίας επικοινωνιών και της 
πληροφορικής. Κατανοώ και δικαιολογώ αυτή την τάση, διότι οι 
τομείς αυτοί εξελίσσονται ραγδαία και υφίσταται διαρκής ανάγκη 
εισαγωγής νέων εννοιών, τροποποίησης παλαιοτέρων ή 
επαναπροσδιορισμού άλλων εννοιών, πράγμα που αυτόματα 
γεννά την ανάγκη (δια)-γλωσσικής αναπαράστασής τους με 
κατάλληλους τεχνικούς όρους. 
Ωστόσο, και στους τομείς άλλων επιστημονικών δραστη-
ριοτήτων παρατηρείται η ανάγκη αυτή - αν και όχι σε τόσο 
έντονο βαθμό, όσο στους τομείς της τεχνολογίας επικοινωνιών 
και της πληροφορικής - οπότε είναι εύλογο να θεωρήσει κανείς 
ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε και με εκείνους τους τομείς. 
Στις καθιερωμένες επιστήμες με μεγάλη ιστορική πορεία η 
ορολογία έχει σχεδόν οριστικά παγιωθεί. Ωστόσο υπάρχουν 
κάποιες, θα μού επιτρέψετε να τίς χαρακτηρίσω «σκοτεινές», 
περιπτώσεις, οι οποίες χρειάζονται διορθωτικές ορολογικές 
παρεμβάσεις. Θα αναφερθώ στην συνέχεια στις περιπτώσεις 
αυτές, παραθέτοντας και παραδείγματα: 
1. Απόδοση ενός ξενόγλωσσου δανείου όρου στα ελληνικά 
(αντιδάνειο) χωρίς μεγάλη προσοχή του μηχανισμού 
δημιουργίας του αρχικού δανείου από τα ελληνικά στην άλλη 
γλώσσα. Παράδειγμα: ορθοπεδική (στην ιατρική) (η ορθή 
απόδοση είναι: ορθοπαιδική, διότι ο αρχικός δάνειος όρος στα 
γαλλικά: orthopédie προέκυψε από το παιδί και όχι από το πόδι 
(ή την πέδη)). Επίσης: λογοπεδική (η ορθή απόδοση είναι: 
λογοπαιδική, ή ακόμα καλύτερα: λογοπαίδεια, διότι ο αρχικός 
δάνειος όρος στα γερμανικά: Logopädie προέκυψε από την 
παιδεία του λόγου. 
2. Απόδοση ενός ξενόγλωσσου όρου, ο οποίος είχε υποστεί 
τυχαία μετατροπή (πριν παγιωθεί ως όρος) και εκ τούτου 
συσκοτίζει την αντικειμενική του προέλευση. Παράδειγμα: 
σύγχρονη αντίδραση (στην χημεία) ως απόδοση του όρου στα 
αγγλικά: concerted reaction. Η ορθή γραφή του ξενόγλωσσου 
όρου είναι: conserted, από το λατινικό: consero που αντιστοιχεί 
ετυμολογικά και σημασιολογικά στο αρχαιοελληνικό: συνείρω. 
Εκ τούτου συνάγεται εύλογα ότι η καταλληλότερη απόδοση του 
ξενόγλωσσου αυτού όρου θα ήταν: συνερμένη αντίδραση. 
3. Εσφαλμένη απόδοση ενός ξενόγλωσσου δανείου όρου στα 
ελληνικά (αντιδάνειο) λόγω εσφαλμένης επινόησης του αρχικού 
δανείου. Παράδειγμα: ομοιόσταση (στην βιολογία) ως απόδοση 
του όρου στα αγγλικά: homeostasis (η ορθή απόδοση είναι: 
ομοιοστασία, διότι στα παράγωγα παρασύνθετα της ελληνικής 
χρησιμοποιείται ως αφετηρία όχι το αρχικό ουσιαστικό, αλλά το 
παράγωγο ρήμα: στάσις, ομοιοστατώ, ομοιοστάτης, 
ομοιοστασία. Στα γερμανικά η απόδοση του αρχικού δανείου 
έγινε εξ αρχής σωστά: Homöostasie, οπότε, εάν είχαμε 
αξιοποιήσει και τα γερμανικά για την απόδοση του όρου ως 
αντιδάνειο, θα τήν είχαμε κάνει σωστά. 
Με αφορμή αυτές τις σταχυολογημένες περιπτώσεις, υποβάλλω 
σε σάς την πρόταση να συνεργασθούν μεταξύ τους μέλη της 
ΕΛΕΤΟ για να επισημανθούν οι δυσαρμονίες αυτές και να 
προταθούν κατάλληλοι όροι μετά από διορθωτική 
ορολογική παρέμβαση. Θα μπορούσαμε, σε επόμενη φάση, 
να προτείνουμε μάλιστα σε επιστημονικούς συλλόγους και 

οργανώσεις τα συμπεράσματά μας, ώστε να διορθωθούν 
τουλάχιστον τα πιο κραυγαλέα παραδείγματα. Περαιτέρω δε, 
επειδή πάνω από 50 χιλιάδες επιστημονικοί όροι που 
χρησιμοποιούνται σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες έχουν 
ελληνική προέλευση, η ΕΛΕΤΟ θα μπορούσε να προτείνει 
διορθωτική παρέμβαση στις δύσκολες εκείνες περιπτώσεις, 
όπου ο μηχανισμός απόδοσης των αρχικών δανείων δεν είναι 
επιτυχημένος στις γλώσσες αυτές. Περιμένω την άποψή σας. 

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς, 
Χρυσόστομος Παπασπύρου» 

Το ΓΕΣΥ εξέτασε την πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση του μέλους της 
ΕΛΕΤΟ Χρυσόστομου Παπασπύρου και αποφάσισε, καταρχήν, 
να την δημοσιοποιήσει στα μέλη της και στους λοιπούς φίλους 
αναγνώστες του «Ο» και, στη συνέχεια, αφού μελετήσει όλες τις 
απόψεις, να συγκεκριμενοποιήσει τις ενέργειες που χρειάζονται για 
την υλοποίηση της πρότασης. Καλούνται, λοιπόν, οι ενδιαφερό-
μενοι αναγνώστες να στείλουν ηλεκτρονικά τη γνώμη τους, το 
αργότερο ως τις 15 Σεπτεμβρίου 2010. 

Κ.Β. 

Αρκάδες πολυπλάνητες 

Η αρχαία Αρκαδία είναι ένας από τους πολλούς Ελλαδικούς 
χώρους που έφεραν ως παλαιότερο όνομα το «Πελασγία» (όλη η 
Ελλάς (Ηρ), η Αργολίδα, η  Λέσβος, η Σκύρος, η Δήλος) , από το 
γεγονός ότι οι αρχαίοι συγγραφείς μαρτυρούν εκεί την ύπαρξη 
Πελασγών. Οι Πελασγοί Αρκάδες είχαν γενάρχη τους τον μυθικό 
Πελασγό (Παυ), πατέρα του Λυκάονα. Η Αρκαδία της αρχαιότητας 
ήταν μεγαλύτερης έκτασης από το σημερινό νομό Αρκαδίας, 
κυρίως στο βορρά και στα δυτικά. Όταν ο Αρκάς του Λυκάονα 
ήρθε στην εξουσία, ονόμασε τη χώρα από Πελασγία σε Αρκαδία. 
Στο γεωγραφικό χώρο, λοιπόν, της Αρκαδίας-Πελασγίας, 
μαρτυρείται η παρουσία πλήθους λαών που εντάσσονταν στους 
Αρκάδες. 
Οι Αρκάδες, με κοιτίδα τους  το δυτικό Μαίναλο, οι Αίμονες στα 
νότια, στο λεκανοπέδιο της Μεγαλόπολης, οι Θεσπρωτοί στα 
δυτικά, οι Μαινάλιοι γύρο από το Μαίναλο, οι Δάρδανοι στα 
βόρεια, οι Έλυμοι επίσης στα βόρεια, οι Καύκωνες στα 
βορειοανατολικά καθώς και οι Κύδωνες και οι Δρύοπες. Κοντά σε 
αυτούς θεωρήθηκαν επίσης Αρκάδες και διάφοροι επήλυδες που 
υιοθετήθηκαν πλήρως και θεωρήθηκαν απόγονοι των παιδιών του 
Λυκάονα. Αυτοί ήσαν: οι Ελάτειοι από τη βόρεια Θεσσαλία, οι 
Μινύες από τη Θεσσαλία, οι Μινύες από τη Βοιωτία, (από τον 
Ορχομενό και την Άρνη), οι Αζάνες και οι Αφείδαντες από την 
Ήπειρο.  
Από τους αρκαδικούς λαούς, θα περιοριστούμε στο παρόν άρθρο, 
στους Δάρδανους, στους Καύκωνες και στους Αζάνες διότι, 
παρόλο που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστοί, φαίνεται ότι ανέπτυξαν 
μιαν αξιοζήλευτη δράση και κινητικότητα, δικαιολογώντας το 
«κάρτα14 πολυπλάνητον» των Πελασγών, άγνωστο πότε ακριβώς, 
που είχε ως συνέπεια να ανακαλύπτουμε τα ίχνη τους κυριολεκτικά 
στα πέρατα της Οικουμένης, σύμφωνα πάντα με τις μαρτυρίες των 
αρχαίων συγγραφέων. 
Έτσι, οι Δάρδανοι, που είχαν γενάρχη τους τον Δάρδανο του 
Λυκάονα, είχαν κοιτίδα τους τη βόρεια Αρκαδία. Τους βρίσκουμε 
στην δυτική Μακεδονία, περιοχή των σημερινών Σκοπίων στη 
Δαρδανία (Εκδ. Αθ), με τη φήμη των δεινών μεταλλουργών, στη 
συνέχεια τους βρίσκουμε στη Σαμοθράκη και από εκεί στην 
Τρωάδα, σε μια νέα Δαρδανία, όπου ονοματοδοτούν τα 
Δαρδανέλια, είναι σύμμαχοι των Τρώων στον Τρωικό πόλεμο και 
ο Αινείας, καθαρά αρκαδικό όνομα, ηγούμενος μιας ομάδας 
ανθρώπων, με τη λήξη του Τρωικού πολέμου αφού περιπλανηθεί, 
εγκαθίσταται στην Ιταλία. Οι Δάρδανοι συνεχίζουν την πορεία τους 
προς τα ανατολικά και βρίσκουμε ίχνη τους στο Ισόνιον άκρο και 
Ισόνιον ποταμό της Μ. Ασίας, κοντά στους Καύκωνες και μετά να 
φτάνουν στις Ινδίες, στο Δαρδιστάν. 
Οι Καύκωνες, με γενάρχη τους τον Καύκωνα του Λυκάονα 
(Απλδ), ζώντας αρχικά στη δυτική Αρκαδία και κοντά στην 
Κυλλήνη που τότε ονομαζόταν Καύκασος (ΝΑ) και είχαν για 
θεούς τους τον Άτλαντα και τον Προμηθέα, μετακινούνται δυτικά, 
ανατολικά και βόρεια. Στη δύση, εγκαθίστανται στην Ηλεία (Στρ) με 
έδρα το Λέπρεο, αλλά εκδιώκονται αργότερα από τους Μινύες της 
Αρκαδίας. Στο βορρά, η αρχαία Δύμη της Αχαΐας, ονομαζόταν 
Καυκωνίς (Στρ). Άλλοι, με τον Άνθα και Υπέρητο, πηγαίνουν 
στην Τροιζηνία και ιδρύουν τις πόλεις Άνθεια και Υπέρεια (Παυ), 
δίνουν στην περιοχή το όνομα Ανθανίς, ονοματίζουν το νησί 
Πόρος επίσης Ανθανίς. Περνούν στην Αττική την ονομάζουν 

                                                 
14  κάρτα = ισχυρώς, λίαν, σφόδρα 
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Τιτανίδα και μεταφέρουν την λατρεία του Προμηθέα (Παυ) και στην 
Βοιωτία ιδρύουν την Ανθηδόνα και αφήνουν το μύθο της Βοιωτικής 
Αταλάντης. Ναυσιπλοούντες και περνώντας από το νησί Κέα 
ονοματίζουν κι εκεί ένα βουνό Καύκασο (ΚΜ). Περνούν το Αιγαίο 
και στη Χίο ιδρύουν την πόλη Καύκασα (Ηρ). Περνούν στην 
απέναντι ακτή και την ονοματοδοτούν ως Ασία, από τη μητέρα ή 
σύζυγο του Προμηθέα. Διατρέχοντας τη Μικρασιατική ακτή φτάνουν 
στην ΒΔ Ακτή, στη Βιθυνία, στο Βιθύνιον, κτίσμα των Μαντινέων 
(Παυ). Εκεί, εγκατεστημένοι γύρω από τον ποταμό Παρθένιο, 
πολεμούν στην Τροία, στο πλευρό των Τρώων. Κάποιοι άλλοι 
κινούνται ανατολικότερα στην Αία ή Κολχίδα και ονοματίζουν το 
μεγάλο ορεινό όγκο ως Καύκασο και μεταφέρουν κι εκεί τη λατρεία 
του Προμηθέα. Ο Στέφανος Βυζάντιος θεωρούσε το Φρίξο ως 
Καύκωνα. Συνεχίζουν, ανατολικότερα και φτάνουν στις Ινδίες όπου 
ονοματίζουν ένα άλλο ορεινό συγκρότημα, τον Ινδικό Καύκασο ή 
Ινδοκούς. Αυτό το «κους» είναι παραφθορά του Καύκασος. 
Οι Αζάνες, με γενάρχη τους τον Αζάνα του Λυκάονα, φέρονται να 
ήρθαν από την Ήπειρο, από την Τράμπυια, τέλεσαν αγώνες στην 
Ηλεία, πράγμα που υποδηλώνει την Ελληνικότητά τους κι έφεραν 
μαζί τους τον Οδυσσέα ως ενόδια θεότητα. Εγκαταστάθηκαν στο 
κομμάτι της Αρκαδίας Αζανία, στο χώρο που παλαιότερα ζούσαν οι 
Έλυμοι και οι Δάρδανοι και ίδρυσαν την Κλείτορα. Μετά 
μετακινήθηκαν, όπως και άλλοι Αρκάδες, σε άλλα μέρη του τότε 
γνωστού κόσμου.  
Στην Αττική τους συναντάμε στον δήμο Αζηνίας (ιωνιστί η Αζανία). 
Στη Φρυγία ίδρυσαν την πόλη Αζανοί ή Αζάνιον, στον ποταμό 
Ρύνδακο, στα σύνορα με τη Βιθυνία (Στρ). Στη νοτιοδυτική 
Κασπία βρίσκουμε τον κόλπο του Αζάνος.  Στην ανατολική 
παραλία της Αφρικής, κάτω από την Αιθιοπία, υπήρχε η Αζανία ή 
Βαρβαρία και το πέλαγος μπροστά από την ακτή αυτή ονομαζόταν 
Αζάνιον (Περίπλους) ή Βαρβαρικός Κόλπος (Πτολ, ΑΑ). Στην 
περιοχή βρέθηκαν αρχαιολογικά ευρήματα μυκηναϊκών χρόνων. 
Τέλος,  στο μεγάλο νησί του Ινδικού Ωκεανού, Ταπροβάνη (η 
σημερινή Σρι Λάνκα), στα νότια δυτικά υπήρχε το ποτάμι του 
Αζάνος (ΑΑ). 
Γενικά, η αρχαία Οικουμένη εμφανιζόταν κατάσπαρτη από 
ιδρύματα, τοπωνύμια και άλλα ίχνη  των Αρκάδων, λαού, για τον 
οποίο δεν μας διασώθηκαν ιστορικές μαρτυρίες (παρά μόνο 
κάποιες μυθολογικές) ότι ήταν ιδιαίτερα ναυτικός λαός. Το νησί 
Κύπρος φέρει ανεξίτηλη σφραγίδα των Αρκάδων μέσα από την 
Αρκαδοκυπριακή διάλεκτο κι αυτό ακόμα δεν έχει αιτιολογηθεί 
επαρκώς ιστορικά κι αρχαιολογικά. Φαίνεται ότι το μυστικό 
βρίσκεται ακόμα κρυμμένο στις αφώτιστες πτυχές της Ιστορίας και 
περιμένει τους τολμηρούς, επίμονους και τυχερούς σκαπανείς. 
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Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

15
PT έλα κι εσύ 

1.  Από τη ναυτική ορολογία 
Με αφορμή ερώτημα του στελέχους του ΕΛΟΤ Αλέξανδρου 
Ψυρρή υιοθετήθηκαν οι ακόλουθες αποδόσεις των αντίστοιχων 
αγγλικών όρων 〈ναυσιπλοΐας〉: 

navigational watch  φυλακή ναυσιπλοΐας, βάρδια 
ναυσιπλοΐας 

bridge navigational watch  φυλακή (ναυσιπλοΐας) γέφυρας, 
βάρδια (ναυσιπλοΐας) γέφυρας 

Officer of the Watch (OOW)  αξιωματικός φυλακής, 
αξιωματικός βάρδιας 

alarm system   σύστημα συναγερμού 
bridge navigational watch alarm system  σύστημα συνα-

γερμού φυλακής (ναυσιπλοΐας) γέφυρας, σύστημα 
συναγερμού βάρδιας (ναυσιπλοΐας) γέφυρας 

                                                 
15  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

Βοήθημα: Πεντάγλωσσον Λεξικόν Ναυτικών Όρων - Π.Ε.Σεγδίτσα, 
Ίδρυμα Ευγενίδου 

2.  επίδοση ή απόδοση; 
Με αφορμή ερώτημα της Αλέκας Τσερεμέγκλη, στελέχους του 
ΕΛΟΤ, επαναβεβαιώθηκαν οι αποδόσεις των όρων performance 

 επίδοση και efficiency  απόδοση, που έχουν υιοθετήσει τα 
όργανα της ΕΛΕΤΟ: 
Η επίδοση (performance) είναι αποτέλεσμα / έργο / όφελος/ 
κέρδος κτλ. χωρίς αναφορά στο τι δαπανούμε / ξοδεύουμε/ 
καταναλώνουμε / προσφέρουμε για να το επιτύχουμε. 
Η απόδοση (efficiency) είναι πάλι αποτέλεσμα / έργο / όφελος / 
κέρδος κτλ., αλλά σε σύγκριση με το τι δαπανούμε / ξοδεύουμε / 
καταναλώνουμε / προσφέρουμε για να το επιτύχουμε. 
Προφανώς, στους τομείς όπου αυτές οι έννοιες είναι μετρήσιμα 
μεγέθη, είναι ξεκάθαρο ότι είναι δύο εντελώς διαφορετικά 
μεγέθη. Το πρώτο είναι απόλυτο, ενώ το δεύτερο σχετικό. π.χ. η 
παραγόμενη ενέργεια είναι απόλυτο μέγεθος και είναι επίδοση, 
ενώ ο λόγος της προς την δαπανώμενη ενέργεια είναι σχετικό 
μέγεθος (λόγος ή ποσοστό) και είναι απόδοση. 

3.  επιτόπου, επιτόπιος ή πεδίου; 
Με αφορμή την ηλ-επικοινωνία με την Βίκυ Παπαπροδρόμου, 
μέλος της ΕΛΕΤΟ, για τον όρο field wiring terminal και με βάση 
την πρακτική της ΜΟΤΟ (Βάση TELETERM), και του ΕΛΟΤ 
γενικότερα, στην απόδοση του προσδιοριστικού συνθετικού field,  
όταν αυτό αντιδιαστέλλεται με το προσδιοριστικό συνθετικό 
laboratory, όχι με τον προσδιορισμό πεδίου (ο οποίος είναι 
παραπειστικός και προκαλεί σύγχυση στο συγκείμενο της 
〈ηλεκτρονικής〉, των 〈τηλεπικοινωνιών〉 και της 〈ηλεκτροτεχνίας〉 
γενικότερα), αλλά με τα προσδιοριστικά επιτόπου, επιτόπιος ή 
στον τόπο εγκατάστασης, από τα τρία τελευταία το ΓΕΣΥ 
προκρίνει το δεύτερο. Έτσι: 
field wiring terminal  ακροδέκτης επιτόπιας συρμάτωσης 

4.  Greeklish, γκρίκλις ή ελληγγλικά; 
Με αφορμή σχετικό ερώτημα του Γιάννη Σαμψάκη, φωνιάτρου 
ΩΡΛ, το ΓΕΣΥ εξέτασε το ενδεχόμενο τα αγγλικά συμμείγματα 
Greeklish και Engreek να αποδοθούν με ανάλογα ελληνικά 
συμμείγματα και υιοθέτησε αυτά που ήδη ανευρίσκονται (σε 
περιορισμένη κλίμακα) και στο Διαδίκτυο: 

Greeklish  Ελληγγλικά (αντί γκρίκλις) 
Engreek Αγγληνικά (αντί ίνγκρικ) 

Κ.Β. 
 

«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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Συντάκτες φύλλου:  Κώστας Βαλεοντής, Γιώργος Α. Τσιάμας 
Εκδοτική Ομάδα:  Κώστας Βαλεοντής, Θεόφιλος Βαμβάκος, 

Άννα Νικολάκη, Κατερίνα Ζερίτη, Τάνια Βαλεοντή 
Τηλέφωνα:  6974321009, 210-8662069 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος (όλα τα φύλλα): http://sfr.ee.teiath.gr/eleto.htm 

Γίνονται δεκτές συνεργασίες. Απαραίτητες προϋποθέσεις τα κείμενα να 
είναι σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, σύντομα και έτοιμα για 
δημοσίευση δίχως να απαιτείται παραπέρα επεξεργασία. 
Τα δημοσιεύματα που προσυπογράφονται με αρχικά απηχούν τις 
προσωπικές απόψεις του/της συντάκτη/συντάκτριάς τους, το πλήρες 
όνομα του/της οποίου/οποίας περιλαμβάνεται στους συντάκτες του 
εκάστοτε φύλλου. 
Τα θέματα των άρθρων της «ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ» έχουν συζητηθεί στο 
ΓΕΣΥ και η δημοσίευση γίνεται ύστερα από απόφασή του. 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή κειμένων του «Ο» με 
την υποχρέωση αφενός να αναφέρεται η πηγή των κειμένων και 
αφετέρου, προκειμένου περί ολόκληρων άρθρων, να εξακολουθήσουν 
αυτά να διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς καμιά 
δέσμευση· σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται άδεια της ΕΛΕΤΟ. 
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Μηχανισμοί σχηματισμού  
ελληνικών όρων 

 
Μετά τις Αρχές σχηματισμού όρων (κατά ISO), οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 402 «Ορολογική 
εργασία – Αρχές και μέθοδοι» και τις οποίες συνοψίσαμε στο 
προηγούμενο φύλλο δίνοντας και αντίστοιχα παραδείγματα, σε 
τούτο το φύλλο θα αναφερθούμε συνοπτικά στα «Παραδείγματα 

μηχανισμών σχηματισμού ελληνικών όρων» που περιγράφο-
νται αναλυτικά στο (εθνικό) Παράρτημα Α του παραπάνω 
προτύπου και διαγραμματικά με το ακόλουθο εννοιοδιάγραμμα 
όπου αναγράφονται οι όροι των εννοιών και απεικονίζονται 
γραφικά οι σχέσεις μεταξύ τους. Τα αμφίαιχμα βέλη δηλώνουν 
συσχετικές σχέσεις (δηλ. σχέσεις μη ιεραρχικές) ενώ οι 
δενδρικές διακλαδώσεις δηλώνουν ειδογονικές σχέσεις 
(σχέσεις γένους-είδους) στον κόμβο των οποίων υπάρχει το 
γένος και στα άκρα των κλάδων τα είδη. 
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σύνθεση συντόμευση παραγωγή 

δημιουργία
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δημιουργία 
συντομογρα-

φίας 

σημασιολογική
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διαθεματικός
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οροποίησημετατροπή 

δημιουργία
αρκτικολέξου

μεταφραστικός 
δανεισμός 

άμεσος 
δανεισμός 

δημιουργία 
μονολεκτικού 
σύμπλοκου 

όρου 

σύμπλεξη 
(δημιουργία 
σύμπλοκου 

όρου) 

όνομα 

Αναλογικός Κανόνας 

όρος 

νεολογισμός 

Καταρχήν διευκρινίζεται ότι με 
τον όρο σχηματισμός όρου 
καλύπτεται και ο σχηματισμός 
ονόματος γιατί και αυτός 
υπακούει στους ίδιους κανόνες. 
Στην ελληνική, όπως και σε 
άλλες γλώσσες (π.χ. αγγλική, 
γαλλική) υπάρχουν τρεις γενικοί 
τρόποι σχηματισμού όρων: 
1. η δημιουργία νέων μορφών 

(νεοόρων) 
2. η χρήση υπαρχουσών 

μορφών και 
3. ο διαγλωσσικός δανεισμός. 

1. Οι νέες μορφές (νεοόροι) 
είναι νέες λεξικές οντότητες που 
δεν υπήρχαν προηγουμένως και 
αποτελούν είδος νεολογισμού. 
Τρεις είναι οι κύριοι μηχανισμοί 
δημιουργίας νέων μορφών: η 
παραγωγή, η σύνθεση και η 
συντόμευση.  
Η παραγωγή δίνει παράγωγους 
απλούς όρους.  
Η σύνθεση διακρίνεται περαιτέ-
ρω στη σύμπλεξη (που δίνει 
μονολεκτικούς ή πολυλεκτικούς
σύμπλοκους όρους) και στη 
σύμμειξη (που δίνει συμμείγμα-
τα).  
Η συντόμευση διακρίνεται περαι-
τέρω στη δημιουργία συντομο-
γραφίας, συνοπτικής μορφής, 
συντετμημένης μορφής, αρκτι-
κολέξου ή ακρωνύμου. 

Παραγωγή 
Με την παραγωγή σχηματίζονται
νέοι μονολεκτικοί όροι με την
προσθήκη ενός ή περισσότερων
προσφυμάτων, σε μια ρίζα ή σε
μια λέξη.  
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Οι όροι που προκύπτουν από την παραγωγή είναι παράγωγες 
λέξεις από απλές πρωτότυπες λέξεις (παράγωγα) ή παράγωγες 
λέξεις από σύνθετες πρωτότυπες λέξεις (παρασύνθετα). 
Παραδείγματα 
αριθμ(ός)+-ικός = αριθμικός, λογάριθμ(ος)+-ικός = λογαριθμικός 
πλινθί(ο)+-ακός = πλινθιακός, πολυπλινθί(ο)+-ακός = πολυπλιν-
θιακός 

Σύνθεση 
Με τη σύνθεση (σύμπλεξη ή σύμμειξη) σχηματίζονται νέες 
μορφές με συνδυασμό δύο ή περισσότερων λέξεων ή λεξικών 
στοιχείων που ήδη υπάρχουν. Η σύνθεση εδώ αποτελεί γενίκευση 
της κλασικής σύνθεσης της γραμματικής. Στα σύνθετα που 
προκύπτουν από αυτήν τη διεργασία συμπεριλαμβάνονται 
μονολεκτικοί σύμπλοκοι όροι (που είναι τα κλασικά σύνθετα ή 
πολυσύνθετα ή επισύνθετα), πολυλεκτικοί (σύμπλοκοι) όροι και 
συμμείγματα1.  

Παραδείγματα 
απλοί όροι (μονολεκτικοί όροι που περιέχουν μία ρίζα): 

εργασία, εργασιακός, ψηφίο, ψηφιακός, θάλαμος, μέσο 

μονολεκτικοί σύμπλοκοι όροι (μονολεκτικοί όροι που περιέχουν 
περισσότερες από μία ρίζες): 

συνεργασία, ψηφιοσειρά, ημιθάλαμος, πολυμέσα (κλασικά 
σύνθετα: αποτελούνται από δύο απλά συνθετικά) 
ωτορινολαρυγγολόγος (πολυσύνθετο: αποτελείται από 
περισσότερα των δύο απλά συνθετικά): 
διασυνεργασία, ψηφιοανάλυση, παθολογοανατόμος 
(επισύνθετα: αποτελούνται από δύο συνθετικά από τα οποία 
τουλάχιστον το ένα είναι ήδη κλασικό σύνθετο ή πολυσύνθετο): 

πολυλεκτικοί (σύμπλοκοι) όροι: 
επιστημονική εργασία, ανοιχτός τηλεφωνικός θάλαμος, 
μέσο κυματικής διάδοσης  

συμμείγματα: 
δυαδικό + ψηφίο = δυφίο 
ιστός + ημερολόγιο = ιστολόγιο 

Συντόμευση 
Η συντόμευση είναι δημιουργία μορφής (είτε γραπτής είτε 
γραπτής και προφορικής) πιο σύντομης από την πλήρη μορφή 
ενός όρου ή ενός ονόματος. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Αποτέλεσμα της συντόμευσης είναι η συντομομορφή ή 
συντομευμένη μορφή. Κατά κανόνα, η συντομομορφή προκύπτει από τα 
μορφολογικά στοιχεία της πλήρους μορφής (εξηρτημένη συντομομορφή). Η 
συντομομορφή που επιλέγεται ως συνώνυμο της πλήρους μορφής βάσει 
κάποιου χαρακτηριστικού της έννοιας και δεν προκύπτει από τα μορφολογικά 
στοιχεία της πλήρους μορφής λέγεται ανεξάρτητη συντομομορφή2 και 
υπακούει στους κανόνες σχηματισμού οποιουδήποτε όρου.  

Διακρίνονται οι ακόλουθοι τύποι συντομομορφής: 
• συντομογραφία: γραπτή συντομομορφή που προκύπτει με 

παράλειψη λέξεων και/ή τμημάτων λέξεων της πλήρους 
μορφής, αλλά προφέρεται όπως ακριβώς η πλήρης μορφή 
Παραδείγματα: 
πλήρης μορφή:  σελίδα και τα λοιπά Διεύθυνση 
συντομογραφία:  σ. κτλ. Δ/νση 

• συνοπτική μορφή: συντομομορφή ενός πολυλεκτικού όρου 
ή ονόματος που περιλαμβάνει λιγότερες λέξεις από την 
πλήρη μορφή για την απόδοση της ίδιας έννοιας 
Παράδειγμα: 
πλήρης μορφή:  Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
συνοπτική μορφή:  Γενικό Λογιστήριο 

                                                 
1 Τα συμμείγματα σχηματίζονται με δύο διαδοχικές διεργασίες: πρώτα 
σύντμηση και στη συνέχεια συνένωση. Το μειονέκτημα των συμμειγμάτων 
είναι ότι εμποδίζουν τη διαφανή και αναμφίσημη πρόσβαση στα 
χαρακτηριστικά της έννοιας. 

2  Ανεξάρτητες συντομομορφές είναι π.χ. α) η μορφή «ISO» του International 
Organization for Standardization (Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης), σε 
όλες τις γλώσσες  β) η μορφή «ΣΙΑ» στην ελληνική γλώσσα, για την 
Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (Central Intelligence Agency – CIA) των 
ΗΠΑ  γ) η μορφή «ELOT» στην αγγλική γλώσσα για τον Hellenic 
Organization for Standardization (Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης – 
ΕΛΟΤ). 

• συντετμημένη μορφή: συντομομορφή ενός μονολεκτικού 
όρου ή ονόματος που σχηματίζεται με παράλειψη του 
πρώτου, του μεσαίου, ή του τελευταίου τμήματος του όρου ή 
ονόματος 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Το αποτέλεσμα είναι ένας συντετμημένος όρος ή ένα 
συντετμημένο όνομα. 

Παράδειγμα: προκάτ (= προκατασκευασμένος) 
• αρκτικόλεξο: συντομομορφή που σχηματίζεται από τα 

αρχικά γράμματα καθενός από τα στοιχεία της πλήρους 
μορφής ενός σύμπλοκου όρου ή ονόματος και προφέρεται 
με διαδοχική απαγγελία των ονομάτων των γραμμάτων της.  
Παράδειγμα: ΙΧ (= Ιδιωτική Χρήση) (προφορά: [γιώτα-χι]) 

• ακρώνυμο: συντομομορφή που σχηματίζεται από τα αρχικά 
γράμματα ή συλλαβές όλων ή μερικών από τα στοιχεία της 
πλήρους μορφής ενός σύμπλοκου όρου ή ονόματος και 
προφέρεται πάντοτε συλλαβικά σαν κανονική λέξη. Παρά-
δειγμα: ΔΕΗ (=Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού) 
(προφορά: [δεΐ]). 

2. Στη δημιουργία νέων όρων από υπάρχουσες μορφές 
χρησιμοποιούνται οι διεργασίες: μετατροπή, οροποίηση, 
διαθεματικός δανεισμός και σημασιολογική μεταφορά· πρέπει 
όμως να λαμβάνεται υπόψη ότι η χρησιμοποίηση υπαρχουσών 
μορφών ως έχουν μπορεί να οδηγήσει σε ομωνυμία (όπως π.χ. 
στην οροποίηση και στον διαθεματικό δανεισμό) με αποτέλεσμα 
σύγχυση ή αμφισημία. Η χρήση τους, όμως, σε νέους 
συνδυασμούς (όπως π.χ. με παραγωγή ή σύνθεση), είναι 
χρησιμότατη. 

Μετατροπή 
Η μετατροπή είναι η μορφοσυντακτικά διαφοροποιημένη χρήση 
της ίδιας μορφής, π.χ. όταν ένα επίθετο χρησιμοποιείται ως 
ουσιαστικό (συχνή περίπτωση). 
Παράδειγμα: κάθετος (ΕΠΙΘ)  η κάθετος (ΟΥΣ) 

Οροποίηση 
Η οροποίηση είναι διεργασία με την οποία μια λέξη ή φράση της 
γενικής γλώσσας μετατρέπεται σε όρο που κατασημαίνει έννοια 
σε ειδική γλώσσα.  
Παράδειγμα: 
〈γενική γλώσσα〉: αποθήκευση (τοποθέτηση πραγμάτων ή υλικών 

σε αποθήκη για φύλαξη) 
〈πληροφορική〉: αποθήκευση (εγγραφή ενεργού εγγράφου σε 

μαγνητικό ή άλλο μέσο – π.χ. σε  σκληρό δίσκο) 

Διαθεματικός δανεισμός 
Ο διαθεματικός δανεισμός (γνωστός και ως εσωτερικός δανει-
σμός) αναφέρεται στις περιπτώσεις εκείνες όπου μία ειδική 
κατασήμανση σε ένα θεματικό πεδίο επαναχρησιμοποιείται σε 
άλλο θεματικό πεδίο για να παραστήσει μια διαφορετική έννοια. 
Τα χαρακτηριστικά που αποτελούν το βάθος των δύο εννοιών στα 
δύο θεματικά πεδία είναι συχνά συγκρίσιμα και εμφανίζουν 
αναλογία.  
Παράδειγμα:  
〈Χημεία〉 αντίδραση (αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ή περισ-

σότερων χημικών στοιχείων ή ενώσεων, που έχει ως 
αποτέλεσμα τη δημιουργία άλλης χημικής ένωσης) 

〈Φυσική〉 αντίδραση (δύναμη ίσου μέτρου και αντίθετης κα-
τεύθυνσης που αναπτύσσεται λόγω της επίδρασης 
μιας οποιασδήποτε δύναμης) 

〈Φυσιολογία〉 αντίδραση (η απόκριση του οργανισμού σε λει-
τουργική ανωμαλία ή εξωτερικό ερέθισμα) 

Σημασιολογική μεταφορά στην ίδια ειδική γλώσσα 
Η σημασιολογική μεταφορά είναι διεργασία μέσω της οποίας 
υπάρχων όρος σε μια ειδική γλώσσα χρησιμοποιείται για να 
κατασημάνει άλλη έννοια με λογική επέκταση. Δύο τρόποι 
σημασιολογικής μεταφοράς είναι οι ακόλουθοι. 
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• Η παρομοίωση είναι κατασήμανση μιας έννοιας αναλογικά 
προς άλλη πιο γνωστή ή πιο οικεία. Η παρομοίωση 
εκφράζεται με ποικίλους τρόπους (π.χ. με παραγωγικά ή 
συνθετικά μορφήματα όπως -ειδής, -μορφος, -σχημος, ή με 
επιρρήματα ή επιρρηματικές λέξεις, π.χ. τύπου, εν είδει, 
δίκην). Παραδείγματα: 
〈Ηλεκτρονική〉: δικτύωμα Π, διεπαφή τύπου αρτηρίας 

• Η συνεκδοχή και η συνεκδoχική επέκταση. Πρόκειται για 
μια πολύ παραγωγική τεχνική αξιοποίησης υπαρχουσών 
μορφών η οποία στη σύγχρονη γλωσσολογική θεωρία της 
σημασιολογίας ονομάζεται συστηματική πολυσημία. Κατά 
τη συνεκδοχή, το όλον δηλώνεται με το μέρος και 
αντίστροφα, το υλικό με το πράγμα και αντίστροφα, το κτίριο 
με τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτό κ.ά. Η 
συνεκδοχική επέκταση είναι λογική επέκταση σε μια έννοια 
προσδιορισμού που προσιδιάζει σε άλλη έννοια συναφή με 
την πρώτη και βασικής σπουδαιότητας για εκείνη. Τόσο η 
συνεκδοχή όσο και η συνεκδοχική επέκταση δεν 
αποτελούν χωριστό μηχανισμό σχηματισμού, αλλά έχουν 
ευρεία εφαρμογή και μπορούν να θεωρηθούν οριζόντιος 
μηχανισμός που επηρεάζει τόσο την οροποίηση όσο και το 
διαθεματικό δανεισμό και συχνά εξασφαλίζουν γλωσσική 
οικονομία στην ορολογία του αντίστοιχου πεδίου. 
Παράδειγμα συνεκδοχής: 〈πληροφορική〉 

συγκεκριμένο: οθόνη (τμήμα του Η/Υ πάνω στο οποίο πα-
ρουσιάζονται οι  πληροφορίες) 

αφηρημένο: οθόνη (οι πληροφορίες που παρουσιάζονται 
πάνω στο τμήμα αυτό) 

Παραδείγματα συνεκδοχικής επέκτασης: 〈κινητή τηλεφωνία〉 

• κινητό τερματικό (τερματικό που μπορεί να μετακινείται 
είτε ως φορητή συσκευή είτε πάνω σε όχημα) 

• κινητή επικοινωνία (επικοινωνία με κινητά τερματικά) 
• κινητό δίκτυο (δίκτυο επικοινωνίας με κινητά τερματικά) 
• κινητή υπηρεσία (υπηρεσία παρεχόμενη μέσω δίκτυου 

επικοινωνίας με κινητά τερματικά) 

(Ο προσδιορισμός «κινητό» προσιδιάζει – και χρησιμοποιήθηκε 
πρωταρχικά – στο τερματικό, το οποίο πράγματι μπορεί να 
μετακινείται (μπορεί να φέρεται, να μεταφέρεται, να περιάγεται κτλ.). Η 
επικοινωνία (αφηρημένη οντότητα), το δίκτυο (συγκεκριμένη 
οντότητα), η υπηρεσία (αφηρημένη οντότητα) προσδιορίζονται ως 
«κινητά» χωρίς να έχουν τα ίδια καμιά ιδιότητα «κινητότητας», αλλά 
μόνο επειδή πραγματοποιούνται, λειτουργούν ή παρέχονται με κινητά 
τερματικά). 

3. Ο διαγλωσσικός δανεισμός, σύμφωνα και με την αρχή της 
γλωσσικής εντοπιότητας (βλέπε προηγούμενο φύλλο του «Ο») 
καλό είναι να αποφεύγεται. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις, όπως 
στους όρους που είναι ή περιέχουν ξενόγλωσσο κύριο όνομα (π.χ. 
οι μονάδες μέτρησης) όπου ο διαγλωσσικός δανεισμός είναι 
μονόδρομος. Ο διαγλωσσικός δανεισμός είναι είτε άμεσος 
δανεισμός είτε μεταφραστικός δανεισμός. 

Άμεσος δανεισμός 
Ο άμεσος δανεισμός είναι η πλήρης υιοθέτηση όρων από άλλες 
γλώσσες κατά τη διαδικασία του δευτερογενούς σχηματισμού όρων.  
Τα άμεσα δάνεια, κατά κανόνα, μεταγράφονται με ελληνικούς 
χαρακτήρες στην κοντινότερη απόδοση της προφοράς του 
ξενόγλωσσου όρου – με τον απλούστερο δυνατό τρόπο – και 
εντάσσονται στο φωνολογικό σύστημα της ελληνικής (δηλαδή δεν 
προφέρονται με φθόγγους που δεν έχει η ελληνική γλώσσα). Από 
αυτά τα άμεσα δάνεια άλλα είναι αφομοιωμένα και στο κλιτικό 
σύστημα της ελληνικής (κλιτά) και άλλα όχι (άκλιτα). Συχνή εξαίρεση 
ως προς τη φωνολογική αφομοίωση αποτελεί η προφορά των 
δίψηφων συμφώνων μπ, ντ, γκ στο εσωτερικό των λέξεων όταν τα 
δίψηφα αυτά αποδίδουν τα ξενόγλωσσα b, d, g, όπου προφέρονται 
χωρίς ρινικοποίηση του πρώτου μέλους των διψήφων ή όταν τα 
δίψηφα μπ, ντ αποδίδουν τα συμπλέγματα mp, nt, όπου 
προφέρονται χωρίς ηχηροποίηση του δεύτερου μέλους τους 
(δηλαδή χωρίς τις μετατροπές π b, τ d). 
Παραδείγματα: 
μοντέλο (από το ιταλ. modello), κλιτό, φωνολογικά αναφομοίωτο, 
προφ. [μοdέλο] 
τέμπο (από το ιταλ. tempo), άκλιτο, φωνολογικά αναφομοίωτο, 
προφ. [τέmpο] 

αμπέρ (<ampere μονάδα μέτρησης από το κύριο όνομα Ampère), 
άκλιτο, φωνολογικα αναφομοίωτο, προφ. [αmpέρ]. 
Μεταφραστικός δανεισμός 
Κατά τον μεταφραστικό δανεισμό τα μορφολογικά στοιχεία 
(μορφήματα ή ολόκληρες λέξεις) ενός όρου της γλώσσας πηγής 
μεταφράζονται στοιχείο προς στοιχείο για να σχηματίσουν έναν νέο 
όρο στη γλώσσα στόχου. 
Παράδειγμα: 
κοσμοθεωρία (από το γερμ. ουσιαστικό Weltanschauung) 

4. Πολλές φορές υπάρχουν κατασημάνσεις εννοιών που διέπονται 
από ιδιάζοντες μορφοσυντακτικούς κανόνες. Συγκεκριμένα όταν 
αυτές χρησιμοποιούνται, η αναφορά γίνεται άμεσα σε αυτές τις 
ίδιες ως ονόματα των εννοιών που κατασημαίνουν και – έμμεσα – 
σε δεύτερη μοίρα στις κατασημαινόμενες έννοιες. Οι 
κατασημάνσεις αυτές έχουν ονομαστεί ιδιώνυμα. Το ιδιώνυμο 
αντιμετωπίζεται και γράφεται ως κύριο όνομα. Όταν 
χρησιμοποιείται μόνο του κλίνεται σαν κανονικό ουσιαστικό, ενώ, 
όταν αποτελεί προσδιοριστικό συνθετικό (π.χ. ενός διλέκτου), τότε 
μένει αμετάβλητο σε πτώση ονομαστική. 
Παράδειγμα: 〈Πληροφορική〉 η λέξη Εκκίνηση στον σύμπλοκο 
όρο: κουμπί Εκκίνηση. Υπόδειγμα σύνταξης: 
«Για να κλείσετε τον υπολογιστή σας το πρώτο που θα κάνετε είναι 
να πατήσετε με το ποντίκι το κουμπί Εκκίνηση». Με το πάτημα 
της Εκκίνησης βρίσκεστε στην κοινή αρχή μερικών διαδικασιών 
μια από τις οποίες είναι το σταμάτημα του υπολογιστή σας και μια 
άλλη είναι η επανεκκίνησή του.» 
(Στο παράδειγμα αυτό, το όνομα κουμπί Εκκίνηση, του οποίου το 
δεύτερο συνθετικό είναι ιδιώνυμο, σημαίνει «το κουμπί που 
ονομάζεται Εκκίνηση» (ο καθένας θα συμπεράνει ότι με αυτό το 
κουμπί ξεκινά ο υπολογιστής· όμως, με αυτό σταματά ή σταματά 
και ξεκινά πάλι αμέσως ή κάνει και μερικές άλλες εργασίες). Στην 
περίπτωση αυτή αν λεγόταν «...το κουμπί εκκίνησης» θα δινόταν 
λάθος οδηγία: Θα επρόκειτο για το (φυσικό και όχι λογισμικό) 
κουμπί (πλήκτρο) που πρέπει να πιεστεί στην αρχή για να τεθεί ο 
υπολογιστής από την κατάσταση της μη λειτουργίας στην 
κατάσταση λειτουργίας.) 
Τα ιδιώνυμα σχηματίζονται με τους ίδιους μηχανισμούς 
σχηματισμού, όπως και οι συνήθεις όροι. 
Η δραστήρια επιτροπή ΕΛΟΤ-ΤΕΕ/ΤΕ21, που εκπόνησε το 
πρότυπο ΕΛΟΤ 402 και παρακολουθεί την εξέλιξη του αντίστοιχου 
Διεθνούς Προτύπου (ISO 704), στην επόμενη έκδοσή του μπορεί 
να περιλάβει και άλλα είδη μηχανισμών σχηματισμού ελληνικών 
όρων που ενδέχεται να υπάρχουν και δεν είχαν τεθεί υπόψη της. 

Κ.Β. 

Γλώσσα και ορολογία στα ΜΜΕ:  
Σφιχτοί εναντίον χαλαρών 

Άρθρα που εκπέμπουν σήματα SOS για την κατρακύλα της 
γλώσσας των ΜΜΕ από τους μεν. Καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις 
από τους δε. Κάνει κακό η γλώσσα των ΜΜΕ, λένε οι μεν. Δεν 
αποδεικνύεται η επιρροή των ΜΜΕ στη γλώσσα, λένε οι δε. Και 
στη μέση εμείς που δεν είμαστε ούτε δημοσιογράφοι ούτε 
γλωσσολόγοι. Αν δεν έχουμε ήδη στοιχηματίσει, θα πρέπει να 
αποφασίσουμε αν θέλουμε «ένα», «δύο» ή «χι».  

Ναι, ίσως πιο πολύ πρόκειται για «θέλουμε» παρά «κρίνουμε». 
Όταν ο σχετικός ή ο ειδικός εκφέρει μια άποψη, σχεδόν 
συστηματικά παραλείπει να διευκρινίσει αν θέλει να την έχει. Έχω 
την άποψη ότι είναι καλό να πλένω τα δόντια μου κάθε βράδυ· 
όμως θα ήθελα να μην την έχω. Έχω την άποψη ότι είναι καλό να 
σέβομαι τους κανόνες της ορθογραφίας, της γραμματικής και της 
σύνταξης της γλώσσας μας· το θεωρώ τιμή μου και καμάρι μου να 
την έχω. Μέσα μου εύχομαι «ένα». Απέξω μου δεν θα 
συνθηκολογήσω εύκολα με κάτι λιγότερο από «χι».  

Θα ήθελα να έχω έναν οπαδό των «χαλαρών» μπροστά μου για 
να τον ρωτήσω «εσύ, κύριέ μου, τι του λες του παιδιού σου, να 
γράφει με όποια ορθογραφία το εκφράζει καλύτερα;» «Ή μήπως 
έχεις κι όλας ζητήσει από το δάσκαλο να μη διορθώνει τα 
ορθογραφικά λάθη του παιδιού για να αναπτύξει ελεύθερα το δικό 
του στυλ;». «Πού και πώς βάζεις το όριο ανάμεσα στο πού 
επιβάλλεται να είμαστε «χαλαροί» και στο πού επιτρέπεται να 
είμαστε «σφιχτοί»; Νομίζω άνοιξα το ντέρμπυ κερδίζοντας κόρνερ.  

Γράφτηκε σε επιφυλλίδα του ημερήσιου τύπου1 και σχολιάστηκε 
επιδοκιμαστικά2 ότι η γλώσσα δεν επηρεάζεται από τα ΜΜΕ. Ότι 
τα ΜΜΕ διαδίδουν λέξεις, δεν τις επινοούν. Μα, λίγο είναι να τις 
διαδίδουν; Μήπως έτσι δεν παγιώνονται; Και για ποια ΜΜΕ 
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μιλάμε; Προσεκτικότερη μελέτη των αναφορών δείχνει ότι πρόκειται 
κυρίως για έρευνες της επιρροής της ραδιοτηλεόρασης. Αντίθετα, 
συστηματική σύγκριση της γλώσσας των εφημερίδων και της 
ορολογίας της οικολογίας από την Pasqualine Dury3 κατέδειξε 
σχέση αμφίδρομη. Είναι γνωστό ότι επιστημονικοί όροι 
μεταφέρονται με τον καιρό στην καθομιλουμένη σε θέματα που 
ενδιαφέρουν το ευρύ κοινό, όπως το περιβάλλον. Η Dury έδειξε ότι 
η αυξανόμενη χρήση λέξεων σε άρθρα εφημερίδων τις βοηθά να 
μεταπηδήσουν στην ορολογία ενός θεματικού πεδίου. Γι’ αυτό θα 
παρακαλέσω τους καλούς συναδέλφους της ομάδας των χαλαρών 
να επανέλθουν με επιπλέον στοιχεία. Επίσης, θα τους 
παρακαλούσα να τοποθετηθούν, πριν αποκτήσουν τα στοιχεία, στα 
παρακάτω ερωτήματα. Αν περίσσευαν τα ευρήματα μελετών που 
τεκμηριώνουν την επιρροή του γραπτού δημοσιογραφικού λόγου 
στο γραπτό λόγο κάποιας ομάδας, ας πούμε των φοιτητών, τότε θα 
αντιμετώπιζαν κι εμάς τους οπαδούς των σφιχτών με λιγότερη 
συγκατάβαση;  Μήπως ούτε τα λεξικά επηρεάζουν τη γραπτή 
γλώσσα; Και μήπως τα λεξικά δεν επηρεάζονται από κείμενα 
εφημερίδων;  

Σε αφιέρωμα κυριακάτικης εφημερίδας στις τηλεπικοινωνίες4 
διαβάσαμε για τους «παροχείς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών» και 
στην αμέσως επόμενη σελίδα για τον «ανταγωνισμό μεταξύ 
παρόχων». Παροχέας ή πάροχος; Έχει σημασία ποιο από τα 
δύο; (Έχει σημασία αν πούμε προβολέας ή πρόβολος; Σημ.: στην 
Τεχνική Μηχανική, «πρόβολος» είναι πλάκα στηριγμένη σε μία της 
πλευρά, όπως π.χ. τα μπαλκόνια.) Δεν πρέπει να διαλέξουμε; Δεν 
πρέπει να έχουμε διαδικασίες επιλογής εφόσον πρόκειται για 
τεχνικούς όρους; Τρέμω μήπως οι απαντήσεις και σ’ αυτές τις 
ερωτήσεις επηρεάζονται από τις ομάδες των σφιχτών και των 
χαλαρών. Πιο πολύ φοβάμαι πως ναι, λιγότερο ελπίζω στο όχι. 

Η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας καθώς και ομάδες ορολογίας 
ειδικών περιοχών, όπως η Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής 
Ορολογίας (http://www.moto-teleterm.gr/moto_gr.htm), έχουν 
σκοπό το νοικοκύρεμα των όρων, ιδιαίτερα σε γρήγορα 
εξελισσόμενους τομείς με μεγάλο αριθμό εισαγόμενων από τα 
αγγλικά όρων και άρα μεγάλες ανάγκες οροδοσίας. Η ορολογική 
εργασία είναι ομαδική και συναινετική, ενώ οι εναλλακτικοί όροι και 
οι αιτιολογημένες προτάσεις επιλογής υποβάλλονται σε δημόσια 
κρίση. Το προϊόν της ορολογικής εργασίας απευθύνεται τόσο στον 
ειδικό του θεματικού πεδίου όσο και στο μεταφραστή που αναζητά 
την απόδοση ενός όρου στα ελληνικά, ενώ συχνά δίνονται και 
απαντήσεις κατ’ αίτηση.  

Υπάρχει βέβαια ο φόβος ότι τέτοιες πρωτοβουλίες ορολογικής 
εργασίας είναι καταδικασμένες να απευθύνονται μόνο στην ομάδα 
των σφιχτών. Για να κάνουμε το «χι» πιο πιθανό, αν μη τι άλλο, δε 
φτάνει να μιλάμε μόνο μεταξύ μας. Εκπροσωπώντας την Ελληνική 
Εταιρεία Ορολογίας επικοινωνήσαμε μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου με τον υπεύθυνο σύνταξης του ένθετου για τις 
τηλεπικοινωνίες. Πληροφορήσαμε ότι ο παροχέας έχει κριθεί ως 
προτιμώμενος όρος για την απόδοση του αγγλικού όρου provider. 
Δώσαμε και σύντομη τεκμηρίωση, καθώς και οι δύο λέξεις 
υπάρχουν στο διαχρονικό λεξιλόγιο της ελληνικής γλώσσας (π.χ. 
στο Μέγα Λεξικόν Δ. Δημητράκου) με τη σημασία «αυτός που 
παρέχει». Κρίθηκε όμως καταλληλότερη αυτή με την παραγωγική 
κατάληξη «–έας» που, σύμφωνα με το ηλεκτρονικό λεξικό 
Τριανταφυλλίδη, δηλώνει «πρόσωπο που ενεργεί και ειδικότερα 
πρόσωπο με ιδιότητα ή επάγγελμα που έχει σχέση με ό,τι εκφράζει 
η πρωτότυπη λέξη» (π.χ. κουρέας, συγγραφέας). Αν μας 
ευχαρίστησε από μέσα του ο παραλήπτης δεν το μάθαμε ποτέ. 

Δε νομίζω να έχει γίνει δημόσια συζήτηση για την ορολογία σε 
δημοσιογραφικά κείμενα που καλύπτουν τεχνικά θέματα. Θα ήταν 
ευχής έργον να υπάρξει κάποια σχετική ανακοίνωση από 
εκπρόσωπο του δημοσιογραφικού χώρου στο επόμενο συνέδριο 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» που διοργανώνει η Ελληνική 
Εταιρεία Ορολογίας το φθινόπωρο του 2011. Ακόμα καλύτερα θα 
ήταν να υπάρχουν δύο ανακοινώσεις, η μία να εκπροσωπεί την 
τάση των «χαλαρών», η άλλη των «σφιχτών». Έτοιμοι για 
στοιχήματα; 
1 Πόση επιρροή έχουν τα ΜΜΕ; Σ.Α. Μοσχονάς, Καθημερινή 20-4-2008 
2 Υποθέσεις, Π. Μπουκάλας, Καθημερινή 11-5-2008 
3 Dury, P., 2008, The rise of carbon neutral and compensation carbone: A 

diachronic investigation into the migration of vocabulary from the language 
of ecology to newspaper language and vice versa, Terminology, 14:2:230-
248. 

4  Ένθετο «Ανάπτυξη», ΒΗΜΑ, 25-5-2008 
Μ.Π. 

 
 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

3
PT έλα κι εσύ 

1.  αντιστοίχηση και αντιστοίχιση 
Με αφορμή ερώτημα μέλους, το ΓΕΣΥ εξέτασε και ενέκρινε τη 
διάκριση της χρήσης των ουσιαστικών αντιστοίχηση και 
αντιστοίχιση στη Βάση TELETERM: 
Από το αμετάβατο ρήμα αντιστοιχώ > παράγωγο ουσιαστικό: 
αντιστοίχηση. Από το μεταβατικό ρήμα αντιστοιχίζω > 
παράγωγο ουσιαστικό: αντιστοίχιση 
Αν δηλαδή η /antistíxisi/ απλώς υπάρχει ή γίνεται (αυθόρμητα) 
τότε είναι αντιστοίχηση (με ήτα), εάν επιφέρεται / επιβάλλεται / 
διενεργείται / διεξάγεται κτλ. από κάποιον τότε είναι 
αντιστοίχιση (με γιώτα). Φυσικά η διάκριση προκύπτει από το 
συγκείμενο της σχετικής πηγής. 

2.  tracking και anti-tracking 
Από παλιά, ο όρος tracking της 〈ηλεκτροτεχνίας〉 είχε αποδοθεί 
στον ΕΛΟΤ ως «επιφανειακά ρεύματα». Όμως, εκτός του ότι από 
μονολεκτικό αγγλικό όρο προέκυψε διλεκτικός ελληνικός όρος, τα 
επιφανειακά ρεύματα είναι αποτέλεσμα του tracking και όχι 
αυτό καθαυτό το tracking.  
Όπως προκύπτει από τους ορισμούς στη Βάση της IEC: 
tracking είναι η κατάσταση (υποβάθμιση) της επιφάνειας ενός 
μονωτικού, που έχει προκληθεί από τοπικές εκκενώσεις οι οποίες 
σχημάτισαν αγώγιμα/αγωγικά «ίχνη» με αποτέλεσμα να 
δημιουργούνται επιφανειακά ρεύματα. Tracking είναι δηλαδή η 
εμφάνιση/παρουσία τέτοιων «ιχνών».  
Εξέταση του θέματος από την αρχή και επιλογή όρου με βάση το 
ίχνος: Ήδη το παράγωγό του ίχνευση έχει χρησιμοποιηθεί (λεξικό 
Μεμά Κολαΐτη) για την απόδοση της άλλης έννοιας «tracking», 
δηλαδή ως συνώνυμο της ιχνηλάτησης (και πράγματι ίχνευση και 
ιχνηλάτηση μπορούν να θεωρηθούν συνώνυμα για την απόδοση 
της «παρακολούθησης ιχνών»). Εδώ, όμως, η δημιουργία/ 
εμφάνιση/παρουσία ιχνών μπορεί να αποδοθεί με το παράγωγο 
ίχνωση (και να θεωρηθεί και νεολογικό ρήμα ιχνώνω/ιχνώνομαι). 
Με αυτό το σκεπτικό το ΓΕΣΥ υιοθέτησε την πρόταση: 
tracking (ουσ.): ίχνωση (εμφάνιση επιφανειακών αγωγικών ιχνών) 
tracking (επίθ.): ίχνωσικός (εμφανίζων ή αφορών ίχνωση) 
anti-tracking (επίθ.): αντιιχνωσικός (εμποδίζων την ίχνωση). 

Κ.Β. 
 

«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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Συντάκτες φύλλου:  Κώστας Βαλεοντής, Μαρίνα Πανταζίδου 
Εκδοτική Ομάδα:  Κώστας Βαλεοντής, Θεόφιλος Βαμβάκος, 

Άννα Νικολάκη, Κατερίνα Ζερίτη, Τάνια Βαλεοντή 
Τηλέφωνα:  6974321009, 210-8662069 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος (όλα τα φύλλα): http://sfr.ee.teiath.gr/eleto.htm 

Γίνονται δεκτές συνεργασίες. Απαραίτητες προϋποθέσεις τα κείμενα να 
είναι σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, σύντομα και έτοιμα για 
δημοσίευση δίχως να απαιτείται παραπέρα επεξεργασία. 
Τα δημοσιεύματα που προσυπογράφονται με αρχικά απηχούν τις 
προσωπικές απόψεις του/της συντάκτη/συντάκτριάς τους, το πλήρες 
όνομα του/της οποίου/οποίας περιλαμβάνεται στους συντάκτες του 
εκάστοτε φύλλου. 
Τα θέματα των άρθρων της «ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ» έχουν συζητηθεί στο 
ΓΕΣΥ και η δημοσίευση γίνεται ύστερα από απόφασή του. 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή κειμένων του «Ο» με 
την υποχρέωση αφενός να αναφέρεται η πηγή των κειμένων και 
αφετέρου, προκειμένου περί ολόκληρων άρθρων, να εξακολουθήσουν 
αυτά να διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς καμιά 
δέσμευση· σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται άδεια της ΕΛΕΤΟ. 
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Όροι στα Φόρα!  
 

Όχι, δεν πρόκειται για λογοπαίγνιο! Δεν πρόκειται για την 
παρήχηση του ρο που ακούγεται στη φράση (και που μπορεί από 
κάποιους να ερμηνευθεί ως ροή των όρων...)· ούτε πρόκειται για 
την επανάληψη του ορ- που θυμίζει τον όρ-ο κι ας μην είναι δυο 
φορές η ρίζα του! Ούτε πρόκειται να «βγουν» τίποτε κρυφοί όροι 
«στα/στη φόρα»! Ούτε (αφού φόρα < λατ. fora=αγορές!) πρόκειται 
να «βγούμε» στις άλλου είδους «αγορές» για να καλύψουμε το 
υπαρκτό ελληνικό έλλειμμα όρων σε Βάσεις Όρων όπως η ΙΑΤΕ1! 
Όλα αυτά είναι στοιχεία εντελώς συμπτωματικά... Πρόκειται για τη 
νέα ιστοσελίδα που άρχισε να λειτουργεί στον ιστότοπο της 
ΕΛΕΤΟ, την ιστοσελίδα με τίτλο: 

«Όροι στα φόρα»! – Αγγλοελληνικό Γλωσσάριο Όρων που 
έχει προτείνει / υιοθετήσει / εγκρίνει η ΕΛΕΤΟ 

Στην υπόψη ιστοσελίδα αναγράφεται το παρακάτω Εισαγωγικό 
Σημείωμα και γίνεται παραπομπή σε ένα κείμενο σε μορφότυπο .pdf 
όπου περιλαμβάνεται ένα γλωσσάριο όρων με τη μορφή του 
παρακάτω πίνακα ο οποίος θα συμπληρώνεται δυναμικά με τους 
όρους που δημοσιεύονται στο Ορόγραμμα – στη «Γωνιά του ΓΕΣΥ» 
– και με όρους που έχουν προταθεί από μέλη της ΕΛΕΤΟ σε 
διαδικτυακά φόρα – κυρίως στο Translatum.gr – και έχουν εγκριθεί 
από το ΓΕΣΥ: 

Αγγλικός 
όρος 

Ελληνικός 
όρος 

Θεματικό 
πεδίο 

Ιστοσελίδα όπου 
έγινε σχετική 

πρόταση/συζήτηση 
 
To Εισαγωγικό Σημείωμα αναφέρει τα ακόλουθα: 

Εισαγωγικό Σημείωμα 
Το διαρκώς εμπλουτιζόμενο Αγγλοελληνικό Γλωσσάριο Όρων 
«Όροι στα Φόρα» είναι ηλεκτρονικό αρχείο σε φορητό μορφότυπο 
εγγράφου (portable document format – pdf) και περιλαμβάνει 
αντιστοιχίες ισοδύναμων όρων (αγγλικού – ελληνικού), με 
αναφορά του θεματικού πεδίου στο οποίο αυτοί ανήκουν και της 
διεύθυνσης της ιστοσελίδας στην οποία έγινε – και εξακολουθεί 
να υπάρχει στο Διαδίκτυο – η πρόταση ή συζήτηση της υπόψη 
αντιστοιχίας. Ο ενδιαφερόμενος επισκέπτης – αν θέλει – 
επικροτώντας με το ποντίκι τη διεύθυνση αυτή, μπορεί να 
ενημερωθεί περαιτέρω για τον αντίστοιχο όρο.  
Ορισμένες επισημάνσεις: 
1. Το γλωσσάριο αυτό δεν υποκαθιστά τις βάσεις όρων (όπως 

TELETERM, INFORTERM, TERMTERM) τη χρήση των οποίων 
η ΕΛΕΤΟ διαθέτει δωρεάν στο Διαδίκτυο 
(http://www.eleto.gr/gr/termbases.htm) ούτε τα άλλα 
γλωσσάρια που διαθέτει επίσης δωρεάν 
(http://www.eleto.gr/gr/LexicaAndGlossaries.htm). Μερικές 
φορές, μάλιστα, περιλαμβάνει και όρους από τις βάσεις και τα 

                                                 
1  ΙΑΤΕ: InterActive Terminology for Europe – Ευρωπαϊκή Διαδραστική Βάση 
Όρων (η Πολυγλωσσική Βάση Όρων της ΕΕ). 

γλωσσάρια αυτά οι οποίοι προτάθηκαν ή συζητήθηκαν στις 
σχετικές ιστοσελίδες. 
Στο γλωσσάριο αυτό θα καταχωρούνται στο εξής και όλοι οι 
όροι που θα δημοσιεύονται στο Ορόγραμμα (στη στήλη «Γωνιά 
του ΓΕΣΥ») και – αναδρομικά – όλοι οι όροι που έχουν ως 
τώρα δημοσιευτεί σ’ αυτό. 

2. Η παρουσίαση του γλωσσαρίου είναι αλφαβητική ως προς τον 
αγγλικό όρο και είναι εννοιοκεντρική και όχι λεξικεντρική 
όπως συμβαίνει στα γενικά λεξικά. Δηλαδή κάθε λήμμα (κάθε 
αντιστοιχία, κάθε οριζόντια γραμμή του πίνακα) αφορά μία και 
μόνο έννοια. Αν η ίδια λέξη ή φράση κατασημαίνει και άλλη 
έννοια τότε αποτελεί άλλον όρο και καταχωρείται σε χωριστό 
λήμμα (άλλη γραμμή του πίνακα).  

3. Στην ιστοσελίδα στην οποία παραπέμπει κάθε λήμμα μπορεί να 
υπάρχουν και άλλες αποδόσεις, ή και περιγραφές, συνώνυμες 
ή οιονεί συνώνυμες. Εδώ, όμως, από τις αποδόσεις αυτές, 
περιλαμβάνονται μόνο εκείνες τις οποίες πρότεινε ή 
αποδέχτηκε το μέλος της ΕΛΕΤΟ που συμμετέχει στη 
συζήτηση ή προέρχονται από άλλες πηγές της ΕΛΕΤΟ (βάσεις, 
γλωσσάρια, κτλ.) και τις αναφέρει το μέλος. Όλα, όμως, τα 
λήμματα του γλωσσαρίου έχουν εισαχθεί και εγκριθεί-
επικυρωθεί από το ΓΕΣΥ, με  
– κριτήρια τις Αρχές σχηματισμού όρων (βλέπε 

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or102_V05.pdf 
ή 
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=82421.0)  

– και εφαρμογή των Μηχανισμών σχηματισμού ελληνικών 
όρων (βλέπε: 
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or103_V04.pdf 
ή 
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=87704.0) 

4. Οι όροι των βάσεων και των γλωσσαρίων που η ΕΛΕΤΟ 
διαθέτει δωρεάν στο Διαδίκτυο, είναι αποτέλεσμα εργασίας 
ειδικών ομάδων ή επιτροπών και έχουν προκύψει, σε κάθε 
περίπτωση, από συνεργασία και κατιδεασμό 4-10 μελών τα 
οποία έχουν σχέση με το αντικείμενο και όχι μόνο εφαρμόζουν 
τα δύο παραπάνω κείμενα αρχών, αλλά με την πολύχρονη 
οροδοτική εργασία τους έχουν συμβάλει καταλυτικά στη 
διαμόρφωση/διατύπωση αυτών των ίδιων των κειμένων. Οι 
όροι που παράγουν τα όργανα αυτά θεωρούνται εγκεκριμένοι 
από το ΓΕΣΥ.  
Οι όροι που συζητούνται στα διάφορα φόρα προέρχονται από 
συζητήσεις ανομοιογενών κύκλων ολιγάριθμων συνομιλητών 
και όχι συγκροτημένων οργάνων και η έγκρισή τους από το 
ΓΕΣΥ θεωρείται επιβεβλημένη, ώστε να περιληφθούν στο 
παρόν Γλωσσάριο.  
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5. Διευκρινίζεται, τέλος, ότι οι όροι που προτείνει ή υιοθετεί η 
ΕΛΕΤΟ, σε καμία περίπτωση δεν έχουν υποχρεωτικό 
χαρακτήρα. Ο χρήστης είναι αυτός που έχει το δικαίωμα της 
τελικής επιλογής. Η ΕΛΕΤΟ, όμως, έχει σκοπό και προσπαθεί 
ώστε, ανάμεσα στους όρους από τους οποίους αυτός θα 
επιλέξει για την κατασήμανση της συγκεκριμένης έννοιας, να 
υπάρχει τουλάχιστον ένας ελληνικός όρος κατάλληλα 
σχηματισμένος. Το αν αυτός ο όρος τελικά θα επιλεγεί – 
άσχετα από τα όποια αντικειμενικά πλεονεκτήματα που 
παρουσιάζει ο ίδιος – εξαρτάται και από την γλωσσική 
ευαισθησία του χρήστη αλλά και την ορολογική ενημερότητά 
του. Η ΕΛΕΤΟ ενδιαφέρεται και προσπαθεί για την ανάπτυξη και 
των δύο. 
Ανοίξτε και διαβάστε ή αποθηκεύστε το Αγγλοελληνικό 
Γλωσσάριο Όρων “Όροι στα Φόρα” 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Σημειώνεται ότι η ΕΛΕΤΟ (στο πλαίσιο των 
εργασιών των συλλογικών μελών της: ΜΟΤΟ2 και ΤΕ48/ΟΕ13) έχει 
υιοθετήσει το αφομοιωμένο δάνειο: το φόρο πληθ. τα φόρα (< λατ. 
forum πληθ. fora) – που όχι μόνο υπάρχει λεξικογραφημένο στο 
λεξικό Δ. Δημητράκου, αλλά και χρησιμοποιείται σε κάποια μέρη 
της Ελλάδας – με το σκεπτικό ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος 
να γίνει ...οπισθοδρόμηση και αυτό να αντικατασταθεί με το 
αναφομοίωτο δάνειο φόρουμ. Το ίδιο και για τα αφομοιωμένα 
δάνεια στάτο και κονσόρτιο, που τα τελευταία χρόνια τα βλέπουμε 
στην αναφομοίωτη μορφή τους στάτους και κονσόρτσιουμ. Η 
ξεκάθαρη αντιστοιχία των λατινικών καταλήξεων του αρσενικού -us 
πληθ. -i, του θηλυκού -a πληθ. -ae και του ουδετέρου -um πληθ. -
a, προς τις ελληνικές καταλήξεις του αρσενικού -ος πληθ. -οι, του 
θηλυκού -α πληθ. -αι (< σήμερα -ες) και του ουδετέρου -ο(ν) πληθ. 
-α, έδωσε τη δυνατότητα στην λατινική να δεχτεί και να αφομοιώσει 
πάμπολλα δάνεια από την αρχαία ελληνική. Η ίδια αντιστοιχία – 
που λειτουργεί αμφίδρομα – δίνει τη δυνατότητα και στην ελληνική 
τα λίγα σχετικά δάνεια που έχει λάβει ή που ενδέχεται να λάβει από 
τη λατινική να τα αφομοιώσει πλήρως. Γιατί να μην το κάνει; Γιατί 
τα φόρουμ και όχι τα φόρα; Πολύ περισσότερο, αφού το δάνειο 
είναι από τα λατινικά και όχι από τα αγγλικά, γιατί το εντελώς 
απαράδεκτο φόρουμς; 

Κ.Β. 

Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με Ορολογία 

(Διαρκής Κατάλογος του «Ο») 
Ο κατάλογος Συνεδρίων/Συμποσίων/Σεμιναρίων που δημοσιεύεται 
παρακάτω περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν σχέση με Ορολογία 
και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, ή έχουν πρόσφατα 
διεξαχθεί. Η πληροφόρηση του «Ο» για τις εκδηλώσεις αυτές 
προέρχεται κυρίως από τη συχνή ηλεκτρονική ενημέρωση της 
ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέντρο Πληροφοριών για την 
Ορολογία: http://linux.infoterm.org/), και από την EAFT 
(Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-aet.net ), των οποίων η 
ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
1. Ιβηροαμερικανικό Συμπόσιο Ορολογίας Simposio 

Iberoamericano de Terminología RITerm 2010: La terminología: 
puente ineludible de una sólida mediación cultura, 14-19 
September 2010, Buenos Aires, Argentina 
(http://www.traductores.org.ar/nuevo_org/home/default/?id_ruta
=2&nivel2=411)  

2. IX Annual Conference of the European Association of 
Languages for Specific Purposes, 19-22 September 2010, 
Hamburg, Germany 

3. TM-Europe 2010 International Translation Management 
Conference, 30 September - 1 October 2010, Kraków, Poland 

4. LISA Forum Europe (11-14 October 2010, Budapest, 
Hungary) της Localization Industry Standards Association 
(LISA) – https://www.lisa.org/Registration.1539.0.html 

5. Διεθνές Πολυσυνέδριο International Multiconference on 
Computer Science and Information Technology (IMCSIT 2010) 
(18-20 Οκτωβρίου, Hotel Golebiewski, Wisla, Poland) 

                                                 
2 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 Τηλε-
πικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), στα πλαίσια επίσημης συνεργασίας με τον 
Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 

3 ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1: Ομάδα Εργασίας 1 “Ορολογία Πληροφορικής” της Τε-
χνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ48 «Ηλεκτρονική Επεξεργασία Πληροφοριών», 
του ΕΛΟΤ. Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ. 

(Πληροφορίες: http://www.imcsit.org/ (Facebook group: 
http://tinyurl.com/yg6xtdz)  

6. Συνέδριο Μεσογειακών Επιμελητών και Μεταφραστών 
METM10 (Mediterranean Editors and Translators (MET) 2010 
meeting, METM10: Facilitating knowledge transfer -- through 
editing, translation, coaching, 28-30 October 2010, Universitat 
Rovira i Virgili, Campus Catalunya, Tarragona, Spain) – 
www.metmeetings.org. 

7. 6η διοργάνωση του Συμποσίου VSST (Veille Stratégique 
Scientifique & Technologique ) Symposium (Πανεπιστήμιο 
Paul Sabatier, 118, route de Narbonne, Toulouse, France) από 
25 ως 29 Οκτωβρίου 2010. http://www.ampere-
asso.org/Register.asp?ID=08122006145351&LG=FR 

8. 5η Σύνοδος Κορυφής για την Ορολογία στις 12-13 Νοεμβρίου 
2010, στη Βουδαπέστη. (Vth Terminology Summit, November 
12 and 13, 2010, Károli Gáspár University in Budapest 
(Hungary)). – http://www.eaft-aet.net/en/index/  

9. International conference: “Role of Translation in Nation 
Building, Nationalism and Supranationalism” 16-19 December 
2010, New Delhi (India), Instituto Cervantes (Spanish Cultural 
Center), – website: http://www.itaindia.org/itaindia2010.php  

10. International Congress on Neology in Romance Languages 
(CINEO), Second edition of CINEO, University of São Paulo in 
December 2010. (iemalves@uol.com.br ) 

Κ.Β. 

Γραπτή νεοελληνική γλώσσα και 
φωνητικη 

Θέλω και εγώ να σας απασχολήσω με ένα θέμα αναφορικά με την 
σχέση της γραπτής νεοελληνικής με την φωνητική νεοελληνική, 
με την πεποίθηση ότι αξίζει μιας ευρύτερης συζήτησης και ενός 
προβληματισμού.  
Λένε κάποιοι οτι (πρέπει να) γράφουμε όπως μιλάμε. Κάνουν 
κάποιο λάθος! Για να μην καταφύγουμε σε ανιαρές ίσως θεωρίες 
ας πάμε στα παρακάτω παραδείγματα, αφού όμως προηγουμένως 
δεχθούμε οτι στον γραπτό λόγο πρέπει  να  γράφουμε «μην» και 
όχι «μη» (εξαιρέσει βέβαια φράσεων όπως  «στο μη περαιτέρω», 
«το μη χείρον» κλπ.), «τον» (για το αρσενικό) και όχι «το», «στον»  
(για το αρσενικό) και όχι «στο», «την» και όχι  «τη», «στην» και όχι 
«στη» (όλα αυτά ανεξαρτήτως του γράμματος με το οποίο αρχίζει η 
επόμενη λέξη και τούτο για την αποφυγή παρανοήσεων). Δεν 
πρέπει δηλαδή, κατ ‘ εμέ, να γράφουμε «τη γάτα» ή «το σκύλο» ή 
«το Γιάννη» ή «τη γυναίκα» μόνο και μόνο  επειδή φωνητικά (και 
πολύ σωστά βέβαια) λέμε «tiγata», «toskilo», «tojani», 
«tijineka».  
Στη συνέχεια παραθέτω φράσεις από τις οποίες προκύπτει 
εναργώς η διαφορά μεταξύ της γραπτής νεοελληνικής και της 
φωνητικής διάστασής της:  
1) δεν τον πέρασε στην τρίτη τάξη για να είναι εντάξει  με την 

συνείδησή του 
[δendomberase stindriti taksi ja na ine endaksi me ti 
siniδisi tu] 

2) τον ξέγραψε από φίλο 
[tongzeγrapse apo filo] 

3) δεν μπορούσε να τον πείσει  
[δe(m)boruse na dombisi] 

4) μα την πίστη μου 
[mati(m)bisti mu] 

5) στην Κοζάνη τους δίδαξε τον διαφορικό λογισμό 
[sti(n)gozani tuz δiδakse to δiaforiko lojizmo] 

 

Απο τα παραδείγματα προκύπτει ότι γράμματα (σύμφωνα π, τ, ν, 
κ, σ, ς) που υπάρχουν στις γραπτές παραπάνω φράσεις δεν 
εκφέρονται καν στην φωνητική εκδοχή ενώ, αντίθετα, εκφέρονται 
φωνήματα που δεν εμφανίζονται στην γραπτή εκδοχή (γκ=g,ντ=d, 
ζ=z). Τρανή επίρρωση βέβαια της διαφοράς της φωνητικής και της 
γραπτής μας γλώσσας αποτελεί η εκφορά των  νεοελληνικών 
δίψηφων φωνηέντων «αι», «ει» κλπ. Αλλιώς γράφονται και αλλιώς 
εκφέρονται (εις πείσμα των ...ερασμικών).  
Ένας ξένος αναγνώστης έχοντας μπροστά του ένα νεοελληνικό 
κείμενο δεν μπορεί να το εκφέρει σωστά βασιζόμενος, και μόνον, 
στην σωστή προφορά των μεμονωμένων γραμμάτων, γιαυτό και η 
..απόδοση  του κειμένου είναι εν προκειμένω αστεία.   
Αρα, για μια ακόμη φορά, ο ισχυρισμός «γράφουμε όπως μιλάμε» 
είναι έωλος.  
Αντίστοιχα παραδείγματα υπάρχουν στις πλέον γνωστές ξένες 
γλώσσες. Ας αφήσουμε τα αγγλικά όπου υπάρχουν ελάχιστοι  
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κανόνες προφοράς και ας πάμε πχ. στα γαλλικά. Είναι δυνατόν να 
διαβαστούν με μόνη γνώση την προφορά των μεμονωμένων 
γραμμάτων; Θα τρίξουν τα κόκκαλα του Ρακίνα, εάν διαβάσεις το 
eau (νερό) αντί «ο» πχ. «εάου»! Το ίδιο και στα ιταλικά. Αν 
διαβάσεις το «spiaggia» σπιάτζια και όχι σπιάτζα ο μέσος 
μορφωμένος ιταλός θα μειδιάσει ή (σε πολύ ακραία περίπτωση) δεν 
θα  καταλάβει ποιά λέξη του λες.  
Όλα τα ανωτέρω και πολλά ακόμη, που εκφεύγουν των πλαισίων 
του λογικά διατιθέμενου χώρου του ΟΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, συνάδουν 
στο ότι η γραπτή και η φωνητική εκδοχή της νεοελληνικής 
αποτελούν δύο διακεκριμένες οντότητες που δεν πρέπει να 
συγχέονται ούτε να σχετίζονται με  ατυχείς εκφορές μεμονωμένων 
γραμμάτων (tinpatra, tinkatastasi, tintripa, tinparoxi… όπως 
κατά κόρον ακούγεται από νεοάγλωσσους των ΜΜΕ). Την σχέση 
τους την διέπουν οι φωνητικοί κανόνες εκφοράς και μόνον αυτοί. 
Εύχομαι το μικρό αυτό άρθρο να εισφέρει, και αυτό, στην αίσθηση 
της ανάγκης για μία, όπως έγραψα παραπάνω, ευρύτερη συζήτηση 
από την οποία η νεοελληνική μας γλώσσα δεν έχει τίποτα να χάσει.   

Θ.Β. 

Ένας καθηγητής με τις μεταβολές του... 
Γιατί η λέξη καθηγητής διαφέρει τόσο ριζικά από τη λέξη professor 
κοινή σε όλες τις δυτικές γλώσσες; 
Ο όρος εμφανίζεται στα Πανεπιστήμια του Μεσαίωνα. Όταν 
ιδρύονται τα πρώτα πανεπιστήμια στον 12ο αιώνα, είναι θεσμός 
μοναστικός και εκκλησιαστικός με γλώσσα τους τα λατινικά. Ο 
ετυμολογικός πρόγονος του όρου professor είναι η λέξη (ρήμα) 
profiteor. Στο λατινικό λεξικό του Σ. Κουμανούδη αποδίδεται ως: 
επαγγέλλω, δηλώ, ομολογώ, διδάσκω τι (επιστήμη ή τέχνη). 
Στα πρώτα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια ο όρος αποκτά και άλλη 
απόχρωση: υπονοεί και την εξουσία του μεσαιωνικού δασκάλου 
που περιβάλλεται ένδυμα θρησκευτικό.  
Οι «γνώμες» και οι διδασκαλίες έχουν την έγκριση της Εκκλησίας ή 
τουλάχιστον την ανοχή της. Άρα, ελέω Θεού, αποπνέουν την 
αυθεντία και την εξουσία. Ο professor κατέχει την κορυφαία θέση. 
Μετά την Αναγέννηση το νόημα του τίτλου παραλλάζει και ιδίως 
μετά την επιστημονική επανάσταση. Στη χροιά της λέξης 
προστίθεται μια άλλη απόχρωση. Ο όρος παραπέμπει πλέον και 
στην κοινωνική εξουσία του δασκάλου-επιστήμονα βασισμένη στην 
αυθεντία της επιστημονικής γνώσης. Στην αυθεντία αυτή 
προστίθεται η νομιμότητα της πανεπιστημιακής έδρας που πηγάζει 
από τη νομιμότητα την κρατική. 
Στις πρώτες φάσεις της Βιομηχανικής Επανάστασης η λατρεία της 
τεχνολογίας καθιερώνεται. Οι άνθρωποι πιστεύουν ακράδαντα ότι η 
Επιστήμη και η εφαρμογή της είναι ο ευλογημένος δρόμος που θα 
οδηγήσει την ανθρωπότητα στην συνεχή πρόοδο, στην ευμάρεια 
και στην ευημερία. 
Οι καθηγητές, καλοστηριγμένοι στην ιδεολογία του επιστημονι-
σμού, δρέπουν τους καρπούς τους. Στο κύρος του λειτουργήματος 
προστίθεται το κύρος του επαγγέλματος·  ενός επαγγέλματος που 
στέκεται ψηλά όχι μόνο στην κοινωνική ιεραρχία, αλλά και στην 
οικονομική, επειδή αποφέρει αμοιβές ανάλογα με τον επιστημονικό 
κλάδο του καθενός, τα συγγραφικά δικαιώματα ή τις ευρεσιτεχνίες 
που επινοεί η κεφαλαιοκρατική οικονομία. Έτσι ο professor κατέχει 
πλέον μια καλή θέση και στην οικονομική ιεραρχία. 
Σήμερα έχει λησμονηθεί αυτό που εσήμαινε ο όρος στην 
ετυμολογική του κυριολεξία. Το τωρινό πολυσύνθετο νόημα 
καλύπτει το αρχικό, σβήνοντας οριστικά την ουδετερότητα της 
ετυμολογίας. Η λέξη φέρνει στο νου όχι μόνο το διδασκαλικό, αλλά 
πολλαπλά κοινωνικά πρόσωπα του professor – του καθηγητή. 
Στη νεότερη ελληνική γλώσσα η λέξη θα επανεμφανιστεί με τη 
σημερινή της έννοια τον 19ο αιώνα. Χρησιμοποιείται στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών ήδη από την ίδρυσή του το 1837 και ακόμη 
νωρίτερα στην Ιόνιο Ακαδημία. 
Ένας άγνωστος λόγιός μας, της εποχής, την ανέσυρε από το 
αρχαιοελληνικό λεξιλόγιο· ο οποίος, όμως, δεν δημιούργησε νέα 
σύνθετη κατασκευή, όπως είναι τόσοι νεολογισμοί, αλλά μετέφρασε 
τον όρο professor. Είναι ένας τυπικός Έλληνας εκείνης της εποχής 
που αποφασίζει να επιλέξει αυτόν τον όρο και έχει συνείδηση ότι 
ακριβολογεί: ο καθ-ηγητής ηγείται... 
Κατ’ αρχήν ο καθηγητής ηγείται βέβαια μιας εσωτερικής Πανεπι-
στημιακής Ιεραρχίας και, κατά προέκταση, κατέχει ηγετική θέση και 
στην ιεραρχία της κοινωνίας του. Από αυτή την άποψη ο 
νεοελληνικός όρος ακριβολογεί περισσότερο από τον δυτικό. 
ΑΡΘΡΟ: «ΤΟ ΒΗΜΑ» 11/10/98 Δ.Π. 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ 
Η εξόφληση των συνδρομών των μελών (από το 2011: 30 € 
ετησίως) γίνεται με καταβολή στον τραπεζικό λογαριασμό της 
ΕΛΕΤΟ  

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, Αρ. λογ. 671/48010084  
IBAN: GR95 01106710 00006714 8010084. 

Προσοχή! Κατά την κατάθεση να ζητάτε να καταχωρηθεί 
το όνομά σας και να καταβάλλετε τα τυχόν τραπεζικά 
έξοδα. 
Είναι απαραίτητη η αποστολή αντιγράφου της απόδειξης είτε 
τηλεομοιοτυπικά στον αριθμό 210 8068299 είτε ηλεκτρονικά 
στη διεύθυνση valeonti@otenet.gr. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Το Ορόγραμμα αποστέλλεται δωρεάν σε 3.000 περίπου 
αποδέκτες συμπεριλαμβανομένων και των μελών της ΕΛΕΤΟ. Η ανωτέ-
ρω υποχρέωση συνδρομής αφορά μόνο εκείνους που έχουν εγγραφεί 
μέλη της ΕΛΕΤΟ, δηλ. έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
μελών και συμμετέχουν και στις άλλες δραστηριότητές της ΕΛΕΤΟ. Ο 
Κατάλογος των ενεργών μελών δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα: 
http://www.eleto.gr/download/Members/ListOfActiveMembers_GR.pdf.  
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1.  outliers ελληνικά & μονολεκτικά: έκτοπα 
Με αφορμή ερώτημα του μέλους Μαρίνας Πανταζίδου 
εξετάστηκαν κατάλληλες αποδόσεις για την έννοια “outliers” της 
〈στατιστικής〉 που αντιπροσωπεύει τιμές ή σημεία που «ξεφεύ-
γουν», «ξεμακραίνουν» πολύ (είτε προς τα πάνω είτε προς τα 
κάτω) από ένα δεδομένο σύνολο τιμών (π.χ. στατιστικό δείγμα). 
Για την έννοια αυτή «κυκλοφορούν» διάφοροι όροι όπως: ακραίες 
τιμές / ακραία σημεία, αποκλίνουσες τιμές, έκτοπες τιμές, και (πιο 
συχνά) έκτροπες τιμές. Το ΓΕΣΥ υιοθέτησε τελικά την πρόταση: 

outliers  έκτοπες τιμές, έκτοπα σημεία, έκτοπα 
(Σημειώνεται ότι στην ιατρική υπάρχει το έκτοπο όργανο: όργανο 
που δεν είναι στην  κανονική του θέση). 

2.  quantum bit, qubit  κβαντικό δυφίο, 
κβαντοδυφίο 

Με αφορμή σχετική διαδικτυακή συζήτηση, η Ομάδα ΤΕ48/ΟΕ1 
«Ορολογία Πληροφορικής», συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ, 
ενημέρωσε το ΓΕΣΥ ότι υιοθέτησε τις αποδόσεις: 

quantum bit, qubit  κβαντικό δυφίο, κβαντοδυφίο 
ως ενταγμένες πλήρως στους τρόπους οροδοσίας των διάφορων 
κβαντικών μεγεθών που κατασημαίνονται είτε με το επίθετο 
κβαντικός είτε με το συνθετικό κβαντο- όπως κβαντοφυσική 
(κβαντική φυσική), κβαντοηλεκτρονική (κβαντική ηλεκτρονική), 
κβαντομηχανική (κβαντική μηχανική) κ.ά.  
Ο όρος κβαντοδυφίο προστίθεται στους πολλούς σύμπλοκους 
όρους – κυρίως τηλεπικοινωνιακούς – που εκμεταλλεύονται την 
απόδοση του bit με το, μονολεκτικό και σύντομο, σύμμειγμα 
δυφίο. 
Επίσης, η Ομάδα υιοθέτησε και τους όρους: 

tangible electronic edition  υλική ηλεκτρονική έκδοση 
intangible electronic edition  άυλη ηλεκτρονική έκδοση 

 

3.  βιβλιομεταγωγή και βιβλιοθηρία 
Υποβλήθηκε στο ΓΕΣΥ πρόταση της ΤΕ48/ΟΕ1 για ομάδα 
συναφών όρων που αφορούν την έννοια “bookcrossing” και την 
εφαρμογή της. Ο ορισμός της έννοιας αυτής είναι: 

bookcrossing (ουσιαστικό) = η πρακτική του να αφήνεις 
ένα βιβλίο σε δημόσιο χώρο για να το βρουν και να το 
διαβάσουν άλλοι, οι οποίοι στη συνέχεια θα κάνουν το ίδιο 
(Επίτομο λεξικό της Οξφόρδης – Αύγουστος 2004) 

Οι αποδόσεις που προτείνει η ΤΕ48/ΟΕ1 περιλαμβάνουν και 
συνώνυμα, που εμφανίζονται, αν και όχι με μεγάλη συχνότητα στο 
Διαδίκτυο. Η πρώτη από τις αποδόσεις θεωρείται προτιμώμενος 
όρος: 
                                                 
4  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
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bookcrossing   βιβλιομεταγωγή, βιβλιοδιάθεση, 
βιβλιοαπελευθέρωση 

bookcrosser   βιβλιομεταγωγέας, βιβλιοδιαθέτης, 
βιβλιοαπελευθερωτής 

book hunting   βιβλιoθηρία, βιβλιοκυνηγητό 
book hunter   βιβλιoθήρας, βιβλιοκυνηγός 

 

4.  empathy και συμπάθεια 
Το ΓΕΣΥ, ύστερα από ερώτημα του Δώρου Λοϊζίδη σχετικά με την 
απόδοση της λέξης empathy, που δηλώνει την ικανότητα κάποιου 
να κατανοεί τη συναισθηματική κατάσταση του άλλου, εξέτασε και 
έδωσε τις αποδόσεις: κατανόηση, συμπάθεια, συμμερισμός, 
συνταύτιση, επισημαίνοντας ότι το ποια μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε κάθε περίπτωση θα εξαρτηθεί από την εκάστοτε συγκεκριμένη 
έννοια του συγκειμένου. 
 

5.  Τι συμβαίνει με τον αγγλικό όρο 
calibration; 

Σε πολλούς τεχνικούς τομείς και ιδίως στις περιοχές 〈Τυποποίηση〉, 
〈Μετρολογία〉, 〈Δοκιμές〉 συναντάται συχνά ο αγγλικός όρος 
calibration (ενός οργάνου μέτρησης). Η λέξη calibration εδώ 
κατασημαίνει δύο έννοιες, είναι δηλαδή στην πραγματικότητα δύο 
όροι. Ο ειδικός του σχετικού τομέα, που γνωρίζει και τις δύο 
έννοιες, καταλαβαίνει κάθε φορά για ποια έννοια πρόκειται· όταν, 
όμως, θελήσει να διακρίνει στα ελληνικά τις έννοιες πρέπει να 
χρησιμοποιήσει χωριστό όρο για την καθεμιά· όσο για έναν 
μεταφραστή μη ειδικό στον σχετικό τομέα, η απόδοση στα ελληνικά 
της λέξης calibration είναι συχνά «πονοκέφαλος». 
Με αφορμή σχετική διαδικτυακή συζήτηση όπου διατυπώθηκε η 
απορία γιατί στη Βάση TELETERM η λέξη calibration σε άλλα 
λήμματα αποδίδεται ως βαθμονόμηση και σε άλλα ως 
διακρίβωση, η ΜΟΤΟ ενημέρωσε σχετικά το ΓΕΣΥ: 
Η βαθμονόμηση και η διακρίβωση δεν είναι συνώνυμα· 
αποδίδουν δύο διαφορετικές έννοιες που εμπλέκονται στους 
διάφορους όρους της TELETERM και δεν γίνεται να εναλλαγούν. 
Όπου είναι διακρίβωση δεν μπορεί να μπει βαθμονόμηση και 
τανάπαλιν. Η διαφορά των δύο εννοιών πρόχειρα μπορεί να 
αποδοθεί ως εξής: 
calibration (πριν από κάθε μέτρηση)  βαθμονόμηση 
calibration (σε τακτά διαστήματα σε εργαστήριο)  διακρίβωση 
 
Οι ακριβείς ορισμοί των δύο εννοιών δίνονται στο Ελλληνικό 
Πρότυπο ΕΛΟΤ 556.2 (για τον τομέα της 〈Ακουστικής〉) και είναι οι 
εξής: 

«1.34  Βαθμονόμηση ενός μετρητικού οργάνου είναι η 
ρύθμιση που κάνει ο χειριστής του οργάνου πριν από μία 
μέτρηση για να εξασφαλίσει ορθότητα στην τιμή του 
μετρούμενου μεγέθους. 
Συνήθως η βαθμονόμηση συμπεριλαμβάνει μέτρηση μιας 
πρότυπης τιμής του μεγέθους η οποία δίνεται από κάποια 
διάταξη (βαθμονομητήρας) 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Η βαθμονόμηση γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή του οργάνου. Στην περίπτωση που το όργανο 
αναφέρεται ότι συμφωνεί με κάποιο Πρότυπο οι οδηγίες αυτές θα 
πρέπει να συμφωνούν απόλυτα με τις διαδικασίες βαθμονόμησης 
που καθορίζει το Πρότυπο. 

1.35  Βαθμονομητήρας είναι διάταξη ή συσκευή που 
δημιουργεί μια πρότυπη τιμή ενός μεγέθους και χρησιμεύει 
για τη βαθμονόμηση (1.34) των μετρητικών οργάνων με 
τα οποία μετριέται το υπόψη μέγεθος. 

1.36  Διακρίβωση ενός μετρητικού οργάνου είναι 
περιοδικός λεπτομερειακός έλεγχος και βαθμονόμηση 
(1.34) του οργάνου με τη χρήση πρότυπων οργάνων 
εξασφαλισμένης ορθότητας (1.28) και σταθερότητας. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Η διακρίβωση έχει διάφορες βαθμίδες, από τη 
διακρίβωση που γίνεται στο ίδιο το ενδιαφερόμενο εργαστήριο, 
όταν αυτό διαθέτει ορισμένα κατάλληλα πρότυπα όργανα, ως τη 
διακρίβωση που γίνεται με πρότυπα όργανα που έχουν εξαιρετικά 
υψηλή ορθότητα και σταθερότητα και που μπορεί να υπάρχουν σε 
ένα και μοναδικό εργαστήριο στον κόσμο. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 – Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι η 
διακρίβωση ενός οργάνου πρέπει να γίνεται με όργανα 
διακριβωμένα από μια ψηλότερη βαθμίδα διακρίβωσης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 – Η διακρίβωση των οργάνων ενός εργαστηρίου 
πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και, σύμφωνα με 
το διεθνή πρότυπα, όχι μεγαλύτερα από δύο χρόνια. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4 – Κάθε όργανο οφείλει να έχει πάνω του ετικέτα, 
όπου αναγράφεται η ημερομηνία της τελευταίας καθώς και η 
ημερομηνία της επόμενης διακρίβωσής του.» 

6.  Όροι από Ευρωπαïκά Πρότυπα 
Ύστερα από αντίστοιχα ερωτήματα της Χριστίνας Καπράνου, 
στελέχους του ΕΛΟΤ, ενημερώθηκε το ΓΕΣΥ και υιοθέτησε τους 
παρακάτω όρους. 
α. ο όρος gamut of colours θεωρήθηκε συνώνυμο του όρου 

colour gamut, που η ΜΟΤΟ έχει αποδώσει ως κλίμακα 
χρωμάτων, και υπάρχει ήδη στη Βάση TELETERM: 

gamut of colours = colour gamut  κλίμακα χρωμάτων 
β. Η λέξη clamp δεν αποδίδεται στην 〈Τυποποίηση〉 με έναν όρο 

γιατί δεν αντιστοιχεί μόνο σε μία έννοια, αλλά σε δύο· αλλού 
είναι σφιγκτήρας και αλλού είναι αρπάγη και δεν είναι το 
ίδιο πράγμα!. Τόσο στη Βάση TELETERM όσο και στη Βάση 
Όρων του ΕΛΟΤ υπάρχουν διαφορετικοί όροι με αυτές τις δύο 
αποδόσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται οι όροι: 
TELETERM: 

Αγγλικός όρος Ελληνικός όρος 
absorbing clamp method μέθοδος απορροφητικής 

αρπάγης 
cable clamp σφιγκτήρας καλωδίου  
capacitive clamp χωρητική αρπάγη 
clamp-on ammeter αμπερόμετρο αρπάγης 
connection clamp αρπάγη σύνδεσης 
current clamp αρπάγη ρεύματος 

 
ΕΛΟΤ: 

Αγγλικός όρος Ελληνικός όρος 
fixing clamp σφιγκτήρας στερέωσης 
holding clamp σφιγκτήρας 

συγκράτησης 
injection clamp αρπάγη έγχυσης 
insulation piercing 

clamping unit 
μονάδα σύσφιγξης με 
διάτρηση μόνωσης 

intermediate clamp ενδιάμεσος σφιγκτήρας 
 

Κ.Β. 
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8ο Συνέδριο 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 

10-12 Νοεμβρίου 2011, Αθήνα 
Πρόσκληση για υποβολή ανακοινώσεων 

Η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ), σε συνεργασία με το 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
(ΤΕΕ), τον Οργανισμό για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας 
(ΟΔΕΓ) και άλλους φορείς που θα ανακοινωθούν στην 
ιστοσελίδα του Συνεδρίου διοργανώνουν το 8ο Συνέδριο 
“Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία”. Το Συνέδριο θα διεξαχθεί 
στην Αθήνα στις 10-12 Νοεμβρίου 2011. 
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση αφενός της 
σημερινής κατάστασης της ελληνικής γλώσσας στην ορολογική 
της διάσταση και αφετέρου μεθόδων, πρακτικών και εργαλείων 
της σύγχρονης επιστήμης της Ορολογίας και της εφαρμογής 
τους στην ελληνική γλώσσα – μονογλωσσικά και/ή διαγλωσσικά 
– για την προώθηση της ορολογικής έρευνας και τη συμβολή 
στον σύγχρονο ορολογικό εμπλουτισμό της ελληνικής γλώσσας. 
Θεματολόγιο του Συνεδρίου: 
1 Γλωσσολογικές-Οντολογικές αρχές Ορολογίας (Ορολογία και 

γνώση, αρχές και μέθοδοι οροδοσίας κτλ.) 
2 Διδακτική και Ορολογία 
3 Ορολογία συγκεκριμένων θεματικών πεδίων – Λεξικογραφικές 

και ορογραφικές μελέτες – Συγχρονική και διαχρονική θεώρηση 
4 Ορολογικοί πόροι (ειδικά ερμηνευτικά ή πολύγλωσσα λεξικά, 

συλλογές όρων, σώματα ειδικών κειμένων) – Νέες τεχνολογίες 
και Ορολογία 

5 Τυποποίηση ορολογίας (διεθνοποίηση εννοιών και διαγλωσσική 
τυποποίηση και αντιστοίχιση όρων, προτάσεις ορολογίας) 

6 Ορολογία και μετάφραση 
7 Διάχυση και χρήση των όρων – Ορολογική πολιτική και ρύθμιση 
8 Δραστηριότητα φορέων και οργάνων Ορολογίας 
Γλώσσες: 
Επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η ελληνική, η αγγλική και 
η γαλλική. 
Κρίσιμες ημερομηνίες: 
Υποβολή περιλήψεων ως τις: 15 Μαρτίου 2011 
Κρίση των περιλήψεων ως τις: 10 Απριλίου 2011 
Υποβολή πλήρων κειμένων ως τις:  15 Ιουνίου 2011 
Περιλήψεις και κείμενα: 
Οι εισηγητές που επιθυμούν να παρουσιάσουν ανακοίνωση στο 
συνέδριο θα υποβάλουν περίληψη σε δύο ηλεκτρονικά 
αντίτυπα της μορφής .doc (κείμενο Word συμβατό με την 
έκδοση MS Office 2000) σε μία από τις επίσημες γλώσσες του 
συνεδρίου, με έκταση το λιγότερο 200 και το πολύ 300 λέξεις.  
 

Στο ένα από τα αντίγραφα της περίληψης θα πρέπει να 
αναγράφονται 
α) ο υπέρτιτλος: 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και 

Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011,  
β) ο τίτλος της ανακοίνωσης 
γ) η θεματική ενότητα στην οποία εντάσσεται η ανακοίνωση και 
δ) τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, ταχ. διεύθυνση, 

τηλέφωνο, τηλεομοιότυπο, ηλ-διεύθυνση) του συγγραφέα ή 
των συγγραφέων. 

Στο άλλο αντίγραφο θα αναγράφονται μόνο τα α), β) και γ). 
Τα δύο ηλεκτρονικά αντίγραφα της περίληψης πρέπει να 
σταλούν με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ως συνημμένα, στη 
διεύθυνση: valeonti@otenet.gr εντός της παραπάνω 
προθεσμίας. 
Μετά την κρίση των περιλήψεων από την Επιστημονική 
Επιτροπή του Συνεδρίου, οι συγγραφείς που θα επιλεγούν θα 
λάβουν ειδικές προδιαγραφές για τη σύνταξη των πλήρων 
κειμένων των ανακοινώσεών τους. 
Πληροφορίες: 
Γραμματεία του Συνεδρίου: τηλ. +30 210 9323243, +30 
6977529164, ηλ-ταχ. pinelpap@otenet.gr 
Οργανωτική Επιτροπή: τηλ. +30 6974321009, ηλ-ταχ. 
valeonti@otenet.gr  
Ιστότοπος: http://www.eleto.gr/gr/Conference08.htm 

 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
σας εύχεται Καλή Χρονιά 

και σας προσκαλεί στην καθιερωμένη 
συνεστίαση και κοπή της πίτας 

την Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2011, ώρα 
20:00, στο ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ, Λεωφόρος 
Βασιλίσσης Αμαλίας 10, 10557, Αθήνα,  

τηλ. 2103237301 
Τιμή συμμετοχής 35 ευρώ το άτομο.  
Δηλώσεις συμμετοχής: το αργότερο ως τις 2-2-10 

στα τηλέφωνα: 6974321009, 6944421417 ή 
ηλεκτρονικά στο ηλ-ταχ.: valeonti@otenet.gr 
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Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με Ορολογία 

(Διαρκής Κατάλογος του «Ο») 
Ο κατάλογος Συνεδρίων/Συμποσίων/Σεμιναρίων που δημοσιεύεται 
παρακάτω περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν σχέση με Ορολογία 
και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον ή έχουν πρόσφατα 
διεξαχθεί. Η πληροφόρηση του «Ο» για τις εκδηλώσεις αυτές 
προέρχεται κυρίως από τη συχνή ηλεκτρονική ενημέρωση της 
ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέντρο Πληροφοριών για την 
Ορολογία: http://linux.infoterm.org/), και από την EAFT 
(Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-aet.net ), των οποίων η 
ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
1. 5η Σύνοδος Κορυφής για την Ορολογία στις 12-13 Νοεμβρίου 

2010, στη Βουδαπέστη. (Vth Terminology Summit, November 
12 and 13, 2010, Károli Gáspár University in Budapest 
(Hungary)). – http://www.eaft-aet.net/en/index/  

2. International conference: “Role of Translation in Nation 
Building, Nationalism and Supranationalism” 16-19 December 
2010, New Delhi (India), Instituto Cervantes (Spanish Cultural 
Center), – website: http://www.itaindia.org/itaindia2010.php  

3. International Congress on Neology in Romance Languages 
(CINEO), Second edition of CINEO, University of São Paulo in 
December 2010. (iemalves@uol.com.br ) 

4. 3η Συνάντηση Εργασίας Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων, 
Θεσαλονίκη, 12, 13 και 14 Μαΐου 2011. Υποβολή περιλήψεων 
ως τις 31-1-11 (metafrasi@frl.auth.gr). 

5. Training sessions and conference: TOTh 2011 “Terminology 
and Ontology: Theories and applications”, 24-27 May 2011, 
Annecy (France) (http://www.porphyre.org/toth/toth-2011) 

6. REALITER: “Multilingualism and Terminology Practices”, 1 June 
2011, Quebec (Canada) (http://www.realiter.net/spip.php? 
rubrique170. 

7. XIX World Congress Bridging Cultures, 1-4 August 2011, San 
Francisco, California (USA). (http://www.fit2011.org/index.htm)  

8. 6th International Symposium on Politeness / Ankara, Turkey, 
11-13 July 2011, Call Deadline: 20-Feb-2011, Web Site: 
http://www.isp2011.org  

Κ.Β. 
 

Και τα 105 φύλλα του Ορογράμματος 
σε ενιαίο ηλεκτρονικό αρχείο! 

Η ΕΛΕΤΟ, ως μη κερδοσκοπική επιστημονική ένωση που βασίζεται 
στις συνδρομές των μελών της, αντιμετωπίζει οικονομικό 
πρόβλημα· το πρόβλημα αυτό επιδεινώνεται λόγω της γενικότερης 
οικονομικής κρίσης που δυσχεραίνει ακόμα και την καταβολή της 
ετήσιας συνδρομής (ήταν 20 € και από το 2011 έγινε 30 €) από τα 
μέλη της. 
Με την παρούσα ανακοίνωση η ΕΛΕΤΟ απευθύνεται στα μέλη και 
στους φίλους της για να την ενισχύσουν οικονομικά, έχοντας, όμως, 
και μια προσφορά γι’ αυτούς: Όλα τα φύλλα του Ορογράμματος σε 
ένα ενιαίο ηλεκτρονικό αρχείο (390 σελίδων) σε μορφότυπο pdf το 
οποίο είναι αναγνώσιμο από κάθε σύστημα υπολογιστή και στο 
οποίο μπορεί να γίνει αναζήτηση με οποιοδήποτε όρο και να βρεθεί 
αν και πού γίνεται λόγος γι’ αυτόν.  
Το αρχείο αυτό μπορεί να σταλεί ως συνημμένο με το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο ή εγγεγραμμένο σε σύμπυκνο δίσκο (CD) με το 
κανονικό ταχυδρομείο. Στην πρώτη περίπτωση το κόστος είναι 20 € 
για τα μέλη και 25 € για τα μη μέλη. Στη δεύτερη περίπτωση θα 
υπάρχει επιβάρυνση 5 € – για την εγγραφή, συσκευασία και 
ταχυδρόμηση – που θα προστεθεί στα παραπάνω ποσά.  
Τρόπος απόκτησης: 
Καταθέστε το σχετικό ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό της 
ΕΛΕΤΟ: 

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, Αρ. λογ. 671/48010084  
IBAN: GR95 01106710 00006714 8010084. 

ζητώντας να καταχωρηθεί το όνομά σας και καταβάλλοντας τα 
τυχόν τραπεζικά έξοδα. Ενημερώστε μας για την κατάθεση είτε 
τηλεφωνικώς στους αρ. τηλεφώνου 210 8662069, 6974321009 είτε 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση valeonti@otenet.gr. Το ηλεκτρονικό 
αρχείο ή το CD θα σταλεί στη διεύθυνση που θα μας δώσετε. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Δέκα λεπτά μνήμης 
(πριν από την Ημερήσια Διάταξη) 

10 Δεκεμβρίου 2010:  Τέσσερα ολόκληρα χρόνια χωρίς τον 
Βασίλη Φιλόπουλο... 

19 Δεκεμβρίου 2010:  Τρία ολόκληρα χρόνια χωρίς την  
Ζωή Ξενάκη-Βαρλά... 

Το Διοικητικό Συμβούλιο και το Γενικό Επιστημονικό 
Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ αφιερώνουν 10 λεπτά μνήμης στα δύο 
εκλεκτά μέλη τους που απουσιάζουν. Μπορεί, δυστυχώς, η 
φυσική παρουσία τους να είναι αδύνατη, η πνευματική παρουσία 
τους, όμως, θα εξακολουθήσει ανεξίτηλη στις μνήμες, στα έργα 
και στις δραστηριότητες της ΕΛΕΤΟ. 

Ο αείμνηστος Βασίλης Α. Φιλόπουλος 
– επιστημονική προέλευσή του: η Χημική Μηχανική 
–  πρωτεργάτης και θεμελιωτής της ελληνικής Τυποποίησης 
– πρωτεργάτης και στυλοβάτης της ελληνικής Ορολογίας 
– ένθερμος θεράπων της Ποιότητας που ήταν γι’ αυτόν όχι 

μόνο θεωρία, αλλά πράξη και ζωή 
– εμπνευσμένος «ιδρυτικός» πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ (1992) και 

μετέπειτα εκλεγμένος πρόεδρός της και πρόεδρος των 
Συνεδρίων της για όλη την υπόλοιπη ζωή του. 

– ο Βασίλης με το μειλίχιο χαμόγελο που όλοι αγαπήσαμε... 

Η αείμνηστη Ζωή Ξενάκη-Βαρλά 
– επιστημονική προέλευσή της: η Χημεία 
– με δράση από επίσημες θέσεις στους κρατικούς ελέγχους 

των τροφίμων 
– φανατική οπαδός της εμβάθυνσης στις σημασίες των 

λέξεων και αξιοθαύμαστη για την εξαιρετική διαίσθησή της 
στην «αναγνώριση» ελληνογενών όρων σε άλλες γλώσσες 
(και μιλούσε αρκετές) 

– εξαιρετική ομιλήτρια της ελληνικής με όλους της τους 
κανόνες της ορθοέπειας 

– πιστό ιδρυτικό μέλος της ΕΛΕΤΟ και κατ’ επανάληψη 
εκλεγμένο μέλος του ΓΕΣΥ και του ΔΣ 

– η Ζωή με την ψυχική ευγένεια που όλοι συμπαθήσαμε... 

Ο Βασίλης και η Ζωή σημάδεψαν το παρελθόν· αλλά η επίδρασή 
τους δεν θα πάψει να διαπερνά την ύπαρξη της ΕΛΕΤΟ και στο 
μέλλον για πάντα. 

Μαρούσι, 7 Δεκεμβρίου 2010 

Τα μέλη του ΔΣ και του ΓΕΣΥ της ΕΛΕΤΟ 
 

Βιβλία μελών της ΕΛΕΤΟ 
εργαλεία ορολογίας 

«Χτίζω λέξεις» 
Πρόσφατα κυκλοφόρησε το εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο «Χτίζω 
λέξεις – Πώς σχηματίζονται οι νεοελληνικές λέξεις», επιστη-
μονική επιμέλεια: Άννα Ιορδανίδου (μέλος της ΕΛΕΤΟ) και Μαβίνα 
Πανταζάρα, σύνταξη λημμάτων: Ανδρέας Βενέδικτος Βασιλείου, 
Μαβίνα Πανταζάρα και Ελένη Τσεβά, επιμέλεια έκδοσης: 
Παναγιώτης Μίνος, Παραγωγή Neurolingo, Εκδόσεις Κοντύλι 
(info@kondyli.gr). 
Το πρωτότυπο αυτό λεξικό παρουσιάζει τους τρόπους με τους 
οποίους «χτίζονται» οι νεοελληνικές λέξεις, ποια δηλαδή είναι τα 
συστατικά τους και πώς συνδυάζονται μεταξύ τους. Έχει ιδιαίτερη 
σημασία για την Ορολογία και ειδικότερα για την διεργασία της 
οροδοσίας, δεδομένου ότι στα αναπτυσσόμενα θεματικά πεδία 
δημιουργούνται συνεχώς νέες έννοιες για την κατασήμανση των 
οποίων απαιτούνται νέοι όροι· οι όροι αυτοί σχηματίζονται από 
υπάρχουσες λέξεις σε νέους συνδυασμούς ή από εντελώς νέες 
λέξεις που δημιουργούνται σύμφωνα με τους κανόνες της 
δημιουργίας λέξεων της ελληνικής (όπως αναλύθηκε στο φύλλο 
αρ.103 του «Ο»). 
Να επισημάνουμε ότι η εργασία αυτή καλύπτει – κατά ένα μέρος – 
το πρώτο σκέλος της πρότασης που έκανε η ΕΛΕΤΟ (προς τους 
ερευνητικούς φορείς και προς την πολιτεία) στο 1ο Συνέδριο 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» (1997) με τίτλο: «Συνολική 
πρόταση για την υποστήριξη της ελληνικής ορολογίας και την μέσω 
αυτής προώθηση της ελληνογένειας της διεθνούς ορολογίας». 
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«Το Λεξικό του Οδηγού» 
Το γαλλοελληνικό – ελληνογαλλικό «Λεξικό του Οδηγού – Le 
Dictionnaire du Conducteur» του μέλους της ΕΛΕΤΟ Δημήτρη 
Δημίδη εκδόθηκε το 1995 και «είναι το πρώτο δίγλωσσο λεξικό 
στον χώρο του αυτοκινήτου».  
Καλύπτει έναν τομέα όπου η ελληνική ορολογία είναι έντονα 
επηρεασμένη από την γαλλική. Είναι χρησιμότατο στην 
διαγλωσσική αναζήτηση αντιστοιχιών όρων του τομέα του 
αυτοκινήτου. Είναι, όμως, εμπλουτισμένο και με καθαρά 
ενδογλωσσικά στοιχεία της ελληνικής ορολογίας του αυτοκινήτου 
και της μοτοσυκλέτας, όπως είναι π.χ. το εξαιρετικό λεξιλόγιο του 
Έλληνα «μηχανόβιου». Είναι απαραίτητο εργαλείο για τους 
μεταφραστές μεταξύ των γλωσσών γαλλικής και ελληνικής. 
Πληροφορίες για την απόκτησή του από τον ίδιο τον συγγραφέα: 
dimdim47@ontelecoms.gr  

Κ.Β. 
 

Περιοδικό Γλωσσολογία   
 
«Ετήσιο ελληνικό περιοδικό Γενικής και Ιστορικής Γλωσσολογίας  
Εκδίδεται από τον Τομέα Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών  
Η Γλωσσολογία φιλοξενεί μελέτες και βιβλιοκρισίες στην Ελληνική, 
Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική που αφορούν, κατά προτεραιότητα, 
τη συγχρονία και τη διαχρονία της Ελληνικής γλώσσας, αλλά και 
μελέτες γενικότερης θεωρητικής, εφαρμοσμένης και διαγλωσσικής 
έρευνας». (http://glossologia.phil.uoa.gr/node/36). 

Κ.Β. 
 
 

Ορθολογικό – ορθολογιστικό 
 
Λόγος είναι η σχέση των μερών μεταξύ τους και προς το όλον όπου 
ανήκουν. 
Ορθός λόγος (ratio, reason, raison) είναι η αρμόζουσα σχέση που 
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και κάνει τα πράγματα να 
λειτουργούν. 
Ορθός λόγος και κοινός νους (common sense, sens commun) 
ταυτίζονται από τον καιρό του Ηρακλείτου, ο οποίος εξίσωνε τον 
ορθό λόγο με τον «ξυνόν λόγον», το «αληθεύειν» με το «κοινωνείν» 
και το «ψεύδεσθαι» με το «ιδιάζειν». 
Ορθολογική (rational) είναι η σκέψη που βασίζεται στον ορθό λόγο 
και υποστηρίζει ότι αληθινό είναι εκείνο που συνάδει με την 
ορθολογικότητα και ψευδές είναι κάθε τι που απάδει προς τον ορθό 
λόγο. 
Ανορθολογισμός (irrationalismus) είναι η άρνηση εντελώς και 
απολύτως της ισχύος του ορθού λόγου ή ο περιορισμός ασφυκτικά 
της προσφυγής στην ορθολογικότητα για τον προσπορισμό της 
αλήθειας. 
Ορθολογιστική (rationalistisch) λέγεται η σκέψη που υπερεκτιμά 
την ορθολογικότητα, απολυτοποιεί τον ορθό λόγο και ισχυρίζεται ότι 
η αλήθεια γνωρίζεται αποκλειστικά μόνο χάρη στον λόγο. 
Η διαφορά της ορθολογικής σκέψης από την ορθολογιστική είναι ότι 
η πρώτη πρεσβεύει πως η γνώση επιτυγχάνεται με τον ορθό λόγο, 
ενώ η δεύτερη διατείνεται πως η αλήθεια γνωρίζεται αποκλειστικά 
και μόνο από τον ορθό λόγο. 
Ο ορθολογισμός χρειάζεται αλλά δεν αρκεί. Είναι αδύνατο να 
ζήσουμε χωρίς τον ορθό λόγο, αλλά είναι επίσης ανέφικτο να 
βιώσουμε την αλήθεια μόνο με τον ορθό λόγο, όταν ο άνθρωπος 
συμπροσδιορίζεται από την αίσθηση και το συναίσθημα, από την 
ενόραση και την διαίσθηση κι όχι μόνο από τη νόηση. 
Η λογική δεν ορίζει εξαντλητικά, αλλά οριοθετεί ενδεικτικά. 
Κάθε λογικός ορισμός είναι ταυτόχρονα κι ένας περιορισμός. Ό,τι 
ορίζεται περιορίζεται.. 
Ο ορθολογικός στοχασμός προσφέρει θετική υπηρεσία, αφού μας 
προφυλάσσει από την αυθαιρεσία και εγγυάται την ελευθερία του 
ανθρώπου με τη δυνατότητα της αυτόνομης νόησής του. 
Ο ορθολογιστικός λογισμός αδικεί τον ορθολογισμό, επειδή 
συρρικνώνει τον ορθό λόγο στην ατομική, υποκειμενική και ιδιωτική 
εκδοχή του. 
Η ορθολογική σκέψη είναι κοινωνική, ενώ η ορθολογιστική λογική 
καταντά ατομικιστική. 

Έτσι, ο ορθολογισμός αποβαίνει γόνιμος και ζωοποιός, όταν 
διατηρεί την κοινωνικότητα και την ανοικτότητα στην εκδοχή της 
ορθολογικής σκέψης, αλλά καταντά άγονος και στείρος όποτε 
συρρικνώνεται στην ατομικότητα του ορθολογιστικού στοχασμού. 

«ΕΥΘΥΝΗ», Φεβρουάριος 2002 
Δ.Π. 

 
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ 

Η εξόφληση των συνδρομών των μελών (από το 2011: 30 € 
ετησίως) γίνεται με καταβολή στον τραπεζικό λογαριασμό της 
ΕΛΕΤΟ  

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, Αρ. λογ. 671/48010084  
IBAN: GR95 01106710 00006714 8010084. 

Προσοχή! Κατά την κατάθεση να ζητάτε να καταχωρηθεί 
το όνομά σας και να καταβάλλετε τα τυχόν τραπεζικά 
έξοδα. 
Είναι απαραίτητη η αποστολή αντιγράφου της απόδειξης είτε 
τηλεομοιοτυπικά στον αριθμό 210 8068299 είτε ηλεκτρονικά 
στη διεύθυνση valeonti@otenet.gr. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Το Ορόγραμμα αποστέλλεται δωρεάν σε 3.000 περίπου 
αποδέκτες συμπεριλαμβανομένων και των μελών της ΕΛΕΤΟ. Η ανωτέ-
ρω υποχρέωση συνδρομής αφορά μόνο εκείνους που έχουν εγγραφεί 
μέλη της ΕΛΕΤΟ, δηλ. έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
μελών και συμμετέχουν και στις άλλες δραστηριότητές της ΕΛΕΤΟ. Ο 
Κατάλογος των ενεργών μελών δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα: 
http://www.eleto.gr/download/Members/ListOfActiveMembers_GR.pdf.  

 
 
 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

1
PT έλα κι εσύ 

1.  Ένδειξη έμφασης στη γραφή 
Ύστερα από σχετική ηλ-αλληλογραφία με την Frederique Marcou, 
που προέκυψε από ερώτημα μέλους του Translatum για το πώς 
θα δοθεί γραπτώς έμφαση στη λέξη «όραμα» στην πρόταση: 

«Η τεχνολογία αναπτύχθηκε δραστικά, όταν η αμερικανική 
κυβέρνηση διατύπωσε το όραμα να στείλει επανδρωμένη 
αποστολή στο φεγγάρι.» 

επισημάνθηκαν τα παρακάτω σχετικά με τον επιτονισμό και για το 
πώς γράφουμε μια λέξη που θέλουμε να τονίσουμε. 
Σύμφωνα με το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (του Ιδρύματος 
Τριανταφυλλίδη):  

επιτονισμός ο [epitonizmós] O17 : (γλωσσ.) στοιχείο του 
προφορικού λόγου κατά το οποίο δηλώνεται κτ. (λέξη, 
φράση κτλ.) με διακυμάνσεις της φωνής. [λόγ. επι- τόν(ος) -
ισμός απόδ. γαλλ. intonation]  

Σύμφωνα με τον Μ. Σετάτο (1974), επιτονισμός είναι η 
χαρακτηριστική εκφορά τμημάτων μιας πρότασης (φωνημάτων, 
συλλαβών, λέξεων...) ή και ολόκληρης της πρότασης με 
διακυμάνσεις χαρακτηριστικών της φωνής (π.χ. έντασης, 
διάρκειας, συχνότητας, χαλάρωσης, ταχύτητας κ.ά.) που 
υποδηλώνει τη συναισθηματική στάση του ομιλητή απέναντι στο 
μήνυμα των λεγομένων. Έτσι, το επιτόνημα ένταση (ενός 
φωνήματος) όταν είναι πάνω από το κανονικό (+) υποδηλώνει 
έμφαση, ενώ όταν είναι κάτω από το κανονικό (-) υποδηλώνει 
δισταγμό ή υπαινιγμό. Το επιτόνημα διάρκεια (ενός φωνήματος) 
όταν είναι συν (+) υποδηλώνει επιμονή / εμμονή, ενώ όταν είναι 
πλην (-) υποδηλώνει ανυπομονησία / βιασύνη. Το επιτόνημα  
συχνότητα (μιας συλλαβής) όταν είναι συν (+) υποδηλώνει 
διέγερση / ζωηρότητα / ευκινησία, ενώ όταν είναι πλην (-) 
υποδηλώνει ατονία / χαύνωση / παρένθεση.  
Κατά την εκφορά της γλώσσας έχουμε είτε μεμονωμένα 
επιτονήματα (όπως τα παραπάνω) ή συνδυασμό επιτονημάτων 
(επιτονήσεις). Έτσι αποδίδονται με χωριστές επιτονήσεις: 
συναισθηματικές στάσεις του ομιλητή όπως: κρίση, ερώτηση, 
προσταγή, ειρωνία, αγανάκτηση, έκπληξη, περιφρόνηση, 
ενθουσιασμός κ.ά. 
Στο παράδειγμα του ερωτήματος χρειάζεται να δοθεί έμφαση στη 
λέξη «όραμα». Προφορικά αυτό γίνεται με τον επιτονισμό της 
φράσης, που εδώ απλώς εκδηλώνεται ως μεγαλύτερη ένταση του 
φωνήεντος της πρώτης συλλαβής της λέξης «όραμα», ίσως και 
λίγο μεγαλύτερη διάρκεια της συλλαβής αυτής και πτώση της 

                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
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συχνότητας στις δύο υπόλοιπες συλλαβές. Γραπτώς, όμως, πώς 
θα δηλωθεί αυτό χωρίς τα ειδικά σύμβολα της φωνολογίας;  
Από τους δυνατούς τρόπους ο καλύτερος είναι η εντονότυπη 
γραφή: όραμα και, στην περίπτωση που δεν διατίθεται η 
δυνατότητα αυτή, η υπογράμμιση: όραμα ή η πλαγιότυπη γραφή: 
όραμα και, αν και αυτές οι δυνατότητες δεν υπάρχουν, το κεφαλαίο 
αρχικό γράμμα: Όραμα. Φυσικά, τα γραφόμενα, ως σύμβολα των 
λεγομένων (Αριστοτέλης), πάντοτε θα υπολείπονται εκείνων...  

2.  Στασίθεση και στασιθέτηση 
στην Ρομποτική 

Ύστερα από σχετική συζήτηση στο Translatum και στην ομάδα 
ορολογίας πληροφορικής ΤΕ48/ΟΕ12, υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν 
και από το ΓΕΣΥ οι αποδόσεις της λέξης posture, ως ρήματος και 
ως ουσιαστικού, και της λέξεις posturing, ως γερουνδίου και ως 
ουσιαστικού, στο θεματικό πεδίο της 〈Ρομποτικής〉. 

Από τον προβληματισμό φοιτητή: «...Στο μάθημα της Ρομποτικής, 
χρησιμοποιείται ο όρος posture για να δηλώσει τη θέση του 
ρομπότ και τον προσανατολισμό του. Μεταφράζοντας τη λέξη 
posture έχουμε τις λέξεις πόζα και στάση. Το πρόβλημα είναι ότι 
όταν ένα μοντέλο πάρει μία πόζα ή μία στάση σε ένα σημείο, αν 
μετακινηθεί από τη θέση του και πάρει την ίδια ποζα ή στάση, λέμε 
ότι η πόζα είναι ίδια. Στη Ρομποτική όμως το posture δεν είναι ίδιο, 
αλλά εξαρτάται τόσο από το σχήμα, όσο και από τις συντεταγμένες. 
Μας είπε ο καθηγητής ότι δεν ήξερε τι λέξη να χρησιμοποιήσει και 
παραμείναμε με τον αγγλικό όρο, αλλά γιατί να μη βρούμε μια λέξη; 
Μία λέξη που μου ήρθε αργότερα είναι η λέξη τοποθέτηση... 
Σημασία βέβαια δεν έχει αν θα το λέμε τοποθέτηση, σημασία έχει 
να το λένε όλοι οι Έλληνες τοποθέτηση (ή στάση)...». 

«Έπεσαν» στη συζήτηση οι λέξεις χωρόθεση, χωροθεσία, 
χωροθέτηση... και αποκλείστηκαν. Οι αποδόσεις χωροθεσία, 
χωροθέτηση θα ήταν κατάλληλες για να αποδώσουν π.χ. τη 
διάταξη στο χώρο περισσότερων από ένα ρομπότ, αλλά όχι ενός 
ρομπότ, ενώ η χωρόθεση ισοδυναμεί με "θέση στο χώρο" ή "θέση 
του χώρου" και εδώ δεν πρόκειται μόνο γι' αυτό. 

Κάποιος από τους συνομιλητές είπε: Γιατί δεν δημιουργείτε ένα νέο 
σύνθετο όρο, στασοθεσία, στασοτοποθέτηση... Και «εγένετο το 
θέλημά του», αλλά με την δέουσα προσοχή στους κανόνες και 
μηχανισμούς σύνθεσης και παραγωγής της ελληνικής γλώσσας! 

Προέκυψαν, λοιπόν, και υποβλήθηκαν για τελική έγκριση από την 
ειδική ομάδα (ΤΕ48/ΟΕ1), η οποία και τους ενέκρινε αυτούσιους, οι 
παρακάτω νεοόροι της Ρομποτικής: 

 
posture (ουσ.): στασίθεση ("στάση και θέση" του ρομπότ – 

παρατακτικό σύνθετο) 
posture (ρήμα): στασιθετώ ("θέτω/τοποθετώ σε κάποια στάση 

και θέση" τόσο ως μεταβατικό όσο και ως 
αμετάβατο) 

posturing (γερ.): στασιθέτηση (ενέργεια του μεταβατικού 
ρήματος: "τοποθέτηση σε κάποια στάση και 
θέση") 

posturing (ουσ.): στασιθεσία (κατάσταση που αφορά ή 
προκύπτει από στασιθέτηση, το αποτέλεσμα 
της στασιθέτησης ή το πεδίο όπου γίνεται 
στασιθέτηση). 

 

3.  self-reference και self-citation 
στα ελληνικά 

Ύστερα από ηλ-αλληλογραφία με την Κατερίνα Τοράκη, μέλος της 
ΕΛΕΤΟ και συντονίστρια της Επιτροπής ΕΛΟΤ-ΤΕΕ/ΤΕ21 «Αρχές 
της Ορολογίας» και μέλος της Επιτροπής ΕΛΟΤ-ΤΕΕ/ΤΕ22 
«Τεκμηρίωση», υποβλήθηκαν και υιοθετήθηκαν από το ΓΕΣΥ οι 
όροι της 〈Τεκμηρίωσης〉: 
reference: αναφορά, παραπομπή 
self-reference: αυτοαναφορά, αυτοπαραπομπή 
citation: παράθεση, παράθεμα 
self-citation: αυτοπαράθεση, αυτοπαράθεμα 

                                                 
2 ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1: Ομάδα Εργασίας 1 “Ορολογία Πληροφορικής” της Τε-
χνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ48 «Ηλεκτρονική Επεξεργασία Πληροφοριών», 
του ΕΛΟΤ. Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ. 

4.  Κάτι ακόμα για την empathy 
Ύστερα από δύο σχετικά ηλ-μηνύματα: ένα του μέλους της ΕΛΕΤΟ 
Γιώργου Κόκκινου, μεταφραστή, και ένα του τακτικού αναγνώστη 
του «Ο» Αργύρη Μπίρη, ψυχολόγου, επανερχόμαστε στο θέμα 
της λέξης empathy. Ως επιστημονικός όρος, η empathy 
αποδίδεται με τον ελληνικό όρο ενσυναίσθηση. Όπως λέει ο κ. 
Μπίρης: «είναι η δυνατότητα να μπαίνεις στη θέση του άλλου, να 
αισθάνεσαι ό,τι αυτός, να νιώθεις τον πόνο του και τα λοιπά 
συναισθήματά του, να συνταυτίζεσαι, να τον καταλαβαίνεις, όχι 
όμως να τον συμπαθείς, αλλά κυρίως να τον κατανοείς. Αυτός ο 
όρος χρησιμοποιείται στο συμβουλευτικό/ψυχοθεραπευτικό τομέα 
της ψυχολογίας».  

Όταν, λοιπόν, πρόκειται για την παραπάνω έννοια της ψυχολογίας 
συνιστάται να εφαρμόζεται ο ήδη χρησιμοποιούμενος όρος 
ενσυναίσθηση. 

5.  Το lifestyle ως βιοτροπία μας 
Θ. Π. Τάσιος:  

«...Δέν πειράζει· ποτέ δεν είν’ αργά για να διορθώνομε 
εμπειρικώς τις λανθασμένες μηχανιστικές θεωρίες μας. 
δ) Τελικώς, όλα τούτα θα μας διευκολύνουν να 
ευτυχήσομε γενικότερα, αλλάζοντας βιοτροπία 
(lifestyle που λέμε στα χωριά μας): Θα μυηθούμε σε 
θέματα που έως χθές τα σνομπάραμε, όπως – την 
ουσιαστική διάθεση χρόνου, – την ηδονή απ’ το 
καθρέφτισμα στα μάτια του Άλλου, – τη μείωση της 
επιδειξιοκρατίας, – και τη διαφοροποίηση του Είναι απο 
το Εχειν...» 

(http://www.tovima.gr/default.a...artid=358288&dt=03/10/2010) 

Αφού οι τρόποι του νοός/νου μας μάς έδωσαν την νοοτροπία 
μας και οι ίδι-οι και ιδιάζοντες τρόποι μας μάς έδωσαν την 
ιδιοτροπία μας, αλλά και οι τρόποι της τέχνης μας την 
τεχνοτροπία μας, γιατί όχι και οι τρόποι του βίου μας να μην μας 
δώσουν την βιοτροπία μας; 
Έξοχη η οροδοσία του εκλεκτού επίτιμου μέλους της ΕΛΕΤΟ, 
ομότιμου καθηγητή ΕΜΠ, Θ. Π. Τάσιου· σύμφωνη τόσο με τις 
Αρχές σχηματισμού όρων , (βλέπε Ορόγραμμα, φύλλο αρ. 102) 
όσο και με τους Μηχανισμούς σχηματισμού ελληνικών όρων 
(βλέπε Ορόγραμμα, φύλλο αρ. 103).  
Μετά την εισήγηση που υποβλήθηκε στο ΓΕΣΥ, αποφασίστηκε να 
υιοθετηθεί αμέσως ο όρος και να προωθηθεί η χρήση του από την 
ΕΛΕΤΟ. 

Κ.Β. 
 
 

«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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Συντάκτες φύλλου:  Κώστας Βαλεοντής, Δημήτρης Παναγιωτάκος 
Εκδοτική Ομάδα:  Κώστας Βαλεοντής, Θεόφιλος Βαμβάκος, 

Άννα Νικολάκη, Κατερίνα Ζερίτη, Τάνια Βαλεοντή 
Τηλέφωνα:  6974321009, 210-8662069 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος (όλα τα φύλλα): http://sfr.ee.teiath.gr/eleto.htm 

Γίνονται δεκτές συνεργασίες. Απαραίτητες προϋποθέσεις τα κείμενα να 
είναι σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, σύντομα και έτοιμα για 
δημοσίευση δίχως να απαιτείται παραπέρα επεξεργασία. 
Τα δημοσιεύματα που προσυπογράφονται με αρχικά απηχούν τις 
προσωπικές απόψεις του/της συντάκτη/συντάκτριάς τους, το πλήρες 
όνομα του/της οποίου/οποίας περιλαμβάνεται στους συντάκτες του 
εκάστοτε φύλλου. 
Τα θέματα των άρθρων της «ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ» έχουν συζητηθεί στο 
ΓΕΣΥ και η δημοσίευση γίνεται ύστερα από απόφασή του. 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή κειμένων του «Ο» με 
την υποχρέωση αφενός να αναφέρεται η πηγή των κειμένων και 
αφετέρου, προκειμένου περί ολόκληρων άρθρων, να εξακολουθήσουν 
αυτά να διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς καμιά 
δέσμευση· σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται άδεια της ΕΛΕΤΟ. 
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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) 
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Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με Ορολογία 

(Διαρκής Κατάλογος του «Ο») 
Ο κατάλογος Συνεδρίων/Συμποσίων/Σεμιναρίων που δημοσιεύεται 
παρακάτω περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν σχέση με Ορολογία 
και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον ή έχουν πρόσφατα 
διεξαχθεί. Η πληροφόρηση του «Ο» για τις εκδηλώσεις αυτές 
προέρχεται κυρίως από τη συχνή ηλεκτρονική ενημέρωση της 
ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέντρο Πληροφοριών για την 
Ορολογία: http://linux.infoterm.org/) και από την EAFT 
(Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-aet.net ), των οποίων η 
ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
1. 3η Συνάντηση Εργασίας Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων, 

Θεσαλονίκη, 12, 13 και 14 Μαΐου 2011 (metafrasi@frl.auth.gr). 
2. Training sessions and conference: TOTh 2011 “Terminology 

and Ontology: Theories and applications”, 24-27 May 2011, 
Annecy (France) (http://www.porphyre.org/toth/toth-2011) 

3. REALITER: “Multilingualism and Terminology Practices”, 1 June 
2011, Quebec (Canada) (http://www.realiter.net/spip.php? 
rubrique170. 

4. Συνέδριο του φόρου Nordterm: Cooperation gives results: from 
concept chaos to term recommendations, 7-10 Ιουνίου 2011, 
Vaasa (Finland)                                                                            
http://www.tsk.fi/tsk/en/nordterm_2011-545.html  

5. 6th International Symposium on Politeness / Ankara, Turkey, 
11-13 July 2011, Call Deadline: 20-Feb-2011, Web Site: 
http://www.isp2011.org  

6. International Terminology Summer School (TSS 2011), 
Cologne University of Applied Sciences, 11 to 15 July 2011. 
http://www.termnet.org/english/events/tss_2011/registration.php 

7. XIX World Congress Bridging Cultures, 1-4 August 2011, San 
Francisco, California (USA). (http://www.fit2011.org/index.htm)  

8. Εργομηγύρεις 2011 (workshops 2011) των Mediterranean 
Editors and Translators (MET), Βαρκελώνη, Μάρτιο-Απρίλιος-
Μάιος και Σεπτέμβριος 2011                                                        
www.metmeetings.org/index.php?page=2011_workshops  

9. 7η Ετήσια Σύνοδος των Mediterranean Editors and Translators 
(MET) με θέμα: Quality in English translation and editing - from 
research to practice and back, 20-22 Οκτωβρίου 2011 
European Institute of the Mediterranean Barcelona, Spain 
(www.metmeetings.org) 

10. Συνέδριο «Γνωσιακή Μοντελοποίηση στη Γλωσσολογία» 
(Cognitive Modeling in Linguistics), Κέρκυρα, 22-29 
Σεπτεμβρίου 2011, http://www.cml.msisa.ru 

11. 8η Διεθνής Συνδιάσκεψη “Standardization, Protypes and 
Quality: A Means of Balkan Countries’ Collaboration”, 7–8 
Οκτωβρίου 2011, ENEPROT (www.eneprot.gr) 

12. Συνέδριο «State-of-the-art and future of terminology 
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Κ.Β. 
 

Διαγλωσσικοί και ενδογλωσσικοί 
κανόνες οροδοσίας 

Στο «Ο» αρ. 102 είχαμε αναλύσει τις διεθνώς τυποποιημένες (από 
τον ISO) «Αρχές σχηματισμού όρων»1, ενώ στο «Ο» αρ.103 
είχαμε αναλύσει τους κύριους «Μηχανισμούς σχηματισμού 
ελληνικών όρων»2, όπως αυτά αναφέρονται στο Ελληνικό 
Πρότυπο ΕΛΟΤ 402 (ισοδύναμο με το Διεθνές Πρότυπο ISO 704) 
που έχει εκπονήσει η επιτροπή τυποποίησης ΤΕΕ-ΕΛΟΤ/ΤΕ21. Οι 
«Αρχές σχηματισμού όρων» ισχύουν και εφαρμόζονται σε όλες τις 
γλώσσες των 160 χωρών μελών του ISO, επομένως και στην 
ελληνική γλώσσα, ενώ οι «Μηχανισμοί σχηματισμού ελληνικών 
όρων» ισχύουν και εφαρμόζονται στην ελληνική γλώσσα. Καί οι 
πρώτες καί οι δεύτεροι εφαρμόζονται τόσο στην πρωτογενή όσο και 
στην δευτερογενή οροδοσία. 
Στην ελληνική γλώσσα, πρωτογενής οροδοσία γίνεται σε πανεπι-
στήμια και ερευνητικούς φορείς, σε περιπτώσεις όπου ανα-
πτύσσεται η έρευνα και δημιουργείται τεχνογνωσία, σε πρωτότυπες 
επιστημονικές εργασίες ή διατριβές και γενικά σε εργασίες και 
περιοχές όπου συντελείται σε μικρό ή μεγάλο βαθμό δημιουργία 
νέων εννοιών· και οι νέες έννοιες πρέπει να αποκτήσουν ελληνικά 
ονόματα. 

Σήμερα, όμως, ο μεγάλος όγκος, των ελληνικών νέων όρων, σε 
όλους σχεδόν τους τομείς, δεν δημιουργείται πρωτογενώς στην 
ελληνική. Και τούτο διότι οι αντίστοιχες έννοιες είτε δεν 
δημιουργούνται από Έλληνες ώστε να τους δοθεί από την αρχή 
όνομα ελληνικό είτε – και αυτό είναι το χειρότερο – και πολλές που 
δημιουργούνται από Έλληνες δεν ονοματοδοτούνται πρωτογενώς 
στα ελληνικά, αλλά στη γλώσσα των διεθνών επιστημονικών 
περιοδικών όπου δημοσιεύονται οι σχετικές εργασίες και κυρίως 
στα αγγλικά. Έτσι, ένα μεγάλο πλήθος όρων στην αγγλική ή και σε 
άλλη γλώσσα χρειάζεται να αποδίδεται δευτερογενώς με 
ελληνικούς ισοδύναμους όρους (δευτερογενής οροδοσία).  
Εκτός από τις «Αρχές σχηματισμού όρων» και τους «Μηχανισμούς 
σχηματισμού όρων», κατά την διεργασία της οροδοσίας/ 
ονοματοδοσίας εφαρμόζονται κάποιοι κανόνες η αναγκαιότητα 
των οποίων έχει αναδειχθεί από την πράξη. Δύο από αυτούς τους 
κανόνες έχουν αναφερθεί παλαιότερα από τις στήλες του «Ο» και 
με κατάλληλα παραδείγματα εφαρμογής τους. Οι κανόνες αυτοί 
είναι: ο Αναλογικός Κανόνας της ονοματοδοσίας3–11 και ο 
Κανόνας του επιτυχημένου τρόπου7.  

Α. Ο Αναλογικός Κανόνας είναι διαγλωσσικός και εφαρμόζεται 
στην δευτερογενή οροδοσία· αξιοποιεί δε στον μέγιστο βαθμό την 
εργασία που έχει γίνει στην πρωτογενή οροδοσία. Η διατύπωσή 
του είναι: 

Αναλογικός Κανόνας της ονοματοδοσίας 
Κατά τον σχηματισμό ενός όρου σε μια γλώσσα (γλώσσα 
στόχου) για την ονοματοδότηση μιας νέας έννοιας που 
έχει ονοματοδοτηθεί πρωτογενώς σε μια άλλη γλώσσα 
(γλώσσα πηγής) πρώτη από τις επιλογές που θα εξετάσει 
ο ονοματοθέτης πρέπει να είναι: η εφαρμογή μηχανισμού 
σχηματισμού ανάλογου προς το μηχανισμό σχηματισμού 
του όρου της γλώσσας πηγής. 

 
Πιο αναλυτικά, ο ΑΚ υποδεικνύει να συνεξετάσουμε καταρχήν όλες 
τις πληροφορίες που έχουμε για την έννοια και τον πρωτογενή 
όρο, δηλαδή: 
α. τον ορισμό της έννοιας 
β. τον πρωτογενή όρο και 
γ. τον μηχανισμό σχηματισμού του πρωτογενούς όρου 

και, στη συνέχεια, αν είναι δυνατόν να εφαρμόσουμε και στον 
αναζητούμενο δευτερογενή όρο της γλώσσας στόχου, π.χ. της 
ελληνικής, τον ανάλογο μηχανισμό. 
Και ακόμα πιο αναλυτικά, ο ΑΚ υπαγορεύει ότι – αφού πρόκειται 
για μια νέα έννοια, που δεν υπήρχε ως τώρα, και είναι βέβαιο ότι 
δεν υπάρχει έτοιμος στα ελληνικά ένας ισοδύναμος όρος, αλλά 
αυτός είναι το ζητούμενο – καλό είναι να μην αγνοήσουμε την 
οροδοτική εργασία που έγινε πρωτογενώς στη γλώσσα πηγής, 
αλλά να ξεκινήσουμε από αυτήν· και – προκειμένου για 
σύμπλοκο πρωτογενή όρο – να προχωρήσουμε και στην 
ορολογική ανάλυση του σύμπλοκου όρου στα άμεσα συνθετικά 
του (το προσδιοριζόμενο και το προσδιοριστικό) και να 
εμβαθύνουμε στη διάσχεση τόσο των ίδιων των συνθετικών όσο 
και των εννοιών που αυτά κατασημαίνουν. Η αντιστοιχία στοιχείων 
που εξετάζονται σύμφωνα με τον ΑΚ – για την κάλυψη όλων των 
μηχανισμών – δίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας – Αντιστοιχία στοιχείων του μηχανισμού 
σχηματισμού όρων που εξετάζονται σύμφωνα με τον 

Αναλογικό Κανόνα 

Αρ. Στη γλώσσα πηγής Στη γλώσσα στόχου 

1 Έχει δημιουργηθεί μια 
μονολεκτική νέα 
μορφή Χ  

α. μονολεκτικός απλός 
όρος Χ (ΑΟ) 

β. μονολεκτικός 
σύμπλοκος όρος Χ 
(πΠ ή Ππ), όπου  
π είναι το 
προσδιοριστικό 
συνθετικό και Π το 
προσδιοριζόμενο 
συνθετικό του όρου) 

γ. σύμμειγμα Χ (ΣΥ) 

Εξετάζεται η δημιουργία 
μονολεκτικού όρου Υ, απλού ή 
σύμπλοκου αντίστοιχα, ή 
συμμείγματος.  

Σε περίπτωση σύμπλοκου 
όρου εξετάζεται η αντιστοίχιση 
των άμεσων συνθετικών του 
προς εκείνα του Χ (δηλαδή το 
Προσδιοριζόμενο συνθετικό 
του Χ με το Προσδιοριζόμενο 
συνθετικό του Υ και το 
προσδιοριστικό συνθετικό του 
Χ με το προσδιοριστικό 
συνθετικό του Υ: ΠΧ ΠΥ  και 
πΧ πΥ ) 
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2 Έχει δημιουργηθεί μια 
πολυλεκτική νέα 
μορφή Χ 
(πολυλεκτικός 
σύμπλοκος όρος) 

Εξετάζεται η δημιουργία 
πολυλεκτικού σύμπλοκου όρου 
Υ με αντιστοίχιση των άμεσων 
συνθετικών του (ΠΥ, πΥ ) προς 
εκείνα του Χ (ΠΧ,πΧ) 

3 Ο όρος Χ έχει 
προέλθει από 
μετατροπή 

Εξετάζεται η ανάλογη 
μετατροπή για να προκύψει ο 
ισοδύναμος όρος Υ 

4 Έχει γίνει οροποίηση 
του κοινού όρου (της 
γενικής γλώσσας) Χ 

Εξετάζεται η οροποίηση του 
ισοδύναμου κοινού όρου ή 
άλλου κατάλληλου κοινού 
όρου, Υ 

5 Έχει γίνει διαθεματικός 
δανεισμός του όρου Χ 
από το θεματικό πεδίο 
ΘΠ 

Εξετάζεται αν μπορεί να γίνει 
διαθεματικός δανεισμός του 
ισοδύναμου όρου Υ από το ίδιο 
θεματικό πεδίο ΘΠ 

6 Ο όρος Χ είναι 
συντομομορφή της 
πλήρους μορφής x 

Εξετάζεται η δημιουργία 
συντομομορφής Y της 
πλήρους μορφής y 

7 Στον όρο Χ έχει 
εφαρμοστεί 
παρομοίωση ή 
συνεκδοχική επέκταση 

Εξετάζεται η εφαρμογή 
ανάλογης παρομοίωσης ή 
συνεκδοχικής επέκτασης και 
στον ισοδύναμο όρο Υ 

8 Ο όρος Χ έχει 
προέλθει από 
διαγλωσσικό δανεισμό 

Εξετάζεται εάν επιβάλλεται και 
ο όρος Υ να σχηματιστεί με 
διαγλωσσικό δανεισμό 

 
Εκτός από τα παραδείγματα των παραπομπών6,9,10,11 ας δούμε ένα 
παράδειγμα από την οροδοτική εργασία της επιτροπής ΤΕΕ-
ΕΛΟΤ/ΤΕ21 (ΕΛΟΤ 561-1). 
ορισμός της έννοιας: οι προβλεπόμενες δραστηριότητες που από-
σκοπούν στην ανάπτυξη, βελτίωση, υλοποίηση, συντήρηση και 
διάδοση του ορολογίου ενός θεματικού πεδίου 
πρωτογενής όρος: terminology planning 
Ορολογική ανάλυση του όρου:  

Προσδιοριζόμενο συνθετικό = planning  
προσδιοριστικό συνθετικό = terminology 

Αντιστοίχιση των εννοιών των συνθετικών: 
Π   “planning”  “σχεδιασμός”  
π   “terminology”  “ορολόγιο” / “ορολογία” 

Σχέση μεταξύ των συνθετικών: το Π αφορά π – ο σχεδιασμός 
αφορά ορολόγιο ή ορολογία 
Υποψήφιοι όροι με διατήρηση του τύπου και της σχέσης των 
συνθετικών: 

σχεδιασμός ορολογίας (γενική της ιδιότητας) 
σχεδιασμός ορολογίου/ορολογίων (γενική της ιδιότητας) 
ορολογικός σχεδιασμός (επιθετοποίηση του συνθετικού π) 
ορολογιοσχεδιασμός (μονολέκτηση του σύμπλοκου όρου). 

Η επιτροπή ΤΕ21 επέλεξε τελικά τον όρο: ορολογικός σχεδιασμός 
εφαρμόζοντας στην ουσία την πρώτη και τη δεύτερη γραμμή του 
παραπάνω Πίνακα και κάνοντας, στη συνέχεια, επιθετοποίηση της 
γενικής: ορολογίας, ορολογίου ή ορολογίων. 

Β. Ο Κανόνας του επιτυχημένου τρόπου είναι ενδογλωσσικός· 
εφαρμόζεται πολύ συχνά από τα όργανα που οροδοτούν 
(ονοματοθέτες) στην ελληνική γλώσσα (επιτροπές, ομάδες, άτομα). 
Ο κανόνας αυτός αφορά την δημιουργία νεοόρων και γενικότερα 
νεολογισμών σε μία και την αυτή γλώσσα και δεν είναι παρά 
επιλογή μιας πορείας προς την κατεύθυνση στην οποία συντελείται 
η εξέλιξη της γλώσσας αυτής, με το να ακολουθούνται δοκιμασμένα 
«μονοπάτια». 
Στο Ορόγραμμα αρ.59 7, για την ελληνική γλώσσα, δόθηκε ο 
ακόλουθος ορισμός του κανόνα αυτού: 

Κανόνας του επιτυχημένου τρόπου 
Όταν ένας τρόπος (παραγωγής, σύνθεσης, παρα-
σύνθεσης, σύνταξης κ.ά.) έχει εφαρμοστεί στην ελληνική 
γλώσσα, έστω και σε μία μόνο περίπτωση, και έχει 
λειτουργήσει και λειτουργεί με επιτυχία (χωρίς κανένα 
πρόβλημα) τότε ο τρόπος αυτός είναι αποδεκτός και 
επιτρέπεται η χρησιμοποίησή του και σε άλλες ανάλογες 
περιπτώσεις ή συνθήκες. 

Εκτός από τα παραδείγματα του «Ο» φ.59 7 ας δούμε μερικά 
παραδείγματα εφαρμογής του Κανόνα του επιτυχημένου τρόπου 
από την οροδοτική εργασία της ΜΟΤΟ (Βάση TELETERM). 
α. Αφού είχε ήδη καθιερωθεί στην τηλεπικοινωνιακή ορολογία το 

επίθετο κινητός (κινητό τηλέφωνο, κινητή τηλεφωνία, κινητές 
υπηρεσίες εν γένει κτλ.) προέκυψε η ανάγκη παραγωγής 
ουσιαστικού που θα δηλώνει την ιδιότητα του επιθέτου 
κινητός: «το να είναι κάποιος (π.χ. ένα τερματικό) κινητός». 

 Η ύπαρξη πλήθους επιθέτων που λήγουν σε -τός και δίνουν 
παράγωγο ουσιαστικό σε -τότητα (όπως: δυνατός > δυνα-
τότητα, διαλυτός > διαλυ-τότητα, διαιρετός > διαιρε-τότητα, 
μεταβλητός > μεταβλη-τότητα, ...) ελήφθη υπόψη και οδήγησε 
στον σχηματισμό και στην υιοθέτηση του παράγωγου 
ουσιαστικού κινη-τότητα (φυσικά η κατάληξη -τότητα είναι 
ειδική περίπτωση της παραγωγικής κατάληξης -ότητα η οποία 
επεκτείνεται στην εξαιρετικά πολυπληθή κατηγορία επιθέτων 
που λήγουν σε -ός ή -ος και δίνουν αντίστοιχα παράγωγα που 
χρησιμοποιούνται ευρέως). 

β. Κατά την αναζήτηση όρου για την έννοια (επίθετο): 
«δυνάμενος να προλεχθεί» = «που μπορεί να προειπωθεί», 
από το ρήμα προλέγω (το οποίο είχε ήδη οροποιηθεί στις 
〈τηλεπικοινωνίες〉), εξετάστηκε η χρήση της κατάληξης -ιμος, 
που είναι η κατ’ εξοχήν παραγωγική κατάληξη – στην 
παραγωγή επιθέτου από ρήμα – η οποία αποδίδει την 
«δυνατότητα κάποιου να υφίσταται ή να υποστεί την 
ενέργεια του ρήματος». 

 Η διαπίστωση ότι χρησιμοποιούνται ήδη επιτυχημένα 
παρασύνθετα από άλλα σύνθετα του λέγω (όπως από το 
ρήμα εκλέγω > εκλέξ-ιμος και από το ρήμα επιλέγω > επιλέξ-
ιμος) οδήγησε στον σχηματισμό και στην υιοθέτηση του παρα-
σύνθετου επιθέτου από το ρήμα προλέγω > προλέξ-ιμος. 

γ. Το ρήμα θέτω (αρχ. τίθημι) είναι από τα πλέον παραγωγικά 
ρήματα της ελληνικής· είναι ο «πατριάρχης» μιας τεράστιας 
οικογένειας παράγωγων, σύνθετων και παρασύνθετων 
λέξεων. Ένα υποσύνολο αυτής της οικογένειας λέξεων είναι τα 
σύνθετα ρήματα που σχηματίζονται με τον μηχανισμό:  

όνομα (ουσ. ή επίθ.) με θέμα Χ- + θέτω > Χ-(ο)-θετώ 
 (όπως τα ρήματα: θεσμ-ο-θετώ, ναρκ-ο-θετώ, νομ-ο-θετώ, 

νου-θετώ, ορι-ο-θετώ, ταξι-θετώ, τοπ-ο-θετώ, ...) 
 Η ύπαρξη και επιτυχής χρήση όλων αυτών των σύνθετων 

ρημάτων αποτέλεσε τη βάση στην οποία στηρίχτηκε η ΜΟΤΟ 
και παρήγαγε/υιοθέτησε, για τις ανάγκες της τηλεπικοινω-
νιακής ορολογίας, πλήθος νεολογικών σύνθετων ρημάτων, 
όπως τα ρήματα: κρυπτοθετώ, κλιμακοθετώ, αριθμοθετώ, 
αρχικοθετώ, διαστημοθετώ, ερωτηματοθετώ, συνθηκο-
θετώ, κεντροθετώ, παραμετροθετώ, τιμοθετώ, τιμολογιο-
θετώ, τροποθετώ, ... 

δ. Υπάρχει μια κατηγορία σύμπλοκων όρων που περιλαμβάνουν 
κάποιο γραμματοσύμβολο στη μορφή τους ως προσδιοριστικό 
συνθετικό, το οποίο, κατά την προφορική απόδοση του όρου, 
«διαβάζεται» με το όνομα του γράμματος ή των γραμμάτων 
του· για παράδειγμα, οι ισοδύναμοι ελληνικοί όροι για τους 
αγγλικούς τηλεπικοινωνιακούς όρους A-law, I-frame, F-bit. Η 
«φυσιολογική» σύνταξη στους ελληνικούς ισοδύναμους όρους 
τη κατηγορίας αυτής είναι να προηγηθεί του ουσιαστικό που 
κατασημαίνει το προσδιοριζόμενο συνθετικό και να ακολουθή-
σει το γραμματοσύμβολο ως έχει, π.χ. Νόμος A, πλαίσιο I, 
δυφίο F. Η ορολογική πράξη, όμως, έχει αναδείξει ανάγκες και 
περιστάσεις όπου είναι απαραίτητη μια πιο «συμπαγής» 
απόδοση των όρων αυτών με πρόταξη του προσδιοριστικού 
συνθετικού τους, κυρίως όταν οι όροι αυτοί συναντώνται σε 
πολυλεκτικότερους όρους. Έτσι, η ΜΟΤΟ για τους παραπάνω 
αγγλικούς όρους δέχεται ταυτόχρονα ως ταυτόσημους όρους 
τους όρους: A-Νόμος, Ι-πλαίσιο, F-δυφίο. Στην απόφασή της 
αυτή βασίστηκε, σύμφωνα με τον Κανόνα του επιτυχημένου 
τρόπου, στην υπάρχουσα ήδη χρήση τέτοιων όρων σε άλλα 
θεματικά πεδία, όπως είναι π.χ. στην 〈βιοϊατρική〉 οι όροι 
γ-σφαιρίνη, β-καρωτίνη. Έτσι π.χ.  
Send an I-frame ⇒ Αποστολή πλαισίου I,  

Αποστολή I-πλαισίου (σε δοκιμές) 
F-bit clear ⇒ F-δυφίο “0” 
F-bit set ⇒ F-δυφίο “1” 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ – Σε ό,τι αφορά τους τρόπους δημιουργίας  
νεολογικών μονολέκτων μέσω παραγωγής, παρασύνθεσης και 
σύνθεσης, ο Κανόνας του επιτυχημένου τρόπου δεν είναι παρά η 
εφαρμογή της λογικής της συμπλήρωσης – κάθε φορά – μιας 
κενής θέσης του «συγγενικού πλέγματος» της αντίστοιχης 
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οικογένειας λέξεων, με την ανάδειξη τού – ως εκείνη τη στιγμή – 
δυνητικού (υποψήφιου) μέλους της οικογένειας για την εν λόγω 
θέση και την υιοθέτησή του, πλέον, ως υπάρχοντος μέλους12. 

Συνοψίζοντας, ο Αναλογικός Κανόνας και ο Κανόνας του 
επιτυχημένου τρόπου είναι δύο «εργαλεία» που υποστηρίζουν την 
οροδοσία (ο πρώτος την δευτερογενή, ενώ ο δεύτερος τόσο την 
πρωτογενή όσο και την δευτερογενή)· ο πρώτος έχει διαγλωσσική 
εφαρμογή, ενώ ο δεύτερος ενδογλωσσική εφαρμογή. Χρησιμο-
ποιούμενοι μαζί με τις Αρχές σχηματισμού όρων και τους 
Μηχανισμούς σχηματισμού ελληνικών όρων συντελούν στην 
δημιουργία σύγχρονων ελληνικών όρων που είναι γλωσσικά ορθοί, 
κατάλληλοι και συνεπείς με την φυσική πορεία ανάπτυξης της 
ελληνικής γλώσσας. 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 
1 Ορόγραμμα φ.102 – Οι διεθνώς τυποποιημένες διαγλωσσικές «αρχές σχη-
ματισμού όρων» (κατά ISO) 
2 Ορόγραμμα φ.103 – Μηχανισμοί σχηματισμού ελληνικών όρων 
3 Βαλεοντής K. – Ο «Αναλογικός Κανόνας» στην υπηρεσία της σύγχρονης 
Ελληνικής ορολογίας», 1ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία, Αθήνα, 
1997 
4 Valeontis Κ. – The “analogue rule” a useful terminological tool in Interlingual 
transfer of knowledge, EAFT – 2nd Terminology Summit, Barcelona, Spain, 
2004 και Infoterm Newsletter 117-2005 
5 Βαλεοντής K., Μάντζαρη E. – «Γλωσσική διάσταση της Ορολογίας: Αρχές 
και τρόποι σχηματισμού των όρων» 1ο Διεθνές Συνέδριο Μετάφρασης και 
Διερμηνείας, Αθήνα, 13-14 Οκτωβρίου 2006) 
6 Ορόγραμμα φ.35 – Ο «Aναλογικός Kανόνας» και το λογής-λογής λογισμικό! 
7 Ορόγραμμα φ.59 – Ο «Κανόνας του επιτυχημένου τρόπου» και 
παραδείγματα εφαρμογής του 
8 Ορόγραμμα φ.64 – Αυστηροί γλωσσικοί κανόνες και οροδοτικά «σταυροδρό-
μια» – Οι παραγωγικές καταλήξεις «-τής» και «-τήρας» 
9 Ορόγραμμα φ.71 – Όροι ... στ΄ αμόνι – bit: δυφίο 
10 Ορόγραμμα φ.72 – Όροι ... στ΄ αμόνι – chip: πλινθίο 
11 Ορόγραμμα φ.73 – Όροι ... στ΄ αμόνι – interface: διεπαφή 
12 Βαλεοντής K., Η σύνθεση και παραγωγή στην ελληνική γλώσσα για το 
σχηματισμό μονολεκτικών σύμπλοκων όρων , 3ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα 
και Ορολογία, Αθήνα, 2001. 

Κ.Β. 

Γνωρίσματα Ελλάδας – Ευρώπης 
(Από την ομιλία της κας Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ, 

Ιούλιος 2005) 
Ελλάδα (4 Ι) 
Ισογονία: η ισότητα γέννησης 
Ισοπολιτεία: η νομική ισότητα όλων των πολιτών απέναντι 

στο κράτος 
Ισονομία: η ισότητα υποχρεώσεων και δικαιωμάτων 

όλων των πολιτών απέναντι στο νόμο 
Ισηγορία: η ισότητα του δικαιώματος να μιλά κανείς όσο 

και ο άλλος 
 
Ευρώπη (4 Δ) 
Δημοκρατία: πολίτευμα με μορφές κατά κοινωνίες και 

ιστορικές περιόδους, σύμφωνα με το οποίο η 
πολιτική εξουσία πηγάζει από το λαό και 
ασκείται προς όφελός του· βασικές αρχές του 
αποτελούν η ισονομία, η ισοπολιτεία, η 
κατοχύρωση των θεμελιωδών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, η αρχή της πλειοψηφίας κτλ. 
Αντίθετα της Δημοκρατίας είναι η τυραννία, η 
απολυταρχία, η ολιγαρχία, η μοναρχία, ο 
δεσποτισμός, η δικτατορία, ο φασισμός. 

Δικαίωμα: η ελευθερία που αναγνωρίζεται από το νόμο σε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο να ενεργεί για την 
ικανοποίηση των συμφερόντων του 

Διάλογος: η συζήτηση ανάμεσα σε δύο ή περισσότερους 
ανθρώπους (για την επίλυση προβλήματος, 
την ανταλλαγή πληροφοριών κτλ.) 

Διανομή: η μοιρασιά ενός αριθμού αντικειμένων, μιας 
ποσότητας σε πλήθος ανθρώπων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Οι ορισμοί είναι από το Λεξικό της Νέας Ελληνικής 
Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη. 

Δ.Π. 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

1
PT έλα κι εσύ 

Το σήμα και μερικοί συγγενείς του σε 
όρους της Βάσης TELETERM 

Με αφορμή σχετικό ερώτημα της Κατερίνας Τοράκη συνοψί-
στηκαν οι παρακάτω όροι της ΜΟΤΟ που αποδίδουν ένα πεδίο 
παραπλήσιων εννοιών και περιέχονται στη Βάση TELETERM: 

signal {n.} –> σήμα {ηλεκτρικό, οπτικό, ακουστικό, ...} 
signal {v.} –> σηματοδοτώ 
signalling –> σηματοδοσία 

sign {n.} –> σήμα, σημείο {νεύμα} 〈νοηματική γλώσσα〉 
sign {v.} –> νοηματίζω 〈νοηματική γλώσσα〉 
sign {n.} –> πρόσημο 
sign {v.} –> προσημαίνω 
signed –> προσημασμένος 
mark {n.} –> σήμα, σημάδι 
mark {v.} –> σημαίνω, σημαδεύω 
marker –> σημαδευτής 
marking –> σήμανση 
markup –> σήμανση 
flag {n.} –> σημαία 
flag {v.} –> σημαιοδοτώ, σημαιοθετώ 
flagging –> σημαιοδότηση, σημαιοθέτηση 
label –> επίσημα {ετικέτα} 
label {v.} –> επισηματοθετώ {ετικετάρω} 
labelling –> επισηματοθέτηση {ετικετάρισμα} 
tag {n.} –> ανάρτημα {ταμπελάκι} 
tag {v.} –> αναρτηματοθετώ {ταμπελάρω} 
tagging –> αναρτηματοθέτηση {ταμπελάρισμα} 

Είχαν συζητηθεί στη ΜΟΤΟ οι αποδόσεις label {v.}–> επισημαίνω 
και labelling -> επισήμανση, αλλά αποκλείστηκαν για αποφυγή 
ομωνυμίας με το σύνηθες ρήμα επισημαίνω και ουσιαστικό 
επισήμανση. Η ομάδα του tag έπρεπε σαφώς να διακριθεί από 
εκείνην του label. Σε άλλους τομείς όπως στη 〈γλωσσολογία〉, στην 
〈τεκμηρίωση〉 κ.α., όπου συναντάται ένα υποσύνολο των 
παραπάνω εννοιών, στο οποίο ενδέχεται να μην φαίνονται και 
επομένως να μην ενοχλούν οι ομωνυμίες χρησιμοποιούνται άλλες 
αποδόσεις ή και κάποιες από τις παραπάνω αλλά όχι για τις ίδιες 
έννοιες. Αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα διαθεματικής ορολογικής 
δυσαρμονίας (βλέπε «Ο» αρ. 96) και λύνεται μόνο με την συνεργα-
σία και συναίνεση των ειδικών όλων των εμπλεκόμενων θεματικών 
πεδίων. 

Κ.Β. 
 «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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Συντάκτες φύλλου:  Κώστας Βαλεοντής, Δημήτρης Παναγιωτάκος 
Εκδοτική Ομάδα:  Κώστας Βαλεοντής, Θεόφιλος Βαμβάκος, 

Άννα Νικολάκη, Κατερίνα Ζερίτη, Τάνια Βαλεοντή 
Τηλέφωνα:  6974321009, 210-8662069 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος (όλα τα φύλλα): http://www.eleto.gr/gr/orogramma.htm  

Γίνονται δεκτές συνεργασίες. Απαραίτητες προϋποθέσεις τα κείμενα να 
είναι σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, σύντομα και έτοιμα για 
δημοσίευση δίχως να απαιτείται παραπέρα επεξεργασία. 
Τα δημοσιεύματα που προσυπογράφονται με αρχικά απηχούν τις 
προσωπικές απόψεις του/της συντάκτη/συντάκτριάς τους, το πλήρες 
όνομα του/της οποίου/οποίας περιλαμβάνεται στους συντάκτες του 
εκάστοτε φύλλου. 
Τα θέματα των άρθρων της «ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ» έχουν συζητηθεί στο 
ΓΕΣΥ και η δημοσίευση γίνεται ύστερα από απόφασή του. 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή κειμένων του «Ο» με 
την υποχρέωση αφενός να αναφέρεται η πηγή των κειμένων και 
αφετέρου, προκειμένου περί ολόκληρων άρθρων, να εξακολουθήσουν 
αυτά να διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς καμιά 
δέσμευση· σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται άδεια της ΕΛΕΤΟ. 

 

                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 



 
XΑΛΑΝΔΡΙ 
Νο 215 

 Κωδικός: 3650 

ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society for Terminology (ELETO) 
ΓΡΑΦΕΙΑ: 
Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: 
Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 

 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Τηλ.: 210 8662069, 6974321009, 6974754302 
Τηλεομ.: 210 8068299, 210 8662069 
Ηλ-Ταχ.: Tvaleonti@otenet.gr T 
Ιστότοπος: http://www.eleto.gr/ 

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) 
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Γενική Συνέλευση της ΕΛΕΤΟ  

στις 30 Μαΐου 2011 
 
Αγαπητά μέλη της ΕΛΕΤΟ, 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ σας προσκαλεί 
στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση 2011 της ΕΛΕΤΟ 
που συγκαλείται στις 23 Μαΐου 2011 και, επειδή είναι 
βέβαιο ότι δεν θα επιτευχθεί απαρτία, θα 
πραγματοποιηθεί οριστικά στις 30 Μαΐου 2011, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 18.00-21.00, στην αίθουσα 
συνελεύσεων της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, Οδός 
Κάνιγγος 27 (6ος όροφος). Η Γενική Συνέλευση θα είναι 
απολογιστική με Πρακτέα (θέματα Ημερήσιας Διάταξης): 
 1. Εκλογή Προέδρου της Γ.Σ. και δύο 

πρακτικογράφων 
 2. Ετήσιος Απολογισμός Πεπραγμένων του ΔΣ 
 3. Ετήσιος Οικονομικός Απολογισμός 
 4. Έκθεση Ελέγχου της Ελεγκτικής Επιτροπής 
 5. Ετήσιος Απολογισμός/Προγραμματισμός 

εργασιών ορολογίας του Γενικού Επιστημονικού 
Συμβουλίου (ΓΕΣΥ) 

 6. Γενικός Ετήσιος Προϋπολογισμός 
 7. Έγκριση Πεπραγμένων ΔΣ, ΓΕΣΥ και 

Προϋπολογισμού 
 8. Προτάσεις του ΔΣ - Συζήτηση 
 9. Άλλα Θέματα 
Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το Καταστατικό, στη 
Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετάσχουν τα μέλη 
όλων των κατηγοριών με δικαίωμα λόγου, αλλά δικαίωμα 
ψήφου έχουν μόνο τα ταμειακώς εντάξει τακτικά και 
ομόλογα μέλη. Όσα μέλη δεν είναι ταμειακώς εντάξει θα 
τακτοποιηθούν την ίδια μέρα πριν από τη Συνεδρίαση. 

Φιλικά 
για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΛΕΟΝΤΗΣ    ΤΖΑΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

8ο Συνέδριο 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 

10-12 Νοεμβρίου 2011, Αθήνα 
http://www.eleto.gr/gr/Conference08.htm  

 
Εγγραφείτε έγκαιρα! 

(πριν από τις 20-9-11 μειωμένο κόστος συμμετοχής) 
 

 Μέχρι 20/9/2011 Μετά τις 20/9/2011 

Μη μέλη συνδιοργανωτών: €   90  € 120 
Μέλη συνδιοργανωτών: €   70  €   90 
Φοιτητές: €   40  €   50 
Ομιλητές: €   70     – 

 
Για να εγγραφείτε: 
– Μπείτε στην παραπάνω ιστοσελίδα 
– Κατεβάστε τη φόρμα αίτησης εγγραφής 
– Συμπληρώστε την 
– Στείλτε την στην ηλ-διεύθυνση: valeonti@otenet.gr αφού 

καταβάλετε το κόστος συμμετοχής με έναν από τους 
τρόπους που καθορίζονται στην αίτηση. 

 
Στην ιστοσελίδα θα βρείτε επίσης: 
 

• Το τρίπτυχο του Συνεδρίου (Ελληνικά, Αγγλικά, 
Γαλλικά)  

• Αρχικό Κατάλογο των εγκεκριμένων ανακοινώσεων 
που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο 

• Περιλήψεις των ανακοινώσεων 
 

 
Άλλες πληροφορίες: 
Γραμματεία του Συνεδρίου:  
τηλ. +30 210 9323243, +30 6977529164,  
ηλ-ταχ. pinelpap@otenet.gr 
Οργανωτική Επιτροπή:  
τηλ. +30 6974321009, ηλ-ταχ. valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http://www.eleto.gr/gr/Conference08.htm 

 
 
 
 

OROGRAMMA No 107, March – April 2011,  
ISSN 1106-1073 
Bimonthly edition of  
Hellenic Society for Terminology (ELETO) 
Epidavrou & Artemidos 6, GR-15125  MAROUSI   GREECE 

 
 
 

Λ 
Ε  Τ  Ο 

L 

Ε 

Ε 



ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ Αρ.107 

 2 

 
 

Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με την Ορολογία 
(Διαρκής Κατάλογος του «Ο») 

Ο κατάλογος Συνεδρίων/Συμποσίων/Σεμιναρίων που δημοσιεύεται 
παρακάτω περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν σχέση με Ορολογία 
και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον ή έχουν πρόσφατα 
διεξαχθεί. Η πληροφόρηση του «Ο» για τις εκδηλώσεις αυτές 
προέρχεται κυρίως από τη συχνή ηλεκτρονική ενημέρωση της 
ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέντρο Πληροφοριών για την 
Ορολογία: http://linux.infoterm.org/) και από την EAFT 
(Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-aet.net ), των οποίων η 
ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
1. Έργο της CEN: CEN/WS/eCAT-CMap: Classification Mapping 

for open and standardized product classification usage in 
eBusiness (CMap) (Call for experts:                                             
ftp://ftp.cen.eu/CEN/Sectors/List/ICT/Workshops/eCAT%20CMa
p%20Call%20for%20experts.pdf) 

2. 3η Συνάντηση Εργασίας Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων, 
Θεσσαλονίκη, 12, 13 και 14 Μαΐου 2011 (metafrasi@frl.auth.gr). 

3. Training sessions and conference: TOTh 2011 “Terminology 
and Ontology: Theories and applications”, 24-27 May 2011, 
Annecy (France) (http://www.porphyre.org/toth/toth-2011) 

4. Διεθνές Σεμινάριο Terminological Challenges in Europe in the 
2010s. Διοργανώνεται στο πλαίσιο εορτασμού των 70 χρόνων 
του Σουηδικού Κέντρου Ορολογίας (Swedish Centre for 
Terminology – TNC), στις 25 Μαΐου 2011, στη Στοκχόλμη 
(ΕΓΓ.1462). 

5. REALITER: “Multilingualism and Terminology Practices”, 1 June 
2011, Quebec (Canada) (http://www.realiter.net/spip.php? 
rubrique170. 

6. Συνάντηση του Forum Nordterm Cooperation: From concept 
chaos to term recommendations 7-10 June 2011, Vaasa 
(Finland) http://www.tsk.fi/tsk/en/nordterm_2011-545.html  

7. First International Conference on Terminology, Languages, and 
Content Resources (LaRC 2011), Seoul, Republic of Korea, 10-
11 June 2011 (προσυνέδριο στις συνόδους της Επιτροπής 
ISO/TC 37 “Terminology and other language and content 
resources” που θα γίνουν στην Σεούλ, 12-17 June 2011). 

8. 6ο Διεθνές Συμπόσιο σχετικά με την Ευγένεια (6th International 
Symposium on Politeness). Θα διεξαχθεί στην Άγκυρα στις 11-
13 Ιουλίου 2011. (http://www.isp2011.org) 

9. International Terminology Summer School (TSS 2011), 
Cologne University of Applied Sciences, 11 to 15 July 2011. 
http://www.termnet.org/english/events/tss_2011/registration.php 

10. XIX World Congress Bridging Cultures, 1-4 August 2011, San 
Francisco, California (USA). (http://www.fit2011.org/index.htm)  

11. Εργομηγύρεις 2011 (workshops 2011) των Mediterranean 
Editors and Translators (MET), Βαρκελώνη, Μάρτιος-Απρίλιος-
Μάιος και Σεπτέμβριος 2011                                                        
www.metmeetings.org/index.php?page=2011_workshops  

12. 9η Επιστημονική Σύνοδος LTT (IX Scientific Meeting LTT) με 
τίτλο: «The notion of unity in Language Sciences: lexicological, 
terminological and traductological aspects», 15-16 September 
2011 (http://www.ltt.auf.org/article.php3?id_article=58)              
Villetaneuse (Paris 13)  

13. 7η Ετήσια Σύνοδος των Mediterranean Editors and Translators 
(MET) με θέμα: Quality in English translation and editing - from 
research to practice and back, 20-22 Οκτωβρίου 2011 
European Institute of the Mediterranean Barcelona, Spain 
(www.metmeetings.org) 

14. Συνέδριο «Γνωσιακή Μοντελοποίηση στη Γλωσσολογία» 
(Cognitive Modeling in Linguistics), Κέρκυρα, 22-29 
Σεπτεμβρίου 2011, http://www.cml.msisa.ru 

15. 8η Διεθνής Συνδιάσκεψη “Standardization, Protypes and 
Quality: A Means of Balkan Countries’ Collaboration”, 7–8 
Οκτωβρίου 2011, ENEPROT (www.eneprot.gr) 

16. Συνέδριο «State-of-the-art and future of terminology 
methodology and applications», 12-13 Οκτωβρίου 2011, 
Institute of the Lithuanian Language (Vilnius, Lithuania). 
(term@eaft-aet.net) 

17. Συνέδριο CINEO II, São Paulo (II International Conference on 
Neology in Romance Language), 5-8 December 2011, 
Πανεπιστήμιο του São Paulo                                                      
(http://www.fflch.usp.br/dlcv/neo/cineo2011/es/index.html  

18. Θέμα εργασίας "Ontology integration and interoperability" 
(OntoIOp) της ISO/TC 37/SC 3 – πρώτη σύνοδος στις 13 
Ιουνίου 2011 (SO/TC 37/SC 3). 

Κ.Β. 

Προπαγάνδα και Ορολογία 
Δεν υπερτερεί μόνο το μερίδιο του τεχνολογικού και υπολείπεται το 
μερίδιο  των επιστημών του ανθρώπου, προωθήθηκε, επίσης, εδώ  
και τριάντα χρόνια το προσωρινό εις βάρος του ουσιαστικού. 
Όταν ανισοβαρώς θεραπεύεται το ένα και αγνοείται το άλλο, τότε 
την ανισορροπία ακολουθεί η εντροπία ως κατάσταση ασθένειας, 
ανημπόριας, αδιεξόδου ή απορίας. Κατά συνέπεια, στρεφόμαστε 
στα επουσιώδη, στα στιγμιαία, αμελώντας τα ουσιώδη και τα 
μακροπρόθεσμα. Η δράση μας είναι τότε πυροσβεστική κατά τα 
λεγόμενα της διεθνούς πρακτικής του “here and now”, “ici et 
maintenant” και ελληνιστί του περίφημου «εδώ και τώρα» που το 
ακούμε από την δεκαετία του 80 και διαβρώνει και μολύνει 
συνειδήσεις. 
Σήμερα, είναι εμφανής η ισχύς της φράσης του «εδώ και τώρα» 
καθώς και η διαπίστωση της δράσης του, κατά τρόπο  ύπουλο, 
άμεσο, ατιμώρητο, χωρίς τύψεις, χωρίς δικαστικές αποφάσεις και 
χωρίς τιμωρίες. Αυτή είναι η μοίρα  της γλωσσικής προπαγάνδας η 
ισχύς της χρήσης της οποίας έχει εντοπιστεί και κατά την περίοδο 
1933-1945.  
Τα έπεα πτερόεντα ή γραπτά έχουν ισχύ «μεγατόνων» σε  
συνειδησιακό επίπεδο, με πασιφανείς συνέπειες. Δεν συντελείται 
μόνο η εκκένωση των εννοιών από το αρχικό περιεχόμενό τους 
αλλά κυρίως το μπόλιασμά τους με το επιθυμητό εκάστοτε νέο 
περιεχόμενο, ώστε αυτές να δράσουν ανενόχλητα, χωρίς βία και 
επιβολή και να επιτελέσουν  την πραγμάτωση των προθέσεων των 
ονομαθετών τους. Και αριθμούνται στην ατέλειωτη καταγραφή των 
συνεπειών τους οι προϋπολογισμοί του εδώ και τώρα, η παιδεία, 
οι επενδύσεις, τα προγράμματα, οι αγοραπωλησίες, οι αποφάσεις 
του εδώ και τώρα, που οδήγησαν με  μαθηματική ακρίβεια στην 
έλλειψη, την πενία, την υλική, την πνευματική ένδεια, την 
συναισθηματική ξηρασία, που όλοι υφιστάμεθα σε τοπικό, 
προσωπικό, εθνικό και οικουμενικό επίπεδο.  
Το φαινόμενο αυτό της γλωσσικής προπαγανδιστικής χρήσης 
έρχεται να συμπληρώσει και η ασάφεια, η θoλερότητα και η 
ανεπάρκεια της περιγραφικής ικανότητας των αποτελεσμάτων της 
έρευνας και της καινοτομίας. Οι συντάκτες-ερευνητές που περι-
γράφουν τα καινοτομικά τους επιτεύγματα, δεν διαθέτουν ούτε και 
παρέχουν ισχυρούς όρους με τους κατάλληλους ορισμούς ώστε 
να ευκολύνεται η μεταφορά της τεχνογνωσίας, χάριν επιστήμης και 
προόδου. 
Οι συντάκτες  που ανακοινώνουν συνήθως τα αποτελέσματα στην 
αγγλική, γαλλική ή ελληνική γλώσσα δεν κατέχουν πάντα τις 
γλώσσες αυτές ως μητρικές και ο βαθμός γλωσσομάθειάς τους 
είναι ανεπαρκής.  
Η σαφήνεια, η ακρίβεια για κάθε θεματικό πεδίο απαιτείται τόσο 
στο υπάρχον γνωσιακό κεφάλαιο όσο και στο καινοτομικό. Η  
γλώσσα της Επιστήμης και της Τεχνολογίας καθώς και της Τέχνης 
δεν έχει ακόμη βρει την δική της στέγη στα ακαδημαϊκά πλαίσια. 
Δειλά η επιστήμη του Όρου, η Ορολογία, που περιέγραψε με 
σαφήνεια ο αυστριακός μηχανικός-ορολόγος Ευγένιος Wüster,  
και στη συνέχεια ασχολήθηκε η Unesco με  τον Felber και ο 
Διεθνής οργανισμός Τυποποίησης με το Infoterm του Christian 
Galliski, δεν βρίσκει ακόμη ολιστική προσέγγιση αν και είναι κατ’ 
εξοχήν συστημική, ώστε να πάρει την απαραίτητη απόσταση από 
την Γενική Γλώσσα.  
Αν και η Ορολογία εδράζεται στο θεματικό πεδίο και στους 
κανόνες της Λογικής και της Οντολογίας και έλκει το θεωρητικό 
της βάθρο από τα Αναλυτικά Πρότερα του Αριστοτέλη, ελάχιστοι 
σύγχρονοι Έλληνες ασχολούμενοι με την επιστημονική γλώσσα 
τολμούν να σηκώσουν την σημαία της Ορολογίας. Οι σύγχρονοι 
διεθνείς ερευνητές του χώρου φροντίζουν να την συνδέουν με 
τόσα πολλά πεδία όπως τη Φιλοσοφία, τη Λογική, τη Γνωστική 
Ψυχολογία, την Πληροφορική, την Τεκμηρίωση και τις νέες 
τεχνολογίες, που τελικά ο ορισμός του πεδίου της Ορολογίας 
φθάνει σε μας τεμαχισμένος και αδύναμος. Γι’ αυτό και ο όρος, 
στην πολυχρησία του, αντιπροσωπεύει πολλά σημαινόμενα, όπως 
ατομική κατονομασία, ορολογία ενός πεδίου π.χ. χημική ορολογία, 
η συλλογή όρων θεματικών πεδίων, και κάποτε χρησιμοποιείται ως 
η διακριτική κατονομασία του τομέα της Γλώσσας που θεραπεύει 
τον επιστημονικό, τεχνικό και τεχνολογικό λόγο, ως η Ορολογία. 
Ευελπιστούμε πως η συμβολή των όσων πιστεύουν στην 
Ορολογία σε επίπεδο θεωρητικό να καταφέρουν να ωθήσουν τον 
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σημαντικό αυτό τομέα της περιγραφής των αποτελεσμάτων  
έρευνας χάριν της επόμενης στάσης της γνώσης. 

Μ.Κ. 

Η συμβολή της Αρχαίας Ελληνικής 
στον τομέα της Ορολογίας 

Με αφορμή, την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση της Ελληνικής 
Ανθρωπιστικής Εταιρείας με θέμα "Γιατί να διδασκόμαστε Αρχαία 
Ελληνικά στην εποχή της Παγκοσμιοποίησης; Πολλαπλή 
χρησιμότητα ή ξεπερασμένη προγονολατρεία;" – η οποία 
πραγματοποιήθηκε στις 7 Απριλίου 2011, στο Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών – κάνουμε παρακάτω μια σύντομη επισκόπηση του ρόλου 
που παίζει η γνώση της Αρχαίας Ελληνικής στην Ορολογία 
σήμερα. 
1. Αρχαίες ρίζες αποτελούν τις βάσεις στη συντριπτική 

πλειονότητα των λέξεων της σημερινής Ελληνικής Γλώσσας· 
πλήθος από αρχαία προσφύματα (προθήματα και επιθήματα) 
απαντούν, αυτούσια ή εξελιγμένα, και συνθέτουν, μαζί με τις 
ρίζες, τον κορμό των λέξεών της· χιλιάδες αρχαίες λέξεις – 
ομηρικές και νεότερες – απαντούν αυτούσιες στη σημερινή 
γλωσσική χρήση. Όλα αυτά τα στοιχεία συνιστούν μια 
κληρονομημένη λεξιλογική και γενικότερα μορφολογική 
πραγματικότητα της σημερινής Νεοελληνικής που δείχνει την 
άρρηκτη σύνδεσή της με την Αρχαία Ελληνική. Η εμβάθυνση 
στη γνώση της σύνδεσης αυτής, συντελεί στην πληρέστερη 
διδασκαλία, εκμάθηση και χρήση της σημερινής γλώσσας 
μας. 

2. Σχεδόν όλοι οι μηχανισμοί παραγωγής και σύνθεσης της 
Αρχαίας Ελληνικής εξακολουθούν να υπάρχουν και να 
λειτουργούν και στη Νέα Ελληνική και, μαζί με εκείνους που 
αναπτύχθηκαν στις νεότερες φάσεις της γλώσσας μας, 
σχηματίζουν έναν πολύτιμο παραγωγικό / αναπτυξιακό 
γλωσσικό εξοπλισμό που είναι στη διάθεση της Ορολογίας. 
Σχεδόν πίσω από κάθε απλή λέξη (ουσιαστικό, επίθετο, ρήμα, 
...) υπάρχει, εν λειτουργία ή εν δυνάμει, ένας μικρός ή μεγάλος 
αριθμός συγγενικών λέξεων (παράγωγων, σύνθετων, 
επισύνθετων και παρασύνθετων). Σε πολλές περιπτώσεις αυτά 
τα συγγενικά πλέγματα είναι πολυπληθέστατα1). Αυτή η 
αδιαμφισβήτητη παραγωγική πραγματικότητα αποτελεί 
κληρονομική καταβολή  που επιβεβαιώνει την αδιάσπαστη 
αλυσίδα της εξέλιξης της Ελληνικής. 

3. Στη σημερινή Νεοελληνική χρησιμοποιούνται πολλές αρχαίες 
γραμματικές μορφές που δίνουν ιδιαίτερη εκφραστικότητα 
στον ελληνικό λόγο και κακώς θεωρούνται (άψυχα) 
απολιθώματα. Δύο από αυτές είναι π.χ. η χρήση της δοτικής 
πτώσης και η χρήση της μετοχής (καί στον καθημερινό λόγο, 
αλλά πολύ περισσότερο στον επιστημονικό λόγο). Αυτά τα 
στοιχεία συνιστούν μια γραμματική πραγματικότητα της 
σημερινής Νεοελληνικής που την συνδέει με την Αρχαία 
Ελληνική. 

4. Η Ορολογία – ως ασχολούμενη με την μελέτη και ανάπτυξη 
των ειδικών γλωσσών των διάφορων θεματικών πεδίων και 
την περιγραφή της ειδικής γνώσης του κάθε πεδίου από τις 
γλώσσες αυτές – όχι μόνο θεωρεί δεδομένες τις 
προαναφερόμενες τρεις πραγματικότητες (λεξιλογική-
μορφολογική, παραγωγική και γραμματική), αλλά βασίζεται 
πάνω σ’ αυτές και μέσω της ονοματοδότησης των νέων εννοιών 
προωθεί την ανάπτυξη των ειδικών γλωσσών, η σύνθεση και 
διάχυση των οποίων σχηματίζει ένα μεγάλο μέρος της γενικής 
Νεοελληνικής Γλώσσας. 

5. Ειδικά για τη σημερινή ορολογική χρήση της μετοχής, στο 5ο 
Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» (Λευκωσία 2005), 
σε ειδική ανακοίνωση2), καταδείχτηκε η σημαντική χρήση της 
μετοχής3) όχι μόνο του παθητικού Παρακειμένου – που είναι η 
μόνη μετοχή που διδάσκει η σημερινή σχολική γραμματική4) – 
αλλά και του ενεργητικού και παθητικού Ενεστώτα, καθώς και 
του ενεργητικού και παθητικού Αορίστου. 

6. Αλλά και στο 7ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 
(Αθήνα 2009), σε ειδική ανακοίνωση5), με βάση σώμα 
ελληνικών κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταδείχτηκε ότι 
είναι επίσης σημαντική και η λειτουργική χρήση της μετοχής 
στον ειδικό ελληνικό λόγο. Η ίδια η πράξη, δηλαδή, δείχνει ότι ο 
ειδικός / τεχνικός / επιστημονικός λόγος έχει ανάγκη την μετοχή 
και την χρησιμοποιεί. 

7. Συνοψίζοντας, από ορολογική θεώρηση, η γνώση της Αρχαίας 
Ελληνικής – σε επίπεδο λεξιλογίου–μορφολογίας, δημιουργίας 

νέων λέξεων και γραμματικής – συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό 
στην σύγχρονη οροδοσία των θεματικών πεδίων και στην 
βαθύτερη κατανόηση της σύνδεσης όρων και εννοιών. 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 
1)  Κώστας Βαλεοντής, 

Η σύνθεση και παραγωγή στην ελληνική γλώσσα για το σχηματισμό 
μονολεκτικών σύμπλοκων όρων, 3ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και 
Ορολογία», Αθήνα 2001 

2)  Κώστας Βαλεοντής – Στέλιος Φραγκόπουλος,  
Η χρήση της μετοχής των ρημάτων της νεοελληνικής στην οροδοσία / 
ονοματοδοσία των ειδικών θεματικών πεδίων, 5ο Συνέδριο, Λευκωσία, 
2005  (http://www.eleto.gr/download/Conferences/5th%20Conference/
5th_04-41-Valeontis-Frangopoulos_V18.pdf ) 

3)  Για παράδειγμα, στην ορολογία του θεματικού πεδίου <Τηλεπικοινω-
νίες> περίπου 6,5 % των όρων περιλαμβάνουν ως συνθετικό μετοχή 
(κυρίως επιθετική). 

4)  Η διδασκόμενη «μετοχή» του ενεργητικού Ενεστώτα (π.χ. λέγοντας, 
διαβάζοντας, γράφοντας κτλ.) έχει μάλλον τον χαρακτήρα γερουνδίου 
και όχι μετοχής. 

5)  Μιχάλης Καλλέργης – Μαριζέτα Γεωργουλέα,  
Τυπική και άτυπη χρήση της μετοχής σε επιλεγμένα μεταφράσματα 
από όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 7ο Συνέδριο, Αθήνα 
2009  (http://www.eleto.gr/download/Conferences/7th%20Conference/
7th_19-28-KallergisMi-GeorgouleaMa_Paper2_V03.pdf ) 

Κ.Β. 

5.000 χρόνια leasing 
Η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) είναι στην ουσία μια μορφή 
πιστοδότησης με σκοπό την απόκτηση της χρήσης και τελικά της 
κτήσης κινητών και ακίνητων επενδυτικών αγαθών για το 
επάγγελμα ή την επιχείρηση φυσικών και νομικών προσώπων. 
Πρώτη πράξη χρηματοδοτικής μίσθωσης θεωρείται η μίσθωση γης 
μαζί με όλο τον εξοπλισμό (δούλοι, κοπάδια ζώων κτλ.) που ήταν 
διαδεδομένη στην αρχαία Αίγυπτο το 3.000 π.Χ. Αργότερα, το 
2.000 π.Χ., οι Σουμέριοι υιοθέτησαν την ίδια μέθοδο για τη 
μίσθωση γης και εξοπλισμού. Στη συνέχεια, οι Ρωμαίοι πρώτοι 
θεσμοθέτησαν τη χρηματοδοτική μίσθωση ενσωματώνοντάς την 
ως θεσμό στο Ρωμαϊκό Δίκαιο. 
Κατά τον Μεσαίωνα, 17ον μ.Χ. αιώνα, πράξεις χρηματοδοτικής 
μίσθωσης έγιναν στην Αγγλία και στα μέσα του 190υ αιώνα 
δημιουργούνται και οι πρώτες εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης 
στην Αγγλία και στις ΗΠΑ. 
Βασικό αντικείμενο των εργασιών τους ήταν η μίσθωση βαγονιών 
για τη μεταφορά εμπορευμάτων. Αμέσως, επεξετάθη και στη 
μίσθωση τηλεφώνων (ΗΠΑ: Bell telephone Co). 
Η σύγχρονη μορφή χρηματοδοτικής μίσθωσης σηματοδοτείται από 
το 1952 στις ΗΠΑ με την ίδρυση εταιρείας (United States Leasing 
Corporation), που αποτελεί την μεγαλύτερη ανεξάρτητη εταιρεία 
χρηματοδοτικής μίσθωσης στον κόσμο. 
Ο θεσμός διεθνώς εισήλθε σε φάση ωριμότητας το 1991, ενώ στην 
Ελλάδα το 1986 με τον νόμο 1665/1986 περί χρηματοδοτικής 
μίσθωσης. 
Κατηγορίες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing): 
1. direct leasing: άμεση χρηματοδοτική μίσθωση 
 Η απλούστερη μορφή όπου ο πελάτης επιλέγει τον 

επαγγελματικό εξοπλισμό της αρεσκείας του και, εν συνεχεία, 
η εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης αγοράζει τον εξοπλισμό 
προκειμένου να τον εκμισθώσει στον πελάτη. 

2. sale and lease back: πώληση και επανεκμίσθωση 
 Η εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης αγοράζει τον εξοπλισμό 

από τον πελάτη και τον μισθώνει στον ίδιο. 
3. vendor leasing: χρηματοδοτική μίσθωση με προμηθευτές 
 Ο συνεργαζόμενος προμηθευτής συστήνει στην εταιρεία 

χρηματοδοτικής μίσθωσης πελάτες του που επιθυμούν να 
αγοράσουν εξοπλισμό από αυτόν. 

4. lease brokers: χρηματοδοτική μίσθωση με μεσίτες 
 Μορφή χρηματοδοτικής μίσθωσης που γίνεται σε συνεργασία 

της εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης με μεσίτες. 
5. tailor-made leasing: εξατομικευμένη χρηματοδοτική 

μίσθωση 
 Οροθέτηση των χαρακτηριστικών αυτού του προϊόντος 

χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι η μοναδικότητα της φορο-
λογιστικής, ανταγωνιστικής και χρηματοδοτικής δομής της 
επιχείρησης. 

6. cross-border leasing: διασυνοριακή χρηματοδοτική 
μίσθωση 
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 Προσφέρεται σε κάθε περίπτωση που τα συμβαλλόμενα μέρη 
(εκμισθωτής, μισθωτής) έχουν έδρα επιχειρηματικής δράσης σε 
διαφορετικές χώρες. 

7. leveraged leasing: συμμετοχική χρηματοδοτική μίσθωση 
 Πρόκειται για μορφή χρηματοδοτικής μίσθωσης που 

εφαρμόζεται σε αντικείμενα μεγάλης αξίας (π.χ. αεροπλάνα). 
8. service leasing: χρηματοδοτική μίσθωση με παροχή 

υπηρεσιών 
 Η εκμίσθωση που συνδυάζεται με παροχή υπηρεσιών, όπως η 

συντήρηση του εξοπλισμού, η εκπαίδευση του προσωπικού 
κτλ. 

9. custom lease: χρηματοδοτική μίσθωση κατά παραγγελία 
 Οι όροι της μίσθωσης προσαρμόζονται στις ειδικές ανάγκες του 

μισθωτή, όπως τα μισθώματα καθορίζονται ανάλογα με τις 
δυνατότητες και τις εποχικές ανάγκες του μισθωτή. 

10. master lease line: κύρια γραμμή χρηματοδοτικής μίσθωσης 
 Μορφή χρηματοδοτικής μίσθωσης που προσφέρει την 

δυνατότητα στον μισθωτή να μισθώνει σταδιακά τον εξοπλισμό 
που χρειάζεται. 

11. conditional sale lease: πώληση – μίσθωση υπό όρους 
 Με τη μορφή αυτή επιτυγχάνεται η πώληση μέσω μίσθωσης. 

Είναι ένα προϊόν που προωθείται αφού τόσο ο μισθωτής 
(αγοραστής) όσο και ο εκμισθωτής (πωλητής) επωφελούνται 
των πλεονεκτημάτων της χρηματοδοτικής μίσθωσης 

12. joint venture lease: χρηματοδοτική μίσθωση κοινοπραξίας 
 Πρόκειται για μια πράξη μεταξύ δύο ή περισσότερων εταιρειών 

χρηματοδοτικής μίσθωσης που κοινοπρακτούν, προκειμένου να 
αναλάβουν και να χρηματοδοτήσουν μια σύμβαση μεγάλης 
αξίας. 

Καθημερινή / Μάρτιος 2002 Δ.Π. 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

1
PT έλα κι εσύ 

Κρίση Μελών Αρ.7 και αποτελέσματά της 
Με εισήγηση της ΜΟΤΟ2 και απόφαση του ΓΕΣΥ υποβλήθηκαν 
στην διαδικασία της Κρίσης Μελών της ΕΛΕΤΟ (Κρίση Μελών 
Αρ.7) οι αποδόσεις του όρου: 

phasor < phas(e) (vect)or 
και των λοιπών αγγλικών όρων του παρακάτω πίνακα: 
 

phasor φασεοδιάνυσμα,  
φασιδιάνυσμα,  
φασιάνυσμα 

phasor 
representation 

φασεοδιανυσματική παράσταση, 
φασιδιανυσματική παράσταση, 
φασιανυσματική παράσταση 

phasor 
analysis 

ανάλυση φασεοδιανύσματος,  
ανάλυση φασιδιανύσματος,  
ανάλυση φασιανύσματος 

phasor 
synthesis 

σύνθεση φασεοδιανύσματος,  
σύνθεση φασιδιανύσματος,  
σύνθεση φασιανύσματος 

phasor 
diagram 

φασεοδιανυσματικό διάγραμμα, 
φασιδιανυσματικό διάγραμμα, 
φασιανυσματικό διάγραμμα 

phasor 
calculus 

φασεοδιανυσματικός λογισμός, 
φασιδιανυσματικός λογισμός, 
φασιανυσματικός λογισμός 

 
Ορισμός της έννοιας 
phasor: διάνυσμα στο επίπεδο των μιγαδικών αριθμών, το οποίο 
περιστρέφεται γύρω από την αρχή των αξόνων – όπου βρίσκεται η 
αρχή του – με κυκλική συχνότητα ω και αρχική φάση φ και του 

                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
2 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 Τηλε-
πικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), στα πλαίσια επίσημης συνεργασίας με τον 
Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 

οποίου το πραγματικό μέρος αποτελεί ένα αρμονικό φυσικό 
μέγεθος με κυκλική συχνότητα ω 
Μαθηματική διατύπωση του ορισμού ενός phasor R είναι:  

R = ρ ej(ωt+φ) = ρ cos(ωt+φ) +j ρ sin(ωt+φ) 
Αποτελέσματα 
Ανταποκρίθηκαν: 18 μέλη 
Υπερψήφισαν την πρώτη εκδοχή (φασεοδιάνυσμα, ...): 14 μέλη 
Υπερψήφισαν τη δεύτερη εκδοχή (φασιδιάνυσμα, ...):     2 μέλη 
Υπερψήφισαν την τρίτη εκδοχή (φασιάνυσμα, ...):           2 μέλη 
Η ΜΟΤΟ υιοθέτησε την πλειοψηφήσασα (πρώτη) εκδοχή.  
Δηλαδή: 

phasor  φασεοδιάνυσμα 
phasor 
representation  

φασεοδιανυσματική παράσταση 

phasor analysis  ανάλυση φασεοδιανύσματος 
phasor synthesis  σύνθεση φασεοδιανύσματος 
phasor diagram  φασεοδιανυσματικό διάγραμμα 
phasor calculus, 
phasor analysis  

φασεοδιανυσματικός λογισμός, 
φασεοδιανυσματική ανάλυση 

Κ.Β. 
 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ 
Η εξόφληση των συνδρομών των μελών (από το 2011: 30 € 
ετησίως) γίνεται με καταβολή στον τραπεζικό λογαριασμό της 
ΕΛΕΤΟ  

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, Αρ. λογ. 671/48010084  
IBAN: GR95 01106710 00006714 8010084. 

Προσοχή! Κατά την κατάθεση να ζητάτε να καταχωρηθεί 
το όνομά σας και να καταβάλλετε τα τυχόν τραπεζικά 
έξοδα. 
Είναι απαραίτητη η αποστολή αντιγράφου της απόδειξης είτε 
τηλεομοιοτυπικά στον αριθμό 210 8068299 είτε ηλεκτρονικά 
στη διεύθυνση valeonti@otenet.gr. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Το Ορόγραμμα αποστέλλεται δωρεάν σε 3.000 περίπου 
αποδέκτες συμπεριλαμβανομένων και των μελών της ΕΛΕΤΟ. Η ανωτέ-
ρω υποχρέωση συνδρομής αφορά μόνο εκείνους που έχουν εγγραφεί 
μέλη της ΕΛΕΤΟ, δηλ. έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
μελών και συμμετέχουν και στις άλλες δραστηριότητές της ΕΛΕΤΟ. Ο 
Κατάλογος των ενεργών μελών δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα: 
http://www.eleto.gr/download/Members/ListOfActiveMembers_GR.pdf.  

 
 
 
 

 
 

«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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Συντάκτες φύλλου:  Κώστας Βαλεοντής, Μαρία Καρδούλη,  

Δημήτρης Παναγιωτάκος 
Εκδοτική Ομάδα:  Κώστας Βαλεοντής, Θεόφιλος Βαμβάκος, 

Άννα Νικολάκη, Κατερίνα Ζερίτη, Τάνια Βαλεοντή 
Τηλέφωνα:  6974321009, 210-8662069 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος (όλα τα φύλλα): http://www.eleto.gr/gr/orogramma.htm  

Γίνονται δεκτές συνεργασίες. Απαραίτητες προϋποθέσεις τα κείμενα να 
είναι σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, σύντομα και έτοιμα για 
δημοσίευση δίχως να απαιτείται παραπέρα επεξεργασία. 
Τα δημοσιεύματα που προσυπογράφονται με αρχικά απηχούν τις 
προσωπικές απόψεις του/της συντάκτη/συντάκτριάς τους, το πλήρες 
όνομα του/της οποίου/οποίας περιλαμβάνεται στους συντάκτες του 
εκάστοτε φύλλου. 
Τα θέματα των άρθρων της «ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ» έχουν συζητηθεί στο 
ΓΕΣΥ και η δημοσίευση γίνεται ύστερα από απόφασή του. 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή κειμένων του «Ο» με 
την υποχρέωση αφενός να αναφέρεται η πηγή των κειμένων και 
αφετέρου, προκειμένου περί ολόκληρων άρθρων, να εξακολουθήσουν 
αυτά να διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς καμιά 
δέσμευση· σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται άδεια της ΕΛΕΤΟ. 

 
 



 
XΑΛΑΝΔΡΙ 
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 Κωδικός: 3650 

ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society for Terminology (ELETO) 
ΓΡΑΦΕΙΑ: 
Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: 
Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 

 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Τηλ.: 210 8662069, 6974321009, 6974754302 
Τηλεομ.: 210 8068299, 210 8662069 
Ηλ-Ταχ.: Tvaleonti@otenet.gr T 
Ιστότοπος: http://www.eleto.gr/ 

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) 
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8ο Συνέδριο 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 

10-12 Νοεμβρίου 2011, Αθήνα 
http://www.eleto.gr/gr/Conference08.htm  

 
Αφιερωμένο στον Μανόλη Τριανταφυλλίδη 

Εγγραφείτε έγκαιρα! 
(πριν από τις 20-9-11 μειωμένο κόστος συμμετοχής) 

 
 Μέχρι 20/9/2011 Μετά τις 20/9/2011 

Μη μέλη συνδιοργανωτών: €   90  € 120 
Μέλη συνδιοργανωτών: €   70  €   90 
Φοιτητές: €   40  €   50 
Ομιλητές: €   70     – 

 
Για να εγγραφείτε: 
– Μπείτε στην παραπάνω ιστοσελίδα 
– Κατεβάστε τη φόρμα αίτησης εγγραφής 
– Συμπληρώστε την 
– Στείλτε την στην ηλ-διέυθυνση: valeonti@otenet.gr αφού 

καταβάλετε το κόστος συμμετοχής με έναν από τους 
τρόπους που καθορίζονται στην αίτηση. 

 
Στην ιστοσελίδα θα βρείτε επίσης: 
 

• Το τρίπτυχο του Συνεδρίου (Ελληνικά, Αγγλικά, 
Γαλλικά)  

• Αρχικό Κατάλογο των εγκεκριμένων ανακοινώσεων 
που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο 

• Περιλήψεις των ανακοινώσεων 
 

 
Άλλες πληροφορίες: 
Γραμματεία του Συνεδρίου:  
τηλ. +30 210 9323243, +30 6977529164,  
ηλ-ταχ. pinelpap@otenet.gr 
Οργανωτική Επιτροπή:  
τηλ. +30 6974321009, ηλ-ταχ. valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http://www.eleto.gr/gr/Conference08.htm 
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Ανακοινώσεις του 8ου Συνεδρίου 
Οι εργασίες της διοργάνωσης του 8ου Συνεδρίου 
προχωρούν κανονικά. Δίνουμε εδώ τις θεματικές 
ενότητες του Συνεδρίου με τους τίτλους των 
ανακοινώσεων που θα περιληφθούν στο πρόγραμμα 
του Συνεδρίου και τους συγγραφείς τους. Τα κείμενα 
των εργασιών θα περιλαμβάνονται στον τόμο των 
ανακοινώσεων, ο οποίος εκδίδεται, κατά παράδοση, 
πριν από το Συνέδριο, ώστε οι Σύνεδροι να τον έχουν 
από την αρχή του Συνεδρίου και να μπορούν να 
παρακολουθήσουν καλύτερα τις ομιλίες αλλά και να 
προετοιμάσουν, ενδεχομένως, τις ερωτήσεις τους. 
 

 
 

– 

Πανηγυρική ομιλία της Εναρκτήριας Συνεδρίας 
αφιερωμένη στον Μανόλη Τριανταφυλλίδη 
Μανόλης Τριανταφυλλίδης, Ξενηλασία ή ισοτέλεια. Ένας 
αιώνας μετά 
Γιώργος Παπαναστασίου 

 
 
 
 

– 

 
Ομιλία του προσκεκλημένου ομιλητή 
Λεξικογραφία και ορολογία: Συμπεράσματα από τη σύγκριση 
δύο σύγχρονων νεοελληνικών λεξικών 
Χριστόφορος Χαραλαμπάκης 

  
1   Γλωσσολογικές-Οντολογικές αρχές Ορολογίας 

(Ορολογία και γνώση, αρχές και μέθοδοι 
οροδοσίας κτλ.) 

– Ορολογία και Λεξικογραφία: Δύο θεματικά πεδία με 
συμπληρωματικούς στόχους, αλλά με εννοιολογικές και 
μεθοδολογικές διαφορές – Σημεία σύγκλισης και προτάσεις 
περαιτέρω εναρμόνισης  
Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου,  
Κώστας Βαλεοντής 

– Σύντομη ανάλυση του σχηματισμού σύνθετων όρων με 
στοιχεία ελληνικά  ή ελληνικής προέλευσης στη ρωσική και 
την ουκρανική γλώσσα  
Snigovska Oksana 

– Greek loanwords in the English language  
Kyriaki Aloizou 

– Θεωρητικές απόψεις μελέτης των όρων  
Αλίπα Ρουσλάνα 

– Αγγλικά δίλεκτα του τύπου Noun – Noun στο Διεθνές 
Πρότυπο  ISO/IEC 2382-1:1993 της βασικής ορολογίας 
πληροφορικής  και τα ελληνικά ισοδύναμά τους στο 
Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 996-1  
Ευάγγελος Τοπάλης, Κώστας Βαλεοντής 
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– Μία έννοια – Ένας όρος – Πόσες λέξεις; Η νιλεκτικότητα των 
όρων  
Κώστας Βαλεοντής 

– Oρολογική νοοτροπία  
Μαρία Καρδούλη 

  
2    Διδακτική και Ορολογία 

– Η γλώσσα των μαθηματικών στα σχολικά εγχειρίδια των δύο 
τελευταίων τάξεων του Δημοτικού σχολείου  
Κωνσταντίνος Κεραμάρης, Ευγενία Μπαρμπαγιάννη 

– Planification d’un modèle lexicographique comprenant des 
mots à charge culturelle partagée pour les apprenants du 
FLE  
Athéna Delaki 

– Προβλήματα πρόσληψης της ορολογίας και της θεωρίας 
στην εκπαίδευση 
Καλλιόπη Πολυμέρου 

  
3   Ορολογία συγκεκριμένων θεματικών πεδίων – 

Λεξικογραφικές και ορογραφικές μελέτες – 
Συγχρονική και διαχρονική θεώρηση 

– Το κύριο όνομα στα ΜΜΕ. Ένα παράδειγμα: τα εντυπωνύμια 
Άλκηστις Χιδίρογλου-Ζαχαριάδη 

– Οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα χωρίς επίσημο 
νόμισμα: οι όροι και οι οικονομίες τους  
Ειρήνη Σωτηροπούλου 

– Το γυμναστικό παράγγελμα  
Χρήστος Θεοδοσίου 

– The Romanian Religious Terminology – diachronic 
perspective 
Mariana Flaişer 

– Επιστημονική θεώρηση της λεξικογραφικής και 
λεξικολογικής  ορολογίας σε μονόγλωσσα ελληνικά και ξένα 
λεξικά  και εγχειρίδια γλωσσολογικών όρων: Η συμβολή της 
αρχαίας ελληνικής  και της λατινικής  στη διαμόρφωση της 
ευρωπαϊκής γλωσσολογικής ορολογίας  
Σοφία Ζερδελή 

– Terminology concerning the Economy  in Ancient Crete  
Ángel Martínez Fernández 

– Η ΝΕ οικονομική ορολογία  
Stoyna Poromanska 

– Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την 
επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της 
Κοσμολογίας 
Α. Κοσιονίδης 

  
4   Ορολογικοί πόροι (ειδικά μονόγλωσσα ή 

πολύγλωσσα λεξικά, συλλογές όρων, σώματα 
ειδικών κειμένων) – Νέες τεχνολογίες και 
Ορολογία 

– Multiterm: Το μέλλον στις βάσεις δεδομένων 
Βασιλική Κανιστρά 

– Τα κρυμμένα γλωσσάρια  
Διονύσης Γιαννίμπας, Πέτρος Πούγγουρας,  
Ευτυχία Καραγκούνη 

– Το σχήμα τεκμηρίωσης γλωσσικών πόρων META-NET  
Στέλιος Πιπερίδης, Πένυ Λαμπροπούλου,  
Μαρία Γαβριηλίδου 

– Προβλήματα και ελλείψεις στα Ελληνο-Ισπανικά  και Ισπανο-
Ελληνικά λεξικά  
Mariano Villegas Hernández 

– Διαδικτυακό ελληνοαγγλικό βιβλιοθηκονομικό λεξικό  
Ιωάννα Ανδρέου 

– EcoLexicon: Το συγκείμενο ως παράγοντας διαμόρφωσης 
γνωσιακών βάσεων εξειδικευμένης ορολογίας 
Alejandro García-Aragón 

  
5   Τυποποίηση ορολογίας (διεθνοποίηση 

εννοιών και διαγλωσσική τυποποίηση και 
αντιστοίχιση όρων, προτάσεις ορολογίας) 

– Ορολογία Διοίκησης Έργων  
Κωνσταντίνος Κηρυττόπουλος 

– Ο όρος «ιδιωματική έκφραση» στην ελληνική και την 
ισπανική γλώσσα  
Ευλαμπία Κ. Χέλμη 

  
6   Διάχυση και χρήση των όρων – Ορολογική 

πολιτική και ρύθμιση 
– It is about time for a comprehensive terminology policy  and 

implementation in Europe  
Jan Roukens 

– Γλωσσικό ζήτημα και επιστημονική ορολογία: μια διερεύνηση 
διαδρομών και συναντήσεων  
Κατερίνα Τοράκη 

– Η υπαγωγή της υψηλής προφορικότητας στον όρο «εικονική 
ευμένεια» 
Νικολέττα Τσιτσανούδη-Μαλλίδη 

– Οι ελληνικές λέξεις ως μέσο διεθνοποίησης εννοιών 
Eka Tchkoidze 

  
7   Δραστηριότητα φορέων και οργάνων 

Ορολογίας 
– Τα προσόντα του πιστοποιημένου διαχειριστή Oρολογίας 

σύμφωνα με την ECQA (European Certification & 
Qualification Association)  
Θάνος Μεντζελόπουλος 

– Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία – Ο ρόλος και οι 
δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ  
Μαριάννα Κατσογιάννου, Κατερίνα Τοράκη 

– Η Ερευνητική Υποδομή CLARIN  
Στέλιος Πιπερίδης, Πένυ Λαμπροπούλου, Μαρία 
Γαβριηλίδου 

– Η Ορολογία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Μια σύγχρονη 
προσέγγιση 
Ροδόλφος Μασλίας 

 
 

Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με την Ορολογία 
(Διαρκής Κατάλογος του «Ο») 

Ο κατάλογος Συνεδρίων/Συμποσίων/Σεμιναρίων που δημοσιεύεται 
παρακάτω περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν σχέση με 
Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, ή έχουν 
πρόσφατα διεξαχθεί. Η πληροφόρηση του «Ο» για τις εκδηλώσεις 
αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή ηλεκτρονική ενημέρωση 
της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέντρο Πληροφοριών για 
την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/), και από την EAFT 
(Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-aet.net ), των οποίων η 
ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
1. Συνάντηση του Forum Nordterm Cooperation: From concept 

chaos to term recommendations 7-10 June 2011, Vaasa 
(Finland) http://www.tsk.fi/tsk/en/nordterm_2011-545.html  

2. First International Conference on Terminology, Languages, 
and Content Resources (LaRC 2011), Seoul, Republic of 
Korea, 10-11 June 2011 (προσυνέδριο στις συνόδους της 
Επιτροπής ISO/TC 37 “Terminology and other language and 
content resources” που θα γίνουν στην Σεούλ, 12-17 June 
2011). 

3. 6ο Διεθνές Συμπόσιο σχετικά με την Ευγένεια (6th 
International Symposium on Politeness). Θα διεξαχθεί στην 
Άγκυρα στις 11-13 Ιουλίου 2011. (http://www.isp2011.org) 

4. International Terminology Summer School (TSS 2011), 
Cologne University of Applied Sciences, 11 to 15 July 2011. 
http://www.termnet.org/english/events/tss_2011/registration.ph
p 

5. Conference: National Languages in Academic Research and 
Higher Education, 29-30 August 2011, Tallinn, Estonia 
(Πληροφορίες: http://www.tlu.ee/?LangID=2&CatID=5517)  

6. XIX World Congress Bridging Cultures, 1-4 August 2011, San 
Francisco, California (USA). (http://www.fit2011.org/index.htm)  

7. Εργομηγύρεις 2011 (workshops 2011) των Mediterranean 
Editors and Translators (MET), Βαρκελώνη, Μάρτιο-Απρίλιος-
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Μάιος και Σεπτέμβριος 2011                                                        
www.metmeetings.org/index.php?page=2011_workshops  

8. 9η Επιστημονική Σύνοδο LTT (IX Scientific Meeting LTT) με 
τίτλο: «The notion of unity in Language Sciences: lexicological, 
terminological and traductological aspects», 15-16 September 
2011 (http://www.ltt.auf.org/article.php3?id_article=58)              
Villetaneuse (Paris 13)  

9. Συνέδριο «Γνωσιακή Μοντελοποίηση στη Γλωσσολογία» 
(Cognitive Modeling in Linguistics), Κέρκυρα, 22-29 
Σεπτεμβρίου 2011, http://www.cml.msisa.ru 

10. 8η Διεθνής Συνδιάσκεψη “Standardization, Protypes and 
Quality: A Means of Balkan Countries’ Collaboration”, 7–8 
Οκτωβρίου 2011, ENEPROT (www.eneprot.gr) 

11. Συνέδριο: International legal translation conference, 7-8 
October 2011, Lisbon, Portugal (Πληροφορίες: 
http://www.tradulinguas.com/conf-juridica/index.htm)  

12. Συνέδριο «State-of-the-art and future of terminology 
methodology and applications», 12-13 Οκτωβρίου 2011, 
Institute of the Lithuanian Language (Vilnius, Lithuania). 
(term@eaft-aet.net) 

13. 7η Ετήσια Σύνοδος των Mediterranean Editors and Translators 
(MET) με θέμα: Quality in English translation and editing - from 
research to practice and back, 20-22 Οκτωβρίου 2011 
European Institute of the Mediterranean Barcelona, Spain 
(www.metmeetings.org) 

14. Πρώτη εργομήγυρη TOTh Workshop με θέμα « The definition in 
terminology » που διοργανώνεται στη Λισαβόνα στις 21 
Νοεμβρίου 2011 (http://www.porphyre.org/workshop-toth/2011-
en ) 

15. Συνέδριο CINEO II, São Paulo (II International Conference on 
Neology in Romance Language), 5-8 December 2011, 
Πανεπιστήμιο του São Paulo                                                      
(http://www.fflch.usp.br/dlcv/neo/cineo2011/es/index.html  

16. Ειδική έκθεση για το Διεθνές Συνέδριο “Role of Translation in 
Nation Building, Nationalism and Supra-Nationalism” που 
διοργανώθηκε από την Indian Translators Association και την 
LinguaIndia (Νέο Δελχί, 16-19 Δεκεμβρίου 2011): 
(http://www.itaindia.org/Role_of_Translation_in_Nation_building
.pdf)  

Κ.Β. 
 

Ελληνοαγγλικοί διάλογοι του 1458 
Ο πιο φωτισμένος περιηγητής του 15ου αιώνα ήταν ο Άγγλος 
William Wey του Κολλεγίου του Ήτον, που πραγματοποίησε δύο 
ταξίδια στην Ελλάδα το 1458 (πέντε μόλις χρόνια μετά την άλωση 
της Πόλης) και το 1462. Καλλιεργημένος, με πνευματικές ανησυχίες, 
είναι ο μοντέρνος ταξιδιώτης που οργανώνει τις μετακινήσεις του. Ο 
ταξιδιωτικός οδηγός του θα παραμείνει επί αιώνες πολύτιμο 
βοήθημα για τον περιηγητή της Ανατολής. Για να διευκολύνει τη 
συνεννόηση των περιηγητών κατά τις μετακινήσεις τους παραθέτει 
στο οδοιπορικό του μια σειρά από χρήσιμες για τον ξένο ελληνικές 
φράσεις και διαλόγους, με λατινικούς χαρακτήρες φυσικά, 
μεταφρασμένους στα αγγλικά. 
Ο Wey παρουσιάζει τους ελληνοαγγλικούς διαλόγους και το 
ελληνολατινικό λεξικό του με τη φιλοδοξία, όπως γράφει, όχι μόνο 
να προσφέρει ένα πρακτικό μέσο για συνεννόηση με τους Έλληνες, 
αλλά και για να διευκολύνει εκείνους που επιθυμούν να 
σπουδάσουν την ελληνική γλώσσα. 
Το αποτέλεσμα ήταν θλιβερό. Καθώς ο Wey αγνοούσε ολότελα την 
ελληνική, οι περισσότερες λέξεις παραμορφώθηκαν τόσο πολύ 
ώστε κατάντησαν ακατανόητες. Και, φυσικά, οι διάλογοι και το 
λεξικό ήταν άχρηστα για τους ξένους επειδή έλειπε ο τονισμός και η 
φωνητική αντιστοιχία στην αγγλική. 
Αλλά το γλωσσάριο του Wey αποτελεί πολύτιμο τεκμήριο. Είναι ο 
πρώτος Ευρωπαίος που επιχειρεί να συντάξει βοήθημα για τη 
στοιχειώδη εκμάθηση των πιο απαραίτητων στην καθημερινή 
επαφή με τους Έλληνες λέξεων και φράσεων. Είναι κυρίως πηγή 
για τη γλωσσολογία. Προσφέρει στοιχεία για τη μορφή της λαϊκής 
γλώσσας στα πρώτα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Από το 
πρωτόγονο γλωσσάριο του Wey σταχυολογούνται μια σειρά από 
λέξεις και φράσεις όπου προηγείται η αγγλική και ακολουθεί η 
αντίστοιχη ελληνική με λατινικούς χαρακτήρες καθώς και η 
ερμηνεία: 
 

Λέξεις – φράσεις Ελληνικά με 
λατινικούς 
χαρακτήρες 

Ερμηνεία 

anon lygora γλήγορα 
bryng me fer me φέρε μου 
bryng hether fer to do φέρ’το δω 
bryng heder bryd fertodo ipsome φέρ’το δω το ψωμί 
bryng heder wyne fertodo crasse φέρ’το δω το κρασί 
bryng heder water fertodo nero φέρ’το δω το νερό 
botter foter βούτυρο 
brede tonarton τον άρτον 
com hethyr elado έλα δω 
chese tyry τυρί 
christ mercy christeleyson Χριστέ ελέησον 
cup cuppa κούπα 
fysche opsaria οψάρια 
fyre fotia φωτιά 
good morow calomare καλημέρα 
gyff me that doys me tutt δόσμου τούτο 
goothy way ame άμε 
god be wyth thy theos 

metasana 
θεός μετασένα 

god save theos zasse θεός σώσοι 
good day calo porne καλό πουρνό 
good eve calo spera καλησπέρα 
gyf me bryd doydome 

ipsome 
δόσμου ψωμί 

gose papia πάπια 
garlyke sorda σκόρδα 
grapis stephile σταφύλι 
god mercy kireleyson Κύριε ελέησον 
hennys orymga όρνιθα 
how moche posso πόσο 
porke grony γουρούνι 
sytte catase κάθησε 
sherte camisa πουκάμισο 
salt salase άλας 
schepe provatos πρόβατο 
tel me the way ditimo straxa δείξε μου τη στράτα 
welcome alosertys καλώς ήρθες 
with goyd wyl mitta karas μετά χαράς 
what seyst thou the leys τι λέεις 
woman have ye 
goyd wyne 

geneca esse 
calocrasse 

γυναίκα έχεις καλό 
κρασί 

wheder goyst thow poposy πού πας 
wilt thou thelisalo θέλεις άλλο; 
ynonys cromydea κρομμύδια 

“Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα”, Κυριάκου Σιμόπουλου 
 Δ.Π. 

 

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών: 
Δράση και αναγνώριση 

1 Στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών απονεμήθηκε το 
Βραβείο Προσφοράς στο Βιβλίο του περιοδικού «Διαβάζω» για 
το έτος 2010 σε τελετή που έγινε στις 17 Μαΐου 2011 στο Μουσείο 
Μπενάκη (Πειραιώς) στην Αθήνα. 
Το βραβείο απένειμε ο Γιώργος Γαλάντης, ένας από τους  
αρχικούς εκδότες του περιοδικού, και το παρέλαβε ο διευθυντής 
του  Ινστιτούτου Γιώργος Παπαναστασίου. 

2 Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών συμμετείχε στο 30ό 
Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, που 
πραγματοποιήθηκε στην παραλία του Λευκού Πύργου από τις 3 
έως τις 19 Ιουνίου 2011. Στο πλαίσιο του «ΚΑ΄ Πνευματικού 
Μαΐου», διοργάνωσε εκδήλωση με τίτλο «Τεκμήρια από τη ζωή και 
το έργο του Μανόλη Τριανταφυλλίδη» την Τρίτη 7 Ιουνίου 2011. 
Στην εκδήλωση ο διευθυντής του Ινστιτούτου Γ. Παπαναστασίου 
αναφέρθηκε στη ζωή και στο έργο του Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 
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παρουσιάζοντας αυθεντικά τεκμήρια από το Αρχείο του Ινστιτούτου, 
τα οποία εκτέθηκαν στο φουαγέ της αίθουσας. Προβλήθηκε, επίσης, 
ντοκιμαντέρ για τον Μανόλη Τριανταφυλλίδη, με συνεντεύξεις των 
Εμμ. Κριαρά, Δ. Ν. Μαρωνίτη, Α. Τσοπανάκη, Β. Φόρη και 
άλλων προσώπων που τον γνώρισαν. 

3 Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών παρουσίασε τις 
ερευνητικές του δραστηριότητες που σχετίζονται με την ελληνική 
γλώσσα και τη γλωσσολογία σε ημερίδα με τίτλο "Greek Language 
and Linguistics. Introducing the linguistic work at the Institute 
of Modern Greek Studies (M. Triandaphyllidis Foundation)", την 
οποία διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ελληνικής και Λατινικής Φιλολογίας 
του Τμήματος Φιλοσοφικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Freie 
Universität του Βερολίνου στις 24 Ιουνίου 2011. 

Κ.Β. 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

1
PT έλα κι εσύ 

1   cross-domain vocabularies:  
διατομεακά λεξιλόγια 

Μετά από ερώτημα του Δημήτρη Ιατρού (ΕΛΟΤ) για την απόδοση 
του τίτλου του προτύπου EN ISO 19146:2010: Geographic 
information – Cross-domain vocabularies στα ελληνικά 
συζητήθηκαν στην επιτροπή ΕΛΟΤ-ΤΕΕ/ΤΕ21 (συλλογικό μέλος 
της ΕΛΕΤΟ και του ΓΕΣΥ) και αποφασίστηκαν οι αποδόσεις των 
ακόλουθων όρων: 

cross-mapping  διαπεικόνιση, σταυροαπεικόνιση 
cross-domain  διατομεακός 
cross-domain vocabulary  διατομεακό λεξιλόγιο 

Ο τίτλος του παραπάνω προτύπου ως Ελληνικού Προτύπου θα 
είναι: ΕΛΟΤ EN ISO 19146:2010: Γεωγραφικές πληροφορίες – 
Διατομεακά λεξιλόγια. 

2   Πώς προέκυψε το υβρίδιο 

Ύστερα από σχετικό ερώτημα του Ηλία Τσάνη (ΥπΥπΜεΔ) 
διερευνήθηκε η προέλευση της ελληνικής λέξης υβρίδιο. 
Σύμφωνα με ένα ξένο λεξικό (Webster's RHUD) και τρία ελληνικά 
λεξικά (Ιδρ. Τριανταφυλλίδη, Γ. Μπαμπινιώτη και Μείζον) το 
υβρίδιο είναι δάνειο από το γαλλικό hybride, το οποίο παράγεται 
από το λατινικό hybrida (= γόνος διασταύρωσης ετερογενών ζώων 
ή φυτών) που ήταν hibrida αλλά γραφόταν και hybrida με 
παρετυμολογία από το αρχαιοελληνικό  ὓ β ρ ι ς . 

Συνοπτικά: 
λατ. hibrida > (παρετυμολογία από το αρχαιοελληνικό ὓ β ρ ι ς ) 
hybrida > (δανεισμός από τα λατινικά στα γαλλικά) hybride > 
(δανεισμός από τα γαλλικά στα ελληνικά) υβρίδιο. 

3   Πόσο αισθητή είναι η χασμωδία από  
την διαδοχή των φωνημάτων /e/ και /o/; 

Κατά την Κρίση μελών αρ.7, της οποίας τα αποτελέσματα 
ανακοινώθηκαν στο προηγούμενο φύλλο του «Ο» έγινε αναφορά, 
από μέλος της ΕΛΕΤΟ, στην «χασμωδία» που προκύπτει από την 
διαδοχή των φωνηέντων ε και ο δύο διαδοχικών συλλαβών στον 
όρο φασεοδιάνυσμα. 
Επειδή η ακουστική αντίληψη των όρων είναι σημαντικό θέμα 
κατά την διεργασία της οροδοσίας και η χασμωδία επηρεάζει 
εμφανώς την αντίληψη αυτή, με σκοπό να διερευνηθεί πόσο 
ενοχλητική είναι – αν είναι – η συγκεκριμένη "χασμωδία", 
αναζητήθηκε η έκταση του φαινομένου της διαδοχής των 
φωνημάτων /e/ και /o/ στο λεξιλόγιο της Νέας Ελληνικής και 
συγκεκριμένα στο Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (του Ιδρύματος 
Τριανταφυλλίδη) – εν συντομία ΛΚΝ – που υπάρχει στο Ίντερνετ: 
http://www.komvos.edu.gr/dictionaries/dictonline/DictOnLineTri.htm.  
Βρέθηκε, λοιπόν, ότι όλες οι λέξεις του ΛΚΝ που περιέχουν την 
διαδοχή των φωνημάτων /e/ και /o/ σε όλους τους δυνατούς 
συμβολισμούς τους με γράμματα και όλους τους δυνατούς 
τονισμούς είναι 1737.  
 

                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

Ο πίνακας με τις λέξεις αυτές στάλθηκε στα μέλη της ΕΛΕΤΟ με το 
τριπλό ερώτημα: 

Στην ακουστική αντίληψη των αντίστοιχων 
λέξεων, πόσο ενοχλητική σάς φαίνεται η 
διαδοχή:  

1)  [éo],    2)  [eó],    3)  [eo]; 

(Απάντηση: Πολύ, Μέτρια, Ελαφρά, Καθόλου): 

Ανταποκρίθηκαν στην έρευνα 13 μέλη της ΕΛΕΤΟ και ένα μη 
μέλος. Από αυτά: 

10  δήλωσαν σε όλα: «Καθόλου» 
1 δήλωσε ότι η χασμωδία είναι ενοχλητική σε όλες τις 

λέξεις, αλλά τα πράγματα γίνονται χειρότερα από την 
όποια αντιμετώπισή της 

2 δήλωσαν: στις συνηθισμένες λέξεις δεν είναι 
ενοχλητική, στο φασεοδιάνυσμα όμως είναι και 

1 δήλωσε ότι πρόβλημα υπάρχει γενικά στο άτονο [eo]. 
Πρέπει να διαφοροποιηθεί, όμως, η περίπτωση λέξης 
του καθημερινού λόγου με χασμωδία από την 
περίπτωση του όρου με χασμωδία. (Το μέλος αυτό 
είχε υπερψηφίσει το φασεοδιάνυσμα). 

Κ.Β. 
 

 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ 
Η εξόφληση των συνδρομών των μελών (από το 2011: 30 € 
ετησίως) γίνεται με καταβολή στον τραπεζικό λογαριασμό της 
ΕΛΕΤΟ  

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, Αρ. λογ. 671/48010084  
IBAN: GR95 01106710 00006714 8010084. 

Προσοχή! Κατά την κατάθεση να ζητάτε να καταχωρείται 
το όνομά σας και να καταβάλλετε τα τυχόν τραπεζικά 
έξοδα. 
Είναι απαραίτητη η αποστολή αντιγράφου της απόδειξης είτε 
τηλεομοιοτυπικά στον αριθμό 210 8068299 είτε ηλεκτρονικά 
στη διεύθυνση valeonti@otenet.gr. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Το Ορόγραμμα αποστέλλεται δωρεάν σε 3.000 περίπου 
αποδέκτες συμπεριλαμβανομένων και των μελών της ΕΛΕΤΟ. Η ανωτέ-
ρω υποχρέωση συνδρομής αφορά μόνο εκείνους που έχουν εγγραφεί 
μέλη της ΕΛΕΤΟ, δηλ. έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
μελών και συμμετέχουν και στις άλλες δραστηριότητές της ΕΛΕΤΟ. Ο 
Κατάλογος των ενεργών μελών δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα: 
http://www.eleto.gr/download/Members/ListOfActiveMembers_GR.pdf.  

 
 
 
 

 
 

«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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Συντάκτες φύλλου:  Κώστας Βαλεοντής, Δημήτρης Παναγιωτάκος 
Εκδοτική Ομάδα:  Κώστας Βαλεοντής, Θεόφιλος Βαμβάκος, 

Άννα Νικολάκη, Κατερίνα Ζερίτη, Τάνια Βαλεοντή 
Τηλέφωνα:  6974321009, 210-8662069 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος (όλα τα φύλλα): http://www.eleto.gr/gr/orogramma.htm  

Γίνονται δεκτές συνεργασίες. Απαραίτητες προϋποθέσεις τα κείμενα να 
είναι σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, σύντομα και έτοιμα για 
δημοσίευση δίχως να απαιτείται παραπέρα επεξεργασία. 
Τα δημοσιεύματα που προσυπογράφονται με αρχικά απηχούν τις 
προσωπικές απόψεις του/της συντάκτη/συντάκτριάς τους, το πλήρες 
όνομα του/της οποίου/οποίας περιλαμβάνεται στους συντάκτες του 
εκάστοτε φύλλου. 
Τα θέματα των άρθρων της «ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ» έχουν συζητηθεί στο 
ΓΕΣΥ και η δημοσίευση γίνεται ύστερα από απόφασή του. 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή κειμένων του «Ο» με 
την υποχρέωση αφενός να αναφέρεται η πηγή των κειμένων και 
αφετέρου, προκειμένου περί ολόκληρων άρθρων, να εξακολουθήσουν 
αυτά να διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς καμιά 
δέσμευση· σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται άδεια της ΕΛΕΤΟ. 

 
 



 
XΑΛΑΝΔΡΙ 
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 Κωδικός: 3650 

ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society for Terminology (ELETO) 
ΓΡΑΦΕΙΑ: 
Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: 
Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 

 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Τηλ.: 210 8662069, 6974321009, 6974754302 
Τηλεομ.: 210 8068299, 210 8662069 
Ηλ-Ταχ.: Tvaleonti@otenet.gr T 
Ιστότοπος: http://www.eleto.gr/ 

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) 
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Η Ανοικτή Συζήτηση του 8ου 
Συνεδρίου 

(Δωρεάν για το κοινό) 
Στο προηγούμενο φύλλο δώσαμε τις θεματικές ενότητες 
του 8ου Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» με 
τους τίτλους των ανακοινώσεων που θα περιληφθούν στο 
πρόγραμμα του Συνεδρίου και τους συγγραφείς τους. Σε 
τούτο το φύλλο συμπληρώνουμε το περιεχόμενο του 
Συνεδρίου με την Ανοικτή Συζήτηση που θα διεξαχθεί σ’ 
αυτό. 
Όπως τα προγράμματα όλων των προηγούμενων 
συνεδρίων περιελάμβαναν και «Ανοικτές Συζητήσεις» για 
ορολογικά θέματα με ευρύτερο ενδιαφέρον, έτσι και το 
πρόγραμμα του 8ου Συνεδρίου – μετά τις ανακοινώσεις – θα 
«κλείσει» με μια Ανοικτή Συζήτηση, η οποία παρουσιάζει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί αφορά την επικοινώνηση της 
επιστήμης – και της γνώσης γενικότερα –, μέσω των ΜΜΕ, 
στο ευρύ κοινό. Στην λογομήγυρη (πάνελ) της Ανοικτής 
Συζήτησης θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι συνομιλητές 
από τον χώρο των ΜΜΕ, της επικοινωνίας και της 
επικοινώνησης της επιστήμης: 
 

8ο Συνέδριο – Ανοικτή συζήτηση: 

Επιστημονική ορολογία και Μέσα Μαζικής  
Ενημέρωσης (ΜΜΕ) 

 
Συντονίστρια: Μαρίνα Πανταζίδου, επίκουρη καθηγήτρια 

Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ 
Συνομιλητές: Αθανάσιος Δρίτσας, Καρδιολόγος, Ωνάσειο 

Καρδιολογικό Κέντρο, Συνθέτης 
 Μιχάλης Μεϊμάρης, Καθηγητής Τμήματος 

Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 Γιάννης Ριζόπουλος, Δημοσιογράφος, 
Pathfinder TechnoΛογείν 

 Μενέλαος Σωτηρίου, Μαθηματικός, Γενικός 
Γραμματέας Science View 

 Μάχη Τράτσα, Δημοσιογράφος, Εφημερίδα 
ΤΟ ΒΗΜΑ 

Η Ανοικτή Συζήτηση θα διεξαχθεί το απόγευμα του 
Σαββάτου, 12 Νοεμβρίου 2011, και η παρακολούθηση και 
συμμετοχή σ’ αυτήν θα είναι δωρεάν για κάθε 
ενδιαφερόμενο. 

Κ.Β. 
 

 

8ο Συνέδριο 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 

10-12 Νοεμβρίου 2011, Αθήνα 
http://www.eleto.gr/gr/Conference08.htm  

 
Αφιερωμένο στον Μανόλη Τριανταφυλλίδη 

Κόστος συμμετοχής: 
Μη μέλη συνδιοργανωτών:  € 120 
Μέλη συνδιοργανωτών:   €   90 
Φοιτητές:   €   50 

 
Για να εγγραφείτε: 
– Μπείτε στην παραπάνω ιστοσελίδα 
– Κατεβάστε τη φόρμα αίτησης εγγραφής 
– Συμπληρώστε την 
– Στείλτε την στην ηλ-διεύθυνση: valeonti@otenet.gr 

αφού καταβάλετε το κόστος συμμετοχής με έναν από 
τους τρόπους που καθορίζονται στην αίτηση. 

 
Στην ιστοσελίδα θα βρείτε επίσης: 

• το Πρόγραμμα του Συνεδρίου 
• Το τρίπτυχο του Συνεδρίου (Ελληνικά, Αγγλικά, 

Γαλλικά)  
• Περιλήψεις των ανακοινώσεων 

 
Άλλες πληροφορίες: 
Γραμματεία του Συνεδρίου:  
τηλ. +30 210 9323243, +30 6977529164,  
ηλ-ταχ. pinelpap@otenet.gr 
 
Οργανωτική Επιτροπή:  
τηλ. +30 6974321009, ηλ-ταχ. valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http://www.eleto.gr/gr/Conference08.htm 
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Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με την Ορολογία 
(Διαρκής Κατάλογος του «Ο») 

Ο κατάλογος Συνεδρίων/Συμποσίων/Σεμιναρίων που δημοσιεύεται 
παρακάτω περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν σχέση με Ορολογία 
και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, ή έχουν πρόσφατα 
διεξαχθεί. Η πληροφόρηση του «Ο» για τις εκδηλώσεις αυτές 
προέρχεται κυρίως από τη συχνή ηλεκτρονική ενημέρωση της 
ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέντρο Πληροφοριών για την 
Ορολογία: http://linux.infoterm.org/), και από την EAFT 
(Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-aet.net ), των οποίων η 
ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
1. 9η Επιστημονική Σύνοδο LTT (IX Scientific Meeting LTT) με 

τίτλο: «The notion of unity in Language Sciences: lexicological, 
terminological and traductological aspects», 15-16 September 
2011 (http://www.ltt.auf.org/article.php3?id_article=58)              
Villetaneuse (Paris 13)  

2. Συνέδριο «Γνωσιακή Μοντελοποίηση στη Γλωσσολογία» 
(Cognitive Modeling in Linguistics), Κέρκυρα, 22-29 
Σεπτεμβρίου 2011, http://www.cml.msisa.ru 

3. 8η Διεθνής Συνδιάσκεψη “Standardization, Protypes and 
Quality: A Means of Balkan Countries’ Collaboration”, 7–8 
Οκτωβρίου 2011, ENEPROT (www.eneprot.gr) 

4. Συνέδριο: International legal translation conference, 7-8 
October 2011, Lisbon, Portugal (Πληροφορίες: 
http://www.tradulinguas.com/conf-juridica/index.htm)  

5. Συνέδριο «State-of-the-art and future of terminology 
methodology and applications», 12-13 Οκτωβρίου 2011, 
Institute of the Lithuanian Language (Vilnius, Lithuania). 
(term@eaft-aet.net) 

6. Norwegian LSP. Idea-hatching seminar, 17 October 2011, Oslo, 
Norway, http://www.sprakradet.no/nb-no/Toppmeny/Aktuelt/ 
Ideseminar-norsk-fagsprak/  

7. 7η Ετήσια Σύνοδος των Mediterranean Editors and Translators 
(MET) με θέμα: Quality in English translation and editing - from 
research to practice and back, 20-22 Οκτωβρίου 2011 
European Institute of the Mediterranean Barcelona, Spain 
(www.metmeetings.org) 

8. Συνέδριο Visible policy, invisible languages, 3-4 November 
2011, Esbo, Finland, http://www.hanaholmen.fi/sv/kulturcentrum 
/programkalendern/63-hogre-utbildning-och-forskning/739-
seminarium-synlig-politik-osynligt-sprak 

9. Συνέδριο Training in Terminology, 3-4 November 2011, 
Bucharest, Romania, http://www.eaft-aet.net/en/activities/ 
international-conference-in-bucharest/  

10. Έκθεση Canadian Language Industry Showcase 2011 με θέμα 
"The Language Industry:  Looking Ahead", 3 & 4 Νοεμβρίου, 
2011 - Holiday Inn Plaza La Chaudière, Gatineau, Quebec 

11. Συνέδριο του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών στο Δίον 
Πιερίας με θέμα "1976-2011: 35 χρόνια από τη 
γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση", 4 – 6 Νοεμβρίου 2011. 

12. Πρώτη εργομήγυρη TOTh Workshop με θέμα « The definition in 
terminology » που διοργανώνεται στη Λισαβόνα στις 21 
Νοεμβρίου 2011 (http://www.porphyre.org/workshop-toth/2011-
en ) 

13. Seminar on the status and role of terminology, 24 November 
2011, Oslo, Norway, http://www.sprakrad.no/nb-
no/Tema/Terminologi-og-fagspraak/Kalender/ 

14. Συνέδριο CINEO II, São Paulo (II International Conference on 
Neology in Romance Language), 5-8 December 2011, 
Πανεπιστήμιο του São Paulo                                                      
(http://www.fflch.usp.br/dlcv/neo/cineo2011/es/index.html  

15. Ειδική έκθεση για το Διεθνές Συνέδριο “Role of Translation in 
Nation Building, Nationalism and Supra-Nationalism” που 
διοργανώθηκε από την Indian Translators Association και την 
LinguaIndia (Νέο Δελχί, 16-19 Δεκεμβρίου 2011): 
(http://www.itaindia.org/Role_of_Translation_in_Nation_building
.pdf)  

16. Επιγραμμική έκδοση από την TERMCAT του Dictionary of 
Physical Geography με πάνω από 2.000 όρους βιογεωγραφίας, 
εδαφοεπιστήμης, κλιματολογίας, γεωμορφολογίας και υδρολο-
γίας: http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/124/  

Κ.Β. 
 

Ανακοίνωση – Προσοχή! 
Επειδή καταργήθηκε η χαμηλή τιμή των ταχυδρομικών 
τελών για την ομαδική αποστολή εφημερίδων και 
περιοδικών των κάθε φύσεως συλλόγων και 
επιστημονικών ενώσεων των οποίων οι υπεύθυνοι δεν 
είναι εξ επαγγέλματος εκδότες ή δημοσιογράφοι, το 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ αποφάσισε: 

1. Στους αποδέκτες που διαθέτουν ηλεκτρονική 
διεύθυνση το Ορόγραμμα θα στέλνεται μόνο με το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

2. Ταχυδρομική αποστολή έντυπου «Ο» θα γίνεται 
μόνο στα ενεργά μέλη της ΕΛΕΤΟ που δεν 
διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση και σε 
επιλεγμένα πρόσωπα και φορείς που, επίσης, δεν 
διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση. 

Γι’ αυτό, όσοι από τους μέχρι σήμερα ταχυδρομικούς 
αποδέκτες του «Ο» διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση 
παρακαλούνται να μας την κάνουν γνωστή στέλνοντας, 
από την διεύθυνση αυτή, ένα ηλ-μήνυμα στην 
διεύθυνση valeonti@otenet.gr, ενώ όσοι δεν έχουν 
ηλεκτρονική διεύθυνση και επιθυμούν να 
εξακολουθήσουν να το λαμβάνουν ως έντυπο να το 
δηλώσουν επικοινωνώντας μαζί μας στα τηλέφωνα:  
210 8662069 ή 6974321009 (Κ. Βαλεοντής). 

 

 

Η πανδημία της φτώχειας και η Ελλάδα 
«αρόδο» 

Οι όροι της φτώχειας και των ειδών της 

Η ανάγκη γεννά την έλλειψη, την πενία, την μιζέρια. 
Η στέρηση γεννά την ντροπή, την κατάντια, την ανέχεια. 
Η μοναξιά γεννά την απομόνωση, την απογοήτευση, την 

εγκατάλειψη. 
Η κατάπτωση γεννά την βλακεία, την αγένεια, τον 

εξευτελισμό. 
Δώδεκα μόνο από τα πολλά ονόματα-όροι καταστάσεων που την 
χαρακτηρίζουν, και κατασημαίνουν άτομα, ομάδες και έθνη 
ολόκληρα που έχουν μολυνθεί από τον ιό της φτώχειας.   
Άραγε η φτώχεια είναι αίτιο ή αποτέλεσμα; 
Δεν είναι μόνο αίτιο και αποτέλεσμα μαζί, είναι και εξουσία. Είναι 
ένας ολόκληρος τύπος κυβέρνησης, κατά τον François de 
Bernard, που θα μπορούσε να ονομασθεί ως ο θρίαμβος του 
ανήθικου και της βίας. Αυτό είναι το πολίτευμα της φτώχειας, μέσω 
της φτώχειας, για την φτώχεια. 
Και έχουμε την φτώχεια σε επίπεδο οικονομίας, που υποχρεώνει 
την πολιτική, να προσαρμόζεται σ’ αυτή. Αυτή είναι πίσω από κάθε 
απόφαση και μοιάζει σαν την θηλιά στο λαιμό του κρεμασμένου. Οι 
επιπτώσεις παντού οι ίδιες: 

• πτώση της ανταγωνιστικότητας 
• μείωση της αγοραστικής δυνατότητας 
• άλογη διαχείριση των δημόσιων δαπανών 
• αύξηση του χρέους, δημοσίου και ιδιωτικού 
• εκτροχιασμός της συναλλαγματικής ισοτιμίας και κυρίως 

και πάνω απ’ όλα 
• η κατακλυσμιαία εξάπλωση της ανεργίας και η ραγδαία 

εξάπλωση του κοινωνικού αποκλεισμού. 
Ακολουθούν στην συνέχεια τα ελάχιστα εισοδήματα και τα ενιαία 
μισθολόγια, τα οποία απορρέουν από τις πολιτικές χωρίς φαντασία 
και πρωτοπορία, συγχέοντας στόχους και μέσα, και 
εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των ολίγων. 
Η κυβέρνηση της φτώχειας με τη φτώχεια κηρύσσει το τέλος των 
μεγάλων ιδεών και την απουσία των εννοιών. 
Μοιάζει μονόδρομος η κυβέρνηση της φτώχειας, ένας γεωμέτρης 
της κακιάς ώρας που γεωμετρεί χωρίς να γνωρίζει τις διαστάσεις 
του πεδίου που πρέπει να γεωμετρήσει. 
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Υποθηκεύει το μέλλον με την ευκολία κάποιου, υπό την επήρεια 
ουσιών, που άλλοτε διογκώνουν και άλλοτε συσκοτίζουν την 
πραγματικότητα. 
Αλίμονο, η φτώχεια με την παντοδυναμία της μας κατάντησε την 
αντανάκλαση της εικόνας της που αντανακλά το μεγαλείο της 
έλλειψης της λογικής και κραυγάζει την κατάντια της χρηματιστικής 
οικονομίας, η οποία κατά τον Αριστοτέλη ούτε όριο ούτε φραγμούς 
έχει. 
Και η χώρα μοιάζει με καράβι «αρόδο» χωρίς δικαίωμα λιμενισμού 
αλλά και απόπλου. Το πλήρωμά του πασχίζει να κρατηθεί, ενώ η 
δίνη κλυδωνίζει το σκαρί ανελέητα. Ωστόσο, αυτοί που το κρατούν 
«αρόδο» παρακολουθούν απαθείς και καταγράφουν το πείραμα 
εθελοτυφλώντας πως κι αυτοί μαζί βρίσκονται σ’ ένα άλλο 
μεγαλύτερο πλοίο-παιχνίδι στα χέρια της αλογίας, της απληστίας 
και της απανθρωπιάς. 
Αυτά τα τρία βυθίζουν όχι μόνο το σκαρί της Ευρώπης αλλά όλου 
του πλανήτη. 
Όταν θα σημάνει η ώρα του «ο σώζων εαυτόν σωθήτω», τότε θα 
δούμε σενάρια πύρινου κάλλους. 
Μιλάμε ακόμη τη γλώσσα των ανθρώπων στον πλανήτη γη; 
Όσο χρήσιμα κι όσο φθηνά και να ’ναι τα προς πώληση αγαθά της 
σύγχρονης εποχής, στεγνώνουν τα ταμεία στα νοικοκυριά ή στα 
κράτη. Με τι θα τα αγοράζει κανείς; Δώρα άδωρα! 
Τώρα, μόνο οι χώρες που παράγουν αγροτικά εδώδιμα, αυτές θα 
επιβιώσουν. «Cultivons notre jardin» όπως έλεγε ο Βολταίρος και 
αυτό ισχύει για όλους, άμεσα και παντού! 

Μ.Κ. 
 

Τα «μάτια» του γραμμοκωδικού (barcode) 
Κοιτάζοντας τον γραμμοκωδικό (barcode) ενός προϊόντος ας δούμε 
τι βλέπει το ανθρώπινο μάτι και τι το ηλεκτρονικό. 

1.  Το ανθρώπινο μάτι 

 
Η εικόνα αυτή αντιστοιχεί στο ανθρώπινο μάτι που βλέπει κάποιες 
γραμμές και κάποιους αριθμούς κάτω από τις γραμμές. 
Πιο αναλυτικά: 
α. Ο πρώτος αριθμός αριστερά δεν φέρει μαύρες γραμμές. 
β. Με λίγη προσοχή διακρίνεται ότι ο κάθε αριθμός έχει λευκές και 

μαύρες γραμμές, 7 συνολικά  για κάθε αριθμητικό ψηφίο. 
γ. Επίσης, στην αρχή, στη μέση και στο τέλος του κωδικού 

υπάρχουν μαύρες γραμμές που προεξέχουν και δεν φέρουν 
αριθμό. Οι γραμμές αυτές δεν είναι μόνο μαύρες, αλλά 
περιέχουν και λευκές. Έτσι, το ψηφίο αριστερά (όχι το 
αριθμητικό) έχει τρεις γραμμές (2 μαύρες και μία λευκή). Το ίδιο 
έχει και το δεξιά ψηφίο. Το μεσαίο ψηφίο έχει 5 γραμμές (2 
μαύρες και 3 λευκές). 

δ. Το αριθμητικό ψηφίο 6 έχει 7 γραμμές (2 μαύρες και 5 λευκές). 
Επίσης, οι μαύρες γραμμές στην αρχή, στη μέση και στο τέλος 
είναι δύο (2), αλλά δεν γίνεται παρανόηση με το ψηφίο 6 γιατί οι 
λευκές γραμμές είναι διαφορετικές. 

2.  Το ηλεκτρονικό μάτι 

 

Η εικόνα αυτή αντιστοιχεί στο ηλεκτρονικό μάτι, που δεν βλέπει 
τους αριθμούς του δεκαδικού συστήματος, όπως βλέπει το 
ανθρώπινο μάτι, αλλά τους αριθμούς του δυαδικού συστήματος, 
που είναι μόνο δύο: το 0 (για την λευκή γραμμή) και το 1 (για την 
μαύρη γραμμή). 
Πιο αναλυτικά: 
α. Το ηλεκτρονικό μάτι βλέπει για κάθε αριθμητικό ψηφίο μια 

διάταξη από 7 δυαδικά ψηφία 0 και 1, για καθένα από τα δύο 
ακραία ψηφία μια διάταξη από 3 δυαδικά ψηφία 0 και 1 και για 
το κεντρικό μεσαίο ψηφίο μια διάταξη από 5 δυαδικά ψηφία 0 
και 1. 

β. Ο αριθμός 6 κωδικοποιείται ως 1010000, ενώ τα ακραία ψηφία 
ως 101 και το μεσαίο ως 01010. Επομένως, ούτε το 
ηλεκτρονικό μάτι μπορεί να διαβάσει τους ακραίους 
χαρακτήρες και τον μεσαίο ως αριθμητικό ψηφίο 61. 

3.  Παρατηρήσεις: 
α) Οι αριθμοί κάτω από τις γραμμές υπάρχουν για να 

διευκολύνεται ο υπάλληλος όταν το μηχάνημα δεν μπορεί να 
σαρώσει τις γραμμές, οπότε τότε ο υπάλληλος πληκτρολογεί 
τους αντίστοιχους αριθμητικούς χαρακτήρες. 

β) Η ύπαρξη του μεσαίου κεντρικού χαρακτήρα που υπάρχει 
στους κωδικούς UPC (Universal Product Code) και ΕΑΝ 
(European Article Number) έχει σκοπό να διαιρούνται οι 
κωδικοί αυτοί σε δύο μέρη. Το αριστερό κωδικοποιεί τη χώρα 
αρμόδια αρχή της οποίας έχει απονείμει τον κωδικό του 
προϊόντος και τον κατασκευαστή ή εισαγωγέα επ’ ονόματι του 
οποίου έχει γίνει η απονομή, ενώ το δεξιό κωδικοποιεί το 
προϊόν. 

 Οι κωδικοί UPC προηγήθηκαν και τώρα είναι υποσύνολο των 
κωδικών ΕΑΝ. 

4.  Χρήσιμες πληροφορίες:  
– Στην ιστοσελίδα: http://gepir.gs1.org/V31/xx/gtin.aspx?Lang=en-

US μπορεί να συμβουλευτεί κανένας μια γενική βάση δεδομένων 
και εισάγοντας τον γραμμοκωδικό ενός οποιουδήποτε προϊόντος 
να πληροφορηθεί ποια εταιρεία είναι ο κάτοχος του κωδικού. 

–Στην ιστοσελίδα: http://www.gs1gr.org/index.php?pgnbr=6633& 
lang=el μπορεί κανένας να δει όλες τις αρχές απονομής 
γραμμοκωδικών στις διάφορες χώρες με τους αντίστοιχους 
κωδικούς τους. 

 Δ.Π. 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

2
PT έλα κι εσύ 

Η γλωσσοπλασία κατά την οροδοσία 
φυγοκέντριση ή φυγοκέντρηση; 

Με αφορμή το ερώτημα: ποιος από τους δύο όρους του τίτλου είναι 
ορθότερος, ο πρώτος, που χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια, 
ή ο δεύτερος που χρησιμοποιείται σχετικά πρόσφατα, έγινε 
συζήτηση στο Translatum.gr, η οποία αναφέρθηκε στην 
γλωσσοπλασία κατά τον σχηματισμό ελληνικών όρων 
(http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=82378.new#new)  
Έγινε αναφορά: 
1. στις διαγλωσσικές Αρχές Σχηματισμού Όρων (κατά ISO) (φ.102) 
2. στους Μηχανισμούς σχηματισμού ελληνικών όρων (φ.103) και 
3. στους «Κανόνες οροδοσίας» που αναπτύχθηκαν στο φ.106  
Τα δύο πρώτα κείμενα αποτελούν δύο θεμελιακά κείμενα του 
πλαισίου μέσα στο οποίο κινείται η σύγχρονη οροδοσία σε 
διαγλωσσικό και σε ενδογλωσσικό επίπεδο. Ολόκληρο το 
πλαίσιο καλύπτεται από μια σειρά Διεθνή Πρότυπα (ISO) και τα 
αντίστοιχά τους Ελληνικά Πρότυπα (ΕΛΟΤ). Σ’ αυτό το πλαίσιο – 
που καθορίζει το «οριζόντιο» θεματικό πεδίο 〈Ορολογία〉 και 
μεταφέρεται στην ελληνική γλώσσα από την Τεχνική Επιτροπή 
ΕΛΟΤ-ΤΕΕ/ΤΕ21 – κινούνται οι επιτροπές και ομάδες (της 
ΕΛΕΤΟ και του ΕΛΟΤ) που ασχολούνται με την ορολογία των 
ειδικών θεματικών πεδίων. 
Μια άλλη Αρχή της 〈Ορολογίας〉, που αναγράφεται στα Πρότυπα 
(ISO 704 – ΕΛΟΤ 402), αλλά δεν έχει κωδικοποιηθεί στο 
παραπάνω κείμενο 1. (γιατί δεν αποτελεί κριτήριο σχηματισμού 
όρων), που θα μπορούσε, όμως, να περιληφθεί με τον αριθμό 0 
(Μηδενική Αρχή) είναι ότι:  

                                                 
1  Επομένως, δεν έχει βάση ο «μύθος» για την ύπαρξη του αριθμού 666 
στους γραμμοκωδικούς. 

2  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
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Αν για μια έννοια έχουμε ήδη όρο ο οποίος πληροί 
τις Αρχές Σχηματισμού Όρων και ικανοποιεί την 
κοινότητα των ειδικών του θεματικού πεδίου δεν 
δημιουργούμε και άλλον όρο, συνώνυμό του.  

Τα συνώνυμα μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση. Η 〈Ορολογία〉 
αποδέχεται και ορισμένα συνώνυμα σε περιπτώσεις όπου αυτά ήδη 
υπάρχουν, αλλά αποφεύγει να δημιουργεί άλλα εκεί όπου δεν 
χρειάζεται. Εκεί όπου χρειάζεται, δηλαδή σε περιπτώσεις π.χ. 
λανθασμένων ή προβληματικών όρων, δημιουργεί νέους όρους με 
την προοπτική να αντικαταστήσουν τους παλιούς. 
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο – και όχι ως αυτοσκοπός – η 
«γλωσσοπλασία» της ελληνικής λειτουργεί πλήρως και δίνει έξοχα 
αποτελέσματα. Όροι όπως διεπαφή (interface), μορφότυπο 
(format), περιαγωγή (roaming), νωτεπίνωτος (back-to-back), 
κινητότητα (mobility), αντικειμενοστρεφής (object-oriented), 
δυφίο (bit), δυφιηδόν (bitwise), δυφιοστρέφεια (bit orientation), 
δυφιοδιαφάνεια (bit tranparency), δυφιοοκτάδα (eight-bit byte, 
octet), δυφιόρρευμα (bitstream), στοιχειοσειρά (string), 
χαρακτηροσειρά (character string), συμβολοσειρά (symbol 
string), επιγραμμικός (online), διακωδίκευση (transcoding), 
ακτινοβολία (radiation), ακτινοβόληση (radiance), 
ακτινοβόλιση / ακτινοβολισμός (irradiance), εννοιοδιάγραμμα 
(concept diagram) δεν θα έλεγε κανένας ότι δεν αξιοποιούν την 
γλωσσοπλαστική ικανότητα της ελληνικής... 
Στην περίπτωση της φυγοκέντρισης : Σ’ αυτήν τη εργαστηριακή 
διεργασία εκμεταλλευόμαστε τη φυγόκεντρο (δύναμη) 
υποβάλλοντας σε ταχεία περιστροφή ένα δοκίμιο (π.χ. ένα δοχείο 
με κάποιο διάλυμα). Οι όροι (ρήμα και στη συνέχεια ουσιαστικό) 
προέρχονται με παραγωγή από το όνομα φυγόκεντρος (είτε ως 
επίθετο, είτε ως ουσιαστικοποιημένο επίθετο), δηλαδή με θέμα 
φυγοκεντρ- και αντίστοιχη παραγωγική κατάληξη. Υπάρχουν 
πολλές δυνατότητες παραγωγής. Τέσσερις από τις πλέον συχνές 
είναι οι ακόλουθες: 

Πρωτότυπη 
λέξη 

Παραγω-
γική 

κατάληξη 

Ρήμα 
(μεταβατικό) 

Παράγωγο 
ουσιαστικό 
(ενέργεια)  

-ώ  
(< -άω) 

φυγοκεντρώ 
(-άω) φυγοκέντρ-ηση 

-ώ  
(< -έω) 

φυγοκεντρώ 
(-έω) φυγοκέντρ-ηση 

-ώνω  
(< -όω) φυγοκεντρώνω φυγοκέντρ-ωση 

φυγόκεντρ-ος 

-ίζω φυγοκεντρίζω φυγοκέντρ-ιση 

 
Και οι τέσσερις παραπάνω δυνατότητες είναι αποδεκτές, αφού 
υπάρχουν παραδείγματα (παραγωγής από όνομα), τουλάχιστον 
ένα από την καθεμιά, που λειτουργούν ήδη στη γλώσσα, π.χ.: 

κόλλα > κολλώ (-άω) > κόλληση 
κάτοικος > κατοικώ (-έω) > κατοίκηση 
άκυρος > ακυρώνω > ακύρωση 
θώρακας > θωρακίζω > θωράκιση 

Και οι τέσσερις, καταρχήν, δεν έρχονται σε εμφανή σύγκρουση με 
καμιά από τις 7 αρχές σχηματισμού όρων: Διαφάνειας, Συνέπειας, 
Καταλληλότητας, Οικονομίας, Παραγωγικότητας, Ορθότητας και 
Εντοπιότητας. 
Τώρα, για το κριτήριο που χρησιμοποιήθηκε από τους πρώτους 
ονοματοθέτες του όρου φυγοκέντριση, που χρησιμοποιούνταν 
από παλιά (στη δεκαετία του ’60 και πριν από αυτήν), ώστε να 
επιλέξουν την τελευταία από τις παραπάνω δυνατότητες (δηλαδή το 
ρήμα σε -ίζω), μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Από 
διαίσθηση, θα λέγαμε ότι ίσως να επηρεάστηκαν έντονα από το – 
χαρακτηριστικό για την έννοια – φαινόμενο της περιστροφής που 
καθημερινά αποδίδεται με το κοινότατο ρήμα στριφογυρ-ίζω (< 
στρέφω + γυρίζω). Πράγματι, στην διεργασία της φυγοκέντρισης 
στριφογυρίζουμε το δοκίμιο, ώστε να εκδηλωθεί και να «δράσει» η 
φυγόκεντρος δύναμη (που σημειωτέον είναι φανταστική δύναμη 
και το φαινόμενο δεν είναι παρά η εκδήλωση της αδράνειας της 
ύλης· αλλά κάποιες φορές «μας βολεύει» να την αντιμετωπίζουμε 
σαν πραγματική δύναμη). Αφού, λοιπόν, στριφογυρ-ίζω το δοκίμιο 
για να υποστεί τη δράση της φυγοκέντρου, αβίαστα μου ...έρχεται 
το ρήμα φυγοκεντρ-ίζω! 
Μπορούμε, όμως, να πούμε με βεβαιότητα, ότι αν σήμερα 
κληθούμε, από μηδενική βάση, να επιλέξουμε μόνο μία από τις 
παραπάνω δυνατότητες, η μόνη αρχή που θα μπορούσαμε να 
χρησιμοποιήσουμε για να τις αξιολογήσουμε είναι η Αρχή της 
Καταλληλότητας. Βάσει της αρχής αυτής, θα αποκλείαμε με τη 

σειρά την πρώτη και τη δεύτερη, γιατί το ρήμα φυγοκεντρ-ώ δεν 
έχει έντονο το χαρακτηριστικό της μεταβατικότητας (έναντι των 
φυγοκεντρ-ώνω και φυγοκεντρ-ίζω) ενώ η διεργασία της 
φυγοκέντρισης είναι έντονα μεταβατική (δηλαδή φυγοκεντρ-ώ 
θα μπορούσε να σημαίνει «εγώ φεύγω από το κέντρο ή 
αποφεύγω το κέντρο» και όχι «αναγκάζω κάτι άλλο (με την 
επίδραση της φυγοκέντρου) να φύγει από το κέντρο», ήδη 
έχουμε τα παραδείγματα των αμετάβατων ρημάτων φυγοδικώ (< 
φυγόδικος < φεύγω + δίκη), φυγοπονώ (< φυγόπονος < φεύγω + 
πόνος), φυγομαχώ (< φυγόμαχος < φεύγω + μάχη). 
Στη συνέχεια, από τα φυγοκεντρ-ώνω και φυγοκεντρ-ίζω, θα 
δεχόμασταν και τα δύο· εάν όμως επρόκειτο να επιλέξουμε 
οπωσδήποτε ένα από τα δύο μάλλον θα αποκλείαμε το πρώτο, 
γιατί υπάρχουν και ρήματα με δεύτερο συνθετικό -κεντρώνω 
(συγ-κεντρώνω, από-κεντρώνω, επι-κεντρώνω) και αυτό – 
λανθασμένα – θα μπορούσε να θεωρηθεί αυτής της κατηγορίας, 
δηλαδή απευθείας σύνθετο από τις λέξεις φυγή και κέντρο και όχι 
ως παράγωγο από τη φυγόκεντρο. 
Ύστερα από τα παραπάνω, διαπιστώνουμε ότι ο ονοματοθέτης 
που υιοθέτησε την φυγοκέντριση πριν από μισόν αιώνα και 
περισσότερο (είτε με τη διαίσθησή του είτε μετά από λεπτομερή 
ανάλυση) έκανε μια πολύ εύστοχη οροδοσία· και μάλιστα η 
διάδοση του όρου ήταν σε τέτοιο βαθμό ευρεία ώστε να τον 
περιλάβουν ακόμα και τα γενικά λεξικά. Το ερώτημα είναι πώς και 
γιατί εμφανίστηκε και η φυγοκέντρηση (με ήτα). Μια πιθανότητα 
είναι να λειτούργησε ο συχνός μηχανισμός: 

σφάλμα  μίμηση / επανάληψη  διάδοση 
όπου ως «σφάλμα» εννοείται η απόκλιση – συχνά εκ 
παραδρομής ή από άγνοια – από το τυπικά αναγνωρισμένο, το 
οποίο είναι το «ορθό». Γράφει π.χ. για πρώτη φορά ένας 
συγγραφέας βιβλίου Χημείας: φυγοκέντρηση (με ήτα). Το 
διαβάζουν πολλοί αναγνώστες. Όσοι από αυτούς γνωρίζουν ήδη 
τον όρο που υπάρχει (δηλαδή την γραφή με γιώτα) θα σκεφτούν 
«Α, εδώ είναι λάθος!» και θα το αγνοήσουν, αποδίδοντας το λάθος 
στα «γνωστά κουσούρια» πολλών (ελληνικών) βιβλίων. Όσοι, 
όμως, δεν έχουν σαφή γνώση του όρου που ήδη υπάρχει θα 
θεωρήσουν ότι έτσι είναι ο όρος, θα τον χρησιμοποιήσουν και 
αυτοί σε δικά τους κείμενα και θα τον διαδώσουν ευρύτερα. Μια 
τέτοια αλλαγή ασφαλώς και έχει λόγο (αιτία) που γίνεται (και ο 
λόγος αυτός είναι το αρχικό σφάλμα), χωρίς όμως να υπάρχει 
λόγος (δικαιολογία) για να γίνει· δηλαδή αυτή η αλλαγή είναι 
αιτιολογημένη μεν αδικαιολόγητη δε. Δεν θα θεωρούσαμε, 
λοιπόν, ότι στην πρώτη εμφάνιση της φυγοκέντρησης (με ήτα) 
υπήρξε καμιά γλωσσοπλαστική παρέμβαση, συνειδητή ή όχι. Πιο 
εύκολα μπορούμε να δεχτούμε λάθος (με την έννοια που 
αναφέρθηκε παραπάνω) από παραδρομή, άγνοια ή αμέλεια, ... και 
λιγότερο σκοπιμότητα και πρόθεση (δηλ. «εγώ θα το γράφω με ήτα 
κι ας λένε τα λεξικά ό,τι θέλουν...». 

Κ.Β. 
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Οι τόμοι των ανακοινώσεων των 
συνεδρίων «Ελληνική Γλώσσα και 

Ορολογία» –  
Τι περιέχει ο τόμος του 8ου Συνεδρίου 

Ένα χαρακτηριστικό των συνεδρίων «Ελληνική Γλώσσα και 
Ορολογία» είναι η έκδοση του τόμου των ανακοινώσεων πριν από 
την διεξαγωγή του συνεδρίου και η παράδοση του τόμου στους 
συνέδρους με την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου. Αυτή είναι 
μια «συνήθεια» η οποία άρχισε από το 1ο Συνέδριο (1997), με την 
φροντίδα και καθοδήγηση του αλησμόνητου φίλου Βασίλη 
Φιλόπουλου – πρώτου, και για πολλά χρόνια, προέδρου της 
ΕΛΕΤΟ και της Οργανωτικής Επιτροπής – και η οποία εφαρμόζεται 
με απόλυτη συνέπεια από τότε σε όλα τα επόμενα συνέδρια. Η 
τήρηση της «συνήθειας» αυτής – που είναι πλέον παράδοση – 
αποτελεί σίγουρα μια από τις «αγωνίες» της Οργανωτικής 
Επιτροπής (Θα προλάβουμε; Πρέπει να προλάβουμε!), αλλά 
ταυτόχρονα ένα ουσιώδες μέρος του ρόλου της, η πραγμάτωση του 
οποίου αποτελεί μεγάλη ικανοποίηση γι’ αυτήν. Το ουσιωδέστατο 
χαρακτηριστικό της έννοιας «έκδοση του τόμου των 
ανακοινώσεων» είναι ότι έχουν παραδοθεί έγκαιρα στην 
Οργανωτική Επιτροπή όλες οι ανακοινώσεις των συγγραφέων-
ομιλητών που θα λάβουν μέρος στο Συνέδριο. Οι συγγραφείς-
ομιλητές των Συνεδρίων αυτών έχουν, από την αρχή, την 
υποχρέωση να παραδώσουν το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσής 
τους, αλλιώς δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του 
Συνεδρίου. Με άλλα λόγια, «έκδοση του τόμου των ανακοινώσεων 
πριν από το Συνέδριο» σημαίνει ότι η ουσία του Συνεδρίου – πριν 
ακόμα αυτό διεξαχθεί – έχει αποτυπωθεί πλήρως και ότι αυτό που 
υπόσχεται η Οργανωτική Επιτροπή στον σύνεδρο με το 
οριστικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου – που, όπως είναι επόμενο, το 
εκδίδει μετά την συγκέντρωση των πλήρων κειμένων των 
ανακοινώσεων – θα το βρει ο σύνεδρος στον τόμο, ακόμα και αν 
κάποιος/κάποια ομιλητής/ομιλήτρια, την τελευταία στιγμή (όπως 
συμβαίνει κάποιες φορές) δεν καταστεί δυνατό να παρουσιάσει διά 
ζώσης την ανακοίνωσή του/της λόγω ανωτέρας βίας. 
Αξίζει να τονιστεί ότι η δαπάνη έκδοσης του τόμου των 
ανακοινώσεων είναι μία από τις μεγάλες δαπάνες της διοργάνωσης· 
μια δαπάνη που είναι αδύνατο να καλυφθεί με τους πενιχρούς 
πόρους της ΕΛΕΤΟ αλλά χρειάζεται η συμβολή κάποιου χορηγού, 
«ευαίσθητου» στο θέμα της ελληνικής γλώσας και ορολογίας. Στα 
δύο πρώτα συνέδρια η δαπάνη αυτή εντάχθηκε μέσα στις γενικές 
δαπάνες της Οργανωτικής Επιτροπής. Στο 3ο Συνέδριο η χορηγία 
έγινε από τον ΟΤΕ και ο τόμος εκτυπώθηκε από την Διεύθυνση 
Καταλόγων του ΟΤΕ (μερίμνη του τότε διευθυντή αείμνηστου φίλου 
Ηλία Ζωηρού, μέλους της ΜΟΤΟ1  και ένθερμου υποστηρικτή των 
σκοπών της ΕΛΕΤΟ. Στα επόμενα τέσσερα συνέδρια (4ο έως 7ο), η 
έκδοση έγινε, ως χορηγία, από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 

                                                 
1 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 Τηλε-
πικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), στο πλαίσιο επίσημης συνεργασίας με τον 
Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 

(ΤΕΕ), συνδιοργανωτή και σταθερό υποστηρικτή της Ορολογίας σε 
όλα αυτά τα χρόνια, στελέχη του οποίου – όπως η αείμνηστη 
Μαίρη Παπαδάκη, υπεύθυνη για την λειτουργία της επιτροπής 
ΕΛΟΤ-ΤΕΕ/ΤΕ21 «Αρχές Ορολογίας», αλλά και οι εκάστοτε 
προϊστάμενοι επιστημονικού έργου του ΤΕΕ – έπαιξαν σημαντικό 
ρόλο στην υποστήριξη αυτή. 
Ο τόμος των ανακοινώσεων του 8ου Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα 
και Ορολογία» έχει ήδη εκδοθεί! Και αυτή τη φορά με χορηγία του 
ΤΕΕ, που συμμετέχει ως συνδιοργανωτής. Οι πρώτοι που θα τον 
πάρουν στα χέρια τους είναι οι σύνεδροι, ενώ, μετά το Συνέδριο, ο 
τόμος θα διατίθεται από την ΕΛΕΤΟ. 
Αναφέρουμε, στη συνέχεια, συνοπτικά, τι περιέχει ο τόμος του 8ου 
Συνεδρίου, στην ουσία αναλύοντας λίγο τους τίτλους των 
ανακοινώσεων που έχουν περιληφθεί στο πρόγραμμά του. 
Ως πρόλογος της έκδοσης περιλαμβάνεται – ως είθισται – η ομιλία 
του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής και της ΕΛΕΤΟ κατά 
την Εναρκτήρια Συνεδρία του Συνεδρίου (Πέμπτη 10-11-2011). Σ’ 
αυτήν ο Πρόεδρος Κώστας Βαλεοντής πριν αναλύσει την 
διάρθρωση του Συνεδρίου τονίζει ότι η ορολογία έχει ζωτική 
σημασία για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής γλώσσας, ότι 
η διοργάνωση των Συνεδρίων αυτών της ΕΛΕΤΟ έχει συντελέσει 
στην ανάδειξη τόσο του τομέα 〈Ορολογία〉, ως διεπιστημονικού 
κλάδου, όσο και των επιμέρους ζητημάτων ορολογίας στην 
ελληνική γλώσσα και ότι στόχος της ΕΛΕΤΟ εξακολουθεί να είναι ο 
σύγχρονος ποσοτικός και ποιοτικός ορολογικός 
εμπλουτισμός της ελληνικής γλώσσας· και αυτό μέσω της 
συνεργασίας σε δύο κατευθύνσεις: κατακόρυφα μεταξύ των 
ειδικών κάθε συγκεκριμένου τομέα και οριζόντια μεταξύ των 
ειδικών των διάφορων τομέων συνεπικουρούμενων από τους 
ειδικούς του τομέα 〈Ορολογία〉. «Δεν είναι δυνατή η ορολογική 
εμβάθυνση, συστηματοποίηση και εναρμόνιση χωρίς την 
συμμετοχή των ειδικών» τονίζει και θεωρεί «χρέος» των 
συλλογικών οργάνων των ειδικών τομέων το ορολογικό 
«νοικοκύρεμά» τους, διακηρύσσοντας ότι τους προσφέρεται 
δωρεάν η ελληνική ορολογική τεχνογνωσία και παραγωγή που 
έχει αναπτύξει ως τώρα η ΕΛΕΤΟ και τα όργανά της. 
Ακολουθεί το κείμενο της πανηγυρικής ομιλίας του Γιώργου 
Παπαναστασίου, Διευθυντή του Ιδρύματος Νεοελληνικών 
Σπουδών (Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη) με θέμα την εργασία του 
Μανόλη Τριανταφυλλίδη «Ξενηλασία ή ισοτέλεια» εξεταζόμενη 
σήμερα έναν αιώνα μετά. Ο προβληματισμός εξακολουθεί να 
παραμένει και σήμερα. Η γνώμη του Μ. Τριανταφυλλίδη ήταν ότι οι 
δάνειες λέξεις που έχουν ενσωματωθεί στη γλώσσα μας επί 
αιώνες και έχουν προσαρμοστεί στους κανόνες της δεν είναι 
δυνατόν να διωχτούν ως ξένες (ξενηλασία), αλλά πρέπει να 
αντιμετωπίζονται όπως και καθαρά ελληνικές λέξεις (ισοτέλεια).  
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Στη συνέχεια, ακολουθεί το κείμενο της ομιλίας του 
προσκεκλημένου ομιλητή Χριστόφορου Χαραλαμπάκη για την 
σχέση Λεξικογραφίας και Ορολογίας, όπως αυτή προκύπτει από 
την σύγκριση δύο σύγχρονων νεοελληνικών λεξικών. Κατά τον 
ομιλητή, η λεξικογραφία και η ορολογία αποτελούν δυο γόνιμους, 
πάντα επίκαιρους επιστημονικούς κλάδους οι οποίοι βρίσκονται σε 
συμπληρωματική σχέση. Η στενότερη συνεργασία του 
λεξικογράφου με τον ορολόγο καθίσταται αναγκαία. Έναν γόνιμο 
χώρο συνεργασίας φαίνεται να δημιουργεί η αποοροποίηση, η 
διάχυση ειδικών όρων στην γενική γλώσσα, η σημασία της οποίας 
δεν έχει ακόμα αναγνωριστεί στον βαθμό που της αξίζει. 

Ακολουθούν, χωρισμένα σε επτά θεματικές ενότητες, τα κείμενα 33 
αριθμημένων ανακοινώσεων: 

ΕΝΟΤΗΤΑ  1    Γλωσσολογικές-οντολογικές αρχές της 
Ορολογίας  

1 Ανάλυση των βασικών εννοιών των δύο θεματικών πεδίων 
〈Ορολογία〉 και 〈Λεξικογραφία〉, επισήμανση των ομοιοτήτων και 
διαφορών στις έννοιες και μεθόδους τους και διατύπωση 
συγκεκριμένων προτάσεων συνεργασίας μεταξύ λεξικογράφων 
και ορολόγων... [συγγραφείς: Νομική Κουτσουμπάρη, 
Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής] 

2 Σύντομη ανάλυση του σχηματισμού όρων με στοιχεία ελληνικά 
ή ελληνικής προέλευσης στη Ρωσική και την Ουκρανική 
γλώσσα Οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί επιστήμονες αναγνωρίζουν 
τον σπουδαίο ρόλο που έχει παίξει η Ελληνική στον καθορισμό 
του λεξιλογίου και συγκεκριμένα στο μηχανισμό σχηματισμού 
ρωσικών και ουκρανικών όρων. Γίνεται ιστορική αναδρομή και 
δίνονται πολλά παραδείγματα μηχανισμών σχηματισμού όρων. 
Αρχίζοντας από τον 9ο και σε μεγάλο βαθμό τον 10ο αιώνα έως 
σήμερα παρατηρείται η διαδικασία συνεχούς δανεισμού και 
δημιουργίας νέων όρων... [συγγραφείς: Oksana Snigovska, 
Ανδρέας Μαλαχίτης] 

3 Εντοπισμός λέξεων ελληνικής προέλευσης στην αγγλική 
γλώσσα και σημασιολογική κατηγοριοποίησή τους. Η μελέτη 
επικεντρώνεται σε λέξεις ελληνικής προέλευσης που εισήλθαν 
στην αγγλική γλώσσα τον 20ο αιώνα. Το εργαλείο που 
χρησιμοποιήθηκε είναι το Concise Oxford Dictionary. Όλα τα 
λήμματα του λεξικού αυτού αναγνώστηκαν και λέξεις ελληνικής 
προέλευσης αναγνωρίστηκαν και καταγράφηκαν... (Το κείμενο 
είναι στην αγγλική) [συγγραφέας: Κυριακή Αλοΐζου] 

4 Θεωρητικές απόψεις μελέτης των όρων, στο πλαίσιο της 
ουκρανικής ορολογίας. Εξετάζονται διάφορες προσεγγίσεις  
στον σημασιολογικό ορισμό του «όρου», όπως και η σχέση 
αυτού με την καθομιλουμένη γλώσσα... [συγγραφέας: 
Ρουσλάνα Αλίπα] 

5 Μελετώνται τα Αγγλικά δίλεκτα του τύπου Noun – Noun στη 
βασική ορολογία 〈Πληροφορικής〉 που περιλαμβάνεται στο 
Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 2382-1:1993 και τα ελληνικά 
ισοδύναμά τους που περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο Ελληνικό 
Πρότυπο ΕΛΟΤ 996-1... [συγγραφείς: Ευάγγελος Τοπάλης, 
Κώστας Βαλεοντής] 

6 Ένας όρος, με κριτήριο τον αριθμό των λέξεών του, μπορεί να 
είναι μονολεκτικός ή πολυλεκτικός. Εδώ μελετάται η 
νιλεκτικότητα των όρων, το πλήθος Ν των λέξεων που 
περιέχεται σε κάθε όρο και η κατανομή των όρων συναρτήσει 
της νιλεκτικότητάς τους, τόσο από ενδογλωσσική όσο και από 
διαγλωσσική σκοπιά... [συγγραφέας: Κώστας Βαλεοντής] 

7 Η oρολογική νοοτροπία. Από τον Homo Erectus φτάνουμε 
οσονούπω στον Homo Semanticus. Σύμφωνα με την φιλοσοφία 
της Συστημικής Μεθοδολογίας, ο κόσμος είναι μια ιεραρχία 
αλληλένδετων συστημάτων αυξημένης πολυπλοκότητας και 
κάθε σύστημα είναι ένα υποσύστημα ενός μεγαλύτερου και ένα 
υπερσύστημα άλλου μικρότερου. Αυτή η ενότητα του 
πολύπλοκου κόσμου απαιτεί όχι μόνο την ενότητα της 
επιστήμης αλλά και την αντίστοιχη προσέγγιση της 
περιγραφής... [συγγραφέας: Μαρία Καρδούλη] 

ΕΝΟΤΗΤΑ  2    Διδακτική και Ορολογία 

8 Η γλώσσα των μαθηματικών στα σχολικά εγχειρίδια των δύο 
τελευταίων τάξεων του δημοτικού σχολείου. Η εργασία αυτή 
αντανακλά πρώτα το ενδιαφέρον για μια μετατόπιση από την 
άποψη ότι τα μαθηματικά είναι ένα σώμα γνώσεων 
δημιουργημένων από τους μαθηματικούς, στην άποψη να 
ιδωθούν ως ένα αντικείμενο που πρέπει να οικοδομηθεί και 
δεύτερον, στο κατά πόσο ο μαθηματικός λόγος στα νέα 

διδακτικά εγχειρίδια της Ε΄και της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού, με 
την λογικογλωσσική ανάλυση που επιχειρήθηκε, έχει 
συνταχθεί με την άποψη αυτή... [συγγραφείς: Κωνσταντίνος 
Κεραμάρης, Ευγενία Μπαρμπαγιάννη] 

9 Λεξικογραφικό μοντέλο με λέξεις ειδικού πολιτισμικού φορτίου 
για τους μαθητές της γαλλικής ως ξένης γλώσσας. Εξετάζεται 
ένας αριθμός λέξεων και εκφράσεων που συναντάμε στην 
γαλλική γλώσσα, οι οποίες μεταφέρουν περισσότερο από μία 
ειδική πολιτισμική βαρύτητα... (Το κείμενο είναι στην αγγλική) 
[συγγραφέας: Αθηνά Δελάκη] 

10 Προβλήματα πρόσληψης της ορολογίας και θεωρίας  στη μέση 
εκπαίδευση. Η περίοδος της λυκειακής εκπαίδευσης είναι η 
κατάλληλη εποχή για να εισαχθούν οι μαθητές σε ζητήματα 
θεωρίας και ορολογίας. Η εμπειρική διαπίστωση ότι οι μαθητές 
δυσκολεύονται να χρησιμοποιούν και να αποκωδικοποιούν 
λόγο που περιέχει ορολογία φαίνεται να συνδέεται με ζητήματα 
γλωσσικά και συγκεκριμένα με τον τρόπο με τον οποίο 
εφαρμόζεται η γλωσσική διδασκαλία στην μέση ιδιαίτερα 
εκπαίδευση... [συγγραφέας: Καλλιόπη Πολυμέρου] 

ΕΝΟΤΗΤΑ  3   Ορολογία συγκεκριμένων θεματικών πεδίων –  
Λεξικογραφικές και ορογραφικές μελέτες – Συγχρονική και 
διαχρονική θεώρηση 

11 Παρουσιάζεται ένα καινοτόμο λεξικό εντυπωνυμίων (ονομάτων 
εντύπων) και συγκεκριμένα: τίτλων εφημερίδων του γραπτού 
ελληνικού Τύπου που απαντούν σήμερα στην Ελλάδα. Το 
εγχείρημα είναι βασισμένο σε καθαρά αρχειακό υλικό το οποίο 
αντλήθηκε από το σύνολο των νομών της χώρας. Στην 
ανακοίνωση αναλύεται η δομή (μακροδομή, μικροδομή) και το 
περιεχόμενο του έργου καθώς και η μεθοδολογία ανάπτυξής 
του. [συγγραφέας: Άλκηστις Χιδίρογλου-Ζαχαριάδη] 

12 Η εργασία ανήκει σε πρόγραμμα διδακτορικής έρευνας, το 
οποίο περιλαμβάνει θεωρητική μελέτη και έρευνα πεδίου για 
την οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα από το 2009 και 
μετά που πραγματοποιείται χωρίς τη χρήση κανενός επισήμου 
νομίσματος: παράλληλα νομίσματα, δίκτυα και ομάδες 
ανταλλαγής, χαριστικά-ανταλλακτικά παζάρια, χαριστικά 
δίκτυα, αλλά και ιδιότυπα σχήματα που δεν κατατάσσονται σε 
άλλες κατηγορίες... (Το κείμενο είναι στην αγγλική) 
[συγγραφέας: Ειρήνη Σωτηροπούλου] 

13 Το γυμναστικό παράγγελμα. Η παρούσα εργασία επιχειρεί μια 
κριτική προσέγγιση στις γυμναστικές ασκήσεις που 
χρησιμοποιούνται σε αθλητικούς χώρους και, πιο 
συγκεκριμένα, εστιάζεται στην εκτέλεση ασκήσεων με 
αντιστάσεις κάνοντας μια ορολογική ενδοσκόπηση. Η 
πολυπλοκότητα των σύγχρονων ασκήσεων, σε συνδυασμό με 
τις νέες μεθόδους και τις απρόβλεπτες κατασκευαστικές 
επινοήσεις, επιβάλλει να γίνουν και κατάλληλες ορολογικές 
προσαρμογές... [συγγραφέας: Χρήστος Θεοδοσίου] 

14 Επιστημονική θεώρηση της λεξικογραφικής και λεξικολογικής 
ορολογίας. Ανάλυση ειδικών όρων και βασικών αρχών των 
κλάδων της λεξικολογίας και της λεξικογραφίας και οριοθέτηση 
του περιεχομένου τους στο ευρύτερο πλαίσιο οργάνωσης της 
γλωσσολογικής επιστήμης... [συγγραφέας: Σοφία Ζερδελή] 

15 Αναλύεται η ορολογία της νομοθεσίας της Αρχαίας Κρήτης η 
συσχετιζόμενη με την οικονομία. Σε αυτήν τη μελέτη του 
Οικονομικού Λεξιλογίου περιλαμβάνονται κάποιες 
παραδοσιακές δομές χαρακτηριστικές μιας οικιακής οικονομίας 
που βασίζεται στην ιδιοκτησία γης, όπως ό,τι αφορά τα αγαθά, 
και ταυτόχρονα άλλες οικονομικές πραγματικότητες 
χαρακτηριστικές μιας Νομισματικής Οικονομίας που κάνει την 
εμφάνιση της με την εισαγωγή των κερμάτων και την εξέλιξη 
των συναλλαγών και πιθανότατα έχει ως ολοκλήρωση τη 
θέσπιση του Νόμου της Γόρτυνας τον 5ο αι. π.Χ... 
[συγγραφέας: Ángel Martínez-Fernández] 

16 Ο πιο δυναμικός χώρος όσον αφορά την ορολογία, είναι ο 
χώρος της οικονομίας και των οικονομικών σχέσεων, ιδιαίτερα 
την περίοδο της παγκοσμιοποίησης. Αναλύονται μερικοί 
νεοελληνικοί οικονομικοί όροι μεγάλης συχνότητας με βάση 
την οικονομική επιφυλλίδα της εφημερίδας Καθημερινή και 
μερικών φύλλων της εφημερίδας Τα Νέα... [συγγραφέας: 
Stoyna Poromanska] 

17 Συχνά, οι λέξεις που χρησιμοποιούνται έχουν διαφορετική 
σημασία στο συγκείμενο της επιστημονικής συζήτησης από 
αυτήν που έχουν στην καθημερινή επικοινωνία. Αυτή η 
πολυσημία, ειδικά στην περίπτωση σύμπλοκων όρων, μπορεί 
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να αποτελεί εμπόδιο στην κατανόηση των ειδικών εννοιών ενός 
επιστημονικού πεδίου και αυτό το φαινόμενο πιθανά να 
οξύνεται στην Ελληνική, από την οποία δανείζονται ευρύτατα οι 
επιστήμες για την κατασκευή τόσο των ειδικών όσο και γενικών 
όρων... [συγγραφέας: Αριστείδης Κοσιονίδης] 

ΕΝΟΤΗΤΑ  4   Ορολογικοί πόροι – Νέες τεχνολογίες και 
Ορολογία 

18 Το MultiTerm είναι ένα δυνάμει ηλεκτρονικό λεξικό που 'χτίζεται' 
από τον ίδιο το χρήστη. Η εφαρμογή παρέχει όλα τα 
απαραίτητα εργαλεία προκειμένου ο κάτοχος του 
προγράμματος της Trados και χρήστης της εφαρμογής να  
μπορεί να συνθέσει εύκολα μια βάση δεδομένων η οποία θα 
περιλαμβάνει τους πιο χρήσιμους όρους που χειρίζεται ένας 
μεταφραστής, διερμηνέας ή οποιοσδήποτε άλλος κάνει χρήση 
ορολογίας αλλά και άλλα στοιχεία όπως ορισμούς, πηγές, 
συγκείμενο κ.ο.κ... [συγγραφέας: Βασιλική Κανιστρά] 

19 Τα κρυμμένα γλωσσάρια. Δεν είναι λίγα τα δημοσιευμένα έργα 
στα οποία βρίσκουμε ενταγμένο, συνήθως με τη μορφή 
παραρτήματος, κάποιο γλωσσάριο με ορολογικό ενδιαφέρον. 
Ωστόσο τα γλωσσάρια αυτά, ακριβώς επειδή δεν αποτελούν το 
κυρίως περιεχόμενο του έργου όπου ανήκουν, παραμένουν 
από πολλές απόψεις στην αφάνεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι και 
ο εντοπισμός τους ακόμη παρουσιάζει μεγάλες δυσχέρειες και 
απαιτεί συνδυασμό τεχνικών αναζήτησης... [συγγραφείς: 
Διονύσης Γιαννίμπας, Πέτρος Πούγγουρας, Ευτυχία 
Καραγκούνη] 

20 Στην ανακοίνωση παρουσιάζεται ένα σχήμα μεταδεδομένων για 
την περιγραφή Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών (ΓΠΤ), το 
οποίο υποστηρίζει το META-SHARE, μία ανοιχτή κατανεμημένη 
υποδομή για την ανταλλαγή και διανομή ΓΠΤ. Η ανάπτυξη του 
σχήματος μεταδεδομένων, της υποδομής META-SHARE καθώς 
και του ΜΕΤΑ-ΝΕΤ (http://www.meta-net.eu/meta/about-el)  
ενός δικτύου αριστείας 47 οργανισμών από 31 κράτη 
αποτελούν μέρη του ερευνητικού έργου Τ4ΜΕ 
(http://t4me.dfki.de/)... (Το κείμενο είναι στην αγγλική) 
[συγγραφείς: Μαρία Γαβριηλίδου, Πένυ Λαμπροπούλου, 
Στέλιος Πιπερίδης] 

21 Η ανακοίνωση προβάλλει τα πιο δημοφιλή και σημαντικά από 
τα κυκλοφορούντα Ελληνο-Ισπανικά και Ισπανο-Ελληνικά 
λεξικά μαζί με τεκμηριωμένη ανάλυση που παρουσιάζει τα 
πιθανά προβλήματα στη δομή και τη χρήση τους, και τις 
ελλείψεις που αυτά εμφανίζουν... [συγγραφέας: Μαριάνο 
Βιγιέγας Ερνάντεθ] 

22 Δημιουργία ενός δίγλωσσου ελληνοαγγλικού διαδικτυακού 
βιβλιοθηκονομικού λεξικού με τη βοήθεια των επιτευγμάτων του 
Ιστού δεύτερης γενιάς (Web 2.0). Η ανθολόγηση των όρων 
έγινε με βάση έγκυρα βιβλιοθηκονομικά εγχειρίδια αλλά και 
ακολουθώντας το σύστημα βάσεων δεδομένων ορολογίας 
ΙΑΤΕ... [συγγραφέας: Ιωάννα Ανδρέου] 

23 EcoLexicon: το συγκείμενο ως παράγοντας διαμόρφωσης 
γνωσιακών βάσεων εξειδικευμένης ορολογίας. Το EcoLexicon 
είναι μια γνωσιακή βάση ορολογίας (ΓΒΟ) για το περιβάλλον, η 
οποία δημιουργήθηκε με σκοπό την κάλυψη επικοινωνιακών και 
γνωσιακών αναγκών διαφόρων χρηστών, π.χ. μεταφραστών, 
κειμενογράφων τεχνικών εγχειριδίων, ακόμα και 
περιβαλλοντολόγων... [συγγραφέας: Alejandro García Aragón 

(Συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο)  
Κ.Β. 

Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με την Ορολογία 
(Διαρκής Κατάλογος του «Ο») 

Ο κατάλογος Συνεδρίων/Συμποσίων/Σεμιναρίων που δημοσιεύεται 
παρακάτω περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν σχέση με Ορολογία 
και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, ή έχουν πρόσφατα 
διεξαχθεί. Η πληροφόρηση του «Ο» για τις εκδηλώσεις αυτές 
προέρχεται κυρίως από τη συχνή ηλεκτρονική ενημέρωση της 
ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέντρο Πληροφοριών για την 
Ορολογία: http://linux.infoterm.org/), και από την EAFT 
(Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-aet.net ), των οποίων η 
ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
1. Συνέδριο: International legal translation conference, 7-8 

October 2011, Lisbon, Portugal (Πληροφορίες: 
http://www.tradulinguas.com/conf-juridica/index.htm)  

2. Συνέδριο «State-of-the-art and future of terminology 
methodology and applications», 12-13 Οκτωβρίου 2011, 
Institute of the Lithuanian Language (Vilnius, Lithuania). 
(term@eaft-aet.net) 

3. Norwegian LSP. Idea-hatching seminar, 17 October 2011, 
Oslo, Norway, http://www.sprakradet.no/nb-
no/Toppmeny/Aktuelt/ 
Ideseminar-norsk-fagsprak/  

4. 7η Ετήσια Σύνοδος των Mediterranean Editors and Translators 
(MET) με θέμα: Quality in English translation and editing - from 
research to practice and back, 20-22 Οκτωβρίου 2011 
European Institute of the Mediterranean Barcelona, Spain 
(www.metmeetings.org) 

5. Συνέδριο Visible policy, invisible languages, 3-4 November 
2011, Esbo, Finland, 
http://www.hanaholmen.fi/sv/kulturcentrum 
/programkalendern/63-hogre-utbildning-och-forskning/739-
seminarium-synlig-politik-osynligt-sprak 

6. Συνέδριο Training in Terminology, 3-4 November 2011, 
Bucharest, Romania, http://www.eaft-aet.net/en/activities/ 
international-conference-in-bucharest/  

7. Έκθεση Canadian Language Industry Showcase 2011 με θέμα 
"The Language Industry:  Looking Ahead", 3 & 4 Νοεμβρίου, 
2011 - Holiday Inn Plaza La Chaudière, Gatineau, Quebec 

8. Συνέδριο του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών στο Δίον 
Πιερίας με θέμα "1976-2011: 35 χρόνια από τη 
γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση", 4 – 6 Νοεμβρίου 2011. 

9. Πρώτη εργομήγυρη TOTh Workshop με θέμα « The definition 
in terminology » που διοργανώνεται στη Λισαβόνα στις 21 
Νοεμβρίου 2011 (http://www.porphyre.org/workshop-toth/2011-
en ) 

10. Seminar on the status and role of terminology, 24 November 
2011, Oslo, Norway, http://www.sprakrad.no/nb-
no/Tema/Terminologi-og-fagspraak/Kalender/ 

11. Συνέδριο CINEO II, São Paulo (II International Conference on 
Neology in Romance Language), 5-8 December 2011, 
Πανεπιστήμιο του São Paulo                                                      
(http://www.fflch.usp.br/dlcv/neo/cineo2011/es/index.html  

12. Ειδική έκθεση για το Διεθνές Συνέδριο “Role of Translation in 
Nation Building, Nationalism and Supra-Nationalism” που 
διοργανώθηκε από την Indian Translators Association και την 
LinguaIndia (Νέο Δελχί, 16-19 Δεκεμβρίου 2011): 
(http://www.itaindia.org/Role_of_Translation_in_Nation_buildin
g.pdf)  

13. Επιγραμμική έκδοση από την TERMCAT του Dictionary of 
Physical Geography με πάνω από 2.000 όρους 
βιογεωγραφίας, εδαφοεπιστήμης, κλιματολογίας, 
γεωμορφολογίας και υδρολογίας: 
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/124/  

Κ.Β. 
 
 

Άλλο ανάγνωση, άλλο λέξη–λέξη 
Θέλω να θίξω ένα θέμα εκφοράς  νεοελληνικού  λόγου  που με 
...κατατρύχει  λόγω των συχνών κρουσμάτων στον προφορικό 
λόγο των συμπατριωτών μας στα ΜΜΕ. Πρόκειται για την  εκφορά 
δύο λέξεων στη σειρά. Η  πρώτη είναι άρθρο (τον, την, των, στον, 
στην, στων) και η δεύτερη είναι οι λέξεις που αρχίζουν από κ, τ και 
π.  
Παραδείγματα  φράσεων:  

1.   Πήγα στην Κατερίνη… 
2.   Με την ταχύτητα που είχε… 
3.   Στην προκειμένη περίπτωση… 

Η φράση 1. κανονικά προφέρεται και παραδοσιακά προφερόταν   
[piγa  stiŋgaterini]. Κάποιοι στα ΜΜΕ  την εκφέρουν [piγa  stin 
katerini] εκφέροντας ξεχωριστά  το «ν» και  το «κ»… χωρίς δηλαδή 
την λεγόμενη συμπροφορά (liaison) με το «ν» και  την 
ηχηροποίηση του άηχου «κ». 
Η φράση 2. κανονικά προφέρεται και παραδοσιακά προφερόταν  
[me tindaxitita pu ixe]. Κάποιοι στα ΜΜΕ  την εκφέρουν [me tin 
taxitita pu ixe]  εκφέροντας ξεχωριστά  το «ν» και  το «τ»… χωρίς 
δηλαδή την λεγόμενη συμπροφορά με το «ν» και την ηχηροποίηση 
του άηχου «τ». 
Η φράση 3. κανονικά προφέρεται και παραδοσιακά προφερόταν  
[stimbrokimeni  periptosi]. Κάποιοι στα ΜΜΕ  την εκφέρουν [stin 
prokimeni periptosi] εκφέροντας ξεχωριστά  το «ν» και  το «π»… 
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χωρίς δηλαδή την λεγόμενη συμπροφορά με το «ν» και  την 
ηχηροποίηση του άηχου «π». 
Φρονώ οτι η ξεχωριστή εκφορά του «ν» του άρθρου και των κ, τ, 
και π της επόμενης λέξης είναι μια κακόηχη «επιτηδευμένη» 
εκφορά, κατάλοιπο μιάς «καθαρευουσιάνικης» άρθρωσης λόγου. 
Δεν ξέρω, πού άραγε διδάσκεται μια τέτοια εκφορά, πχ σε σχολές 
δημοσιογραφίας;; …ή όπου αλλού, στα σχολεία μας…;; Φοβάμαι 
οτι έτσι χαλάμε τον ρέοντα «ήχο» της γλώσσας μας, της στερούμε 
το προαναφερθέν παραδοσιακό χαρακτηριστικό της συμπροφο-
ράς/ηχηροποίησης, είναι σαν να απομονώνουμε την κάθε λέξη του 
κειμένου και να την εκφέρουμε  σαν να ήταν λήμμα ενός λεξικού. 

Σημείωση  Για συνολική θεώρηση των αλλαγών που υφίσταται το τελικό ν, 
κατά την συνάρθρωσή του με το επόμενο αρχικό φώνημα, ο αναγνώστης 
παραπέμπεται στο φύλλο αρ.48 (Άρθρο: Ορθοέπεια (5) – Μεταβολές και 
επιδράσεις του τελικού ν) ή στον στότοπο της ΕΛΕΤΟ: Η εγκαταλειμμένη 
προφορική ελληνική γλώσσα, σελ.25 (http://www.eleto.gr/download/ 
BooksAndArticles/1999-02-23_SpeakGrk-Ed2.pdf).  

Θ.Β. 
Κύρου ανάβασις 

Μέσα από το συγγραφικό έργο του Ξενοφώντα του Αθηναίου (1), 
πληροφορηθήκαμε πώς έγινε η «Κύρου Ανάβασις» και μετά από 
ποία θαυμαστά κατορθώματα πραγματοποιήθηκε η μνημειώδης 
«Κάθοδος των Μυρίων» με αρχηγό-στρατηγό τους τον ίδιο τον 
Ξενοφώντα.  
Γιατί όμως ανάβασις και γιατί κάθοδος; Πού ανέβηκαν και από 
πού κατέβηκαν οι μύριοι; 
Η απάντηση φαίνεται ότι δίνεται από το γεγονός ότι οι αρχαίοι 
Έλληνες (2) και κάποιοι από τους χαρτογράφους του 16ου μ.Χ. 
αιώνα, (3) τοποθετούσαν την ανατολή στο πάνω μέρος του 
χάρτη, εκεί που οι σημερινοί χάρτες τοποθετούν τον βορρά.  
Αυτό σημαίνει ότι η μεν διαδρομή των στρατευμάτων του Κύρου του 
Νεώτερου από την Μ. Ασία προς τα Κούναξα, ήταν προς την 
ανατολή, διαδρομή προς τα πάνω του χάρτη, δηλ. μια άνοδος, η 
δε διαδρομή της στρατιάς των Μυρίων υπό τον Ξενοφώντα, ήταν 
αρχικά βόρεια προς την Αρμενία, προς τα αριστερά του χάρτη και 
μετά προς τα παράλια του Ευξείνου Πόντου, προς τα κάτω του 
χάρτη, δηλ. μια κάθοδος.  
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
(1) Εκδόσεις Κάκτος, Ξενοφών, ΑΠΑΝΤΑ 
(2) Εκδόσεις Κάκτος, Διόδωρος Σικελιώτης, ΑΠΑΝΤΑ, (Σχόλια) 
(3) Ελλήνων Ιστορία, τεύχος 34, σελ. 13, χάρτης του Abraam Ortelious 

Γ.Α.Τ. 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

2
PT έλα κι εσύ 

agents, actors και factors ...εν δράσει! 

Η επισήμανση της Μαρίνας Πανταζίδου ήταν ότι δεν υπάρχει 
ενιαία ελληνική απόδοση της λέξης-όρου agent με την έννοια "ο 
άνθρωπος που ενεργεί ή το πράγμα που ενεργεί ως..." φέρνοντας 
και ως παραδείγματα, τους δύο όρους: moral agent (άτομο που 
δρα υπακούοντας – ή όχι – σε κάποιες ηθικές αρχές) και oxidizing 
agent της χημείας. Για τον πρώτο όρο, είχε από κάποιον φιλόσοφο 
την πρόταση ότι μπορεί να αποδοθεί ως: ηθικό δρων υποκείμενο 
ή υποκείμενο της ηθικής πράξης, όσο για το απλό agent 
αποδίδεται και απλώς ως δρων. 
Και το ερώτημά της ήταν αν θα μπορούσαμε να αρχίσουμε να 
βλέπουμε τον όρο πράκτορας όχι μόνο με την έννοια του 
"εκπροσώπου άλλου" ή "βαλμένου από άλλον" αλλά να το 
επεκτείνουμε και στο "βαλμένος από τον εαυτό του" ή "ενεργών από 
μόνος του" ώστε να στέκει το "ηθικός πράκτορας", "οξειδωτικός 
πράκτορας" κλπ. Στα αρχαία, λέει το Λεξικό του Ιδρ. 
Τριανταφυλλίδη, πράκτορας σημαίνει αυτός που πραγματώνει. 
Η απάντηση ήταν ότι η λέξη agent συναντάται σε διάφορα θεματικά 
πεδία είτε μόνη της ως όρος είτε ως συνθετικό άλλων όρων. Και δεν 
είναι σε όλες τις περιπτώσεις με την σημασία «ενεργών για 
λογαριασμό κάποιου άλλου». 
Στη χημεία: (re)agent  αντιδραστήριο [επιγραμμικό λεξικό 
χημείας του ΕΚΠΑ (http://www.chem.uoa.gr/vocabulary/login.asp) 
που κάπου το αναφέρει και ως: μέσο]. Πρόκειται για καθιερωμένο 
όρο. 

                                                 
2  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

Στη Βάση TELETERM, σε όλες τις περιπτώσεις (83 λήμματα) είναι: 
agent  πράκτορας (και πρόκειται για συσκευή ή λογισμικό, π.χ 
user agent  πράκτορας χρήστη) 
Εκτός, όμως, των agents, υπάρχουν και οι actors (που 
δρουν/ενεργούν) και οι factors (που ποιούν ή συντελούν). 
Στη Βάση TELETERM παντού (σε 6 λήμματα):  

actor  δρών, δράστης, ενεργητής 
(π.χ economic actor  οικονομικός ενεργητής, οικονομικός 
δρων) 
Στη Βάση TELETERM σχεδόν παντού (σε 153 λήμματα):  

factor  παράγοντας 
και μόνο σε 3 λήμματα:  factor  συντελεστής3) 
Στη γραμματική και στο συντακτικό, ο agent [που, στην πρόταση 
π.χ.: The car was found by the police, είναι η police (αστυνομία)] 
στα ελληνικά λέγεται: ποιητικό αίτιο ανεξάρτητα από το αν είναι 
πρόσωπο, ζώο ή πράγμα. Ενεργητική πρόταση: Η αστυνομία 
βρήκε το αυτοκίνητο. Παθητική πρόταση: Το αυτοκίνητο βρέθηκε 
από την αστυνομία. (βρέθηκε = ρήμα, αυτοκίνητο = υποκείμενο, 
αστυνομία = ποιητικό αίτιο) 
Ώστε, σύμφωνα και με το παραπάνω Λεξικό Χημείας του ΕΚΠΑ 
είναι: 

oxidizing factor  οξειδωτικός παράγοντας 
και: 
oxidizing agent  οξειδωτικό αντιδραστήριο, οξειδωτικό μέσο 

Όροι για την Βάση TELETERM 

Ύστερα από ερώτημα της Χριστίνας Φωστιέρη, παλιού μέλους 
της ΜΟΤΟ, αποδόθηκαν οι ακόλουθοι τηλεπικοινωνιακοί όροι που 
θα εισαχθούν στη Βάση TELETERM: 

LA radio telephone, local area radiotelephone  
ραδιοτηλέφωνο τοπικής περιοχής,  
τοπικό ραδιοτηλέφωνο,  
ραδιοτηλέφωνο LA 

co-frequency  ομοσυχνότητα, συσσυχνότητα 
channel gap  καναλικό χάσμα, καναλικό διάκενο 
duplex gap  αμφιδρομικό χάσμα, αμφιδρομικό 

διάκενο 
(ή χάσμα αμφιδρομίας, διάκενο 
αμφιδρομίας) 

Κ.Β. 
 
 

«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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Συντάκτες φύλλου:  Κώστας Βαλεοντής, Θεόφιλος Βαμβάκος,  

Γιώργος Τσιάμας, Μαρία Καρδούλη 
Εκδοτική Ομάδα:  Κώστας Βαλεοντής, Θεόφιλος Βαμβάκος, 
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Ένα ακόμα επιτυχημένο Συνέδριο στο 
ενεργητικό της ΕΛΕΤΟ και των 

συνδιοργανωτών 
To 8ο Συνέδριο της σειράς διεθνών συνεδρίων «Ελληνική 
Γλώσσα και Ορολογία» (Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011) έχει, 
πλέον, καταγραφεί στην Ιστορία ως ένα από τα πιο επιτυχημένα 
μέχρι σήμερα. Ακολουθεί το τελικό Δελτίο Τύπου της Οργανωτικής 
Επιτροπής: 

Δελτίο Τύπου 
Η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) και το Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), σε συνεργασία με 
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
(ΠΚ), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), τον Ελληνικό 
Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και τον Οργανισμό για τη 
Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ) διοργάνωσαν το 8ο 
Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», που είναι 
αφιερωμένο στον μεγάλο γλωσσολόγο Μανόλη Τριανταφυλλίδη. 
Το 8ο Συνέδριο άρχισε την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2011, στις 19.00, 
με την Εναρκτήρια Συνεδρία, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Νέο 
Αμφιθέατρο του κεντρικού κτηρίου του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (Προπύλαια) και την οποία 
παρακολούθησαν οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι, αλλά και πολλοί 
προσκεκλημένοι των συνδιοργανωτών. Ο πρύτανης του ΕΚΠΑ 
καθηγητής Θεοδόσιος Πελεγρίνης, με σύντομη ομιλία του, 
καλωσόρισε τους συνέδρους και προσκεκλημένους και κήρυξε την 
έναρξη του Συνεδρίου. Ακολούθησαν σύντομες εισαγωγικές ομιλίες 
του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής Κώστα Βαλεοντή, του 
Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου καθηγητή 
Παναγιώτη Κοντού, της Α΄ Αντιπροέδρου της Επιστημονικής 
Επιτροπής και εκπροσώπου του ΑΠΘ καθηγήτριας Άννας 
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, της Β΄ Αντιπροέδρου της 
Επιστημονικής Επιτροπής και εκπροσώπου του ΠΚ καθηγήτριας 
Μαριάννας Κατσογιάννου, του Διευθύνοντος Συμβούλου του 
ΕΛΟΤ  κ. Χρήστου Ζακολίκου και του Προέδρου του ΟΔΕΓ  κ. 
Κωνσταντίνου Καρκανιά. Μετά τις εισαγωγικές ομιλίες 
ακολούθησε η εξαιρετική πανηγυρική ομιλία του καθηγητή του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Διευθυντή του 
Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών (Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη) 
Γιώργου Παπαναστασίου με θέμα: «Μανόλης Τριανταφυλλίδης, 
Ξενηλασία ή ισοτέλεια. Ένας αιώνας μετά». 
Οι κυρίως εργασίες του 8ου Συνεδρίου διεξήχθησαν στο Ίδρυμα 
Ευγενίδου (Συγγρού 387). Άρχισαν στις 8.00 της Παρασκευής 11-
11-11 (Προσέλευση των συνέδρων) και διήρκεσαν ως τις 19.15 του 
Σαββάτου 12-11-11 (Λήξη του Συνεδρίου). Παρουσιάστηκαν 33 
ανακοινώσεις εγκεκριμένες από την Επιστημονική Επιτροπή και 
ομιλία του προσκεκλημένου ομιλητή καθηγητή γλωσσολόγου του 
ΕΚΠΑ Χριστόφορου Χαραλαμπάκη με θέμα: «Λεξικογραφία και 
Ορολογία: Συμπεράσματα από τη σύγκριση δύο σύγχρονων 
νεοελληνικών λεξικών». 
Στο τελευταίο δίωρο του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε Ανοικτή 
Συζήτηση (ελεύθερη για το κοινό) με θέμα «Επιστημονική ορολογία 

και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ)» στην οποία συμμετείχαν 
οι εισηγητές-συνομιλητές: Αθανάσιος Δρίτσας (καρδιολόγος, 
συνθέτης), Μιχάλης Μεϊμάρης (καθηγητής Τμ. Επικοινωνίας και 
ΜΜΕ του ΕΚΠΑ), Γιάννης Ριζόπουλος (δημοσιογράφος, 
Pathfinder, TechnoΛογείν), Μενέλαος Σωτηρίου (μαθηματικός, 
Science View) και Μάχη Τράτσα (δημοσιογράφος, ΤΟ ΒΗΜΑ) και 
την οποία συντόνισε η επίκουρη καθηγήτρια του ΕΜΠ Μαρίνα 
Πανταζίδου. Οι σύνεδροι και οι άλλοι ενδιαφερόμενοι που είχαν 
προσέλθει παρακολούθησαν με ενδιαφέρον συμμετέχοντας 
ενεργά. Κρίσιμο θέμα αναδείχτηκε η ανάγκη στενότερης 
επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των ειδικών επιστημόνων και 
των δημοσιογράφων για την επιτυχέστερη επικοινώνηση της 
επιστήμης στο ευρύ κοινό. 
Όλες οι ανακοινώσεις του Συνεδρίου περιλαμβάνονται στον τόμο 
των 448 σελίδων ο οποίος έχει ήδη εκτυπωθεί και δοθεί στους 
συνέδρους μαζί με το λοιπό συνεδριακό υλικό. Οι εισηγήσεις της 
Ανοικτής Συζήτησης έχουν ήδη δημοσιευτεί ηλεκτρονικά στην 
ιστοσελίδα του Συνεδρίου 
(http://www.eleto.gr/gr/Conference08.htm), όπου, εκτός από τα 
στοιχεία που ήδη είναι αναρτημένα, θα προστεθούν σύντομα και 
άλλα στοιχεία (ηλεκτρονικά αρχεία με τον κατάλογο των 
συμμετασχόντων, φωτογραφίες, βιντεοαρχεία κ.ά) καθώς και τα 
κείμενα όλων των ανακοινώσεων. 
Η παράδοση των Συνεδρίων «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 
συνεχίστηκε. Στα συνέδρια αυτά, κάθε δύο χρόνια, εξετάζονται 
ορολογικά θέματα, είτε της ίδιας της ελληνικής γλώσσας είτε της 
ελληνικής γλώσσας σε σχέση με άλλες γλώσσες, τα οποία 
συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον Ελλήνων και ξένων επιστημόνων. 
Τα συμπεράσματα που προκύπτουν συντελούν στην περαιτέρω 
ανάπτυξη και εμπλουτισμό του «οριζόντιου» τομέα Ορολογία, σε 
αρχές, μεθόδους και πρακτικές που εξυπηρετούν στη συνέχεια 
όλους τους τομείς της γνώσης, δεδομένου ότι «δεν υπάρχει γνώση 
χωρίς ορολογία». 
Στην επιτυχία του 8ου Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα και 
Ορολογία» συνέβαλαν: τα ιδρύματα που διέθεσαν τους χώρους 
και τις συνεδριακές εγκαταστάσεις, οι ομιλητές/συγγραφείς των 
ανακοινώσεων, οι προσκεκλημένοι ομιλητές, τα προεδρεία και τα 
μέλη των δύο Επιτροπών (Οργανωτικής και Επιστημονικής) και 
της Γραμματείας, τα προεδρεία των Συνεδριών, η συντονίστρια και 
οι συνομιλητές της Ανοικτής Συζήτησης και όλοι οι σύνεδροι με το 
ενδιαφέρον και την συμμετοχή τους, αλλά και οι διερμηνείς και οι 
τεχνικοί για την εξαιρετική υποστήριξή τους. Τέλος, η διοργάνωση 
του Συνεδρίου θα ήταν αδύνατη χωρίς την κάλυψη του 
μεγαλύτερου μέρους των δαπανών του με την ευγενική προσφορά 
εκ μέρους των «αφοσιωμένων» χορηγών του Συνεδρίου, οι οποίοι 
διακρίνονται για την ευαισθησία τους σε ό,τι αφορά την ελληνική 
γλώσσα και ορολογία. 

Η Οργανωτική Επιτροπή 
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Τι περιέχει ο τόμος του 8ου Συνεδρίου 
 (Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο) 

ΕΝΟΤΗΤΑ  5   Τυποποίηση Ορολογίας 

24 Οι ξενόγλωσσοι όροι της διοίκησης έργων έχουν σχεδόν 
παγιωθεί και χρησιμοποιούνται, με μικρές παραλλαγές, στα 
περισσότερα σχετικά πρότυπα. Στόχος της εργασίας είναι η 
καταγραφή των όρων που έχουν προταθεί στην ελληνική 
βιβλιογραφία για τη διοίκηση έργων και η ανάπτυξη πρότασης 
για τη σχετική ελληνική ορολογία... [συγγραφέας: Κωνστα-
ντίνος Κηρυττόπουλος] 

25 Ανάλυση και αποτύπωση των ποικίλων όρων που 
χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν την έννοια «ιδιωματική 
έκφραση» στα Ελληνικά και Ισπανικά. Συγκεκριμένα 
πραγματοποιείται μία αναζήτηση και καταγραφή των όρων που 
αναφέρονται τόσο στα γενικά όσο και στα ειδικά λεξικά των δύο 
υπό εξέταση γλωσσών, με αναφορά και στους ορισμούς που 
τους συνοδεύουν, ενώ παράλληλα επιχειρείται και 
παρουσιάζεται μία πρόταση απόδοσης και αντιστοιχίας των 
όρων αυτών από τη μία γλώσσα στην άλλη... [συγγραφέας: 
Ευλαμπία Κ. Χέλμη] 

ΕΝΟΤΗΤΑ  6   Διάχυση και χρήση των όρων – Ορολογική 
πολιτική και ρύθμιση 

26 Η εργασία αναφέρεται στις προτάσεις που είχαν γίνει στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια ευρωπαϊκή ορολογική πολιτική, 
από την δεκαετία του ’90, που δεν έχουν υλοποιηθεί. Παρά τις 
πολλές σημαντικές ιδιωτικές πρωτοβουλίες που έχουν 
μεσολαβήσει δεν είναι εμφανής η συστημική προσέγγιση στην 
έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογή (R&D&A) που είχαν 
οραματιστεί τότε οι ειδικοί. Επισημαίνεται ότι είναι πλέον καιρός 
να γίνει μια εκτίμηση του σημείου στο οποίο βρίσκεται σήμερα η 
ορολογική R&D&A και να προχωρήσουμε στην υλοποίηση μιας 
ευρείας και περιεκτικής ορολογικής πολιτικής στην Ευρώπη... 
(Το κείμενο είναι στην αγγλική) [συγγραφέας: Jan Roukens] 

27 Παρουσιάζονται διαδρομές ανάπτυξης και καθιέρωσης της 
ελληνικής επιστημονικής γλώσσας και ορολογίας, σε μια 
προσπάθεια σύνδεσης με την εξέλιξη του γλωσσικού ζητήματος 
στην Ελλάδα τα τελευταία εκατό χρόνια. Μέσα από ενδεικτικές 
βιβλιογραφικές αναφορές δίνεται  αρχικά η εικόνα του 
προβληματισμού γενικά για τη γλώσσα και για ειδικά 
επιστημονικά πεδία, όπως η ιατρική και η νομική.  Ειδικότερα, 
διερευνώνται διαχρονικά οι πολιτικές και οι θέσεις 
επιστημονικών φορέων όπως του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας στα θέματα της γλώσσας και της ορολογίας, καθώς και 
οι χρήσεις της γλώσσας από τους επιστήμονες και ειδικά τους 
μηχανικούς... [συγγραφέας: Κατερίνα Τοράκη] 

28 Επιχειρείται η συνδρομή στον σύγχρονο ορολογικό εμπλου-
τισμό της ελληνικής γλώσσας, καθώς καταδεικνύεται η σχέση 
ανάμεσα στoν νεοεισαγόμενο όρο της «εικονικής ευμένειας» και 
το φαινόμενο της υψηλής προφορικότητας του λόγου σε 
διάφορες επικοινωνιακές περιστάσεις. Οι περιστάσεις αυτές 
αφορούν τον ιδιωτικό ή δημόσιο λόγο, ή και τη μεταξύ τους 
διαπλοκή... [συγγραφέας: Νικολέττα Τσιτσανούδη-Μαλλίδη 

29 Οι ελληνικές λέξεις ως μέσο διεθνοποίησης εννοιών. Κατά τη 
μεσαιωνική περίοδο καμία άλλη γλώσσα δεν επηρέασε τη 
γεωργιανή γλώσσα όσο η ελληνική. Αυτό άλλωστε ήταν 
αναμενόμενο. Με τη μεταστροφή στο χριστιανισμό η Γεωργία 
έγινε ένα από τα πλέον σταθερά μέλη του βυζαντινού κόσμου. 
Με τη θρησκευτική αλλαγή, που καθόρισε και τον πολιτικό 
προσανατολισμό της χώρας, έγινε πλέον σαφής η ανάγκη της 
τυποποίησης της γεωργιανής γλώσσας, καθώς είχαν προκύψει 
πολλές έννοιες που έπρεπε να αποδοθούν με ή χωρίς 
μετάφραση των ελληνικών λέξεων... [συγγραφέας: Eka 
Tchkoidze] 

ΕΝΟΤΗΤΑ  7   Δραστηριότητα φορέων και οργάνων Ορολογίας 

30 Η ανακοίνωση αποτελεί μελέτη σχετικά με τα απαιτούμενα 
προσόντα και ικανότητες του πιστοποιημένου διαχειριστή 
ορολογίας σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Πιστοποίησης και Εξειδίκευσης (ECQA – European Certification 
& Qualification Association). Εξετάζονται θέματα όπως ο τόσο 
σημαντικός ρόλος της σωστής διαχείρισης ορολογίας στο 
σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, τα διάφορα μοντέλα 
διαχείρισης ορολογικού υλικού, η διαχείριση τόσο μονόγλωσσης 

όσο και πολύγλωσσης ορολογίας και ορολογικών πονημάτων, 
οι συνεργασίες με παρεμφερή τμήματα οργανισμών και 
επιχειρήσεων, η δημιουργία νέων εξειδικευμένων αλλά και η 
αξιοποίηση των υπαρχουσών σύγχρονων ορολογικών βάσεων 
δεδομένων, ορολογικών συλλογών και του διαδικτύου, η 
δημιουργία εξειδικευμένων ομάδων εργασίας, η διαχείριση 
συγκρούσεων καθώς και διάφορα νομικά θέματα όπως η 
κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας κλπ. [συγγραφέας: 
Θάνος Μεντζελόπουλος] 

31 Παρουσιάζεται η λειτουργία και η δράση της Τεχνικής 
Επιτροπής ΤΕ21 «Αρχές της Ορολογίας» του Ελληνικού 
Οργανισμού Τυποποίησης. Κύριο αντικείμενο της ΤΕ21 είναι η 
ενασχόληση με τα ζητήματα της τυποποίησης στην Ορολογία 
και συγκεκριμένα με τη θέσπιση και υιοθέτηση των κανόνων 
ορολογίας, με την επεξεργασία και απόδοση στην ελληνική 
των προτύπων του ISO στον τομέα της Ορολογίας, με την 
επεξεργασία για έκδοση αντίστοιχων ή ανάλογων Ελληνικών 
Προτύπων, ενώ επίσης παρακολουθεί στενά το έργο της 
αντίστοιχης Τεχνικής Επιτροπής του ISO TC37 και συμμετέχει 
στις διαδικασίες συζήτησης για την τροποποίηση/βελτίωση των 
προτύπων Ορολογίας... [συγγραφείς: Μαριάννα Κατσογιάν-
νου, Κατερίνα Τοράκη] 

32 Η Ερευνητική Υποδομή CLARIN είναι μια πανευρωπαϊκή 
προσπάθεια μεγάλης εμβέλειας με σκοπό τη δημιουργία, τον 
συντονισμό και τη διάθεση γλωσσικών πόρων και γλωσσικής 
τεχνολογίας στους ερευνητές των Κοινωνικών και 
Ανθρωπιστικών Επιστημών. Στοχεύει να παράσχει στους 
ερευνητές ένα σύνολο ισχυρών εργαλείων ενσωματωμένο 
στον υπολογιστή τους που θα επιτρέπουν την άσκηση της 
ερευνητικής εργασίας με καινοτόμους τρόπους βασισμένους 
στην επεξεργασία γλώσσας. Η ανακοίνωση παρουσιάζει τους 
στόχους, τις βασικές αρχές και τα χαρακτηριστικά της 
υποδομής, καθώς και τα μέχρι τώρα επιτεύγματα σε 
ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο και τις μελλοντικές 
ενέργειες... [συγγραφείς: Στέλιος Πιπερίδης, Πένυ 
Λαμπροπούλου, Μαρία Γαβριηλίδου] 

33 Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση διαθέτει την πιο μεγάλη μεταφραστική 
μηχανή στον κόσμο, αφού παράγει νομοθετικό έργο σε 23 
γλώσσες  που έχουν την ίδια νομική ισχύ. Η παρουσίαση 
περιλαμβάνει μια περιγραφή της οργάνωσης της ορολογίας σε 
όλα τα Όργανα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης με κύριο άξονα τη 
βάση δεδομένων ΙΑΤΕ, το πρωτοποριακό μοντέλο της 
λειτουργίας της υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
μια ενδεικτική περιγραφή σχεδίων που ανοίγουν δυνατότητες 
συνεργασιών  με φορείς ορολογίας... [συγγραφέας: Ροδόλφος 
Μασλίας] 

Ο τόμος των ανακοινώσεων του 8ου Συνεδρίου κλείνει με δύο 
ευρετήρια των συγγραφέων (ένα στην ελληνική και ένα στην 
αγγλική). Η καλαίσθητη εκτύπωσή του έγινε στην Παραγωγική 
μονάδα γραφικών τεχνών ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ + ΧΡΩΜΑ (57400 
Σίνδος, Θεσσαλονίκη, www.kethea-print.gr) του Κέντρου Θερα-
πείας Εξαρτημένων Ατόμων. Η δαπάνη της έκδοσης ήταν χορηγία 
του ΤΕΕ, πιστού συνδιοργανωτή. Ο τόμος διατίθεται από την 
ΕΛΕΤΟ. 

Κ.Β. 
 

Στον απόηχο του 8ου Συνεδρίου 
της ΕΛΕΤΟ 

Από την πρώτη ανακοίνωση, με θέμα την Ορολογία και τη 
Λεξικογραφία, μέχρι την τελευταία με θέμα την Ορολογία στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «Μία σύγχρονη προσέγγιση» και με 
ενδιάμεσα την «Ορολογική Νοοτροπία» και την ανάγκη ανάπτυξης 
συνολικής ορολογικής πολιτικής και εφαρμογής της στην Ευρώπη, 
συνολικά 445 σελίδες κόσμησαν τον τόμο του 8ου συνεδρίου της 
ΕΛΕΤΟ, με 33 ανακοινώσεις, προσθέτοντας ενημερωμένη 
ορολογία, τεχνογνωσία στην ελληνική επιστημονική γλώσσα, τόσο 
από Έλληνες όσο και από ευρωπαίους εισηγητές. Αυτό που 
αποκόμισε ο σύνεδρος, πέραν της καταγραφής της κατάστασης 
της γνώσης του τομέα της Ορολογίας, είναι η επόμενη μέρα, το τι 
μέλλει γενέσθαι, κυρίως από τις φάσεις των ερωταποκρίσεων των 
της ανοικτής συζήτησης. 
Στον απόηχο του συνεδρίου αναδείχθηκε η ανάγκη δημιουργίας 
“ορολογικής συνείδησης” μέσω υιοθέτησης «κοινής γλώσσας». 
Και η κοινή γλώσσα να γίνει κτήμα με διαδικασίες συναίνεσης και 
συμφωνίας. 
Όπως φάνηκε από την ανοικτή συζήτηση που συντόνιζε η κ. 
Μ. Πανταζίδου, υπάρχει έλλειψη ενός Κώδικα δεοντολογίας τόσο 
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στην επικοινωνία ιατρών-ασθενών, όσο και μεταξύ επιστημόνων και 
δημοσιογράφων. Η σημαντική συμβολή του καρδιολόγου κ. 
Αθανάσιου Δρίτσα με την ανάδειξη του προβλήματος έλλειψης 
χρόνου ακρόασης του ασθενούς, από τον θεράποντα γιατρό, 
υπογραμμίζει μια πρακτική που ευθύνεται για λανθασμένες 
διαγνώσεις. Η ικανότητά του να ακούει αλλά και να διατυπώνει 
κατάλληλες ερωτήσεις για να λάβει συμπληρωματικές πληροφορίες 
για τη διάγνωση και, στη συνέχεια, για τη θεραπεία είναι μεγίστης 
σημασίας. 
Την αγωνία των δημοσιογράφων για την ακριβή σύνταξη των 
δελτίων ή κειμένων τους, με αυθεντική πληροφορία, εξέφρασε ο 
δημοσιογράφος κ. Γιάννης Ριζόπουλος η οποία αγωνία οφείλεται 
στην απροθυμία των επιστημόνων να διοχετεύσουν την 
τεχνογνωσία τους. Αυτή η απροθυμία έγκειται: πρώτον στο ότι οι 
επιστήμονες δεν διαθέτουν τυποποιημένη διαδικασία για την 
σύνταξη μικροκειμένων όταν απευθύνονται σε αναγνώστες 
έτερου γνωστικού τομέα ή σε δημοσιογράφους· δεύτερον στο ότι 
δεν έχουν ορολογική παιδεία, ώστε να γνωρίζουν να διοχετεύουν 
τις ουσιώδεις έννοιες με τους ακριβείς όρους.  
Ένα άλλο ζητούμενο των δημοσιογράφων σύμφωνα με την κ. 
Μάχη Τράτσα, δημοσιογράφο από το ΒΗΜΑ, είτε αυτοί είναι 
συντάκτες ή εκφωνητές, είναι το κριτήριο του χρόνου της έντυπης ή 
της ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας. Αυτή η αγχωτική παράμετρος 
τιθασεύεται μόνο με την δυνατότητα πρόσβασης στις Βάσεις 
Δεδομένων Όρων της Ευρώπης, ΙΑΤΕ, ή του Google, και στην 
Ελλάδα είτε με την συνεργασία του ειδικού επιστήμονα ή με την 
συνδρομή της ΕΛΕΤΟ (www.eleto.gr) και των Βάσεων όρων που 
αυτή διαθέτει. Ακούστηκαν τα παραδείγματα των όρων collateral 
και beton armé· ο πρώτος με τις σημασίες του «παράπλευρου» ή 
του «εμπράγματου» και ο δευτέρος ως «μπετόν» ή «τσιμέντο». 
Τονίστηκε ακόμη μια φορά η αναφορά στον ορολογικό κώδικα 
δεοντολογίας των Βασικών Αρχών, τις οποίες αφού αντιληφθεί ο 
ερευνών επιστήμονας οφείλει να επιλέξει ποιές από αυτές είναι 
εφαρμόσιμες στον τομέα του, με την χρησιμοποίηση δικών του 
παραδειγμάτων έτσι ώστε η θεωρητική γνώση να γίνει κτήμα του 
τομέα του. Γι’ αυτό απαιτούνται σεμινάρια ειδικής κατάρτισης για 
επιστήμονες από ορολόγους. 
Επίσης στο Συνέδριο φάνηκε η έλλειψη ειδικών λεξιλογίων όρων ή 
γενικότερων λεξικών με αναφορά στο θεματικό ή τομεακό κριτήριο 
για να αποφεύγεται η περιττή σύγχυση ως προς την αντιστοίχηση 
δάνειων όρων με έννοιες άλλων τομέων, στη γλώσσα υποδοχής. 
Άρα, ζητούμενα από το 8ο συνέδριο της ΕΛΕΤΟ είναι: 
– Κοινή Γλώσσα 

Αυτή αποκτάται με ένα ελάχιστο συναίνεσης, μέσω κατανόησης 
και αποδοχής του ζεύγους έννοιας-όρου. 

– Τυποποιημένη μορφή επιστημονικών μικροκειμένων για την 
δημοσιογραφία. 

– Πρόσβαση στα ελληνικά λεξικά ή λεξιλόγια όρων από το 
ευρύτερο κοινό, αφού κατοχυρωθούν τα σχετικά πνευματικά 
δικαιώματα.  

– Η εξοικείωση με τις έννοιες «convention» και «consensus», ήτοι 
συμφωνία και συναίνεση, δύο έννοιες που η διεθνής 
κοινότητα, μέσω του ISO, εφαρμόζει όχι μόνο στις δημοκρατικές 
διαδικασίες αλλά και στις διαδικασίες οροδοσίας (βλέπε 
ISO/TC 37) και τις οποίες ανέσυρε από την αρχαία και παλαιά 
ελληνική παρακαταθήκη (Πλάτων, Κρατύλος), την οποία, 
ωστόσο, εμείς δεν έχουμε ακόμη αντιληφθεί να 
χρησιμοποιήσουμε. 

Μ.Κ. 
 

Ένα μονοτονικό που μπορείς  
και να το ...ακούσεις 

Να κουβεντιάσουμε λίγο μιά «ορθολογικότερη» χρήση του 
μονοτονικού, που ελαφρώς διαφέρει απο την ισχύουσα. Το 
«ορθολογικότερη» το έγραψε ο σεβαστός  ομότιμος καθηγητής  
ΕΜΠ  Θεοδόσης Τάσιος  ακριβώς για την περίπτωση της εμφανούς 
ανάγκης βελτίωσης του μονοτονικού. 
Ενώ το ισχύον μονοτονικό εναρμονίζει ώς  επι το πλείστον τον 
γραπτό με τον προφορικό τονισμό, εν τούτοις είναι «ασυνεπές»  σε 
περιπτώσεις μονοσύλλαβων λέξεων και προθέσεων. Και πρώτον, 
για τις μονοσύλλαβες λέξεις: δεν, μην, μη, ως, τι, δε, κλπ… που 
ενώ στον προφορικό λόγο αυστηρά και ισχυρά τονίζονται, το ισχύον 
μονοτονικό δέν φρόντισε να τονίζονται καί στον γραπτό λόγο. Και  
δεύτερον, αναφορικά με τις  δισύλλαβες προθέσεις : ανα, κατα, 
μετα, παρα, υπο, υπερ, επι, απο, περι,   το να τονίζονται απο  το 
μονοτονικό μας  στην λήγουσα καί  ως μεμονωμένες (που είναι 
βέβαια λογικό στην περίπτωση που είναι λήμματα λεξικού) αλλά  

και, δυστυχώς, μέσα στο κείμενο, αποτελεί «ασυνέπεια» έναντι του 
σαφούς και διακριτού τονισμού στον προφορικό λόγο.  
Για να γίνει σαφής καί  η περίπτωση των προθέσεων παραθέτω 
παραδείγματα.  
Περιοδεία ανα τον κόσμο: το «ανα»  δέν θέλει τόνο, δέν του  
χρησιμεύει σε τίποτα ο τόνος  που ισχύει  σήμερα  
Κατα τον πόλεμο: το «κατα»  δέν θέλει τόνο, δέν του  χρησιμεύει 
σε τίποτα ο  τόνος που  ισχύει σήμερα, διότι το «κατά» δέν έχει 
έμφαση όπως στο επόμενο παράδειγμα 
Κατά τον πόλεμο: το «κατά» θέλει τόνο εφόσον πρέπει να 
διευκρινιστεί οτι κάτι έγινε στην διάρκεια του πολέμου και όχι πρίν 
ή μετά. 
Ο βουλευτής εψήφισε κατά: το «κατά»  θέλει τόνο προκειμένου 
να δοθεί η δέουσα έμφαση 
Μετα της κυρίας του: το «μετα»  δέν θέλει τόνο, είναι η 
περίπτωση του «μαζί», δέν έχει έμφαση 
Μετά μεσημβρίαν: το «μετά» θέλει τόνο διότι διευκρινίζει τον 
χρόνο 
Παρα τω πρωθυπουργώ: το «παρα» δέν θέλει τόνο  
Παρά την κρίση, υπάρχει εμπορική κίνηση: το «παρά» , εδώ, 
θέλει τόνο 
Υπο ορισμένες προϋποθέσεις: το «υπο», εδώ, δέν θέλει τόνο 
Υπό την γέφυρα και όχι υπεράνω της γέφυρας: το «υπό», εδώ, 
θέλει τόνο για να τονιστεί το προσδιοριζόμενο σημείο 
Είναι υπό το μηδέν: το «υπό», εδώ, θέλει τόνο όταν θέλουμε να 
δώσουμε έμφαση για το ακραίο της θερμοκρασίας 
Υπέρ το δέον: το «υπέρ», εδώ, θέλει τόνο, χάριν της έμφασης 
Υπερ πίστεως και πατρίδος: το «υπερ», εδώ, δέν θέλει τόνο 
Επι δικτατορίας: το «επι», εδώ, δέν  θέλει τόνο 
Επί της Σταδίου: το «επί», εδώ, θέλει  τόνο διότι διευκρινίζει, δίνει 
έμφαση, εντοπίζει 
Πρός και από Θεσσαλονίκη: Τα «πρός» και «από» θέλουν τόνο 
Βαδίσαμε προς τα Μέγαρα: το «προς», εδώ, δεν θέλει τόνο διότι 
πρόκειται για απλή αφήγηση 
Απο την πρώτη στιγμή: το «απο», εδώ, δέν θέλει τόνο  
Περι τίνος πρόκειται; Το «περι», εδώ, δέν θέλει τόνο 
〈Γεωμετρία〉 Το εγγεγραμμένο τρίγωνο γράφεται εντός της 
περιφέρειας κύκλου, ενώ το περιγεγραμμένο περί αυτήν. Το 
«περί», εδώ, θέλει τόνο, γιατί αντιδιαστέλλει το «εντός» 
Τηρουμένων, βεβαίως, των αναλογιών (mutatis mutandis) η 
ακριβής «φωνή» του νεοελληνικού μονοτονικού κειμένου θα 
μπορούσε να θυμίζει την ...αλεξανδρινή εισαγωγή πνευμάτων και 
τόνων που τότε έγινε ουσιαστικά για να μπορούν οι ξένοι προς τα 
τότε ελληνικά να διαβάζουν με την σωστή ΤΟΤΕ εκφορά τα 
ελληνικά κείμενα. Με το ορθολογικό μονοτονικό ένας ξένος της 
εποχής μας μπορεί κάλλιστα να "ακούσει" τον τονισμό βλέποντας 
ένα νεοελληνικό κείμενο ενώ με το ισχύον μονοτονικό είναι λίγο 
"κουφός" ή "παρακούει" ως προς τα μονοσύλλαβα και τις 
προθέσεις που λέγαμε παραπάνω. 
Και δέν είναι μόνο για τους ...ξένους. Δέν ακούμε πολλές φορές 
έναν αλλοπρόσαλλο τονισμό απο τους αναγιγνώσκοντες το 
κείμενο στα τηλεοπτικά κανάλια με το autocue1;;; Δέν δίνουν 
πολλές φορές την απαιτούμενη για κάποιες συλλαβές έμφαση 
στην οποία όμως θα τους καθοδηγούσε ένα ορθολογικά τονισμένο 
απο τους συντάκτες του καναλιού κείμενο, ένα κείμενο βεβαίως 
όπου θα σημειώνονταν, επι τη ευκαιρία, σωστά και τα πολλές 
φορές ...περιφρονημένα κόμματα (όχι τα πολιτικά!!!). 
Ξέχασα κάποιες μονοσύλλαβες λέξεις όπως: πλήν, πως (αυτό 
τονίζεται ή δέν τονίζεται ανάλογα με την περίπτωση). Σημειωτέον 
οτι με το ορθολογικό μονοτονικό η περίπτωση των "ότι" και "ό,τι" 
γίνεται "οτι" και "ότι" αντίστοιχα, άρα το κόμμα μπορεί να εκλείπει. 
Σήμερα βέβαια πολλοί ήδη δέν το βάζουν αυτό το κόμμα αλλά για 
άλλους λόγους, ...ασχετοσύνης!!!!... 

Θ.Β. 
 

Ο σιδηροφάγος μυς 
«Να φάει η μύγα σίδερο…» Είναι μια έκφραση που συνήθως 
συμπληρώνεται από το «και το κουνούπι ατσάλι» για να 
συμπληρωθεί ένα δίστιχο, με το αντίστοιχο ποιητικό μέτρο και με 

                                                 
1  autocue είναι το σύστημα με το οποίο, οι εκφωνητές/παρουσιαστές των 
καναλιών διαβάζουν την είδηση ή το σχόλιο από σταθερό ή κυλιόμενο επι 
οθόνης ηλεκτρονικό κείμενο, αόρατο βέβαια για τον τηλεθεατή, ένα είδος 
υποβολείου. 
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κάτι συγγενές προς το ζεύγος μύγα – σίδερο (μύγα – κουνούπι, 
σίδηρος - ατσάλι).  
Πριν από μισόν αιώνα περίπου, η έκφραση ήσαν σε χρήση και όταν 
παιζόταν το παιγνίδι Βεζύρης ή κότσι, για να δειχτεί πόσο δυνατές 
έπρεπε να είναι οι λουριδιές στα χέρια, με τις οποίες θα 
τιμωρούνταν ο παίχτης του οποίου το κότσι (αστράγαλος) είχε 
φέρει την κακή ριξιά: «Δος του τρεις, να φάει η μύγα σίδερο και το 
κουνούπι ατσάλι». 
Στη σύγχρονη εποχή χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να δηλώσουμε 
μια δύσκολη κατάσταση, κάτι που θέλει πολύ κόπο και ιδρώτα, κάτι 
όπου θα γίνουν απίθανα πράγματα.  
Από πού να προέρχεται άραγε? 
Μια πιθανή απάντηση στο ερώτημα μας δίνουν οι Μίμοι του 
Ηρώνδα (1), ο οποίος με βάση τις απόψεις των ειδικών, έδρασε και 
ήκμασε στο πρώτο μισό του 3ου π.Χ. αιώνα. 
Ο Ηρώνδας μας λέγει, στον μίμο του «Διδάσκαλος» όπου ο 
δάσκαλος Λαμπρίσκος τιμωρεί και επιπλήττει  τον άτακτο μαθητή 
του λέγοντάς του πόσο άχρηστος είναι και δεν θα είναι επιθυμητός 
και χρήσιμος «…οὐδ' ὃκου χώρης οἱ μῦς ὁμοίως τὸν σίδηρον 
τρώγουσιν», δηλ. «ούτε στη χώρα όπου οι μύες τρώνε, όπως και 
οτιδήποτε άλλο, τον σίδηρον» και σε μετάφραση «ούτε κι εκεί 
όπου η μύγα τρώει σίδερο και το κουνούπι ατσάλι...». 
Πλην του Ηρώνδα, μνεία, για δεινούς και  σιδηροφάγους μύς 
(ποντικούς), κάνει ο Σενέκας, ο Αιλιανός για τους Κάσπιους μυς, 
ενώ και για τους μύς της νήσου Γυάρου, το λεξικό Σούδα και ο 
Αριστοτέλης (1).  
Παρατηρούμε λοιπόν ότι από τις παραπάνω αναφορές, οι ποντικοί 
(μύες) ήταν αυτοί που πιστευόταν στην αρχαιότητα ότι 
(κατ)έτρωγαν τον σίδηρο. Φαίνεται όμως ότι, όταν στην 
καθομιλουμένη γλώσσα αντικαταστάθηκαν οι μύες οι ποντικοί 
(δηλ. από τον Πόντο) με το απλούστερο «ποντικοί» και 
παραλείφθηκαν και λησμονήθηκαν οι «μύες», στην έκφραση 
«σιδηροφάγοι μύες»  οι μύες αντικαταστάθηκαν από «τας μυίας» ή 
τις σημερινές μας μύγες.  
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
(1) Βασίλειος Γ. Μανδηλαράς. Οι Μίμοι του Ηρώνδα, Εκδόσεις 

Καρδαμίτσα, Αθήνα 1986 
Γ.Α.Τ. 

 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

2
PT έλα κι εσύ 

1.   βράχος ρωγματωμένος ή ρωγμωμένος; 
Το ΓΕΣΥ υιοθέτησε τον προβληματισμό του μέλους της ΕΛΕΤΟ 
Μαρίνας Πανταζίδου σχετικά με την χρησιμοποιούμενη απόδοση 
του όρου fractured rock με τον ελληνικό όρο ρωγματωμένος 
βράχος. Δεν λέγεται ρηγματωμένος για να μην νομιστεί ότι έχει 
ρήγματα (faults, από σεισμούς) αντί για ρωγμές (fractures), που 
έχουν πολλές και διάφορες προελεύσεις. Το ερώτημα της ΜΠ είναι 
ότι εφόσον υπάρχει θεματική και κλιτική διαφορά ανάμεσα στην 
ρωγμή-ρωγμής και στο ρήγμα-ρήγματος, μήπως θα έπρεπε το 
σχετικό ρήμα να είναι ρωγμώνω (και όχι το υπονοούμενο 
ρωγματώνω) και ο όρος να είναι ρωγμωμένος βράχος. Η σχετική 
αναζήτηση επιβεβαίωσε και ότι ήδη είναι σε χρήση το ουσιαστικό 
ρώγμωση που υποδηλώνει ρήμα ρωγμώνω. Είναι ορθοί, 
επομένως οι τύποι: ρωγμώνω – ρωγμώνομαι – ρωγμωμένος κτλ. 
και μπορούν να χρησιμοποιηθούν: 

fracture (ουσ.)  ρωγμή 
fracture (ρήμ.)  ρωγμώνω 
fracturing (ουσ.)  ρώγμωση 
fractured (μετ.)  ρωγμωμένος 
fractured rock  ρωγμωμένος βράχος 

2.   Όροι από Σχέδιο Προτύπου της IEC3 
Κατά την ηλ-αλληλογραφία με την Λίζα Παπασταθοπούλου 
(στέλεχος του ΕΛΟΤ), για την ψήφιση Σχεδίου Προτύπου της IEC 
προταθηκαν και υιοθετήθηκαν από τον ΕΛΟΤ οι όροι του παρακάτω 
πίνακα, που περιλαμβάνονται στο πρότυπο αυτό:  
IEC 60050-617 A1/Ed.1: International electrotechnical vocabulary – 
Part 617: Organization/market of electricity 
                                                 
2  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
3  IEC: International Electrotechnical Commission – Διεθνής Ηλεκτροτεχνική 
Επιτροπή 

smart grid, 
intelligent grid 

réseau intelligent  έξυπνο δίκτυο, νοήμον 
δίκτυο 

smart metering  comptage 
intelligent 

έξυπνη μέτρηση, 
νοήμων μέτρηση 

demand side 
management, 
DSM 

maîtrise de la 
demande 
d’électricité, MDE 

διαχείριση 
της (πλευράς) ζήτησης 

demand 
response, DR 

gestion de la 
demande 

απόκριση της ζήτησης 

 

Επισημάνθηκε ότι χρειάζεται προσοχή στις δύο τελευταίες έννοιες. 
Η DSM είναι διεργασία, ενώ η DR είναι μηχανισμός/μέθοδος/ 
τρόπος. Διαπιστώνεται ότι τουλάχιστον η μία γαλλική απόδοση 
«χωλαίνει»: gestion (= διαχείριση) έπρεπε να είναι η DSM και όχι 
η DR. Προτάθηκε να ψηφιστεί το πρότυπο με την παραπάνω 
παρατήρηση και να διαβιβαστεί η παρατήρηση στην IEC, ώστε η 
σχετική γαλλική επιτροπή τυποποίησης να το λαβει υπόψη της και 
να κάνει σχετική πρόταση/βελτίωση. 

3.   crosslinking  σταυρόδεση 
Ύστερα από ερώτημα του κ. Κώστα Δελίδη, καθηγητή της 
φυσικής (ΤΕΙ Μακεδονίας) σχετικά με τους όρους: crosslinkig 
(σταυροδέσιμο;), crosslikg agent, στο πεδίο των πολυμερών. 
Στο «Αγγλογαλλοελληνικό Λεξικό Πολυμερών» (Β.Α.Φιλόπουλος, 
ΕΛΕΠ, Αθήνα, 1991) έχουν περιληφθεί οι όροι: 

crosslinking  δικτύωση 
crosslinking agent  μέσο δικτύωσης 

Το επιγραμμικό Αγγλο-Ελληνικό Λεξικό Χημείας του ΕΚΠΑ 
(http://www.chem.uoa.gr/vocabulary/login.asp) δίνει τις αποδόσεις: 

crosslinking (ή crosslink)  διασταυρούμενη 
σύνδεση, σταυροδεσμός, διαδικτύωση 

Εάν επρόκειτο να επιλεγεί μονολεκτικός όρος δεν θα ήταν 
κατάλληλη η δικτύωση (networking), ούτε η διαδικτύωση 
(internetworking). Ο σταυροδεσμός ή η σταυροσύνδεση είναι 
καταλληλότεροι όροι. 
Προκειμένου για χημική αντίδραση γενικά η απόδοση agent  
αντιδραστήριο είναι πολύ συνηθισμένη, επομένως εύλογα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Το σταυροδέσιμο (γεν. 
σταυροδεσίματος) είναι «ανοικονόμητο»· όμως, θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί σταυρόδεση (που είναι γλωσσικά οικονομικότερη 
και από την σταυροσύνδεση) το αποτέλεσμα της οποίας θα 
μπορούσε να είναι σταυροδεσμός) 
Προτάθηκαν, τελικά, οι αποδόσεις: 

crosslinking = σταυρόδεση (η ενέργεια, η αντίδραση, το φαι-
νόμενο, η διεργασία, η δημιουργία δεσμού κτλ.) 

crosslinking agent = αντιδραστήριο σταυρόδεσης  
crosslink = σταυροδεσμός (αποτέλεσμα της σταυρόδεσης, ο 

δεσμός που προέρχεται από την σταυρόδεση) 
Κ.Β. 
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Εκδοτική Ομάδα:  Κώστας Βαλεοντής, Θεόφιλος Βαμβάκος, 

Άννα Νικολάκη, Κατερίνα Ζερίτη, Τάνια Βαλεοντή 
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Γίνονται δεκτές συνεργασίες. Απαραίτητες προϋποθέσεις τα κείμενα να 
είναι σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, σύντομα και έτοιμα για 
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ΓΕΣΥ και η δημοσίευση γίνεται ύστερα από απόφασή του. 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή κειμένων του «Ο» με 
την υποχρέωση αφενός να αναφέρεται η πηγή των κειμένων και 
αφετέρου, προκειμένου περί ολόκληρων άρθρων, να εξακολουθήσουν 
αυτά να διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς καμιά 
δέσμευση· σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται άδεια της ΕΛΕΤΟ. 
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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) 
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Γενική Συνέλευση της ΕΛΕΤΟ  
στις 25 Απριλίου 2012 

Επιστολή του ΔΣ προς τα μέλη της ΕΛΕΤΟ 
Αγαπητά μέλη της ΕΛΕΤΟ, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ σας προσκαλεί στην 
ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση 2012 της ΕΛΕΤΟ που 
συγκαλείται στις 18 Απριλίου 2012 και, επειδή είναι βέβαιο 
ότι δεν θα επιτευχθεί απαρτία, θα πραγματοποιηθεί οριστικά 
στις 25 Απριλίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00-
21.00, στην αίθουσα συνελεύσεων της Ένωσης 
Ελλήνων Χημικών, Οδός Κάνιγγος 27 (6ος όροφος), με 
Πρακτέα (θέματα Ημερήσιας Διάταξης): 
 1. Εκλογή Προέδρου της Γ.Σ. και δύο πρακτικογράφων 
 2. Ετήσιος Απολογισμός Πεπραγμένων του ΔΣ 
 3. Ετήσιος Οικονομικός Απολογισμός 
 4. Εκθεση Ελέγχου της Ελεγκτικής Επιτροπής 
 5. Ετήσιος Απολογισμός Εργασιών του Γενικού 

Επιστημονικού Συμβουλίου 
 6. Γενικός Ετήσιος Προϋπολογισμός 
 7. Εγκριση Πεπραγμένων ΔΣ, ΓΕΣΥ και 

Προϋπολογισμού 
 8. Προτάσεις του ΔΣ 
 9. Αλλα Θέματα 
    10. Καθορισμός ημερομηνίας αρχαιρεσιών και εκλογή 

Εφορευτικής Επιτροπής 

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το Καταστατικό, στη Γενική 
Συνέλευση μπορούν να συμμετάσχουν τα μέλη όλων των 
κατηγοριών με δικαίωμα λόγου, αλλά δικαίωμα ψήφου 
έχουν μόνο τα ταμειακώς εντάξει τακτικά και ομόλογα 
μέλη. Όσα μέλη δεν είναι ταμειακώς εντάξει θα 
τακτοποιηθούν την ίδια μέρα πριν από τη Συνεδρίαση. 

Φιλικά 
για το Διοικητικό Συμβούλιο 

O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΛΕΟΝΤΗΣ      ΤΖΑΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ 
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   Χρήση, αλλά και συντήρηση των όρων! 
Ομιλία του Προέδρου της ΕΛΕΤΟ στην εκδήλωση 

της Κοπής της Πίτας (6/2/2012) 
Αγαπητές, αγαπητοί, μέλη και φίλοι της ΕΛΕΤΟ,  

Ένα δύσκολο έτος έχει ήδη αρχίσει. Νά ’μαστε πάλι, σε έναν 
γνώριμο χώρο, για να πούμε «Καλή Χρονιά!» μεταξύ μας και στην 
ΕΛΕΤΟ. Ίσως σκέφτονται μερικοί ότι «με τέτοιες συνθήκες που 
ζούμε και με άλλες χειρότερες που μας περιμένουν, τι την θέλουμε 
την εκδήλωση της πίτας;». Ίσως έχουν δίκιο· ίσως όμως και όχι!  
Αν, λόγω των συνθηκών, υποβαθμίσουμε εντελώς τα προσωπικά 
και συλλογικά ενδιαφέροντά μας, τις μικρές και μεγάλες αγάπες 
μας, είναι σαν να αφήνουμε να μας «πάρει η κάτω βόλτα» και, 
πέρα από τα οικονομικά προβλήματα – μικρά ή μεγάλα – που όλοι 
αντιμετωπίζουμε λόγω της κρίσης, να «κατρακυλήσουμε» στο 
μαύρο βάραθρο της απαισιοδοξίας, της αυτοϋποτίμησης, του 
αυτοπεριορισμού, της απομόνωσης... 
Με εμμονή στον σκοπό της ΕΛΕΤΟ και με αίσθημα αισιοδοξίας 
διεκπεραιώσαμε, τον Νοέμβριο που πέρασε, το έργο της 
διοργάνωσης του 8ου Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 
και ανταμειφθήκαμε με την μεγάλη επιτυχία που σημείωσε παρά 
τις δύσκολες συνθήκες. Με αίσθημα αισιοδοξίας, σας 
καλωσορίζουμε και στην αποψινή μας εκδήλωση και ελπίζουμε ότι 
θα μοιραστούμε αυτήν την αισιοδοξία μαζί σας. 

Ακούμε συχνά να μας λένε ότι «η γλώσσα είναι ζωντανός 
οργανισμός» ή ότι «η γλώσσα αλλάζει» και ότι «η χρήση» είναι ο 
παράγοντας που προσδιορίζει την «αλλαγή» της και δεν πρέπει να 
γίνονται «ρυθμιστικές παρεμβάσεις» στην εξέλιξή της. Αλλά, αν 
δεχτούμε τη γλώσσα ως έναν συνήθη ζωντανό οργανισμό πρέπει 
να δεχτούμε ότι, όσο περνάει ο καιρός, η γλώσσα γερνάει, αργά ή 
γρήγορα χάνει όλες οι δυνάμεις της και στο τέλος πεθαίνει όπως 
κάθε ζωντανός οργανισμός. Από την άλλη μεριά, όλοι εμείς οι 
«χρήστες» της γλώσσας την «χρησιμοποιούμε» ασταμάτητα, στο 
σπίτι μας, στις δουλειές μας, στις παρέες μας, στην οικογενειακή, 
φιλική ή επαγγελματική επικοινωνία μας. Όταν, όμως, κάτι το 
«χρησιμοποιείς» του προκαλείς και φθορά· όσο πιο πολύ το 
χρησιμοποιείς τόσο μεγαλύτερη η φθορά του. Ώστε φθείρεται, 
λοιπόν, η γλώσσα συνεχώς με το πέρασμα του χρόνου; Και 
επομένως – νομοτελειακά – πρέπει να δεχτούμε ότι θα έρθει 
κάποια στιγμή που θα έχει τόσο φθαρεί, ώστε να μας είναι 
άχρηστη πια και τότε θα την πετάξουμε στον σκουπιδοτενεκέ, 
αφού «αγοράσουμε» ή μας «δανείσουν» ή μας «χαρίσουν» μια 
«καινούργια»; Είναι, όμως, έτσι η γλώσσα; Ένας ζωντανός 
οργανισμός που προορίζεται να πεθάνει ή ένα χρηστικό μέσο που 
θα φθείρεται συνεχώς και στο τέλος θα καταντήσει άχρηστο; 
Ευτυχώς, όχι! Μπορούμε να φανταστούμε τη γλώσσα σαν έναν 
ζωντανό οργανισμό· έναν οργανισμό, όμως, ο οποίος είναι 
προικισμένος με την ικανότητα να μένει πάντα νέος. Η γλώσσα 
είναι ένα χρηστικό μέσο· ένα μέσο όμως που έχει την ικανότητα 
να αναβαθμίζεται συνεχώς, χωρίς να χρειάζεται έξωθεν 
«ανταλλακτικά», πέραν της αγάπης και φροντίδας των ίδιων των 
χρηστών της.  
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Το ελιξίριο της νεότητας για την γλώσσα είναι η γνώση. Εάν μια 
γλώσσα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την γνώση δεν θα πεθάνει 
ποτέ! Γιατί η γνώση δεν θα πεθάνει ποτέ· ή – έστω – γιατί η γνώση 
θα ζει και θα αναπτύσσεται όσο θα υπάρχουν άνθρωποι. Ο νους 
των ανθρώπων δεν θα πάψει ποτέ να ψάχνει το «τί», το «πώς» και 
το «γιατί» για κάθε τί στον χωροχρόνο που τους περιέχει. Λέω 
«τους περιέχει» και όχι «τους περιβάλλει» γιατί και οι ίδιοι οι 
άνθρωποι είναι μέρος του χωροχρόνου. Οι απαντήσεις, όμως, στα 
πιο πάνω ερωτήματα, έρχονται με έννοιες που αντιπροσωπεύουν 
τα νέα αντικείμενα· οι νέες έννοιες παριστάνονται στον νου με 
νέους όρους· οι όροι αποτελούνται από λέξεις· οι λέξεις 
αρθρώνονται με φωνή· και αποδίδονται γραφικά (χειρόγραφα, 
έντυπα, ή ηλεκτρονικά) με γραφή. Παραφράζοντας τον Αριστοτέλη, 
μπορούμε να πούμε ότι η γλώσσα είναι Νους, Φωνή και Γραφή1.  
Οι νέες έννοιες ονοματοδοτούνται με όρους σε μία αρχική γλώσσα 
και, στη συνέχεια, για να περάσουν ως γνώση και στις άλλες 
γλώσσες, πρέπει να ονοματοδοτηθούν δευτερογενώς στις γλώσσες 
αυτές. Ανάμεσα στις γλώσσες αυτές είναι και η ελληνική γλώσσα, 
για κάθε γνώση που δεν αναπτύσσεται στην ίδια την ελληνική 
γλώσσα, δηλ. για κάθε εισαγόμενη γνώση. Αν αφήσουμε την 
νεοεισαγόμενη γνώση στη γλώσσα «εισαγωγής» της και δεν την 
μεταφέρουμε στην ελληνική γλώσσα, τότε στερούμε από την 
ελληνική γλώσσα μια «πηγή ζωής»· την καταδικάζουμε σε «μερική 
αποσύνδεση» από την συγκεκριμένη γνώση· σε βαθμιαία 
«απώλεια» του συγκεκριμένου θεματικού πεδίου. Αν δε αυτό το 
φαινόμενο πάρει μεγάλες διαστάσεις ισοδυναμεί πράγματι με 
«μαρασμό» της ελληνικής γλώσσας.  
Και είναι πολύ χειρότερο από τα γκρίκλις (τα έχουμε πει και 
ελληγγλικά) για τα οποία πολύς λόγος γίνεται πάλι τον τελευταίο 
καιρό. Ας αναρωτηθούμε: Ένα ελληνικό κείμενο με πλήθος από 
διάσπαρτες αυτούσιες αγγλικές λέξεις (π.χ. control, break, project, 
concept, design, computer, panel, workshop, application, upload, 
download, ...) είναι πιο ελληνικό από ένα άλλο που έχει όλες τις 
λέξεις του ελληνικές αλλά είναι ολόκληρο γραμμένο σε γκρίκλις; Τα 
γκρίκλις στην ηλεκτρονική επικοινωνία έχουν εκπληρώσει πλέον τον 
σκοπό τους (αφού σήμερα τα αλφάβητα όλων των γλωσσών είναι 
παγκοσμίως διαθέσιμα και δεν υπάρχει πλέον το τεχνικό 
πρόβλημα) όπως εκπλήρωσαν τον σκοπό τους και όταν η 
τηλεγραφία και η τηλετυπία στην·ελληνική γλώσσα διεξαγόταν με 
τηλεγραφήματα και τηλετυπήματα σε λατινική κεφαλαιογράμματη 
απόδοση: AVRIO ERXOMAI AEROPORIKOS STOP...  
Η χρήση, λοιπόν, νέων όρων, ελληνικών, για τις νέες έννοιες 
αποτελεί ζωτικό παράγοντα για την ελληνική γλώσσα. Θα τονίσω 
και πάλι το χρέος των συλλογικών οργάνων των διάφορων τομέων 
(θεματικών πεδίων), αφενός να συγκεντρώσουν και επικυρώσουν 
τους ήδη καθιερωμένους όρους τους και αφετέρου να είναι σε 
διαρκή ορολογική επαγρύπνηση, ώστε να αποδίδουν τα ίδια τα 
όργανα αυτά – έγκαιρα και έγκυρα – κάθε ξενόγλωσσο όρο που 
κατασημαίνει νέα έννοια με ισοδύναμο ελληνικό όρο. Τέτοιου 
είδους ορολόγια (γλωσσάρια, λεξιλόγια, λεξικά, βάσεις όρων, ...) 
πρέπει όχι μόνο να τηρούνται σε κάθε τομέα αλλά και να 
συντηρούνται.  
Και τί σημαίνει «Χρήση, αλλά και συντήρηση των όρων!», που 
είναι και το φετινό μας σύνθημα της «πίτας»; Σημαίνει ότι «όταν 
ένας εν χρήσει όρος εξακολουθεί να εκπροσωπεί την ίδια έννοια 
επιτυχώς, είναι ανοησία να τον αλλάξουμε, στο όνομα 
οποιασδήποτε – δήθεν αυθόρμητης – «γλωσσικής αλλαγής». Τον 
έλεγχο της «γλωσσικής αλλαγής» στην οποιαδήποτε ειδική γλώσσα 
– και ιδιαίτερα στις ειδικές γλώσσες των επιστημονικών και τεχνικών 
τομέων – ενδείκνυται να τον έχει η κοινότητα του σχετικού τομέα και 
είναι αδιανόητο να αλλάζονται ή να παραποιούνται οι όροι ενός 
τομέα από πρόσωπα και παράγοντες ξένα προς τον τομέα.  
Δεν μπορεί να «ξεφυτρώνουν» πρόσθετοι συνώνυμοι όροι ήδη 
υπαρχόντων έγκυρων όρων, επειδή κάποιοι (ακόμα και 
συγγραφείς σχολικών βιβλίων) δεν σκέφτηκαν ή βαρέθηκαν να 
αναζητήσουν τους έγκυρους όρους του τομέα, ή απλώς θέλησαν να 
πρωτοτυπήσουν. Και εμφανίζεται σε σχολικό βιβλίο χημείας το 
ανιόν υδροξύλιο (-ΟΗ) να αποδίδεται με τον όρο υδροξείδιο, που 
είναι και λάθος γιατί αυτό είναι όνομα χημικής ένωσης που περιέχει 
υδροξύλιο. Οι συνώνυμοι όροι διαφέρουν από τις συνώνυμες λέξεις 
των γενικών λεξικών στο ότι αντιπροσωπεύουν «αυστηρά» – και όχι 
«περίπου» – την ίδια έννοια. Η αύξηση του πλήθους των 
συνώνυμων όρων δεν είναι «πλούτος»· είναι «ζημιά» για την 
ορολογία ενός τομέα.  

                                                 
1  «Ἒστι μὲν οὖν τὰ ἐν τῇ φωνῇ τῶν ἐν τῇ ψυχῇ παθημὰτων σύμβολα,  καὶ τὰ 

γραφόμενα τῶν ἐν τῇ φωνῇ»  (Όσα λέγονται με τη φωνή είναι σύμβολα των 
καταστάσεων της ψυχής,  ενώ όσα γράφονται είναι σύμβολα αυτών που 
λέγονται με τη φωνή) [Περί Ερμηνείας, 16a, 3-5] 

Στο πλαίσιο της συντήρησης των όρων ενός τομέα πρέπει να 
εξετάζονται οι συνώνυμοι όροι και να επιλέγεται (με τα κριτήρια της 
επιστήμης της Ορολογίας) ο προτιμώμενος όρος ο οποίος και να 
προβάλλεται για χρήση αντικαθιστώντας βαθμιαία τους 
υπολοίπους. Το παράδειγμα το δίνουν οι διεθνείς οργανώσεις 
τυποποίησης, ο ISO2 και η IEC3, με τις περιοδικές (το μέγιστο ανά 
5ετία) αναθεωρήσεις των προτύπων τους.  
Στο ίδιο πλαίσιο γίνονται και αναθεωρήσεις ορισμένων όρων των 
οποίων η σχέση με την αντίστοιχη έννοια έχει μεταβληθεί λόγω της 
ανάπτυξης της γνώσης και της τεχνολογίας. Για παράδειγμα, 
σήμερα ο όρος τηλέφωνο κατασημαίνει την γένια έννοια 
«τηλέφωνο» της οποίας τρία είδη (είδιες έννοιες) αποδίδονται με 
τους όρους: σταθερό τηλέφωνο, ασυρματικό (ορθότερα: 
ακόρδονο) τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, από τους οποίους – 
στην κοινή επικοινωνία – μπορεί και να λείπει η λέξη τηλέφωνο. 
Συνοψίζοντας, για να διατηρούνται και να αναπτύσσονται οι 
ελληνικές ειδικές γλώσσες των διάφορων τομέων έτσι ώστε να 
παραμένει αγέραστη και άφθαρτη στο σύνολό της η ελληνική 
γλώσσα, πρέπει: 
– αφενός να εξασφαλίζεται πλήρης κάλυψη της νέας γνώσης με 

την χρήση νέων ελληνικών όρων και  
– αφετέρου – προκειμένου για την ήδη κεκτημένη γνώση – να 

γίνεται η κατάλληλη συντήρηση των παλαιών όρων, ώστε 
να παραμένουν έγκυροι, οι περισσότεροι χωρίς να υποστούν 
καμιά αλλαγή και κάποιοι (ελάχιστοι) από αυτούς – εάν 
χρειάζεται – να αναθεωρούνται χωρίς παραφθορές και 
παραποιήσεις. 

Χρήση των όρων: Ναι! ευρεία και πλήρης από τον οποιονδήποτε 
και οποτεδήποτε· όσες φορές γίνεται αναφορά στην έννοια να 
χρησιμοποιείται ο έγκυρος όρος· η «γλαφυρότητα» μέσω 
αυτοσχέδιων επιλογών συνωνύμων μπορεί να έχει θέση και αξία 
σε ένα λογοτεχνικό κείμενο, αποτελεί, όμως, μειονέκτημα σε ένα 
τεχνικό κείμενο. 
Συντήρηση των όρων: εύλογη και επιβεβλημένη συλλογική 
υποχρέωση της κοινότητας του κάθε τομέα... 

Φίλες και φίλοι, ευχαριστώ. Καλή Χρονιά! 
Κ.Β. 

Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με την Ορολογία 
(Διαρκής Κατάλογος του «Ο») 

Ο κατάλογος Συνεδρίων/Συμποσίων/Σεμιναρίων που δημοσιεύεται 
παρακάτω περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν σχέση με 
Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, ή έχουν 
πρόσφατα διεξαχθεί. Η πληροφόρηση του «Ο» για τις εκδηλώσεις 
αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή ηλεκτρονική ενημέρωση 
της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέντρο Πληροφοριών για 
την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/), και από την EAFT 
(Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-aet.net ), των οποίων η 
ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
1. Το συνέδριο TOTh Conference (Terminology and Ontology: 

Theories and Applications) θα πραγματοποιηθεί στην Annecy, 
Γαλλία, 7 και 8 Ιουνίου 2012.(http://www.porphyre.org/toth/Ι)  

2. Pre-Colloquium: Sustainability in Technical Communication, 19 
Απριλίου 2012, Aveiro, Portugal 

3. Συνέδριο “TCeurope Colloquium 2012: Technical Communi-
cation Readership”, 20 Απριλίου 2012, Department of 
Languages and Cultures του Universidade de Aveiro, 
Πορτογαλία. 
http://www.wix.com/apcomtec/coloquium_sustainability_tc  

4. Συνέδριο Linguistic policies and native languages of teaching 
in the UE, 30 Ιουνίου 2012 Παρίσι, Γαλλία 
(http://www.eila.univ-paris-
diderot.fr/recherche/clillac/polling27/index)  

5. Συνέδριο: Νεολογία στις ειδικές γλώσσες. Ανίχνευση, 
εμφύτευση και κυκλοφορία των νέων όρων (Neology in 
specialized languages. Detection, implantation and circulation 
of new terms), Λυών 2-3 Ιουλίου 2012. 
(https://sites.google.com/site/journeescrtt)  

Κ.Β. 
 

                                                 
2  ISO: International Organization for Standardization – Διεθνής Οργανι-

σμόςΤυποποίησης 
3  IEC: International Electrotechnical Commission – Διεθνής Ηλεκτροτεχνική 

Επιτροπή 
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Το Συμβούλιο του Infoterm 
για τα έτη 2011–2013 

Η Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Κέντρου Πληροφοριών για την 
Ορολογία (Infoterm) έγινε στην Σεούλ, στις 14 Ιουνίου 2011. Τα 
δύο σημαντικότερα αποτελέσματά της ήταν: 

– η τροποποίηση του Καταστατικού του Infoterm, 
με παράταση της θητείας όλων των 
αντιπροσώπων και λειτουργών από 2 σε  3 έτη 

– η εκλογή του Εκτελεστικού Συμβουλίου του 
Infoterm (Infoterm Executive Board – IEB). 

Τα εκλεγέντα μέλη του IEB στη νέα σύνθεσή του είναι: 
Ms Albina Auksoriūtė, Πρόεδρος  
Mr Key-Sun Choi, Αντιπρόεδρος  
Mr A Min Tjoa, Αντιπρόεδρος  
Mr Gerhard Budin  
Ms Nicole Sévigny  
Mr Lotfi Ben Said  
Ms Anna-Lena Bucher 

Λεπτομερέστερα στοιχεία για τα μέλη: 
Albina Auksoriūtė 
Επικεφαλής του Department of Terminology στο Institute of 
Lithuanian Language 
Key-Sun Choi  
Επικεφαλής του Computer Science Department και της KORTERM 
στο Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), 
Γραμματέας της Τεχνικής Υποεπιτροπής ISO/TC 37/SC 4 
Language resource management και Αντιπρόεδρος της ISO/TC 37 
Terminology and other language and content resources 
A Min Tjoa  
Διευθυντής του Institute of Software Technology and Interactive 
Systems (ISIS) στο Vienna University of Technology (TU Vienna) 
Gerhard Budin  
Αναπληρωτής Διευθυντής του Center for Translation Studies στο 
Πανεπιστήμιο της Βιέννης, Πρόεδρος Terminology studies and 
translation technologies, Πρόεδρος της Τεχνικής Υποεπιτροπής 
ISO/TC 37/SC1 Principles and methods και Έφορος του Eugen 
Wüster Archive 
Nicole Sévigny  
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Standardization Strategies, στην 
Terminology Standardization του Translation Bureau of Canada, 
Πρόεδρος της Standards Council of Canada’s (SCC) Canadian 
Advisory Committee (CAC) στην ISO/TC 37, Γραμματέας της 
Τεχνικής Υποεπιτροπής ISO/TC 37/SC 2 Terminographical and 
lexicographical working methods 
Lotfi Ben Said  
Επικεφαλής του Multilateral Cooperation and Translation Division, 
Foreign Relations Department, INNORPI (του National Institute for 
Standardization and Industrial Property), Τυνησία, μέλος της Arab 
Translation Management Group (ISO/TMB/ATMG) 
Anna-Lena Bucher  
Διευθύνουσα Σύμβουλος του Terminologicentrum TNC (Σουηδικού 
Κέντρου Ορολογίας). 

Κ.Β. 

Οι έφεδροι δεν μένουν πια εδώ... 
Αναζητώντας στα λεξικά την ερμηνεία της εφεδρείας, για την οποία 
τόσος λόγος γίνεται με αφορμή τις απολύσεις στο δημόσιο, βρίσκει 
κανείς τις ακόλουθες επεξηγήσεις: 
Σύμφωνα με το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του Ινστιτούτου 
Νεοελληνικών Σπουδών του Α.Π.Θ. και το Αντιλεξικό του Θ. 
Βοσταντζόγλου, «εφεδρεία» είναι το σύνολο των ανδρών που έχουν 
αφυπηρετήσει, αλλά μπορούν να ανακληθούν στην ενεργό 
υπηρεσία σε περίπτωση επιστράτευσης. Κατ’ επέκταση ο λόγος για 
όσους αποσύρονται από την ενεργό δράση για να 
δραστηριοποιηθούν πάλι σε περίπτωση ανάγκης. Σε πληθυντικό 
αριθμό η ίδια λέξη «εφεδρείες» αφορά στις μονάδες που είναι 
έτοιμες να βοηθήσουν τα στρατιωτικά τμήματα που μάχονται. Λέμε 
για παράδειγμα «Ο διοικητής έριξε όλες τις εφεδρείες στη μάχη». 
Απαντάται όμως και η φράση «κρατώ όλες τις εφεδρείες των 
δυνάμεων» που σημαίνει ότι δεν εξαντλώ όλες τις σωματικές και 
ψυχικές δυνάμεις που διαθέτω. Αλλά και το «έχω κάτι για 
εφεδρεία», δηλαδή το έχω για ρεζέρβα για να αντικαταστήσω κάτι 

άλλο που χάλασε ή να το χρησιμοποιήσω εφεδρικά. λ.χ. «εφεδρική 
γεννήτρια» ή «εφεδρικός διάδρομος προσγείωσης». 
Ας πάμε τώρα στις τρέχουσες πολιτικές αναγωγές του 
πολυσυζητημένου όρου εφεδρεία ή καλύτερα εργασιακή εφεδρεία. 
Με βάση τις ερμηνείες που παραπάνω αναφέραμε, οι 
εντασσόμενοι στο καθεστώς της εφεδρείας τελούν εν αναμονή για 
εργασία στο μέλλον, προσμένουν, προσδοκούν και απαντέχουν τη 
μελλοντική αξιοποίησή τους. Για την ακρίβεια παραμένουν εν 
αναμονή προς άμεση δράση, εφεδρεύουν και απεκδέχονται το 
καθεστώς ως ένα έμψυχο υλικό που θα χρησιμοποιηθεί μόλις 
προκύψει ανάγκη. 
Είναι όμως αυτή η πραγματική προοπτική με την οποία θα 
βρεθούν αντιμέτωποι οι εργασιακώς έφεδροι; Ή αντί της πολεμικής 
ετοιμότητάς τους θα εξελιχθούν σε ξαρματωμένους, 
αφοπλισμένους, άοπλους και αθωράκιστους ανέργους; 
Μήπως αντί της εν δυνάμει επιστράτευσής τους θα κληθούν 
απλώς να βαδίσουν άνοπλα την έρημο μιας δύσκολης επιβίωσης; 
Τα ερωτήματα που προηγήθηκαν ήταν απλώς ρητορικά. Γιατί η 
γλώσσα της εξουσίας έκανε πάλι το θαύμα της. Επέλεξε τιμητικές 
και όμορφες λεκτικές φόρμες για να ντύσει πολύ δυσάρεστες 
πραγματικότητες. 

(Ένα κεφάλαιο από το βιβλίο «Η γλώσσα της εξουσίας στις 
ημέρες του Μνημονίου», εκδόσεις Κ. Μ. Ζαχαράκης, 2011, της 
Νικολέττας Τσιτσανούδη-Μαλλίδη, μέλους της ΕΛΕΤΟ) 

 
Αρχαίων γεωμετρικοί ορισμοί 
Τί ἐστί κύκλος καὶ τί διάμετρος; 

Αρχαίο πρωτότυπο από τα «Στοιχεία» του Ευκλείδη 

Κύκλος ἐστὶ σχῆμα ἐπίπεδον ὑπὸ μιᾶς γραμμῆς περιεχόμενον [ἣ 
καλεῖται περιφέρεια], πρὸς ἣν ἀφ' ἑνὸς σημείου τῶν ἐντὸς τοῦ 
σχήματος κειμένων πᾶσαι αἱ προσπίπτουσαι εὐθεῖαι ἴσαι ἀλλήλαις 
εἰσίν. 
Διάμετρος δὲ τοῦ κύκλου ἐστὶν εὐθεῖά τις διὰ τοῦ κέντρου ἠγμένη 
καὶ περατουμένη ἐφ' ἑκάτερα τὰ μέρη ὑπὸ τῆς τοῦ κύκλου 
περιφερείας, ἥτις καὶ δίχα τέμνει τὸν κύκλον. 

Απόδοση στη Νεοελληνική 
Ο κύκλος είναι ένα επίπεδο σχήμα που περιέχεται από μια γραμμή, 
[η οποία ονομάζεται περιφέρεια], προς την οποία όλα τα 
ευθύγραμμα τμήματα , από ένα σημείο που βρίσκεται μέσα στο 
σχήμα είναι ίσα μεταξύ τους. 
Ονομάζεται διάμετρος του κύκλου ένα ευθύγραμμο τμήμα το οποίο 
περνά από το κέντρο και τελειώνει σε δύο σημεία της περιφέρειας 
και το οποίο χωρίζει τον κύκλο σε δύο ίσα μέρη. 

(Δύο γεωμετρικοί ορισμοί από το βιβλίο «Αναγνωστικό 
αρχαίων ελληνικών μαθηματικών», εκδόσεις Αίθρα, 
2010, του Ευάγγελου Σπανδάγου) 

 
Ποια «Εφύρα»; 

Μια ανακρίβεια στην αρματοδρομία του Πέλοπα 
Ο Οινόμαος (αυτός που ζητά κρασί), παιδί του θεού Άρη και της 
Αρπίνης, βασιλιάς της Πίσας, πόλης της αρχαίας Ήλιδος, είχε μια 
πεντάμορφη κόρη την Ιπποδάμεια (δαμάστρια αλόγων). Πολλοί 
εκλεκτοί νέοι της εποχής πήγαν να ζητήσουν το χέρι της, αλλά για 
να το κερδίσουν, έπρεπε να νικήσουν τον Οινόμαο στην 
αρματοδρομία. Aν, όμως, έχαναν, θα θανατώνονταν. 
Δεκατρείς λαμπροί νέοι το επιχείρησαν, αλλά έχασαν όλοι τον 
αγώνα αρματοδρομίας και μετά την ίδια τη τους τη ζωή, γιατί ο 
Οινόμαος είχε στην άμαξά του ζευγμένα θεϊκά άλογα, δώρο του 
πατέρα του, Άρη, και ηνίοχο ένα γιό του θεού Ερμή, τον Μυρτίλο, 
κρυφά ερωτευμένο με την Ιπποδάμεια. Οι άτυχοι μνηστήρες, όπως 
μας πληροφορεί ο Παυσανίας, ήταν οι: Αιόλιος  Αριστόμαχος, 
Ευρύαλος, Ευρύμαχος, Κρόνιος, Κάπετος, Κρόταλος, Λάσιος, 
Λυκούργος, Μάρμαξ, Πελάγων, Πρίας και Χαλκώδων. 
Μια μέρα έφτασε στην Πίσα, από το μακρινό Σίπυλο της Μ. Ασίας 
ο πρίγκιπας Πέλοψ (Πέλοπας) του Ταντάλου και ζήτησε να 
διαγωνιστεί, με ηνίοχό του τον Σφαίρο ή Κίλλο. Επειδή η 
Ιπποδάμεια ερωτεύτηκε τον Πέλοπα, έπεισε τον Μυρτίλο να κάνει 
δολιοφθορά στο άρμα του Οινόμαου, με συνέπεια κατά την 
αρματοδρομία, ο Οινόμαος να πέσει από το άρμα και να σκοτωθεί. 
Έτσι βγήκε νικητής ο Πέλοπας, που έγινε βασιλιάς της Πίσας, 
παντρεύτηκε την Ιπποδάμεια, άλλαξε το όνομα της χώρας από 
Απία σε Πελοπόννησο και έκαναν πολλά παιδιά, μεταξύ των 
οποίων ο Ατρέας και ο Θυέστης. 
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Οι αρχαίοι συγγραφείς μας παραδίδουν ότι η περίφημη 
αρματοδρομία γινόταν μεταξύ Πίσας και Εφύρας. Η γνωστότερη 
Εφύρα της αρχαιότητας όμως, ήταν η Κόρινθος. (Πολλοί 
ετυμολογούν το Εφύρα από το Βοιωτικό βέφυρα – γέφυρα με το β 
στη βέφυρα, να οφείλεται σε κάποιο δίγαμα (F = φαυ ή βαυ), που 
με τον καιρό αποσιωπήθηκε. Η Κόρινθος-Εφύρα γεφύρωνε τις δύο 
θάλασσες, Σαρωνικό και Κορινθιακό κόλπο). Έτσι, πολλοί 
συγγραφείς έγραφαν, εσφαλμένα στη συνέχεια, ότι η περίφημη 
αρματοδρομία γινόταν μεταξύ Πίσας και Κορίνθου, πράγμα που 
αποτελεί μυθολογική ανακρίβεια για τους παρακάτω λόγους: 
Η Κόρινθος δεν ήταν η μόνη Εφύρα (ΑΙΔ) της αρχαιότητας. Εφύρα 
ονομαζόταν: 
α)  ένα μικρό νησί, στον Αργολικό κόλπο (ΔΔΜ), 
β) μια πόλη της Θεσπρωτίας, η μετέπειτα Κίχυρος, από τον 

Έφυρο του Άμβρακος του Θεσπρωτού, όπου υπήρχε και 
Πλουτώνιο (νεκρομαντείο) (ΣΒ, ΜΓΒ, ΑΘΑ), 

γ) μια πόλη της Αρκαδίας (ΣΒ), 
δ) ένα τοπωνύμιο της Σικυωνίας, (ΑΘΑ), 
ε) ένα νησί των Κυκλάδων, κοντά στη Μήλο (ΣΒ), 
στ) μια περιοχή της Αιτωλίας, στην περιοχή των Αγραίων, (ΣΒ), 
ζ) μια πόλη της Θεσσαλίας, η Κραννών, (Όμηρος Ν 301), 
η) η πόλη Οινόη, στον Σελλήεντα (τον μετέπειτα Λάδωνα) 

ποταμό, έδρα του Αυγείου, βασιλιά της Ήλιδος (Όμηρος Β 659 
και Ο 591) (ΑΘΑ), που ως παραποτάμια πόλη κάλλιστα 
μπορούσε να έχει μια γέφυρα, από την οποία πήρε και το 
όνομα Fέφυρα – Εφύρα. Ο Λάδωνας ποταμός της Ηλείας 
βρίσκεται βόρεια της Πίσας. 

Δεν ήταν λογικό (ακόμα και μυθολογική αδεία), η αρματοδρομία να 
κάλυπτε τόσο μεγάλη απόσταση (Πίσας – Κορίνθου), διότι τίθενται 
εύλογα ερωτήματα αντοχής των αλόγων και μηχανικής αντοχής των 
αρμάτων. 
Δεν είναι δυνατό να φαντασθούμε, αλλά ούτε και μαρτυρείται ότι 
κατ’ εκείνους τους καιρούς υπήρχε κατάλληλος αμαξιτός δρόμος, 
για μια τόσο άγρια κι επίπονη αρματοδρομία, μεταξύ Πίσας και 
Κορίνθου. Ακόμα και σήμερα, η ομαλότερη διαδρομή Πίσας 
(Ολυμπίας) – Κορίνθου, είναι αυτή μέσω Πατρών και παραλίας 
Κορινθιακού Κόλπου. 
Έτσι, το λογικότερο όλων είναι ότι η αρματοδρομία γινόταν μεταξύ 
δύο σημείων, σε λογική απόσταση, όπως αυτή της Πίσας και της 
Εφύρας-Οινόης, στο Λάδωνα. 
Βιβλιογραφία 
ΔΔΜ: Λεξικόν Ιστορικομυθικόν και Γεωγραφικόν, Δανιήλου Δημητρίου 

Μάγνητος, Χορηγία Φώτη Κωστόπουλου,  
ΣΒ: Στέφανος Βυζάντιος,  
ΑΘΑ: Η προϊστορική Ελλάς, λεξικό τοπωνυμίων, Εκδ. Aldebaran, Αθήναι 

1999, 
ΜΓΒ: Αρκαδία χαίρε,  Μαρίνος Γιάννη Βόμβας,  Εφημερίδα Νέα της 

Μεγαλοπόλεως, Αθήνα 2010,  
ΑΙΔ: Μεγάλα Ελαφηβόλια, Αναστάσιος Ιω. Δαλιάνης, Εκδόσεις Αρσενίδη, 

2000.  

Γ.Α.Τ. 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

4
PT έλα κι εσύ 

Ο όρος wiki και τα σύμπλοκά του 
Το ΓΕΣΥ υιοθέτησε τις προτάσεις της ΜΟΤΟ5 για τον όρο wiki και 
τα σύμπλοκά του). Στην πρότασή της, η ΜΟΤΟ:  
1. Έλαβε υπόψη της τον ορισμό της έννοιας «wiki», αλλά και τους 
ορισμούς μιας σειράς εννοιών που ονοματοδοτούνται στα αγγλικά 
με σύμπλοκους όρους των οποίων το πρώτο ή το δεύτερο 
συνθετικό είναι wiki και συγκεκριμένα: wiki, wiki farm, semantic 
wiki, personal wiki, wikitext language, wiki markup (για τους 
λεπτομερείς ορισμούς των αντίστοιχων εννοιών βλέπε: 
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=123548.msg30418
1#msg304181  
2. Βασίστηκε στο γένος «ιστότοπος» της έννοιας «wiki» (αφού 

                                                 
4  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
5 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 Τηλε-
πικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), στο πλαίσιο επίσημης συνεργασίας με τον 
Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 

«wiki» είναι είδος «ιστοτόπου») και στα διακριτικά χαρακτηρι-
στικά που αποδίδονται με το ήδη διαδεδομένο δάνειο πρόθεμα 
«βικι-» και υιοθέτησε για τα ελληνικά τον όρο: 

wiki, wiki site -> βικιτόπος (< βικι(ιστο)τοπος) 
3. Για όλους τους σύμπλοκους όρους με προσδιοριστικό (κατά 
κανόνα πρώτο) συνθετικό wiki υιοθέτησε το συνθετικό βικι- 
ακολουθούμενο από ολόκληρη ελληνική λέξη ως δεύτερο 
συνθετικό.  
Αν η δεύτερη λέξη είναι ήδη σύνθετη, μπορεί να ληφθεί το δεύτερο 
συνθετικό της εάν δεν δημιουργείται αμφισημία. Έτσι, πρότεινε: 

wiki (πρόθεμα) -> βικι- 
wiktionary (< wiki dictionary) -> βικιλεξικό 
wiki editing -> βικισύνταξη 
wiki farm -> βικιφάρμα 
wiki page -> βικισελίδα 
wiki process -> βικιδιεργασία 
wiki processing -> βικιεπεξεργασία 
wiki software -> βικιλογισμικό 
wiki tool -> βικιεργαλείο 
wiki work -> βικιεργασία 
wikimedia -> βικιμέσα 
wikinode -> βικικόμβος 
wikitext -> βικικείμενο 
wikitext language, wiki markup (language)  -> βικικειμε-

νική γλώσσα, γλώσσα βικισήμανσης 
wikipedia (< wiki encyclopedia) -> βικιπαίδεια  

(< βικι(εγκυκλο)παίδεια) 
wikiversity (< wiki university) -> βικιεπιστήμιο  

(< βικι(παν)επιστήμιο) 
4. Για όλους τους σύμπλοκους όρους με προσδιοριζόμενο (κατά 
κανόνα δεύτερο) συνθετικό wiki υιοθέτησε ως απόδοση του wiki 
ολόκληρο τον όρο βικιτόπος. Έτσι π.χ.: 

personal wiki -> προσωπικός βικιτόπος 
semantic wiki -> σημασιολογικός βικιτόπος 

Κατά συνέπεια, υιοθετούνται από τη ΜΟΤΟ και το ΓΕΣΥ και άλλοι 
υπάρχοντες και μελλοντικοί παρόμοιοι όροι, όπως οι παρακάτω 
από το Translatum.gr: 

wikinews -> βικινέα 
wikiquote -> βικίφθεγμα 
wikibook -> βικιβιβλίο 
interwiki -> διαβικικός 
interwiki link -> διαβικικός σύνδεσμος 
intrawiki -> ενδοβικικός 
intrawiki link -> ενδοβικικός σύνδεσμος 
wikispecies -> βικιείδος, βικιείδη 

Κ.Β. 
 

«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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Συντάκτες φύλλου:  Κώστας Βαλεοντής, Γιώργος Τσιάμας 
Εκδοτική Ομάδα:  Κώστας Βαλεοντής, Θεόφιλος Βαμβάκος, 

Άννα Νικολάκη, Κατερίνα Ζερίτη, Τάνια Βαλεοντή 
Τηλέφωνα:  6974321009, 210-8662069 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος (όλα τα φύλλα): http://www.eleto.gr/gr/orogramma.htm  
Γίνονται δεκτές συνεργασίες. Απαραίτητες προϋποθέσεις τα κείμενα να 
είναι σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, σύντομα και έτοιμα για 
δημοσίευση δίχως να απαιτείται παραπέρα επεξεργασία. 
Τα δημοσιεύματα που προσυπογράφονται με αρχικά απηχούν τις 
προσωπικές απόψεις του/της συντάκτη/συντάκτριάς τους, το πλήρες 
όνομα του/της οποίου/οποίας περιλαμβάνεται στους συντάκτες του 
εκάστοτε φύλλου. 
Τα θέματα των άρθρων της «ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ» έχουν συζητηθεί στο 
ΓΕΣΥ και η δημοσίευση γίνεται ύστερα από απόφασή του. 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή κειμένων του «Ο» με 
την υποχρέωση αφενός να αναφέρεται η πηγή των κειμένων και 
αφετέρου, προκειμένου περί ολόκληρων άρθρων, να εξακολουθήσουν 
αυτά να διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς καμιά 
δέσμευση· σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται άδεια της ΕΛΕΤΟ. 
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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) 
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Αρχαιρεσίες της ΕΛΕΤΟ  
στις 23 Μαΐου 2012 

Μεταξύ των Πρακτέων της Γενικής Συνέλευσης της 
ΕΛΕΤΟ (που πραγματοποιήθηκε στις 25/4/2012 υπό 
την άψογη προεδρία – και πάλι – του Οικονομολόγου-
Ορκωτού εκτιμητή Παναγιώτη Βαρλά) περιλαμβάνο-
νται και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: 
http://www.eleto.gr/gr/otherevents.htm: 

–  ο ετήσιος Απολογισμός Πεπραγμένων του ΔΣ 
(http://www.eleto.gr/download/OtherEvents/2012-
04-25_GA2012-BoardAnnualReport.pdf) 

–  ο ετήσιος Απολογισμός Εργασιών του Γενικού 
Επιστημονικού Συμβουλίου 
http://www.eleto.gr/download/OtherEvents/2012-
04-25_GA2012_GESY-Report.pdf  

Κατά τη Γενική Συνέλευση εκλέχθηκε η Εφορευτική 
Επιτροπή που αποτελείται από τα μέλη: 

–  Αλέξη Αλεξόπουλο, 
–  Κώστα Ριζιώτη και 
–  Βασίλη Παπαδόπουλο 

για να διεξαγάγει τις προβλεπόμενες ανά τριετία 
Αρχαιρεσίες της ΕΛΕΤΟ την Τετάρτη, 23 Μαΐου 
2012, ώρες 17:00 ως 20:00, στην Αίθουσα της 
Ένωσης Ελλήνων Χημικών, Κάνιγγος 27 (6ος 
όροφος), Αθήνα. 

Με τις αρχαιρεσίες θα εκλεγούν τα εννέα (9) μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου (από τα οποία τα 7 ειναι 
τακτικά και τα 2 είναι αναπληρωματικά) και τα τρία (3) 
μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής. 

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 
ταυτόχρονα και μέλη του νέου Γενικού Επιστημονικού 
Συμβουλίου (ΓΕΣΥ), του οποίου μέλη είναι και οι 
εκπρόσωποι των συλλογικών μελών της ΕΛΕΤΟ. 
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Εργασίες ορολογίας στον ιστότοπο 

της ΕΛΕΤΟ  
 

Με απόφαση του ΓΕΣΥ εγκρίθηκε διαδικασία δημοσίευσης 
εργασιών ορολογίας μελών της ΕΛΕΤΟ στον ιστότοπό της 
εφόσον αυτές πληρούν ορισμένες απαιτήσεις. Η σχετική 
«Προδιαγραφή» έχει ως εξής: 
 

Προδιαγραφή σύνταξης εργασιών  
που υποβάλλονται με το αίτημα της δημοσίευσης στον 

ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ 

Η ΕΛΕΤΟ δέχεται εργασίες 〈Ορολογίας〉 για δημοσίευση στον 
ιστότοπό της. Οι υποψήφιες εργασίες πρέπει να υποβληθούν 
σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή (κείμενα σε αρχείο Word ή 
αρχεία διαφανειών σε PowerPoint συμβατά με την έκδοση MS 
Office 2000) και να πληρούν τις παρακάτω απαιτήσεις.  

1. Ο συγγραφέας της εργασίας πρέπει να είναι μέλος της 
ΕΛΕΤΟ (εάν δεν είναι θα κληθεί να εγγραφεί και θα 
υποβάλει την εργασία αφού πρώτα γίνει μέλος). 

2. Το θέμα της εργασίας πρέπει να εντάσσεται ολικώς ή 
μερικώς στο θεματικό πεδίο 〈Ορολογία〉. 

3. Η εργασία πρέπει να εμφανίζει συνοχή, συνέπεια και 
πληρότητα ανάπτυξης. 

4. Η εργασία πρέπει να περιλαμβάνει την αναγκαία ή 
ενδεδειγμένη τεκμηρίωση. 

5. Η ορολογία που χρησιμοποιείται σε όλη την εργασία πρέπει 
να είναι συνεπής με τις διαγλωσσικές αρχές της Ορολογίας 
οι οποίες έχουν τυποποιηθεί και τις οποίες έχει υιοθετήσει η 
ΕΛΕΤΟ καθώς και με τους μηχανισμούς σχηματισμού 
ελληνικών όρων. 

6. Η σύνταξη του κειμένου πρέπει να πληροί τις ακόλουθες 
απαιτήσεις: 

6.1 Ολόκληρη η εργασία είναι γραμμένη στην ελληνική 
γλώσσα. 

6.2 Δεν υπάρχει περιορισμός στον συνολικό αριθμό 
σελίδων της εργασίας. 

6.3 Πριν από την πρώτη σελίδα της εργασίας θα 
τοποθετείται μερίμνη της ΕΛΕΤΟ τυποποιημένη 
σελίδα που θα περιλαμβάνει στοιχεία της εργασίας 
και της έγκρισής της. 

6.4 Πριν από την Εισαγωγή της εργασίας θα τοποθετείται 
(χωρίς αρίθμηση) Πίνακας Περιεχομένων και πριν 
από αυτόν σύντομη Περίληψη (Abstract) στα αγγλικά 
ή γαλλικά. 

6.5 Ο τίτλος της εργασίας και οι τίτλοι των κεφαλαίων και 
παραγράφων θα είναι με πεζά εντονότυπα στοιχεία 
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(bold). Θα τηρηθεί δεκαδική αρίθμηση χωρίς τελεία στο 
τελευταίο ψηφίο (π.χ. 1, 1.2, 1.2.1, ...) και βασικό 
σχεδιότυπο (normal template), δηλ. οι τίτλοι δεν θα 
είναι μορφοτυπημένοι ως επικεφαλίδες (headings). Η 
εισαγωγή θα αριθμείται με το ψηφίο μηδέν (0). 

6.6 Να χρησιμοποιηθεί γραμματοσειρά ARIAL 14 για τον 
τίτλο της εργασίας, ARIAL 12 για τους τίτλους των 
κεφαλαίων του κειμένου, ARIAL 8 για τις 
υποσημειώσεις και ARIAL 11 για τους τίτλους των 
παραγράφων ανεξαρτήτως στάθμης και ARIAL 10 για 
το σώμα του κειμένου, με διάστημα (spacing) μηδέν 
σημείων (0 points) πριν (before) και διάστημα 6 
σημείων (6 points) μετά (after) από κάθε παράγραφο 
και με διάστιχο (line spacing) 1,5. 

6.7 Ολόκληρο το κείμενο θα είναι γραμμένο σε βασικό 
σχεδιότυπο (normal template)· δηλαδή δεν θα 
χρησιμοποιηθεί καμιά τεχνοτροπία κειμένου (style). 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν υποσημειώσεις 
(footnotes) όχι όμως τελικές σημειώσεις (endnotes). 

6.8 Η «διαμόρφωση σελίδας» (page setup) θα έχει ως 
εξής: 

Μέγεθος σελίδας: Α4 
Προσανατολισμός: Κατακόρυφος 
 
Περιθώριο 
 

 
(margin) 

 
Τιμή 
σε cm 

Επάνω (top) 2 
Κάτω (bottom) 2 
Αριστερά (left) 2 
Δεξιά (right) 2 
Βιβλιοδεσίας (gutter) 0 
Κεφαλίδας (header) 1,2 
Υποσέλιδου (footer) 1,2 

 

7. Η εργασία πρέπει να περιλαμβάνει Ευρετήριο θεμάτων, και 
σε ειδικό παράρτημα Γλωσσάριο όλων των ειδικών όρων 
που έχουν χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον δίγλωσσο (π.χ. 
ελληνικό – αγγλικό, ελληνικό – γαλλικό). 

8. Το κείμενο θα συνοδεύεται από ένα σύντομο βιογραφικό 
σημείωμα του συγγραφέα, με έκταση το πολύ 200 λέξεις, στα 
ελληνικά ή – πλέον των ελληνικών – και στα αγγλικά ή 
γαλλικά. 

Το ΓΕΣΥ θα εγκρίνει ή θα απορρίπτει την δημοσίευση της εργασίας 
ύστερα από εισήγηση Κριτικής Επιτροπής που θα συγκροτείται επί 
τούτω και θα αποτελείται από 2 τουλάχιστον μέλη, το ένα θα είναι 
μέλος του ΓΕΣΥ ως υπεύθυνο, και το άλλο ή τα άλλα μέλη θα είναι 
είτε μέλη του ΓΕΣΥ είτε άλλα μέλη της ΕΛΕΤΟ. Η εργασία της 
Επιτροπής είναι εθελοντική και δεν αμείβεται. 

Κ.Β. 

Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με την Ορολογία 
(Διαρκής Κατάλογος του «Ο») 

Ο κατάλογος Συνεδρίων/Συμποσίων/Σεμιναρίων που δημοσιεύεται 
παρακάτω περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν σχέση με Ορολογία 
και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, ή έχουν πρόσφατα 
διεξαχθεί. Η πληροφόρηση του «Ο» για τις εκδηλώσεις αυτές 
προέρχεται κυρίως από τη συχνή ηλεκτρονική ενημέρωση της 
ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέντρο Πληροφοριών για την 
Ορολογία: http://linux.infoterm.org/), και από την EAFT 
(Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-aet.net ), των οποίων η 
ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
1. Qualità e norme nell'industria della traduzione 24 March 2012 

Bologna, Italy (http://terminologia.sslmit.unibo.it/workshops/?se
ction=details&id=qa)  

2. DTT-Symposion 2012n 19-21 April 2012 Heidelberg, Germany 
(http://www.geber-reusch.de/)  

3. Pre-Colloquium: Sustainability in Technical Communication 19 
April 2012 Aveiro, Portugal (http://www.wix.com/apcomtec/colo
quium_sustainability_tc)  

4. TCeurope Colloquium 2012: Technical Communication 
Readership 20 April 2012 Aveiro, Portugal (http://www.comtec-
italia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=177

%3Atceurope-colloquium-2012&catid=34%3Acose-
comatec&Itemid=54&lang=it) 

5. Pre-Colloquium: Sustainability in Technical Communication, 19 
Απριλίου 2012, Aveiro, Portugal 

6. Συνέδριο “TCeurope Colloquium 2012: Technical Communi-
cation Readership”, 20 Απριλίου 2012, Department of 
Languages and Cultures του Universidade de Aveiro, 
Πορτογαλία. 
http://www.wix.com/apcomtec/coloquium_sustainability_tc  

7. LREC 2012: 8th edition of the Language Resources and 
Evaluation Conference 21-27 May 2012 Istanbul, Turkey 
http://www.lrec-conf.org/lrec2012/ 

8. TOTh 2012: Terminologie & Ontologie: Théories et 
applications 5-8 June 2012 Annecy, France 
(http://www.porphyre.org/toth/) 

9. Το συνέδριο TOTh Conference (Terminology and Ontology: 
Theories and Applications) θα πραγματοποιηθεί στην Annecy, 
Γαλλία, 7 και 8 Ιουνίου 2012.(http://www.porphyre.org/toth/Ι)  

10. TKE 2012 (Terminology and Knowledge Engineering). 
Conference: New frontiers in the constructive symbiosis of 
terminology and knowledge engineering 19-22 June 2012 
Madrid, Spain (http://www.aeter.org/wp-content/uploads/2011/ 
11/CALL-FOR-PAPERS_TKE2012_Final.pdf) 

11. Linguistic policies and native languages of teaching in the UE 
30 June 2012 Paris, France (http://www.eila.univ-paris-
diderot.fr/recherche/clillac/polling27/index) 

12. Neology in specialized languages. Detection, implantation and 
circulation of new terms 2-3 July 2012 Lyon, France 
(https://sites.google.com/site/journeescrtt/)  

13. Συνέδριο: Νεολογία στις ειδικές γλώσσες. Ανίχνευση, 
εμφύτευση και κυκλοφορία των νέων όρων (Neology in 
specialized languages. Detection, implantation and circulation 
of new terms), Λυών 2-3 Ιουλίου 2012. 
(https://sites.google.com/site/journeescrtt)  

14. Διεθνές θερινό σχολείο ορολογίας (9–13 Ιουλίου 2012, Βιέννη) 
– International Terminology Summer School (TSS 2012) 
http://www.termnet.org/english/events/tss_2012/registration.ph
p 

15. Έκτη Σύνοδος Κορυφής για την Ορολογία (The sixth EAFT 
Terminology Summit 11-12 October 2012 Oslo, Norway). 

Κ.Β. 
 

Το επιτατικό μόριο «ερι-» 
 
ερι- αχώριστο μόριο που επιτείνει την έννοια των λέξεων στις 

οποίες προστίθεται ως πρώτο συνθετικό. 
Το επιτατικό πρόθημα ερι- απαντά ήδη στον Όμηρο και 
σπανιότερα στους λυρικούς και στην τραγωδία. 
Η υπόθεση ότι το πρόθημα ερι- συνδέεται με το ρήμα «όρνυμι» 
παραμένει αναπόδεικτη. 
Το πρόθημα ερι- εμφανίζεται σε αρκετά σύνθετα που δηλώνουν 
ήχο, κρότο ή ύψος, σημασιολογικά δε συνδέεται με το επιτατικό 
αρι- . Ακολουθούν πολλές λέξεις με το πρόθημα αυτό. 

ἐρι-αυγής πάρα πολύ λαμπρός, φωτεινότατος 
ἐρι-αυχήν αυτός που κρατά ψηλά τον αυχένα, λέγεται για τα 

άλογα, μακρολαίμης, αλλά και υπερήφανος 
ἐρι-βόας αυτός που φωνάζει δυνατά 
ἐρί-βομβος με πολύ βόμβο, που βουίζει δυνατά 
ἐρι-βρεμέτης (βρέμω) λέγεται για τον Δία, αυτός που ρίχνεις 

αστραπές, κεραυνούς, βροντερός 
ἐρι-βριθής πολύ βαρύς 
ἐρί-βρομος (βρέμω) αυτός που φωνάζει δυνατά, 

βροντόφωνος,  
ἐρί-βρυχος (βρύχω) ο ισχυρώς βρυχώμενος, αυτός που 

βρυχάται δυνατά 
ἐρί-βωλος αυτός που έχει μεγάλους χωμάτινους βώλους, 

πολύ γόνιμος, εύφορος 
ἐρι-γάστωρ αυτός που έχει μεγάλη κοιλιά 
ἐρί-γδουπος αυτός που βροντά δυνατά, βροντώδης 
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ἐρί-γληνος αυτός που έχει μεγάλους τους βολβούς των 
ματιών, γουρλομάτης 

ἐρι-δινής (δίνος) ταχέως περιδινούμενος, πολύ 
στροβιλιζόμενος 

ἐρί-δματος αυτός που είναι κτισμένος πολύ γερά, δηλ. 
ανίκητος, ακατάβλητος 

ἐρί-δωρος φέρων άφθονα πλούσια δώρα, πλουσιοπάροχος, 
αφθονών 

ἐρί-ζωος (ζω) μακρόβιος 
ἐρι-ήκοος (ακοή) με πολύ οξεία ακοή, ευήκοος 
ἐρί-ηρος πιστός, αγαπητός 
ἐρι-ηχής (ήχος) πολύ ηχηρός 
ἐρι-θηλής (θάλλω) πολύ ανθηρός, πλούσιος σε βλάστηση, 

λέγεται για φυτά 
ἐρί-θυμος ευθαρσής, οξύθυμος 
ἐρί-κλαυστος αυτός που κλαίει πολύ, βροντερός 
ἐρί-κτυπος αυτός που κάνει δυνατό ήχο 
ἐρι-κυδής περίφημος, ένδοξος, υπέροχος, διάσημος 
ἐρι-λαμπής (λάμπω) πολύ λαμπρός 
ἐρί-μυκος (μυκώμαι) πολύ ισχυρώς μυκώμενος, αυτός που 

μουγκανίζει δυνατά 
ἐρι-ούνιος (ονίνημι) αυτός που ωφελεί πάρα πολύ, 

πρόξενος ευτυχίας 
ἐρί-πνοος που πνέει/φυσά πολύ δυνατά 
ἐρι-σάλπιγξ που σαλπίζει πολύ δυνατά 
ἐρι-σθενής (σθένος) με πολύ σθένος, πολύ δυνατός 
ἐρί-σπορος καλά σπαρμένος 
ἐρι-στάφυλος (σταφυλή) μεγαλοστάφυλος, ο εκ μεγάλων 

σταφυλών παραγόμενος ή δυνατός 
ἐρί-τιμος βαρύτιμος, πολύτιμος, ακριβός 
ἐρί-τμητος καλά κομμένος 
ἐρι-φεγγής πολύ λαμπρός, φεγγοβόλος 
ἐρι-φλεγής με πολλή φλόγα, έντονα φλεγόμενος 
ἐρί-φλοιος με παχύ φλοιό, χοντρόφλουδος 
ἐρί-φυλλος πλατύφυλλος 
ἐρί-χρυσος πλούσιος σε χρυσάφι, βαθύπλουτος 
ἐρι-ώδυνος πολύ οδυνηρός 

Πηγές: 
– Λεξικό της αρχαίας ελληνικής, Liddell – Scott 
– Μέγα λεξικόν όλης της ελληνικής γλώσσης, Δ. Δημητράκου 
– Λεξικόν Ομηρικόν, Ι. Πανταζίδου 

Δ.Π. – Γ.Α.Τ. 
 

Αρχαίων γεωμετρικοί ορισμοί 
Το τρίγωνο και τα είδη του 

Αρχαίο πρωτότυπο από τα «Στοιχεία» του Ευκλείδη 

Όρος κ΄ 
Τῶν δὲ τριπλεύρων σχημάτων ἰσόπλευρον μὲν τρίγωνόν ἐστι τὸ τὰς 
τρεῖς ἲσας ἒχον πλευράς. ἰσοσκελὲς δὲ τὸ τὰς δύο μόνας ἲσας. 
σκαληνὸν δὲ τὸ τὰς τρεῖς ἀνίσους ἒχον πλευράς. 

Απόδοση στη Νεοελληνική 
Όρισμός 20 

Από δε τα σχήματα που έχουν τρεις πλευρές ισόπλευρο μεν 
τρίγωνο είναι αυτό που έχει και τις τρεις πλευρές ίσες, ισοσκελές δε 
αυτό που έχει μόνο τις δύο πλευρές ίσες, σκαληνό δε αυτό που έχει 
και τις τρεις πλευρές άνισες. 

(Γεωμετρικός ορισμός από το βιβλίο «Αναγνωστικό 
αρχαίων ελληνικών μαθηματικών», εκδόσεις Αίθρα, 
2010, του Ευάγγελου Σπανδάγου) 

Κ.Β. 
 

 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

1
PT έλα κι εσύ 

1    mark, flag, label, tag... 
Με αφορμή ερώτημα της Κατερίνας Τοράκη, συντονίστριας της 
επιτροπής ΤΕ21, έγινε μικρή ανασκόπηση στο ΓΕΣΥ, σχετικά με 
τους ελληνικούς όρους με τους οποίους η ΜΟΤΟ2 έχει αποδώσει 
τους αγγλικούς όρους: mark, flag, label, tag και τα παράγωγά 
τους στο θεματικό πεδίο των 〈τηλεπικοινωνιών〉 και οι οποίοι 
περιλαμβάνονται στην Βάση τηλεπικοινωνιακών όρων 
TELETERM. 
Στις 〈τηλεπικοινωνίες〉, οι λέξεις αυτές είναι όροι που 
κατασημαίνουν σήματα και μηνύματα τα οποία μεταδίδονται μέσα 
από τις γραμμές. Σε άλλους τομείς όπως στην 〈γλωσσολογία〉, 
στην 〈τεκμηρίωση〉 κτλ. οι ίδιες λέξεις αποτελούν άλλους όρους, 
που έχουν να κάνουν με κείμενα και δεν είναι υποχρεωτικό να 
έχουν ίδιες ελληνικές αποδόσεις.  
Είναι λάθος για κάποιον που συμβουλεύεται μια βάση όρων ενός 
τομέα να περιμένει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει οπωσδήποτε 
τους όρους της για άλλες έννοιες. Για την ΜΟΤΟ (στην 
τυποποίηση) ήταν βασική απαίτηση να καθιερωθούν διαφορετικοί 
όροι για διαφορετικές έννοιες. Συγκεκριμένα: 

mark -> σήμα {σημάδι} 
mark -> σημαδεύω, σημαίνω 
marker -> σημαδευτής, σημαντήρας 
marking -> σήμανση, σημάδεμα 
marked -> σημαδεμένος, σημασμένος 
flag -> σημαία 
flag -> σημαιοδοτώ, σημαιοθετώ 
flagging -> σημαιοδότηση, σημαιοθέτηση 
flagged -> σημαιοδοτημένος, σημαιοθετημένος 
label -> επίσημα {ετικέτα} 
label -> επισηματοθετώ 
labelling -> επισηματοθέτηση 
labelled -> επισηματοθετημένος 
tag -> ανάρτημα {ταμπελάκι} 
tag -> αναρτηματοθετώ 
tagging -> αναρτηματοθέτηση 
tagged -> αναρτηματοθετημένος 

Στην 〈γλωσσολογία〉 – σύμφωνα με το Λεξικό γλωσσολογίας και 
φωνητικής του Ντέιβιντ Κρύσταλ (μετάφραση: Γ. Ξυδόπουλου) – 
χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι όροι: 

marker -> δείκτης 
marking -> χαρακτηρισμός, μαρκάρισμα 
marked -> χαρακτηρισμένος, μαρκαρισμένος 
label -> επιγραφή 
label -> επιγράφω, τιτλοφορώ 
labelling -> τοθέτηση επιγραφής, τιτλοφόρηση 
labelled -> επιγεγραμμένος, τιτλοφορημένος 
tag -> ετικέτα 

2    Το ρήμα hover στην πληροφορική 
Ύστερα από ερώτημα του μέλους Μενέλαου Φωλλίδη για το 
ρήμα hover της 〈πληροφορικής〉 και την απόδοση της εντολής 
hover to call εξετάστηκαν οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί από το 
γλωσσάριο της Microsoft: 

hover selection  
επιλογή με κατάδειξη  

A selection technique designed to 
optimize selection and activation of an 
object. Selection is initiated when the 
user moves the pointer over the object 
for a length of time that is longer than a 
time-out.  

hover rectangle  
ορθογώνιο κατάδειξης 

The specified area around a control that 
activates the display of a tooltip when 
the mouse pauses on it.  

 
 Στο γλωσσάριο της Microsoft, το ουσιαστικό hover έχει αποδοθεί 
με τον ελληνικό όρο κατάδειξη. Φυσικά, η λογική της είναι ότι 

                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
2 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 Τηλε-
πικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), στο πλαίσιο επίσημης συνεργασίας με τον 
Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 
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αφού το ποντίκι κινεί έναν δείκτη (pointer) στην οθόνη, όπου πάει 
και μείνει αρκετά ο δείκτης αυτός (δηλ. το βέλος του ποντικιού) το 
μέρος αυτό το καταδεικνύει. 
Το βέλος του ποντικιού, όμως, δεν καταδεικνύει, αλλά απλώς 
δείχνει (δεικνύει) και το ουσιαστικό είναι δείξη. Ο ορισμός του 
καταδεικνύω π.χ. στο Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (ΛΚΝ) είναι: 

 
καταδεικνύω [kataδiknío] -ομαι P αόρ. κατέδειξα και (σπάν.) 
κατάδειξα, απαρέμφ. καταδείξει, παθ. αόρ. καταδείχτηκα και 
καταδείχθηκα, απαρέμφ. καταδειχτεί και καταδειχθεί : κάνω 
απόλυτα σαφές, αποδεικνύω κτ.: Mε στοιχεία θα καταδείξω την 
ορθότητα των επιχειρημάτων μου. Kαταδεικνύεται η ανάγκη 
συσπειρώσεως όλων των δυνάμεων. [λόγ. < αρχ. καταδείκνυμι 
`ανακαλύπτω και γνωστοποιώ΄ σημδ. γαλλ. démontrer (μεταπλ. 
κατά το δείκνυμι > δεικνύω)]  

 
Ο ορισμός της δείξης δεν υπάρχει στο ΛΚΝ. Υπάρχει όμως στο 
Μείζον (Φυτράκης): 

 
δείξη (η) ουσ. (Κ δείξις, -εως) το να δείχνει κάποιος κάτι, δείξιμο 

 
Το ρήμα hover, όμως, σημαίνει: μετακινώ το βέλος του ποντικιού 
(τον δείκτη) πάνω στην οθόνη και δείχνω το σημείο που θέλω 
παραμένοντας πάνω από αυτό ωσότου αυτό επιλεγεί. Αν 
αγνοήσουμε την μετακίνηση αυτή και μείνουμε στο χαρακτηριστικό 
της δείξης και παραμονής, κατάλληλο ελληνικό ρήμα θα ήταν το 
υπερδεικνύω και ουσιαστικό υπέρδειξη (το υπερ- με οποιαδήποτε 
έννοια κι αν το θεωρήσεις, δηλαδή είτε με την έννοια του "πάνω 
από" είτε με την έννοια "παραπάνω" / "περισσότερο" και τα δυο 
μας κάνουν: και πάνω από το αντικείμενο της επιλογής μας και 
παραπάνω χρόνο παραμονής). 
Με άλλα λόγια: 
–  Σύμφωνα με την Microsoft:  

hover to call -> κατάδειξε για να καλέσεις ή (με ουσιαστικά) 
κλήση με κατάδειξη 

– Σύμφωνα με την πρόταση που υιοθέτησε το ΓΕΣΥ:  
hover to call -> υπέρδειξε για να καλέσεις, υπέρδειξε για να 
κάνεις κλήση ή (με ουσιαστικά) κλήση με υπέρδειξη ή 
υπέρδειξη για κλήση 

Σημειωτέον ότι επειδή σήμερα δεν χρησιμοποιείται ρήμα 
υπερδεικύω δεν υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί καμία 
αμφισημία με την υιοθέτησή του. 

Η πρόταση του ΓΕΣΥ, λοιπόν, είναι: 
hover (ρήμα) -> υπερδεικνύω 
hovering (γερούνδιο, ουσιαστικό) -> υπέρδειξη 
hover (ουσιαστικό) -> υπέρδειξη 

3    Αντί των λέξεων στοχεύω/στόχευση    
είναι σωστότερο να λέμε τις λέξεις 

σκοπεύω/σκόπευση; 
Ο τακτικός αναγνώστης του «Ο» Γιάννης Σαμψάκης, ΩΡΛ 
φωνίατρος, έθεσε το ερώτημα του τίτλου, ορμώμενος από κάποια 
πολύ παλαιότερη δήλωση αξιόλογου σύγχρονου Έλληνα κριτικού 
θεάτρου και μεταφραστή. 
Τα λήμματα των λέξεων αυτών στο Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής 
(Ιδρ. Τριανταφυλλίδη) είναι: 

 
σκοπεύω 1 [skopévo] P5.1α : συγκεντρώνω την προσοχή μου για 
να βρω το ακριβές σημείο που αποτελεί το στόχο εναντίον του 
οποίου κατευθύνω ένα βλήμα: Πυροβόλησε στην τύχη χωρίς να 
σκοπεύσει. || O τοπογράφος σκοπεύει με ένα μικρό τηλεσκόπιο. || 
(μτφ.): Σκοπεύει σε ψηλά αξιώματα, στοχεύει. [λόγ. < σκοπεύω 2 
σημδ. γαλλ. viser]  
σκοπεύω 2 P (μόνο στο ενεστ. θ.) : έχω σκοπό, έχω την 
πρόθεση, σκέφτομαι να κάνω κτ.: ~ να φύγω / να πολιτευτώ. Tι 
σκοπεύεις να κάνεις τώρα; Πόσον καιρό σκοπεύεις να μείνεις; 
Kανείς δεν ήξερε τι σκόπευε να κάνει. [λόγ. < αρχ. σκοπεύω 
`παρατηρώ, εξετάζω΄ & σημδ. γαλλ. viser]  
σκόπευση η [skópefsi] O33 : η ενέργεια ή το αποτέλεσμα του 
σκοπεύω. [λόγ. < ελνστ. σκόπευ(σις) `κατόπτευση΄ -ση κατά τη 
σημ. του σκοπεύω 1]  

στοχεύω [sto<x>évo] P5.1α : 1. σημαδεύω ένα στόχο· σκοπεύω. 
2. (μτφ.) έχω κτ. ως στόχο, επιδιώκω κτ.: Στοχεύει πολύ υψηλούς 
στόχους / πολύ ψηλά. [λόγ. στόχ(ος) -εύω μτφρδ. γαλλ. viser 
στόχευση η [stó<x>efsi] O33 : η ενέργεια του στοχεύω. 1. το 
σημάδεμα του στόχου· σκόπευση. 2. (μτφ.) το να βάζει κάποιος 
κτ. ως στόχο των επιδιώξεων, των προσπαθειών του. [λόγ. 
στοχεύ(ω) -σις > -ση] 

 
Σε ό,τι αφορά την γενική γλώσσα, δηλαδή, χρησιμοποιούνται 
σήμερα (και είναι λεξικογραφημένα από το 1998) τόσο το ρήμα 
στοχεύω όσο και το ουσιαστικό στόχευση. Και τα δύο είναι 
γλωσσολογικά σωστοί σχηματισμοί (όπως από το σκοπός > 
σκοπεύω > σκόπευση, έτσι και από το στόχος > στοχεύω > 
στόχευση).  
Σε ό,τι αφορά την Ορολογία, και οι τέσερις λέξεις χρησιμοποιούνται 
συχνά, όπως μπορεί να διαπιστώσει κανένας και στη Βάση 
TELETERM (www.moto-teleterm.gr), όπου υπάρχουν: 49 όροι που 
περιέχουν ως συνθετικά τις λέξεις σκοπεύω / σκόπευση και 6 
όροι που περιέχουν ως συνθετικά τις λέξεις στοχεύω / στόχευση. 

4    Οι αποδόσεις του e-mail 
Σχετικά με το ηλ-μήνυμα του κ. Χαράλαμπου Στ. Φαραόγλου, 
φιλολόγου (που μας διαβιβάστηκε από τον ΟΔΕΓ), όπου προτείνει 
να αποδοθεί το email ως ήλυμα, συνοψίζονται παρακάτω οι 
αποδόσεις των οργάνων της ΕΛΕΤΟ και του ΕΛΟΤ: 

electronic mail, e-mail (υπηρεσία): ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
ηλ-ταχυδρομείο με συντομογραφία: ηλ-ταχ. 

electronic mail message, e-mail message, e-mail (μήνυμα):  
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλεκτρονικό 
μήνυμα, ηλ-μήνυμα 

Για το γενικό πρόβλημα όλων των e-... υπάρχει το άρθρο του «Ο» 
στην ιστοσελίδα: http://sfr.ee.teiath.gr/htmSELIDES/Technology/ 
Orogramma/Orogr-66b.htm 
Η συγκεκριμένη πρόταση του κ. Φαράογλου (ήλυμα) είναι με τον 
μηχανισμό της σύμμειξης (που, αν και όχι συχνός, είναι επι-
τρεπτός), αλλά – σε σύγκριση με την απόδοση ηλ-μήνυμα της 
ΕΛΕΤΟ – αφενός δεν λύνει το γενικό πρόβλημα της σωρείας 
όρων με το πρόθεμα e- (electronic) και αφετέρου "προσκρούει" 
τόσο στην "αρχή της διαφάνειας" (κανένα από τα δύο "συνθετικά" 
του δεν φανερώνει κάποιο χαρακτηριστικό της έννοιας) όσο και 
στην "αρχή της γλωσσικής καταλληλότητας", διότι υπάρχουν 
ήδη τρεις ομόηχες "κανονικές" ελληνικές λέξεις που 
προφέρονται [ílima]: 

εἴλημα, εἴλυμα και ὕλημα. 
εἴλημα = σκέπασμα, (αρχιτεκ.) καμάρα, θόλος 
εἴλυμα = περίβλημα 
ὕλημα = φρύγανο, θάμνος, χαμόκλαδο. 

Κ.Β. 
 

«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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Συντάκτες φύλλου:  Κώστας Βαλεοντής, Δημήτρης Παναγιωτάκος, 

Γιώργος Τσιάμας 
Εκδοτική Ομάδα:  Κώστας Βαλεοντής, Θεόφιλος Βαμβάκος, 

Άννα Νικολάκη, Κατερίνα Ζερίτη, Τάνια Βαλεοντή 
Τηλέφωνα:  6974321009, 210-8662069 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος (όλα τα φύλλα): http://www.eleto.gr/gr/orogramma.htm  
Γίνονται δεκτές συνεργασίες. Απαραίτητες προϋποθέσεις τα κείμενα να 
είναι σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, σύντομα και έτοιμα για 
δημοσίευση δίχως να απαιτείται παραπέρα επεξεργασία. 
Τα δημοσιεύματα που προσυπογράφονται με αρχικά απηχούν τις 
προσωπικές απόψεις του/της συντάκτη/συντάκτριάς τους, το πλήρες 
όνομα του/της οποίου/οποίας περιλαμβάνεται στους συντάκτες του 
εκάστοτε φύλλου. 
Τα θέματα των άρθρων της «ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ» έχουν συζητηθεί στο 
ΓΕΣΥ και η δημοσίευση γίνεται ύστερα από απόφασή του. 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή κειμένων του «Ο» με 
την υποχρέωση αφενός να αναφέρεται η πηγή των κειμένων και 
αφετέρου, προκειμένου περί ολόκληρων άρθρων, να εξακολουθήσουν 
αυτά να διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς καμιά 
δέσμευση· σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται άδεια της ΕΛΕΤΟ. 
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Τα καταστατικά όργανα  
της ΕΛΕΤΟ μετά τις αρχαιρεσίες 

2012 
 
Μετά τις αρχαιρεσίες της 23ης Μαΐου 2012 και μετά τη συγκρότηση 
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, τα καταστατικά όργανα 
της ΕΛΕΤΟ – για την τριετία 2012–2015 – έχουν ως εξής: 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Το σημερικό Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν τα μέλη: 

Πρόεδρος: Κώστας Βαλεοντής 
Φυσικός-Ηλεκτρονικός, πρώην στέλεχος ΟΤΕ, 
Υπεύθυνος Ομάδων Ορολογίας (ΜΟΤΟ, 
ΤΕ48/ΟΕ1 κ.ά.) 

Αντιπρόεδρος: Άννα Λάμπρου-Γκόνου 
Χημικός, πρώην στέλεχος ΚΔΕΠ (ΔΕΗ)  
& Διεύθ. Διεθν. Σχέσεων ΥΒΕΤ 

Γενικός  
Γραμματέας: 

Τζάνος Ορφανός 
Φυσικός-Ηλεκτρονικός, πρώην στέλεχος ΟΤΕ 

Αναπλ. Γεν. 
Γραμματέας: 

Γιώργος Τσιάμας 
Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος,  
πρώην στέλεχος ΟΤΕ 

Ταμίας: Διονύσης Γιαννίμπας 
Ορολόγος, Μεταφραστής 

Βοηθός Ταμία: Μαρία Καρδούλη 
Φιλόλογος, Καθηγήτρια ΕΣΔΔ,  
Διδάξασα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

Σύμβουλος: Σπύρος Δόικας 
Μεταφραστής, Διαχειριστής της διαδικτυακής 
πύλης μεταφραστών Translatum.gr 

Αναπληρ. 
Σύμβουλοι: 

Παναγιώτης Κριμπάς 
Δικηγόρος, Δρ Δημοκρίτειου Πανεπ. Θράκης 
(ΔΠΘ), λέκτορας ΔΠΘ 

 Πηνελόπη Παπαδοπούλου 
Χημικός Μηχανικός, Μεταφράστρια 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Το Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο (ΓΕΣΥ) περιλαμβάνει τα 
εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσώπους των 
Συλλογικών Μελών της ΕΛΕΤΟ. Σήμερα στο ΓΕΣΥ συμμετέχουν τα 
ακόλουθα μέλη: 
 
Πρόεδρος: Κώστας Βαλεοντής 
Αντιπρόεδρος: Μαρία Καρδούλη 
Γραμματέας: Διονύσης Γιαννίμπας  
Σύμβουλοι: Άννα Λάμπρου-Γκόνου 
 Τζάνος Ορφανός 

  
Γιώργος Τσιάμας 

 Σπύρος Δόικας 
  
Αναπλ. 
Σύμβουλοι: 

Παναγιώτης Κριμπάς 
Πηνελόπη Παπαδοπούλου 

  
Εκπρόσωποι 
Συλλ. Μελών: 

Κατερίνα Ζερίτη 
Πτυχ. Γαλλικής Φιλολ., Ορολόγος Μεταφράστρια, 
στέλεχος ΟΤΕ 

 Δημήτρης Παναγιωτάκος 
Μαθηματικός, Αναλυτής Η/Υ, πρώην στέλεχος 
ΟΑΕΔ  

 Ιωάννης Καραϊτιανός 
Καθηγητής Ιατρικής Πανεπ. Αθηνών, Εταιρεία 
Ιατρικών Σπουδών 

 Άγγελος Πεφάνης 
Ιατρός, περιοδικό Ιατρική – Εταιρεία Ιατρικών 
Σπουδών  

 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η σημερινή Ελεγκτική Επιτροπή είναι: 
 Πρόεδρος: Σπύρος Βουλόδημος 

Μηχανολ. Ηλεκτρολόγος, πρώην στέλεχος ΟΤΕ 
 Μέλη: Νίκος Κωνσταντακάκης 

Βιομηχαν. ψυχολόγος, πρώην στέλεχος ΟΤΕ 
 Δημήτρης Παναγιωτάκος 

Μαθηματικός, Αναλυτής Η/Υ, πρώην στέλεχος ΟΑΕΔ 
 
 
Επίσης, για την επόμενη τριετία θα είναι σε ισχύ η Εφορευτική 
Επιτροπή, η οποία διεξήγαγε τις αρχαιρεσίες και την οποία 
αποτελούν οι: 

Πρόεδρος: Αλέξης Αλεξόπουλος  
οικονομολόγος, πρώην στέλεχος ΟΤΕ 

Μέλη: Κώστας Ριζιώτης 
Φυσικός-Ηλεκτρονικός, πρώην στέλεχος ΟΤΕ 

 Βασίλης Παπαδόπουλος  
οικονομολόγος, πρώην στέλεχος ΟΤΕ 

και ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Παναγιώτης Βαρλάς, 
Οικονομολόγος-Ορκωτός εκτιμητής, που αποτελεί λαμπρή 
παράδοση για τις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΛΕΤΟ. 
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Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με την Ορολογία 
(Διαρκής Κατάλογος του «Ο») 

Ο κατάλογος Συνεδρίων/Συμποσίων/Σεμιναρίων που δημοσιεύεται 
παρακάτω περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν σχέση με Ορολογία 
και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, ή έχουν πρόσφατα 
διεξαχθεί. Η πληροφόρηση του «Ο» για τις εκδηλώσεις αυτές 
προέρχεται κυρίως από τη συχνή ηλεκτρονική ενημέρωση της 
ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέντρο Πληροφοριών για την 
Ορολογία: http://linux.infoterm.org/), και από την EAFT 
(Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-aet.net ), των οποίων η 
ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
1. TOTh 2012: Terminologie & Ontologie: Théories et applications 

5-8 June 2012 Annecy, France (http://www.porphyre.org/toth/) 
2. Το συνέδριο TOTh Conference (Terminology and Ontology: 

Theories and Applications) θα πραγματοποιηθεί στην Annecy, 
Γαλλία, 7 και 8 Ιουνίου 2012.(http://www.porphyre.org/toth/Ι)  

3. TKE 2012 (Terminology and Knowledge Engineering). 
Conference: New frontiers in the constructive symbiosis of 
terminology and knowledge engineering 19-22 June 2012 
Madrid, Spain (http://www.aeter.org/wp-content/uploads/2011/ 
11/CALL-FOR-PAPERS_TKE2012_Final.pdf) 

4. Linguistic policies and native languages of teaching in the UE 
30 June 2012 Paris, France (http://www.eila.univ-paris-
diderot.fr/recherche/clillac/polling27/index) 

5. Neology in specialized languages. Detection, implantation and 
circulation of new terms 2-3 July 2012 Lyon, France 
(https://sites.google.com/site/journeescrtt/)  

6. Συνέδριο: Νεολογία στις ειδικές γλώσσες. Ανίχνευση, 
εμφύτευση και κυκλοφορία των νέων όρων (Neology in 
specialized languages. Detection, implantation and circulation 
of new terms), Λυών 2-3 Ιουλίου 2012.                                      
(https://sites.google.com/site/journeescrtt)  

7. Διεθνές θερινό σχολείο ορολογίας (9–13 Ιουλίου 2012, Βιέννη) 
– International Terminology Summer School (TSS 2012) 
http://www.termnet.org/english/events/tss_2012/registration.php 

8. Να γραφεί στο Ορόγραμμα για το Συνέδριο The 15th Euralex 
Congress (inter alia: terminology, LSP and Lexicography) 7–11 
August 2012, Oslo, Norway: 
http://www.euralex.org/uncategorized/euralex-2012/ 

9. Να γραφεί στο Ορόγραμμα για το συνέδριο «Greece in 
Translation» (από 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 

10. Έκτη Σύνοδος Κορυφής για την Ορολογία (The sixth EAFT 
Terminology Summit 11-12 October 2012 Oslo, Norway). 

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

Κ.Β. 
Λίγα ...από τα επτά 

Η λέξη επτά στην ελληνική γλώσσα είναι άκλιτο αριθμητικό, που 
είναι σε χρήση από την εποχή του Ομήρου. Παρακάτω δίνουμε το 
«επτά» σε μερικές γλώσσες (Ιαπετικές – Ινδοευρωπαϊκές, Σημιτικές 
κτλ.): 
Ζενδικό1 haptan Ρωσικό siem 
Σανσκριτικό saptan Γιουγκοσλαβικό sedam 
Λατινικό septem Βουλγαρικό sedem 
Ιταλικό sette Ρουμανικό sapte 
Γερμανικό sieben Αιγυπτιακό sabaa 
Γαλλικό sept Εβραϊκό seba 
Αγγλικό seven Τουρκικό yedi 
Παλαιοσκανδιναβικό sjan Ιαπωνικό sitsi 
Αγγλοσαξονικό seofon   

 

Παρατηρείται ομοιότητα και πιθανώς κοινότητα καταγωγής της 
λέξης στις διάφορες γλώσσες. Η ομοιότητα και η αναγνώριση 
κοινών χαρακτηριστικών μεταξύ διάφορων γλωσσών έχει 

                                                 
1 Ζενδική γλώσσα, αρχαία Περσική 

επισημανθεί ιδιαιτέρως στα αριθμητικά και μάλιστα μέχρι του 
αριθμού 100.  
Μεταφέρουμε παρακάτω μερικές σύνθετες λέξεις των οποίων το 
πρώτο συνθετικό είναι η λέξη επτά. 
Από την φυτολογία – βοτανική – εντομολογία 
επτανδρία Υποδιαίρεση των φυτών που έχουν άνθη με 

επτά στήμονες 
επταγυνία Φαινόμενο κατά το οποίο τα άνθη έχουν επτά 

θήλεα όργανα 
επτάδοντος γένος εντόμων κολεοπτέρων 
επτάνθηρα άνθη με επτά ανθήρες 
επτάκοιλο είδος αμπέλου 

Διάφορες λέξεις 
εφτάψυχος ο μεγάλης αντοχής 
εφτακάθαρος ο πολύ καθαρός 
εφτάκαλος ο πολύ καλός 
εφτάμυαλος ο πολύ συνετός 
εφτάγλωσση η πολυλογού 
εφτά κομμάτια ο κατακερματισθείς 
εφτά δαιμόνια εθύμωσα πολύ 
επτασφράγιστος ο εξόχως δυσνόητος 
εφταμηνίτικος ο εκ του προώρου τοκετού 
έβδομος ουρανός αλληγορία επί επιτυχίας 
έβδομη τέχνη ο κινηματογράφος 

 

Από τον Κουιντιλιανό (Quintilianus), Ρωμαίο συγγραφέα και 
διδάσκαλο της ρητορικής του 1ου αιώνα μ. Χ., παραδόθηκε 
μνημονικό εξάμετρο που περιλαμβάνει τα επτά στοιχεία μιας 
πράξης στην ρητορική και στην ανάκριση: 

quis τίς (το πρόσωπο) 
quid τί (το γεγονός) 
ubi πού (ο τόπος) 
quibus auxiliis τα μέσα (και οι συνένοχοι)  
cur γιατί (τα ελατήρια) 
quomodo πώς (ο τρόπος) 
quanto πότε (ο χρόνος) 

 

Η ιδιαιτερότητα και οι «μαγικές» ιδιότητες του αριθμού επτά, από 
την αρχαιότητα ως τις μέρες μας, κατοπτρίζονται στη χρήση του σε 
διάφορες περιπτώσεις για την απαρίθμηση στοιχείων, πραγμάτων 
ή φαινομένων που ήταν – ή «έπρεπε» να είναι – επτά! Έτσι, επτά 
ήταν οι σοφοί της αρχαίας Ελλάδας, επτά τα θαύματα του αρχαίου 
κόσμου, επτά τα αστέρια της πούλιας (οι πλειάδες), επτά τα 
χρώματα του ουράνιου τόξου (στην πραγματικότητα είναι έξι και 
για να «γίνουν» επτά χρειάστηκε το μπλε χρώμα (κυανούν) να 
μετρηθεί δυο φορές με νοητό διαχωρισμό σε: ανοικτό κυανούν και 
βαθύ κυανούν). Χρησιμοποιούνται ακόμα και σε αριθμολογικές 
συμπτώσεις, όπως π.χ. σε περιπτώσεις λέξεων ο αριθμός 
γραμμάτων των οποίων τυχαίνει να είναι επτά (λέξεις όπως: 
νόμιμον, δίκαιον, Χριστός, σταυρός κ.ά.). 

Δ.Π. 
 
 
 
 
 

Επιγραμμικοί ορολογικοί πόροι 
Μπορείτε να τους συμβουλεύεστε! 

1. Βάση τηλεπικοινωνιακών όρων TELETERM:  
http://www.moto-teleterm.gr/search_gr.asp  

2. Βάση όρων τεχνολογίας πληροφοριών INFORTERM: 
http://inforterm.cs.aueb.gr/greek/search.php 

3. Βάση όρων του τομέα της Ορολογίας : TERMTERM: 
http://www.eleto.gr/gr/termbases.htm  

4. Γλωσσάριο: Γενικοί και ειδικοί όροι του τομέα της Ορολογίας: 
http://www.eleto.gr/gr/LexicaAndGlossaries.htm  

5. IATE - Η διαδραστική τράπεζα όρων της Ευρώπης: 
http://iate.europa.eu/ 

6. 6-γλωσση Βάση Ορολογίας του Γραφείου των Ηνωμένων 
Εθνών στην Γενεύη (UNOV Terminology database) – 
http://conf.unog.ch/unogterm/ 

7. Γλωσσάριο ορολογίας κινητών επικοινωνιών της TERMCAT 
(TERMCAT’s vocabulary on mobile terminology) – 
http://www.termcat.cat/docs/PDF/Telefonia.pdf 

8. Λεξικό για τα πρόσθετα στα τρόφιμα, της Termcat (400 όροι, 
καταλανικά, ισπανικά, γαλλικά και αγγλικά): 
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/135/Presenta
cio/ 

Κ.Β. 
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Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

2
PT έλα κι εσύ 

1    head και body μιας σελίδας HTML 
Στο αίτημα του κ. Χάρη Σεμιδαλά, για «δόκιμους ελληνικούς όρους 
για το head και body που αναφέρονται στον κώδικα μιας σελίδας 
HTML» η απάντηση ήταν ότι οι αποδόσεις: 

head -> κεφαλή 
body -> σώμα 

είναι συνήθεις για κείμενα, μηνύματα κ.τ.ό. και θεωρούνται δόκιμες 
και για την περίπτωση του κώδικα. 
Σημειώνονται και άλλες δύο χρήσιμες αποδόσεις "συγγενών" 
εννοιών:   

header -> κεφαλίδα 
heading -> επικεφαλίδα 

2    web banner  πανό ιστοσελίδας,     
ιστοπανό 

Στην αναζήτηση της Λ. Αλιματήρη ελληνικής απόδοσης του 
αγγλικού όρου banner (είτε με την έννοια «flash banner» που 
υπάρχει σε ιστοσελίδες, είτε και με τη στατική του μορφή ως 
μεγάλης διαφημιστικής αφίσας που χρησιμοποιείται π.χ. σε 
συνέδρια) προτάθηκαν οι όροι: 

banner -> διαφημιστικό πανό ή απλώς πανό 
web banner -> (διαφημιστικό) πανό ιστοσελίδας, ιστοπανό 

3    οργανωτικός – οργανωσιακός          
Μετά από ερώτημα του Ν. Βιταντζάκη για την διαφορά των 
ελληνικών επιθέτων οργανωτικός – οργανωσιακός εξετάστηκαν 
οι δύο λέξεις ως προς την μορφολογία τους: 
–  οργανωτικός (< οργανωτής < οργανώνω): που αναφέρεται 

στην ενέργεια του ρήματος οργανώνω, αφορά το οργανώνειν 
[παραδείγματα: οργανωτικές ικανότητες, οργανωτική 
προσπάθεια, οργανωτική επιτυχία/αποτυχία (= organizing 
success/failure), οργανωτικός άνθρωπος, ...] 

– οργανωσιακός (< οργάνωση): που αναφέρεται στην 
οργάνωση ως αποτέλεσμα του ρήματος οργανώνω ή ως 
φορέα (οργανισμό)  [παραδείγματα: οργανωσιακό διάγραμμα, 
οργανωσιακές συνθήκες, οργανωσιακό περιβάλλον, 
οργανωσιακή μονάδα, οργανωσιακό υπόβαθρο, οργανωσιακή 
δομή, οργανωσιακή επιτυχία/αποτυχία (= organizational 
success/failure), ...] 

Ώστε υπάρχει π.χ. η ακόλουθη ισοδυναμία μεταξύ αγγλικών και 
ελληνικών όρων: 

organizational change -> οργανωσιακή μεταβολή 
organizing change -> οργανωτική μεταβολή 

4    principle of virtual work  αρχή των 
δυνατών έργων 

Ύστερα από σχετική ανάρτηση στο Translatum σχετικά με τον όρο 
αρχή των δυνατών έργων ως απόδοση του αγγλικού/γαλλικού 
όρου principle of virtual work / principe des travaux virtuels.  
Η θέση που υιοθετεί το ΓΕΣΥ, συνοψίζεται στα ακόλουθα: 
Ο όρος αρχή των δυνατών έργων (principle of virtual work, 
principe des travaux virtuels) είναι πολύ παλιός (τόσο στο ΕΜΠ 
όσο και στο ΕΚΠΑ) και το virtual εδώ δεν έχει την σημασία του 
"κατ' ιδέαν" όπως π.χ. το νεότερο virtual της πληροφορικής, αλλά 
την σημασία του "κατ' ουσίαν" που δίνεται π.χ. στο Webster's αλλά 
και στα αγγλοελληνικά λεξικά (π.χ. Magenta). 
Τα έργα στα οποία αναφέρεται η αρχή αυτή δεν είναι ιδεατά (δεν 
είναι η ιδέα μας ότι γίνονται), αλλά είναι πραγματικά έργα των 
δυνάμεων οι οποίες ασκούνται σε ένα σύστημα που ισορροπεί υπό 
την επίδρασή τους και παράγονται ή καταναλώνονται όταν 
προσπαθήσουμε (πρακτικά ή υποθετικά) να απομακρύνουμε λίγο 
το σύστημα από την θέση ισορροπίας του. Είναι πραγματικά έργα 
που μπορούν να παραχθούν ή καταναλωθούν από τις 
πραγματικές δυνάμεις που ισορροπούν, κατά την μετακίνηση αυτή 
του συστήματος (είναι δηλ. δυνατά).  

                                                 
2  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

Θεωρείται, επομένως, ότι ο όρος είναι εύστοχος και δεν υπάρχει 
λόγος να αλλάξει. 

5    iconic document  εικονογραφικό    
τεκμήριο, εικονοτεκμήριο 

Ύστερα από ερώτημα της Κατερίνας Τοράκη, Υπευθύνου της 
Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ22 «Τεκμηρίωση» (η οποία χρησιμοποιεί ήδη 
τον όρο graphic document με ελληνική απόδοση γραφικό 
τεκμήριο) σχετικά με τον όρο iconic document και πρότασή της 
να εξεταστεί η απόδοσή του με τον ελληνικό όρο εικονογραφικό 
τεκμήριο, το ΓΕΣΥ έκρινε κατάλληλη την απόδοση αυτή και 
πρόσθεσε και την μονολεκτημένη απόδοση εικονοτεκμήριο. Ώστε: 

iconic document -> εικονογραφικό τεκμήριο, εικονοτεκμήριο 

6    flexicurity  ευελικτασφάλεια           
Ύστερα από άρθρο πρωινής εφημερίδας που τέθηκε υπόψη της 
ΕΛΕΤΟ από την Χριστίνα Καπράνου (στέλεχος του ΕΛΟΤ), το 
οποίο αναφερόταν στον όρο ευελφάλεια ως απόδοση του 
αγγλικού όρου flexicurity, έγινε σχετική συζήτηση στο ΓΕΣΥ. 
Ο όρος ευελφάλεια σχηματίζεται με σύμμειξη λέξεων: 

ευέλ-ικτη +ασ-φάλεια > ευελφάλεια 
ανάλογα με τον σχηματισμό του αγγλικού όρου: 

flexi-ble se-curity > flexicurity 
Αν και ο σχηματισμός της σύμμειξης είναι επιτρεπτός στην 
〈Ορολογία〉 και αποτελεί ειδος γενικευμένης σύνθεσης, δεν 
προτιμάται σε περιπτώσεις όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
επιτυχώς η κανονικη σύνθεση. Εν προκειμένω, προβλημάτισε 
ιδιαίτερα η αδιαφάνεια του όρου ευελφάλεια (που ούτε ευελιξία 
ούτε ασφάλεια «θυμίζει») και αποφασίστηκε να εφαρμοστεί ο 
«Αναλογικός Κανόνας», αλλά με όρο ο οποίος προκύπτει από 
κανονική σύνθεση και όχι από σύμμειξη. Τέτοιος όρος είναι ο 
όρος ευελικτασφάλεια. Ενισχυτικό παράδεγμα της επιλογής 
αυτής αναφέρθηκε ο επιτυχής και ήδη καθιερωμένος οικονομικός 
όρος στασιμοπληθωρισμός. Ώστε το ΓΕΣΥ υιοθετεί: 

flexicurity  ευελικτασφάλεια 

7    διδιάστατος – δισδιάστατος              
τριδιάστατος – τρισδιάστατος     

Ύστερα από ερώτημα του μέλους Γιάννη Πρατικάκη (καθηγητή 
Πανεπ. Θράκης) έγινε ανασκόπηση των επιθέτων διδιάστατος – 
δισδιάστατος και τριδιάστατος – τρισδιάστατος και της χρήσης 
τους στην 〈Ορολογία〉. 
Τα απόλυτα αριθμητικά δύο (2) και τρία (3) στην σύνθεσή τους 
ως πρώτα συνθετικά είναι δι- και τρι-, ενώ τα πολλαπλασιατικά 
αριθμητικά δις (= δύο φορές) και τρις (=τρεις φορές) στη σύνθεσή 
τους δεν αλλάζουν, αλλά παραμένουν τα ίδια εκτός από το σίγμα 
που δεν είναι πλέον τελικό: δισ- και τρισ-. Επομένως: 
διδιάστατος: ο δύο διαστάσεων, ενώ 
δισδιάστατος: ο δύο φορές διιστάμενος, ο διπλάσιας διάστασης 
τριδιάστατος: ο τριών διαστάσεων, ενώ 
τρισδιάστατος: ο τρεις φορές διιστάμενος, ο τριπλάσιας 

διάστασης. 
Στα λεξικά υπάρχει σχετική "σύγχυση". Το Λεξικό της Νέας 
Ελληνικής Γλώσσας (ΛΝΕΓ – Μπαμπινιώτης) και το ΜΕΙΖΟΝ 
(ΜΕΛ – Φυτράκης) έχουν τα δισδιάστατος και τρισδιάστατος 
ανακατεμένα με όλα τα σωστά δι- και τρι- Το Λεξικό της Κοινής 
Νέοελληνικής (Ιδρ. Τριανταφυλλίδη), ενώ έχει σωστό το 
τριδιάστατος δεν έχει το διδιάστατος.  
Το θέμα είχε αναφερθει στο Ορόγραμμα αρ.38 (βλ. ιστοσελίδα: 
http://sfr.ee.teiath.gr/htmSELIDES/Technology/Orogramma/Orogr-
38c.htm ) στο άρθρο "Γλωσσικό σφάλμα" και, στη συνέχεια, στο 
άρθρο της Γωνιάς του ΓΕΣΥ. 
Στην 〈Ορολογία〉 π.χ. στη βάση TELETERM:  

dimensionless αδιάστατος (σε 2 όρους) 
one-dimensional, 
monodimensional 

μονοδιάστατος (σε 5 όρους) 

two-dimensional, 
bidimensional 

διδιάστατος (σε 12 όρους) 

three-dimensional, 
tridimensional 

τριδιάστατος (σε 6 όρους) 

four-dimensional τετραδιάστατος (σε 1 όρο) 
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8    generic – specific, general – special 
Με αφορμή το επίθετο γενόσημος στον ιατρικό όρο γενόσημα 
φάρμακα (που αποδίδει το αγγλικό επίθετο generic) και σχετικό 
ηλ-μήνυμα του Θεόφιλου Βαμβάκου, πρώην αντιπροέδρου του ΔΣ 
της ΕΛΕΤΟ, έγινε ανασκόπηση των θέσεων του ΓΕΣΥ που είχαν 
διατυπωθεί ήδη στο 2ο φύλλο του Ορογράμματος (1993): 

ΠΡΟΤΑΣΗ  
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 
"general - special" ΚΑΙ "generic - specific" 

1. Το ζεύγος των αντιθέτων "general – special" αποδίδεται 
πάντοτε με το ελληνικό "γενικός – ειδικός". π.χ. 
general theory of relativity: γενική θεωρία της σχετικότητας 
special theory of relativity: ειδική θεωρία της σχετικότητας 

2. Το ζεύγος των αντιθέτων "generic – specific" αποδίδεται: 
α. ως "γενικός – ειδικός" μόνο εφόσον 
–  έχει καθιερωθεί ήδη σε κάποιον τομέα ή θεματικό πεδίο, 

όπως π.χ. στις "κλασικές" περιπτώσεις 
 specific heat:   ειδική θερμότητα 
 specific weight: ειδικό βάρος, 

–   υπάρχει βεβαιότητα ότι στον ίδιο τομέα ή θεματικό πεδίο 
δεν χρησιμοποιείται και το ζεύγος "general - special", 

β.  στις άλλες περιπτώσεις, με τα ζεύγη: 
• "γένιος – είδιος" 
• "γενοϊκός – ειδοϊκός"  ή 
• "-γένος – -είδος"  όταν προσδιορίζει μονολεκτικούς 
όρους ή 

• "γενο...– ειδο..." επίσης όταν προσδιορίζει 
μονολεκτικούς όρους. 

Παραδείγματα (Τηλεπικοινωνίες, Πληροφορική): 
generic function   specific function 
γένια λειτουργία   είδια λειτουργία 
γενοϊκή λειτουργία  ειδοϊκή λειτουργία 
λειτουργία-γένος   λειτουργία-είδος 
γενολειτουργία   ειδολειτουργία 
generic address   specific address 
γένια διεύθυνση   είδια διεύθυνση 
γενοϊκή διεύθυνση   ειδοϊκή διεύθυνση 
διεύθυνση-γένος   διεύθυνση-είδος 
γενοδιεύθυνση   ειδοδιεύθυνση 
generic [specific] layout structure 
γένια [είδια] δομή κατάστρωσης 
γενοϊκή [ειδοϊκή] δομή κατάστρωσης 

 

Η απόδοση "γενόσημος" είχε απορριφθεί γιατί η generic οντότητα 
δεν "σημαίνει γένος" (ούτε "ποιεί" γένος) αλλά "είναι γένος". Το 
"γενικός" της λογικής, αχρηστεύτηκε για αυτήν την σημασία εξαιτίας 
της μεγάλης χρήσης του με μετατοπισμένη σημασία στο "ευρύς, 
διαδεδομένος" από την σημασία "ο του γένους". Η απόδοση 
"γένιος" υιοθετήθηκε από την ΤΕ21, την ΤΕ48/ΟΕ1 και την ΜΟΤΟ. 
Στην τυποποίηση, υιοθετήθηκε ο όρος γένιος και από τον ΕΛΟΤ 
(generic standards – γένια πρότυπα) σε όλους τους τομείς. 
Οι αποδόσεις "γενοϊκός – ειδοϊκός" δεν χρησιμοποιήθηκαν έκτοτε, 
τουλάχιστον από τα όργανα της ΕΛΕΤΟ. 
Οι αποδόσεις "γενουργός" και "γενοποιός" δεν κρίθηκαν 
κατάλληλες, γιατί σημαίνουν σαφέστατα ότι η γενουργός/γενοποιός 
οντότητα "δημιουργεί / ποιεί γένη" και όχι ότι η ίδια είναι γένος (ή 
αφορά γένος). 
Στην 〈Ορολογία〉, στην τελευταία έκδοση του προτύπου ISO 1087-1, 
ο ISO άλλαξε τον όρο genus-species relation σε generic relation 
όρο ακατάλληλο γιατί μια σχέση γένους-είδους είναι εξίσου 
generic όσο και specific. Η ΤΕ21 ορθώς δεν υιοθέτησε την 
απόδοση γένια σχέση, αλλά άφησε τον παλιό ελληνικό όρο 
(σχέση γένους-είδους) και υιοθέτησε ως συνώνυμό του τον όρο 
ειδογονική σχέση (πλάι στην μεριστική σχέση και την συσχετική 
σχέση) γιατί πράγματι με τη σχέση γένους-είδους από το γένος 
γεννιούνται / δημιουργούνται είδη. 

9    generic drugs  γενόσημα φάρμακα;  
Από την Κατερίνα Ζερίτη, μέλος του ΓΕΣΥ, τέθηκε υπόψη του 
ΓΕΣΥ το άρθρο του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη «Ενας 
ακατάληπτος γλωσσικός όρος» σχετικά με τον όρο γενόσημα 
φάρμακα, όπου επισημαίνεται η ακαταλληλότητα του όρου και 
προτείνεται βελτίωσή του. Οι αποδόσεις που προτείνονται είναι: 
ομοιοδραστικά φάρμακα, αντιτυπικά φάρμακα ή παράγωγα 
φάρμακα. 

Κατά την συζήτηση των υποψήφιων όρων στο ΓΕΣΥ, 
επισημάνθηκε ότι: 
– Ο όρος ομοιοδραστικά φάρμακα είναι ακατάλληλος γιατί τα 

φάρμακα αυτά δεν έχουν (παρ)όμοια δράση με τα 
«πρωτότυπα / πρωτοτυπικά» ονοματοσημασμένα φάρμακα 
(branded drugs), αλλά έχουν ακριβώς την ίδια δράση (την 
ίδια δραστική ουσία). 

–  Ο όρος παράγωγα φάρμακα είναι, επίσης, ακατάλληλος γιατί 
αυτά δεν παράγονται από τα πρωτότυπα / πρωτοτυπικά με 
κάποια διεργασία, δηλαδή η σχέση τους δεν είναι «πρωτότυπο 
– παράγωγο» όπως π.χ. στην γλωσσολογία (πρωτότυπη λέξη 
– παράγωγη λέξη). 

– Ο όρος αντιτυπικά φάρμακα θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί, γιατί πράγματι η σχέση τους με τα 
«πρωτοτυπικά» είναι σχέση πρωτοτύπου – αντιτύπου (ως 
προς την δραστική ουσία). 

Επειδή ο όρος γενόσημα φάρμακα είναι ήδη καθιερωμένος στην 
φαρμακολογία, το ΓΕΣΥ θεωρεί δύσκολη την αντικατάστασή του. 
Σε περίπτωση, όμως, που οι ειδικοί του θεματικού πεδίου 
θελήσουν να τον αλλάξουν, η απόδοση αντιτυπικά φάρμακα είναι 
κατάλληλη, για να χρησιμοποιείται σε αντιδιαστολή με τα 
πρωτοτυπικά φάρμακα. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Με αυστηρή ορολογική θεώρηση ένα συγκεκριμένο generic 
drug δεν είναι γένος ενός branded drug, αλλά και τα δύο είναι είδη του 
ίδιου γένους, υπακούουν δηλαδή στην ίδια προδιαγραφή γένους (ως προς 
την δραστική ουσία). Απλώς το branded drug έχει κατοχυρώσει την 
σύνθεση και το εμπορικό όνομά του και, επομένως, υπακούει επιπλέον και 
στην συγκεκριμένη προδιαγραφή είδους. 

10    Επικοινώνησέ το!       
Τα τελευταία χρόνια άρχισε να χρησιμοποιείται το ρήμα 
επικοινωνώ ως μεταβατικό, αν και δεν υπήρχε τέτοια ανάγκη, 
δεδομένου ότι υπάρχουν άλλα μεταβατικά ρήματα που μπορούσαν 
να χρησιμοποιηθούν, όπως τα ρήματα: κοινοποιώ, ανακοινώνω, 
μεταφέρω, μεταδίδω. Η μεταβατική εκδοχή του επικοινωνώ έχει 
και παθητική φωνή το επικοινωνούμαι και παράγωγο ουσιαστικό 
την επικοινώνηση (δηλαδή την ενέργεια του ρήματος, η οποία 
μεταβαίνει στο αντικείμενό του).  
Χρειάζεται, όμως, προσοχή, πλέον, στη χρήση των λέξεων 
επικοινωνώ, επικοινωνία και επικοινώνηση. Όταν 
επικοινωνείς (αμετάβατο) με κάποιον άλλο τότε έχεις 
επικοινωνία (αμετάβατο) μαζί του. Όταν επικοινωνείς 
(μεταβατικό) κάτι στον άλλο, τότε αυτό το κάτι επικοινωνείται από 
σένα σ' αυτόν· εσύ δηλαδή πραγματοποιείς την επικοινώνησή 
(μεταβατικό) του στον άλλο (και όχι την επικοινωνία του). Όταν 
π.χ. επικοινωνείς την επιστήμη, ασχολείσαι με την 
επικοινώνηση της επιστήμης και όχι με την επικοινωνία της 
επιστήμης, όπως λένε πολλοί. 

Κ.Β. 
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Η «τρέλα» των φωνηέντων! 
Μέσα στο κατακαλόκαιρο του 2012, ένα νέο βιβλίο Γραμματικής 
της Νεοελληνικής Γλώσσας για την Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού 
[1], που εδώ και τρία χρόνια ήταν αναρτημένο και «ήσυχο» στον 
ιστότοπο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και είχε αρχίσει να 
διδάσκεται στα σχολεία, ξαφνικά «άναψε φωτιές» καταρχάς στον 
κυβερνοχώρο και, στη συνέχεια, στον ευρύτερο χώρο των 
ενδιαφερομένων για την ελληνική γλώσσα, φτάνοντας μέχρι και τη 
Βουλή των Ελλήνων και την Ακαδημία Αθηνών! 
Δεν είναι δυνατόν! Η νέα Γραμματική «καταργεί» τα φωνήεντα <η> 
και <ω>! Πού πήγαν τα διπλά σύμφωνα <ξ> και <ψ>; Εισάγει, ως 
«καινά δαιμόνια», τους «βάρβαρους» φθόγγους (δίψηφα σύμφωνα) 
<γκ>, <μπ>, <ντ>! [2]. Προσπαθεί «εμμέσως πλην σαφώς» να 
επιβάλει τη φωνητική γραφή στην ελληνική γλώσσα! [4]. Έγκλημα! 
Προδοσία!. 
Βούιξε ο κυβερνοχώρος και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η σκυτάλη 
του «αναθέματος» μεταβιβάζεται ραγδαία από ιστότοπο σε 
ιστότοπο, από ιστολόγιο σε ιστολόγιο, από ηλεκτρονική διεύθυνση 
σε ηλεκτρονική διεύθυνση, ώσπου έφτασε το «μήνυμα» (στρεβλό 
από την αρχή και στη συνέχεια εμπλουτισμένο και με άλλα 
ατεκμηρίωτα «στοιχεία», συνωμοσιολογικά και άλλα) σε βουλευτικές 
«Ερωτήσεις» [3] και σε ακαδημαϊκές Επιστολές [4]. 
Ο καθηγητής Γ. Μπαμπινιώτης αναλύει το θέμα και αποδεικνύει 
ότι πρόκειται για σύγχυση και «έγερση ανύπαρκτων προβλημάτων» 
[5], αλλά και ο καθηγητής Ι. Καζάζης (πρόεδρος του Κέντρου 
Ελληνικής Γλώσσας) δηλώνει ότι τίποτε δεν παραλείπεται στο 
υπόψη βιβλίο, ενώ, με εκτεταμένο δημοσίευμά τους, 140 
γλωσσολόγοι αποδεικνύουν αναλυτικά ότι πρόκειται για 
ανυπόστατες, άδικες και επιστημονικά ατεκμηρίωτες κατηγορίες 
κατά του βιβλίου και επισημαίνουν την απαράδεκτη έκταση που 
πήρε το θέμα [6]. Και άλλα πρόσωπα, όμως – γλωσσολόγοι και 
μη – όπως ο γράφων, με άμεση ηλεκτροταχυδρομική παρέμβασή 
του, και με άρθρα τους: ο Ν. Σαραντάκος, η Μ. Κατσογιάννου, ο 
Θ. Βαμβάκος κ.ά. αντέδρασαν φυσιολογικά στην ογκούμενη 
«χιονοστιβάδα» των επικριτών, οι οποίοι χωρίς καν να διαβάσουν 
ούτε ένα ολοκληρωμένο κεφάλαιο από το υπόψη βιβλίο το 
καταδίκασαν ασυζητητί... 
Κυριολεκτικά σε κυριεύει απόγνωση όταν, με τόσο οδυνηρό τρόπο, 
διαπιστώνεις μερικές πικρές αλήθειες για τους ανθρώπους γύρω 
σου: 
–  Όταν – στην Ελλάδα του 21ου αιώνα και ενώ έχει σχεδόν 

εκμηδενιστεί ο αναλφαβητισμός – υπάρχουν τόσοι εύπιστοι 
συμπολίτες μας, που υιοθετούν αβασάνιστα οτιδήποτε τους 
«σερβίρουν» (από ανοησία ή κακοβουλία) κάποιοι επιτήδειοι, 
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– Όταν – στην εποχή του Ίντερνετ και της Κοινωνίας της 

«Πληροφορίας» και της «Γνώσης» – υπάρχουν τόσοι λάτρεις 
της σύγχρονης «αστικής μυθολογίας» που αντί να 
χρησιμοποιούν τα μέσα αυτά για να «διαλύουν» τους μύθους, 
τα χρησιμοποιούν για την διάδοση και εξάπλωσή τους. 

– Όταν – σήμερα που ο καθένας που έχει πρόσβαση στο 
Ίντερνετ μπορεί να παίξει και τον ρόλο «δημοσιογράφου» – 
βλέπεις να κινδυνεύει και αυτή η πενιχρά έγκυρη 
δημοσιογραφία και οι βασικοί κανόνες δεοντολογίας της, 
όπως οι κανόνες ελέγχου της εγκυρότητας της πηγής και της 
ακρίβειας της πληροφορίας. 

– Όταν υπάρχουν – σήμερα – δάσκαλοι (μακάρι να είναι μόνο 
ένας!) που συγχέουν τη φωνή με τη γραφή, τον φθόγγο με το 
γράμμα, τον ήχο με το σύμβολό του. Ποιοι; Αυτοί ακριβώς 
που είναι επιφορτισμένοι να διδάξουν πρώτα-πρώτα στα 
παιδιά γραφή και ανάγνωση. Ναι! γραφή (δηλαδή πώς να 
παριστάνουν τους φθόγγους και τις λέξεις της φωνής με 
γράμματα και λέξεις της γραφής) και ανάγνωση (δηλαδή πώς 
από τα γράμματα και τις λέξεις της γραφής να αναπαράγουν 
τους φθόγγους και τις λέξεις της φωνής)! 

Λοιπόν; Ποια είναι η αλήθεια; «Έλαμψε»; ή μήπως «την πήρε και 
την σήκωσε» ο «κουρνιαχτός» της «αστικής μυθολογίας» (έντυπος 
και κυρίως ηλεκτρονικός) και έμεινε πίσω κάτι σαν: «Έλα, μωρέ! 
Τόσα και τόσα γίνονται! Όλοι έχουμε γνώμη για τη γλώσσα! Μπορεί 
και να έχουν δίκιο τόσο πολλοί άνθρωποι που υιοθετούν τις 
αιτιάσεις και στηλιτεύουν την... προδοσία!»; 
Η αλήθεια είναι πολλαπλή:  
- ότι μιλάμε με φθόγγους και γράφουμε με γράμματα (που είναι 
σύμβολα των φθόγγων). 

- ότι τόσο οι φθόγγοι όσο και τα γράμματα, σχηματίζουν λέξεις και 
φράσεις (προφορικές και γραπτές, αντίστοιχα) που και αυτές 
είναι σύμβολα! σύμβολα των εννοιών που υπάρχουν ήδη στον 
νου μας πριν εκφέρουμε ή γράψουμε οτιδήποτε.  

- ότι η κάθε «γραμματική» είναι συστηματική συλλογή και 
περιγραφή των κανόνων σχηματισμού και χρήσης των 
λέξεων και φράσεων (προφορικών και γραπτών) και είθισται να 
αρχίζει από τους φθόγγους μιας γλώσσας, που χωρίζονται σε 
φωνήεντα και σύμφωνα. 

- ότι η Νέα Ελληνική έχει 5 φθόγγους-φωνήεντα με διεθνή 
φωνητικά σύμβολα: [a], [e], [i], [o], [u], άσχετα από τα γράμματα 
με τα οποία συμβολίζονται οι φθόγγοι αυτοί σε διάφορες λέξεις. 
Τόσο οι προηγούμενες γραμματικές όσο και το επίμαχο νέο 
βιβλίο αυτούς ακριβώς τους φθόγγους-φωνήεντα 
περιλαμβάνουν. Η μόνη διαφορά του τελευταίου είναι ότι τα 
συμβολίζει με: [α], [ε], [ι], [ο], [ου]. 

- ότι οι προηγούμενες γραμματικές ανέφεραν ρητά ότι και τα 24 
γράμματα του αλφαβήτου χωρίζονται σε φωνήεντα (που είναι 
7) και σε σύμφωνα (που είναι 17) και αυτό δεν ήταν λάθος, αλλά 
είναι ορολογικά επιτρεπτό1 και δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο της 

                                                 
1 π.χ. στη μουσική λέμε νότα την έννοια που έχουμε στον νου μας τόσο για 
τον ήχο που βγάζει ένα πλήκτρο του πιάνου όσο και για το σύμβολο 
αυτού του ήχου (π.χ. ♪) πάνω στο πεντάγραμμο. 
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γραμματικής της ελληνικής, αλλά είναι κοινό χαρακτηριστικό και 
σε άλλες γλώσσες όπως π.χ. στην αγγλική. Αρκεί, βέβαια, να 
έχουμε συνείδηση για ποιο πράγμα μιλάμε κάθε φορά. Το ότι το 
νέο βιβλίο (στην παράγραφο 3.2 «Γράμματα») δεν προβάλλει 
ρητά τον χωρισμό και των γραμμάτων σε φωνήεντα και σύμφωνα, 
θέλοντας να τονίσει ότι οι φθόγγοι είναι αυτοί που έχουν (ή 
μάλλον είναι) φωνή, θα μπορούσε να θεωρηθεί παράλειψη, αλλά 
είναι απόλυτα συγγνωστή, δεδομένου ότι παρακάτω αυτόν τον 
χωρισμό το ίδιο το βιβλίο τον θεωρεί δεδομένο, αφού ακολουθεί 
την «πεπατημένη» των προηγούμενων γραμματικών (π.χ. 
Ενότητα 3, όμοια σύμφωνα, Ενότητα 4 συλλαβισμός, διαλυτικά, το 
τελικό ν και αλλού).  

- ότι μπορεί το βιβλίο να μην είναι τέλειο (όπως εξάλλου και κάθε  
άλλο βιβλίο), αλλά οι επικριτές του βιβλίου έβγαλαν την 
«ετυμηγορία» τους βασιζόμενοι σε μια «(ακατ)ανοησία», χωρίς 
να εγκύψουν στην ουσία του θέματος και να διαβάσουν – αν όχι 
όλο το βιβλίο – τουλάχιστον το επίμαχο κεφάλαιο και (το 
σοβαρότερο) να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται! 

- και, τέλος, ότι πέρα από κάποιες βελτιώσεις που θα μπορούσαν 
να γίνουν στην επανέκδοσή του, το επίμαχο βιβλίο όχι μόνο δεν 
καταργεί αυτά που του καταμαρτυρούν, αλλά είναι ένα 
εγχειρίδιο ελκυστικό για τον μαθητή και «προκλητικό» για τον 
δάσκαλο. Ο γόνιμος συνδυασμός βιβλίου–δασκάλου μπορεί να 
κάνει το μάθημα της γραμματικής ιδιαίτερα ευχάριστο και 
αποδοτικό. Το βιβλίο υπάρχει! (Προ)καλούνται οι δάσκαλοι! 
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Κ.Β. 
Φιλοτελική Ορολογία 

H Φιλοτελική Ορολογία αναφέρεται στην ενασχόληση με τους 
φιλοτελικούς όρους και ορισμούς των φιλοτελικών εννοιών ή 
πραγμάτων. 
Η Ελληνική Φιλοτελική Ορολογία άρχισε να δημιουργείται με την 
έκδοση του περιοδικού «Φιλοτέλεια» που εκδίδεται χωρίς διακοπή 
από το 1924 έως σήμερα από την Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία 
(ΕΦΕ). 
Στην αρχή με τον τίτλο του περιοδικού, καθιερώθηκε και ο όρος 
φιλοτέλεια (από το φίλος και τέλος) για να δηλωθεί η προσήλωση 
στα γραμματόσημα από συλλεκτική αλλά και ερευνητική άποψη. 
Ο όρος φιλοτέλεια αποδίδει καλύτερα από τον γαλλικό όρο 
Philatélie (αποδεκτός το 1864) που σχηματίστηκε από τις λέξεις 
φίλος και ατέλεια θεωρώντας οτι η λέξη ατέλεια σήμαινε 
«γραμματοσήμανση». 
Έτσι, τελικά, άρχισαν να χρησιμοποιούνται οι παράγωγοι όροι 
όπως φιλοτελικός, φιλοτελισμός, φιλοτελιστής κλπ. Ακολουθεί 
πλήθος όρων οι κυριότεροι των οποίων παρατίθενται:  
 

Α 
 1.  αγομάριστο  (mint without gum) 
 το ασφράγιστο γραμματόσημο χωρίς γόμα (κόλλα) στη 

πίσω πλευρά 
 2.  αεροφιλοτελισμός 
 η συλλογή αεροπορικών γραμματοσήμων, σφραγίδων, 

πρώτων πτήσεων κλπ. 
 3.  άκρο φύλλο 
 το γραμματόσημο που βρίσκεται πάνω ή κάτω στη δεξιά ή 

αριστερή άκρη του φύλλου 

 4.  αναμνηστική σφραγίδα  (commemorative cancelation) 
 για την προβολή επετείων ελληνικών ή διεθνών γεγονό-

των, η Ταχυδρομική Υπηρεσία εγκρίνει κάθε χρόνο τη 
χρησιμοποίηση απλών αναμνηστικών σφραγίδων 

 5.  ανεπίσημες εκδόσεις  (unofficial issues) 
 τα γραμματόσημα που δεν εκδόθηκαν από την επίσημη 

Ταχ. Υπηρεσία διακρίνονται σε:  
α)  εκδόσεις κρατικής παραγγελίας που δεν έγιναν τελικά 

αποδεκτές 
β)  εκδόσεις ιδιωτών σε συνεργασία με κάποια αρχή 
γ) εκδόσεις αναμνηστικών φύλλων από φιλοτελικές 

εταιρείες 
δ)  άλλες κατηγορίες 

 6.  αντίπουν ζεύγος 
 το ζεύγος από συνεχόμενα γραμματόσημα που η εικόνα 

στο πρώτο γραμματόσημο είναι όρθια, ενώ στο 
συνεχόμενο ανάποδα 

 7.  αποχρωματισμός 
 η απώλεια ή εξασθένηση του φυσικού χρώματος του 

γραμματοσήμου 
 8.  άρτιο 
 το γραμματόσημο το οποίο έχει πλήρη οδόντωση, άρτια 

περιθώρια και δεν έχει φθορά ή ελάττωμα 
 9.  ασφράγιστο  (mint) 
 το γραμματόσημο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ούτε έχει 

επικολληθεί σε επιστολή και διατηρεί τη γόμα του 
Β 

10.  βινιέτα 
 μικρό ένσημο που κυκλοφορεί ως γραμματόσημο για 

διαφήμιση (π.χ. της Διεθνούς Έκθεσης Θεσ/νίκης) 
Γ 

11.  γομόχαρτο ή σαρνιέρα  (hinge) 
 μικρό κομμάτι από διαφανές χαρτί με γόμα στη μια πλευρά 

που χρησιμοποιείται για την επικόλληση γραμματοσήμου 
σε λεύκωμα 

12.  γραμματόσημο  (stamp) 
 μικρό ένσημο, ορθογωνίου συνήθως σχήματος, που 

χρησιμοποιείται ως ένδειξη προπληρωμής ταχυδρομικού 
τέλους σε αντικείμενα που διαβιβάζονται μέσω της 
Ταχυδρομικής Υπηρεσίας. 
Προγραμματοσημική περίοδος: Μέχρι τα μέσα του 19ου 
αιώνα δεν υπήρχε οργανωμένη Ταχυδρομική Υπηρεσία. Η 
κρατική αλληλογραφία διαβιβαζόταν από ειδική υπηρεσία, 
ενώ η λοιπή αλληλογραφία με ιδιωτικά μέσα. 
Καθιέρωση του γραμματοσήμου: Ο Βρετανός Ρόουλαντ 
Χιλ (Rowland Hill) υπέβαλε πρόταση στο Αγγλικό κοινο-
βούλιο και το 1839 επέτυχε την εισαγωγή του συστήματος 
«Penny Post» δηλαδή την πληρωμή μιας πέννας από τον 
αποστολέα για όλες τις επιστολές μέσα στα όρια των 
Βρετανικών Νήσων. Στις 10 Ιανουαρίου 1840 έγινε στη 
Βρετανία η έκδοση του πρώτου γραμματοσήμου. 
Ελληνικό γραμματόσημο: Στις 15 Ιουνίου 1856 (Εισηγητής: 
Προβελέγγιος) αποφασίστηκε η έκδοση γραμματοσήμου 
για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδας. Η καθιέρωση 
και χρήση του γραμματοσήμου στην Ελλάδα έγινε από 1 
Οκτωβρίου 1861 (Εισηγητής: Κουμουνδούρος) με την 
περίφημη σειρά των Μεγάλων Κεφαλών του Ερμή που 
εκτυπώθηκε από το Γαλλικό Νομισματοκοπείο. 

13.  γραμματοσημολογία 
 η μελέτη των γραμματοσήμων όπως είναι οι ταχυδρομικές 

σφραγίδες, η ιστορία των παραστάσεων, οι επισημάνσεις 
και τα σφάλματα των διαφόρων εκδόσεων κλπ. 

Δ 
14.  δοκίμιο  (proof) 
 οι δοκιμαστικές εκτυπώσεις για την επίτευξη του επιθυμη-

τού αποτελέσματος πριν αρχίσει η διαδικασία της τελικής 
εκτύπωσης. Τα δοκίμια διακρίνονται σε: 
α)  αρχικά  (essays) 
β)  μήτρας  (die proofs) 
γ)  πλάκας  (plate proofs) 
δ)  τελικά  (final proofs)  

E 
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15.  είδη γραμματοσήμων 
 Ανάλογα με τον προορισμό και τη χρήση τους τα 

γραμματόσημα ταξινομούνται στις κατηγορίες : 
α) απλού ταχυδρομείου: κοινά, αναμνηστικά (definitive, 

commemorative) 
β) αεροπορικά (airproof stamps). Τελευταία έκδοση το 

1958. 
γ) πρόνοιας (charity stamps). Τελευταία έκδοση το 1956. 
δ) ενάριθμα (postage due stamps). Τα τελευταία εκδό-
θηκαν το 1943. 

16.  εκτύπωση  (printing) 
 οι κυριότερες μέθοδοι εκτύπωσης των Ελληνικών 

γραμματοσήμων είναι η χαλκογραφική (γκραβούρα), η 
λιθογραφική, η σύγχρονη offset αλλά και απλές 
τυπογραφικές μονόχρωμες ή δίχρωμες 

17.  ελέγχου, αριθμοί  (control numbers) 
 οι αριθμοί που έχουν τυπωθεί στην πίσω πλευρά των 

γραμματοσήμων ορισμένων αξιών των εκδόσεων της 
Μεγάλης Κεφαλής του Ερμή 

18.  επισήμανση  (overprint) 
 η λέξη ή ο αριθμός που αποτυπώνεται τυπογραφικά, 

λιθογραφικά ή με σφραγίδα από καουτσούκ πάνω στα 
εκδοθέντα γραμματόσημα. Η επισήμανση γίνεται για την 
αλλαγή της αξίας των γραμματοσήμων ή την αναφορά σε 
κάποιο γεγονός 

Ζ 
19.  ζεύγος  (pair) 
 δυο ενωμένα γραμματόσημα με την ίδια παράσταση 

Κ 
20.  κακέκτυπο 
 το γραμματόσημο που παρουσιάζει ελαττωματική εμφά-

νιση σε σύγκριση με το κανονικό (βλέπε σφάλματα) 
21.  κακόκεντρο 
 το γραμματόσημο του οποίου η εικόνα αφήνει περιθώρια 

άνισου πλάτους σε σχέση με τη διάτρηση 
22.  κατάλογοι 
 εικονογραφούν τα γραμματόσημα μιας ή περισσοτέρων 

χωρών ή τα γραμματόσημα που έχουν σχέση με 
συγκεκριμένο θέμα και παράλληλα γίνεται η τιμολόγηση 
της εμπορικής τους αξίας 

23.  κλάση  (class) 
 η αξία που αναγράφεται σε καθε γραμματόσημο 
24.  κλασσέρ 
 λεύκωμα γραμματοσήμων. Ένας τύπος βιβλίου με φύλλα 

που σε κάθε σελίδα του υπάρχουν κολλημένες οριζόντιες 
λουρίδες διαφανούς χαρτιού ή θήκες για την τοποθέτηση 
των γραμματοσήμων 

Λ 
25.  λιποπίνακας 
 πίνακας που καταρτίζεται από τους συλλέκτες και 

περιλαμβάνει τις ελλείψεις γραμματοσήμων από μια 
συλλογή 

Μ 
26.  μαξιμοφιλία 
 η συλλογή καρτών με επικολλημένο γραμματόσημο στο 

εμπρόσθιο μέρος ενός εικονογραφημένου δελταρίου με 
απεικόνιση του ιδίου θέματος με το επικολλημένο 
γραμματόσημο 

27.  μηχανόσημο 
 συγκεκριμένο και καθορισμένο επισήμασμα στη θέση του 

γραμματοσήμου σε επιστολή με μηχανή προπληρωμής 
ταχυδρομικού τέλους 

28.  μονόφυλλα 
 οι φάκελλοι, τα ταχυδρομικά δελτάρια, οι ταινίες κλπ. που 

έχουν έντυπο το γραμματόσημο 
Ν 

29.  ντεκαλκέ  (décalqué) 
 αμέσως μετά την εκτύπωση τα φύλλα των γραμματο-

σήμων τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο, οπότε το 
μελάνι εκτύπωσης των γραμματοσήμων αποτυπώνει στο 
πίσω μέρος του κάθε φύλλου ένα μέρος ή όλη την 

παράσταση κατοπτρικά. Η αποτύπωση αυτή γίνεται πάντα 
επάνω στη γόμα. 

Ο 
30.  οδοντόμετρο 
 το εργαλείο που επιτρέπει την ακριβή καταμέτρηση των 

οδοντώσεων των γραμματοσήμων 
31.  οδόντωση  (perforation) 
 η οδοντωτή πλαισίωση γύρω από τα περιθώρια κάθε 

γραμματοσήμου που δημιουργείται από το κόψιμο του 
φύλλου των γραμματοσήμων. Η κανονική οδόντωση 
διακρίνεται στη γραμμική (linear) και στη σταυροειδή 
(cruciform)  

Π 
32.  περιθώριο  (margin) 
 το λευκό, συνήθως, τμήμα το οποίο περικλείει την εικόνα 

του γραμματοσήμου δημιουργώντας ένα πλαίσιο 
33.  πλαστό  (forged copy) 
 το γραμματόσημο που δεν έχει κατασκευαστεί από την 

αρμόδια Ταχυδρομική Υπηρεσία 
34.  προπληρωμένο τέλος  (prepaid value) 
 οι φάκελοι αλληλογραφίας που εκδίδονται από την Ταχυ-

δρομική Υπηρεσία με προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος 
εσωτερικού ή εξωτερικού 

35.  πρόσθετο τέλος  (added value stamp) 
 το τέλος που καταβάλλει ο αποδέκτης επιστολής αν ο απo-

στολέας δεν έχει επικολλήσει το κανονικό γραμματόσημο 
36.  προσωπικό 
 από το 2001, κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να 

αποτυπώσει το πρόσωπό του σε περιορισμένο αριθμό 
γραμματοσήμων τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει για 
ταχυδρομική ή φιλοτελική χρήση 

Σ 
37.  σειρά  (set) 
 το σύνολο των γραμματοσήμων κάθε έκδοσης με κοινό 

θέμα 
38.  σήμανση 
 η σφράγιση των διαβιβαζομένων αντικειμένων από την 

Ταχυδρομική Υπηρεσία γίνεται με σήμαντρο στο κέντρο 
του οποίου υπάρχει η ημερομηνία σφράγισης 

39.  σφάλματα  (errors) 
 οι παραλλαγές ή οι αλλοιώσεις των γραμματοσήμων τα 

οποία έγιναν κατα την εκτύπωσή τους. Διακρίνονται τα 
σφάλματα σε : 

σφάλματα πλάκας   (plate errors) 
σφάλματα εκτύπωσης   (printing errors) 
σφάλματα οδόντωσης   (perforation errors) 
τυχαία σφάλματα   (random errors) 

Από τα τυχαία σφάλματα τα πιο συνηθισμένα είναι : 
α) αναδίπλωσης χαρτιού (paper fold) 
β) αναδίπλωσης 

γωνίας του φύλλου 
(folded corner of the sheet)

γ) πολλαπλές, 
οριζόντιες, κάθετες ή 
πλάγιες οδοντώσεις 

(multiple, horizontal, 
vertical or oblique 
perforations) 

δ) ελλιπής οδόντωση (part of the perforation 
missing) 

ε) ελλιπής παράσταση (part of the picture missing)
40.  σφραγίδα  (cancelation) 
 τα γραμματόσημα που επικολλώνται στα γράμματα και τα 

άλλα αντικείμενα σφραγίζονται από την Ταχυδρομική 
Υπηρεσία με χρονολογικό σήμαντρο. Οι σφραγίδες 
αποτελούν είδος συλλογής και διακρίνονται σε : 
α) προγραμματοσημολογικές, πριν την εφεύρεση του 

γραμματοσήμου 
β)  κλασσικές, από την εμφάνιση του γραμματοσήμου 

μεχρι το 1900 
γ)  αναμνηστικές, αναφέρονται σε επέτειο ή εορτασμό 

γεγονότος 
δ)  αεροπορικές, αναφέρονται στις πρώτες πτήσεις 
ε)  αγροτικές, χρησιμοποιούνται από τους αγροτικούς 

διανομείς 
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41.  σφραγιδοφιλία 
 η ειδική συλλογή διαφόρων ταχυδρομικών σφραγίδων 

πάνω σε φακέλους. Οι προγραμματοσημολογικές ταχυ-
δρομικές σφραγίδες χρησιμοποιήθηκαν πριν από την 
έκδοση γραμματοσήμων ενώ οι μεταγραμματοσημολογικές 
μετά την έκδοση των γραμματοσήμων 

 Τ 
42.  τετράς  (block of four) 
 ονομάζονται δυο όμοια γραμματόσημα ενωμένα καθέτως 

σε ζεύγη 
43.  τευχίδιο  (booklet) 
 έκδοση κατά καιρούς περιορισμένου αριθμού αριθμημένων 

τευχιδίων που περιέχουν γραμματόσημα απλά ή 
πολλαπλά με διάτρηση πλήρη ή μόνο στις δυο πλευρές 

Υ 
44.  υδατόσημο  (watermark) 
 για περιφρούρηση της γνησιότητας των γραμματοσήμων 

χρησιμοποιήθηκε χαρτί με υδατόσημο 
45.  υδατοσημοσκόπιο 
 το ειδικό ρηχό γυάλινο δοχείο με τον μαύρο πυθμένα που 

χρησιμεύει για την εξέταση υδατοσήμου του 
γραμματοσήμου 

Φ 
46.  φάκελλοι αναμνηστικοί 
 φάκελοι που κυκλοφορούν για την προβολή επετείων και 

σημαντικών γεγονότων και σφραγίζονται με αναμνηστική 
σφραγίδα 

47.  Φάκελλοι Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας, ΦΠΗΚ  (First 
Day Cover, FDC) 

 φάκελος που έχει εικονογράφηση σχετική με το θέμα της 
σειράς γραμματοσήμων και η οποία σειρά είναι 
επικολλημένη και σφραγισμένη με την ειδική σφραγίδα 
πρώτης ημέρας κυκλοφορίας 

48.  φάκελος πρώτης πτήσης  (first flight cover) 
 φάκελος με γραμματόσημα σφραγισμένα με την ειδική 

σφραγίδα, με την ημερομηνία πρώτης πτήσης του 
αεροσκάφους 

49.  φεγιέ  (miniature sheet) 
 ειδικό κομμάτι γομαρισμένου χαρτιού στο οποίο απεικο-

νίζεται γραμματόσημο με ή χωρίς διάτρηση και εκδίδεται 
επ’ ευκαιρία σημαντικού γεγονότος 

50.  φιλοτελικός 
 αυτός που αναφέρεται στη φιλοτέλεια  
51.  φιλοτελισμός 
 η ενασχόληση με τη συλλογή και τη μελέτη των 

γραμματοσήμων 
52.  φιλοτελιστής 
 ο ασχολούμενος με τη μελέτη της ιστορίας και της τεχνικής 

των γραμματοσήμων 
53.  φράμα  (frama) 
 οι μηχανές αυτόματης παραγωγής ετικετών γραμματο-

σήμων που από το 1984 η Ταχ. Υπηρεσία έθεσε σε 
κυκλοφορία για αποσυμφόρηση των θυρίδων συναλλαγής 
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2
PT έλα κι εσύ 

digital living και άλλοι όροι για τίτλο 
προτύπου 

Ύστερα από ερώτημα του Αλ. Ψυρρή (ΕΛΟΤ) (για την Επιτροπή 
ΕΛΟΤ/ΤΕ93) και σχετική πρόταση του προέδρου, το ΓΕΣΥ 
υιοθέτησε ελληνική απόδοση του παρακάτω αγγλικού τίτλου 
προτύπου:  
Digital living network alliance (DLNA) home networked device 
interoperability guidelines – Part 1: Architecture and 
protocols 

Αναλυτικά: 
Η Digital Living Network Alliance (DLNA) είναι οργάνωση και το 
όνομά της ή θα μείνει αμετάφραστο ή θα αναζητηθεί πώς το 
μεταφράζει η ίδια στα ελληνικά. Με την υπόθεση ότι δεν το έχει 
αποδώσει στα ελληνικά, στις ακόλουθες προτάσεις, 
περιλαμβάνεται και πρόταση απόδοσής του:  

digital living -> ψηφιακό ζην, ψηφιακή ζωή 
Digital Living Network Alliance (DLNA) -> Συμμαχία 
Δικτύων για το Ψηφιακό Ζην, Συμμαχία Δικτύων για την 
Ψηφιακή Ζωή (DLNA3) 
home network -> οικιακό δίκτυο 
home networking -> οικιακή δικτύωση 
home networked device -> οικιακά δικτυωμένη συσκευή 
interoperability guidelines  -> κατευθυντήριες οδηγίες 
διαλειτουργικότητας 
home networked device interoperability guidelines -> 
κατευθυντήριες οδηγίες διαλειτουργικότητας οικιακά 
δικτυωμένων συσκευών 

Πρόταση για την απόδοση του τίτλου: 

Κατευθυντήριες οδηγίες διαλειτουργικότητας οικιακά 
δικτυωμένων συσκευών, της DLNA – Μέρος 1: Αρχιτεκτονική 
και πρωτόκολλα 

Κ.Β. 
 

«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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Συντάκτες φύλλου:  Κώστας Βαλεοντής, Δημήτρης Παναγιωτάκος 
Εκδοτική Ομάδα:  Κώστας Βαλεοντής, Θεόφιλος Βαμβάκος, 

Άννα Νικολάκη, Κατερίνα Ζερίτη, Τάνια Βαλεοντή 
Τηλέφωνα:  6974321009, 210-8662069 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος (όλα τα φύλλα): http://www.eleto.gr/gr/orogramma.htm  
Γίνονται δεκτές συνεργασίες. Απαραίτητες προϋποθέσεις τα κείμενα να 
είναι σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, σύντομα και έτοιμα για 
δημοσίευση δίχως να απαιτείται παραπέρα επεξεργασία. 
Τα δημοσιεύματα που προσυπογράφονται με αρχικά απηχούν τις 
προσωπικές απόψεις του/της συντάκτη/συντάκτριάς τους, το πλήρες 
όνομα του/της οποίου/οποίας περιλαμβάνεται στους συντάκτες του 
εκάστοτε φύλλου. 
Τα θέματα των άρθρων της «ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ» έχουν συζητηθεί στο 
ΓΕΣΥ και η δημοσίευση γίνεται ύστερα από απόφασή του. 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή κειμένων του «Ο» με 
την υποχρέωση αφενός να αναφέρεται η πηγή των κειμένων και 
αφετέρου, προκειμένου περί ολόκληρων άρθρων, να εξακολουθήσουν 
αυτά να διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς καμιά 
δέσμευση· σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται άδεια της ΕΛΕΤΟ. 

 
 
 

                                                 
2  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
3  Το αρκτικόλεξο DLNA υιοθετείται αυτούσιο. 
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Ό-μορφα και ω-ραία! 
Ο μύθος της «εξαφάνισης» των φωνηέντων <η> και <ω> από το 
νέο βιβλίο Γραμματικής της Νεοελληνικής Γλώσσας για την Ε΄ και 
ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού», για τον οποίο γράψαμε στο προηγούμενο 
φύλλο του «Ο» είχε και μια άλλη παρενέργεια: «ερέθισε» και έφερε 
στην επικαιρότητα έναν συναφή μύθο, που – ευτυχώς – δεν πήρε 
τις ίδιες διαστάσεις (δηλαδή να φτάσει ως την Βουλή των Ελλήνων): 
τον μύθο ότι στην νεοελληνική γλώσσα εξακολουθεί η μακρότητα 
και βραχύτητα των αρχαίων φωνηέντων όπως του <ω> και του 
<ο>, μια ιστορία που άρχισε στην δεκαετία του ’80, με μια «έρευνα» 
(Διονύσης Σαββόπουλος) που συνέχεε και συνέδεε τον 
δυναμικό τονισμό των λέξεων και τον επιτονισμό των φράσεων 
και γενικά την προσωδία1 με «οξείες», «βαρείες» και 
«περισπωμένες» και με «μακρά» και «βραχέα» φωνήεντα [1]. 
Κριτική εκείνης της «έρευνας» και ομιλίας είχε γίνει και από τον 
Γιάννη Χάρη [2]. 
Μαζί, λοιπόν, με το «ανάθεμα» της εξαφάνισης των φωνηέντων <η> 
και <ω>, ήρθε στην επιφάνεια και ο παλιός μύθος με την εμφάνιση 
και διάδοση σε πολλά ιστολόγια νέας «έρευνας» σχετικά με την 
διάρκεια των φωνηέντων <ω> (μακρού φωνήεντος της αρχαίας) και 
του <ο> (βραχέος φωνήεντος της αρχαίας), με γραφική απόδειξη 
της μεγαλύτερης διάρκειας του <ω> από το <ο>. Αυτή η 
«έρευνα» [3] περιλαμβάνει παρουσίαση και ανάλυση του 
ηχογραφήματος (σε διάγραμμα ένταση – χρόνος) μιας κοινότατης 
δυσώνυμης δισύλλαβης λέξης με <ώ> τονισμένο στη λήγουσα και 
<ο> άτονο στην παραλήγουσα και «αποδεικνύει» ότι το <ώ> διαρκεί 
περισσότερο από το <ο>. Οποία ανακάλυψη! Μα και βέβαια! ο 
τονισμένος φθόγγος [ó] διαρκεί λίγο περισσότερο από τον 
άτονο φθόγγο [o], ανεξάρτητα από το αν στην γραφή συμβολίζεται 
με <ό> ή <ώ>. Το ίδιο και ο τονισμένος φθόγγος [í] διαρκεί λίγο 
περισσότερο από τον άτονο φθόγγο [i] ανεξάρτητα από το αν 
στην γραφή συμβολίζεται με <ή>, <ί>, <ύ>, <εί>, <οί> ή <υί>.  
Γενικά, η διάρκεια της τονισμένης συλλαβής (δηλ. του φωνήεντος 
της υπόψη συλλαβής) μιας λέξης είναι λίγο μεγαλύτερη από τη 
διάρκεια της άτονης, εκτός εάν η τονισμένη είναι λήγουσα. Τόσο στο 
αρχικό όσο και στα επόμενα ιστολόγια όπου αναπαρήχθη το 
«φοβερό» γεγονός (που «κατατρόπωσε» τους υποστηρικτές του 
νέου βιβλίου γραμματικής!) την αρχική ανάρτηση ακολούθησαν 
εγκεκριμένα σχόλια μόνο «φανατικών» υποστηρικτών του 
θέματος. Αν πάει κανένας να υποστηρίξει λογικά το ζήτημα, απλώς 
το σχόλιό του δεν εγκρίνεται από τον ιστολόγο και δεν αναρτάται! 
Ο γράφων είχε αυτήν την εμπειρία από δύο τέτοια ιστολόγια. Στο 
ένα μάλιστα, απλώς υποστήριξε την λογική παρατήρηση που έκανε 
ο προηγούμενος σχολιαστής, με αποτέλεσμα όχι μόνο να μην 
αναρτηθεί το σχόλιό του, αλλά να εξαφανιστεί και το σχόλιο του 
υπόψη προηγούμενου σχολιαστή! Με το θέμα αυτό ασχολήθηκε και 
απάντησε αναλυτικά ο Ν. Σαραντάκος [4]. 
Ας δούμε τι συμβαίνει, πραγματικά, με τον τονισμό της νέας 

                                                 
1  «το σύνολο των χαρακτηριστικών που έχουν σχέση με την ένταση και το 
ύψος της φωνής ή του χρόνου που μεσολαβεί ανάμεσα στις λέξεις και στις 
ενότητες των λέξεων, που αποτελούν μια φράση» (Λεξικό της Κοινής 
Νεοελληνικής (Ιδρ. Τριανταφυλλίδη)). 

ελληνικής γλώσσας, ανατρέχοντας στον βαθύ μελετητή της 
ελληνικής γλώσσας Μανόλη Τριανταφυλλίδη. 
Από ένα δακτυλόγραφο του Μ. Τριανταφυλλίδη (συμπληρωμένο 
από τον ίδιο και με χειρόγραφες σημειώσεις), το οποίο εκτέθηκε, 
τον Νοέμβριο 2011,  μαζί με άλλα τεκμήρια από τη ζωή και το έργο 
του στο 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», 
(http://www.eleto.gr/gr/Conference08.htm) αντιγράψαμε ακριβώς 
(τα εντονότυπα γράμματα δικά μας) το απόσπασμα:  

«Κυριώτερα φωνητικά γνωρίσματα των νέων ελληνικών 
συγκρινόμενων με τ΄αρχαία 

Α. Προσωδία – Τονισμός 
1. Χάθηκε η αρχαία προσωδία, η διαφορά μακρών και 

βραχέων (από τον 1ον αιώνα μ. Χ.). Τα σημερινά 
φωνήεντα προφέρονται ισόχρονα· μόνο τα τονισμένα 
είναι λίγο μακρύτερα και προφέρονται και υψηλότερα, 
εκτός από τα τονισμένα στη λήγουσα: ἂνθρωπος, 
ὧμος, ὁμως, νόμος–νομός...» [5] 

Επίσης, στην παράγραφο 40 της Φωνητικής Εισαγωγής της 
(Μεγάλης) Νεοελληνικής Γραμματικής του [6] ο Μανόλης 
Τριανταφυλλίδης γράφει: 

«Η φύση του τόνου και της λέξης 
Μπορεί να προφέρωμε ένα φωνήεν: 
α) με μακρύτερη φωνή από ένα άλλο 
β) με διαφορετικό τόνο, δηλαδή με φωνή ψηλότερη στη 

μουσική κλίμακα 
γ) με φωνή πιο δυνατή, με μεγαλύτερη εκπνευστική 

δύναμη. 
Όταν η φωνή υψώνεται, λέμε έχουμε μουσικό τόνο.  
Όταν η φωνή γίνεται δυνατότερη λέμε πως έχουμε 
δυναμικό ή εντατικό τόνο. 

Ο τόνος της γλώσσας μας έχει για συστατικά του στοιχεία 
και τη δύναμη και το μουσικό ύψος και το μάκρος. Δηλαδή 
το τονισμένο φωνήεν προφέρεται όχι μόνο πιο δυνατά από 
τ’ άλλα, παρά και ψηλότερα και μακρύτερα, αν και 
συνήθως δεν το αισθανόμαστε: έχετε, ο δρόμος.» 

Αυτή είναι η αλήθεια.  
Ο σημερινός τονισμός της ελληνικής είναι δυναμικός· δηλαδή η 
συλλαβή της λέξης που έχει τον τόνο προφέρεται δυνατότερα από 
τις άλλες. Εκτός, όμως, από την ένταση υπάρχουν άλλα δύο 
μεγέθη που αλλάζουν ανεπαίσθητα στην τονιζόμενη συλλαβή: η 
διάρκεια και η συχνότητα (ακριβέστερα: οι συχνότητες). Η 
τονιζόμενη συλλαβή ακούγεται με ελαφρώς μεγαλύτερη διάρκεια 
και το φασματικό περιεχόμενό της μετατοπίζεται ελαφρώς προς 
τις υψηλότερες συχνότητες.  
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Μπορούμε να δώσουμε μια κατάλληλη απάντηση σ’ αυτούς που 
ισχυρίζονται πως στην σημερινή φάση της ελληνικής γλώσσας, την 
Κοινή Νεοελληνική (ΚΝ), ο φθόγγος που συμβολίζεται (στην γραφή) 
με το γράμμα <ω> (ωμέγα) προφέρεται διαφορετικά – και 
συγκεκριμένα με μεγαλύτερη διάρκεια – από τον φθόγγο που 
συμβολίζεται (στην γραφή) με το γράμμα <ο> (όμικρον). 
Ας πάρουμε τις ίδιες τις λέξεις <όμικρον> και <ωμέγα> στην 
γραπτή τους μορφή. Η πρώτη αρχίζει από <ο> που ακολουθείται 
από <μ> και η δεύτερη αρχίζει από <ω> που επίσης ακολουθείται 
από <μ>. Στην πρώτη το <ο> είναι τονισμένο (έχει τον τόνο της 
λέξης), ενώ στην δεύτερη το <ω> είναι άτονο. Ας εκφέρουμε τις δύο 
αυτές λέξεις την μία μετά την άλλη, με την ίδια ένταση και την ίδια 
ταχύτητα, τις ηχογραφήσουμε και μετά τις ακούσουμε. Και χωρίς 
ειδική εξάσκηση, μπορεί το αυτί μας – είτε κατά την εκφορά των 
λέξεων είτε κατά την ακρόασή τους – να διακρίνει ότι, πράγματι, οι 
δύο πρώτοι φθόγγοι των λέξεων <όμικρον> και <ωμέγα> 
ακούγονται με διαφορετική διάρκεια. Αλλά τί περίεργο! Ο πρώτος 
φθόγγος της λέξης <όμικρον> ακούγεται σαν να διαρκεί 
περισσότερο από τον πρώτο φθόγγο της λέξης <ωμέγα>! Δηλαδή, 
το αντίθετο ακριβώς από τον ισχυρισμό της <μεγαλύτερης διάρκειας 
του ωμέγα>! Και πράγματι, όπως είπαμε προηγουμένως, αυτό 
συμβαίνει! 
Ο τονισμένος φθόγγος [ó] έχει λίγο μεγαλύτερη διάρκεια από τον 
άτονο φθόγγο [o] ανεξάρτητα από τον συμβολισμό του καθενός 
τους μέσα σε συγκεκριμένες λέξεις. Δηλαδή, τα τονισμένα <ό> και 
<ώ> (για να είμαστε αυστηροί, οι φθόγγοι που αυτά παριστάνουν) 
δεν διαφέρουν μεταξύ τους και έχουν μεγαλύτερη διάρκεια από τα 
άτονα <ο> και <ω> που και αυτά δεν διαφέρουν μεταξύ τους. Για 
τον ίδιο λόγο, τα τονισμένα <ή>, <ί>, <ύ>, <οί>, <εί> και <υί> (για να 
είμαστε αυστηροί, οι φθόγγοι που αυτά παριστάνουν) δεν 
διαφέρουν μεταξύ τους και έχουν μεγαλύτερη διάρκεια από τα 
άτονα <η>, <ι>, <υ>, <οι>, <ει> και <υι> που και αυτά δεν 
διαφέρουν μεταξύ τους.  
Ώστε, λοιπόν: 
το <ό> διαρκεί περισσότερο από τα <ο> και <ω> π.χ. στις λέξεις: 
όμορφος – ομορφιά και όμορφος – ωραίος 
το <ώ> διαρκεί περισσότερο από τα <ο> και <ω> π.χ. στις λέξεις: 
αιώνιος – καταιονισμός και αιώνιος – αιωνίως,  

Συμπέρασμα:  
Ακόμα και τα ίδια τα ονόματά τους (με τον πρώτο φθόγγο τους) 
καταρρίπτουν τον μύθο της «μεγαλύτερης διάρκειας» του <ω> από 
το <ο>, γιατί αποδεικνύουν ότι στην περίπτωσή τους ισχύει το 
αντίθετο!  
Αυτό που πρέπει να «μας μείνει» είναι ότι: ο τόνος είναι αυτός που 
συντελεί στην μεγαλύτερη διάρκεια!. 
Ενδεικτικό είναι το παρακάτω ηχογράφημα (διάγραμμα έντασης–
χρόνου) των λέξεων <όμορφος> και <ωραίος> όπου έχει 
επισημειωθεί η διάρκεια του αρχικού φθόγγου της κάθε λέξης. 

 
Σχήμα 1  

Θα δούμε τώρα ένα παράδειγμα για τον ρόλο των επιτονίσεων 
στον προφορικό νεοελληνικό λόγο. Ο Μ. Σετάτος [7] παραθέτει 19 
επιτονίσεις της πρότασης /piγe na δi to spiti/ <Πήγε να δει το 
σπίτι>. Στο παρακάτω Σχήμα 2 παραθέτουμε τις 11 από αυτές. Στο 
σχήμα αυτό με x συμβολίζονται οι συλλαβές. Οι αριθμοί πάνω από 
τις συλλαβές σημαίνουν ένταση. Το 2 είναι η «κανονική» ένταση (η 
νόρμα). Τα τοξοειδή βέλη στην τελευταία συλλαβή της πρότασης 
δηλώνουν ανέβασμα ή κατέβασμα της συχνότητας (του ύψους). 
Η μικρή κάθετη γραμμή | σημαίνει μικρή παύση. Η καμπύλη γραμμή 
που γράφεται κάτω από τις συλλαβές και τις «ομαδοποιεί» σημαίνει 

ταχύτητα (γρήγορη συνεκφορά των συλλαβών αυτών της μίας 
μετά την άλλη). Ο εκθέτης h σημαίνει δάσυνση (ακούγεται και η 
εκπνοή μαζί με τον φθόγγο). 

 

Σχήμα 2 – Επιτονίσεις μια φράσης 
 
Ανάλυση των πέντε πρώτων επιτονίσεων του Σχ.2. 
1. Πήγε να δεί2 το σπίτι (ίση ένταση των συλλαβών Πή-  δεί  

σπί- και χαμήλωμα της συχνότητας στην τελευταία συλλαβή  -
τι)  –  Απλή κρίση 

2.  ΠΗγε να δεί το σπίτι (μεγαλύτερη ένταση στην συλλαβή Πή- 
και τα υπόλοιπα ίδια με το 1.)  –  Είναι αλήθεια ότι πήγε! 

3.  Πήγε να ΔΕΙ το σπίτι (μεγαλύτερη ένταση στην συλλαβή  δεί  
και τα υπόλοιπα ίδια με το 1.) –  Να δεί· όχι να κάνει κάτι 
άλλο! 

4.  Πήγε να δεί το ΣΠΙτι (μεγαλύτερη ένταση στην συλλαβή  σπί-  
και τα υπόλοιπα ίδια με το 1.) –  Το σπίτι· όχι κάτι άλλο! 

5.  ΠΗγε να δεί το ΣΠΙτι (μεγαλύτερη ένταση τόσο στην συλλαβή 
Πή- όσο και στην συλλαβή  σπί-  , μικρή παύση μετά την 
συλλαβή -γε και τα υπόλοιπα ίδια με το 1.) 

Σε όλες τις περιπτώσεις ο (δυναμικός) τονισμός της φράσης είναι ο 
ίδιος· δηλαδή ακούγονται εντονότερες οι συλλαβές πή-    δει   και  
σπί- . Στις πέντε πιο πάνω περιπτώσεις η έμφαση στην εκφορά 
της φράσης μπορεί να προσεγγιστεί κάπως και στην γραφή της 
π.χ. με έντονη εκτύπωση των λέξεων πήγε, δει ή σπίτι. Σε όλες 
τις επόμενες, όμως, χρειάζονται και άλλα φωνητικά σύμβολα για 
να αποδοθούν οι επιτονίσεις. Σχετικό με τον επιτονισμό είναι και το 
άρθρο «Στη Γωνιά του ΓΕΣΥ» στο φύλλο αρ. 105 [8]. 

Συνοψίζοντας, όλα αυτά που αναφέραμε παραπάνω μπορεί να τα 
διακρίνει και ένα «εξασκημένο» αυτί. Σήμερα, όμως, οποιοσδήποτε 
διαθέτει προσωπικό υπολογιστή μπορεί να «κατεβάσει» από το 
Ίντερνετ δωρεάν διαθέσιμα προγράμματα (όπως π.χ. τα 
προγράμματα Audacity και Praat) και να πειραματιστεί· και θα 
διαπιστώσει ότι δεν «λένε ανοησίες» οι ειδικοί – όπως γράφουν 
ορισμένοι «παντογνώστες» ιστολόγοι – αλλά ανοησίες λένε οι 
ίδιοι και οι αβανταδόροι σχολιαστές τους... 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 
[1] «Τα ελληνικά ως τραγούδι», ομιλία του Διονύση Σαββόπουλου, από το 

βιβλίο «Δημόσιος Διάλογος για τη Γλώσσα», Δόμος, 1988 
(http://www.polytoniko.org/savvopoulos.php?newlang=el&font=Palati
no+Linotype&title=Τὰ ἓλληνικὰ ὡς τραγούδι&right=no) 

[2] «Δείξε τη δύναμή σου, Ντεστέν», Γιάννης Χάρης 
(http://yannisharis.blogspot.gr/2007/02/1_23.html)  

[3]  Eπεξεργασία σήματος ήχου εναντίον Νέας Ελληνικής Γραμματικής, 
σημειώσατε 7-5  (http://zcode-gr.blogspot.gr/2012/07/blog-
post.html#comment-form) 
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1941 (ανατύπωση 2002, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών) 

                                                 
2  Σε τούτη την ανάλυση θέτουμε το σύμβολο του τόνου (΄) και πάνω στη 
μονοσύλλαβη λέξη «δεί», παρά τον ισχύοντα κανόνα της γραμματικής, για 
να δείξουμε ότι υπάρχει δυναμικός τόνος και στην συλλαβή αυτή. 

              ό μορ φ ο  ς                                 ωραί ος 

                ό μορ φ ο  ς                                 ωραί ος 
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[7] «Φωνολογία της Κοινής Νεοελληνικής», Μ. Σετάτος, Εκδόσεις 
Παπαζήση, Αθήνα, 1974 

[8] «Ένδειξη έμφασης στη γραφή», Στην Γωνιά του ΓΕΣΥ, Ορόγραμμα 
αρ.105 (http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or105_V08.pdf) 

Κ.Β. 
 

Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με την Ορολογία 
(Διαρκής Κατάλογος του «Ο») 

Ο κατάλογος Συνεδρίων/Συμποσίων/Σεμιναρίων που δημοσιεύεται 
παρακάτω περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν σχέση με Ορολογία 
και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, ή έχουν πρόσφατα 
διεξαχθεί. Η πληροφόρηση του «Ο» για τις εκδηλώσεις αυτές 
προέρχεται κυρίως από τη συχνή ηλεκτρονική ενημέρωση της 
ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέντρο Πληροφοριών για την 
Ορολογία: http://linux.infoterm.org/), και από την EAFT 
(Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-aet.net ), των οποίων η 
ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
1. 15th Euralex Congress (inter alia: terminology, LSP and 

Lexicography) 7–11 August 2012, Oslo, Norway: 
http://www.euralex.org/uncategorized/euralex-2012/ 

2. Συνέδριο «Greece in Translation» (από 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. Έκτη Σύνοδος Κορυφής για την Ορολογία (The sixth EAFT 
Terminology Summit 11-12 October 2012 Oslo, Norway) 
(http://www.sprakradet.no/nb-NO/Tema/Terminologi-og-
fagspraak/EAFT-2012/.). 

4. Διεθνές Συνέδριο: "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. 
Ύδος – ύδωρ – νερό 

Το πόσιμο νερό, ο αρχαίος άνθρωπος, έβρισκε σε πηγές, ποτάμια, 
λίμνες ή το συγκέντρωνε υποτυπωδώς από τη βροχή ή το λιώσιμο 
του χιονιού και πάγου. 
Στις πρώτες και στις μετέπειτα εξελιγμένες ανθρώπινες κοινωνίες, 
στα παραπάνω προστέθηκαν το νερό των πηγαδιών, των 
δεξαμενών νερού και των υδραγωγείων. 
Η ίδρυση ενός οικισμού, πολίσματος, πόλης, αποικίας έπρεπε να 
εξασφαλίζει στους ανθρώπους, τροφή, ασφάλεια και πρόσβαση σε 
πόσιμο νερό (πηγή, κρήνη, ποτάμι, λίμνη, πηγάδι). 
Όλες αυτές οι θέσεις ανεύρεσης νερού ήταν για τους αρχαίους και 
ενδιαίτημα μιας μεγάλης οικογένειας νυμφών, των Ναϊάδων. Μια 
άλλη μεγάλη οικογένεια νυμφών του νερού ήταν και οι Νηρηίδες, οι 
50 κόρες του Νηρέα. (Νηρεύς – νηρόν - νερό).  
Στο παρόν κείμενο θα ασχοληθούμε με το πόσιμο νερό πηγών και 
κρηνών. 
Οι συγγραφείς της Αρχαιότητας μας παραδίδουν πλήθος ονομάτων 
πηγών και κρηνών σε όλο το εύρος του Ελληνικού χώρου, για 
πολλές από τις οποίες υπήρχε και μια γοητευτική ιστορία, όπως 
π.χ. Κασταλία των Δελφών, η Εννεάκρουνος ή κρήνη της 
Καλλιρρόης της Αθήνας, η Δίρκη κοντά στη Θήβα, η Κυάνη στις 
Επιπολές των Συρακουσών, η Αλαλκομενεία στη Μαντίνεια, κ.ά.  
Θαυμαστές ήταν επίσης οι δύο κρήνες στην Τροία, [1] που η μία 
έδινε ζεστό νερό και η άλλη κρύο, καθώς και η κρήνη της όασης 
Σίβα, κοντά στο ιερό του Άμμωνα, που την μεν ημέρα είχε κρύο 
νερό τη δε νύχτα ζεστό.  
Η ύπαρξη πηγών ή κρηνών στην νεότερη Ελλάδα μαρτυρείται από 
τα τοπωνύμια, (οι αριθμοί σε παρένθεση δηλώνουν το πλήθος τους) 
[7]: 
Δροσοπηγή(4), Κεφαλάρι(3), Κεφαλόβρυση – Κεφαλοβρύση – 
Κεφαλόβρυσος(11), Κρήνες(1), Κρήνη(9), Κρουνοί(1), Κρύα 
Βρύση(11), Κρυόβρυση(11), Κρυονέρι(21), Κρυονέρια(1), 
Κρυόνερο(1), Κρυοπηγή(5), Κρυσταλλόβρυση(1), 
Κρυσταλλοπηγή(2), Μαυρομάτι(4), Μαυρονέρι(4), Μεγάλη 
Βρύση(5), Μεγάλο Κεφαλόβρυσο(1), Περδικόβρυση(2), 
Περδικονέρι(2), Πηγή(9), Πηγές(5).  

Πηγές και κρήνες βέβαια υπάρχουν και σε μέρη που φέρουν άλλα 
ονόματα, πολλά από τα οποία είναι διαφορετικές ή μεταφορικές ή 
κατά συνεκδοχή λεκτικές δηλώσεις της βρύσης, του κρουνού, του 
μαύρου, του κεφαλιού, του κρύου ή του δροσερού. 
Τα τοπωνύμια Μαυρομμάτι-Μαυρομάτη οφείλονται σε 
παρακείμενες πηγές, τα τοπωνύμια Μαυρονέρι είτε σε 
παρακείμενες πηγές είτε σε παρακείμενα ποτάμια με αυτό το 
όνομα, τα τοπωνύμια Δρακονέρι, σε πηγές που αναβλύζουν κάτω 
από βράχους ή σχετίζονται με θέσεις πηγών που θεωρούνταν 
στοιχειωμένες με κάποιο δράκο που φύλαγε το νερό, όπως ο 
δράκος που σκότωσε ο Κάδμος στην πηγή Τελφούσα, κοντά στη 
Θήβα. Τα τοπωνύμια Κεφαλάρι είναι δηλωτικά πηγών ή κρηνών 
με άφθονο νερό. 
Στις πηγές και κρήνες πόσιμου νερού, το νερό είναι διαυγές και 
κατά κανόνα ψυχρό (δροσερό ή κρύο) διότι προέρχεται από τα 
βάθη του εδάφους, όπου η θερμοκρασία κατά το θέρος, είναι 
χαμηλότερη του τόπου όπου βρίσκεται η πηγή. Το δροσερό ή κρύο 
νερό είναι ιδιαίτερα επιθυμητό και ευχάριστο το θέρος. 
Υπάρχουν πηγές και κρήνες όπου η διαμόρφωση της θέσης 
εκροής ή λήψης του νερού επιτείνει το αίσθημα της διαύγειας 
Όπου είναι επιθυμητό να δοθεί έμφαση στη διαύγεια του νερού 
χρησιμοποιείται το σύμβολο της διαύγειας που είναι η 
κρύσταλλος (Κρυσταλλοπηγή, Κρυσταλλόβρυση). Όπου, 
εκτός από ιδιαίτερα διαυγές, το νερό πηγών και κρηνών είναι και 
κρύο, το κρυστάλλινο ή κρύσταλλο έγινε και σύμβολο του πόσο 
πολύ κρύο είναι το νερό. Με την έκφραση «το νερό είναι 
κρύσταλλο» δηλώνεται πρώτιστα ότι είναι ιδιαίτερα κρύο και μετά 
ότι είναι διαυγές. (Εξ άλλου, τους χειμερινούς μήνες, όταν χιονίζει 
και κάνει παγωνιά, «κρουσταλλιάζουν» τα χέρια των ανθρώπων 
της υπαίθρου και στα κεραμίδια δημιουργούνται σταλακτίτες 
πάγου, τα κρύσταλλα). 
Όπου για μια πηγή ή κρήνη είναι επιθυμητό να δηλωθεί το ότι το 
νερό είναι ψυχρό, τότε μιλάμε για Δροσοπηγή, Κρυονέρι, 
Κρυόβρυση.  
Όπου επικράτησε το χαρακτηριστικό της ποσότητας του νερού 
που εκρέει από μια πηγή ή κρήνη, τότε απαντώνται τα ονόματα, 
Κεφαλάρι, Κεφαλόβρυσο, Μεγάλο Κεφαλάρι. 
Στην Ελληνική αρχαιότητα υπήρχε χαρακτηρισμός πηγών ως 
Μελάνυδρος ή Μέλαν ύδωρ και ποταμών ως Μέλας Ποταμός. 
Στους νεότερους χρόνους, σε χώρες που έζησαν ή κυριάρχησαν οι 
Σλάβοι, διαπιστώνονται θέσεις με το τοπωνύμιο Crna Voda 
(μαύρο νερό) στα δε εδάφη όπου έζησαν ή κυριάρχησαν οι 
Τούρκοι απαντώνται τοπωνύμια Καρά-σου δηλ. μαύρο νερό, ή 
παραλλαγές αυτού. Επί Τουρκοκρατίας, οι άνθρωποι ονόμαζαν 
τον Στρυμόνα, Καρά σου, τον Νέστο, Μέστα Καρά σου και τον 
Αλιάκμονα, Ιντζέ Καρά σου. [3] 
Κατά κανόνα, στην νεότερη Ελλάδα, με τον όρο μάτι (εξέλιξη της 
λέξης ομμάτιον) ονομάζεται μια πηγή όταν δεν ρέει από ψηλά, 
αλλά αναβλύζει από το έδαφος και θυμίζει την κόγχη ανθρώπινου 
ματιού και Μαυρομμάτι, όταν το μάτι (η πηγή) έχει κρύο (ψυχρό) 
νερό. 
Φαίνεται ότι το συνθετικό «μαυρο-» κληρονομήθηκε από τους 
Αρχαίους Έλληνες με την αλλαγή του μέλας σε μαύρος. Για 
παράδειγμα, ο Όμηρος αποκαλεί μέλαν το νερό κρηνών (Ιλιαδ. Φ, 
257, Οδυσ δ, 359) ή ποταμών (Οδυσ ζ 91). 
Εκτός από τις μελάνυδρες κρήνες, διαπιστώνεται και η ύπαρξη 
κρηνών με ύδωρ λευκό, όπως δύο κρήνες του Αλκίνοου και 
τέσσερις κρήνες της Καλυψώς. Σε αυτές, μας λέει ο Όμηρος, έρρεε 
ύδωρ λευκό (Οδυσ ε, 70). 
Με την ονομασία Μέλας ποταμός υπήρχε ένας ποταμός στη 
Βοιωτία, άλλος στη Θράκη, άλλος στη Μ. Ασία, κοντά στη Σίδη, και 
αλλού. 
Μια άλλη γενική παρατήρηση είναι ότι τον χαρακτηρισμό «μέλαν 
ύδωρ» τον είχε το πόσιμο νερό (κρηνών, πηγών, ποταμών) και 
ποτέ το θαλασσινό (αλμυρό νερό). 
Γιατί όμως το νερό κρηνών, πηγών και ποταμών είχε χαρακτηρι-
στεί μέλαν; 
Έλληνες φιλόσοφοι της αρχαιότητας (Εμπεδοκλής, Στράτων), 
υποστήριζαν ότι το ψυχρό (ριγαλέον) είναι και σκοτεινόχρωμο 
(δνοφόεν). 
Ο Θεόκριτος, περιγράφοντας την αρπαγή του αργοναύτη Ύλλα 
του Θειοδάμαντος και Κηΰκης ή Μινοδίκης, από τις νύμφες, στη 
Μυσία, λέει ότι η πηγή ήταν σε χαμηλό σημείο, γύρο από την 
οποία φύονται διάφορα φυτά (θρύα, κυάνεον τε χελιδόνιον, 
χλωρόν τ’ αδίαντον και θάλλοντα σέλινα και ειλιτενής άγρωστις) και 
«….κατήριπεν δ’ ες μέλαν ύδωρ αθρόος….». 
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Έχει παρατηρηθεί γενικά ότι γύρο από το σημείο που αναβλύζουν 
πηγές κρύου νερού τα εκεί φυόμενα φυτά έχουν σκοτεινό χρώμα σε 
αντίθεση με τα φυτά πηγών που το νερό τους δεν είναι κρύο. Εκεί 
τα φυτά έχουν ανοικτότερο χρώμα. 
Η λέξη κρήνη, που δηλώνει την πηγή ανεξάρτητα αν καταρρέει ή 
αναβρύζει-αναβλύζει από το έδαφος, έχει κοινή με την λέξη, κράτα 
(κεφάλι, Ευρ, Τρωάδες), κάρα (κεφάλι, Σοφ Αντιγόνη), κάρηνον. 
Λέξη ομόρριζη της κρήνης είναι και ο κρουνός. 
Η λέξη βρύση προέρχεται από το ρήμα βρύω, απ’ όπου το 
αναβρύω και το νεότερο αναβλύζω, με αλλαγή του ρ σε λ όπως 
στην περίπτωση του κόλπος – κόρφος. 
Στην αρχαιότητα το πόσιμο νερό πηγών και κρηνών, ποταμών και 
λιμνών οι άνθρωποι ονόμαζαν και ηδύ ύδωρ ή αδύ ύδωρ (ΠΑΥ) ή 
και γλυκύ ύδωρ.  
Πηγή της οποίας το νερό δεν ήταν πόσιμο αλλά πολύ διαβρωτικό 
ήταν το νερό της Στυγός, (ΠΑΥ), στο οποίο οι Ολύμπιοι θεοί 
έπαιρναν το βαρύτερο όρκο τους.  
Υπήρχαν και πηγές με ιαματικές ιδιότητες όπως η Άλυσσος πηγή, 
στους Λουσούς Αρκαδίας, που με το νερό της θεραπεύονταν όσοι 
είχαν δαγκωθεί από λυσσασμένα ζώα. (ΠΑΥ). 
Στη γενέτειρα του γράφοντος, περιοχή Μεγαλόπολης, στην 
Αρκαδία, υπάρχει η παραποτάμια θέση, το Κεφαλάρι, όπου 
υπήρχε η ονομαστή πηγή, η Κούρμπενη, με άφθονο και πολύ 
κρύο νερό. Στην ίδια περιοχή αλλά και στη Γορτυνία, η ολόμαυρη 
γίδα ονομάζεται Κόρμπα. Είναι ενδεχόμενο, από τον καιρό της 
Φραγκοκρατίας, στην Πελοπόννησο, να πέρασε στα λαϊκά 
στρώματα, με κάποιο άγνωστο σε μας τρόπο, το γαλλικό Corbeau 
= κοράκι, που είναι σύμβολο του μαύρου χρώματος. Έτσι η 
ολόμαυρη γίδα ονομάστηκε κόρμπα και η τοπική Μελάνυνδρος 
πηγή του χωριού, Κούρμπενη. 
Βιβλιογραφία 
1. Όμηρος, Ιλιάς, Εκδ. Κάκτος,  
2. Όμηρος, Οδύσσεια, Εκδ. Κάκτος 
3. Α. Περί Βλάχων Β. Κρήνη Μελάνυδρος – Μέλαν ύδωρ – Μαυρομμάτι – 

CZINA VODA, Γεωργίου Ι. Καρβελά, Εκδ. Γ.Β.Γριτσόπουλος Αθήνα 
1997 

4. Θεόκριτος, Ειδύλλια, Εκδ. Κάκτος 
5. Ευριπίδης, Τρωάδες, Εκδ. Κάκτος 
6. Σοφοκλής, Αντιγόνη, Εκδ. Κάκτος 
7. Ελλάς, οδικοί τουριστικοί χάρτες, Στέλιος Καπρανίδης, Εκδόσεις – 

Χαρτογραφήσεις, 30ή έκδοση. 
8. Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις, Εκδ. Κάκτος 

Γ.Α.Τ. 
 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

3
PT έλα κι εσύ 

1    διδιάστατος – τριδιάστατος 
(πρόσθετα παραδείγματα) 

Σχετικά με το θέμα αρ. 7 της «Γωνιάς του ΓΕΣΥ» του προηγού-
μενου φύλλου, ο αναγνώστης του «Ο» και εκλεκτό ιδρυτικό μέλος 
της ΕΛΕΤΟ, Γιάννης Βουλιουρής, Φυσικός-Ηλεκτρονικός, μας 
έστειλε, με ηλ-μήνυμά του, τα πρόσθετα παραδείγματα: 

«...  
Τρίγωνο (= μέ τρεῖς γωνίες καί ὄχι τρίσγωνο = μέ μία 
γωνία τρεῖς φορές) 
Τρισάθλιος (= τρεῖς φορές ἄθλιος καί ὄχι τριάθλιος = 
μέ τρεῖς ἀθλιότητες) 
Τρισκατάρατος (= τρεῖς φορές καταραμένος καί ὄχι 
τρικατάρατος = μέ τρεῖς κατάρες) ἀλλά τρικάταρτος (= 
μέ τρία κατάρτια καί ὄχι τρισκάταρτος = μέ ἕνα κατάρτι 
τρεῖς φορές) 
Διήμερο (= διάστημα δύο ἡμερῶν καί ὄχι δισήμερο = 
μιᾶς ἡμέρας δύο φορές)» 

2    Ένας οροβριθής τίτλος Ευρωπαϊκού 
Προτύπου 

Ύστερα από ερώτημα της Χριστίνας Καπράνου (ΕΛΟΤ) και 
σχετική πρόταση του προέδρου, το ΓΕΣΥ, υιοθέτησε ελληνική 
απόδοση του τίτλου του παρακάτω Ευρωπαϊκού Προτύπου, όπου 
γίνεται χρήση ελληνικών ισοδύναμων τηλεπικοινωνιακών όρων της 
Βάσης TELETERM (www.moto-teleterm.gr ).  
                                                 
3  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

Αγγλικός τίτλος: 

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 

Περιεχόμενοι όροι: 

multi-pair cable -> πολύζευγο καλώδιο 
high bit rate digital access -> ψηφιακή πρόσβαση 

υψηλού δυφιορρυθμού, υψίρρυθμη ψηφιακή 
πρόσβαση 

high bit rate digital access telecommunication network 
-> τηλεπικοινωνιακό δίκτυο υψίρρυθμης ψηφιακής 
     πρόσβασης 
indoor cable -> καλώδιο ενδοκτιριακής εγκατάστασης, 
                          καλώδιο εσωτερικής εγκατάστασης, 
                          ενδοκτιριακό καλώδιο 
cable quad -> τετραδική πλέξη καλωδίου, τετράδα 

καλωδίων 
star quad -> αστεροτετράδα 
multi-pair/quad  cable -> πολύζευγο καλώδιο 

τετραδικής πλέξης 
multi-dwelling unit (MDU) -> συγκρότημα κατοικιών 
cable shaft -> φρέαρ καλωδίων 
multi-dwelling unit shaft -> φρέαρ (καλωδίων) συ-

γκροτήματος κατοικιών 
support a service -> υποστηρίζω υπηρεσία 
universal service -> καθολική υπηρεσία 
support universal services -> υποστηρίζω καθολικές 

υπηρεσίες 
over IP, over Internet Protocol -> μέσω IP, μέσω 

Πρωτοκόλλου Ίντερνετ 

Ελληνικός τίτλος: 

EN 50407-2   Πολύζευγα καλώδια που χρησιμοποιούνται σε 
τηλεπικοινωνιακά δίκτυα υψίρρυθμης ψηφιακής πρόσβα-
σης – Μέρος 2: Ενδοκτιριακά πολύζευγα καλώδια τετραδικής 
πλέξης για εγκατάσταση σε φρέατα (καλωδίων) συγκροτημά-
των κατοικιών που υποστηρίζουν καθολικές υπηρεσίες, xDSL 
και εφαρμογές έως και 100 MBit μέσω IP 

Είναι γεγονός ότι η ελληνική απόδοση του τίτλου ενός προτύπου, 
πολλές φορές, αποτελεί ένα μικρό έργο Ορολογίας... 

Κ.Β. 
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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... 
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Παράσταση και αναπαράσταση 
Για κάμποσα χρόνια αντιμετωπίσαμε και εξακολουθούμε να 
αντιμετωπίζουμε, στην ορολογική εργασία των συλλογικών μελών 
της ΕΛΕΤΟ (ΜΟΤΟ1, ΤΕ48/ΟΕ12. και ΤΕ2/ΟΕ53) και σε άλλα 
όργανα τυποποίησης (επιτροπές ή ομάδες του ΕΛΟΤ), την 
απόδοση με ελληνικό ισοδύναμο όρο της αγγλικής λέξης 
representation, είτε ως αυτοδύναμου όρου στα αντίστοιχα 
θεματικά πεδία είτε ως συνθετικού πολυλεκτικότερων σύμπλοκων 
όρων (Στη Βάση όρων TELETERM (http://www.moto-
teleterm.gr/search_gr.asp) υπάρχουν 112 λήμματα, στη Βάση όρων 
INFORTERM (http://inforterm.cs.aueb.gr/greek/search.php) υπάρ-
χουν 35 λήμματα και στη Βάση όρων ACOUTERM4 υπάρχουν 6 
λήμματα με αγγλικούς όρους που περιέχουν τη λέξη 
representation). 
Έγιναν επανειλημμένες συζητήσεις για την επιλογή ανάμεσα στην 
παράσταση και στην αναπαράσταση, δύο αποδόσεις που 
εναλλάσσονταν στη χρήση τους. Η αιτία δεν ήταν άλλη παρά η 
ύπαρξη, στην αγγλική λέξη, του (λατινικής προέλευσης) 
προθήματος re- που οδηγούσε «τυφλά» (με τη διαδικασία του 
μεταφραστικού δανεισμού) στην επιλογή ελληνικής λέξης η οποία 
θα περιείχε το ισοδύναμο αυτού του προθήματος στα ελληνικά, που 
είναι το πρόθημα ανα- ή και το διπλό πρόθημα επανα- ή ακόμα και 
το δημοτικότερο ξανα-. Όμως, είναι ορολογική αρχή ότι η 
οροδότηση μιας έννοιας ξεκινά πάντοτε από τον ορισμό της και – 
εάν πρόκειται για δευτερογενή οροδοσία – συνεπικουρείται χωρίς 
να δεσμεύεται από την μορφολογία του πρωτογενούς 
(ξενόγλωσσου) όρου (Αναλογικός Κανόνας της Ονοματοδοσίας: 
http://www.eleto.gr/download/BooksAndArticles/AnalogueRuleOfNa
ming-Ed2_GR_EAFT.pdf). 
Ας δούμε με ποια σημασία υπεισέρχεται η λέξη representation 
στους αγγλικούς όρους για τους οποίους συζητάμε. Από το έγκυρο 
λεξικό Random House Webster’s έχουμε ως πρώτες σημασίες της 
λέξης:  την ενέργεια του ρήματος represent και την κατάσταση του 
παθητικού ρήματος be represented. Από τις 16 σημασίες του 
ρήματος represent και από τις 15 σημασίες του ουσιαστικού 
representation καμία δεν περιέχει επανάληψη, δηλαδή την έννοια 
του «ξανά». Ας εξετάσουμε – με τους αριθμούς τους – αυτές που 
μας ενδιαφέρουν (σε δική μας μετάφραση): 
represent (ρήμα με προφορά: [ρεπριζέντ]) 
1. εκφράζω, κατασημαίνω, αντιπροσωπεύω ή υποδηλώνω όπως 

κάνει μια λέξη, ένα σύμβολο ή κάτι παρόμοιο: Σ’ αυτόν τον 
πίνακα η γάτα represents το κακό, ενώ το πουλί το καλό. 

                                                 
1 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 Τηλε-
πικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), στο πλαίσιο επίσημης συνεργασίας με τον 
Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 

2 ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1: Ομάδα Εργασίας 1 “Ορολογία Πληροφορικής” της Τε-
χνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ48 «Ηλεκτρονική Επεξεργασία Πληροφοριών», 
του ΕΛΟΤ. Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ. 

3 ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5: Ομάδα Εργασίας 5 “Ηχομόνωση” της Τεχνικής Επιτροπής 
ΕΛΟΤ/ΤΕ2 «Περιβάλλον», του ΕΛΟΤ. Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ. 

4  ACOUTERM: Βάση Όρων Ακουστικής (αδημοσιοποίητη). 

7. παρουσιάζω ή απεικονίζω στον νου. 
representation (ουσιαστικό) 
1. η ενέργεια του represent 
2. η κατάσταση του be represented 
3. έκφραση ή κατασήμανση με κάποιον όρο, χαρακτήρα, 

σύμβολο ή κάτι παρόμοιο 
9. παρουσίαση στον νου, όπως μιας ιδέας ή εικόνας 
10. νοητική εικόνα ή ιδέα που παρουσιάζεται με αυτόν τον τρόπο: 

έννοια. 
11. η ενέργεια της απεικόνισης ή άλλης απόδοσης σε ορατή 

μορφή 
12. εικόνα, σχήμα, άγαλμα κτλ. 

Το ίδιο λεξικό, όμως, περιέχει και ένα άλλο ρήμα, που γράφεται 
re-present (με ενωτικό και με διαφορετική προφορά: [ριπριζέντ]) 
στο οποίο το πρόθημα re- δηλώνει επανάληψη· όμως, το ρήμα 
αυτό δεν σχετίζεται με το represent, αλλά με το present (= 
παρουσιάζω) δηλαδή: re-present = επανα-παρουσιάζω. Αυτό και 
το παράγωγό του re-presentation θα μπορούσε να αντιστοιχίσει 
κανένας με τα νεοελληνικά αναπαριστώ/αναπαριστάνω και 
αναπαράσταση. 
Ας πάμε, όμως, και στα λατινικά από τα οποία δανείστηκε το ρήμα 
και το ουσιαστικό η αγγλική. Στα λατινικά1) το πρόθημα re- εκτός 
από τη σημασία «ξανά», «πάλι» έχει και τη σημασία «έναντι», 
«ενώπιον» και ενώ το λατινικό ρήμα repraesento έχει και τις δύο 
σημασίες (παρουσιάζω πάλι, φέρνω μπροστά μου, «παρίστημι, 
αναπαρίστημι, πρό των οφθαλμών τίθημι»2)), το ουσιαστικό 
repraesentatio είχε μόνο τη σημασία «ζωηρή/έντονη παρουσίαση, 
ή ζωντανή περιγραφή»1) και «παράστασις, υποτύπωσις»2) 
Ας δούμε τώρα και τι λένε τα ελληνικά λεξικά σχετικά με τα ρήματα 
παρίστημι/παριστώ/παριστάνω και αναπαριστώ/αναπαρι-
στάνω και τα ουσιαστικά παράσταση και αναπαράσταση: 

Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ (Μέγα Λεξικόν Όλης της Ελληνικής Γλώσσης) 
παρίστημι: 1. ίστημι, στήνω, θέτω, τοποθετώ πλησίον τινός || 
τάσσω, φέρω, παρουσιάζω ενώπιον τινός..., 14. φέρω, 
παρουσιάζω εις τον νουν τινός, εις τους νοερούς οφθαλμούς τινός, 
υποβάλλω, εμπνέω, ..., 18) μτγν. περιγράφω, δεικνύω, 
παριστάνω, παρουσιάζω. (αντί του παρίστημι χρησιμοποιούνται 
και τα παριστάνω και παριστώ)  
παράστασις: 1 το ιστάναι, θέτειν, ωθείν, τινα κατά μέρος, το 
απωθείν, το απομακρύνειν ... 2 το παριστάνειν, θέτειν εμφανώς τι 
ενώπιόν τινός, εξήγησις, απόδειξις 
αναπαριστώ (αναπαρίστημι δεν υπάρχει στον Δ.Δ.), νεώτ. και 
αναπαριστάνω: παριστώ τι εκ νέου, κάμνω αναπαράστασιν || ειδ. 
περιγράφω εναργώς και πιστώς γεγονός τι: εν τη εκθέσει του ο 
πλοίαρχος αναπαρέστησεν πλήρως την τραγωδίαν του ναυαγίου 
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αναπαράστασις: η εκ νέου παράστασις, αποτύπωσις: ... 
αναπαράστασις παρωχημένων πολιτισμών, αναπαράστασις 
αρχαίου ναού, ..., αναπαράστασις εγκλήματος 

ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ (Ιδρ. Τριανταφυλλίδη) 
παριστάνω: 1. παρουσιάζω, εμφανίζω, περιγράφω κτ. ως τέτοιο ή 
αλλιώτικο (κυρ. με προφορικό ή με γραπτό λόγο), εκθέτω... 
2. αποδίδω, απεικονίζω, συμβολίζω αφηρημένες έννοιες ή σχέσεις 
με τρόπο που τις κάνει αντιληπτές, αισθητές. 3. αποδίδω, 
απεικονίζω κτ. με εικαστικά μέσα... 
παράσταση: 1. η απόδοση συγκεκριμένων αντικειμένων ή 
αφηρημένων εννοιών, σχέσεων κτλ. κατά τρόπο που να τα 
κάνει αισθητά (κυρ. με την όραση, με την ακοή) καθώς και τα ίδια 
τα πράγματα, έννοιες, σχέσεις που αποδίδονται έτσι:  H ~ της 
πράξης της πρόσθεσης γίνεται με το σύμβολο +. H ~ του 
φθόγγου [o] γίνεται με τα γράμματα ο και ω. || Γραφική ~, διάγραμμα 
που απεικονίζει τη σχέση ανάμεσα σε μεταβλητές 
ποσότητες: Γραφική ~ εξίσωσης / ανύσματος. || (μαθημ.) σύνολο ή 
συνδυασμός αριθμών, γραμμάτων και συμβόλων που καθορίζουν 
πράξεις οι οποίες πρέπει να εκτελεστούν: Aλγεβρική ~. 2. η 
απόδοση, η απεικόνιση του εσωτερικού ή εξωτερικού κόσμου 
με εικαστικά μέσα: Zωγραφική ~. Aγγεία με γεωμετρικές 
παραστάσεις. Παραστάσεις με σκηνές κυνηγιού. 3. (ψυχ.) εικόνα 
προγενέστερου αισθήματος ή αντίληψης που διατηρείται στη 
μνήμη, στο υποσυνείδητο και μπορεί να αναπαραχθεί 
αυτόματα (χωρίς να χρειάζονται τα αρχικά ερεθίσματα): 
Aκουστικές / οπτικές / μνημονικές / φανταστικές παραστάσεις. 
Aνάπλαση παραστάσεων. Tου έμειναν στη μνήμη εφιαλτικές 
παραστάσεις από το αεροπορικό δυστύχημα... 
αναπαριστάνω: κάνω αναπαράσταση ενός γεγονότος ή 
πράγματος: Aυτόπτες μάρτυρες θα αναπαραστήσουν τα γεγονότα 
μπροστά στο δικαστήριο. Mακέτα που αναπαριστάνει την αρχαία 
Πομπηία / Ολυμπία. 
αναπαράσταση: η ενέργεια ή το αποτέλεσμα του 
αναπαριστάνω. α. θεατρική ή κινηματογραφική παράσταση ενός 
γεγονότος, έτσι όπως έγινε ή γινόταν σε κάποια χρονική στιγμή ή 
περίοδο: ~της πορείας του Xριστού προς το Γολγοθά. ~ του 
βλάχικου γάμου. || ~ του εγκλήματος, εικονική επανάληψή του από 
το δράστη στον ίδιο χώρο και μπροστά στα αρμόδια αστυνομικά και 
δικαστικά όργανα. β. εικαστική ή γραφική παράσταση γεγονότος ή 
κατασκευής που δεν υπάρχει ή που δεν έχει πλέον τη μορφή που 
είχε: ~ της Aκρόπολης όπως ήταν στους κλασικούς χρόνους. 

ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Γ. Μπαμπινιώτη) 
παριστάνω: 1. αποδίδω (κάτι) με εικόνα, σχέδιο, γλυπτό, κτλ., 
απεικονίζω: οι πίνακες αυτοί παριστάνουν νεκρές φύσεις || τι 
παριστάνει αυτό το γλυπτό; 2...  Επίσης (λαϊκ.) παρασταίνω κ. 
(λόγ.) παριστώ. 
παράσταση: 1. ... 2. η απόδοση με συγκεκριμένο τρόπο 
αφηρημένων πραγμάτων ώστε να γίνονται αισθητά, απτά... 
3. καθετί που αποδίδεται με συγκεκριμένο τρόπο... 4. (ειδικ.) 
εικαστική αποτύπωση (συγκεκριμένων ή αφηρημένων) εικόνων από 
τον εξωτερικό ή εσωτερικό κόσμο... 
αναπαριστάνω: παριστάνω πιστά κάτι, αποδίδω με πιστότητα: το 
σχέδιο αναπαριστάνει μια ημέρα στην αρχαία αγορά. Και 
αναπαριστώ. 
αναπαράσταση: 1. η εκ νέου παράσταση, επανάληψη ή 
απομίμηση γεγονότος ή πράξεως: η ~ των Ολυμπιακών Αγώνων... 
2. η ζωγραφική ή πλαστική απεικόνιση χρονικά προγενέστερου ή 
αρχαίου καλλιτεχνικού έργου... 3. ΝΟΜ. αναπαράσταση 
εγκλήματος... 

Ώστε: 
παράσταση ενός πράγματος, μιας έννοιας ή ενός 
γεγονότος είναι η απόδοσή τους με απτά, αισθητά, 
αντιληπτά μέσα ή η μνημονική εικόνα τους. 
αναπαράσταση ενός πράγματος, μιας έννοιας ή ενός 
γεγονότος τα οποία δεν υπάρχουν πλέον  είναι η τωρινή, 
η νέα (εκ νέου) παράστασή τους ή απομίμησή τους  

Από όλα τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι: 
για τις σημασίες των represent και representation που εξετάσαμε 
οι κατάλληλοι ισοδύναμοι ελληνικοί όροι είναι: 

represent -> παριστάνω / παριστώ 
representation -> παράσταση 

και ας αφήσουμε τα αναπαριστώ και αναπαράσταση στον δικό 
τους ρόλο. 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται μερικοί από τους όρους των 
Βάσεων Όρων που προαναφέρθηκαν, οι οποίοι περιλαμβάνουν 
την λέξη representation ως συνθετικό. 

Αγγλικός όρος Ελληνικός όρος 
abstract representation  αφηρημένη παράσταση  
analog representation  αναλογική παράσταση  
auditory representation ακουστική παράσταση 
binary representation δυαδική παράσταση 
character representation παράσταση χαρακτήρων 
coded representation κωδικευμένη παράσταση 
complex representation μιγαδική παράσταση 
data representation παράσταση δεδομένων 
decimal representation δεκαδική παράσταση 
diagrammatic 
representation διαγραμματική παράσταση 

digital representation  ψηφιακή παράσταση  
discrete representation  διάκριτη παράσταση  
graphical representation  γραφική παράσταση  
hexadecimal representation δεκαεξαδική παράσταση 
image representation παράσταση εικόνας 
information representation παράσταση πληροφοριών 
internal representation εσωτερική παράσταση 

knowledge representation  γνωσιοπαράσταση, 
παράσταση γνώσεων  

logical representation λογική παράσταση 
monochrome 
representation μονοχρωματική παράσταση 

numeric representation  αριθμική παράσταση  
phonetics-prosodic 
representation 

φωνητικο-προσωδιακή 
παράσταση 

physical representation φυσική παράσταση 
pictorial representation εικονογραφική παράσταση 
polynomial representation πολυωνυμική παράσταση 
positional representation  θεσιακή παράσταση  
psychoacoustic sound 
representation 

ψυχοακουστική ηχητική 
παράσταση 

psychophysical 
representation ψυχοφυσική παράσταση 

raster representation παράσταση 
ψηφιδοπλέγματος 

script representation σεναριακή παράσταση 
signal representation παράσταση σήματος 
spatial representation χωρική παράσταση 
spectral representation φασματική παράσταση 
standardised representation τυποποιημένη παράσταση 
static representation στατική παράσταση 
structured representation  δομημένη παράσταση  
three dimensional 
representation τριδιάστατη παράσταση 

uniform representation ομοιόμορφη παράσταση 
visual representation οπτική παράσταση 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
1) Cassell’s New Latin-English and English-Latin Dictionary, 1959 
2) Λατινοελληνικόν Λεξικόν, Ευστρ. Τσακαλώτου 

Κ.Β. 
 

Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με την Ορολογία 
(Διαρκής Κατάλογος του «Ο») 

Ο κατάλογος Συνεδρίων/Συμποσίων/Σεμιναρίων που δημοσιεύεται 
παρακάτω περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν σχέση με 
Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, ή έχουν 
πρόσφατα διεξαχθεί. Η πληροφόρηση του «Ο» για τις εκδηλώσεις 
αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή ηλεκτρονική ενημέρωση 
της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέντρο Πληροφοριών για 
την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/), και από την EAFT 
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(Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-aet.net ), των οποίων η 
ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
1. Διεθνές Συνέδριο: "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/riterm-
2012/riterm-2012.html) 

3. 4η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων, 23, 24 και 25 
Μαΐου 2013 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 

4. 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, Αθήνα, 4-10 Αυγούστου 
2013 (http://www.wcp2013.gr/). 

Κ.Β. 
 

Ορολογικοί πόροι 
Βάσεις όρων – γλωσσάρια – ορολόγια 

1. Εθνική Βάση Όρων STRUNA για την κροατική γλώσσα 
(33.000 κροατικοί όροι από 18 θεματικά πεδία 
(http://struna.ihjj.hr/en/) 

2. Ορολογία των Ολυμπιακών Αγώνων από την 
Βαρκελώνη 1992 έως το Λονδίνο 2012 
(http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/114/) 

(Βλέπε και επόμενο άρθρο). 
 

Διεθνής εργομήγυρη  
για τις εθνικές βάσεις όρων 

Στις 10 Οκτωβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε στο Όσλο η διεθνής 
εργομήγυρη TERMINTRA με σκοπό την εξέταση των διάφορων 
επόψεων των εθνικών «τραπεζών όρων» και ανταλλαγή 
πληροφοριών και εμπειριών από την λειτουργία τους (γενικά, 
οργάνωση, περιεχόμενα, χρήστες, τεχνολογία). Παραθέτουμε, 
παρακάτω, έναν πρώτο κατάλογο αυτών των βάσεων όρων από 
έγγραφο της εργομήγυρης. 
 

Χώρα ή 
Περιοχή 

Τράπεζα όρων 

Basque 
country 

Euskalterm 

URL: http://www1.euskadi.net/euskalterm/ 
Bretagne TermOfis 

URL: http://www.ofis-
bzh.org/fr/ressources_linguistiques/index-
termofis.php 

Canada Termium 
URL: http://www.termium.com 

Catalonia Cercaterm 
URL: http://www.termcat.cat/ 

Croatia Struna 
URL: http://struna.ihjj.hr/ 

Czech 
Republic 

Terminology Database 

URL: http://www.vlada.cz/en/evropske-
zalezitosti/terminologicka-databaze/terminology-
database-41343/; 
http://isap.vlada.cz/dul/zavaznet.nsf/ca?OpenView 

Denmark Dansk termbank 
URL: under development 

Estonia Esterm 
URL: http://mt.legaltext.ee/esterm/ 

Finland Tieteen kansallinen termipankki (TTP) 
URL: http://tieteentermipankki.fi/wiki/Termipankki:Etusivu 

France FranceTerme 
URL: http://franceterme.culture.fr/FranceTerme/ 

Greece Teleterm, Inforterm, Termterm 
URL: http://www.eleto.gr/en/termbases.htm 

Iceland Orðabanki 

URL: http://www.ismal.hi.is/ob/ 
Ireland Focal.ie 

URL: http://www.focal.ie/Home.aspx 
Latvia Terminologijas portals 

AkadTerm 
URL: http://termini.letonika.lv/ 

http://termini.lza.lv/term.php 
Lithuania Terminų bankas 

URL: http://terminai.vlkk.lt/pls/tb/tb.search 
Norway Snorre 

Norsk termbank 
URL: http://www.standard.no/termbasen/ 

under development 
Sápmi Risten 

URL: http://www.risten.no/exist/risten/index.html 
Slovakia STD (Slovak terminology database) 

URL: http://data.juls.savba.sk/std/ProjectInformation 
Slovenia Termis 

URL: http://www.termis.fdv.uni-lj.si/index-en.html 
Sweden Rikstermbanken 

URL: http://www.rikstermbanken.se 
Switzerla
nd 

Termdat 

URL: http://www.termdat.ch/ 
Turkey TDK Bilim ve sanat terimleri 

URL: http://www.tdk.gov.tr/ 
Wales MAES-T 

URL: http://maes-t.com/ 
Κ.Β. 

Συνάντηση μεγάλων πνευμάτων 
Βασισμένος στο επικό μεσαιωνικό ποίημα El Cid, ο Pierre 
Corneille στα 1636, έγραψε την τραγικοκωμωδία με τίτλο Le Cid.  
Σε κάποιο σημείο του έργου ο ποιητής λέει: 

«Mais aux âmes bien nées 
La valeur n’ attend pas 
Le nombre des années». 

Και σε δική μου μετάφραση: 
«Στις καλογεννημένες ψυχές, η αρετή, δεν 
εξαρτάται από το πότε αυτές γεννήθηκαν». 

Ταξιδεύοντας πίσω στο χρόνο και διαβάζοντας ένα μικρό 
απόσπασμα που διασώθηκε, από το λόγο Προς Μνησίμαχον, του 
μεγάλου ρήτορα Λυσία (455 – 380 π.Χ.), διαπιστώνουμε ότι ο 
ποιητής Καρκίνος είπε κάποτε: 

«…τας γάρ εμφύτους 
ορθώς παγείσας….φρένας, 
ουδείς επαίρει καιρός εξαμαρτάνειν» 

και σε μετάφραση Γεωργίου Κ. Κυριαζή [1]: 
«τον από τη φύση καλοθεμελιωμένο νού, 
καμιά περίσταση δεν σπρώχνει σε αμαρτία» 

Κατά την ταπεινή μου άποψη «αι έμφυτοι ορθώς παγείσαι φρένες» 
δεν είναι άλλο παρά οι «âmes bien nées», που η αρετή τους δεν 
εξαρτάται από το πότε γεννήθηκαν επειδή καμιά περίσταση δεν τις 
σπρώχνει σε αμαρτία. 
Με χρονική διαφορά 2000 ετών περίπου, δύο μεγάλοι άνδρες 
διατύπωσαν το ίδιο πράγμα, με ισοδύναμα περίτεχνα λεκτικά 
σχήματα. 

Σημείωση 
Μαρτυρούνται δύο τραγικοί ποιητές με το όνομα Καρκίνος ως εξής: 
Καρκίνος ο Ξενοτίμου ο Θορικός (5ος π.Χ.αιώνας): στρατηγός στον 
Πελοποννησιακό πόλεμο, γενάρχης χορευτών και τραγικός ποιητής. (ΔΣ). 
Καρκίνος ο Θορικός (4ος π.Χ.): τραγικός ποιητής, εγγονός του ομωνύμου 
τραγικού ποιητή, που έζησε στην αυλή του Διονυσίου του Νεοτέρου και 
φέρεται ότι έγραψε 160 έργα από τα οποία 11 κέρδισαν σε αγώνες. (ΔΣ). 

Βιβλιογραφία 
ΔΣ: Διόδωρος Σικελιώτης 
[1]: Λυσίας, Άπαντα, Εκδόσεις Κάκτος, Αθήνα, 1993 

Γ.Α.Τ. 
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Αζαλέη ύλη και ζαλιά 

Στη Ραψωδία ι, στίχοι, 233 – 234, [1], της Οδύσσειας του Ομήρου, 
λέει ο ποιητής για τον Κύκλωπα Πολύφημο, όταν μπαίνει στη 
σπηλιά του: 

«..φέρε δ’ όβριμον άχθος, ύλης αζαλέης,…». 
«μετέφερε δε τεράστιο βάρος από ξερά ξύλα…» 

Το επίθετο αζαλέος, -η, ον, είναι ποιητικός τύπος του ξηρός, [5] και 
παράγεται από το ρήμα άζω, αζαίνω, αζάνω, καταζαίνω, [3] δηλ. 
ξηραίνω και άζομαι δηλ. ξηραίνομαι,. Άλλες λέξεις της ίδιας ρίζας 
είναι η άζα, η ζέστη του ηλίου, η αζήνη και πιθανόν ο Αζάν (γεν. 
του Αζάνος), γιός του Λυκάονα, γενάρχης του πολυπλάνητου 
αρκαδικού λαού των Αζάνων (ιωνιστί Αζήνων), καθώς και η χώρα 
αυτών, η Αζανία. 
Φαίνεται ότι ο τρόπος μεταφοράς (στους ώμους) της «αζαλέης 
ύλης» δημιούργησε δια μέσου των αιώνων, την έννοια του τρόπου 
μεταφοράς στους ώμους και το «αζαλέη», έγινε ο τρόπος 
μεταφοράς της «ύλης», των ξύλων. Ύλη αζαλέη< αζαλέη <ζαλιά.  
Φαντάζομαι ότι είναι ο ίδιος μηχανισμός από τον οποίο η έκφραση 
«σκωλήκων βρώμα» δηλ. τροφή σκωλήκων, έκανε την λέξη 
«βρώμα» συνώνυμη της βρώμας – βρόμας. 
Στην Αρκαδία, οι άνθρωποι προσέθεταν ένα άλφα στην αρχή των 
λέξεων [2]: Βασκαντούρι-αβασκαντούρι, γνάρι – αγνάρι (ίχνος), 
γρασκελιά – αγρασκελιά (δρασκελιά), αλαίμαργος – αλαίρμαγος – 
λαίμαργος, αλυγαριά – λυγαριά, αμπουκιά – μπουκιά, αφαλαρίδα – 
φαλαρίδα (το φυτό κενταύρεια του ηλιοστασίου).  
Είναι πιθανό, επίσης και μέσα από αυτό το φαινόμενο, να 
θεωρήθηκε ότι το «αζαλέη» ήταν αρχικά «ζαλέη», που στη συνέχεια 
εξελίχθηκε σε «ζαλιά». 
Στο χωριό μου, Βουτσαρά Αρκαδίας, από τα χωριά της 
Μεγαλοπόλεως, οι άνθρωποι έλεγαν: 
«Έφερα μια ζαλιά ξύλα», δηλ. έφερα στην πλάτη μου, στους 
ώμους, ένα φορτίο ξύλα, όχι με κάποιο υποζύγιο. 
«Γιατί ζαλώθηκες έτσι;» δηλ. γιατί φορτώθηκες στην πλάτη έτσι; 
«Θα το πάω ζαλιά», δηλ. θα το φορτωθώ στους ώμους και θα το 
πάω. Εδώ το ζαλιά είναι επίρρημα.  
Στο βιβλίο του Γορτύνιου Γιάννη Α. Μαθέ [2], σελίδα 145, 
διαβάζουμε επίσης: 
Ζαλιά: φορτίο πάνω στις πλάτες ενός ατόμου. Κυρίως τα κλαδιά 

από πουρνάρια, που κουβαλούσαν οι γυναίκες, δεμένα 
στις πλάτες τους. 

Ζαλούκα: Καβάλα στο σβέρκο, πάνω στους ώμους, 
Ζαλώνομαι: Φορτώνομαι στην πλάτη φορτίο, 
Επίσης, στο βιβλίο της Ακακίας Κορδόση [4] σελ. 30, διαβάζουμε: 
Ζαλιά ή ζαλώνομαι: φορτίο με ξύλα που έφερναν πάνω στην 

πλάτη οι χωρικές για τα πουλήσουν στην πόλη και 
φώναζαν «Ζαλιά, φιλ’ναααδα!» 

Βιβλιογραφία 
[1]  Όμηρος, Οδύσσεια, εκδόσεις Κάκτος, Αθήνα, 1992 
[2] Παροιμίες και ιδιωματικές εκφράσεις Αρκαδίας, Λεξικό ντοπιολαλιάς 

Αρκαδίας, Γιάννη Α. Μαθέ,  Πειραιάς 2009,  
[3]  Λεξικό Liddell-Scott,  
[4]  Μιλήστε Μεσολογγίτικα, Ακακία Κορδόση, β΄ έκδοση συμπληρωμένη, 

Αθήνα 1983, 
[5]  Λεξικόν Ομηρικόν, περιέχον πάσας τας Παρ’ Ομήρω και τοις Ομηρίδαις 

λέξεις, Εν Αθήναις, 1901, Βιβλιοεκδοτικά Καταστήματα Αναστασίου Δ. 
Φέξη. 

Γ.Α.Τ. 
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PT έλα κι εσύ 

Το άγμα 
Ένας φθόγγος της ελληνικής που δεν 
συμβολίζεται με δικό του γράμμα 

Κάθε αναγνώστης του «Ο» που έχει εκφέρει, κάποια στιγμή, τη λέξη 
άγχος θα παρατήρησε ότι εκείνο το γάμα <γ> στη γραφή της λέξης 
δεν αντιπροσωπεύει τον φθόγγο [γ] όπως αυτός ακούγεται π.χ. στη 
λέξη <γάτα> ή στη λέξη <γεφύρι>, αλλά συμβολίζει εκείνον τον 

                                                 
5  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

ρινικό φθόγγο ο οποίος σχηματίζεται στο πίσω μέρος του 
ουρανίσκου (στη μαλακή υπερώα) και ο οποίος δεν ακούγεται σαν 
[γ], αλλά πλησιάζει προς τον φθόγγο [n] (<ν>) με τη διαφορά ότι ο 
φθόγγος [n] σχηματίζεται στο μπροστινό μέρος του στόματος 
(γλωσσοφατνιακό). Αυτός, λοιπόν, ο φθόγγος, αυτό το ουρανικό 
(μαλακοϋπερωικό) νι – που, στη γραφή, συμβολίζεται με το 
γράμμα γάμα – είναι το άγμα (παράγωγο του αρχαίου ἂγνυμι = 
θραύω) που συμβολίζεται με το σύμβολο ŋ στο Διεθνές Φωνητικό 
Αλφάβητο. Άγμα, όμως, λέγεται και το ίδιο το σύμβολο αυτό. Τα 
αγγλικά ισοδύναμα (βλέπε ορισμούς παρακάτω) είναι: 

άγμα -> 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) 
 
Το άγμα, όμως, δεν είναι καθόλου σπάνιο στα ελληνικά. Μερικές 
ελληνικές λέξεις με άγμα, δίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Λέξη Προφορά Λέξη Προφορά 
αγχος [áŋχos] άγγαρία [aŋgaría] 

αγχόνη [aŋχóni] σφίγγα [sfíŋga] 

έγχορδο [éŋχorδo] αγκάθι [aŋgáθi] 

έγγραφο [éŋγrafo] έγκατα [éŋgata] 

εγγενής [eŋjenís] πάγκος [páŋgos] 

συγγραφέας [siŋγraféas] σπόγγος [spóŋgos] 

άτεγκτος [áteŋktos] σάλπιγγα [sálpiŋga] 

ελέγχω [eléŋχo] σαλπιγκτής [salpiŋktís] 

έλεγξα [éleŋksa] πλαγκτόν [plaŋktón] 
 

Κ.Β. 
 

«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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Συντάκτες φύλλου:  Κώστας Βαλεοντής, Γιώργος Α. Τσιάμας 
Εκδοτική Ομάδα:  Κώστας Βαλεοντής, Θεόφιλος Βαμβάκος, 

Άννα Νικολάκη, Κατερίνα Ζερίτη, Τάνια Βαλεοντή 
Τηλέφωνα:  6974321009, 210-8662069 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος (όλα τα φύλλα): http://www.eleto.gr/gr/orogramma.htm  
Γίνονται δεκτές συνεργασίες. Απαραίτητες προϋποθέσεις τα κείμενα να 
είναι σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, σύντομα και έτοιμα για 
δημοσίευση δίχως να απαιτείται παραπέρα επεξεργασία. 
Τα δημοσιεύματα που προσυπογράφονται με αρχικά απηχούν τις 
προσωπικές απόψεις του/της συντάκτη/συντάκτριάς τους, το πλήρες 
όνομα του/της οποίου/οποίας περιλαμβάνεται στους συντάκτες του 
εκάστοτε φύλλου. 
Τα θέματα των άρθρων της «ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ» έχουν συζητηθεί στο 
ΓΕΣΥ και η δημοσίευση γίνεται ύστερα από απόφασή του. 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή κειμένων του «Ο» με 
την υποχρέωση αφενός να αναφέρεται η πηγή των κειμένων και 
αφετέρου, προκειμένου περί ολόκληρων άρθρων, να εξακολουθήσουν 
αυτά να διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς καμιά 
δέσμευση· σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται άδεια της ΕΛΕΤΟ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society for Terminology (ELETO)

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... 
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Καλή Χρονιά! 

Αγαπητοί αναγνώστες, μέλη και φίλοι της ΕΛΕΤΟ, 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού 
Επιστημονικού Συμβουλίου (ΓΕΣΥ) της ΕΛΕΤΟ σας 

ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας:  

Χρόνια Πολλά! Καλή Χρονιά! Το 2013 να είναι ειρηνικό, 
δημιουργικό και ελπιδοφόρο! 

Η ελληνική γλώσσα και ορολογία να εξακολουθήσουν να 

είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντός σας, γιατί αποτελούν 

αξία που πρέπει να διαφυλαχθεί αλώβητη από τις δυσμενείς 

πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που μας 

βασανίζουν. Η ελληνική γλώσσα είναι ο κύριος συνδετικός 

ιστός που συνδέει όλα τα μέλη της κοινωνίας μας και 

πρέπει να εξακολουθήσει να είναι ζωντανός και ικανός να 
την στηρίζει. Να είστε όλοι καλά! 
 

  “Παράσταση και αναπαράσταση” 
Αναδράσεις 

Στο κύριο άρθρο του προηγούμενου φύλλου του «Ο», με τίτλο 
«Παράσταση και αναπαράσταση», ασχοληθήκαμε με τους όρους 
παράσταση και αναπαράσταση και ιδιαίτερα με την απόδοση της 
αγγλικής λέξης representation με την ελληνική λέξη παράσταση, 
δίνοντας και πλήθος παραδειγμάτων της ελληνικής απόδοσης 
αγγλικών όρων που περιέχουν τη λέξη representation. Από την 
έρευνα στα σύγχρονα λεξικά της Νέας Ελληνικής καταλήξαμε στο 
συμπέρασμα: 
«Ώστε: 

παράσταση ενός πράγματος, μιας έννοιας ή ενός 
γεγονότος είναι η απόδοσή τους με απτά, αισθητά, 
αντιληπτά μέσα ή η μνημονική εικόνα τους. 
αναπαράσταση ενός πράγματος, μιας έννοιας ή ενός 
γεγονότος τα οποία δεν υπάρχουν πλέον είναι η τωρινή, η 
νέα (εκ νέου) παράστασή τους ή απομίμησή τους.» 

Σχετικά με το θέμα, υπήρξαν από τους αναγνώστες του «Ο» δύο 
αναδράσεις τηλεφωνικώς και μέσω ηλ-ταχυδρομείου:  
– από τον κ. Γιώργο Λευκαδίτη, καθηγητή του Πανεπ. της Πάτρας, 
ο οποίος έχει αναφερθεί σ’ αυτό το θέμα στο βιβλίο του «Μέθοδοι 
Παραστάσεων», 2005, και με τον οποίο θα υπάρξει περαιτέρω 
επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων και        

 

Πρόσκληση 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ προσκαλεί τα μέλη 

και τους φίλους της στην εκδήλωση για την κοπή της 

Πίτας 2013, που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο 

«ΑΜΑΛΙΑ» (Λεωφ. Βασιλίσσης Αμαλίας 10, Αθήνα, τηλ. 

210 3237301) τη Δευτέρα, 4-2-2013 και ώρα 6.30 – 9.30 

μ.μ. Τιμή συμμετοχής 20 ευρώ το άτομο. Για λόγους 

εκτίμησης του συνολικού αριθμού των ατόμων που θα 

παρευρεθούν παρακαλούμε – το αργότερο ως την 1-2-
2013 – να δηλώσετε αν θα συμμετάσχετε δίνοντας και 

τον αριθμό των ατόμων που ενδεχομένως θα σας 

συνοδεύουν: 

• στα τηλέφωνα: 6974321009, 6944421417 ή 

• στην ηλεκτρονική διεύθυνση: valeonti@otenet.gr 

 
– από το μέλος της ΕΛΕΤΟ, κ. Χρυσόστομο Παπασπύρου, 
χημικό, γλωσσολόγο, με τον οποίο είχαμε την ακόλουθη ηλ-
αλληλογραφία:   

From: Chrissostomos Papaspyrou  
Subject: Re: Orogramma No117 
Καλημέρα σας, αγαπητέ κύριε Βαλεοντή! 
Με μεγάλο ενδιαφέρον διάβασα το κείμενο για την 
παράσταση και την αναπαράσταση στο τελευταίο τεύχος του 
περιοδικού «Ορόγραμμα». Κατάλαβα τον προβληματισμό 
που διατυπώνεται και δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω 
στην τελική επιλογή της απόδοσης των αγγλόγλωσσων όρων 
στα ελληνικά. 
Ωστόσο, θα μού επιτρέψετε να υποβάλω ένα ερώτημα: Τί 
γίνεται με την απόδοση των συναφών όρων από τον χώρο 
της τέχνης, των μαθηματικών, της φιλοσοφίας, της 
(γνωσιακής) ψυχολογίας και της γλωσσολογίας, ιδιαίτερα 
στην γαλλική και την γερμανική, όπου υπάρχει σαφής 
διάκριση ανάμεσα στην παράσταση αφ' ενός (présentation/ 
Präsentation) και στην αναπαράσταση (représentation/ 
Repräsentation) αφ' ετέρου; 
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Εγώ, προσωπικά, έχοντας ασχοληθεί κυρίως με την 
γερμανόγλωσση βιβλιογραφία στις σπουδές και στο 
ακαδημαϊκό μου έργο, βλέπω ότι στα ως άνω γνωστικά 
αντικείμενα η διάκριση ανάμεσα στην παράσταση και στην 
αναπαράσταση είναι πολύ σοβαρό ζήτημα (π.χ. άλλο πράγμα 
είναι η παράσταση της «πραγματικότητας» και άλλο η 
αναπαράστασή της). Κατανοώ ότι οι αρχικοί λατινικοί όροι: 
praesentatio/repraesentatio δεν έχουν καταλήξει με 
ισοδύναμο σημασιολογικό περιεχόμενο σε όλες τις σύγχρονες 
ευρωπαϊκές γλώσσες. Όμως, θεωρώ ότι οφείλουμε να 
παραχωρούμε και μία ανεκτή ευελιξία στην απόδοση 
ξενόγλωσσων όρων στα ελληνικά. 
Θα χαιρόμουν να μάθω την άποψη και άλλων συναδέλφων 
της ΕΛΕΤΟ που έχουν εμπειρία στα ως άνω γνωστικά πεδία 
που ανέφερα. 
Σάς ευχαριστώ και σάς εύχομαι καλές γιορτές και έναν 
ευτυχισμένο και δημιουργικό καινούργιο χρόνο! 

Χρυσόστομος Παπασπύρου 
From: Kostas Valeontis  
To: 'Chrissostomos Papaspyrou' 
Subject: RE: Orogramma No117 
Αγαπητέ κ. Παπασπύρου, 
Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά! 
Σχετικά με τον προβληματισμό σας, έχω να πω καταρχάς ότι 
υποψιάζομαι ότι τα présentation/Präsentation δεν 
αφίστανται του αγγλικού presentation το οποίο αντιστοιχεί 
στο ελληνικό παρουσίαση όπως και χρησιμοποιείται. 
Σύμφωνα δε με το Λεξικό του Ιδρ. Τριανταφυλλίδη: 

 
παρουσίαση η [parusíasi] Ο33 : η ενέργεια ή το 
αποτέλεσμα του παρουσιάζω: α. όταν συστήνω ένα 
πρόσωπο σε κάποιο άλλο, συνήθ. σε μια επίσημη διαδικασία 
προσέλευσης, γνωριμίας κτλ.: Kατά την ~ του νέου διευθυντή 
ο πρόεδρος αναφέρθηκε εκτενώς στο επιστημονικό του 
έργο. β. όταν εμφανίζω κτ. άγνωστο στους υπόλοιπους: 
 H ~ των αποδεικτικών στοιχείων προκάλεσε αίσθηση στο 
δικαστήριο. || για τηλεοπτική κυρίως εκπομπή, μετάδοση ή 
εκφώνηση:  Στην ~ των νυχτερινών ειδήσεων. H ~ των 
αποτελεσμάτων των εκλογών.γ. όταν επιδεικνύω, εκθέτω 
κτ., συνήθ. έργο τέχνης, σε κοινή κρίση: H ~ των 
εκθεμάτων ήταν άψογη. Kατά την~ του νέου του βιβλίου. 
[λόγ. παρουσια- (παρουσιάζω) -σις > -ση μτφρδ. γαλλ. 
présentation] 

 
Αλλά, άλλο είναι το παρουσιάζω και άλλο το παριστάνω. 
Φυσικά, για να παρουσιάσω κάτι πρέπει πρώτα να το έχω 
παραστήσει με απτά, φυσικά, αντιληπτά μέσα. Π.χ. όταν 
λύνω στον πίνακα ένα μαθηματικό πρόβλημα κάνω 
παρουσίαση της λύσης, όμως οι εκφράσεις που γράφω: 
α+β+γ-δ, α2+βχ+γ, λογA, ½γt2 κτλ. είναι (και ανέκαθεν έτσι 
λέγονταν) αλγεβρικές παραστάσεις με τις οποίες 
παριστάνω τα αριθμητικά μεγέθη και τις αριθμητικές πράξεις 
που χρησιμοποιώ στην παρουσίαση της λύσης μου. Την ίδια 
λύση, αν π.χ. δεν είναι πολύπλοκη, μπορώ να την πω και 
προφορικά και τότε θα την παρουσιάσω με λεκτικές 
εκφράσεις (δηλ. λεκτικές παραστάσεις) ισοδύναμες με τις 
γραπτές, π.χ. αντί να γράψω λογA θα πω προφορικά: 
[loγáriθmos tu álfa] και τα δύο αυτά (το γραπτό και το 
προφορικό) είναι παραστάσεις της ίδιας έννοιας, δηλαδή της 
έννοιας, «λογάριθμος του Α», που είναι κάτι νοητό. Σε όλα τα 
παραπάνω, πουθενά δεν χρειάζομαι την αναπαράσταση. 
Μπορώ, όμως, να επανέλθω στο Ορόγραμμα, να δημοσιεύσω 
τον προβληματισμό σας – αν δεν έχετε αντίρρηση – και να 
ζητήσω να εκφραστούν και άλλες γνώμες, και για άλλα 
θεματικά πεδία. 

Κώστας Βαλεοντής 
 

Επειδή ενδέχεται να υπάρχει και από άλλους παρόμοιος 
προβληματισμός με αυτόν του κ. Χ. Παπασπύρου, προσθέτουμε 
στη συζήτηση και τον όρο παρουσίαση και ρωτάμε τους 
αναγνώστες του «Ο» να μας πουν αν στο θεματικό πεδίο κάποιου: 
α. χρησιμοποιούνται οι όροι παράσταση, αναπαράσταση και 

παρουσίαση για διάκριτες (διαφορετικές) έννοιες και 
β. πώς αυτοί οι όροι αντιστοιχίζονται με τους ξενόγλωσσους 

presentation, representation ή με άλλους όρους, στην 
αγγλική, τη γαλλική, τη γερμανική ή άλλη απόδοσή τους. 

Κ.Β. 

Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με την Ορολογία 
(Διαρκής Κατάλογος του «Ο») 

Ο κατάλογος Συνεδρίων/Συμποσίων/Σεμιναρίων που δημοσιεύεται 
παρακάτω περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν σχέση με 
Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, ή έχουν 
πρόσφατα διεξαχθεί. Η πληροφόρηση του «Ο» για τις εκδηλώσεις 
αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή ηλεκτρονική ενημέρωση 
της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέντρο Πληροφοριών για 
την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/), και από την EAFT 
(Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-aet.net ), των οποίων η 
ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
1. Επιγραμμική εργομήγυρη της IULATERM σχετικά με την 

μεθοδολογία της ορολογικής εργασίας. Έναρξη: 16 Ιαν. 2013 
(http://www.iula.upf.edu/teronlform0uk.htm) 

2. 4η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων, 23, 24 και 
25 Μαΐου 2013 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 

3. Διακήρυξη της Εταιρείας Ουαλικής Γλώσσας (Welsh Language 
Society) για την διαφύλαξη της ουαλικής γλώσσας 
(http://cymdeithas.org/node/3795)  

4. Συνέδριο TOTh 2013 Terminology & Ontology: Theories and 
applications, 4–7 Ιουνίου 2013, Chambéry, Γαλλία 
(http://www.porphyre.org/toth/)  

5. Συνέδριο Nordterm 2013, με θέμα «Από τη βασική εργασία 
στη συντήρηση – Ορολογική εγασία βήμα προς βήμα (From 
basic work to maintenance – terminology work step by step.), 
Στοκχόλμη, 17–20 Ιουνίου 2013.                             
(http://www.nordterm.net/wiki/en/index.php/Nordterm_2013) 

6. Το 5-ήμερο Διεθνές Θερινό Σχολείο Διαχείρισης της 
Διαφορετικότητας 2013 (International Diversity Management 
Summer School - IDSS 2013), 22 – 26 Ιουλίου 2013, Βιέννη, 
Αυστρία 
http://www.forum-european-diversity-management.eu/events/  

7. 19ο Ευρωπαϊκό Συμπόσιο για τις Ειδικές Γλώσσες (19th 
European Symposium on Languages for Special Purposes – 
LSP 2013), 8–10 Ιουλίου 2013 Βιέννη, Αυστρία 
(https://lsp2013.univie.ac.at/home/)  

8. 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, Αθήνα, 4-10 Αυγούστου 
2013 (http://www.wcp2013.gr/). 

Κ.Β. 
 

Ορολογικοί πόροι 
Επιγραμμικό καταλανο-ισπανο-αγγλικό λεξικό με 

όρους των κοινωνικών δικτύων  
Όπως μας ενημερώνει η EAFT, η TERMCAT έχει εκδώσει ένα 
λεξικό για τα κοινωνικά δίκτυα (Terminologia bàsica de les 
xarxes socials), το οποίο περιλαμβάνει περίπου εκατό όρους των 
κοινωνικών δικτύων, ιδιαίτερα του Φέισμπουκ και του Τουίτερ, με 
ορισμούς στα καταλανικά και ισοδύναμους όρους στα ισπανικά και 
στα αγγλικά. 
Οι όροι που περιλαμβάνονται έχουν εξαχθεί από τον Οδηγό 
Χρήσης των κοινωνικών δικτύων της Κυβέρνησης της Καταλονίας. 
Η χρήση του λεξικού διατίθεται δωρεάν στην ιστοσελίδα: 
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/156/Presentacio/  

Κ.Β. 
ΟΜΕΟΔΕΚ 

Ομάδα Εργασίας Ορολογίας Διαχείρισης Εναέριας 
Κυκλοφορίας 

Το ΓΕΣΥ χαιρετίζει τη δημιουργία της ΟΜΕΟΔΕΚ (Ομάδας 
Εργασίας Ορολογίας Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας) 
στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και εύχεται 
ευόδωση των εργασιών της.  
Την ΟΜΕΟΔΕΚ αποτελούν οι: 

Νίκος Παπαδόπουλος, συντονιστής 
Επαμεινώνδας Αμωράτης 
Χρήστος Φασιάς 
Νίκος Πούσιος 
Δήμητρα Ζουρούδη 
Κώστας Πατούρας 

Η ΕΛΕΤΟ θα είναι σε συνεχή επικοινωνία με την Ομάδα και θα της 
παράσχει την απαιτούμενη ορολογική βοήθεια για την πρόοδο των 
εργασιών της και ιδιαίτερα στα πρώτα βήματά της. 

Κ.Β. 
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Φιλοτελική ορολογία (2) 
(Συμπλήρωμα-συνέχεια από το Φύλλο αρ.115) 

 
54.  αθλητικό 
 γραμματόσημο που έχει παραστάσεις σχετικές με τον 

αθλητισμό και τα αθλητικά αγωνίσματα κάθε είδους. Η 
συλλογή των αθλητικών γραμματοσήμων είναι θεματική 
συλλογή. Στις 25 Μαρτίου 1896 επ’ ευκαιρία των πρώτων 
Ολυμπιακών Αγώνων εκδόθηκε η αναμνηστική σειρά από 
12 αξίες που φιλοτέχνησε ο Ελβετός καθηγητής 
A. Guilleron και η εκτύπωση των πλακών έγινε από το 
Γαλλικό Τυπογραφείο. 

55.  ακαταχώρητο 
 γραμματόσημο που δεν έχει καταχωρηθεί στους 

καταλόγους γραμματοσήμων  
56.  ακυρωθέν 
 Τα ελληνικά γραμματόσημα που επισήμως ακυρώθηκαν 

είναι τα γραμματόσημα της Τουριστικής σειράς του 1961 
57.  ανατύπωση 
 η επανέκδοση ενός ή περισσότερων γραμματοσήμων που 

έχουν εξαντληθεί  
58.  αξία εμπορική 
 η τιμή στην οποία πωλούνται στο ελεύθερο εμπόριο τα 

γραμματόσημα που έχουν αποσυρθεί από την 
κυκλοφορία. Συνήθως είναι η τιμή που αναγράφεται στους 
καταλόγους.  

59.  αξία ονομαστική 
 η τιμή που αναγράφεται στα γραμματόσημα και στην 

οποία πωλούνται από την Ταχυδρομική Υπηρεσία  
60.  αποταμιευτής 
 αυτός που αγοράζει γραμματόσημα, συνήθως σε μεγάλες 

ποσότητες, από την Ταχυδρομική Υπηρεσία στην 
ονομαστική τους αξία για επένδυση χρημάτων και 
μελλοντική κερδοσκοπία 

61.  άρση κυκλοφορίας 
 η παύση της κυκλοφορίας ορισμένων γραμματοσήμων ή 

σειράς γραμματοσήμων. Η άρση γίνεται είτε λόγω 
εξάντλησης των αποθεμάτων είτε επειδή πρόκειται να 
εκδοθούν νέα με διαφορετική αξία. Από 1ης Ιανουαρίου 
2003 όλα τα ελληνικά γραμματόσημα σε δραχμές έπαψαν 
να κυκλοφορούν λόγω της εισαγωγής του ευρώ. 

62.  ατιμολόγητα 
 τα γραμματόσημα των οποίων οι τιμές δεν αναφέρονται 

στους καταλόγους είτε διότι δεν έγιναν εμπορικές πράξεις 
σ’ αυτά, είτε διότι είναι σπάνια και έχουν τιμή διάθεσης, είτε 
διότι εκδόθηκαν πριν την εκτύπωση των καταλόγων  

63.  γραμματοσημεμπορία 
 η εμπορία γραμματοσήμων και όλων των σχετικών με τη 

συλλογή τους ειδών όπως φάκελοι, αναμνηστικές 
σφραγίδες, χρονολογικά σήμαντρα κλπ. Προς το τέλος του 
19ου αιώνα δημιουργήθηκε το εμπόριο γραμματοσήμων ως 
ξεχωριστή εμπορική απασχόληση με την σύσταση 
ανωνύμων εταιρειών που διαθέτουν δίκτυο ανταποκριτών 
σε όλο τον κόσμο.  

64.  γραμματοσημομανής 
 αυτός που ασχολείται με πάθος με τη συλλογή 

γραμματοσήμων  
65.  γραμματοσυλλέκτης 
 ο φιλοτελιστής που ασχολείται με τη συλλογή ολόκληρων 

επιστολών που έχουν ταχυδρομηθεί κανονικά ή που 
φέρουν αναμνηστικές ή άλλες σφραγίδες 

66.  εκθέσεις 
 εκθέσεις που γίνονται από φιλοτελικές οργανώσεις ή 

ταχυδρομικές υπηρεσίες 
67.  εταιρικό 
 Η ζήτηση που παρουσίασε το προσωπικό γραμματόσημο 

οδήγησε στον σχεδιασμό ενός νέου προϊόντος, του 
εταιρικού γραμματοσήμου. Το εταιρικό σκοπεύει στην 
προβολή των εταιρειών. 

 
68.  θεματική συλλογή 
 η συλλογή των γραμματοσήμων που έχουν σχέση με ένα 

θέμα ανεξαρτήτως κράτους  
69.  κάρτες «maximum prepaid» 
 οι κάρτες που κυκλοφορούν παράλληλα με τις σειρές 

γραμματοσήμων και φέρουν παραστάσεις αντίστοιχες με 
αυτές των γραμματοσήμων της κάθε σειράς. Φέρουν και 
ανάλογο γραμματόσημο επικολλημένο και σφραγισμένο με 
την ειδική αναμνηστική σφραγίδα της πρώτης ημέρας 
κυκλοφορίας.  

70.  λαβίδα 
 η τσιμπίδα με την οποία πιάνουν οι φιλοτελιστές τα 

γραμματόσημα για την προφύλαξη από ιδρώτα, 
λιπαρότητα και αποτυπώματα των δακτύλων  

71.  οδόντωση, χωρίς 
 τα γραμματόσημα τα οποία έχουν ξεφύγει από το 

διατρητικό μηχάνημα ή έχουν κυκλοφορήσει επίσημα 
χωρίς οδόντωση. Χωρίς οδόντωση είναι τα ελληνικά 
γραμματόσημα των πρώτων εκδόσεων του 1861–65.  

72.  ρολογάκια 
 ονομάζονται τα ενάριθμα γραμματόσημα που 

κατασκευάστηκαν με τη λιθογραφική μέθοδο στη Βιέννη το 
1875–76 και το 1890–93. Έχουν χρώμα πράσινο με 
διάφορες αποχρώσεις και αναγράφεται η αξία τους και η 
λέξη «Εισπρακτέον».  

73.  τιμή καταλόγου  
 η τιμή κάθε γραμματοσήμου που αναφέρεται στους 

ειδικούς καταλόγους γραμματοσήμων. Η τιμή αυτή 
διαφέρει για τα ασφράγιστα και για τα σφραγισμένα.  

74.  τιράζ 
 η ποσότητα των γραμματοσήμων που εκτυπώνονται σε 

πλήρεις σειρές  
75.  φακός μεγεθυντικός 
 χρησιμοποιείται για την εξέταση των λεπτομερειών του 

γραμματοσήμου  
76.  φιλοτελικά μουσεία 
 τα μουσεία στα οποία κατατίθενται και φυλάσσονται όλα τα 

αντικείμενα που έχουν χρησιμοποιηθεί από την 
Ταχυδρομική Υπηρεσία και τα οποία έχουν αποτελέσει 
σταθμό στην εξέλιξη και οργάνωσή της. Το 1978 ιδρύθηκε 
το Ταχυδρομικό Φιλοτελικό Μουσείο σε κτήριο που 
δωρήθηκε από τους Ανδρέα και Νία Στράτου, καθώς 
επίσης στην Αρχαία Ολυμπία υπάρχει Αθλητικό Φιλοτελικό 
Μουσείο που ιδρύθηκε από τον Γ. Παπαστεφάνου και 
δωρήθηκε στην Ελληνική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων. 

77.  φιλοτελικά περιοδικά 
 περιοδικά που εκδίδονται από φιλοτελικές επιστημονικές 

εταιρείες, ενώσεις, εκδοτικούς οίκους και ιδιώτες και τα 
οποία ασχολούνται με φιλοτελικές ειδήσεις, θέματα και 
έρευνες. Το 1891 κυκλοφόρησε στην Αθήνα το πρώτο 
ελληνικό φιλοτελικό περιοδικό με τον τίτλο «Ερμής».  

78.  φιλοτελικά και συλλεκτικά προϊόντα  (υυυ) 
 Είναι: οι σειρές γραμματοσήμων, οι Φάκελοι Πρώτης 

Ημέρας Κυκλοφορίας (ΦΠΗΚ), τα τευχίδια, τα φεγιέ, τα 
φυλλαράκια, οι κάρτες «Maximum Prepaid», τα κλασσέρ, 
οι αναμνηστικές σφραγίδες, τα επιχειρηματικά δώρα, το 
προσωπικό γραμματόσημο, το εταιρικό γραμματοσημο.  

79.  φιλοτελικές ενώσεις 
 ενώσεις ή εταιρείες που αποβλέπουν στην προβολή της 

φιλοτελικής ιδέας, στην επιστημονική μελέτη του 
γραμματοσήμου, στην προστασία των μελών τους ως 
συλλεκτών και στην ανάπτυξη μεταξύ τους ανταλλακτικών 
σχέσεων  

80.  Ελληνική Φιλοτελική Ομοσπονδία  (ΕΦΟ) 
 ομοσπονδία φιλοτελικών ενώσεων που επιδιώκουν 

κοινούς φιλοτελικούς σκοπούς. Το 1947 οι τότε φιλοτελικές 
ενώσεις δημιούργησαν την ΕΦΟ στην οποία αργότερα 
προσχώρησαν και άλλες φιλοτελικές ενώσεις και 
σωματεία. 

Δ.Π. 
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Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

1
PT έλα κι εσύ 

Όροι που εγκρίθηκαν από το ΓΕΣΥ 
Εκτός από τους όρους για τους οποίους έχουμε γράψει ειδικά 
αρθρίδια στην παρούσα στήλη, το ΓΕΣΥ, εντός του 2012, 
υιοθέτησε/ενέκρινε και τις ακόλουθες αποδόσεις αγγλικών όρων. 

–––– 
Βάσει σχετικής πρότασης καθ. Δ. Δημητράκου στο Φέισμπουκ 
(Γλωσσικό Παρατηρητήριο) για τον όρο καταύδηση, υιοθετήθηκαν 
οι όροι: 
whistle-blowing -> καταύδηση (επώνυμη δημόσια καταγγελία 

πράξης βλαπτικής για το δημόσιο συμφέρον) 
blow the whistle -> καταυδώ (επωνύμως καταγγέλλω δημοσίως 

πράξη βλαπτική για το δημόσιο συμφέρον) 
whistle-blower ->  καταυδητής 

–––– 
Ύστερα από ερώτημα της κας Μαρίας Αλεμπάκη για την απόδοση 
του όρου industry clustering δόθηκε η ελληνική απόδοση της 
έννοιας αυτής και των γειτονικών εννοιών: 
cluster ->  συστάδα 
cluster ->  συσταδοποιώ 
clustering ->  συσταδοποίηση 
clustered ->  συσταδοποιημένος 
industry clustering -> συσταδοποίηση βιομηχανιών 

–––– 
Σχετικά με την ελληνική απόδοση του όρου intelligent transport 
systems (γιατί νοήμονα συστήματα μεταφοράς και όχι ευφυή 
συστήματα μεταφοράς), το ΓΕΣΥ ενημερώθηκε για το σκεπτικό 
της ΜΟΤΟ και της ΤΕ48/ΟΕ1 και υιοθέτησε την απόδοση: 
intelligent transport system -> νοήμον σύστημα μεταφοράς 

–––– 
Στο ερώτημα του Νίκου Καρρά, γεωλόγου, μέλους της ΕΛΕΤΟ, για 
τον ελληνικό και αγγλικό όρο που ισοδυναμεί με τον ιταλικό όρο 
escursione termica (escursione termica diurna, mensile, 
annuale...), για την απόδοση της έννοιας «διαφορά μεταξύ μέγιστης 
και ελάχιστης θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας σε μια ημέρα, σε ένα 
έτος κτλ.», το ΓΕΣΥ υιοθέτησε τους όρους: 
diurnal temperature range (DTR) ->  ημερήσιο θερμοκρασιακό 

εύρος (ΗΘΕ) 
monthly temperature range (MTR) ->  μηνιαίο θερμοκρασιακό 

εύρος (ΜΘΕ) 
annual temperature range (ATR) ->  ετήσιο θερμοκρασιακό 

εύρος (ΕΘΕ) 
–––– 

Ύστερα από αίτημα του μέλους της ΕΛΕΤΟ καθηγητή Γιάννη 
Πρατικάκη σχετικά με την ελληνική απόδοση του όρου 
crowdsourcing εξετάστηκε το πλήρες σκεπτικό για την απόδοση 
της σχετικής οικογένειας όρων στη Βάση TELETERM: 

co-sourcing ->  συμπορισμός 
in-sourcing ->  εσωπορισμός 
outsourcing ->  εξωπορισμός, έξωθεν πορισμός 
out-sourcing ->  εξωπορισμός 
outsourcing contract ->  συμβόλαιο εξωπορισμού 
outsourcing partner ->  εταίρος εξωπορισμού 
resourcing ->  διάθεση πόρων 
resourcing situations ->  καταστάσεις πορισμού 
resourcing structure ->  δομή διάθεσης πόρων 

Ας δούμε αναλυτικότερα: 
source (of supply), resource (n.) -> πηγή, πόρος, μέσο 
source (v.) ->  πορίζω, (προσ)πορίζομαι (= βρίσκω πηγές / 

πόρους / μέσα / υπηρεσίες, αναθέτω σε) 
sourcing (n.) -> πορισμός 
insource (v.) -> πορίζομαι έσωθεν (από μέσα από την ίδια 

την εταιρεία / φορέα κτλ., από εσωτερική πηγή)) 
insourcing (n.) -> εσωπορισμός 
outsource (v.) -> πορίζομαι έξωθεν (από εξωτερική πηγή, 

αναθέτω σε εξωτερική οντότητα / υπεργολάβο / 
συνεργάτη, ...) 

outsourcing (n.) -> εξωπορισμός 

crowdsource (v.) = outsource to the crowd =  

                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

"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" 
= πορίζομαι από απροσδιόριστο, αλλά γενικά μεγάλο 
πλήθος (εξωτερικών) συνεργατών (που μπορεί να γίνει 
και χωρίς αμοιβή): 

crowdsource -> πληθοπορίζομαι 
crowdsourcing -> πληθοπορισμός 

–––– 
Με τη βοήθεια του κ. Κώστα Ευσταθίου (καθηγητή αναλυτικής 
χημείας του ΕΚΠΑ) διευκρινίστηκαν και υιοθετήθηκαν οι 
ισοδύναμες αποδόσεις του όρου: 
dicalcium phosphate -> φωσφορικό διασβέστιο,  

όξινο φωσφορικό ασβέστιο,  
μονόξινο φωσφορικό ασβέστιο 

–––– 
Ύστερα από ερώτημα του κ. Κώστα Φίλη, στο ΓΕΣΥ 
επανεξετάστηκε-επαναβεβαιώθηκε η ελληνική απόδοση του 
αγγλικού όρου πληροφορικής firmware στον οποίο το συνθετικό 
firm είναι επίθετο με την σημασία «γερός», «σταθερός» και όχι 
ουσιαστικό με τη σημασία «εταιρεία»: 

firmware -> σταθερισμικό 
Ο ορισμός της έννοιας, απο το Διεθνές Πρότυπο ISO 2382 και το 
ελληνικό ισοδύναμό του ΕΛΟΤ 996-1:2008, έχει ως εξής: 

«διατεταγμένο σύνολο εντολών και σχετιζόμενων δεδομένων  
εγγεγραμμένων κατά τρόπο λειτουργικά ανεξάρτητο από την 
κύρια αποθήκη, συνήθως σε μια ROM». 

–––– 
omnishambles -> κυκεώνας! 

Η Oxford University Press επέλεξε ως λέξη της χρονιάς για το 
2012 τη λέξη 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.) 
Το ΓΕΣΥ υιοθέτησε ως ελληνικό ισοδύναμο: 

omnishambles ->κυκεώνας 
Από το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (του Ιδρύματος 
Τριανταφυλλίδη): 

κυκεώνας ο [kikeónas] Ο2 : πλήθος από ανοργάνωτα 
στοιχεία, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να οργανωθούν 
σε ένα σύνολο: Παράδερνε σε έναν κυκεώνα 
σκέψεων. || κατάσταση πολύ περίπλοκη και 
μπερδεμένη: Mπλέξαμε στον κυκεώνα της γραφειο-
κρατίας.  
[λόγ. < ελνστ. κυκεών, αιτ. -ῶνα `ανακάτεμα΄, αρχ. 
σημ.: `ζωμός από διάφορα δημητριακά΄] 

Κ.Β. 
 

«ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ» 
Το «Ορόγραμμα» είναι διμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας 
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Ορολογίας. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Συντάκτες φύλλου:  Κώστας Βαλεοντής, Δημήτρης Παναγιωτάκος 
Εκδοτική Ομάδα:  Κώστας Βαλεοντής, Θεόφιλος Βαμβάκος, 

Άννα Νικολάκη, Κατερίνα Ζερίτη, Τάνια Βαλεοντή 
Τηλέφωνα:  6974321009, 210-8662069 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299 
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Γίνονται δεκτές συνεργασίες. Απαραίτητες προϋποθέσεις τα κείμενα να 
είναι σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, σύντομα και έτοιμα για 
δημοσίευση δίχως να απαιτείται παραπέρα επεξεργασία. 
Τα δημοσιεύματα που προσυπογράφονται με αρχικά απηχούν τις 
προσωπικές απόψεις του/της συντάκτη/συντάκτριάς τους, το πλήρες 
όνομα του/της οποίου/οποίας περιλαμβάνεται στους συντάκτες του 
εκάστοτε φύλλου. 
Τα θέματα των άρθρων της «ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ» έχουν συζητηθεί στο 
ΓΕΣΥ και η δημοσίευση γίνεται ύστερα από απόφασή του. 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή κειμένων του «Ο» με 
την υποχρέωση αφενός να αναφέρεται η πηγή των κειμένων και 
αφετέρου, προκειμένου περί ολόκληρων άρθρων, να εξακολουθήσουν 
αυτά να διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς καμιά 
δέσμευση· σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται άδεια της ΕΛΕΤΟ. 
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9ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα 

και Ορολογία» 
7–9 Νοεμβρίου 2013, Αθήνα 

Αφιερωμένο στον ποιητή Κωνσταντίνο Καβάφη 

 
Πρόσκληση για υποβολή ανακοινώσεων 

Η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ), σε συνεργασία με το 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ), το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), τον Ελληνικό Οργανισμό 
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου 
(ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά»), τον Οργανισμό για την Διάδοση της Ελληνικής 
Γλώσσας (ΟΔΕΓ) και άλλους φορείς που θα ανακοινωθούν στην 
ιστοσελίδα του Συνεδρίου, διοργανώνει το 9ο Συνέδριο “Ελληνική 
Γλώσσα και Ορολογία”. Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα 
στις 7-9 Νοεμβρίου 2013. 
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση αφενός της σημερινής 
κατάστασης της ελληνικής γλώσσας στην ορολογική της διάσταση 
και αφετέρου μεθόδων, πρακτικών και εργαλείων της σύγχρονης 
επιστήμης της Ορολογίας και της εφαρμογής τους στην ελληνική 
γλώσσα – μονογλωσσικά και/ή διαγλωσσικά – για την προώθηση 
της ορολογικής έρευνας και τη συμβολή στον σύγχρονο ορολογικό 
εμπλουτισμό της ελληνικής γλώσσας. 

Θεματολόγιο του Συνεδρίου: 

1 Γλωσσολογικές–οντολογικές αρχές Ορολογίας  
Αρχές της γλώσσας και της λογικής που υιοθετούνται, 
διατυπώνονται και εφαρμόζονται στην Ορολογία. Η ορολογία 
ως διεπαφή ανάμεσα στη γλώσσα και στη γνώση. Μέθοδοι, 
μηχανισμοί και κανόνες οροδοσίας που προκύπτουν από την 
ενδογλωσσική ή την διαγλωσσική εξέταση κατασημάνσεων 
(όρων και ονομάτων) και ορισμὠν εννοιών. Θεωρητική, 
συγχρονική και/ή διαχρονική εξέταση όρων σε μονογλωσσικό 
και/ή πολυγλωσσικό περιβάλλον... 

2 Διδακτική και Ορολογία  
Διδακτική της Ορολογίας. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά 
μαθήματα και/ή σεμινάρια Ορολογίας. Μαθησιακά θέματα 
Ορολογίας. Ορολογικές πλευρές της διδασκαλίας μαθημάτων 
ειδικών θεματικών πεδίων. Έννοιες και όροι της Διδακτικής... 

3 Ορολογία συγκεκριμένων θεματικών πεδίων – Λεξικογραφικές 
και ορογραφικές μελέτες 
Συγχρονική και και/ή διαχρονική θεώρηση ορολογίων και 
ορολογικών προβλημάτων συγκεκριμένων θεματικών πεδίων. 
Συστήματα όρων σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία σε σχέση με 
αντίστοιχα συστήματα εννοιών. Λεξικογραφικές και 
ορογραφικές μελέτες σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία... 

 

4 Ορολογικοί πόροι  
Ειδικά ερμηνευτικά ή πολύγλωσσα λεξικά, έντυπα ή 
ηλεκτρονικά, τοπικά ή επιγραμμικά/διαδικτυακά. Ορολογικές 
συλλογές ή βάσεις όρων που περιέχουν κατασημάνσεις, 
ορισμούς εννοιών και άλλες ορολογικές πληροφορίες. Σώματα 
ειδικών κειμένων και διάθεσή τους για έρευνα και υποστήριξη 
ορολογικών πόρων. Εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην 
ορολογική πράξη και στην παροχή ορολογικών υπηρεσιών... 

5 Τυποποίηση ορολογίας  
Ενδογλωσσική επικύρωση και τυποποίηση όρων με 
καθιέρωση προτιμώμενων και αποδεκτών όρων ως έγκυρων 
όρων. Διεθνοποίηση εννοιών και διαγλωσσική αντιστοίχιση, 
επικύρωση και τυποποίηση των ισοδύναμων όρων. 
Προτάσεις όρων για επικύρωση και τυποποίηση. Τυποποίηση 
κειμένων ειδικών γλωσσών... 

6 Ορολογία και μετάφραση 
Ο ρόλος των όρων στη θεωρία και πράξη της μετάφρασης. 
Εφαρμογή των αρχών της Ορολογίας στη μετάφραση. Η 
εννοιοστρεφής διαγλωσσική αντιστοίχιση και «ισοδυναμία» 
όρων μεταξύ πρωτοτύπου και μεταφράσματος έναντι της 
λεξιστρεφούς «μετάφρασης» όρων. Η μετάφραση με την 
βοήθεια ορολογικών πόρων από το Διαδίκτυο. Έννοιες και 
όροι της μεταφρασεολογίας... 

7 Διάχυση και χρήση των όρων – Ορολογική πολιτική και 
ρύθμιση 
Τρόποι και μέσα διάδοσης ειδικών όρων και ορολογίων. 
Ενδοπεδιακά και διαπεδιακά ζητήματα ορολογικής 
ενημέρωσης. Ρυθμιστικά εργαλεία ορολογικής πολιτικής 
(δημοσιεύματα, νομοθετήματα, προδιαγραφές, πρότυπα,..) 

8 Δραστηριότητα φορέων και οργάνων Ορολογίας 
Δραστηριότητες παραγωγής, συλλογής, επεξεργασίας, 
δημοσιοποίησης και διάθεσης όρων και παροχής ορολογικών 
υπηρεσιών από εθνικούς, περιφερειακούς και/ή παγκόσμιους 
φορείς και όργανα (οργανισμούς, εταιρείες, ενώσεις, 
επιτροπές, ομάδες). Διοργανώσεις εκδηλώσεων Ορολογίας… 

Γλώσσες: 

Επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η ελληνική και η αγγλική. 

Κρίσιμες ημερομηνίες: 

Υποβολή περιλήψεων ως τις: 20 Μαρτίου 2013 
Κρίση των περιλήψεων ως τις: 15 Απριλίου 2013 
Υποβολή πλήρων κειμένων ως τις:  20 Ιουνίου 2013 
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Περιλήψεις και κείμενα: 
Οι εισηγητές που επιθυμούν να παρουσιάσουν ανακοίνωση στο 
συνέδριο θα υποβάλουν περίληψη σε δύο ηλεκτρονικά αντίγραφα 
της μορφής .doc (κείμενο Word συμβατό με την έκδοση MS Office 
2000) σε μία από τις επίσημες γλώσσες του συνεδρίου, με έκταση 
το λιγότερο 200 και το πολύ 300 λέξεις.  
Στο ένα από τα αντίγραφα της περίληψης θα πρέπει να 
αναγράφονται 

α) ο υπέρτιτλος: 9ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και 
Ορολογία», Αθήνα, 7-9 Νοεμβρίου 2013 

β) ο τίτλος της ανακοίνωσης 
γ) η θεματική ενότητα στην οποία εντάσσεται η ανακοίνωση 

και 
δ) τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, ταχ. διεύθυνση, 

τηλέφωνο, τηλεομοιότυπο, ηλ-διεύθυνση) του συγγραφέα ή 
των συγγραφέων. 

Στο άλλο αντίγραφο θα αναγράφονται μόνο τα α), β) και γ). 
Τα δύο ηλεκτρονικά αντίγραφα της περίληψης πρέπει να σταλούν 
με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ως συνημμένα, στη διεύθυνση: 
valeonti@otenet.gr εντός της παραπάνω προθεσμίας. 
Μετά την κρίση των περιλήψεων από την Επιστημονική Επιτροπή 
του Συνεδρίου, οι συγγραφείς που θα επιλεγούν θα λάβουν ειδικές 
προδιαγραφές για τη σύνταξη των πλήρων κειμένων των 
ανακοινώσεών τους. 
Πληροφορίες: 
Γραμματεία του Συνεδρίου:  
τηλ. +30 210 9323243, +30 6977529164,  
ηλ-ταχ. pinelpap@otenet.gr 
Οργανωτική Επιτροπή:  
τηλ. +30 6974321009, ηλ-ταχ. valeonti@otenet.gr  
Ιστότοπος: http://www.eleto.gr/gr/Conference09.html 
 

Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με την Ορολογία 
(Διαρκής Κατάλογος του «Ο») 

Ο κατάλογος Συνεδρίων/Συμποσίων/Σεμιναρίων που δημοσιεύεται 
παρακάτω περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν σχέση με Ορολογία 
και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, ή έχουν πρόσφατα 
διεξαχθεί. Η πληροφόρηση του «Ο» για τις εκδηλώσεις αυτές 
προέρχεται κυρίως από τη συχνή ηλεκτρονική ενημέρωση της 
ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέντρο Πληροφοριών για την 
Ορολογία: http://linux.infoterm.org/), και από την EAFT 
(Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-aet.net ), των οποίων η 
ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
1. Διεθνές Συνέδριο Σύγχρονων Θεμάτων της Λεξικογραφίας 

(International Conference: Contemporary Issues of 
Lexicography), Yanka Kupala State University, Grodno, Λευκο-
ρωσία, 10–13 Απριλίου 2013 (lexicography2013@mail.ru) 

2. 4η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων, 23, 24 και 25 
Μαΐου 2013 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 

3. Συνέδριο TOTh 2013 Terminology & Ontology: Theories and 
applications, 4–7 Ιουνίου 2013, Chambéry, Γαλλία 
(http://www.porphyre.org/toth/)  

4. Συνέδριο Nordterm 2013, με θέμα «Από τη βασική εργασία στη 
συντήρηση – Ορολογική εργασία βήμα προς βήμα (From basic 
work to maintenance – terminology work step by step), 
Στοκχόλμη, 17–20 Ιουνίου 2013.                             
(http://www.nordterm.net/wiki/en/index.php/Nordterm_2013) 

5. Το 5-ήμερο Διεθνές Θερινό Σχολείο Διαχείρισης της 
Διαφορετικότητας 2013 (International Diversity Management 
Summer School - IDSS 2013), 22 – 26 Ιουλίου 2013, Βιέννη, 
Αυστρία 
http://www.forum-european-diversity-management.eu/events/  

6. 19ο Ευρωπαϊκό Συμπόσιο για τις Ειδικές Γλώσσες (19th 
European Symposium on Languages for Special Purposes – 
LSP 2013), 8–10 Ιουλίου 2013 Βιέννη, Αυστρία 
(https://lsp2013.univie.ac.at/home/)  

7. 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, Αθήνα, 4-10 Αυγούστου 
2013 (http://www.wcp2013.gr/). 

8. Διεθνές Συνέδριο Ορολογίας και Πολυγλωσσικού Δομημένου 
Περιεχομένου για την Βιομηχανία και το Εμπόριο (International 
Conference on Terminology and Multilingual Structured Content 
for Industry and Trade (T&SCIT)), 1–3 Απριλίου 2013, Medellin, 

Κολομβία (http://www.wikicfp.com/cfp/servlet/event.showcfp? 
eventid=28510) 

9. Συνέδριο Mediterranean Editors & Translators Meeting 2013, 
Monastery of Poblet, Tarragona, Spain, 24-26 October 2013 
http://www.metmeetings.org/en/program-topics:534. 

Κ.Β. 
 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ 
Η εξόφληση των συνδρομών των μελών της ΕΛΕΤΟ (30 € 
ετησίως) γίνεται με καταβολή στον τραπεζικό λογαριασμό της 
ΕΛΕΤΟ  

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, Αρ. λογ. 671/48010084  
IBAN: GR95 01106710 00006714 8010084. 

Προσοχή! Κατά την κατάθεση να ζητάτε να καταχωρηθεί 
το όνομά σας και να καταβάλλετε τα τυχόν τραπεζικά 
έξοδα. 
Είναι απαραίτητη η αποστολή ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού 
μηνύματος με την ημερομηνία και το ποσό της κατάθεσης ή η 
αποστολή της απόδειξης στη διεύθυνση valeonti@otenet.gr. 

 
 
 

 

Το αρχαιοελληνικό πρόθημα «νη» 
Στην αρχαία ελληνική το πρόθημα νη- δεν εμφανίζεται παρά μόνο 
εν συναιρέσει σε συνδυασμό με θέματα που άρχιζαν από φωνήεν 
ε- ή α-. Οι συναιρέσεις αυτές που θεωρούνται πολύ προγενέστε-
ρες από τις γνωστές συναιρέσεις της ελληνικής ανήκοντας στους 
προϊστορικούς χρόνους, έδωσαν τύπους από νη- (νήκεστος < νε- 
+ άκος) ή να- (ναμερτής < νε- + αμαρτάνω) αντιστοίχως. 
Οι τύποι από νη- δημιούργησαν αυτοτελές αρνητικό πρόθημα νη- 
που εμφανίζεται και προ θέματος από σύμφωνο (νή-κερως, νή- 
φρων). Πολλά σύνθετα, εξάλλου εμφανίζουν παράλληλους τύπους 
με το στερητικό πρόθημα α- (νήκεστος/ ανήκεστος, νώδυνος/ 
ανώδυνος, νήνεμος/ ανήνεμος) 
Σύνθετα: 
νή-γρετος, αυτός που δεν μπορεί να σηκωθεί ή που δεν 

σηκώθηκε 
νη-δεής, αυτός που δεν αισθάνεται δέος, άφοβος 
νή-ις (1), αυτός που δεν γνωρίζει τίποτε, αδαής, αμαθής 

άπειρος 
νή-ις (2), δειλός, ασθενής, αδύνατος 
νη-κερδής, αυτός που δεν αποφέρει όφελος, ο χωρίς κέρδος 
νή-κερως, αυτός που δεν έχει κέρατα 
νή-κεστος,  αυτός που δεν θεραπεύεται, ο ανίατος 
νη-κηδής, ο χωρίς φροντίδες, ξένοιαστος, αμέριμνος 
νή-κουστος, αυτός που δεν ακούει, κουφός 
νη-λεγής,  ο χωρίς φροντίδες, αμέριμνος 
νη-λείτις, η αθώα, αναίτια, άκακη 
νή-λευστος, αόρατος 
νη-λίπους, αυτός που δεν φοράει παπούτσια,ξυπόλητος 
νη-λιτής, αθώος άκακος, αναμάρτητος 
νη-λιφής,  αυτός που δεν έχει αλειφθεί 
νή-λωπος, αυτός που δεν φορά ιμάτιο 
νη-μερτής, αυτός που δεν σφάλει στα λόγια του, αυτός που 

λέει τα σωστά 
νη-μηθής, απερίσκεπτος, άμυαλος 
νη-παθής, νηπενθής 
νή-παυστος, ο άπαυστος, διαρκώς χωρίς σταματημό 
νη-πελέω, είμαι αδύνατος, αδυνατώ 
νη-πευθής, αυτός για τον οποίο δεν υπάρχουν πληροφορίες ή 

για τον οποίο δεν έγιναν έρευνες, άγνωστος 
νή-πιος, αυτός που δεν μιλάει ακόμη 
νή-πλεκτος, αυτός που δεν έχει πλέξει τα μαλλιά του 
νή-πλυτος, άπλυτος 
νή-ποινος, ατιμώρητος, ανεκδίκητος 
νή-ποτμος, άτυχος, κακότυχος 
νή-πυστος, ανήκουστος, άγνωστος 
νή-ριθμος, αναρίθμητος, αμέτρητος 
νή-ριστος, αδιαφιλονίκητος, αναντίρρητος 
νή-στις, αυτός που δεν τρώει, που απέχει από το φαγητό 
νή-τιτος, ατιμώρητος 
νη-τρεκής,  πραγματικός, αληθινός 
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νή-υτμος, αυτός που δεν έχει αναπνοή, άπνους 
νή-φρων, μωρός, ανόητος, άφρων 

(Από: Εγκυκλοπαίδεια ΠΑΠΥΡΟΣ–ΛΑΡΟΥΣ–ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑ) 
Δ.Π. 

Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής 
Χρησιμοποιείτε το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (ΛΚΝ)! 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/ 
tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq&dq 

Σε κάθε λήμμα του, πριν από τις σημασίες της λέξης του λήμματος, 
δίνεται: 

α.   η προφορά της λέξης σύμφωνα με την φωνολογία της Κοινής 
Νεοελληνικής 

β.   το κλιτικό παράδειγμα, το οποίο σας κατατοπίζει πώς ακριβώς 
κλίνεται η λέξη όταν είναι κλιτή. Πρόκειται για ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 
ΒΟΗΘΗΜΑ: 

ΤΑ ΑΡΘΡΑ, στην ιστοσελίδα: http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/onomatiko/articl
e.html 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ (Ο1 έως Ο53), στην ιστοσελίδα:  

http://www.greek-language.gr/greekLang/ 
modern_greek/tools/lexica/onomatiko/nouns.html 

ΕΠΙΘΕΤΑ και ΜΕΤΟΧΕΣ (Ε1 έως Ε17), στην ιστοσελίδα: 

http://www.greek-language.gr/greekLang/ 
modern_greek/tools/lexica/onomatiko/adjectives.html 

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ, στην ιστοσελίδα: 

http://www.greek-language.gr/greekLang/ 
modern_greek/tools/lexica/onomatiko/pronouns.html 

ΡΗΜΑΤΑ (Ρ1 έως Ρ12), στην ιστοσελίδα: 

http://www.greek-language.gr/greekLang/ 
modern_greek/tools/lexica/rimatiko/general.html 

Παράδειγμα λήμματος: 

τηλέφωνο το [tiléfono] Ο40 : I1. εγκατάσταση που διαβιβάζει τη 
φωνή με τη βοήθεια ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε μεγάλες 
αποστάσεις και που επιτρέπει να συνομιλούν δύο άτομα μεταξύ 
τους: ... 

Προφορά: [tiléfono] 

Κλιτικό παράδειγμα: Ο40 

πρόσωπο  προσώπου  πρόσωπο  πρόσωπο  
πρόσωπα  προσώπων  πρόσωπα  πρόσωπα 

Δηλαδή το «τηλέφωνο» κλίνεται όπως το «πρόσωπο»: 

τηλέφωνο  τηλεφώνου  τηλέφωνο  τηλέφωνο 
τηλέφωνα  τηλεφώνων  τηλέφωνα  τηλέφωνα 

Κ.Β. 
Το σαρδάμ 

Δομή και κανόνες 
1. Ορισμοί:  
σαρδάμ:   είναι μια έκφραση ή πρόταση όπου οι λέξεις 

έχουν ανταλλάξει μέρη τους. 
σαρδαμίζομαι:  μετέχω στο σαρδάμ, γίνομαι μέρος του σαρδάμ. 
σαρδαμίζω:  δημιουργώ ένα σαρδάμ, μεταβάλλω λέξεις για να 

γίνουν μέρος ενός σαρδάμ. 
2. Μέγεθος 
Τα περισσότερα, απλούστερα και ευκολότερα σαρδάμ, είναι δίλεξα: 
πατατητές τηγάνες, ψητόπουλο κοτό, κ.ά. 
3. Δομή και κανόνες 
3.1 Ένα απλό σαρδάμ δημιουργείται μεταφέροντας ένα 
συγκρότημα συνεχομένων γραμμάτων (όχι απαραίτητα μόνο 
συλλαβών), σε τρία βήματα ως εξής: 

3.1.1. από την πρώτη λέξη στη δεύτερη,  
3.1.2. από τη δεύτερη στην πρώτη,  
3.1.3. σε αντίστοιχες θέσεις. 

Παράδειγμα 1:  
Η έκφραση: κοτόπουλο ψητό.  
Μεταφερόμενο συγκρότημα γραμμάτων από την πρώτη λέξη στη 
δεύτερη: όπουλο,  
Μεταφερόμενο συγκρότημα γραμμάτων από την δεύτερη λέξη στην 
πρώτη :ό 

Σαρδάμ που προκύπτει: ψητόπουλο κοτό. 
3.2. Ο αριθμός των λέξεων ενός σαρδάμ είναι ίσος με τον αριθμό 
των λέξεων της αρχικής έκφρασης.  
Παράδειγμα 2: 
Έκφραση: Καθαρές τουαλέτες (δύο λέξεις),  
Σαρδάμ: Τουαλές καθαρέτες (δύο λέξεις) και από αυτό η φράση: Οι 

καθαρέτες είναι τουαλές; 
3.3. Ο τονισμός των συλλαβών των λέξεων ενός σαρδάμ είναι 
ίδιος με τον τονισμό των λέξεων της αρχικής έκφρασης (δηλ. 
τονίζονται στην ίδια, αριθμητικά, συλλαβή). 
Παράδειγμα 3:  
Έκφραση:  τηγανητές πατάτες. Τονίζονται η λήγουσα της 1ης 

λέξης και η παραλήγουσα της 2ης λέξης. 
Σαρδάμ: πατατητές τηγάνες. Τονίζονται η λήγουσα της 1ης λέξης 

και η παραλήγουσα της 2ης λέξης. 
3.4. Οι συνδετικές λέξεις (άρθρα, προθέσεις κλπ.) μιας έκφρασης 
δεν σαρδαμίζονται. 
Παράδειγμα 4:  
Έκφραση: Ο σκουπιδιάρης της γειτονιάς  
Συνδετικές λέξεις : Το άρθρο «ο» και το άρθρο «της» 
Σαρδάμ: Ο γειτονιάρης της σκουπιδιάς 
Έκφραση:  Αυγά με λουκάνικα (τρεις λέξεις, πρώτη λέξη οξύτονη, 

τρίτη λέξη προπαροξύτονη) 
Σαρδάμ: Λουκά με αυγάνικα (τρεις λέξεις, πρώτη λέξη οξύτονη, 

τρίτη λέξη) 
Άλλα:  Ψωμί με ντομάτα - ντωμί με ψωμάτα, σάντουιτς με τυρί – 

σάντυρι με τουίτς 
3.5. Υπάρχουν πολύλεξα σαρδάμ με ρήμα που δεν σαρδαμίζεται. 
Παράδειγμα 5 
Έκφραση (με ρήμα): Θα ακούσετε μερικά τραγούδια με τον Τόνη 

Μαρούδα 
Σαρδάμ: Θα ακούσετε μερικά Μαρούδια με τον Τόνη Τραγούδα. 
3.6. Υπάρχουν πολύλεξα σαρδάμ με ρήμα, όπου το ρήμα 
σαρδαμίζεται. 
Παράδειγμα 6 
Έκφραση (με ρήμα): Ή σταματάτε τη συζήτηση ή σηκώνομαι και 

φεύγω 
Σαρδάμ: Ή συζητάτε τη σταμάτηση ή φευγώνομαι και σήκω 
3.7. Στα πολύλεξα σαρδάμ οι σαρδαμιζόμενες λέξεις δεν είναι κατ’ 
ανάγκη διαδοχικές. 
Παράδειγμα 7 
Έκφραση: Θα ακούσετε μερικά τραγούδια με τον Τόνη Μαρούδα 
Σαρδάμ: Θα ακούσετε μερικά Μαρούδια με τον Τόνη Τραγούδα. 
Άλλα δίλεξα και πολύλεξα σαρδάμ 

Ή συζητάτε σοβαρά ή σπάω τα τζάμια - Ή σοβαράτε συζητά ή 
τζάω τα σπάμια 
Ξάπλωσε στην αμμουδιά και καθάριζε πατάτες – Αμούδιασε 
στην ξαπλωσιά και πατάτιζε καθάρες 
Με συγχωρείτε δεσποινίς, καπνίζετε; - Με συγχωρείτε καπνίς, 
δεσποινίζετε; 
Προσφέρθηκαν σε όλους σιγαρέτα Παπαστράτος – 
Προσφέρθηκαν σε όλους Παπαρέτα σιγαστράτος. 
Παγωμένη λεμονάδα – λεμομένη παγωνάδα 
Ένα ζευγάρι παπούτσια – Ένα παπάρι ζευγούτσια,  
Ντενεκές πετρελαίου – πετρελές ντενεκαίου 
Μπύρα Φιξ – Φύρα μπιξ 
Με το νι και με το σίγμα – με το σι και με το νίγμα 
Η Κατίνα Παξινού – η Παξίνα Κατινού 
Ο Λυκούργος Καλλέργης – ο Κακούργος Λυκέργης 
Ο Χαρίλαος Τρικούπης – Ο Τρικίλαος Χαρούπης 
Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης – Ο Κολόδωρος Θεοκοτρώνης 
Ο Ανδρέας Μιαούλης – Ο Μιαδρέας Ανούλης 
Η Μαντώ Μαυρογένους – Η Μαυρό Μαντογένους 
Ο Μιγκ Τζάγκερ – ο Τζιγκ Μάγκερ 
Βαράω μύγες – μυγάω βάρες 
Να μου τρυπήσεις τη μύτη – Να μου μυτήσεις την τρύπη 
Στα καλά καθούμενα – στα καθά καλούμενα 
Δεν κουνήθηκε ρούπι – δεν ρουπήθηκε κούνι 
Κουνήσου από τη θέση σου – θεσήσου από την κούνη σου 
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Ψαρεύει στα θολά νερά – θολεύει στα ψαρά νερά  
Κάνει τον ψόφιο κοριό – κάνει τον κόριο ψοφιό 
Πήγε η ψυχή μου στην Κούλουρη – πήγε η Κουλή μου στην 
ψύχουρη 
Τι καπνό φουμάρει – τι φουμό καπνάρει 

Άλλες μορφές του σαρδάμ 
Παράδειγμα  

Βγάζει το μάτι του – ματιάζει το βγάλτι του 
Έβγαλε το μάτι του – εμάτιασε το βγάλτι του 

Σε αυτή τη μορφή του σαρδάμ αυξάνεται ο αριθμός συλλαβών της 
πρώτης λέξης του σαρδάμ που είναι και ρήμα (ματιάζει αντί μάζει, 
εμάτιασε αντί μάτιε), και μπαίνει στον ίδιο χρόνο με το αντίστοιχο 
ρήμα (βγάζει-έβγαλε), για να γίνει πιο κατανοητό το σαρδάμ. 
Παράδειγμα  
Έκφραση: Αρνάκι άσπρο και παχύ της μάνας του καμάρι 
Σαρδάμ: Παχάκι άρνο και ασπρύ, της κάμας του μανάρι 
Θα εξετάσουμε το πρώτο μέρος της έκφρασης που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον. 
Έκφραση1: Αρνάκι άσπρο και παχύ  
Σαρδάμ: Παχάκι άρνο και ασπρύ  
Ανάλυση των τριών σαρδαμιζόμενων λέξεων και μεταφερόμενα 
συγκροτήματα. Για την καλύτερη κατανόηση αριθμούνται τα 
προκύπτοντα μέρη.  
Σαρδαμιζόμενες λέξεις: αρνάκι άσπρο παχύ 
Ανάλυση: αρν-άκι, άσπρ-ο, παχ-ύ 
Αρίθμηση: αρν(1), άκι(2), άσπρ(3), ο(4), παχ(5), ύ(6) 
Αρχική συγκρότηση του αρνάκι άσπρο παχύ, 1-2-3-4-5-6 
Το σαρδάμ: παχάκι άρνο και ασπρύ 
Συγκρότηση του σαρδάμ από τα αριθμημένα μέρη: (5-2) –(1-4) – (3 
– 6) 
Δηλαδή, αντάλλαξαν συγκροτήματα γραμμάτων τα εξής ζεύγη 
λέξεων της αρχικής έκφρασης: 
Α. Η τρίτη λέξη (παχύ (5-6) έδωσε στην πρώτη λέξη, αρνάκι(1-2) 
το (παχ-5) κι έτσι έχουμε, παχ-άκι(5-2)  
Β) Η πρώτη λέξη, αρνάκι(1-2) έδωσε στη δεύτερη λέξη, άσπρο(3-
4), το (άρν -1): κι έτσι έχουμε άρνο (1-4) 
Γ). Η δεύτερη λέξη άσπρο(3-4), έδωσε στη τρίτη, παχύ(5-6), το 
άσπρ-3: κι έτσι έχουμε ασπρύ(3-6) 

(Από: «ΤΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ  ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΗΣ 
ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1950 – 1960», 
Γεώργιος Α. Τσιάμας, Αθήνα 2002) 

Γ.Α.Τ. 
 

 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

1
PT έλα κι εσύ 

Όροι που εγκρίθηκαν από το ΓΕΣΥ 
Ύστερα από ερώτημα της Χριστίνας Φωστιέρη, μέλους της 
ΕΛΕΤΟ και πρώην μέλους της ΜΟΤΟ, εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν 
από το ΓΕΣΥ, σύμφωνα με το σκεπτικό της ΜΟΤΟ, οι παρακάτω 
όροι: 

intentionally transmit (ρήμα) -> εκπέμπω εκούσια, εκπέμπω 
εκουσίως 

intentional transmission -> εκούσια εκπομπή 
intentional radiator ->  εκούσιος ακτινοβολητής 
intentional radiators non-capable of communication -> 
εκούσιοι ακτινοβολητές ανίκανοι/μη ικανοί για επικοινωνία 

(όπως είναι π.χ. ο ασύρματος φορτιστής που ακτινοβολεί 
ηλεκτρομαγνητικά κύματα που δεν  προορίζονται όμως για 
επικοινωνία) 

–––– 
Με αφορμή το ερώτημα του Ηλία Τσάνη αν η απόδοση του όρου: 

single frequency network -> μονοσυχνικό δίκτυο 
θα έπρεπε ορθότερα να είναι «μονοσυχνΟΤικό δίκτυο» (δηλαδή η 
παραγωγή να γίνει με θέμα συχνοτ- και όχι συχν-), εκτέθηκε στο 
ΓΕΣΥ η άποψη της ΜΟΤΟ: 
Η δημιουργία λέξεων από το τμήμα συχν- του θέματος του 
ουσιαστικού συχν-ότητ-α είναι παμπάλαια και η ΜΟΤΟ δεν 
επιχείρησε να την αλλάξει για να είναι σωστότερη η σύνθεση και η 
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παραγωγή τους. Όλοι αυτοί οι όροι είναι συμμείγματα και δεν 
προκύπτουν αυστηρά με τους κανόνες της σύνθεσης και 
παραγωγής, οι οποίοι προβλέπουν να χρησιμοποιηθεί ολόκληρο 
το θέμα συχνοτ-. Στη Βάση TELETERM υπάρχουν 122 λήμματα 
με τέτοιους όρους, οι οποίοι έχουν συνθετικά, όπως οι λέξεις: 
ακριβόσυχνος, υψίσυχνος, χαμηλόσυχνος, μονόσυχνος, 
μονοσυχνικός, δισυχνικός, τετρασυχνικός, πολυσυχνικός, 
εξωσυχνικός, ομοσυχνικός, παλμοσυχνικός, ραδιοσυχνικός, 
φερεσυχνικός, φωνοσυχνικός, φωνόσυχνος. 

–––– 
Με αφορμή το ερώτημα του Ανδρέα Φωτίου, στο ΓΕΣΥ 
αναφέρθηκε ξανά το σκεπτικό της Ομάδας ΤΕ48/ΟΕ12 για την 
ελληνική απόδοση των ρημάτων upload και download της 
πληροφορικής, που έχει ως εξής: 
Η Ομάδα, σε συμφωνία με τη ΜΟΤΟ3, έχει υιοθετήσει την αντιστοι-
χία της τριάδας των αγγλικών ρημάτων: 

load – upload – download 
με τα ελληνικά: 

φορτώνω – αναφορτώνω – καταφορτώνω 
και τα αντίστοιχα ουσιαστικά τους 

loading – uploading – downloading 
με τα ελληνικά 

φόρτωση – αναφόρτωση – καταφόρτωση 
Θεώρησε, όμως, αναγκαίο στα αναφορτώνω και καταφορτώνω 
να δεχτεί ως συνώνυμα και τα κοινά ανεβάζω και κατεβάζω. 
Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι – πέρα από την κοινή και απλή τους 
χρήση – σε ένα κείμενο τεχνικό/επιστημονικό τα τελευταία 
υπόκεινται σε περιορισμούς. π.χ. δεν έχουν παθητική φωνή και 
δεν μπορούν να δώσουν χρήσιμα παράγωγα όπως δίνουν τα 
πρώτα όπως: 

loadable – uploadable – downloadable 
φορτώσιμος – αναφορτώσιμος – καταφορτώσιμος 

και 
loadability – uploadability – downloadability 

φορτωσιμότητα – αναφορτωσιμότητα – καταφορτωσιμότητα. 
Κ.Β. 
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2 ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1: Ομάδα Εργασίας 1 “Ορολογία Πληροφορικής” της Τε-
χνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ48 «Ηλεκτρονική Επεξεργασία Πληροφο-
ριών», του ΕΛΟΤ. Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ. 

3 ΜΟΤΟ: Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας, Ομάδα Εργασίας 
της Τεχνικής Επιτροπής “Τηλεπικοινωνίες” (ΤΕ-Τ), Συλλογικό Μέλος της 
ΕΛΕΤΟ. Μέχρι το 2011 λειτουργούσε με την ευθύνη και υποστήριξη του 
Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), στο πλαίσιο επίσημης 
συνεργασίας με τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Σήμερα 
λειτουργεί με την ευθύνη της ΕΛΕΤΟ. 
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Ανακοινώσεις που εγκρίθηκαν  
για να παρουσιαστούν στο  

9ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα 
και Ορολογία» 

Μετά την περάτωση της εργασίας αξιολόγησης των περιλήψεων 
των υποψήφιων ανακοινώσεων από την Επιστημονική Επιτροπή 
του 9ου Συνεδρίου “Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία” (Αθήνα, 
7-9 Νοεμβρίου 2013) δημοσιοποιήθηκε ο κατάλογος των 
ανακοινώσεων που εγκρίθηκαν για να συμπεριληφθούν στο 
πρόγραμμα του 9ου Συνεδρίου. Ο κατάλογος αυτός – 
συντεταγμένος κατά θεματική ενότητα και χωρίς αξιολογική 
σημασία της σειράς με την οποία αναγράφονται οι τίτλοι των 
ανακοινώσεων – έχει ως εξής: 

 
1    Γλωσσολογικές–Οντολογικές αρχές Ορολογίας 

1. Η παραχάραξη των όρων: Θουκυδίδου Ιστορίαι 3.82.4 
Νικόλαος Μανουσάκης  

2. -ωμα: ένα προβληματικό τέρμα στη νέα ελληνική 
Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 

3. Γιατί κλοτσάτε τους όρους; 
Κώστας Βαλεοντής 

4. φωτογενής / φωτογόνος – photogénique / photogene – 
Οι επιστημονικές περιπέτειες δύο θεολογικών όρων 
Jean-Yves Bassole 

5. Μελέτη της ορολογίας της πληροφορικής και συγκεκριμένα στο 
πεδίο των ευρέως διαδεδομένων εφαρμογών γραφείου και 
εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τη χρήση και τη 
δημιουργία της 
Κυριακή Δανακτσή, Αλέξιος Ευαγγελίου, Όλγα 
Μουρογιάννη, Άννα Τζοτζαδίνη  

6. Αρχαιοελληνικής καταγωγής παιδαγωγικοί όροι στα γερμανικά
Βασιλική Παλασάκη 

 
2    Διδακτική και Ορολογία 

7. Διδακτική της αγγλικής γλώσσας και Ορολογία 
Συμεών Νικολιδάκης, Καλλιόπη Τσάνταλη  

8. Επανεγγράφοντας τη διδακτική της ορολογίας της αγγλικής 
γλώσσας  με τη χρήση των νέων τεχνολογιών 
Συμεών Νικολιδάκης, Καλλιόπη Τσάνταλη  

9. Η γλώσσα της ορολογίας ή η ορολογία της γλώσσας μία πτυχή  
της μελέτης και της διδακτικής της γλωσσικής επικοινωνίας 
Μαρία Δημάση, Παρασκευή Σαχινίδου  

10. Η θέση της ορολογίας στο μάθημα της Μετάφρασης Γενικών 
Κειμένων 
Ελπίδα Λουπάκη 

11. Νεοόροι Πληροφορικής και ο χειρισμός τους  από Διαδικτυακά 
Μέσα Αναφοράς 
Αγάπιος Οικονομίδης, Τιμολέων Θεοφανέλλης 
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Γενική Συνέλευση της ΕΛΕΤΟ  
στις 12 Ιουνίου 2013 

 
ΠΡΟΣ: Τα μέλη της ΕΛΕΤΟ 

Αγαπητά μέλη της ΕΛΕΤΟ, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ σας προσκαλεί στην 
ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση 2013 της ΕΛΕΤΟ που 
συγκαλείται στις 5 Ιουνίου 2013 και, επειδή είναι βέβαιο ότι 
δεν θα επιτευχθεί απαρτία, θα πραγματοποιηθεί οριστικά 
στις 12 Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00-
21.00, στην Αίθουσα εκδηλώσεων «Δαίδαλος» στο 
Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο, Ρεθύμνου 1α, 10682, Αθήνα 
(δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο), με Πρακτέα (θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης): 

1. Εκλογή Προέδρου της Γ.Σ. και δύο πρακτικογράφων 
2. Ετήσιος Απολογισμός Πεπραγμένων του ΔΣ 
3. Ετήσιος Οικονομικός Απολογισμός 
4. Έκθεση Ελέγχου της Ελεγκτικής Επιτροπής 
5. Ετήσιος Απολογισμός Εργασιών του Γενικού Επιστη-

μονικού Συμβουλίου 
6. Γενικός Ετήσιος Προϋπολογισμός 
7. Έγκριση Πεπραγμένων ΔΣ, ΓΕΣΥ και Προϋπολογι-

σμού 
8. Προτάσεις του ΔΣ 
9. Αλλα Θέματα 

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το Καταστατικό, στη 
Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετάσχουν τα μέλη 
όλων των κατηγοριών με δικαίωμα λόγου, αλλά δικαίωμα 
ψήφου έχουν μόνο τα ταμειακώς εντάξει τακτικά και 
ομόλογα μέλη. Όσα μέλη δεν είναι ταμειακώς εντάξει 
μπορούν να τακτοποιηθούν την ίδια μέρα πριν από τη 
Συνεδρίαση. 

Φιλικά 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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Συνέχεια από την σελίδα 1  
 

3    Ορολογία συγκεκριμένων θεματικών πεδίων – 
Λεξικογραφικές και ορογραφικές μελέτες 

12. Γλωσσολογική προσέγγιση της ελληνικής και γερμανικής 
στρατιωτικής ορολογίας 
Αιμιλία Ροφούζου 

13. Η Ιδιόλεκτος των ευελπίδων: καταγραφή, αποκωδικοποίηση, 
αξιοποίηση 
Σταματία Σοφίου 

14. Ποίηση και λεξικογραφία: τα 561 λήμματα του Λεξικού Καβάφη
Χρυσούλα Καραντζή 

15. Η ορολογία και οριοθέτηση της καβαφικής εσωτερικότητας 
Ιωάννα Τριπουλά 

16. Parallel corpus as a dictionary resource: studying idioms  in an 
EN-GR parallel corpus 
Janet DeCesaris, SofiaTrypanagnostopoulou 

17. Διάλεκτος της οικοδομικής – Μια πρώτη προσέγγιση 
Αγγελική Τριανταφύλλου, Ιωάννης Τζουβαδάκης 

18. Η «μεταγλωσσική» προοπτική της λογοτεχνικής πρακτικής και 
η συμβολή βασικών ορολογικών πόρων της θεωρίας της 
λογοτεχνίας στην ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων: Η 
περίπτωση του ποιήματος «Θερμοπύλες» του Κ.Π. Καβάφη 
Σοφία Ζερδελή 

19. Τεχνική ορολογία της επιστήμης των μεταφορών 
Ευάγγελος Γενίτσαρης 

20. Ορολογικές αντιπαραθέσεις: το παράδειγμα του σεισμικού 
κινδύνου στη διοίκηση, στην επιστήμη και στη γενική γλώσσα
Βάσω Μασούρα, Καλλιόπη Σαπουντζάκη, Μαριάννα 
Κατσογιάννου 

21. Η συνδρομή του θεωρητικού της ορολογίας στο έργο του 
ελληνόφωνου νομικού 
Παναγιώτης Γ. Κριμπάς 

22. Αυτόνομη και συλλογική διαχείριση της ορολογίας μέσα από 
συναφή και παράλληλα κείμενα με την υποστήριξη εργαλείου 
κοινωνικής επισήμανσης στο μάθημα της εξειδικευμένης 
μετάφρασης 
Θεόδωρος Βυζάς, Ελευθερία Δογορίτη 

23. Cretan terms for non-monetary transactions 
Irene Sotiropoulou 

24. Η ορολογία αεροπλοΐας (Airspeak English to Airspeak Greek):  
Κυριολεξία και ασφάλεια, εννοιοστρεφής και λεξιστρεφής 
μεταφρασεολογία στην ελληνική αεροπορική επικοινωνία 
Θεόδωρος Κατερινάκης, Νίκος Παπαδόπουλος 

 
4    Ορολογικοί πόροι 

25. Όταν το LSJ γνώρισε τη Βίκυ 
Σπύρος Δόικας 

26. Κατασκευή βάσης δεδομένων ελληνικών ακρωνυμίων  σε 
ελληνικά νομικά κείμενα 
Χαράλαμπος Τσιμπούρης, Κυριάκος Σγάρμπας 

27. Ηλεκτρονική αποδελτίωση λημμάτων της Νέας Ελληνικής 
Ιωάννης Ν. Καζάζης, Ράνια Βοσκάκη 

 
5    Τυποποίηση ορολογίας 

28. Αναγνώριση παραπομπών σε ελληνικά νομικά κείμενα με 
χρήση κανόνων 
Χαράλαμπος Τσιμπούρης, Κυριάκος Σγάρμπας 

29. Τεχνικά κείμενα, διεθνής πρακτική και το Μνημόνιο 
Μαρία Καρδούλη, Θεοδώρα Ακοβιτσιώτη 

30. Η τυποποίηση της ορολογίας στον τομέα της πληροφόρησης: 
ανάγκη ή υπερβολή; 
Κατερίνα Τοράκη, Στέλλα Χατζημαρή  

31. The standardisation and dissemination  of Amazigh 
terminology in Morocco 
Khalid ANSAR 

 
6    Ορολογία και μετάφραση 

32. Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας: η τεχνική μετάφραση  πέρα από 
την ορολογία; 
Δάφνη Δεληγιάννη 

33. Rendering collocations in German-Greek simultaneous 
interpreting 
Konstantina Liontou 

34. Η ορολογική ‘σύγκλιση’ ως μεταφραστικό εργαλείο  της ειδικής 
μετάφρασης 
Παναγιώτης Ι. Κελάνδριας 

35. Ένα πολύγλωσσο γλωσσάριο όρων για την οικονομική κρίση 
στην Ελλάδα:  Ζητήματα ετερογένειας, διαθεματικότητας και 
απόδοσης  για τα ζεύγη γλωσσών ελληνικά-γερμανικά και 
ελληνικά-γαλλικά 
Olaf Immanuel Seel, Μαβίνα Πανταζάρα 

36. Μεταφράζοντας το κρίκετ 
Παναγιώτα Καραγιαννίδη, Δήμητρα-Μαρία Μποτονάκη 

 
Ο παραπάνω κατάλογος των ανακοινώσεων έχει αναρτηθεί και 
στην ιστοσελίδα http://www.eleto.gr/gr/Conference09.html του 
Συνεδρίου, ενώ τα ίδια τα κείμενα των περιλήψεων μπορούν να 
καταφορτωθούν από την ιστοσελίδα: 
http://www.eleto.gr/download/ 
Conferences/9th%20Conference/9thConference-Approved 
Abstracts_GR.pdf. 

Μετά την παραλαβή των πλήρων κειμένων από τους συγγραφείς 
των ανακοινώσεων, θα διαμορφωθεί και θα ανακοινωθεί το τελικό 
πρόγραμμα του 9ου Συνεδρίου. 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ 9ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

Οι εγγραφές στο 9ο Συνέδριο έχουν ήδη αρχίσει. Η Αίτηση 
Εγγραφής υπάρχει στην ιστοσελίδα: http://www.eleto.gr/download/ 
Conferences/9th%20Conference/9thHeLaTerm-2013-Form_GR.rtf 
Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να την κατεβάσει, να την συμπληρὠσει 
όπως αναγράφεται και – αφού καταβάλει το κόστος συμμετοχής 
όπως αναγράφεται στην αίτηση – να την στείλει: 
είτε ταχυδρομικώς στην ταχυδρομική δεύθυνση της ΕΛΕΤΟ 
είτε ηλεκτρονικώς στην ηλ-διεύθυνση: valeonti@otenet.gr  

Το κόστος συμμετοχής στο 9ο Συνέδριο είναι: 
 Μέχρι 20/9/2013 Μετά τις 20/9/2013 
Μη μέλη συνδιοργανωτών: €   70 € 100 
Μέλη συνδιοργανωτών: €   50 €   70 
Φοιτητές: €   20 €   30 
Ομιλητές: €   50      – 
 
Πληροφορίες: 
Οργανωτική Επιτροπή:  
τηλ. +30 6974321009, ηλ-ταχ. valeonti@otenet.gr  
Ιστοσελίδα: http://www.eleto.gr/gr/Conference09.html 

Κ.Β. 
 

Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με την Ορολογία 
(Διαρκής Κατάλογος του «Ο») 

Ο κατάλογος Συνεδρίων/Συμποσίων/Σεμιναρίων που δημοσιεύεται 
παρακάτω περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν σχέση με 
Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, ή έχουν 
πρόσφατα διεξαχθεί. Η πληροφόρηση του «Ο» για τις εκδηλώσεις 
αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή ηλεκτρονική ενημέρωση 
της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέντρο Πληροφοριών για 
την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/), και από την EAFT 
(Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-aet.net ), των οποίων η 
ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
1. Συνέδριο TOTh 2013 Terminology & Ontology: Theories and 

applications, 4–7 Ιουνίου 2013, Chambéry, Γαλλία 
(http://www.porphyre.org/toth/)  

2. Συνέδριο Nordterm 2013, με θέμα «Από τη βασική εργασία 
στη συντήρηση – Ορολογική εργασία βήμα προς βήμα (From 
basic work to maintenance – terminology work step by step.), 
Στοκχόλμη, 17–20 Ιουνίου 2013.                             
(http://www.nordterm.net/wiki/en/index.php/Nordterm_2013) 

3. Το 5-ήμερο Διεθνές Θερινό Σχολείο Διαχείρισης της 
Διαφορετικότητας 2013 (International Diversity Management 
Summer School - IDSS 2013), 22 – 26 Ιουλίου 2013, Βιέννη, 
Αυστρία 
http://www.forum-european-diversity-management.eu/events/  
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4. 19ο Ευρωπαϊκό Συμπόσιο για τις Ειδικές Γλώσσες (19th 
European Symposium on Languages for Special Purposes – 
LSP 2013), 8–10 Ιουλίου 2013 Βιέννη, Αυστρία 
(https://lsp2013.univie.ac.at/home/)  

5. 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, Αθήνα, 4-10 Αυγούστου 
2013 (http://www.wcp2013.gr/). 

6. Συνέδριο «2013 Federated Conference on Computer Science 
and Information Systems» (FedCSIS), Krakow, Πολωνία, 8 - 11 
Σεπτεμβρίου, 2013 (http://www.fedcsis.org)  

7. 10th Anniversary International Conference “Standardization and 
Related Activities – A Means of International and Balkan 
Collaboration”, 13-14 september 2013, Sozopol, Bulgaria 

8. Διεθνές Συνέδριο “Terminology and terminography: 
development, topicalities, perspectives”, Vilnius, 10–11 
Οκτωβρίου 2013. Lithuania (http://bit.ly/Xa3qjo)  

9. Συνέδριο Mediterranean Editors & Translators Meeting 2013, 
Monastery of Poblet, Tarragona, Spain, 24-26 October 2013 

10. http://www.metmeetings.org/en/program-topics:534. 
11. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα & 

την Ποιότητα, Θεσσαλονίκη, 21-22 Φεβρουαρίου 2014 
Κ.Β. 

 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ 
Η εξόφληση των συνδρομών των μελών της ΕΛΕΤΟ (30 € 
ετησίως) γίνεται με καταβολή στον τραπεζικό λογαριασμό της 
ΕΛΕΤΟ  

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, Αρ. λογ. 671/48010084  
IBAN: GR95 01106710 00006714 8010084. 

Προσοχή! Κατά την κατάθεση να ζητάτε να καταχωρηθεί 
το όνομά σας και να καταβάλλετε τα τυχόν τραπεζικά 
έξοδα. 
Είναι απαραίτητο να ενημερώσετε την ΕΛΕΤΟ, είτε 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση valeonti@otenet.gr είτε τηλεφωνικά 
στον αριθμό 6974321009, αναφέροντας τα ακριβή στοιχεία της 
κατάθεσής σας. 

 
 
 

 

Το αρχαιοελληνικό πρόθημα «νη» 
(μια διόρθωση στο προηγούμενο φύλλο) 

Στην παράθεση αρχαιοελληνικών συνθέτων με το πρόθημα «νη», 
εκ παραδρομής, στη θέση του συνθέτου νηπευθής γράφτηκε το 
σύνθετο νηπενθής. Το ορθό είναι: 
νη-πενθής αυτός που αποβάλλει τη λύπη, που δεν έχει λύπη 
νη-πευθής αυτός για τον οποίο δεν υπάρχουν πληροφορίες ή 

για τον οποίο δεν έγιναν έρευνες, άγνωστος 
Δ.Π. 

Φιλοτελική ορολογία (3) 
(Συμπλήρωμα-συνέχεια από το Φύλλο αρ.118) 

1. αναμνηστικές εκδόσεις (commemorative issues) 
Το 1892 κυκλοφόρησε η πρώτη αναμνηστική σειρά στον 
Κόσμο, από τις ΗΠΑ, για τα 400 χρόνια της ανακάλυψης της 
Αμερικής από τον Χριστόφορο Κολόμβο. Ακολούθησε η 
δεύτερη στον Κόσμο έκδοση με την ελληνική σειρά του 1896 
των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθηνας. Η δυνατότητα 
προώθησης ιδεών και πολιτισμού οδήγησε σε σταδιακή 
αύξηση εκδόσεων αναμνηστικών σειρών με αποτέλεσμα να 
γίνονται σπάνια εκδόσεις τακτικών σειρών. Έτσι, στην 
εικοσαετία από το 1986 μέχρι το 2006 είχαν κυκλοφορήσει 
215 ελληνικές αναμνηστικές εκδόσεις. 

2. αντιστασιακές εκδόσεις (national resistance issues) 
Κατά την Γερμανική Κατοχή 1943–1945 οι αντιστασιακές 
οργανώσεις οργάνωσαν ταχυδρομικές υπηρεσίες καταρχάς 
για πολεμικούς σκοπούς· οι υπηρεσίες αυτές, όμως, 
χρησιμοποιήθηκαν και για πολιτική αλληλογραφία. 

3. διαστάσεις (dimensions) 
Οι διαστάσεις του γραμματοσήμου αναφέρονται στο μήκος 
των πλευρών της εικόνας. 

4. γόμμα (gum) 
Όλα τα ασφράγιστα γραμματόσημα πρέπει να έχουν γνήσια 
γόμμα. Γραμματόσημα με γόμμα ελλιπή ή με στίγματα ή ξένα 
σώματα είναι ελαττωματικά. 

5. εκλέπτυνση (γαλλ. amincissement, αγγλ. thinning) 
σημείο του γραμματοσήμου, όταν αυτό ξυστεί ή ξεκολληθεί 
από το χαρτί ή την σαρνιέρα και του φύγει ένα κομματάκι 
χαρτί, που παρουσιάζεται λεπτότερο από τα άλλα μέρη.  

Η εκλέπτυνση φαίνεται καθαρά όταν το γραμματόσημο 
τοποθετηθεί κόντρα στο φως. 

6. ελάττωμα (defect) 
Ο συλλέκτης, όταν αγοράζει ή ανταλλάσσει γραμματόσημα, 
προσέχει πάντα να μην υπάρχουν τα εξής ελαττώματα. 
α) σχίσιμο ή κόψιμο. Εξετάζεται το γραμματόσημο με τον 

μεγεθυντικό φακό, ιδιαίτερα στο περιθώριο, και από 
τις δύο όψεις, οπότε θεωρείται άχρηστο αν συμβαίνει 
ένα εκ των δύο. 

β) τσάκισμα. Ελαττώνει την αξία του γραμματοσήμου, 
αλλά δεν το καθιστά άχρηστο. 

γ) τρύπημα. Το γραμματόσημο απορρίπτεται. 
δ) εκλέπτυνση. Το γραμματόσημο είναι δεκτό μόνο αν 

είναι αξίας. 
ε) στίγμα ή κηλίδα. Το γραμματόσημο είναι ελαττω-

ματικό. 
7. κατάσταση αρτιότητας (faultlessness) 

Από πλευράς κατάστασης, τα γραμματόσημα διακρίνονται 
σε: 
α) πολυτελείας (λουξ). Γραμματόσημο χωρίς ελάττωμα 

που επιπλέον είναι άκρον φύλλου ή γωνία φύλλου ή 
χωρίς οδόντωση με μεγάλα περιθώρια. 

β) πρώτης διαλογής. Γραμματόσημο χωρίς ελάττωμα. 
γ) δεύτερης διαλογής. Γραμματόσημο με ένα μικρό 

ελάττωμα ανεκτό όπως τσάκισμα ή εκλέπτυνση ή 
μικρή κηλίδα, κοντό ή με ελλιπές δόντι κτλ. 

δ) τρίτης διαλογής. Τα γραμματόσημα με πολλά μικρά 
ελαττώματα είναι άχρηστα. 

8. ξένες εκδόσεις (foreign issues) 
οι εκδόσεις γραμματοσήμων από χώρες εκτός Ελλάδας. 

9. παράσταση (design) 
η εικόνα που εμφανίζεται στο γραμματόσημο 

10 ποιότητα (quality) 
Οι τιμές των καταλόγων αναφέρονται σε άρτια 
γραμματόσημα με γνήσια γόμμα. Άρτιο γραμματόσημο δεν 
σημαίνει τέλειο, αλλά όπως εκδόθηκε και κυκλοφόρησε. 

11 σαρνιέρα (hinge) 
βλέπε «γομμόχαρτο ή σαρνιέρα». 

12 στίγματα – κηλίδες (spots – coloured stains) 
Τα γραμματόσημα που εμφανίζουν στίγματα ή κηλίδες είναι 
ελαττωματικά. Αν όμως οι κηλίδες οφείλονται στο ίδιο χρώμα 
του γραμματοσήμου και έγιναν κατά την εκτύπωσή του, τότε 
πρόκειται για παραλλαγή του γραμματοσήμου. 

Δ.Π. 
 
 

Ορολογική συνεργασία της ΕΛΕΤΟ 
με την  

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (ΕΓΕ) 
Ύστερα από πρωτοβουλία του μέλους της ΕΛΕΤΟ Νίκου Καρρά, 
γεωλόγου, μέλους και της Ελληνικής Γεωλογικης Εταιρείας 
(ΕΓΕ) και έγκριση εκ μέρους των Συμβουλίων των δύο εταιρειών, 
άρχισε συνεργασία τους στο πεδίο των γεωλογικών όρων με 
σύνδεσμο ανάμεσά τους το κοινό μέλος τους, τον Νίκο Καρρά.  
Με συνεργασία των μελών της ΕΓΕ θα εξετάζονται γεωλογικοί όροι 
που είτε είναι παλαιοί και παρουσιάζουν προβλήματα είτε είναι νέοι 
υποψήφιοι όροι. Οι τελικοί υποψήφιοι όροι θα δημοσιοποιούνται 
για σχολιασμό τόσο από τα μέλη των δύο επιστημονικών εταιρειών 
όσο και από ευρύτερο σύνολο αποδεκτών και, στη συνέχεια, θα 
οριστικοποιούνται και θα εγκρίνονται τόσο από την ΕΓΕ όσο και 
από την ΕΛΕΤΟ (από το ΓΕΣΥ) και θα εντάσσονται σε ένα 
δυναμικό γλωσσάριο γεωλογικών όρων, που θα εμπλουτίζεται 
συνεχώς και θα είναι ανηρτημένο στους ιστοτόπους των δύο 
επιστημονικών εταιρειών. 

Κ.Β. 
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Γλωσσάρια της Γενικής και Ειδικής 
Ορολογίας Ακουστικής  

στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ 
Αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ, ως αρχείο pdf, το τεύχος 
Γενική και Ειδική Ορολογία Ακουστικής (έκδοση 11η).  
Το τεύχος αυτό αποτελείται από 401 σελίδες και περιλαμβάνει 
9.643 δίγλωσσα λήμματα με αγγλικούς και ελληνικούς όρους 
ακουστικής, με τη μορφή δύο αλφαβητικών γλωσσαρίων, ενός 
αγγλοελληνικού και ενός ελληνοαγγλικού. Οι όροι αυτοί έχουν 
προκύψει ύστερα από πολυετή εργασία της Ομάδας 
ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 «Ηχομόνωση», ιδρυτικού συλλογικού μέλους της 
ΕΛΕΤΟ και έχουν συγκεντρωθεί από τον Υπεύθυνο της Ομάδας 
(πρόεδρο της ΕΛΕΤΟ) στη Βάση Όρων Ακουστικής ACOUTERM.  
Το τεύχος αυτό μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα «Λεξικά και 
Γλωσσάρια» (http://www.eleto.gr/gr/LexicaAndGlossaries.htm). 

Κ.Β. 
 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

1
PT έλα κι εσύ 

1.  sustainable debt 
Για την απόδοση του αγγλικού όρου sustainable debt με ελληνικό 
ισοδύναμο όρο, το ΓΕΣΥ, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το σκεπτικό 
όσο και τα αποτελέσματα της Κρίσης Μελών Αρ.8, αντί του 
χρησιμοποιούμενου όρου βιώσιμο χρέος προτείνει κατά σειράν 
τους όρους: αντιμετωπίσιμο χρέος, βιωτό χρέος, ανεκτό χρέος 

2.  Όροι <καλωδίωσης> 
Ύστερα από αίτημα του Α. Ψυρρή (ΕΛΟΤ), δόθηκε η παρακάτω 
ελληνική απόδοση του τίτλου του Ευρωπαϊκού Προτύπου 
prEN 50700:2012: 
"Information technology – Premises distribution access 
network (PDAN) cabling to support deployment of optical 
broadband networks" 
Τεχνολογία πληροφοριών – Καλωδίωση δικτύου πρόσβασης 
διανομής στους χώρους του πελάτη (PDAN) για την 
υποστήριξη της ανάπτυξης οπτικών ευρυζωνικών δικτύων 
Πρόκειται για εναν οροβριθή τίτλο. Οι επιμέρους όροι έχουν ως 
εξής: 

cabling  καλωδίωση 
subscriber interface, 
SI  

συνδρομητική διεπαφή, SI 

core network  δίκτυο πυρήνα 
customer network  δίκτυο πελάτη 
access network  δίκτυο πρόσβασης 
distribution access 
network  

δίκτυο πρόσβασης διανομής 

premises distribution 
access network, PDAN  

δίκτυο πρόσβασης διανομής 
στους χώρους του πελάτη 

last operator 
connection point, LOC  

σημείο σύνδεσης τελευταίου 
φορέα (εκμετάλλευσης) δικτύου, 
LOC 

transport access 
network  

δίκτυο πρόσβασης μεταφοράς 

access demarcation 
point, ADP  

σημείο οριοθέτησης πρόσβασης, 
ADP 

3.  genericized -> γενιοποιημένος 
Ύστερα από ηλεκτρονικό αίτημα του Δ. Λαμπρινού (μετα-
πτυχιακού φοιτητή της «Τεχνογλωσσίας») για την ελληνική 
αποδοση του όρου genericized trademark, ο οποίος κακώς 
αποδίδεται ως γενικευμένο εμπορικό σήμα (που αντιστοιχεί στον 
όρο generalized trademark), το ΓΕΣΥ ενέκρινε ως κατάλληλο 
ελληνικό όρο την απόδοση:   

genericized trademark -> γενιοποιημένο εμπορικό σήμα. 
Ορισμός 
γενιοποιημένο εμπορικό σήμα: εμπορικό σήμα ή όνομα ενός 
προϊόντος, συγκεκριμένου παραγωγού το οποίο, λόγω της ευρείας 

                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

διάδοσης του προϊόντος στην αγορά, έχει αποκτήσει τον 
χαρακτήρα γένιου ονόματος που καλύπτει κάθε παρόμοιο υλικό 
από οποιονδήποτε άλλον παραγωγό 
π.χ. ασπιρίνη (aspirin), ηρωίνη (heroin), νοβοπάν (novopan), 
νεσκαφέ. (nescafé). 

4.  fast, very fast, ultra fast 
Ύστερα από ηλεκτρονικό αίτημα της Χριστίνας Φωστιέρη, μέλους 
της ΕΛΕΤΟ, σχετικά με τα συνθετικά fast, very fast και ultra fast 
στους τηλεπικοινωνιακούς όρους που αφορούν δίκτυα: fast and 
very fast broadband networks και ultra fast broadband 
networks υιοθετήθηκαν οι αποδόσεις της ΜΟΤΟ για τα συνθετικά: 

fast ->  υψηλού ρυθμού 
very fast ->  πολύ υψηλού ρυθμού 
ultra fast ->  πάρα πολύ υψηλού ρυθμού,  

υπέρπολυ υψηλού ρυθμού 

αφού στο συγκεκριμένο θεματικό πεδίο: fast = high speed 
(καταχρηστικά) = high rate = υψηλού ρυθμού, ο οποίος είναι και 
ο προτιμώμενος όρος, γιατί τα δεδομένα δεν τρέχουν με μεγάλη 
ταχύτητα, αλλά μεταδίδονται με μεγάλο ρυθμό, δηλ. περισσότερα 
δυφία ανά δευτερόλεπτο (b/s). 
very fast = very high rate = πολύ υψηλού ρυθμού, όπως π.χ. 
στη Βάση TELETERM, στον όρο: very high speed digital 
subscriber line (VDSL): ψηφιακή συνδρομητική γραμμή πολύ 
υψηλού ρυθμού 
Έτσι, έχουμε τους παρακάτω ισοδύναμους ελληνικούς όρους. 

Αγγλικός όρος Ελληνικός όρος 

fast and very fast 
broadband networks 

ευρυζωνικά δίκτυα υψηλού και 
πολύ υψηλού ρυθμού 

ultra fast broadband 
networks 

ευρυζωνικά δίκτυα πάρα πολύ 
υψηλού ρυθμού, ευρυζωνικά 
δίκτυα υπέρπολυ υψηλού ρυθμού 

5.  solar collector -> ηλιακός συλλέκτης 
Ύστερα από ερώτημα του μέλους της ΕΛΕΤΟ Γιώργου 
Μπαμόπουλου (διευθυντή του ΕΛΟΤ) από τις δύο συνώνυμες 
αποδόσεις του αγγλικού όρου solar collector: ηλιακός 
συλλεκτήρας και ηλιακός συλλέκτης επελέγη η δεύτερη ως 
ευρέως διαδεδομένη αν και η πρώτη θα ήταν καταλληλότερη για 
την ονοματοδότησης μιας συσκευής, όπου προσιδιάζει η κατάληξη 
-ήρας. Ωστε: 

 (solar) collector  (ηλιακός) συλλέκτης 
Κ.Β. 

 

«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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Συντάκτες φύλλου:  Κώστας Βαλεοντής, Δημήτρης Παναγιωτάκος 
Εκδοτική Ομάδα:  Κώστας Βαλεοντής, Θεόφιλος Βαμβάκος, 

Άννα Νικολάκη, Κατερίνα Ζερίτη, Τάνια Βαλεοντή 
Τηλέφωνα:  6974321009, 210-8662069 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος (όλα τα φύλλα): http://www.eleto.gr/gr/orogramma.htm  
Γίνονται δεκτές συνεργασίες. Απαραίτητες προϋποθέσεις τα κείμενα να 
είναι σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, σύντομα και έτοιμα για 
δημοσίευση δίχως να απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία. 
Τα δημοσιεύματα που προσυπογράφονται με αρχικά απηχούν τις 
προσωπικές απόψεις του/της συντάκτη/συντάκτριάς τους, το πλήρες 
όνομα του/της οποίου/οποίας περιλαμβάνεται στους συντάκτες του 
εκάστοτε φύλλου. 
Τα θέματα των άρθρων της «ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ» έχουν συζητηθεί στο 
ΓΕΣΥ και η δημοσίευση γίνεται ύστερα από απόφασή του. 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή κειμένων του «Ο» με 
την υποχρέωση αφενός να αναφέρεται η πηγή των κειμένων και 
αφετέρου, προκειμένου περί ολόκληρων άρθρων, να εξακολουθήσουν 
αυτά να διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς καμιά 
δέσμευση· σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται άδεια της ΕΛΕΤΟ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society for Terminology (ELETO)

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) 
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Για να εγγραφείτε: 
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– Συμπληρώστε την 
– Στείλτε την στην ηλ-διεύθυνση: valeonti@otenet.gr 

αφού καταβάλετε το κόστος συμμετοχής με έναν από 
τους τρόπους που καθορίζονται στην αίτηση. 

 
Στην ιστοσελίδα θα βρείτε επίσης: 

• το Πρόγραμμα του Συνεδρίου 
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Ιστότοπος: http://www.eleto.gr/gr/Conference09.html 
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9ο Συνέδριο 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 

ΕΕννααρρκκττήήρριιαα  ΣΣυυννεεδδρρίίαα  
ΠΠέέμμππττηη  77  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  22001133 

  
ΜΜεεγγάάλληη  ΑΑίίθθοουυσσαα  ΤΤεελλεεττώώνν  ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ  ΑΑθθηηννώώνν 

18.30 Υποδοχή των προσκεκλημένων 
19.00 Προσφώνηση από τον Πρύτανη του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθηγητή κ. 
Θεοδόσιο Πελεγρίνη 
Εισηγητική ομιλία και χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της 
Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας και της Οργανωτικής 
Επιτροπής του Συνεδρίου κ. Κώστα Βαλεοντή 
Εισηγητική ομιλία και χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της 
Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου καθηγητή 
κ. Παναγιώτη Κοντό 
Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ορολογίας (EAFT) κ. Jan Hoel 
Χαιρετισμοί από τους εκπροσώπους των 
συνδιοργανωτών: 
• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 

από την Α΄ Αντιπρόεδρο της Επιστημονικής 
Επιτροπής του Συνεδρίου καθηγήτρια κα Άννα 
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 

• Πανεπιστήμιο Κύπρου: 
από την Β΄ Αντιπρόεδρο της Επιστημονικής 
Επιτροπής του Συνεδρίου καθηγήτρια κα 
Μαριάννα Κατσογιάννου 

• Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο:  
από τον πρώην Πρύτανη κ. Ανδρέα Ανδρεόπουλο

• Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας:  
από τον Πρόεδρο κ. Χρήστο Σπίρτζη 

• Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης: 
από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Άγγελο Τόλκα 

• Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ/ΕΚ 
«Αθηνά»): 
από τον Διευθυντή κ. Γιάννη Ιωαννίδη 

• Οργανισμός για την Διάδοση της Ελληνικής 
Γλώσσας: 
από τον Πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Καρκανιά 

19.45 Κήρυξη έναρξης εργασιών 
Ομιλία:  «Μισό-, εν μέρει-, σαν : η διαλεκτική της 

αμφισημίας και οι τεχνικές της σχάσης στη 
ποίηση του Καβάφη» 

από την κα. Μάρθα Βασιλειάδη, καθηγήτρια του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

20.30 Δεξίωση 
Σε σύνδεση με το 9ο Συνέδριο: 

Ημερίδα ΕΛΕΤΟ–EAFT   
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ΠΠααρραασσκκεευυήή  88  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  22001133  
ΣΣυυννεεδδρριιαακκόό  κκέέννττρροο  ττοουυ  ΙΙδδρρύύμμααττοοςς  ΕΕυυγγεεννίίδδοουυ 

08.00 Προσέλευση – Εγγραφές 
 

1η Συνεδρία: Γλωσσολογικές-Οντολογικές Αρχές της 
Ορολογίας 

Προεδρείο: Άννα Λάμπρου-Γκόνου – Μαριάννα Κατσογιάννου –
Έλενα Μάντζαρη 

09.15 Η παραχάραξη των όρων: Θουκυδίδου Ιστορίαι 3.82.4 
Νικόλαος Μανουσάκης  

09.30 -ωμα: ένα προβληματικό τέρμα στη νέα ελληνική 
Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 

09.45 Γιατί κλοτσάτε τους όρους; 
Κώστας Βαλεοντής 

10.00 φωτογενής / φωτογόνος – photogénique / photogene – 
Οι επιστημονικές περιπέτειες δύο θεολογικών όρων 
Jean-Yves Bassole 

10.15 Μελέτη της ορολογίας της πληροφορικής και συγκεκριμένα 
στο πεδίο των ευρέως διαδεδομένων εφαρμογών γραφείου 
και εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τη χρήση και τη 
δημιουργία της 
Κυριακή Δανακτσή, Αλέξιος Ευαγγελίου, Όλγα 
Μουρογιάννη, Άννα Τζοτζαδίνη  

10.30 Αρχαιοελληνικής καταγωγής παιδαγωγικοί όροι στα 
γερμανικά 
Βασιλική Παλασάκη 

10.45 Ερωταποκρίσεις 

11.15 Διάλειμμα 

2η Συνεδρία:  Διδακτική και Ορολογία
Προεδρείο: Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη – Jean-Yves  

Bassole – Αναστασία Παριανού 
11.45 Διδακτική της αγγλικής γλώσσας και Ορολογία 

Συμεών Νικολιδάκης, Καλλιόπη Τσάνταλη  
12.00 Επανεγγράφοντας τη διδακτική της ορολογίας της αγγλικής 

γλώσσας  με τη χρήση των νέων τεχνολογιών 
Συμεών Νικολιδάκης, Καλλιόπη Τσάνταλη  

12.15 Η γλώσσα της ορολογίας ή η ορολογία της γλώσσας: μία 
πτυχή  της μελέτης και της διδακτικής της γλωσσικής 
επικοινωνίας 
Μαρία Δημάση, Παρασκευή Σαχινίδου  

12.30 Η θέση της ορολογίας στο μάθημα της Μετάφρασης 
Γενικών Κειμένων 
Ελπίδα Λουπάκη 

12.45 Νεοόροι Πληροφορικής και ο χειρισμός τους  από 
Διαδικτυακά Μέσα Αναφοράς 
Τιμολέων Θεοφανέλλης, Αγάπιος Οικονομίδης 

13.00 Ερωταποκρίσεις 
13.30 Γεύμα 

3η Συνεδρία: Ορολογία συγκεκριμένων θεματικών
πεδίων – Ορολογικοί πόροι 

Προεδρείο: Μαρία Γαβριηλίδου – Πένυ Λαμπροπούλου – 
Ροδόλφος Μασλίας 

15.30 Γλωσσολογική προσέγγιση της ελληνικής και γερμανικής 
στρατιωτικής ορολογίας 
Αιμιλία Ροφούζου 

15.45 Η Ιδιόλεκτος των ευελπίδων: καταγραφή, 
αποκωδικοποίηση, αξιοποίηση 
Σταματία Σοφίου 

16.00 Ποίηση και λεξικογραφία: τα 561 λήμματα του Λεξικού 
Καβάφη 
Χρυσούλα Καραντζή 

16.15 Η ορολογία και οριοθέτηση της καβαφικής εσωτερικότητας
Ιωάννα Τριπουλά 

16.30 Parallel corpus as a dictionary resource: studying idioms  in 
an EN-GR parallel corpus 
Janet DeCesaris, SofiaTrypanagnostopoulou 

16.45 Η «μεταγλωσσική» προοπτική της λογοτεχνικής πρακτικής 
και η συμβολή βασικών ορολογικών πόρων της θεωρίας 
της λογοτεχνίας στην ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων: Η 

περίπτωση του ποιήματος «Θερμοπύλες» του Κ.Π. Καβάφη
Σοφία Ζερδελή 

17.00 Ορολογικές αντιπαραθέσεις: το παράδειγμα του σεισμικού 
κινδύνου στη διοίκηση, στην επιστήμη και στη γενική 
γλώσσα 
Βάσω Μασούρα, Καλλιόπη Σαπουντζάκη, Μαριάννα 
Κατσογιάννου 

17.15 Ηλεκτρονική αποδελτίωση λημμάτων της Νέας Ελληνικής 
Ιωάννης Ν. Καζάζης, Ράνια Βοσκάκη 

17.30 Ερωταποκρίσεις 

Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2013
Συνεδριακό κέντρο του Ιδρύματος Ευγενίδου 

4η Συνεδρία: Ορολογία συγκεκριμένων θεματικών 
πεδίων – Ορολογικοί πόροι 

Προεδρείο: Κατερίνα Τοράκη – Γιώργος Τσιάμας – Παναγιώτα 
Καλαμβόκα 

09.15 Η συνδρομή του θεωρητικού της ορολογίας στο έργο του 
ελληνόφωνου νομικού 
Παναγιώτης Γ. Κριμπάς 

09.30 Αυτόνομη και συλλογική διαχείριση της ορολογίας μέσα 
από συναφή και παράλληλα κείμενα με την υποστήριξη 
εργαλείου κοινωνικής επισήμανσης στο μάθημα της 
εξειδικευμένης μετάφρασης 
Θεόδωρος Βυζάς, Ελευθερία Δογορίτη 

09.45 Cretan terms for non-monetary transactions 
Irene Sotiropoulou 

10.00 Η ορολογία αεροπλοΐας: κυριολεξία, ασφάλεια και 
εννοιοστρεφής μεταφρασεολογία στην ελληνική αεροπορική 
επικοινωνία 
Θεόδωρος Κατερινάκης, Νίκος Παπαδόπουλος, 
Δήμητρα Ζουρούδη 

10.15 Όταν το LSJ γνώρισε τη Βίκυ 
Σπύρος Δόικας 

10.30 Κατασκευή βάσης δεδομένων ελληνικών ακρωνυμίων  σε 
ελληνικά νομικά κείμενα 
Χαράλαμπος Τσιμπούρης, Κυριάκος Σγάρμπας 

10.45 Ερωταποκρίσεις 

 

11.15 

Προσκεκλημένη ομιλήτρια: Μαριλένα Καρυολαίμου, 
 
«Διγλωσσία» ή η περιπλάνηση ενός όρου στο πεδίο 
της κοινωνιογλωσσολογίας 

11.45 Ερωταποκρίσεις 

12.00 Διάλειμμα 

5η Συνεδρία: Τυποποίηση Ορολογίας
Προεδρείο:  Γιώργος Μπαμόπουλος – Παναγιώτης Κριμπάς – 

Γιώργος Ξυδόπουλος 
12.30 Αναγνώριση παραπομπών σε ελληνικά νομικά κείμενα με 

χρήση κανόνων 
Χαράλαμπος Τσιμπούρης, Κυριάκος Σγάρμπας 

12.45 Τεχνικά κείμενα, διεθνής πρακτική και το Μνημόνιο 
Μαρία Καρδούλη, Θεοδώρα Ακοβιτσιώτη 

13.00 Η τυποποίηση της ορολογίας στον τομέα της 
πληροφόρησης: ανάγκη ή υπερβολή; 
Κατερίνα Τοράκη, Στέλλα Χατζημαρή  

13.15 The standardisation and dissemination  of Amazigh 
terminology in Morocco 
Khalid ANSAR 

13.30 Ερωταποκρίσεις 
13.45 Γεύμα* 

6η Συνεδρία: Ορολογία και μετάφραση
Προεδρείο: Μαρία Καρδούλη – Διονύσης Γιαννίμπας – 

Παναγιώτης Κοντός 
15.00 Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας: η τεχνική μετάφραση  πέρα 

από την ορολογία; 
Δάφνη Δεληγιάννη 

                                                 
* Όλα τα εδέσματα του Συνεδρίου είναι προσφορά της McCain Hellas 
ΜΕΠΕ και της Krivek S.A. 
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15.15 Rendering collocations in German-Greek simultaneous 
interpreting 
Konstantina Liontou 

15.30 Η ορολογική ‘σύγκλιση’ ως μεταφραστικό εργαλείο  της 
ειδικής μετάφρασης 
Παναγιώτης Ι. Κελάνδριας 

15.45 Ένα πολύγλωσσο γλωσσάριο όρων για την οικονομική 
κρίση στην Ελλάδα:  Ζητήματα ετερογένειας, 
διαθεματικότητας και απόδοσης  για τα ζεύγη γλωσσών 
ελληνικά-γερμανικά και ελληνικά-γαλλικά 
Olaf Immanuel Seel, Μαβίνα Πανταζάρα 

16.00 Μεταφράζοντας το κρίκετ 
Παναγιώτα Καραγιαννίδη, Δήμητρα-Μαρία Μποτονάκη

16.15 Ερωταποκρίσεις 
16.40 Διάλειμμα 

 
17.10 Ανοικτή συζήτηση:  

Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, 
στην επιστήμη και στην τεχνολογία – Εθνική και 

διεθνής διάσταση 
Συντονιστής: 
Θεοδόσης Τάσιος, Ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ 
Συνομιλητές: 
Jan Roukens, EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας) 
Παναγιώτης Κριμπάς, Πανεπιστήμιο Θράκης 
Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Αριστοτέλειο Πανεπ. 

Θεσσαλονίκης 
Αμαλία Moser , Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Φρειδερίκη Μπατσαλιά, Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Ιωάννα Κονδύλη, Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Γεώργιος Βλάχος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
Μαριλένα Καρυολαίμου, Πανεπιστήμιο Κύπρου 
 

19.10 Λήξη του Συνεδρίου 

Σε σύνδεση με το 9ο Συνέδριο 
 

το πρωί της 7ης Νοεμβρίου 2013 
ώρες 8.30–18.00 : 

Ημερίδα ΕΛΕΤΟ–EAFT 

Οι Εθνικές Γλώσσες και η Ορολογία 
στην Ανώτατη Εκπαίδευση,  

στην Επιστήμη & στην Τεχνολογία 
 

Διοργάνωση της Ημερίδας 
Η Ημερίδα διοργανώνεται στην Αθήνα, Ελλάδα, στις 7 Νοεμβρίου 
2013 από την Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας, το Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας EAFT. 
Η Ημερίδα διοργανώνεται σε σύνδεση με το 9ο Συνέδριο «Ελληνική 
Γλώσσα και Ορολογία», 7-9 Νοεμβρίου 2013. 
Στο παρόν έγγραφο περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες για την 
Ημερίδα στα κεφάλαια με τους ακόλουθους τίτλους: 

Εισαγωγή 
Οι εθνικές γλώσσες στην Ανώτατη Εκπαίδευση, η σιωπηρή 
επανάσταση 
Εξερεύνηση της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης, 
αύξηση της ευρωπαϊκής ευαισθητοποίησης 
Χώρος διεξαγωγής 
Γλώσσες 
Διεθνής Επιτροπή Προγράμματος 
Ελληνική Οργανωτική Επιτροπή 
Πρόγραμμα 
Εγγραφές 

Οι εθνικές γλώσσες στην Ανώτατη Εκπαίδευση, η 
σιωπηρή επανάσταση 
Το 2008 το μέλος της EAFT που καλύπτει την Ολλανδία και την 
Φλάνδρα, η NL-Term, διοργάνωσε ένα συνέδριο στις Βρυξέλες για 
να διερευνηθεί η προώθηση της αγγλοδίδακτης ανώτατης 
εκπαίδευσης στην ολλανδικά ομιλούσα Ευρώπηi. Υπήρχε 

επείγουσα ανάγκη να εξεταστεί αυτό το θέμα: εκείνο το έτος 
εκτιμάται ότι το 80% των κύριων μαθημάτων στα πανεπιστήμια της 
Ολλανδίας διδάσκονταν στα αγγλικά. Τρεις δεκαετίες πριν, αυτό το 
ποσοστό ήταν μηδέν. Όλα τα μαθήματα, με λίγες μεμονωμένες 
εξαιρέσεις, γίνονταν στα Ολλανδικά. Στην Φλάνδρα ο αριθμός των 
αγγλοδίδακτων μαθημάτων ήταν πολύ μικρότερος αλλά 
αυξανόταν. 
Ερωτήσεις. Τι είχε συμβεί; Ποιος το αποφάσισε αυτό; Είχε 
υπάρξει κατάλληλη δημοκρατική διαβούλευση; Ήταν το διδακτικό 
προσωπικό προετοιμασμένο γι’ αυτήν τη μείζονα, ναι, δραματική 
αλλαγή στην ακαδημαϊκή παιδεία; Και η ποιότητα της μεταφοράς 
γνώσης; Αν ο πληθυσμός μάθαινε ότι στα παιδιά του δεν 
επιτρέπεται πλέον να σπουδάζουν στη μητρική τους γλώσσα, πώς 
θα αντιδρούσε; Εντούτοις, τα πανεπιστήμια και οι άλλες σχολές 
πληρώνονται σε μεγάλο βαθμό από τον πολίτη, τον 
φορολογούμενο. Και τι θα συμβεί εάν το επόμενο κύμα 
αποφοίτων, εκπαιδευμένο κυρίως στα αγγλικά, εισέλθει στην 
ολλανδική αγορά εργασίας, για να γίνει εκπαιδευτικός, δικηγόρος, 
γιατρός, δημόσιος υπάλληλος, μηχανικός, δημοσιογράφος, 
αγοραλόγος, διευθυντής κτλ., όλα τα επαγγέλματα για τα οποία 
υποτίθεται ότι απαιτείται ακαδημαϊκός τίτλος; Σκέφτηκε κανένας τις 
κοινωνικές και πολιτισμικές συνέπειες; Και σκέφτηκαν οι διοικήσεις 
των πανεπιστημίων τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα; Θέλησαν 
να αλλάξουν εκ βάθρων τον πολιτισμό και την ταυτότητα της 
χώρας; Ποιες θα ήταν οι συνέπειες για την ευρωπαϊκή συνεργασία, 
που είναι θεμελιωμένη πάνω στην πολιτισμική και γλωσσική 
διαφορετικότητα των λαών και των χωρών που την συνθέτουν; 
Μερικές απαντήσεις. Αυτό το φαινόμενο και οι επιπλοκές του για 
το μέλλον της γλώσσας, για την κοινωνία των πολιτών και το 
πολιτισμικό, κοινωνικό και δημοκρατικό μέλλον της Ευρώπης και 
του κόσμου είχε μελετηθεί με την πρόβλεψη αυτής της σπουδαίας 
πολιτισμικής επανάστασης. Δημοκρατική διαβούλευση των 
πολιτών δεν είχε πραγματοποιηθεί, οι πολίτες δεν ενημερώθηκαν 
και ακόμα δεν είναι ενημερωμένοι για την μετάβαση. Οι πολιτικοί, 
επίσης, δεν ενημερώθηκαν κατάλληλα, ούτε και ρωτήθηκαν· δεν 
χρειαζόταν επειδή τα πανεπιστήμια αφέθηκαν να αποφασίσουν 
αυτόνομα για τέτοια ζητήματα που υποτίθεται ότι είναι 
«εσωτερικά» ζητήματα. 
Μια πρώιμη μελέτη για την επίπτωση στη μεταφορά γνώσης στο 
πλαίσιο ενός τόσο ριζικά αλλαγμένου γλωσσικού καθεστώτος 
προέβλεψε σημαντική απώλεια ποιότητας και αποτελεσματι-
κότητας, αλλά δεν υπήρξε ενδιαφέρον για «αρνητικά» σήματα. 
Εξερεύνηση της ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης, 
αύξηση της ευρωπαϊκής ευαισθητοποίησης 
Μετά το συνέδριο των Βρυξελλών το 2008, η EAFT και άλλοι 
ευρωπαϊκοί και εθνικοί ενδιαφερόμενοι φορείς αποφάσισαν να 
«μετακινήσουν» την ιδέα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. 
Η Λουμπλιάνα το 2010 (Σλοβενία) ήταν η δεύτερη στη σειρά με το 
συνέδριο «National Languages in Higher Education», που 
διοργανώθηκε από κοινού με την Σλοβενική Ακαδημία 
Επιστημώνii. Μετά το συνέδριο, συντάχθηκε μια Σλοβενική 
Διακήρυξη για την Σλοβενική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Το Ταλίν το 2011 (Εσθονία)iii ήταν η επόμενη σκέψη για την 
Εσθονία. Ο τίτλος του διεθνούς συνεδρίου που διοργανώθηκε από 
το Πανεπιστήμιο του Ταλίν, και υποστηρίχθηκε από το Υπουργείο 
Παιδείας και Έρευνας της Εσθονίας ήταν: Konverents 
Rahvuskeeled Teaduses ja Körghariduses/National conference on 
Languages in Academic Research and Higher Education 
(NatAcLang) 
Η Αθήνα το 2013 (Ελλάδα) θα προσθέσει στον κατάλογο ακόμα 
ένα εθνικό συνέδριο με διεθνή συμμετοχή, που θα αφιερωθεί στην 
εξερεύνηση της κατάστασης, στην αύξηση της ευαισθητοποίησης 
και στην κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών στον ελληνικό 
χώρο, εξάγοντας συμπεράσματα για την Ελλάδα και την υπόλοιπη 
Ευρώπη. 
Χώρος διεξαγωγής 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κτήριο Κωστής Παλαμάς, Αθήνα, Ελλάδα. 
Γλώσσες 
Αγγλικά και ελληνικά (ταυτόχρονη μετάφραση). 
Διεθνής Επιτροπή Προγράμματος iv 
Jan Roukens, co-chairman (BE) 
Panagiotis G. Krimpas, co-chairman (EL) 
Jordi Bover i Salvadó (ES Catalunya) 
Anna-Lena Bucher (SE) 
Gerhard Stickel (DE) 
Kostas Valeontis (EL) 
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Marjeta Humar (Sl) 
Bénédicte Madinier (FR) 
Peep Nemvalts (EE) 
Delyth Prys (UK Wales) 
Marita Kristiansen (NO) 
Jolanta Zabarskaitė (LT) 
Ágota Fóris (HU) 
Ελληνική Οργανωτική Επιτροπή 
Παναγιώτης Γ. Κριμπάς 
Άννα Αναστασιάδου-Συμεωνίδου 
Φρειδείκη Μπατσαλιά 
Μαριλένα Καρυολαίμου 
Μαριάννα Κατσογιάννου 
Παναγιώτης Κοντός 
Άννα Λάμπρου-Γκόνου 
Αμαλία Μόζερ 
Κατερίνα Τοράκη 
Γεώργιος Τσιάμας 
Κώστας Βαλεοντής  
Πρόγραμμα 
08:30  Εγγραφές συμμετεχόντων 
09:30  Θεοδόσιος Πελεγρίνης, πρύτανης του Πανεπιστημίου 

Αθηνών,  
 Κώστας Βαλεοντής, πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ,  
 Έναρξη της διεθνούς ημερίδας, που προηγείται του 9ου 

Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 
09:45  Jan Hoel, president of the EAFT 
 Languages and Terminology in a multilingual world 

10:00  Άννα Αναστασιάδου-Συμεωνίδου 
 Η συμβολή της ελληνικής στη διαμόρφωση της διεθνούς 

επιστημονικής ορολογίας 
10:30  Jan Roukens 
 Purpose and structure of the international symposium 
10:45  Διάλειμμα 
11:15  Παναγιώτης Κριμπάς (Ελλάδα, πρόεδρος) 
 Marjeta Humar (Slovenia), speaker invited (France),  
 Peep Nemvalts (Estonia), Jolanta Zabarskaitė (Lithuania),  
 Delyth Prys (United Kingdom, Wales), Anna-Lena Bucher 

(Sweden),  
 Marita Kristiansen (Norway), Μαριλένα Καρυολαίμου 

(Κύπρος) 
 Παρούσα κατάσταση: η χρήση των εθνικών γλωσσών στα 

ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. 

13:15  Γεύμα 

14:30  Freideriki Batsalia 
 Τι συμβαίνει στα πανεπιστήμιά μας, ποιοι παγκοσμιοποιούν 

την Ευρώπη; 
14:50  Προσκεκλημένος ομιλητής 
 Higher education in multilingual and multicultural Europe  
15:10  Αμαλία Moser 
 Πολιτισμικός κώδικας δεοντολογίας για τους Ευρωπαίους 

ακαδημαϊκούς 

15:50  Διάλειμμα 

16:10  Jan Roukens & Παναγιώτης Κριμπάς, συμπρόεδροι 
 Στη λογομήγυρη (πάνελ) συμμετέχουν οι ομιλητές της 

ενότητας «Παρούσα κατάσταση». 
 Τελική Ανοικτή Συζήτηση, επί των κύριων ζητημάτων της 

ημέρας, με σκοπό να συναχθούν συμπεράσματα και 
προτάσεις τουλάχιστον σε σχέση με την ελληνική κατάσταση 
και, τελικά, να διερευνηθεί εάν είναι εφικτή μια Διακήρυξη για 
την υποστήριξη της διατήρησης της Ακαδημαϊκής 
Γλωσσικής Διαφορετικότητας στην Ευρώπη. 

18:00  Λήξη της ημερίδας ΕΛΕΤΟ/EAFT 
19:00  Εναρκτήρια Συνεδρία του 9ου Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα 

και Ορολογία» 
Εγγραφές 
Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι ελεύθερη· πρέπει όμως οι 
ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν συμπληρώνοντας τη σχετική Αίτηση 
Εγγραφής και στέλνοντάς την στην ΕΛΕΤΟ. 
Ιστοσελίδα: http://www.eleto.gr/gr/ELETO-EAFT_Conference_ 
2013-11-07.html 
 

H Τετράγλωσση Βάση Όρων 
TermTerm 

του τομέα της Ορολογίας 
Μνημόνιο Συμφωνίας μεταξύ ΕΛΕΤΟ και Termnet 

Με Μνημόνιο Συμφωνίας που υπέγραψαν η ΕΛΕΤΟ και το Διεθ-
νές Δίκτυο Ορολογίας Termnet (http://linux.termnet.org/index.php) 
άρχισε ήδη συνεργασία εμπλουτισμού της τρίγλωσσης βάσης 
TermTerm (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά) και με τους ελληνικούς 
όρους της ομώνυμης Βάσης TERMTERM της ΕΛΕΤΟ, η οποία 
περιλαμβάνει τους όρους της επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ21, συλλογικού 
μέλους της ΕΛΕΤΟ και η οποία διατίθεται ήδη δωρεάν από τον 
ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ, αλλά και αγγλικούς και γαλλικούς όρους της 
δεύτερης που δεν είχε η πρώτη. 
Έτσι, σήμερα η – τετράγλωσση πλέον – TermTerm (αγγλικά, 
γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά) διαθέτει δωρεάν τους όρους της 
στο παγκόσμιο κοινό, μέσω διεπαφών μία από τις οποίες είναι η: 
http://quickterm.kaleidoscope.at/termterm/Pages/Main/Search.aspx. 
Μπείτε στην παραπάνω ιστοσελίδα, ρυθμίστε τη γλώσσα στην 
οποία θα αναζητήσετε τον όρο που σας ενδιαφέρει (γλώσσα 
πηγής – source language). Οι γλώσσες στόχου (target 
languages) είναι ήδη ρυθμισμένες ώστε τα αποτελέσματα να τις 
περιλαμβάνουν όλες. Επιλέξτε τον τρόπο αναζήτησης· π.χ. 
απονυγματίστε (σβήστε το ) το τετραγωνίδιο Fuzzy. 
Βάλτε στην θυρίδα αναζήτησης (Search) ολόκληρο ή μέρος του 
όρου τον οποίο αναζητάτε και πατήστε Search. Στο αριστερό 
μέρος της οθόνης θα εμφανιστεί ο κατάλογος των αποτελεσμάτων 
της αναζήτησης (Search results) που θα είναι όλοι οι όροι της 
βάσης που περιλαμβάνουν το τμήμα του όρου που έχετε 
αναζητἠσει. Αν επιλέξετε με το ποντίκι έναν από αυτούς, στο δεξιό 
μέρος της οθόνης θα εμφανιστούν οι ισοδύναμοι όροι σε όλες τις 
γλώσσες στις οποίες υπάρχουν. Για παράδειγμα, με όρο 
αναζήτησης «terminology work» εμφανίζονται οι όροι: 
terminology work (EN), Terminologiearbeit (DE), travail 
terminologique (FR), ορολογική εργασία (EL) και ορισμένες 
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις πηγές των όρων. 

Κ.Β. 

«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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Συντάκτες φύλλου:  Κώστας Βαλεοντής 
Εκδοτική Ομάδα:  Κώστας Βαλεοντής, Θεόφιλος Βαμβάκος, 

Άννα Νικολάκη, Κατερίνα Ζερίτη, Τάνια Βαλεοντή 
Τηλέφωνα:  6974321009, 210-8662069 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος (όλα τα φύλλα): http://www.eleto.gr/gr/orogramma.htm  
Γίνονται δεκτές συνεργασίες. Απαραίτητες προϋποθέσεις τα κείμενα να 
είναι σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, σύντομα και έτοιμα για 
δημοσίευση δίχως να απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία. 
Τα δημοσιεύματα που προσυπογράφονται με αρχικά απηχούν τις 
προσωπικές απόψεις του/της συντάκτη/συντάκτριάς τους, το πλήρες 
όνομα του/της οποίου/οποίας περιλαμβάνεται στους συντάκτες του 
εκάστοτε φύλλου. 
Τα θέματα των άρθρων της «ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ» έχουν συζητηθεί στο 
ΓΕΣΥ και η δημοσίευση γίνεται ύστερα από απόφασή του. 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή κειμένων του «Ο» με 
την υποχρέωση αφενός να αναφέρεται η πηγή των κειμένων και 
αφετέρου, προκειμένου περί ολόκληρων άρθρων, να εξακολουθήσουν 
αυτά να διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς καμιά 
δέσμευση· σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται άδεια της ΕΛΕΤΟ. 

 
 
 

                                                 
i   Nederlands in hoger onderwijs & wetenschap?, proceedings (in 

Dutch). Editors: Albert Oosterhof e.a. Publisher: Academia Press, 
Gent, 2008. ISBN 978 90 382 1539 6 

ii   National Languages in Higher Education/Nacionalni jeziki v visokem 
šolstvu, proceedings (in Slovene/English). Editors: Marjeta Humar 
a.o. Publisher: ZRC Publishing, Scientific Research Centre SASA, 
Ljubljana, 2010. 

iii   Programme and proceedings Estonian conference 2011 : 
http://www.tlu.ee/files/arts/10106/NatAcb15e4a384567c8341326324c
185de828.pdf  
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Προς:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 

Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου 
151 25  ΜΑΡΟΥΣΙ 

Ηλ-ταχ.: valeonti@otenet.gr  
 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
9ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 

http://www.eleto.gr/gr/Conference09.html  
7-9 Νοεμβρίου 2013, Αθήνα 

 
Επιθυμώ να συμμετάσχω στο 9ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και 

Ορολογία» 

Επώνυμο: ................................…...........................................…... 

Όνομα: .......................................................................................... 

Ιδιότητα: ........................................................................................ 

Είμαι μέλος συνδιοργανωτή (Συμπληρώστε το ακρώνυμο του 

συνδιοργανωτή):............………….. 

Διεύθυνση: Οδός:....................................... Αριθμός:.................... 

Ταχ. κώδ.: .................... Πόλη: .................. .Χώρα:……................ 

Αρ. τηλεφώνου: ............................................................................. 

Αρ. τηλεομοιοτύπου: ..................................................................... 

Ηλ. ταχυδρομείο ............................................................................ 

 
   Επισυνάπτω απόδειξη κατάθεσης1)......................ευρώ στο 

λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας με αριθμό 671/480100-84 

(SWIFT number: ETHNGRAA, IBAN: GR95 01106710 

00006714 8010084)  ή 

 
   Έστειλα με ταχυδρομική επιταγή ποσό1 ...............ευρώ στην 

κα Άννα Λάμπρου-Γκόνου, Λ. Κατσώνη 16, 14561 ΚΗΦΙΣΙΑ 

Ημερομηνία:.............................Υπογραφή: ..................................... 

 
Στείλτε την αίτηση αυτή: 

• είτε ταχυδρομικώς στην παραπάνω δεύθυνση της ΕΛΕΤΟ 

• είτε ηλεκτρονικώς στην ηλ-διεύθυνση: valeonti@otenet.gr  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
(1)  Κόστος συμμετοχής στο 9ο Συνέδριο: 

Μη μέλη συνδιοργανωτών: € 100 
Μέλη συνδιοργανωτών: €   70 
Φοιτητές: €   30 
Ομιλητές: €   50 
 

 
Προς:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 

Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου 
15125  ΜΑΡΟΥΣΙ 

Ηλ-ταχ.: valeonti@otenet.gr 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
 

Ημερίδα ΕΛΕΤΟ–EAFT 
Οι Εθνικές Γλώσσες και η Ορολογία στην 

Ανώτατη Εκπαίδευση, στην Επιστήμη & στην 
Τεχνολογία 

http://www.eleto.gr/gr/ELETO-EAFT_Conference_ 
2013-11-07.html 

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2013 
 

Επιθυμώ να συμμετάσχω στην ημερίδα ΕΛΕΤΟ–EAFT «Οι 
Εθνικές Γλώσσες και η Ορολογία στην Ανώτατη Εκπαίδευση, στην 
Επιστήμη & στην Τεχνολογία», που διοργανώνεται στην Αθήνα, 
στις 7 Νοεμβρίου 2013, από την Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας, το 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου και την Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας 
EAFT, σε σύνδεση με το 9ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και 
Ορολογία». 

Επώνυμο: …................................................................................ 

Όνομα:......................................................................................... 

Ιδιότητα: ...................................................................................... 

Φορέας: ....................................................................................... 

Διεύθυνση: ...........................................……............................…. 

Τηλ.: ............................................................................................ 

Ηλ-ταχ.: ....................................................................................... 

 

Ημερομηνία:.............................   

Ονοματεπώνυμο πλήρες: ………................................................. 

 

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.  
Παρακαλούμε, όμως, στείλτε αυτήν την αίτηση (συμπληρωμένη) 

στην ΕΛΕΤΟ· διεύθυνση:  valeonti@otenet.gr . 
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Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με την Ορολογία 
(Διαρκής Κατάλογος του «Ο») 

Ο κατάλογος Συνεδρίων/Συμποσίων/Σεμιναρίων που δημοσιεύεται 
παρακάτω περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν σχέση με Ορολογία 
και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, ή έχουν πρόσφατα 
διεξαχθεί. Η πληροφόρηση του «Ο» για τις εκδηλώσεις αυτές 
προέρχεται κυρίως από τη συχνή ηλεκτρονική ενημέρωση της 
ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέντρο Πληροφοριών για την 
Ορολογία: http://linux.infoterm.org/), και από την EAFT 
(Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-aet.net ), των οποίων η 
ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
1. Συνέδριο «2013 Federated Conference on Computer Science 

and Information Systems» (FedCSIS), Krakow, Πολωνία, 8 - 11 
Σεπτεμβρίου, 2013 (http://www.fedcsis.org)  

2. 10th Anniversary International Conference “Standardization and 
Related Activities – A Means of International and Balkan 
Collaboration”, 13-14 September 2013, Sozopol, Bulgaria 

3. Σεμινάριο στο Zagreb με θέμα: Applications of Cognitive 
Terminological Theories in Terminology Management (27-28 
Σεπτεμβρίου 2013) (http://actt.ihjj.hr/), στο πλαίσιο του οποίου 
θα διεξαχθεί και η ΓΣ της EAFT (26 Σεπτεμβρίου) 

4. Να γραφεί στο Ορόγραμμα για το Συνέδριο: ECQA Certified 
Terminology Manager – Basic 30 September - 4 October 2013 
Pécs, Hungary (http://www.ecqa.org/index.php?id=52) 

5. Διεθνές Συνέδριο “Terminology and terminography: 
development, topicalities, perspectives”, Vilnius, 10–11 
Οκτωβρίου 2013. Lithuania (http://bit.ly/Xa3qjo)  

6. Συνέδριο Mediterranean Editors & Translators Meeting 2013, 
Monastery of Poblet, Tarragona, Spain, 24-26 October 2013. 
http://www.metmeetings.org/en/program-topics:534. 

7. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα & 
την Ποιότητα, Θεσσαλονίκη, 21-22 Φεβρουαρίου 2014 

8. Εργομήγυρη TOTH Workshop 2013 στην Κοπεγχάγη με τίτλο 
Verbal and nonverbal representation in terminology (8 
Νοεμβρίου 2013). 

9. Συνέδριο Terminology and Artificial Intelligence TIA 2013 
(http://flores.lipn.univ-paris13.fr/tia2013/Home.html)  27-29 
October 2013, Paris, France 

Κ.Β. 

O όρος Z59-5 
 

1.  Mέσα στους κόλπους της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, 
Π.Ο.Υ., σύμφωνα με τον Bernard Kouchner*, γιατρό και 
Υπουργό Υγείας της Γαλλίας, χρησιμοποιείται ένας περίεργος 
όρος το Ζ59-5. 

2.  Για πρώτη φορά, κατακρύπτεται μια έννοια, μέσα σ’ ένα 
γράμμα το Ζ, σ’ ένα αριθμό το 59 και σ’ ένα ψηφίο το 5. 

3.  Τι άραγε να «τσιμεντοποιείται» εκεί μέσα; Προς Θεού μην 
αγωνιάτε, γιατί ενθάδε κείται η κατασήμανση της «ακραίας 
φτώχειας» κατά τρόπο φοβικό, αδιαφανή και αυθαίρετο. 

4.   Εκεί βρίσκεται κατακρυμμένη η «Mητέρα των ασθενειών, η 
οποία ευθύνεται για την μιζέρια και για όλα τα κακά του 
ανθρώπου και του πλανήτη.» 

5.  Αυτός ο ιός διαχέεται χωρίς να γίνεται αντιληπτός από τα  
θύματά του. Γίνεται δε αντιληπτός μόνο όταν είναι πολύ αργά, 
όταν έχουν προχωρήσει τα συμπτώματα. Η ακραία φτώχεια 
έχει κτυπήσει περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο 
ανθρώπους, τονίζοντας την ραγδαία αυξανόμενη ανισότητα 
μεταξύ φτωχών και πλουσίων χωρών. Η ανισότητα αυτή 
σκαρφάλωσε από τον δείκτη 4, στο δείκτη 80, 
πολλαπλασιαζομένη 20 φορές τις τελευταίες δεκαετίες. 

6.  Αυτός ο ιός της φτώχειας δεν αφορά μόνο τους γεννημένους 
ανθρώπους αλλά και αυτούς που γεννιούνται πεινασμένοι, 
στερημένοι από βιταμίνες και μεταλλικά άλατα. Οι 
«πεινασμένοι χωρίς σύνορα» είναι  το αποτέλεσμα του Ζ59-5. 

7.  Παρατηρώντας τον όρο βλέπουμε ότι μόνο ένα  ψήγμα της 
αλφαβήτου το Ζ παρέμεινε να θυμίζει την γλωσσική  
επικοινωνία που κάποτε ήταν συμμετοχική και αμεσότερη. 
Είναι κραυγαλέο το έλλειμμα της ακραίας ένδειας της 
ανθρώπινης επικοινωνίας. 

8.  Ντρέπεται άραγε ο εγκέφαλος και το κέντρο επεξεργασίας των 
εννοιών να κατονομάσει τη μεγαλύτερη μάστιγα, την τεχνητή 

ανέχεια; Ποιοί διεστραμμένοι εθελοτυφλούν και επωφελούνται 
από το Ζ59-5, οι οποίοι οδηγούνται με τη σειρά τους, με 
μαθηματική ακρίβεια στη δική τους μοιραία πτώση ένεκα 
πολυτελών κακώσεων και πολυτελών ασθενειών. Δεν ήταν 
δυνατόν να μην μολυνόταν και η Ελλάδα από τον ιό αυτό. 

9.  Βαριά χτυπημένη χαροπαλεύει η χώρα, όχι γιατί οι 
θεραπευτές της, ο λαός της έχασε τη μαγική του ικανότητα, 
αλλά, απλώς, επειδή υποχρεώθηκε σε εξευτελισμό και σε 
ψυχολογική βία: του έκλεψαν το μέλλον των παιδιών αυτοί οι 
ελάχιστοι συντελεστές της εντατικής θεραπείας. 

10. Ξαφνικά οι «αποκλειστικοί» θυμήθηκαν να «λύσουν» το 
πρόβλημα βάζοντας κλήρο στα υπάρχοντα του λαού τα 
λιγοστά. 
Αυτός ο λαός, που κατά τον γάλλο ποιητή Rene Char είναι 
«νικητής του θανάτου, αλλά θνητός από άγια αφέλεια», αυτός 
περιέπεσε στη δίνη του ιλίγγου του Ζ59-5. 

11. Ωστόσο σ’ αυτή τη χώρα – κι αν αυτό της συνέβη – κάποιες 
κολώνες της θα μείνουν όρθιες να  μαρτυρούν το μεγαλείο της 
και θα θυμίζουν τους σημερινούς «αποκλειστικούς» που της 
μετέδωσαν τον ιό της ακραίας φτώχειας. Τί να έγινε άραγε 
τόση επιφανειακή αξιοπρέπεια, τόσος ανούσιος πατριωτισμός 
και τόση εικονική ευφυία; 

12. Αναπάντητο μένει το ερώτημα, όμως, αν ψήγματα υγιούς και 
ισορροπημένης συνεργασίας ανάμεσα στη διανόηση (IQ) και 
στο συναίσθημα (EQ) θα αναπηδήσουν αναζωπυρώνοντας 
τη σπίθα που παραμένει ενεργή σε κάποιους νέους και σε 
κάποιους παλιούς για να βγει ο λαός σε ξέφωτο. 

*  B. Kouchner 
Partage, Editions Unesco/Grasset & Fasquette,2004 
Academie Universalle des Cultures, texte de  B. Kouchner   

Μ.Κ. 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ 
Η εξόφληση των συνδρομών των μελών της ΕΛΕΤΟ (30 € 
ετησίως) γίνεται με καταβολή στον τραπεζικό λογαριασμό της 
ΕΛΕΤΟ  

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, Αρ. λογ. 671/48010084  
IBAN: GR95 01106710 00006714 8010084. 

Προσοχή! Κατά την κατάθεση να ζητάτε να καταχωρηθεί 
το όνομά σας και να καταβάλλετε τα τυχόν τραπεζικά 
έξοδα. 
Είναι απαραίτητο να ενημερώσετε την ΕΛΕΤΟ, είτε 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση valeonti@otenet.gr είτε τηλεφωνικά 
στον αριθμό 6974321009, αναφέροντας τα ακριβή στοιχεία της 
κατάθεσής σας. 

 

 

Βιβλία, λεξιλόγια και γλωσσάρια 
1. Economics and Financial Vocabulary (της Délégation 

générale à la langue française et aux langues de France 
DGLFLF) – 875 γαλλικοί όροι με ορισμό και αγγλικό 
ισοδύναμο. (http://www.culture.fr/Ressources/FranceTerme ) 

2. Pan-Latin Occupational Lung Diseases Vocabulary 
(REALITER). 
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnair
es/panlatin_pneumopathies20130124.pdf 

3. Glossary links Σύλλογή επιγραμμικών γλωσσαρίων σε 
πολλά θεματικά πεδία από την ΙΑΤΕ που περιέχει 8 
εκατομμύρια όρους σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. 
Όλοι οι υπερσύνδεσμοι ελέγχονται και επικαιροποιούνται από 
την TermCoord (http://www.euterm.org/test1/glossary/) 

4. Βιβλίο της Indian Translators Association (Νέο Δελχί): "Role 
of Translation in Nation Building". Πρόλογος και 
περιεχόμενα στην ιστοσελίδα: 
http://www.alliedmodlingua.com/ 
Book_Review_R_Translation_Nation_Building.pdf 

5. Μελέτη: Terminology for the European Union. The Irish 
Experience: The GA IATE Project. Διατίθεται στην 
ιστοσελίδα: http://www.focal.ie/About.aspx?Topic=pub.en 

6. Οδηγίες: Guidelines for collaborative legal/administrative 
terminology work. Οι οδηγίες αυτές μπορούν να 
καταφορτωθούν από την ιστοσελίδα: http://www.eurac.edu/ 
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en/research/institutes/multilingualism/Documents/Guidelines_f
or_collaborative_legal_administrative_terminology_work.pdf 

7. Οδηγός: Terminology starter guide που εξέδωσε η 
TerminOrgs (Terminology for Large Organizations). 
http://www.terminorgs.net/. 

Κ.Β. 

Φιλοτελική ορολογία (4) 
(Συμπλήρωμα-συνέχεια από το Φύλλο αρ.120) 

1. σύμβολα καταλόγων (symbols used) 
Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε ελληνικούς 
καταλόγους γραμματοσήμων είναι αυτά που υποδεικνύουν 
το είδος του κάθε γραμματοσήμου. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 

2. συμμετρία (symmetry) 
Τα περιθώρια του γραμματοσήμου πρέπει να περιβάλλουν 
την εικόνα κανονικά και να έχουν το ίδιο πλάτος. Σε 
περίπτωση που η εικόνα είναι μετατοπισμένη και τα 
περιθώρια άνισα τα γραμματόσημα θεωρούνται 
ελαττωματικά. Όμως όταν η ασυμμετρία είναι πολύ μεγάλη, 
τα γραμματόσημα αυτά ζητούνται από μερικούς συλλέκτες 
και ιδιαίτερα όταν η μετατόπιση της εικόνας είναι αρκετά 
μεγάλη ώστε το γραμματόσημο αυτό να περιλαμβάνει και τα 
περιθώρια του διπλανού γραμματοσήμου. 

3. σχήμα (shape) 
Συνήθως, το σχήμα του γραμματοσήμου είναι ορθογώνιο και 
σπανιότερα τριγωνικό, ρομβοειδές, πολυγωνικό, 
ελλειψοειδές ή και ακανόνιστο ακολουθώντας την 
παράσταση. 

4. τακτικές εκδόσεις (definitive issues) 
Οι πρώτες εκδόσεις γραμματοσήμων είχαν προορισμό μόνο 
την ταχυδρομική χρήση, οπότε η κυκλοφορία τους 
συνεχιζόταν μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων τους. 
Από το 1986 και μετά η Ελληνική Ταχυδρομική Υπηρεσία 
εκδίδει μία τακτική σειρά ανά διετία και μέχρι το 2006 είχε 
εκδώσει 10 τακτικές σειρές. Επίσης, από το 1986 και μετά, 
όλες οι τακτικές σειρές εκδίδονται και με οδόντωση μόνο 
στις δύο πλευρές. 

5. τιμολόγηση (pricing) 
Οι τιμές στους καταλόγους αναφέρονται σε λιανικές τιμές 
πώλησης. Η τιμολόγηση γίνεται με βάση την παρούσα αξία 
των γραμματοσήμων, τα λειτουργικά έξοδα των 
καταστημάτων και το σχετικο κέρδος των εμπόρων. 

6. φυλλαράκι (sheetlet) 
Από το 2002 η Ελληνική Ταχυδρομική Υπηρεσία κυκλοφορεί 
πολλές εκδόσεις που έχουν τα χαρακτηριστικά του φεγιέ, 
που όμως τα χαρακτηρίζει «φυλλαράκια». 

7. χαρτί (paper) 
Το χαρτί σε παλιές εκδόσεις εξετάζεται ιδιαίτερα επειδή 
αποτελεί χαρακτηριστικό για τον καθορισμό της έκδοσης. 
Διακρίνεται σε πολύ λεπτό, μέτριο και χοντρό. Το πάχος του 
μετρείται με το μικρόμετρο. 

8. χρωματισμός (colour) 
Τα παλαιότερα γραμματόσημα ήταν μονόχρωμα ή δίχρωμα. 
Σήμερα είναι πολύχρωμα. Ο χρωματισμός αναφέρεται μόνο 
όταν είναι απαραίτητος. Σε μερικές εκδόσεις χρησιμοποιείται 
η ένδειξη «ccc/ccc» που σημαίνει «επί» (π.χ. Νο 33 
«λιλά/μπλε» σημαίνει λιλά γραμματόσημο επί ενός μπλε 
χαρτιού). Το γραμματόσημο του οποίου το χρώμα έχει 
αλλοιωθεί είναι ελαττωματικό. 

Δ.Π. 
 
 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

1
PT έλα κι εσύ 

1.  Μερικά είδη ηχητικού πεδίου 
Ύστερα από ερώτημα της Ευγενίας Γαρδέλη (ΕΛΟΤ) σχετικά με 
την ελληνική απόδοση των αγγλικού όρων diffuse sound field 
conditions και direct sound field conditions επισημάνθηκαν 
μερικά είδη ηχητικού πεδίου και οι «συνθήκες» τους όπως τα έχει 
ονοματοδοτήσει η ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5, συλλογικό μέλος της 
ΕΛΕΤΟ: 
 
direct sound field άμεσο ηχητικό πεδίο 
diffuse sound field διάχυτο ηχητικό πεδίο 
free sound field, free 
field 

ελεύθερο ηχητικό πεδίο 

essentially free sound 
field over a reflecting 
plane 

ουσιαστικά ελεύθερο ηχητικό πεδίο 
πάνω από ηχοανακλαστικό επίπεδο

external sound field εξωτερικό ηχητικό πεδίο 
free field over a 
reflecting plane, hemi-
free sound field 

ελεύθερο ηχητικό πεδίο πάνω από 
ηχοανακλαστικό επίπεδο, ημι-
ελεύθερο ηχητικό πεδίο 

extraneous sound field άσχετο ηχητικό πεδίο 
hemispherically 
divergent sound field 

ηχητικό πεδίο ημισφαιρικής 
κατανομής 

typical sound field τυπικό ηχητικό πεδίο 
in situ sound field επιτόπιο ηχητικό πεδίο 
decaying sound field φθίνον ηχητικό πεδίο 
reverberant sound field αντηχητικό (ηχητικό) πεδίο 
semi-reverberant 
sound field 

ημι-αντηχητικό πεδίο 

sound field conditions συνθήκες ηχητικού πεδίου 
direct sound field 
conditions 

συνθήκες άμεσου ηχητικού πεδίου 

diffuse sound field 
conditions 

συνθήκες διάχυτου ηχητικού πεδίου

free sound field 
conditions 

συνθήκες ελεύθερου ηχητικού 
πεδίου 

free sound field 
conditions over a 
reflecting plane 

συνθήκες ελευθέρου ηχητικού 
πεδίου πάνω από ηχοανακλαστικό 
επίπεδο 

2.  perception, apperception, conception –
τρεις όροι της <ψυχολογίας> 

Μετά το ερώτημα της Στέλλας Χατζημαρή (μέλους της 
ΕΛΟΤ/ΤΕ22 «Τεκμηρίωση») σχετικά με την σωστή απόδοση του 
όρου Thematic Apperception Test (ΤΑΤ) της ψυχολογίας 
ζητήθηκε και η έγκυρη γνώμη της καθηγητριας της ψυχολογίας 
Αναστασίας Ευκλείδη (ΑΠΘ), υιοθετήθηκαν οι ακόλουθες 
αποδόσεις όρων της ψυχολογίας: 
Τα ρήματα: 

perceive    αντιλαμβάνομαι 
apperceive    προσλαμβάνω 
conceive    συλλαμβάνω 

και τα αντίστοιχα ουσιαστικά: 
perception    αντίληψη 
apperception    πρόσληψη 
conception    σύλληψη 

                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
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Ο όρος Thematic Apperception Test (ΤΑΤ) αποδίδεται συχνότατα 
ως Τεστ Θεματικής Αντίληψης ή Δοκιμασία  Θεματικής 
Αντίληψης. Όμως, είναι ορθότερη η απόδοση: Τεστ Θεματικής 
Πρόσληψης ή Δοκιμασία Θεματικής Πρόσληψης. Το ΓΕΣΥ 
υιοθέτησε την άποψη: 
Αυτή η δεύτερη απόδοση να χρησιμοποιηθεί ως συνώνυμος όρος, 
παράλληλα με τον παλαιό όρο, για κάποιο διάστημα, με την 
προοπτική – εφόσον γίνει αποδεκτή από την κοινότητα των 
ψυχολόγων – να τον αντικαταστήσει. Ώστε: 
 

Thematic 
Apperception 
Test (ΤΑΤ) 

Δοκιμασία/τεστ Θεματικής Αντίληψης,  
Δοκιμασία/τεστ Θεματικής Πρόσληψης 

3.  near death experience  επιθανάτια 
εμπειρία, παραθανάτια εμπειρία 

Σχετικά με το ερώτημα του Σπύρου Βουλόδημου (μέλους της 
ΕΛΕΤΟ) σχετικά με την απόδοση του αγγλικού όρου near death 
experience και επιλογή μεταξύ των αποδόσεων που κυκλοφορούν:  

θανάτια εμπειρία, 
επιθανάτια εμπειρία 
περιθανάτια εμπειρία 
παραθανάτια εμπειρία 
ενθανάτια εμπειρία 
μεταθανάτια εμπειρία 

υιοθετήθηκε το ακόλουθο σκεπτικό:  
Με τον κοινό ορισμό του θανάτου ως «οριστικής παύσης των 
ζωτικών λειτουργιών ενός ζωντανού οργανισμού» (Λεξικό Ιδρ. 
Τριανταφυλλίδη), αποκλείονται: 
1) ο όρος θανάτια εμπειρία και ο όρος ενθανάτια εμπειρία 

(αφού τελικά δεν επήλθε θάνατος) 
2) ο όρος περιθανάτια εμπειρία (αφού "περί" περιλαμβάνει 

κάποιο χρόνο "πριν" και κάποιο χρόνο "μετά" τον θάνατο, 
όμως τελικά δεν επήλθε θάνατος) 

3) ο όρος προθανάτια εμπειρία (εμπειρία που μπορεί να είναι 
πριν αλλά όχι κοντά στο θάνατο) 

4) ο όρος μεταθανάτια εμπειρία (αφού τελικά δεν επήλθε 
θάνατος) 

Η επιθανάτια εμπειρία και η παραθανάτια εμπειρία είναι 
κατάλληλοι όροι. 

4.  Προτάσεις προς την ΟΜΕΟΔΕΚ 
Σε απάντηση στο ερώτημα του Νίκου Παπαδόπουλου (υπευθύνου 
της ομάδας ΟΜΕΟΔΕΚ της ΥΠΑ) επισημάνθηκαν τα ακόλουθα:  
air ground communications = επικοινωνίες αέρος–εδάφους (ο 
όρος αυτός χρησιμοποιείται ήδη στην TELETERM) 
(αερεπίγειος = αέρος–επίγειος είναι κατάλληλο επίθετο για να 
αποδώσει π.χ. την περίπτωση: «air–ground–ground») 
service = υπηρεσία ή εξυπηρέτηση (εξαρτάται από την 
περίπτωση του συγκεκριμένου όρου π.χ.: telecommunication 
service  τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία, after sales service  
μεταπωλησιακή εξυπηρέτηση) 
alternate = εναλλακτικός, εναλλασσόμενος (εξαρτάται από την 
περίπτωση του συγκεκριμένου όρου π.χ.: alternate procedure  
εναλλακτική διαδικασία, alternate pulse  εναλλασσόμενος 
παλμός) 
air transport = αερομεταφορά/-ες ή εναέρια/-ες μεταφορά/-ες – 
Πρέπει να διατηρηθούν και τα δύο ως συνώνυμα, τόσο στον ενικό 
όσο και στον πληθυντικό αριθμό. Στον ενικό η σημασία είναι η 
ενέργεια του «μεταφέρειν εναερίως», ενώ στον πληθυντικό η 
σημασία είναι: «τρόποι/συστήματα/μέσα αερομεταφοράς». Το 
μονολεκτικό δίνει παράγωγα χρήσιμα σε συμπλοκότερους όρους: 
αερομεταφορικός, αερομεταφορικά/-ώς 
collaborative – cooperative  συνεργατική και για τα δύο. 
Συνήθως και στους αγγλικούς όρους δεν έχουν διαφορά (εάν 
προκύψει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα τότε να εξεταστεί η 
όποια διαφοροποίηση) 
Air Traffic Management = Διαχείριση Εναέριας Κυκλοφορίας. 
Κανονικά οι όροι δεν περιέχουν άρθρα. Σε πολύ λίγες περιπτώσεις 
χρειάζεται άρθρο, όταν έχουμε όρους που παριστάνουν ατομικές 
έννοιες, όπως π.χ. κύρια ονόματα, ατομικά φυσικά μεγέθη ή 
φαινόμενα: αρχή του Αρχιμήδη, ταχύτητα του φωτός, νόμος του 
Gauss, νόμος της ηλεκτρικής ροής. 

provider = πάροχος, παροχέας – Χρησιμοποιούνται και τα δύο. 
Το ΓΕΣΥ προτείνει – ως καταλληλότερο – τον όρο παροχέας και 
αυτός ο όρος χρησιμοποιούνταν για χρόνια ώσπου η ΕΕΤΤ 
χρησιμοποίησε σε αποφάσεις της τον όρο πάροχος και τώρα 
έχουμε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους αντί παροχείς. 
activate – enable 
Έχουν ήδη υιοθετηθεί οι όροι: 

activate    ενεργοποιώ  
deactivate    απενεργοποιώ  
activator    ενεργοποιητής 
enable    δραστικοποιώ 
disable    αδρανοποιώ 
enabler    δραστικοποιητής 

5.  Πολυλεκτικά ρήματα στις ειδικές 
γλώσσες 

Σε απάντηση σε ερώτημα σχετικά με την ύπαρξη πολυλεκτικών 
ρηματικών όρων (πολυλεκτικών ρημάτων) επισημάνθηκαν τα 
ακόλουθα:  

Σε κάθε ειδική γλώσσα υπάρχουν όροι (αν και όχι τόσο 
πολλοί) που είναι «πολυλεκτικά ρήματα» τα οποία έχουν ειδική 
σημασία και χρήση.  
Καθένα από αυτά αποτελείται από ένα κανονικό ρήμα 
(μονολεκτικό) μαζί με το αντικείμενό του (αν είναι μεταβατικό 
ρήμα) ή το κατηγορούμενό του (αν είναι συνδετικό) ή με 
επίρρημα ή επιρρηματική, ή άλλη, έκφραση.  
Στα ελληνικά, πολλά από αυτά είναι πολυλεκτικοί όροι 
ισοδύναμοι με ξενόγλωσσους όρους (κυρίως αγγλικούς) 
μονολεκτικούς όρους) π.χ.  
〈μαθηματικά〉: 
άγω κάθετο | αναλύω σε πρώτους παράγοντες 
〈ηλεκτρολογία〉:  
διαρρέω αγωγό | τερματίζω με αντίσταση 
〈τηλεπικοινωνίες〉:  

enable  καθιστώ δραστικό, δραστικοποιώ |  
disable  καθιστώ αδρανή, αδρανοποιώ |  
channelize  καταμερίζω σε κανάλια, καναλοποιώ κ.ά.  

 
Σε όλα αυτά τα σύμπλοκα πολυλεκτικά ρήματα το 
«γραμματικό» ρήμα είναι το προσδιοριζόμενο συνθετικό, 
ενώ η υπόλοιπη φράση είναι το προσδιοριστικό συνθετικό. 

Κ.Β. 
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Στον απόηχο του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου 

«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία»  
της ΕΛΕΤΟ 

Συνοψίζει η Μαρία Καρδούλη 
Αντιπρόεδρος του ΓΕΣΥ * 

Εισαγωγή 
Πλούσια η “σοδειά” του 9ου Συνεδρίου της ΕΛΕΤΟ, αλλά 
πλουσιότερος ο προβληματισμός τόσο πάνω σε ζητήματα 
επιστημονικής υφής σχετικά με την ορολογική παραγωγή και 
τεχνογνωσία, όσο και με το Ζήτημα  της Χρήσης της Αγγλικής 
Γλώσσας ως lingua franca στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Το Ζήτημα 
αυτό αποτέλεσε και το κεντρικό θέμα συζήτησης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης Ορολογίας (ΕΑFT) στην ημερίδα της 7ης Νοεμβρίου, στην 
Αθήνα, που συνδιοργάνωσε η ΕΛΕΤΟ. Το ίδιο θέμα απασχόλησε 
και την Ανοικτή Συζήτηση του τέλους του 9ου Συνεδρίου, τον 
συντονισμό της οποίας είχε ο ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ 
Θεοδόσης Τάσιος εν τω μέσω σημαντικών Ελλήνων και ξένων 
ειδικών πανεπιστημιακών δασκάλων και εκπροσώπου της ΕΑFT, 
κάτω από το άγρυπνο αυτί του προέδρου της ΕΛΕΤΟ Κώστα 
Βαλεοντή και του προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής του  9ου 
Συνεδρίου Παναγιώτη Κοντού. 
Την εναρκτήρια ομιλία στο 9ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΛΕΤΟ, 
αφιερωμένη στον τιμώμενο ποιητή Κωνσταντίνο Καβάφη, με τίτλο 
«Mισό-, εν  μέρει-, σαν: Η διαλεκτική της αμφισημίας  και οι τεχνικές 
της σχάσης στην ποίηση του Καβάφη», εκφώνησε η λέκτορας του 
ΑΠΘ Μάρθα Βασιλειάδη. Η ουσιαστική στοχευμένη και σε  βάθος 
ανάλυση επί του “εν μέρει, ...” υπογράμμισε πέραν της γλωσσικής 
αισθητικής του μεγάλου ποιητή, την ανθρώπινη πεπερασμένη 
ικανότητα για  τα συνολικά, τα ακριβή και τα σίγουρα. Από τότε 
μέχρι σήμερα, αν και οι έρευνες ως προς την εγκεφαλική 
δραστηριότητα και αρχιτεκτονική μας έδωσαν μέσω των 
μαθηματικών μοντέλων τόση γνώση, παραμένει ακόμη ο 
ανθρώπινος εγκέφαλος “μια άγνωστη ήπειρος” σύμφωνα με τον 
διευθυντή ερευνών των CNRS, του Πανεπιστημίου Claude-Bernard, 
της Lyon. Βέβαια, διαισθητικά, ο ποιητής προηγείται του 
νευροφυσιολόγου και χρησιμοποιώντας αυτά τα ταπεινά λεκτικά 
μόρια, θέλει να  μοιρασθεί όσα κατά προσέγγιση αυτός μπόρεσε να  
νοιώσει, να δει και να διηγηθεί απλά και φωτεινά κατά το Καβάφειον 
δυνατόν. 
Οι (34) τριάντα τέσσερις εισηγήσεις- ανακοινώσεις συνοψίζονται, 
στα  ουσιώδη τους με τα παρακάτω:  
1. Η συμβολή της προσκεκλημένης καθηγήτριας του 

Πανεπιστημίου Κύπρου Μαριλένας Καρυολαίμου υπήρξε 
σημαντική τόσο με την εμπεριστατωμένη ανασκόπηση της  
πορείας του όρου “διγλωσσία” όσο και με τη συμμετοχή της 
στην Ανοιχτή Συζήτηση. Η Μ. Κ. υπογράμμισε  την ανθρώπινη 
αδυναμία στη δημιουργία γέφυρας επικοινωνίας ανάμεσα στους 
ειδικούς εμπλεκόμενους επιστήμονες, ως αίτιο αμφισημίας σε 
βάρος της επιστήμης. 

 

                                                 
* ΓΕΣΥ=  Γεν. Επιστημονικού Συμβουλίου της ΕΛΕΤΟ. 

 

Κοπή της πίτας 2014 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ προσκαλεί τα μέλη 

και τους φίλους της στην εκδήλωση για την κοπή της 

Πίτας 2014, που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο 

«ΑΜΑΛΙΑ» (Λεωφ. Βασιλίσσης Αμαλίας 10, Αθήνα, τηλ. 

210 3237301) την Τετάρτη, 5-2-2014 και ώρα 6.00 – 9.00 

μ.μ. Τιμή συμμετοχής 20 ευρώ το άτομο. Για λόγους 

εκτίμησης του συνολικού αριθμού των ατόμων που θα 

παρευρεθούν παρακαλούμε – το αργότερο ως τις 
2-2-2014 – να δηλώσετε αν θα συμμετάσχετε δίνοντας 

και τον αριθμό των ατόμων που ενδεχομένως θα σας 

συνοδεύουν: 

• στα τηλέφωνα: 6974321009, 6944421417 ή 

• στην ηλεκτρονική διεύθυνση: valeonti@otenet.gr 

 
2. Με τον δικό του τρόπο, τόνισε ο Νικόλαος Μανουσάκης πως 

από τη εποχή του Θουκυδίδη η διαφοροποίηση των σημασιών 
ένεκα πολιτικής σκοπιμότητας ήταν συχνή πρακτική. 

3. Εμβληματική συμβολή υπήρξε η συμβολή της καθηγήτριας 
Άννας Αναστασιάδου-Συμεωνίδου, η οποία με τις 
ανακοινώσεις της οικοδομεί γέφυρα ανάμεσα σε επιστήμονες  
της γλώσσας και σ’ αυτούς των ειδικών γλωσσών, των 
επιστημόνων της Τέχνης και της Επιστήμης.  
Η ανάλυση του επιθήματος -μα/-ωμα ως προσθήκη στο 
οικοδόμημα της Ορολογίας είναι άλλη μία δική τους ψηφίδα, 
μαζί με την προτροπή-αξίωση να γραφεί η γραμματική της 
επιστημονικής νέας ελληνικής γλώσσας. 

4. Τέταρτη, κατά σειράν, ανακοίνωση με τίτλο, «Γιατί κλoτσάτε 
τους όρους» του Κώστα Βαλεοντή, ο οποίος, συνειδητά 
διατυπώνει το παράπονο για την ανθρώπινη συμπεριφορά 
έναντι της νέας τεχνογνωσίας, τους νέους όρους· με άλλα 
λόγια, θέτει άμεσα το ζήτημα μελέτης από τους 
ψυχογλωσσολόγους και τους Κοινωνιολόγους σχετικά με την 
αντοχή της ανθρώπινης αντίδρασης στα νέα, στα ακατάσχετα 
και στα ετερόκλητα φαινόμενα της έκρηξης της τεχνογνωσίας 
και της άρνησης χρήσης της ορθής προσέγγισης.  

 

OROGRAMMA No 123, November – December 2013,  
ISSN 1106-1073 
Bimonthly edition of  
Hellenic Society for Terminology (ELETO) 
Epidavrou & Artemidos 6, GR-15125  MAROUSI   GREECE 

 

Λ 
Ε  Τ  Ο 

L 

Ε 

Ε 



ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ Αρ.123 

 2 

Κατά τον Κ. Β. η ενημέρωση από φορείς όπως ο ISO, ο ΕΛΟΤ, 
η ΕΛΕΤΟ, ομού με το “γλωσσικό αισθητήριο”, θα διευκολύνουν 
τον σύγχρονο αναγνώστη να συμμετέχει δημιουργικά στην 
καινοτομική παραγωγή, μέσω των αρχών σχηματισμού όρων 
και των τυποποιημένων διαδικασιὠν παραγωγής, καθιέρωσης 
και διάδοσης των όρων. Ο αναγνώστης κατακλύζεται από 
πλήθος χρήσιμων πληροφοριών του ISO και του ΕΛΟΤ για τις 
αρχές σχηματισμού όρων και για την τυποποιημένη διαδικασία 
παραγωγής καθιέρωσης, διάδοσης όρων. 
Στο ερώτημα, απαντά ο ίδιος αναφέροντας το γλωσσικό 
αισθητήριο, και την άγνοια του ατόμου ως προς τη νέα έννοια 
και τον όρο της. Βεβαίως, το ερώτημα υπογραμμίζει  την 
έλλειψη ορολογικής παιδείας, η οποία σχεδιάζεται, παρέχεται 
και εμπλουτίζεται από την πολιτεία και τους φορείς της παιδείας 
μιας χώρας. 

5. Στη συνέχεια, ο γάλλος ελληνιστής Jean-Yves Bassole  
παρουσίασε την ιστορική διαδρομή του όρου “φωτογενής”/ 
“φωτογόνος” και την πλούσια χρήση του στην καθημερινή 
επικοινωνία υπογραμμίζοντας την θαυμαστή δυνατότητα της 
νέας ελληνικής να αφομοιώνει και να  πολλαπλασιάζει στοιχεία 
μορφής για να κατονομάσει πράγματα της τέχνης και της 
ανθρώπινης φύσης.  

6. Κυριακή Δανακτσή, Αλέξιος Ευαγγελίου, Όλγα Μουρο-
γιάννη, Α. Τζοτζαδίνη. Η μελέτη της ειδικής γλώσσας της 
πληροφορικής απασχόλησε τους παραπάνω εισηγητές και 
έφεραν στο φως στατιστικά δεδομένα τρόπου και προτίμησης 
χρήσης όρων του τομέα. 

7. Η λεξικογράφος Βασιλική Παλασάκη έδωσε συγκριτική 
μέθοδο παρουσίασης όρων αρχαίων ελληνικών και σύγχρονων 
γερμανικών στην υπηρεσία της διδασκαλίας του μαθήματος 
«Γερμανικά για παιδαγωγικούς σκοπούς». 

8. Στο ίδιο μήκος κύματος της διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας 
και ορολογίας κινήθηκαν και η Καλλιόπη Τσάνταλη και ο 
Συμεών Νικολιδάκης στοχεύοντας στον εμπλουτισμό της 
επαγγελματικής κατάρτισης καλλιεργώντας την τεχνογνωσία 
του αντικειμένου σπουδών. 

9. Ακολούθησε η ίδια προσέγγιση στη διδασκαλία ειδικής 
γλώσσας στην αγγλική με χρήση  νέων τεχνολογιών από τους 
Σ. Νικολιδάκη και Κ. Τσάνταλη, μια ενδιαφέρουσα μελέτη 
περίπτωσης στα ΙΕΚ. 

10.  Και η Μαρία Δημάση και η Παρασκευή Σαχινίδου εστίασαν 
στη διαδρομή του όρου «genre» και τη χρήση της στη 
σύγχρονη επικοινωνιακή σκηνή. 

11.  Η Ελπίδα Λουπάκη κατέγραψε με ιδιαίτερη σαφήνεια την 
κατάσταση που επικρατεί σε θεωρητικό/προσωπικό επίπεδο, 
ως προς τη θέση της Ορολογίας σε συνάρτηση με το μάθημα 
της μετάφρασης κειμένων, τύπου Γενικού Κοινού (όχι Γενικών 
Κειμένων). 

12. Σαφήνεια και λακωνικότητα χαρακτήρισε την εργασία των 
Τιμολέοντος Θεοφανέλλη και Αγάπιου Οικονομίδη που 
εστίασαν στους νέους όρους στον τομέα της πληροφορικής και 
η προσπάθεια αναζήτησής τους κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
στην απόδοση του νέου όρου, ο ορισμός αποτελεί πάντα 
αφετηρία ασφαλείας. 

13. Η γλωσσολογική/κειμενοκεντρική προσέγγιση απασχόλησε την 
Αιμιλία Ροφούζου για την ελληνική και γερμανική στρατιωτική 
ορολογία. 

14.  Μία μελέτη περίπτωσης της καταγραφής και αποκωδικο-
ποίησης της ιδιολέκτου των ευελπίδων από την Σταματία 
Σοφίου. 

15.  Η Χρυσούλα Καραντζή μίλησε για τα 561 λήμματα του 
Λεξικού Καβάφη και παρουσίασε τις πηγές, την μέθοδο 
ανθολόγησής τους και τον εκλεκτικισμό του για ζωντανές, 
όμορφες και γλαφυρές λέξεις. 

16.  Ο όρος «εσωτερικότητα» στην ιδιαίτερη φιλοσοφική – 
ποιοτική προσέγγιση του Καβάφη απασχόλησε την Ιωάννα 
Τριπουλά, η οποία με τον όρο “ορολογία” του Καβάφη τόνισε 
την τέταρτη χρήση του πολυφορεμένου όρου της Ορολογίας. 

17. Την αξιοποίηση δίγλωσσων σωμάτων γλωσσικού υλικού 
(corpora) για χρήση από τους λεξικογράφους τεκμηριώνει η 
ανακοίνωση των Σοφίας Τρυπαναγνωστοπούλου και Janet 
DeCesaris. 

18.  H μεταγλωσσική προοπτική της ποίησης του Καβάφη στο 
ποίημα Θερμοπύλες, έδωσε την ευκαιρία στη Σοφία Ζερδελή 
για μια ανασκόπηση θεωριών και σχολών του τομέα. 

19. Ενδιαφέρουσα και η ανακοίνωση των βασικών όρων που 
εστίασε στη μελέτη του “σεισμικού κινδύνου”, ως όρου στη 
δημόσια διοίκηση και στην επιστήμη, τονίζοντας το 
επικοινωνιακό και γνωσιακό κενό, και αντιπαραβάλλοντας το 
εννοιολογικό περιεχόμενο με σημασίες αντίστοιχων «λέξεων» 
της Γενικής γλώσσας. Η μελέτη σκόπευε να επισημάνει 
κοινούς τόπους και ασυνέχειες μεταξύ εννοιών/σημασιών. 
Βασιλική Μασούρα, Καλλιόπη Σαπουντζάκη και Μαριάννα 
Κατσογιάννου. 

20. Ιδιαίτερης σημασίας και εφαρμοσιμότητας στον τομέα του 
ελληνόφωνου νομικού, η συνδρομή της θεωρίας της επιστήμης 
του όρου, της Ορολογίας. Ο Παναγιώτης Κριμπάς, 
τονίζοντας τη συνεργασία εμπλεκομένων ειδικών του πεδίου  
με τον θεωρητικό της οροδοσίας–ορολογίας, προσφέρει κατ’ 
αντιστοιχία μελέτη περίπτωσης, προς εφαρμογή και σε άλλους 
ειδικούς τομείς. 

21. Ο Θεόδωρος Βύζας και η Ελευθερία Δογορίτη μίλησαν για 
την αυτόνομη/συλλογική διαχείριση όρων ανά τομέα/τομείς 
γνώσης με υποστήριξη της σύγχρονης τεχνολογίας, της 
εμπειρίας με συλλογική διάδραση. 

22. Οι όροι της αχρήματης συναλλαγής έγιναν το αντικείμενο της 
εργασίας της Ειρήνης Σωτηροπούλου στην κρητική διάλεκτο. 

23. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της ελληνικής αεροπλοΐας, ως προς 
τους όρους ασφάλειας των πτήσεων, τόνισε η ανακοίνωση των 
Θεόδωρου Κατερινάκη, Νίκου Παπαδόπουλου και 
Δήμητρας Ζουρούδη. Η επιτροπή Ορολογίας (ΟΜΕΟΔΕΚ) 
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στηριζόμενη στη 
συνεργασία με την ΕΛΕΤΟ και το πανεπιστήμιο Drexel των 
ΗΠΑ, διασφαλίζει την ακριβέστερη και ασφαλέστερη 
επικοινωνία εφαρμόζοντας τους ορολογικούς κανόνες και τις 
αρχές. 

24. Ο ιδρυτής της μεταφραστικής πύλης Τranslatum.gr Σπύρος 
Δόικας παρουσίασε την Mediawiki, πρόγραμμα μεταφοράς 
του λεξικού Liddell–Scot–Jones (LSJ) με την μεταγραφή των 
λημμάτων α) σε πολυτονικό, β) σε μονοτονικό με λατινικούς 
χαρακτήρες, γ) σε greeklish, δ) σε Beta Code. Επίσης, 
συμπεριλαμβάνεται συλλογή αρχαίων αποφθεγμάτων. Η 
εξελισσόμενη Mediawiki θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο 
αναφοράς ως ιστορικού αρχείου για την γλωσσική επικοινωνία 
ελληνικού ενδιαφέροντος. 

25. Ο Χαράλαμπος Τσιμπούρης και ο Κυριάκος Σγάρμπας 
εστίασαν σε τεχνολογικά εργαλεία, για κατασκευή βάσης 
δεδομένων στον χώρο των ακρωνυμίων για τα ελληνικά νομικά 
κείμενα. 

26. Στην ανακοίνωση τους (αγγλιστί), οι Ιωάννης Καζάζης και 
Pάνια Βοσκάκη παρουσιάζουν μία ηλεκτρονική αποδελτίωση 
λημμάτων της Νέας Ελληνικής, με στόχο τη συστηματική 
καταγραφή σημασιών και των συμφράσεών τους, χρήσιμη για 
την εξέλιξη της Νέας Ελληνικής γλώσσας. 

27. Έτερη συμβολή των Χ. Τσιμπούρη και Κ. Σγάρμπα, η 
ανακοίνωση για την αναγνώριση παραπομπών σε ελληνικά 
νομικά κείμενα με κανόνες (796 καταχωρήσεις). Πρόκειται για 
προσπάθεια προτυποποίησης της σύνταξης νομικών κειμένων 
προς βελτίωση της παρούσας κατάστασης. 

28. Σκοπός της ανακοίνωσης της Μαρίας Καρδούλη και της 
Θεοδώρας Ακοβιτσιώτη ήταν να τονιστεί η χαμηλή ποιότητα 
του τεχνικού κειμένου του Μνημονίου, παρέχοντας τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά ακαδημαϊκά, επαγγελματικά και δημόσια 
διοικητικά, και ταυτόχρονα να υπενθυμίσει τον Ηeidegger με 
τις έννοιες του είναι και του χρόνου πάνω στις οποίες 
έπαιξαν οι εντολοδόχοι δανειστές της χώρας, ένα παιχνίδι 
πρωτόγνωρο στην οικονομική τέχνη, ωστόσο γνωστό στη 
χρηματιστική, όπου όριο στον πλουτισμό δεν υπάρχει, κατά 
Αριστοτέλη. 

29. Η Κατερίνα Τοράκη και η Στέλλα Χατζημαρή στόχευσαν 
στην παρουσίαση των ζητημάτων που προέκυψαν κατά τη 
δημιουργία ενός προτύπου του θεματικού πεδίου της 
τεκμηρίωσης/πληροφόρησης και διατύπωσαν τον προβλημα-
τισμό για την τυποποίηση της ορολογίας ειδικά και γενικότερα. 

30. Μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση από τον Khalid ANSAR 
σχετικά με την εμπειρία της αξιολόγησης της ορολογίας της 
Γλώσσας Αmazigh του Μαρόκου, ως προς την τυποποίηση, 
τη διάχυση και τον Γλωσσικό Σχεδιασμό. 

31.  Η Δάφνη Δεληγιάννη εστίασε στη μετάφραση των τεχνικών 
Δελτίων Δεδομένων Ασφάλειας, κάνοντας χρήση διεθνών 
τεχνικών και βασικών όρων τεχνολογίας. Σκοπός της ήταν η 
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δημιουργία τυπολογίας όρων για την εξάλειψη του θορύβου και 
ελαχιστοποίηση του κινδύνου από μέρους του μεταφραστή. 

32. Η Κωνσταντίνα Λιόντου έριξε το βάρος της εισήγησής της στις 
συμφράσεις (collοcations) στο χώρο της διερμηνείας από την 
γερμανική στην ελληνική, υπογραμμίζοντας τον παράγοντα της 
διαφορετικότητας στη σύνταξη της γερμανικής και της 
ελληνικής. (ελληνιστί & αγγλιστί). 

33. Ο Olaf Immanuel Seel και η Μαβίνα Πανταζάρα 
παρουσίασαν την εργασία σύνταξης ενός πολύγλωσσου 
γλωσσαρίου όρων της οικονομικής κρίσης. 

34. Τέλος, η Παναγιώτα Καραγιαννίδη και η Δήμητρα-Μαρία 
Μποτονάκη ασχολήθηκαν με την ορολογία του κρίκετ. 

Εν κατακλείδι,  
πέραν του «Γιατί κλοτσάτε τους όρους», διατυπώνουμε έτερο 
ερώτημα: «Γιατί πρέπει σήμερα, εν έτει 2013 και ενώ η ανάγκη για 
σημασιολογική διαφάνεια έγινε πλέον αισθητή από όλους τους 
ομιλητές και συντάκτες, γιατί συνεχίζεται ο ακατάσχετος θόρυβος ως 
προς τη χρήση του όρου «ορολογία;» Μήπως έρχεται η ώρα, όπου 
η κάθε σημασία της έννοιας «ορολογία» να πάει στον πάγκο της; 
Έτσι η επιστήμη του όρου θα καλείται «Ορολογία», ενώ οι 
συλλογές όρων (που σήμερα και αυτές λέγονται ορολογία) θα 
αντικατασταθούν με τις θεματικές συλλογές όρων ή όπως ακριβώς 
προβλέπεται από την Επιτροπή ΤΕΕ-ΕΛΟΤ/ΕΛΕΤΟ ΤΕ21 στο 
Ελληνικό Πρότυπο Ελοτ 561-1, δηλαδή ορολόγια, ενώ η ορολογία 
του Καβάφη, με απλούς όρους. “Η Ορολογία υποχρεώνει” όπως 
άλλοτε έκανε και η ευγένεια, με το “noblesse oblige”!  

Μ.Κ. 
 

 

“Οι Εθνικές Γλώσσες και η Ορολογία  
στην Ανώτατη Εκπαίδευση, στην  
Επιστήμη & στην Τεχνολογία” 

Ημερίδα EAFT – ΕΛΕΤΟ, Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2013 
Επιμέλεια: Κατερίνα Τοράκη, συντονίστρια της ΤΕ21 

Με το σύνθημα Η Ευρωπαϊκή Κοινωνία των Πολιτών αγκαλιάζει την 
Πολυγλωσσία, η ΕΛΕΤΟ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ορολογίας EAFT και με την συνεπικουρία του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και του Πανεπιστημίου Κύπρου, διοργάνωσε στις 7 
Νοεμβρίου 2013 την ευρωπαϊκή ημερίδα «Οι Εθνικές Γλώσσες και η 
Ορολογία στην Ανώτατη Εκπαίδευση, στην Επιστήμη & στην 
Τεχνολογία», σε σύνδεση με το 9ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και 
Ορολογία» της ΕΛΕΤΟ. 
Η ημερίδα εντάσσεται στη σειρά των ετήσιων επιστημονικών 
συναντήσεων της EAFT που ξεκίνησαν το 2008 με ένα συνέδριο 
στις Βρυξέλλες, προκειμένου να διερευνηθούν τα προβλήματα από 
την προώθηση της αγγλοδίδακτης ανώτατης εκπαίδευσης στην 
ολλανδικά ομιλούσα Ευρώπη (Ολλανδία και Φλάνδρα). Οι 
προβληματισμοί που τέθηκαν τότε, αλλά που ακόμη μέχρι σήμερα 
τίθενται και έτσι διατυπώθηκαν από τους διοργανωτές και της 
φετινής ημερίδας, αφορούν ερωτήματα όπως: 
Ποιος το αποφάσισε αυτό; Είχε υπάρξει κατάλληλη δημοκρατική 
διαβούλευση; Ήταν το διδακτικό προσωπικό προετοιμασμένο γι’ 
αυτήν την αλλαγή; Και η ποιότητα της μεταφοράς γνώσης; Αν ο 
πληθυσμός μάθαινε ότι στα παιδιά του δεν επιτρέπεται πλέον να 
σπουδάζουν στη μητρική τους γλώσσα, πώς θα αντιδρούσε; Τα 
πανεπιστήμια πληρώνονται σε μεγάλο βαθμό από τον πολίτη, τον 
φορολογούμενο. Και τι θα συμβεί εάν το επόμενο κύμα αποφοίτων, 
εκπαιδευμένο κυρίως στα αγγλικά, εισέλθει στην αγορά εργασίας; 
Σκέφτηκε κανένας τις κοινωνικές και πολιτισμικές συνέπειες; Και 
σκέφτηκαν οι διοικήσεις των πανεπιστημίων τα μακροπρόθεσμα 
αποτελέσματα; Θέλησαν να αλλάξουν εκ βάθρων τον πολιτισμό και 
την ταυτότητα της χώρας; Ποιες θα ήταν οι συνέπειες για την 
ευρωπαϊκή συνεργασία, που είναι θεμελιωμένη πάνω στην 
πολιτισμική και γλωσσική διαφορετικότητα των λαών και των 
χωρών που την συνθέτουν; 
Στην πραγματικότητα, δεν υπήρξε η ενημέρωση των Ευρωπαίων 
πολιτών και πολύ περισσότερο η διαβούλευση γι’ αυτό, ενώ η 
αλλαγή γλωσσικού καθεστώτος στα πανεπιστήμια μπορεί να έχει 
επιπτώσεις στη μεταφορά της γνώσης και στην ποιότητα και 
αποτελεσματικότητα των σπουδών. Για τους λόγους αυτούς, 
καθιερώθηκαν τα ετήσια συνέδρια με το παραπάνω θέμα και με 
στόχο  την εξερεύνηση της κατάστασης, την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης και την κινητοποίηση της κοινωνίας των 
πολιτών. Με την διοργάνωση μάλιστα σε διαφορετική χώρα κάθε 

χρόνο, δίνεται η ευκαιρία, πέραν των άλλων,  να διατυπώνονται 
προτάσεις  γλωσσικής πολιτικής για την κάθε χώρα ξεχωριστά. 
Στην ημερίδα της Αθήνας μίλησαν επιστήμονες ειδικοί στα θέματα 
της γλώσσας και της ορολογίας από Ελλάδα, Κύπρο, Ολλανδία, 
Ισπανία/ Καταλονία, Σουηδία, Νορβηγία, Γαλλία, Ηνωμένο 
Βασίλειο/Ουαλία, Εσθονία και Σλοβενία. Στόχος της Ημερίδας ήταν 
αφενός να αναλύσει την κατάσταση όσον αφορά τη χρήση των 
εθνικών γλωσσών και την αυξανόμενη χρήση της Αγγλικής ως 
γλώσσας διδασκαλίας στην ανώτατη εκπαίδευση και αφετέρου να 
αξιολογήσει τις επιπτώσεις στην επιστημονική γλώσσα και 
ορολογία, τη γλωσσική συμπεριφορά, την ποιότητα της μεταφοράς 
γνώσης και την επαγγελματική απόδοση των αποφοίτων. 
Σημαντική για τη σημασία που δίνεται στο θέμα από τα θεσμικά 
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η παρέμβαση, με 
βιντεομήνυμα, της Ανδρούλλας Βασιλείου, Ευρωπαίας 
Επιτρόπου για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, την Πολυγλωσσία 
και τη Νεολαία, η οποία τόνισε την ανάγκη για γλωσσική 
πολυμορφία που αποτελεί «έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους 
του ευρωπαϊκού οικοδομήματος». Αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες   
που βασίζονται στο σύνθημα «Ενότητα μέσα από την 
πολυμορφία» και σε δράσεις που στοχεύουν στη δημιουργία, 
ανταλλαγή και χρήση ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων σε όλες τις 
ευρωπαϊκές γλώσσες. 
Η Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών Αμαλία Μόζερ στο χαιρετισμό της, εκπροσωπώντας τον 
πρύτανη Θεοδόσιο Πελεγρίνη, αναφέρθηκε στην πολιτική του 
Ιδρύματος σχετικά με την χρήση της ελληνικής γλώσσας στα 
προγράμματα σπουδών. 
Ο Κώστας Βαλεοντής, πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ, σημείωσε ότι η 
εθνική γλώσσα σε κάθε κράτος, ως το ύψιστο κοινό κοινωνικό και 
πολιτισμικό αγαθό, αποτελεί τον κοινό κώδικα επικοινωνίας μεταξύ 
των πολιτών, καθώς και το όχημα μεταφοράς και μετάδοσης της 
γνώσης. Όταν αφαιρείται από την εθνική γλώσσα, είπε, η 
δυνατότητα να περιγράφει και να μεταφέρει τη νέα γνώση, τότε 
επέρχεται «η βαθμιαία αποξένωσή της από τα αναπτυσσόμενα 
πεδία και η επακόλουθη συρρίκνωσή της».  
Ο Jan Hoel, πρόεδρος της EAFT και μέλος του Γλωσσικού 
Συμβουλίου της Νορβηγίας, απηύθυνε χαιρετισμό (κατά το ήμισυ 
στην ελληνική, ως καλός γνώστης και της ελληνικής γλώσσας), 
όπου έθεσε ερωτήματα σχετικά με την αξία και τη σημασία των 
φυσικών και των ειδικών γλωσσών, με την ανάγκη καθιέρωσης 
μίας κοινής γλώσσας για την επικοινωνία ως lingua franca 
απέναντι στα γλωσσικά εμπόδια, με τους λόγους για τους οποίους 
κυριαρχεί η αγγλική γλώσσα και τις πιθανές επιπτώσεις στις 
τοπικές κοινωνίες.  
Η ομότιμη καθηγήτρια Γλωσσολογίας του ΑΠΘ Άννα 
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη στην ομιλία της με τίτλο “Η  συμβολή 
της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση της διεθνούς 
επιστημονικής ορολογίας” αναφέρθηκε στις ποικίλες περιπτώσεις 
δανεισμού των ευρωπαϊκών γλωσσών από την ελληνική, κύρια 
στο ακαδημαϊκό και επιστημονικό λεξιλόγιο, και οι οποίες αφορούν 
λεξικές μονάδες που δημιουργήθηκαν με δανεισμό είτε απευθείας 
είτε μέσω της λατινικής καθώς και αυτές που κατασκευάστηκαν με 
αρχαιοελληνικά στοιχεία. Έδωσε παραδείγματα που δείχνουν την 
επίδραση της αρχαιοελληνικής στη διαμόρφωση λεξικών μονάδων 
στις άλλες γλώσσες, όπως έγινε με την ανάγκη για δημιουργία 
κατηγοριών ταξινόμησης, αναλύοντας προς τούτο το στοιχείο -
ειδής < εἶδος που σημασιολογικά συνδέεται με την έννοια ΒΛΕΠΩ 
και οδηγεί σε επίθετα με τη σημασία ‘που μοιάζει ως προς τη 
μορφή, το σχήμα, τη σύσταση’ (π.χ. γεωειδής ‘geoid’, ελικοειδής 
‘helicoïdal’ κτλ.). Καταλήγοντας, προτείνει, αν και δεν υπάρχουν 
φυσικοί ομιλητές της αρχαίας ελληνικής,  να υιοθετηθεί για 
διδασκαλία στον επιστημονικό κόσμο σε παγκόσμιο επίπεδο των 
στοιχείων  της ελληνικής που χρησιμοποιούνται στον επιστημονικό 
λόγο, δηλ. σχηματιστικών στοιχείων, προθημάτων και επιθημάτων 
αλλά και Κανόνων Κατασκευής Όρων, που θα επιτρέψουν στους 
επιστήμονες να κατανοήσουν βαθύτερα τον επιστημονικό λόγο στη 
μητρική τους γλώσσα αλλά και σε πολλές άλλες γλώσσες, αλλά και 
να παραγάγουν ορθό επιστημονικό λόγο. 
Ο Joseph Mariani, διευθυντής του Ινστιτούτου για πολυγλωσσική 
και πολυμεσική πληροφόρηση IMMI, στην ομιλία του με τίτλο “ICT 
Enabling Language Diversity” αναφέρθηκε στα ζητήματα όπου οι 
ΤΠΕ μπορούν να συμβάλουν στην υποστήριξη της γλωσσικής 
ποικιλίας. Έδωσε εντυπωσιακά στοιχεία για την υπάρχουσα  
γλωσσική κατάσταση στον κόσμο, για να υποστηρίξει ότι με την 
πολυγλωσσία οι πολίτες  διατηρούν τα διαφορετικά πολιτισμικά και 
γλωσσικά τους στοιχεία, αλλά ταυτόχρονα επικοινωνούν μεταξύ 
τους. Ανέφερε ζητήματα που υπάρχουν σε θεσμούς όπως η 
Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Europeana, το Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κ.ά.), καθώς και σε 
δραστηριότητες όπως υποτιτλισμός, υπερτιτλισμός,  μεταφράσεις 
κτλ., και τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν με τις γλωσσικές 
τεχνολογίες. Αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες 
των γλωσσικών τεχνολογιών και πρότεινε την υιοθέτηση ενός 
προγράμματος ανάπτυξης γλωσσικών τεχνολογιών για όλες τις 
ευρωπαϊκές γλώσσες ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος του 
ψηφιακού χάσματος. 
Ακολούθησε παρουσίαση της παρούσας κατάστασης σχετικά με τη 
χρήση των εθνικών γλωσσών στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. 
Ο Παναγιώτης Κριμπάς, επίκουρος καθηγητής στο Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης, στην ομιλία του με τίτλο “Η νομική θέση της 
ελληνικής γλώσσας στην ανώτατη εκπαίδευση και η χρήση 
ελληνικής ορολογίας στην επιστήμη και την τεχνολογία: η σημερινή 
(2013) πραγματικότητα στην Ελλάδα”,  παρουσίασε την ισχύουσα 
νομοθεσία σχετικά με τη θέση της ελληνικής γλώσσας στην 
ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα και σκιαγράφησε την αντίστοιχη 
πραγματικότητα στην επιστήμη και την τεχνολογία,  με ιδιαίτερη 
μνεία του ρόλου της ορολογίας, καταλήγοντας ότι - τουλάχιστον 
προς το παρόν -  η ελληνική γλώσσα δεν κινδυνεύει στην 
εκπαίδευση, ενώ χρειάζεται ενίσχυση η χρήση της Ελληνικής  στην 
τεχνολογία,  στις θετικές και στις κοινωνικές επιστήμες. 
Ο Jan Roukens, εκπρόσωπος της EAFT στην Ευρωπαϊκή 
Πλατφόρμα Πολυγλωσσίας και μέλος πολλών ολλανδο-
φλαμανδικών πολιτιστικών και γλωσσικών ενώσεων, στην 
τοποθέτησή του με τίτλο “Ευρώπη και Κάτω Χώρες” αναφέρθηκε 
στους λόγους για τους οποίους παρατηρείται υποβάθμιση ή και 
θάνατος μιας γλώσσας και παρουσίασε την κατάσταση  στα 
πανεπιστήμια των Κάτω Χωρών. Η Ολλανδία έχει το προβάδισμα 
στην Ευρώπη στη χρήση της αγγλικής για τη διδασκαλία. Όλα τα 
μεταπτυχιακά προγράμματα και το ήμισυ των προπτυχιακών 
διεξάγονται στην αγγλική, ενώ στη Φλάνδρα τα μισά μεταπτυχιακά 
και όλα τα προπτυχιακά διεξάγονται στην ολλανδική. Δεν 
αναπτύσσεται επιστημονική ορολογία, οι επιστήμονες δεν μπορούν 
να γράψουν επιστημονικά κείμενα ή εγχειρίδια στην ολλανδική. Αν 
και υπάρχουν λίγες μόνο κινήσεις ευαισθητοποίησης, είναι 
αισιόδοξος ότι θα γίνει κάτι εάν βρεθούν οι άνθρωποι με όραμα και  
ενεργητικότητα. 
Η Marjeta Humar, ερευνήτρια στο τμήμα Ορολογίας του 
Ινστιτούτου σλοβενικής γλώσσας, αναφέρθηκε στα προβλήματα 
που παρουσιάζονται από τη χρήση της σλοβενικής στα ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της Σλοβενίας. Αν και το Σύνταγμα της 
χώρας αλλά και το Εθνικό Πρόγραμμα για τη Γλωσσική Πολιτική 
2009-2011 δίνουν έμφαση στην υποστήριξη της σλοβενικής 
γλώσσας, η κατάσταση άλλαξε μετά την είσοδο στην ΕΕ και σε 
συμμόρφωση με τις συμφωνίες της Μπολόνια. Η αγγλική διεισδύει 
σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα, δεν υποστηρίζεται η 
σλοβενική γλώσσα και ορολογία, ενώ σε ολόκληρο το κείμενο για το 
Εθνικό Πρόγραμμα Ανώτατης Εκπαίδευσης 2011-2020, η 
σλοβενική γλώσσα αναφέρεται μόνο μία φορά. Παρ' όλα αυτά, 
καταβάλλονται προσπάθειες από το Ινστιτούτο Σλοβενικής 
Γλώσσας και άλλους φορείς για την υποστήριξη της εθνικής 
γλώσσας και την ανάπτυξη δράσεων και εργαλείων ορολογίας.  
Ο Jordi Bover i Salvadó, διευθυντής του Κέντρου Καταλανικής 
Ορολογίας TERMCAT και γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ορολογίας, συγκίνησε ξεκινώντας με την αναφορά του στην 
ακούραστη εργάτρια της καταλανικής γλώσσας και ορολογίας Rosa 
Colomer Artigas, διευθύντριας του TERMCAT, που έφυγε 
πρόσφατα στα 47 της μετά από ασθένεια και την απαγγελία ενός 
ποιήματος του καταλανού ποιητή Salvador Espriu. Στη συνέχεια, 
παρουσίασε την γλωσσική πολιτική στα πανεπιστήμια της 
Καταλωνίας και στο πρόγραμμα TERMCAT. Υπογράμμισε ότι η 
αυξημένη χρήση της αγγλικής δεν αποτελεί, προς το παρόν 
τουλάχιστον, απειλή, δίνοντας την ευκαιρία τόσο σε φοιτητές από 
όλο τον κόσμο να έρθουν στην Καταλωνία για σπουδές αλλά και 
στους ντόπιους φοιτητές να βελτιώσουν τα αγγλικά τους και να 
έχουν αυξημένες δυνατότητες απασχόλησης στο εξωτερικό. Με τα 
Προγράμματα για τη διαχείριση της πολυγλωσσίας, ενθαρρύνεται η 
χρήση της καταλανικής ως πρώτης γλώσσας και η προώθηση 
τρίτων γλωσσών, κύρια της αγγλικής. Ο εκπαιδευτικός είναι 
ελεύθερος να επιλέξει τη γλώσσα στην οποία θα διδάξει, είναι όμως 
υποχρεωμένος να το έχει δηλώσει από την αρχή πριν ο φοιτητής 
επιλέξει το σχετικό πρόγραμμα, ώστε να εξασφαλιστεί η λεγόμενη 
γλωσσική ασφάλεια των φοιτητών. Αντίστοιχα, και ο φοιτητής είναι 
ελεύθερος να επιλέξει τη γλώσσα στην οποία θα παρακολουθεί το 
μάθημα ή θα δίνει εξετάσεις. Καταλήγοντας, υποστηρίζει ότι θα 
πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχα γλωσσικά προγράμματα στα 
ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, ώστε να διασφαλίζεται “η χρήση των 
εθνικών γλωσσών σε ειρηνική συνύπαρξη με την αγγλική, η οποία 
θα εξακολουθεί να κυριαρχεί ως lingua franca, ειδικά στην έρευνα 

αιχμής”. Επίσης, υποστήριξε ότι θα πρέπει να αναπτύσσονται 
ορολογικοί πόροι, τουλάχιστον δίγλωσσοι, ώστε να υπάρχει 
αντιστοίχιση ανάμεσα στην αγγλική και τις εθνικές γλώσσες, καθώς 
και μια μεγάλη πολυγλωσσική ορολογική βάση δεδομένων, 
ελεύθερη στο διαδίκτυο, με δυνατότητες αναζήτησης ως προς το 
θέμα και ως προς τη γλώσσα. 
Ο Peep Nemvalts, επικεφαλής του Κέντρου για την ακαδημαϊκή 
εσθονική στο Πανεπιστήμιο του Ταλίν, αναφέρθηκε στα 
αναπτυξιακά προγράμματα που έχουν ως στόχο την υποστήριξη 
της εσθονικής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και στις 
αντιφάσεις ανάμεσα σε διαφορετικές στρατηγικές, που από τη μια 
υποστηρίζουν τη χρήση της εσθονικής και από την άλλη 
υποβιβάζουν το ρόλο της αφαιρώντας την υποχρέωση αυτή από 
τα διδακτορικά προγράμματα. Παρουσίασε έρευνα σε υποψήφιους 
διδάκτορες, σύμφωνα με την οποία η χρήση της εσθονικής είναι 
περισσότερο πολύτιμη σε τομείς όπως εκπαίδευση, πολιτισμός και 
νομικά, ενώ στην ερώτηση αν θεωρούν ότι είναι υποχρεωμένοι να 
γράφουν σε συγκεκριμένη γλώσσα, το 75% για τις θετικές και 
εφαρμοσμένες επιστήμες και το 46% για τις κοινωνικές απάντησαν 
Ναι για την αγγλική, ενώ ποσοστό 22% και 17% αντίστοιχα ήταν 
για την εσθονική.  
Η Delyth Prys, αρχισυντάκτρια του Κέντρου Τυποποίησης της 
ουαλικής ορολογίας στο Πανεπιστήμιο του Bangor της Ουαλίας, 
αναφέρθηκε στη χρήση της ουαλικής, που είναι η επίσημη γλώσσα 
της Ουαλίας μαζί με την αγγλική και παρουσίασε το εικονικό 
Εθνικό Κολλέγιο στην Ουαλική (Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol), 
με παρουσία σε όλα τα πανεπιστήμια και  αντικείμενο τη 
διδασκαλία και την έρευνα στην ουαλική γλώσσα. Ως επιχειρήματα 
για τη χρήση της μητρικής γλώσσας προβάλλονται το δικαίωμα 
των σπουδαστών να εκπαιδεύονται στη γλώσσα τους, το δικαίωμα 
του κοινού να επιλέγει υπηρεσίες από εργαζόμενους που 
χρησιμοποιούν την ίδια γλώσσα και η αύξηση στην παγκόσμια 
γνώση που σχετίζεται με την “εννοιολογική υγεία της 
ανθρωπότητας”, όπως λέει. Τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά κάθε 
γλώσσας δίνουν διαφορετικούς τρόπους έκφρασης και αντίληψης 
των πραγμάτων και επομένως “βαθύτερα επίπεδα καινοτομίας και 
έρευνας”. Και καταλήγει με τα λόγια του Ουαλού διανοητή της 
Αναγέννησης William Salesbury ότι “εάν δεν θέλεις να είσαι 
χειρότερος από τα ζώα, τότε να μαθαίνεις στη δική σου γλώσσα, 
εάν δεν θέλεις να είσαι περισσότερο αφύσικος από οποιοδήποτε 
άλλο έθνος κάτω από τον ήλιο, αγάπησε τη γλώσσα σου κι 
εκείνους που την αγαπούν”.  
H Anna-Lena Bucher, διευθύντρια του Σουηδικού Κέντρου 
Ορολογίας, επεσήμανε ότι 9 στις 10 διατριβές γράφονται στην 
αγγλική (το 94% των διατριβών στις θετικές επιστήμες, το 65% στις 
κοινωνικές και το 37% στις ανθρωπιστικές) ενώ οι 3 στις 10 έχουν 
περίληψη στη σουηδική. Υπάρχουν κάποιες φωνές που φοβούνται 
ότι η κυριαρχία της αγγλικής είναι απειλή για τη σουηδική γλώσσα, 
καθιστώντας τη γλώσσα άχρηστη, αλλά και τους σπουδαστές με 
δυσκολίες μάθησης και τους εκπαιδευτικούς με δυσκολίες χρήσης 
της αγγλικής ως γλώσσας διδασκαλίας. Γι' αυτό, είπε η ομιλήτρια, 
υπάρχουν “αναγκαστικοί δημοκρατικοί λόγοι για τους οποίους 
πρέπει να υιοθετηθεί πολυγλωσσική προσέγγιση και να 
ενδυναμωθούν οι θέσεις και των δύο γλωσσών – σουηδικής και 
αγγλικής, ως κύριων ακαδημαϊκών γλωσσών”. Οι λύσεις για το 
πρόβλημα μπορεί να είναι θεσμικό πλαίσιο και γλωσσικά εργαλεία. 
Παρουσιάζει το νόμο για τη γλώσσα που ψηφίστηκε το 2009  και 
ορίζει: “οι κυβερνητικές υπηρεσίες έχουν την ιδιαίτερη ευθύνη να 
εξασφαλίζουν ότι η ορολογία του τομέα τους είναι προσβάσιμη, 
χρησιμοποιείται και αναπτύσσεται”, καθώς και στοιχεία από 
πολιτικές για τη γλώσσα πανεπιστημίων της χώρας. 
Η Marita Kristiansen, αναπληρώτρια καθηγήτρια αγγλικής 
γλώσσας και ορολογίας στην Νορβηγική Σχολή Οικονομικών του 
Μπέργκεν και  συντονίστρια του Νορβηγικού δικτύου Termdist, 
μίλησε με θέμα “Γλωσσικές πολιτικές και χρήση της γλώσσας στη 
Νορβηγική ανώτατη εκπαίδευση”.  Αναφέρθηκε σε πρωτοβουλίες, 
όπως είναι η βάση ορολογίας Snorre termbase, η εθνική πύλη 
Ορολογίας Termportalen και η  βάση όρων για τη Νορβηγική 
ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και σε κείμενα που αφορούν τη 
γλώσσα και τη γλωσσική πολιτική στην ανώτατη εκπαίδευση. Τα 
περισσότερα πανεπιστήμια έχουν τοπικές πολιτικές, ορίζουν ότι η 
νορβηγική θα πρέπει να είναι η προτιμώμενη γλώσσα, αλλά όταν 
χρειάζεται, πρέπει να χρησιμοποιούνται νορβηγική και αγγλική. 
Στις προπτυχιακές σπουδές χρησιμοποιείται η νορβηγική, γίνεται 
όμως εκτεταμένη χρήση αγγλικών συγγραμμάτων, στα 
μεταπτυχιακά προγράμματα αυξάνεται η χρήση της αγγλικής ως 
γλώσσας διδασκαλίας, ενώ στα διδακτορικά ενθαρρύνεται η χρήση 
της αγγλικής τόσο στη διδασκαλία όσο και στη συγγραφή των 
διατριβών. Αναφερόμενη σε μελέτες για τις επιδράσεις στις 
σκανδιναβικές χώρες, είπε ότι κατά τη διδασκαλία σε ξένη γλώσσα, 
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οι φοιτητές υποβάλλουν και απαντούν λιγότερες ερωτήσεις, 
θυμούνται κατά 25% λιγότερο όταν διαβάζουν κείμενα στην αγγλική, 
χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να καταλάβουν ένα κείμενο που 
δεν είναι στη μητρική τους γλώσσα ενώ καταλαβαίνουν 
περισσότερα όταν διαβάζουν στη γλώσσα τους. 
Η Μαριλένα Καρυολαίμου, αναπληρώτρια καθηγήτρια 
Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου και πρόεδρος της 
Κυπριακής Γλωσσολογικής Εταιρείας, επεσήμανε ότι στην Κύπρο 
υπάρχει μέχρι τώρα διαφοροποίηση ανάμεσα στη δημόσια και την 
ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση. Στην πρώτη επικρατεί η ελληνική, 
ενώ στη δεύτερη η αγγλική, αν και η εικόνα αυτή τείνει να αλλάζει 
κατά περίπτωση. Αναφέρθηκε επίσης στα ζητήματα που σχετίζονται 
με την αξιολόγηση των επιστημονικών εργασιών των ερευνητών 
δεδομένου ότι δεν υπάρχει αξιόλογη εκδοτική δραστηριότητα στην 
Κύπρο, αλλά και με τις δυσκολίες σπουδών για τους φοιτητές από 
την έλλειψη συγγραμμάτων στην ελληνική, από το όχι καλό επίπεδο 
γνώσης της αγγλικής κτλ. Καταλήγει θέτοντας για συζήτηση τους 
παράγοντες που μειώνουν τη σημασία της αγγλικής στο 
εκπαιδευτικό σύστημα και δεν την καθιστούν τη μοναδική γλώσσα 
διδασκαλίας στην ανώτατη εκπαίδευση και είναι: ο ισχυρός 
ιδεολογικός δεσμός ανάμεσα στη γλώσσα και στην ταυτότητα, η 
ύπαρξη θεσμικών ρυθμίσεων για τη χρήση της γλώσσας στα 
δημόσια πανεπιστήμια και οι πιέσεις που ασκούνται από την τοπική 
αγορά.  
Η Πασχαλίνα Γρηγοριάδου, γλωσσική λειτουργός στο Γραφείο της 
Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης στην Αντιπροσωπεία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, μίλησε για την Πολιτική και 
τις δράσεις πολυγλωσσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρθηκε 
στη συμβολή των γλωσσών στον προσδιορισμό της ταυτότητας, 
αλλά και στην ανεύρεση εργασίας, στην επικοινωνία και τις 
συναλλαγές, στην πληροφόρηση. “Η γλωσσική πολιτική της ΕΕ 
προσβλέπει στην προστασία της γλωσσικής πολυμορφίας και στην 
προώθηση της γλωσσομάθειας –  για λόγους πολιτιστικής 
ταυτότητας και κοινωνικής ένταξης,  αλλά και επειδή οι 
πολύγλωσσοι μπορούν καλύτερα να αξιοποιήσουν τις εκπαιδευτικές,  
επαγγελματικές και οικονομικές ευκαιρίες που δημιουργούνται χάρη 
στην ευρωπαϊκή ενοποίηση.  Στόχος είναι κάθε Ευρωπαίος να μιλά 
τουλάχιστον δύο επιπλέον γλώσσες πέραν της μητρικής του”. 
Επίσης, αναφέρθηκε στη γλωσσική πολιτική εντός των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ, στα προγράμματα κατάρτισης μεταφραστών, στις 
πρωτοβουλίες υποστήριξης των γλωσσικών επαγγελμάτων, στα 
εργαλεία και βάσεις δεδομένων κ.ά.  
Η Αμαλία Μόζερ, καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής, στην ομιλία της 
με θέμα “Πολιτισμικός κώδικας δεοντολογίας για τους Ευρωπαίους 
ακαδημαϊκούς”, παρέθεσε τις δεδηλωμένες αρχές της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη γλωσσική 
ποικιλότητα της Ευρώπης,  προκειμένου να εξετάσει στη συνέχεια 
κατά πόσον οι αρχές αυτές τηρούνται στην πράξη,  επίσημα και 
ανεπίσημα. Στην απόπειρα να σκιαγραφήσει έναν κώδικα 
συμπεριφοράς σε γλωσσικό και πολιτισμικό επίπεδο της 
πανεπιστημιακής κοινότητας και  λαμβάνοντας υπόψη τα 
παραπάνω, τη σχετική δεοντολογία και τους οικονομικούς 
περιορισμούς, προτείνει λύσεις όπως: την επιμονή στην 
συμπερίληψη της τοπικής γλώσσας στις επίσημες γλώσσες κάθε 
συνεδρίου,  τις πολύγλωσσες εκδόσεις των πρακτικών των 
συνεδρίων και των συλλογικών τόμων που προκύπτουν είτε από 
συνέδρια είτε από ανεξάρτητες συνεργασίες,  την προσπάθεια των 
συμμετεχόντων σε συνέδρια να κάνουν τουλάχιστον μία εισαγωγή 
στη γλώσσα της χώρας υποδοχής ή σε κάποια από τις λιγότερο 
ομιλούμενες γλώσσες του συνεδρίου και τέλος την απόφαση των 
επιστημόνων να γράφουν τουλάχιστον μέρος του έργου τους στη 
μητρική τους γλώσσα.   

Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων, ο Jan Rukens 
παρουσίασε τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της ημερίδας, 
προκειμένου να αποτελέσουν στοιχεία για περαιτέρω διαβούλευση 
και προώθηση. Αυτά συνοψίστηκαν στα παρακάτω σημεία: 

1. Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να εκπαιδεύονται σε όλες τις 
βαθμίδες, χρησιμοποιώντας τις επίσημες εθνικές γλώσσες της 
χώρας ή της περιοχής όπου ζουν. Για να καταστεί δυνατό να 
λειτουργήσουν οι πολίτες σε διεθνές περιβάλλον, θα πρέπει 
να εκπαιδεύονται στο να εκφράζονται και σε άλλες γλώσσες. 

2. Η απόφαση χρήσης συγκεκριμένης γλώσσας (ή γλωσσών) 
διδασκαλίας σε σχολές του δημόσιου τομέα είναι ζήτημα με 
γενικότερη σημασία για την κοινωνία και θα πρέπει να 
λαμβάνεται δημοκρατικά. Δεν είναι ζήτημα που θα αποφασίζει 
η κάθε σχολή. 

3. Η γραπτή και η προφορική γλώσσα είναι απαραίτητες για τη 
μεταβίβαση της γνώσης και των ιδεών σε όλες τις βαθμίδες 
της εκπαίδευσης. Η εξασφάλιση του εκσυγχρονισμού αυτών 
των θεμελιωδών εργαλείων συνιστά απόλυτη ευθύνη των 
κυβερνήσεων. 

4. Η πρακτική μέτρησης της ποιότητας στον τομέα της 
ανώτατης εκπαίδευσης αποκλειστικά και μόνο με βάση τον 
αριθμό των δημοσιεύσεων και αναφορών, και η προτίμηση 
που δίνεται στη χρήση της αγγλικής γλώσσας στις εν λόγω 
δημοσιεύσεις, θα πρέπει να καταργηθεί ως διακριτική, 
ανεπαρκής και ανακριβής. 

5. Η επιστημονική πρόοδος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
κάθε πολιτισμού. Η διαθεσιμότητα επιστημονικών αρχείων 
στις γλώσσες των διαφόρων πολιτισμών είναι φυσική και 
αναγκαία. 

Κ.Τ. 

Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με την Ορολογία 
(Διαρκής Κατάλογος του «Ο») 

Ο κατάλογος Συνεδρίων/Συμποσίων/Σεμιναρίων που δημοσιεύεται 
παρακάτω περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν σχέση με 
Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, ή έχουν 
πρόσφατα διεξαχθεί. Η πληροφόρηση του «Ο» για τις εκδηλώσεις 
αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή ηλεκτρονική ενημέρωση 
της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές Κέντρο Πληροφοριών για 
την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/), και από την EAFT 
(Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-aet.net ), των οποίων η 
ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
1. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα & 

την Ποιότητα, Θεσσαλονίκη, 21-22 Φεβρουαρίου 2014 
2. 11ο Διεθνές Συνέδριο Ορολογίας και Γνωσιομηχανικής (11th 

International Conference on Terminology and Knowledge 
Engineering) (TKE 2014), Βερολίνο, 19-20 Ιουνίου 2014. 

Κ.Β. 

 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

1
PT έλα κι εσύ 

1. Η πολιτική της ΕΛΕΤΟ σχετικά με 
την αναδημοσίευση κειμένων από 

τον ιστότοπό της 
Με απόφαση του ΓΕΣΥ, που εγκρίθηκε από το ΔΣ, καθορίστηκε η 
ακόλουθη πολιτική, που θα εφαρμόζει η ΕΛΕΤΟ όταν της ζητείται 
η αναδημοσίευση κειμένων από τον ιστότοπό της: 

«Επιτρέπεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση 
κειμένων που έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της 
ΕΛΕΤΟ, με την υποχρέωση: 
Να γίνεται ρητή αναφορά ότι πρόκειται για κείμενο της 
ΕΛΕΤΟ (www.eleto.gr) και ότι είναι αναδημοσίευση, 
και επίσης να γίνεται οπωσδήποτε παραπομπή στην 
ακριβή ιστοσελίδα του ιστοτόπου της ΕΛΕΤΟ, όπου 
μπορεί ο ενδιαφερόμενος να βρει το πλήρες αρχικό 
κείμενο και μάλιστα – και αργότερα – στην όποια 
ενδεχόμενη μεταγενέστερη έκδοσή του.» 

2. Όροι από το Μνημόνιο 
Κατά την εξέταση της απόδοσης του όρου του Μνημονίου ex ante 
conditionality (θέμα που έχει τεθεί από την Αντιπρόεδρο του 
ΓΕΣΥ Μαρία Καρδούλη), μελετήθηκαν οι ορισμοί της οικονομικής 
ιστοσελίδας http://www.investopedia.com/terms/c/conditionality. 
asp και της έκθεσης του ΟΟΣΑ: http://www.oecd.org/countries/ 
tanzania/35178610.pdf καθώς και σχετικά αποσπάσματα από 
κείμενα του Μνημονίου.  
Εγκρίθηκαν οι παρακάτω προτεινόμενες αποδόσεις των σχετικών 
όρων, με την προσθήκη και συνώνυμων όρων όπου τα επίθετα 
προτεροτελής και υστεροτελής είναι αναλυμένα ως τρίλεκτα: εκ 
των προτέρων και εκ των υστέρων. 
 

                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
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conditionality  δανειακή προϋπόθεση, δανειακός όρος 
(την πρώτη απόδοση, την προϋπόθεση, την έχει καί η ΙΑΤΕ) 
ex-ante conditionality  προτεροτελής δανειακή 
προϋπόθεση / προτεροτελής δανειακός όρος  
(είναι προϋπόθεση που τελείται εκ των προτέρων) 
ex-post conditionality  υστεροτελής δανειακή 
προϋπόθεση / υστεροτελής δανειακός όρος  
(είναι προϋπόθεση που τελείται εκ των προτέρων) 
general ex-ante conditionality  γενική προτεροτελής 
δανειακή προϋπόθεση / γενικός προτεροτελής δανειακός 
όρος 
thematic ex-ante conditionality  θεματική προτεροτελής 
δανειακή προϋπόθεση / θεματικός προτεροτελής δανειακός 
όρος 

3. abzyme  αντισωμένζυμο 
Από συζήτηση που έγινε στο Translatum, όπου συμμετείχε και ο 
πρόεδρος του ΓΕΣΥ, για τον όρο abzyme (< anti-body enzyme) –
 μονοκλωνικά αντισώματα με καταλυτική φύση –  αποκλείστηκαν οι 
αποδόσεις άμπζυμο και αντίζυμο ως ακατάλληλες και εξετάστηκε 
ο όρος αντισωμένζυμο και συνώνυμο αντισωματένζυμο, με το 
ακόλουθο σκεπτικό. 
Δύο τρόποι μπορούν να ακολουθηθούν για τον σχηματισμό 
μονολεκτικού ελληνικού όρου:  

(1) η πλήρης εφαρμογή των κανόνων σύνθεσης της ελληνικής 
ώστε να αποδοθεί μονολεκτικά το δίλεκτο 
αντισωματικό ένζυμο = καταλυτικό αντίσωμα = ενζυμοειδές 
αντίσωμα 

 Ένας τέτοιος υποψήφιος όρος είναι: 
αντισωμένζυμο (< αντίσωμ-α + ένζυμο) με συνώνυμο: 
αντισωματένζυμο 

 (2) η εφαρμογή ανάλογου τρόπου με τον ξενόγλωσσο 
όρο: ασένζυμο (< αντίσωμα + ένζυμο) 

Ζητήθηκε και η γνώμη του Κ. Ευσταθίου, καθηγητή αναλυτικής 
χημείας στο ΕΚΠΑ, και μέσω αυτού η γνώμη του καθ. 
Κ. Δημόπουλου, καθηγητή βιοχημείας στο ΕΚΠΑ. 
Συνεκτιμώντας όλα τα στοιχεία, το ΓΕΣΥ προτείνει για την 
μονολεκτική απόδοση του όρου abzyme ως προτιμώμενο όρο την 
απόδοση αντισωμένζυμο και ως αποδεκτά συνώνυμα τις 
αποδόσεις αντισωματένζυμο και ασένζυμο. 
Επίσης, για τον όρο synzyme (< synthetic enzyme), το ΓΕΣΥ 
υιοθετεί την αποδοση συνθένζυμο. 

4. RFID emblem  σήμανση RFID 
Με αφορμή, το αίτημα του Α. Ψυρρή (ΕΛΟΤ) προς τα μέλη της 
επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ80 για την ελληνική απόδοση του τίτλου του 
Ευρωπαϊκού Προτύπου: 
Information Technology – Radio frequency identification for 
item management – RFID Emblem (ISO/IEC 29160:2012) 
το ΓΕΣΥ υιοθετεί την απόδοση του τίτλου: 
Τεχνολογία πληροφοριών – Ραδιοσυχνική αναγνώριση για 
διαχείριση αντικειμένων – Σήμανση RFID (ISO/IEC 29160:2012) 
αφενός υιοθετώντας τον όρο της ΜΟΤΟ:  

radio frequency identification  ραδιοσυχνική αναγνώριση 
και αποδίδοντας τον όρο: RFID emblem  σήμανση RFID 

5. Information discovery  ανακάλυψη 
πληροφορίας 

Ύστερα από ερώτημα της Κατερίνας Τοράκη σχετικά με την 
απόδοση του ουσιαστικού discovery με το ελληνικό ουσιαστικό 
ανακάλυψη ή αποκάλυψη, στον όρο information discovery που 
καλύπτει την έννοια «στρατηγικές και μέθοδοι ανεύρεσης 
πληροφορίας σε μια ψηφιακή βιβλιοθήκη», υιοθετήθηκαν οι όροι: 

information discovery  ανακάλυψη πληροφορίας, 
ανακάλυψη πληροφοριών 

information disclosure  αποκάλυψη πληροφορίας, 
αποκάλυψη πληροφοριών 

 

6. folksonomy  λαοταξινομία 
Σχετικά με το ερώτημα της κας Ειρήνη Γιαννακίδου (Γενικά Αρχεία 
του Κράτους -- Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας) για την απόδοση του 

όρου folksonomy (< folks + taxonomy), που καλύπτει την έννοια 
της πληροφορικής «activity of sorting information into categories 
derived from the consensus of the information users», έγινε 
διαβούλευση μεταξύ των μελών της ομάδας ΤΕ48/ΟΕ12  και της 
ΜΟΤΟ3 , από την οποία προέκυψε η απόδοση:  

folksonomy  λαοταξινομία 

7. progressive collapse  προοδευτική 
κατάρρευση 

Ύστερα από ερώτημα του μέλους της ΤΕ21 Βαγγέλη 
Καμαριωτάκη, μελετήθηκε η έννοια «progressive collapse» (η 
κατάρρευση των Δίδυμων Πύργων είναι μια τέτοια περίπτωση…) 
και υιοθετήθηκε η απόδοση:  

progressive collapse  προοδευτική κατάρρευση 
 

 

8. Web crawling  ιστοδίφηση 
Ύστερα από σχετικό ερώτημα της Πένυς Λαμπροπούλου, μέλους 
της ΕΛΕΤΟ, εξετάστηκε η απόδοση του όρου (web) crawler που 
αποδίδει την έννοια «πρόγραμμα που επισκέπτεται και διαβάζει 
ιστοσελίδες και δημιουργεί λήμματα για μηχανές αναζήτησης» και 
συναφών όρων, μελετήθηκαν καταρχάς οι όροι¨ 

crawl the Web, crawl on/in the Web  ερπύζω στον Ιστό 

Web crawling, crawling the Web, crawling on/in the Web 
 ερπυσμός Ιστού, ερπυσμός στον Ιστό 

Web crawler, crawler  ερπυστήρας/ερπυστής Ιστού, 
ερπυστήρας/ερπυστής 

και στη συνέχεια οι όροι που υιοθετήθηκαν τελικά: 

crawl the Web, crawl on/in the Web ιστοδιφώ 
Web crawling, crawling the Web, crawling 
on/in the Web 

ιστοδίφηση 

Web crawler, crawler ιστοδίφης 
 

Κ.Β. 
 

«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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Συντάκτες φύλλου:  Κώστας Βαλεοντής, Μαρία Καρδούλη,  

Κατερίνα Τοράκη 
Εκδοτική Ομάδα:  Κώστας Βαλεοντής, Θεόφιλος Βαμβάκος, 

Άννα Νικολάκη, Κατερίνα Ζερίτη, Τάνια Βαλεοντή 
Τηλέφωνα:  6974321009, 210-8662069 
Τηλεομοιότυπο: 210-8068299 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος (όλα τα φύλλα): http://www.eleto.gr/gr/orogramma.htm  
Γίνονται δεκτές συνεργασίες. Απαραίτητες προϋποθέσεις τα κείμενα να 
είναι σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, σύντομα και έτοιμα για 
δημοσίευση δίχως να απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία. 
Τα δημοσιεύματα που προσυπογράφονται με αρχικά απηχούν τις 
προσωπικές απόψεις του/της συντάκτη/συντάκτριάς τους, το πλήρες 
όνομα του/της οποίου/οποίας περιλαμβάνεται στους συντάκτες του 
εκάστοτε φύλλου. 
Τα θέματα των άρθρων της «ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ» έχουν συζητηθεί στο 
ΓΕΣΥ και η δημοσίευση γίνεται ύστερα από απόφασή του. 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή κειμένων του «Ο» με 
την υποχρέωση αφενός να αναφέρεται η πηγή των κειμένων και 
αφετέρου, προκειμένου περί ολόκληρων άρθρων, να εξακολουθήσουν 
αυτά να διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς καμιά 
δέσμευση· σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται άδεια της ΕΛΕΤΟ. 

 
 
 
 

                                                 
2  ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1: Ομάδα Εργασίας 1 “Ορολογία Πληροφορικής” της Τε-
χνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ48 «Ηλεκτρονική Επεξεργασία Πληροφο-
ριών» του ΕΛΟΤ. Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ. 

3 ΜΟΤΟ: Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας, Ομάδα Εργασίας 
της Τεχνικής Επιτροπής “Τηλεπικοινωνίες” (ΤΕ-Τ), Συλλογικό Μέλος της 
ΕΛΕΤΟ. 



 
 

 

Κ.Κ.Χαλανδρίου 

21‐3650 

ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ
 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society for Terminology (ELETO)

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) 
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Η ΕΛΕΤΟ στηρίζει την προσπάθεια  

του Γραφείου Αθηνών  
της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης,  
της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής στην Ελλάδα 
Η ΕΛΕΤΟ ενημέρωσε ηλεκτρονικά τα μέλη της σχετικά με 
την πρωτοβουλία του Γραφείου Αθηνών της Γενικής 
Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 
οποίο διοργανώνει, στις 11 Απριλίου 2014, Ημερίδα 
Εργασίας με θέμα «Δίκτυο ορολογίας για την ελληνική 
γλώσσα και μετάφραση» με τη συμμετοχή εκπροσώπων 
σχετικών φορέων – ένας οποίους είναι και η ΕΛΕΤΟ – και 
κάλεσε τα μέλη που ασχολούνται με τη μετάφραση να 
συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο της ιστοσελίδας: 
http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DGT_Athens (με κωδι-
κό πρόσβασης: dgt14ATH), προκειμένου να συμβάλουν στη 
συλλογή πληροφοριών για τις σημερινές ορολογικές 
ανάγκες των μεταφραστών, προκειμένου αυτές να ληφθούν 
υπόψη κατά τις εργασίες της Ημερίδας. 
(Προθεσμία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου 30 Μαρτί-
ου 2014.) 

Κ.Β. 

Η ευρωπαϊκή μετάφραση χρειάζεται 
πολλές επιστημονικές και τεχνικές 

ειδικότητες 
Η επικείμενη ανανέωση σημαντικού μέρους του μεταφραστικού 
προσωπικού σε Βρυξέλλες και Λουξεμβούργο αποτελεί μοναδική 

ευκαιρία διατομεακής συνεργασίας για τον εμπλουτισμό της 
ελληνικής γλώσσας 

Το 1981, όταν η Ελλάδα έγινε το 10ο μέλος των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, στην Ελλάδα δεν υπήρχαν πανεπιστημιακές σχολές 
μετάφρασης. Τα κείμενα των Συνθηκών μεταφράστηκαν από 
ομάδες γλωσσομαθών νομικών και οι υπηρεσίες μετάφρασης των 
θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Βρυξέλλες και 
Λουξεμβούργο στελεχώθηκαν με γλωσσομαθείς πτυχιούχους 
διάφορων ειδικοτήτων που είχαν εκπαιδευτεί σε σχολές του 
εξωτερικού ή είχαν αποκτήσει πρακτική εμπειρία στη μετάφραση. Οι 
πρώτοι αυτοί μεταφραστές ήταν εκτός από νομικοί, μηχανικοί κάθε 
ειδικότητας (πολιτικοί, μηχανολόγοι κλπ.), αρχιτέκτονες, χημικοί, 
φυσικοί, φαρμακοποιοί, βιολόγοι, μαθηματικοί και οικονομολόγοι. 
Όλοι τους ήξεραν πολύ καλά ξένες γλώσσες και πάνω από όλα 
έγραφαν και μιλούσαν σωστά ελληνικά. 
Σιγά-σιγά, και καθώς δημιουργήθηκαν πανεπιστημιακά τμήματα 
μετάφρασης και διερμηνείας, πρώτα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο το 
1986, μετά στο Καποδιστριακό το 1998 και τέλος στο Αριστοτέλειο 
το 2003, οι υπηρεσίες μετάφρασης σε Βρυξέλλες και Λουξεμβούργο 
άρχισαν να προσλαμβάνουν και μεταφραστές που δεν είχαν κάνει 
εξειδικευμένες τεχνικές σπουδές. 

Σήμερα, η πρώτη εκείνη γενιά των μεταφραστών επιστημονικής 
και τεχνικής κατεύθυνσης αρχίζει σταδιακά να συνταξιοδοτείται 
λόγω ορίου ηλικίας. Μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια ένα σημαντικό 
ποσοστό των υπηρετούντων εξειδικευμένων μεταφραστών θα έχει 
ευδόκιμα τερματίσει τη σταδιοδρομία του. Και φυσικά ανακύπτει το 
ερώτημα εάν οι μεταφραστές γενικών καθηκόντων αρκούν για να 
καλύψουν τις μεταφραστικές ανάγκες των ευρωπαϊκών θεσμικών 
οργάνων. Ιδίως όταν τα κείμενα που πρέπει να μεταφραστούν 
γίνονται όλο και πιο πολύπλοκα. Η μετάφραση πολύπλοκων 
οργανικών ενώσεων στα ελληνικά με βάση την αποδεκτή χημική 
ονοματολογία δυσκολεύει ακόμη και έμπειρους χημικούς. Τα 
κείμενα για τις ενεργειακές προδιαγραφές θερμαντήρων και 
ψυγείων με τους πολύπλοκους ορισμούς απαιτούν γνώσεις 
μηχανολόγου μηχανικού. Οι προδιαγραφές για το ευρωπαϊκό 
σιδηροδρομικό σύστημα, για τις αεροπορικές μεταφορές, για τα 
αλιευτικά εργαλεία και τα ιχθυαποθέματα θέτουν σημαντικά 
προβλήματα ορολογίας. Για να μη μιλήσουμε για τα οικονομικά 
κείμενα που πρέπει να μεταφραστούν στο πλαίσιο των νέων 
διαδικασιών για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ή των διαδικασιών 
υπερβολικού ελλείμματος. Τέλος, τα κείμενα για τα προγράμματα 
έρευνας σε τομείς όπως η νανοτεχνολογία, η ρομποτική και η 
κατανεμημένη πληροφορική συχνά απαιτούν εξειδικευμένες 
γνώσεις και πάνω απ' όλα κατανόηση βασικών επιστημονικών 
εννοιών που δεν είναι πάντα κτήμα των πτυχιούχων θεωρητικής 
κατεύθυνσης. 
Πώς θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα; 
Βραχυπρόθεσμα μπορεί να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή 
εξειδικευμένων επιστημόνων όλων των ειδικοτήτων στον ανοικτό 
διαγωνισμό που θα οργανωθεί εντός του 2014 για την κατάρτιση 
πίνακα επιτυχόντων από τους οποίους θα επιλεγούν για 
πρόσληψη μεταφραστές. Βασική απαίτηση, η γνώση, εκτός από τα 
Ελληνικά, δύο τουλάχιστον από τις 24 επίσημες γλώσσες της 
Ένωσης (μία από τις οποίες πρέπει να είναι τα αγγλικά, τα γαλλικά 
ή τα γερμανικά).  
Μεσομακροπρόθεσμα, ελπίζεται ότι τα μεταπτυχιακά 
προγράμματα στον τομέα της μετάφρασης θα συνεργαστούν με τις 
αντίστοιχες σχολές θετικής κατεύθυνσης με διπλό στόχο. Αφενός, 
να δέχονται πτυχιούχους μηχανικούς, φυσικομαθηματικούς, 
φαρμακοποιούς και βιολόγους αλλά και επιστήμονες θετικής 
κατεύθυνσης που θα επιθυμούσαν να εργαστούν ως μεταφραστές. 
Σημειώνεται ότι οι σχολές μετάφρασης οργανώνουν ήδη μαθήματα 
για μετάφραση νομικών και οικονομικών κειμένων και κάποια 
μαθήματα ορολογίας αλλά η συμμετοχή επιστημόνων θετικής 
κατεύθυνσης θα είχε σίγουρα πολύ πιο απτές θετικές επιπτώσεις. 
Και αφετέρου, να εκπαιδεύουν τους μεταφραστές σε τεχνικά και 
επιστημονικά θέματα ώστε οι τελευταίοι να μπορούν να 
ανταποκριθούν με επιτυχία στην κατανόηση και μετάφραση 
δύσκολων τεχνικών κειμένων. 
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Οι μεταφραστικές υπηρεσίες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων 
χρειάζονται οπωσδήποτε τους μεταφραστές που προέρχονται από 
τον γλωσσικό κλάδο. Δεν μπορούν όμως να ξεπεράσουν και την 
ανάγκη εξειδικευμένων μεταφραστών με τεχνικές γνώσεις στα 
πολυάριθμα γνωστικά πεδία που καλύπτει η δράση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή η μετάφραση σε όλες τις επίσημες 
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αποτελεί περιττή 
πολυτέλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί δίκαιο άμεσα 
εφαρμόσιμο από τους πολίτες, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να 
ενημερώνονται για τους νόμους που τους αφορούν στην εθνική 
τους γλώσσα. Ο πρώτος κανονισμός που εκδόθηκε από τον 
πρόδρομο της σημερινής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
Κοινότητα, αφορούσε το γλωσσικό καθεστώς. Με τις διαδοχικές 
προσχωρήσεις νέων κρατών μελών η Ένωση έφτασε σήμερα να 
λειτουργεί με 24 επίσημες γλώσσες. Και αυτή η πολυγλωσσία 
αποτελεί θεμελιώδες χαρακτηριστικό της Ένωσης μέχρι σημείου να 
λέγεται χαρακτηριστικά ότι η επίσημη γλώσσα της Ένωσης είναι η 
μετάφραση! 
Οπωσδήποτε, η μετάφραση δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι και 
προδοσία, όπως ισχυρίζονται οι Ιταλοί («Traduttore, traditore» είναι 
μια τυπική ιταλική έκφραση που κατά λέξη σημαίνει «Μεταφραστή, 
προδότη»). Μάλιστα στα τεχνικά, συχνά πολύπλοκα, κείμενα που 
καλούνται να μεταφράσουν οι μεταφραστές της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, του Συμβουλίου Υπουργών, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 
Επιτροπής των Περιφερειών ή του Μεταφραστικού Κέντρου των 
Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν χωρά «προδοσία». 
Ακριβώς, επειδή συχνά αγγίζουν την καθημερινότητα και του 
Έλληνα πολίτη που όπως είπαμε έχει κάθε δικαίωμα να είναι 
σωστά ενημερωμένος στη γλώσσα του. Στα Ελληνικά, μια από τις 
24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ... 
Για περισσότερες πληροφορίες:  
Παναγιώτης Αλεβαντής, Panagiotis.Alevantis@ec.europa.eu  
Πασχαλίνα Γρηγοριάδου, Pascalina.Grigoriadou@ec.europa.eu  
Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης 
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα 
 

Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με την Ορολογία 
και άλλα ορολογικά νέα 
(Διαρκής Κατάλογος του «Ο») 

Ο κατάλογος Συνεδρίων/Συμποσίων/Σεμιναρίων που δημοσιεύεται 
παρακάτω περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν σχέση με Ορολογία 
και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, ή έχουν πρόσφατα 
διεξαχθεί, καθώς και άλλα ορολογικά νέα. Η πληροφόρηση του «Ο» 
για τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή 
ηλεκτρονική ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές 
Κέντρο Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/), 
και από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-
aet.net ), των οποίων η ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
1. Σχετικά με το σεμινάριο της TermCoord «Getting to terms with 

legal terminology», της 29ης Νοεμβρίου 2013, Λουξεμβούργου, 
πληροφορίες: http://termcoord.eu/2013/10/getting-to-terms-with 
-legal-terminology-seminar-on-legal-terminology-not-to-be-
missed/ 

2. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα 
& την Ποιότητα, Θεσσαλονίκη, 21-22 Φεβρουαρίου 2014 

3. 12ο Συμπόσιο Μετάφρασης και Διερμηνείας (XII Symposium on 
Translation and Interpreting) 11-12 Απριλ. 2014, Tampere, 
Finland (http://www.uta.fi/ltl/en/plural/conferences/katu2014 
.html) 

4. 11ο Διεθνές Συνέδριο Ορολογίας και Γνωσιομηχανικής 
(11th International Conference on Terminology and Knowledge 
Engineering) (TKE 2014), Βερολίνο, 19-20 Ιουνίου 2014. 

5. Διεθνές Θερινό Σχολείο Ορολογίας (International Terminology 
Summer School) 14-18 Ιουλίου 2014 Βιέννη, Αυστρία. 
(http://www.termnet.org/english/events/tss_2014/index.php) 

6. Συνέντευξη του καθηγητή Klau-Dirk Shmitz στο περιοδικό 
Tcworld με θέμα «The Terminologist» (ο ορολόγος) (το πλήρες 
κείμενο στην ιστοσελίδα του περιοδικού: http://www.tcworld.info/ 
e-magazine/technical-communication/article/the-terminologist 

7. Λεξικό Πολυτιμολιθολογίας (gemology) που εκδίδει η 
TERMCAT: http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod= 
05004e%20). 

8. Επιγραμμικό πρόγραμμα «Master in Terminology», που 
συνδιοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Pompeu Fabra και το 
IULA (Institut Universitari de Lingüística Aplicada – 
Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας) 
της Βαρκελώνης (πληροφορίες: 
http://www.idec.upf.edu/master-in-terminology-online-english-
edition) 

9. Δασικό λεξικό («Lexicon Silvestre») της Lexicon Silvestre 
Association (Förderverein “Lexicon silvestre” e.V.). Το λεξικό 
αυτό καλύπτει 10.000 έννοιες (δασοκομίας, ξυλείας, 
οικολογίας, περιβαλλοντικής προστασίας) και εκδίδεται σε 
χωριστούς τόμους. Τελευταίες εκδόσεις: ρωσική, γερμανική, 
εσπεράντο. (πληροφορίες: http://www.lexicon-silvestre.de/ 
index.php/ls-angebot-bok)  

10. Συνέντευξη του προέδρου της EAFT Jan Hoel στο μηνιαίο 
περιοδικό TERMINALIA της Καταλανικής Εταιρείας Ορολογίας 
SCATERM (http://revistes.iec.cat/index.php/Terminalia/article/ 
view/74333/pdf_492 ) 

11. Ιστοσελίδα DocHound της υπηρεσίας  TermCoord του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (http://termcoord.eu/dochound/) 
μέσω της οποίας μπορεί κανένας να έχει πρόσβαση σε 
πολλούς χρήσιμους γλωσσικούς πόρους από τα όργανα της 
ΕΕ. 

12. Λεξικό διοικητικής νομοθεσίας της Termcat που περιέχει 1.130 
λήμματα όρων της δημόσιας διοίκησης στα καταλανικά και 
ισπανικά (http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/ ) 

13. Άρθρο του Ροδόλφου Μασλία (TermCoord): Save the 
European linguistic Diversity (http://www.maslias.eu/2014/01/ 
save-european-linguistic-diversity.html) 

14. "Ontology meets natural language: What can linguists learn?" 
ομιλία της Christiane Fellbaum (Princeton University) κατά 
την εναρκτήρια συνεδρία του Συνεδρίου TOTh 2014 
(http://www.porphyre.org/toth/toth-2014-en/opening-
conference 

Κ.Β. 

Όροι στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ 
 

Όροι ακουστικής 
Αγγλοελληνικό και ελληνοαγγλικό γλωσσάριο όρων της 
ακουστικής (από την εργασία του συλλογικού μέλους της ΕΛΕΤΟ: 
Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5) (Έκδοση 11), http://www.eleto.gr/ 
download/Bodies/TE2-OE5_AcousticalTerms_EN_GR.pdf  

Όροι γεωλογίας 
Αγγλοελληνικό γλωσσάριο γεωλογικών όρων της Ελληνικής 
Γεωλογικής Εταιρείας (σε συνεργασία με την ΕΛΕΤΟ): 
http://www.eleto.gr/download/Bodies/Geoterms_Glossary.pdf  

Όροι γεφυροποιΐας και δομικής μηχανικής 
Από το «Ελληνικό Τμήμα IABSE» (International Association for 
Bridge and Structural Engineering) με τη συμβολή της ΕΛΕΤΟ: 
Πολύγλωσσο γλωσσάριο όρων δομικής μηχανικής 
(γλωσσάριο IABSE) http://www.elearning-iabse.org/DictionaryForm 
.asp 

Όροι ψυχολογίας 
Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων της ψυχολογίας της 
Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (με την άδεια της ΕΛΨΕ). 
Περιοδικό ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, Τόμος 10, Τεύχος 4, της ΕΛΨΕ. 
http://www.eleto.gr/download/Bodies/ELPSE_English-Greek-
Glossary-of-psychology.pdf  

Κ.Β. 

Το πρόθημα «ζα-» 
 
ζα- 
Επιτατικό πρόθημα ονομάτων της Αρχαίας Ελληνικής· αιολικός 
τύπος της πρόθεσης δια. 

1. Σπάνια χρησιμοποιείται ως πρόθεση. 
2. Συνηθέστερα ως α’ συνθετικό στα αιολικά σύνθετα: ζαβάλλω, 
ζάβατος, ζάδηλος αντί διαβάλλω, διάβατος, διάδηλος. 
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Ακολουθούν τα σύνθετα: 
ζάβατος, -ον αντί διάβατος / 

1. αυτός τον οποίο μπορεί κανείς να διαβεί 
2. ο ευκολοδιάβατος, ο ευκολοπέραστος 

ζάδηλος, -ον αντί διάδηλος / ολοφάνερος, πασίδηλος 
ζαής, - ές θυελλώδης, τρικυμιώδης, αυτός που πνέει 

βίαια, με μανία 
ζάθεος, -α, -ον κατεξοχήν θεϊκός, ιερός, πανίερος 
ζαθερής, -ές αυτός που έχει μεγάλη θερμότητα, καυτός, 

καυστικός διάθερμος, 
ζάκοτος, -ον αυτός που ξεχειλίζει από οργή, οργίλος, αυτός 

που είναι έξαλλος από θυμό 
ζακρυόεις, -εσσα κρύος, κρυερός, παγωμένος 
ζάλευκος, -ον πολύ λευκός, κατάλευκος 
ζαμενής, -ες πολύ δυνατός, ισχυρός, ορμητικός, παράφορος 
ζαπληθής, -ές αυτός που είναι εντελώς γεμάτος, πλήρης, 

πυκνός, πολυπληθής 
ζάπλουτος, -ον πολύ πλούσιος, πάμπλουτος 
ζατρεφής, -ές καλοταϊσμένος, καλοθρεμμένος, παχουλός, 

ευτραφής 
ζαφλεγής, -ές 1.(για άνδρες που βρίσκονται στην ακμή τους) 

γεμάτος φλόγα, σφριγηλός, ζωηρός 
 2. (για ίππους) γεμάτος ορμή και ζωντάνια, 

ορμητικός, πυρώδης 
 3. αυτός που λάμπει πολύ, ο λαμπερός 

(ζαφλεγές σέλας) 
ζαχρηής, -ές αυτός που επιτίθεται με βία, που επιπίπτει με 

σφοδρότητα, ορμητικός, μανιώδης 
ζάχρυσος, -ον αυτός που είναι πλούσος σε χρυσάφι 
ζάχυτος, -ον  αντί διάχυτος / ο διασκορπισμένος σ’ όλες τις 

κατευθύνσεις, (νεοελ) αισθητός, αντιληπτός, 
ολοφάνερος 

Δ.Π. 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

1
PT έλα κι εσύ 

1. gemology  πολυτιμολιθολογία 
Ως ελληνικό ισοδύναμο όρο του αγγλικού gemology, το ΓΕΣΥ 
υιοθέτησε τον όρο πολυτιμολιθολογία που είναι ήδη εν χρήσει, 
αντί του υβριδικού άμεσου δανείου γεμολογία. 
πολυτιμολιθολογία: η επιστήμη που ασχολείται με τους φυσικούς 
και τεχνητούς πολύτιμους λίθους 

2. Απόδοση των όρων playwork και 
playworker 

Ύστερα από σχετική ηλ-αλληλογραφία με τον Τιμολέοντα 
Θεοφανέλλη εξετάστηκε η ελληνική απόδοση των όρων: 
playwork και playworker. 
playwork : η «εργασία της δημιουργίας και διατήρησης/ 

λειτουργίας χώρων που προορίζονται για να παίζουν 
παιδιά» (δηλαδή παιχνιδότοπων) 

playworker: αυτός που κάνει αυτήν την εργασία 
http://en.wikipedia.org/wiki/Playwork 

Υιοθετήθηκαν οι περιφραστικές αποδόσεις: 
playwork  σχεδιασμός/δημιουργία/κατασκευή/λειτουργία 

παιχνιδότοπων 
playworker  δημιουργός/σχεδιαστής/κατασκευαστής/ 

λειτουργός παιχνιδότοπων 

Ως μονολεκτικές αποδόσεις, υιοθετήθηκαν οι νεολογισμοί, με 
σύνθεση από τη λέξη παιχνιδότοπος και δεύτερο συνθετικό -
ουργία/-ουργός. 
Δηλαδή: 
παιχνιδότοπ-ος + -ουργία  παιχνιδοτοπουργία 
παιχνιδότοπ-ος + -ουργός  παιχνιδοτοπουργός 

 
Σημείωση. Η σύνθεση με δεύτερα συνθετικά -ποιΐα/-ποιός (= 
δημιουργός, κατασκευαστής) δίνει δυσπρόφερτους όρους 
(παιχνιδοτοποποιία, παιχνιδοτοποποιός) 

                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

3. body of knowledge  σώμα γνώσεων 
Στο ερώτημα του Κ. Κηρυττόπουλου για την απόδοση του όρου 
body of knowledge, υιοθετήθηκε το σκεπτικό: 
Η έννοια «body of knowledge» δεν είναι «περιοχή γνώσης» 
(δηλαδή συνώνυμο του "θεματικού πεδίου"), αλλά είναι "όλες οι 
γνώσεις μιας περιοχής γνώσης" με τελική πρόταση: 

body of knowledge  σώμα γνώσεων 

4. όργανα μετρήσεων ή όργανα μέτρησης; 

Ύστερα από ηλ-αλληλογραφία με τον Ε. Καμαριωτάκη σχετικά με 
το ερώτημά του: «Ποιος όρος είναι προτιμητέος:  

όργανα μετρήσεων ή όργανα μέτρησης; 
αβεβαιότητα μετρήσεων,  
αβεβαιότητα μέτρησης ή μετρητική αβεβαιότητα;» 

Με αναφορά σε σχετικά λήμματα από τη βάση TELETERM, 
προέκυψε η απάντηση: 
measuring instrument  μετρητικό όργανο, όργανο μέτρησης  

 
Δηλαδή, χρησιμοποιούνται και οι δύο αποδόσεις και θεωρούνται 
ταυτόσημες, εκτός εάν προηγείται το μετρούμενο μέγεθος οπότε 
θα χρησιμοποιηθεί οπωσδήποτε η δεύτερη απόδοση και ο όρος 
θα το περιέχει ως αντικείμενο της μέτρησης εκπεφρασμένο με 
γενική αντικειμενική. π.χ. 
level measuring instrument   όργανο μέτρησης στάθμης 
digital measuring instrument  ψηφιακό όργανο μέτρησης, 

ψηφιακό μετρητικό όργανο) 
 
και: 
measurement uncertainty  αβεβαιότητα μέτρησης,  

μετρητική αβεβαιότητα 
measuring uncertainty   μετρητική αβεβαιότητα,   

αβεβαιότητα μέτρησης 
 

5. charge   φορτίο, load   φόρτος 

Το ΓΕΣΥ ασχολήθηκε με τη συζήτηση στο Translatum για την 
απόδοση του αγγλικού όρου load resistance της ηλεκτρονικής. Η 
κατάλληλη απόδοση είναι: 

load resistance  αντίσταση φόρτου 
Η απόδοση: αντίσταση φορτίου πρέπει να αποφεύγεται, διότι στο 
ίδιο συγκείμενο (ηλεκτρονική, τηλεπικοινωνίες) υπάρχουν οι 
έννοιες «load» και «charge», που μπορεί, στη γενική γλώσσα ή 
σε άλλες ειδικές γλώσσες, να αποδίδονται ως φορτίο, αλλά στην 
ηλεκτρονική, πρέπει να διακρίνονται οι δύο έννοιες. Ώστε: 

charge  φορτίο 
load  φόρτος 

Επιπλέον, υπάρχει και έννοια «load charge» όπως π.χ. εδώ: 
«...Neglecting the resistances RL and Rs, at 
frequencies well within the bandwidth of the control 
loop, the load charge qL is equal to qL=VrefCs,...» 
(http://www.eng.newcastle.edu.au/~ajf203/PDFs/J05d.pdf)  

Προφανώς: load charge  φορτίο φόρτου 

6. Άλλο σεισμογενής και άλλο σεισμογόνος 

Το ΓΕΣΥ ασχολήθηκε με σχετική συζήτηση στο Φέισμπουκ 
(Ομάδα Γλωσσικό Παρατηρητήριο) και επισημαίνει και αυτό ότι 
πολύ συχνά γίνεται λανθασμένη χρήση του επιθέτου 
σεισμογενής. 
«Η περιοχή του Ιονίου είναι η πιο σεισμογενής περιοχή της 
Ελλάδας». Συχνότατο το λάθος! «σεισμογενής» αντί 
«σεισμογόνος». 

ο σεισμογενής «γεννάται»/προκαλείται από σεισμό 
ο σεισμογόνος «γεννά»/δημιουργεί/προκαλεί σεισμούς 

Δηλαδή, «σεισμογενείς» είναι οι καταστροφές που προκαλούνται 
από τους σεισμούς, ενώ οι περιοχές που προκαλούν σεισμούς 
είναι «σεισμογόνες»· σεισμογενές είναι και ένα νησί που 
δημιουργήθηκε από έναν σεισμό. 
Από το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, του Ιδρ. Τριανταφυλλίδη: 

-γενής -ής -ές [jenís] : (συνήθ. επιστ.) β' συνθετικό με 
λόγια προέλευση σε σύνθετα επίθετα· συνήθ. δηλώνει ότι 
το προσδιοριζόμενο:  1. ανάγει, οφείλει την 
προέλευσή του, τη σύστασή του σ΄ αυτό που 
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εκφράζει το α' συνθετικό·(πρβ. -γόνος): διαβρωσι~, 
ηφαιστειο~, κοραλλιο~, προσχωσι~, σεισμο~.  
2. παρουσιάζεται, εμφανίζεται με τη χρονική σειρά που 
εκφράζει το α' συνθετικό: δευτερο~, πρωτο~, υστερο~.  

[λόγ. < αρχ. -γενής θ. συγγ. του ουσ.γένος  (ρ. γίγνομαι 
 `γεννιέμαι, γίνομαι΄) ως β' συνθ., παραγωγικό επιθέτων: 
αρχ. μονο-γενής `μοναχοπαίδι΄, ὁμο-γενής `του ίδιου 
γένους΄, πρωτο-γενής `πρωτοδημιούργητος΄ (ελνστ. 
σημ.: `πρωτότοκος΄), ελνστ. ἀλλο-γενής`διαφορετικής 
φυλής΄ & διεθ. -gen- < αρχ. -γενής: ενδο-γενής < γαλλ. 
endogène ή αγγλ. endogenous] 

-γόνος -ος -ο [γónos] θηλ. (σπάν.) & -α : β' συνθετικό με 
λόγια προέλευση σε σύνθετα επίθετα· δηλώνει ότι το 
προσδιοριζόμενο έχει την ιδιότητα ή χαρακτηρίζεται από 
την ιδιότητα να προκαλεί αυτό που εκφράζει το α' 
συνθετικό: αλλεργιο~, ασφυξιο~, δακρυ~, καρκινο~, 
σιελο~, σμηγματο~, σπερματο~. 
[λόγ. < διεθ. -gon < αρχ. -γόνος `που παράγει΄, θ. συγγ. 
του ρ. γί(γ)νομαι (σύγκρ. γόνος) ως β' συνθ.: αρχ.παιδο-
γόνος `που κάνει παιδιά΄ & διεθ. -gen < αρχ. -
γόνος (σφαλερά αντί -gon): οξυ-γόνο, υδρο-γόνο < γαλλ. 
oxygène, hydrogène] 

7. resilience, resiliency  επανατακτικότητα 

Στο ερώτημα της κας Μαρίας Αλεμπάκη, διδάκτορος αγροτικής 
οικονομίας ΑΠΘ, για την ελληνική απόδοση του όρου resilience με 
την έννοια «ικανότητα ενός κοινωνικοοικονομικού συστήματος να 
αντιστέκεται σε μεταβολές και να απορροφά κραδασμούς, 
διατηρώντας σταθερές τις βασικές λειτουργίες, τη δομή και την 
ταυτότητά του.», αν θα αποδοθεί ως ανθεκτικότητα ή ελαστική 
ανθεκτικότητα, ακολουθήθηκε το παρακάτω σκεπτικό. 
Ας δούμε τους ορισμούς της έννοιας «resilience/resiliency» από 
ένα έγκυρο αγγλοαγγλικό λεξικό (Webster’s): 

resilience. n. 
1. the power or ability to return to the original form, 

position, etc., after being bent, compressed, or 
stretched; elasticity. 

2. ability to recover readily from illness, depression, 
adversity, or the like; buoyancy. 

Also, resiliency. 
[1620–30; < L resili(ens), prp. of resilire to spring back, 
rebound (see RESILIENT) + -ENCE] 

 
Στην τεχνική ορολογία, η έννοια «resilience/resiliency» αποδίδεται 
με τους όρους επανατακτικότητα και ελαστικότητα και κατά 
προτίμηση με τον πρώτο από αυτούς, δεδομένου ότι με τον δεύτερο 
όρο αποδίδεται κατ’ αποκλειστικότητα η έννοια «elasticity», ενώ οι 
όροι αντοχή, ανθεκτικότητα αποδίδουν αντίστοιχα τις έννοιες 
«strength» και «endurance» που είναι έννοιες διαφορετικές από 
τις προηγούμενες. 
Καταρχάς, λοιπόν, σε ό,τι αφορά την τεχνική γλώσσα, ένα μηχανικό 
σύστημα π.χ. μπορεί να είναι πολύ ανθεκτικό, αλλά όχι πολύ 
επανατακτικό/ελαστικό. Ως απλοϊκό παράδειγμα θα μπορούσε να 
θεωρηθεί η περίπτωση ενός άρβυλου και ενός ελαστικού 
παπουτσιού. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται σαφώς για 
ελαστικότητα (στην κυριολεξία). 
Σε ένα πιο πολύπλοκο σύστημα (π.χ. ηλεκτρομηχανικό) αποδίδει 
περισσότερο ο όρος επανατακτικότητα διότι μια μεταβολή που 
υφίσταται το σύστημα είναι πιο περίπλοκη και δεν είναι απλώς μια 
ελαστική παραμόρφωση (μπορεί να μεταβάλλονται π.χ. 
περισσότερες της μιάς παράμετροι: μηχανικές, ηλεκτρικές κ.ά.). Το 
σύστημα υφίσταται μεν την μεταβολή λόγω του εξωτερικού αιτίου, 
όταν όμως πάψει να ενεργεί το αίτιο, τότε το σύστημα 
επανατάσσεται (επανέρχονται στις κανονικές τιμές τους οι 
παράμετροι που είχαν μεταβληθεί).  
Από το Μεγάλο Λεξικό του Δ. Δημητράκου: 

 
Με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζει την έννοια και η ψυχολογία, 
προκειμένου για την resilience του εγκεφάλου όπου και εκεί 
χρησιμοποιείται ο όρος επανατακτικότητα, όπως π.χ. στο άρθρο 
αυτό: http://antikleidi.com/2012/08/20/happiness/. 

Εφόσον δεν υπάρχει καθιερωμένος όρος για την περίπτωση της 
resilience ενός κοινωνικοοικονομικού συστήματος, της οποίας 
στην αρχή ο ορισμός, προτείνεται να μην χρησιμοποιηθεί ο όρος 
ανθεκτικότητα (ούτε και ο ανοικονόμητος όρος ελαστική ανθεκτι-
κότητα) αλλά να χρησιμοποιηθεί ο όρος επανατακτικότητα. 
Και επειδή αντιπροτάθηκε ο όρος επανάταξη τονίστηκε ότι 
ισχύουν τα ακόλουθα: 
Η resilience είναι ιδιότητα/ικανότητα να γίνεται επανάταξη μετά 
από κάποια μεταβολή, δεν είναι η ίδια η επανάταξη. Αυτό ακριβώς 
δηλώνεται με την κατάληξη -ότητα. 
Τόσο ο ορισμός που δώσατε όσο και ο γενικός ορισμός (π.χ. από 
το Webster’s) της resilience αναφέρει σαφώς ότι πρόκειται για 
ικανότητα: 
Σύμφωνα με το ορισμό, η επανάταξη είναι η recovery ή η 
επιστροφή στην αρχική μορφή (σύμφωνα με τον παραπάνω 
ορισμό του Webster’s) από την μεταβολή, αφού πάψει να 
υπάρχει το αίτιο. Ώστε: 

resilience, resiliency  επανατακτικότητα 

8. incident, stress, brief, briefing, debriefing 

Μετά το αίτημα της κας Μαρίας Σαμαρά, στο Φέισμπουκ σχετικά 
με τους όρους: critical incident stress management και critical 
incident stress debriefing. Ακολουθεί το σκεπτικό και οι 
ελληνικές αποδόσεις: 
Σχετικά με τον όρο incident η απόδοση περιστατικό είναι 
καταλληλότερη από το συμβάν, που αποδίδει συνήθως τον όρο 
event. 
Όσον αφορά το stress (και στην ψυχολογία) αποδίδεται με το 
δάνειο στρες, αλλά και ως πίεση, κατάσταση πίεσης. 
Οπότε η πρόταση για τον πρώτο όρο είναι: 

critical incident stress management  διαχείριση της 
κατάστασης πίεσης κρίσιμων περιστατικών 

Για τους όρους briefing και debriefing προτείνονται οι νεολογικές 
αποδόσεις: 

brief (ουσ.)  σύνοψη 
brief (ρήμα)  συνοψίζω, προσυνοψίζω (π.χ. όταν γίνεται 

πριν από μια στρατιωτική αποστολή)  
briefing  συνόψιση, προσυνόψιση 
debrief (ρήμα)  μετασυνοψίζω  
debriefing  μετασυνόψιση 

Οπότε η πρόταση για τον δεύτερο όρο είναι: 
critical incident stress debriefing  μετασυνόψιση της 

κατάστασης πίεσης κρίσιμων περιστατικών 
Κ.Β. 
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Τηλέφωνα:  6974321009, 210-8662069 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http://www.eleto.gr/gr/orogramma.htm  
Γίνονται δεκτές συνεργασίες. Απαραίτητες προϋποθέσεις τα κείμενα να 
είναι σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, σύντομα και έτοιμα για 
δημοσίευση δίχως να απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία. 
Τα δημοσιεύματα που προσυπογράφονται με αρχικά απηχούν τις 
προσωπικές απόψεις του/της συντάκτη/συντάκτριάς τους, το πλήρες 
όνομα του/της οποίου/οποίας περιλαμβάνεται στους συντάκτες του 
εκάστοτε φύλλου. 
Τα θέματα των άρθρων της «ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ» έχουν συζητηθεί στο 
ΓΕΣΥ και η δημοσίευση γίνεται ύστερα από απόφασή του. 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή κειμένων του «Ο» με 
την υποχρέωση αφενός να αναφέρεται η πηγή των κειμένων και 
αφετέρου, προκειμένου περί ολόκληρων άρθρων, να εξακολουθήσουν 
αυτά να διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς καμιά 
δέσμευση· σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται άδεια της ΕΛΕΤΟ. 

 
 
 



 
 

 

Κ.Κ.Χαλανδρίου 

21‐3650 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society for Terminology (ELETO)

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) 
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Η ΕΛΕΤΟ στην Ημερίδα Εργασίας της 11ης 
Απριλίου 2014 

Η ΕΛΕΤΟ συμμετέσχε ενεργά στην Ημερίδα Εργασίας «Δίκτυο 
ορολογίας για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση», που 
διοργάνωσε το Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης 
Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 11 Απριλίου 2014. 
Ως εκπρόσωποι της ΕΛΕΤΟ έλαβαν μέρος ο πρόεδρος του ΔΣ και 
του ΓΕΣΥ Κώστας Βαλεοντής και η συντονίστρια της επιτροπής 
ΕΛΟΤ-TEE/ΤΕ21 – συλλογικού μέλους της ΕΛΕΤΟ – Κατερίνα 
Τοράκη. Η Ημερίδα είχε επιτυχία και αναμένεται συνέχεια στις 
ενέργειες των διοργανωτών με στόχο την υλοποίηση του 
στοχευόμενου «δικτύου». Στην ομιλία του με θέμα «Ελληνική 
ορολογία, παρόν και μέλλον», ο πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ παρουσίασε: 
α.  τα μέχρι σήμερα πεπραγμένα της Ορολογίας, που αφορούν την 

ΕΛΕΤΟ και τους συνεργαζόμενους φορείς και όργανα 
(Κεφ.2  Η Ορολογία στην Ελλάδα – Το «παρελθόν» που 
έχει διαμορφώσει το «παρόν») 

β.  τους σήμερα διαθέσιμους ορολογικούς πόρους (βάσεις όρων, 
γλωσσάρια, κτλ. 
(Κεφ.3  Η Ορολογία στην Ελλάδα – Το ορολογικό παρόν) 

γ.  την πρόταση της ΕΛΕΤΟ, για το άμεσο μέλλον, σε ό,τι αφορά 
τη συγκρότηση ενός δικτύου άμεσης απόκρισης σε ορολογικά 
αιτήματα. 
(Κεφ.4  Η Ορολογία στην Ελλάδα – Το μέλλον και ιδιαίτερα η 
Παράγρ. 4.3 Πρόταση για την υλοποίηση του Δικτύου 
ορολογίας για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση 
(ΔΟΡΕΓΜ). 

Ολόκληρο το κείμενο της παρουσίασης στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ: 
http://www.eleto.gr/download/OtherEvents/2014-04-
11_EllinikiOrologia%20_paron-kai-mellon.pdf 

Κ.Β. 
Λόγος του προέδρου της ΕΛΕΤΟ  

κατά την βράβευσή του από τον ΕΛΟΤ 
Στην εκδήλωση ΕΚΤ – ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ:  

«Έρευνα, Καινοτομία και Πρότυπα», 21 Φεβρουαρίου 2014 

Σαράντα χρόνια στην Ορολογία και στην Τυποποίηση 
Κύριοι Γενικοί, φίλες και φίλοι 
Θα σας διαβάσω οκτώ γραμμές κείμενο που γράφτηκε το 1961. 

 
*) καθόλου: καθολική, συνολική, γενική 

 

 

Διαγωνισμός για την πρόσληψη Ελλήνων 
μεταφραστών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 
Σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: 
http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2014/translators/index_en
.htm  
Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα ξεκινήσει ηλεκτρονικά στις  
3 Ιουλίου 2014. 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 
5 Αυγούστου 2014, ώρα 12.00 (ώρα Βρυξελλών) 
Οι υποψήφιοι πρέπει, καταρχήν, να είναι υπήκοοι της ΕΕ, να 
γνωρίζουν άριστα τη μητρική γλώσσα και να έχουν πολύ καλή 
γνώση δύο ακόμη επίσημων γλωσσών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η μία εκ των οποίων να είναι αγγλικά, γαλλικά ή 
γερμανικά. Οι γλωσσικές γνώσεις πιστοποιούνται με γλωσσική 
εξέταση. Η προκήρυξη απευθύνεται σε πτυχιούχους όχι 
αποκλειστικά γλωσσικού κλάδου. 
(Από το Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) 

Αυτό είναι ένα απόσπασμα από τις σημειώσεις μου (σε ένα παλιό 
τετράδιο) του μαθήματος Ψυχολογία που μας δίδασκε ο εξαίρετος 
φιλόλογός μας Γιώργος Βασμανόλης στην πέμπτη τάξη του 
Πυθαγορείου Γυμνασίου Σάμου, το 1961. Ο ίδιος που μας είχε 
διδάξει με «μεράκι» Αρχαία, Νέα και Λατινικά και – όσοι από μας 
θέλαμε να μάθουμε – μάθαμε πολλά και σωστά! Η έννοια, ο 
όρος, η γλώσσα... 
«Αγνοήστε τον ορισμό του βιβλίου!» ήταν η προτροπή του άλλου 
εξαίρετου καθηγητή μου, του φυσικού Ανακρέοντος Τσούλου, 
«Μέση ταχύτητα δεν είναι το “διάστημα στη μονάδα του χρόνου”! Η 
μέση ταχύτητα δεν είναι διάστημα! Γράψτε τον ορισμό όπως σας 
τον υπαγορεύω εγώ! Η μέση ταχύτητα είναι το πηλίκο της 
μεταβολής του διαστήματος διά του διαρρεύσαντος χρόνου!». Οι 
ορισμοί της Φυσικής σύμφωνα με τους κανόνες της Λογικής! Αυτός 
ήταν και ο τρόπος με τον οποίο δίδαξε τη Φυσική για πολλές 
δεκαετίες ο καθηγητής μου στο Φυσικό Αθηνών Καίσαρ 
Αλεξόπουλος, δίπλα στον οποίο θήτευσα και 3 χρόνια ως Βοηθός 
πριν διοριστώ στον ΟΤΕ, όπου και εργάστηκα 30 χρόνια. 
Θα μου πείτε τι σας τα λέω όλα αυτά. Σας τα λέω για να τονίσω ότι 
το τρίπτυχο γνώση – ορολογία – γλώσσα ήταν στο κέντρο των 
ενδιαφερόντων μου από τα γυμνασιακά μου χρόνια. Ανάμεσα στη 
γνώση – όποια γνώση – και στη γλώσσα – όποια γλώσσα – 
μεσολαβεί πάντα η ορολογία. 
Με αυτές τις βάσεις και αυτά τα ενδιαφέροντα μπορούσα να μην 
ανταποκριθώ με πάθος στο κάλεσμα της Τυποποίησης; Αφού 
αυτό το τρίπτυχο διαπνέει την Τυποποίηση σε κάθε πτυχή της; Η 
κατασταλαγμένη γνώση ενός προτύπου κάποιου τομέα χρειάζεται  

   
OROGRAMMA No 125, March – April 2014,  
ISSN 1106-1073 
Bimonthly edition of  
Hellenic Society for Terminology (ELETO) 
Epidavrou & Artemidos 6, GR-15125  MAROUSI   GREECE 

Λ 
Ε  Τ  Ο 

L 

Ε 

Ε 

*)
 



ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ Αρ.125 

 2 

   
την ειδική γλώσσα του τομέα με την ορολογία του κοινή σε όλους 
για να περιγραφεί, να μεταδοθεί και να εφαρμοστεί. Η 
τυποποιημένη ορολογία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της 
Τυποποίησης. 
Αμεσως μετά την ίδρυση του ΕΛΟΤ (1976) άρχισε η γόνιμη 
συνεργασία της Υπηρεσίας του ΟΤΕ της οποίας ήμουν υπεύθυνος 
με τη Δ/νση Τυποποίησης του ΕΛΟΤ, υπό τον αλησμόνητο 
«πατριάρχη» της Τυποποίησης Βασίλη Φιλόπουλο, στους τομείς 
της περιβαλλοντικής ακουστικής (ΤΕ2/ΟΕ1), της κτιριακής 
ακουστικής (ΤΕ2/ΟΕ5), της τεχνολογίας πληροφοριών (TE48/ΟΕ1), 
της ποιότητας (ΤΕ55), της διαπίστευσης (ΤΕ56) και της Ορολογίας 
(ΤΕ21), ενώ αργότερα (μετά το 1989) αναπτύχθηκε έντονη 
συνεργασία με το άλλο σκέλος του ΕΛΟΤ, τη Δ/νση 
Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης υπό την δραστήρια διευθύντρια 
Ειρήνη Φραγκοπούλου, στους τομείς των τηλεπικοινωνιών (ΤΕ-Τ, 
ΜΟΤΟ) και της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (ΤΕ80).  
Το συνολικό προϊόν όλης αυτής της μακρόχρονης συνεργασίας 
ήταν ένα μεγάλο πλήθος Ελληνικών Προτύπων, αλλά και 
περισσότεροι από 160.000 ελληνικοί όροι.  
Μόνο τα τηλεπικοινωνιακά πρότυπα (ETS, NET, EN, ITU) που 
μετέφρασαν και επεξεργάστηκαν η επιτροπή ΤΕ-Τ και οι Ομάδες 
Εργασίας της (με την υποστήριξη του ΟΤΕ ως το 2005) και που 
παραδόθηκαν στον ΕΛΟΤ ως ολοκληρωμένα τελικά Ελληνικά 
Πρότυπα είναι 774 (763 πρότυπα του ETSI και 11 Συστάσεις της 
ITU). 
Ένας πυρήνας από μέλη των παραπάνω οργάνων τυποποίησης 
και μέλη μερικών οργάνων άλλων φορέων ιδρύσαμε το 1992, την 
Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) η οποία έκτοτε προβάλλει 
την ορολογία που έχει παραχθεί από τα 4 από τα προαναφερθέντα 
όργανα (περίπου 145.000 όρους) διαθέτοντας στο Ίντερνετ, για 
ελεύθερη παγκόσμια χρήση, το περιεχόμενο τεσσάρων βάσεων 
(TELETERM, INFORTERM, TERMTERM και ACOUTERM). 
Η Τυποποίηση απαιτεί εμβάθυνση στην ειδική γνώση αλλά 
ταυτόχρονα και εμβάθυνση στην ειδική γλώσσα που περιγράφει 
αυτήν τη γνώση. Ένα πρότυπο πρέπει να είναι το ίδιο κατανοητό 
από όλους και το ίδιο εφαρμόσιμο. Η επεξεργασία ενός προτύπου 
από μια επιτροπή, ή ομάδα, τυποποίησης αποτελεί για τα μέλη της 
σεμινάριο εμπέδωσης της γνώσης στο αντικείμενο του 
προτύπου.  
Η Τυποποίηση μου χάρισε πολλές χαρές και λίγες λύπες. Αν 
κάποτε αισθάνθηκα απογοήτευση ήταν: 
–  προς τα άνω όταν κατά καιρούς διαπίστωνα την αγνόηση του 

συλλογικού έργου των επιτροπών, αλλά και του ίδιου του ΕΛΟΤ 
γενικότερα, και την μη υποστήριξη από τα ανώτερα κλιμάκια της 
ιεραρχίας και 

– προς τα κάτω, όταν κάποια μέλη (λίγα ευτυχώς!) ήρθαν στην 
ομάδα εργασίας, απέκτησαν την τεχνογνωσία του 
αντικειμένου, εκμεταλλεύτηκαν αυτήν ακριβώς την 
τεχνογνωσία για προσωπικό όφελός τους και – ενώ θα έπρεπε 
να συνεχίσουν να συμμετέχουν και να συνεισφέρουν στο έργο 
της ομάδας – «εξαφανίστηκαν» εγκαταλείποντας και την 
ομάδα και τον ΕΛΟΤ. 

Ευχαριστώ θερμά τους διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης για 
την ευγενική τους σκέψη να με βραβεύσουν. Και μόνο η σκέψη 
αυτή αποτελεί για μένα μεγάλη ηθική ικανοποίηση για την 
συνεισφορά μου στο έργο της ελληνικής τυποποίησης και  
• πέρα από την προσωπική ευχαρίστηση που μου προσέφερε η 

ενασχόληση με όλα αυτά τα αντικείμενα,  
• πέρα από τα εκατοντάδες πρότυπα και τους χιλιάδες όρους, 

που είναι εμφανώς χρήσιμα σε πολλούς χρήστες της 
τυποποίησης και αποτελούν για μένα διαρκή ευχαρίστηση 
- είτε μου πει κάποιος «μπράβο» είτε όχι –  

σαν άνθρωπος, δέχομαι με μεγάλη χαρά την αναγνώριση αυτής 
της συνεισφοράς· προσθέτω όμως ότι το έργο που περιέγραψα θα 
ήταν αδύνατο να επιτευχθεί χωρίς την συλλογική συμμετοχή και 
εργασία των μελών των επιτροπών και ομάδων, που αποτελεί την 
κινητήρια δύναμη της τυποποιητικής δραστηριότητας. 
Εύχομαι επιτυχία στη σημερινή εκδήλωση και καλύτερο μέλλον 
στην ελληνική τυποποίηση στο νέο πλαίσιο, του ΕΣΥΠ, που έχει 
αρχίσει ήδη να λειτουργεί. 

Σας ευχαριστώ όλους! 
Κώστας Βαλεοντής 

Την αναμνηστική πλακέτα της βράβευσης επέδωσε στον πρόεδρο 
της ΕΛΕΤΟ ο πρόεδρος του ΕΛΟΤ Άγγελος Τόλκας. 

Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με την Ορολογία 
και άλλα ορολογικά νέα 
(Διαρκής Κατάλογος του «Ο») 

Ο κατάλογος Συνεδρίων/Συμποσίων/Σεμιναρίων που δημοσιεύεται 
παρακάτω περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν σχέση με 
Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, ή έχουν 
πρόσφατα διεξαχθεί, καθώς και άλλα ορολογικά νέα. Η 
πληροφόρηση του «Ο» για τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται 
κυρίως από τη συχνή ηλεκτρονική ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το 
Infoterm (Διεθνές Κέντρο Πληροφοριών για την Ορολογία: 
http://linux.infoterm.org/), και από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ορολογίας: www.eaft-aet.net ), των οποίων η ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
1. Συνέδριο: Toth 2014  Terminology & Ontology: Theories and 

applications (Chambéry, France), 12-13 June 2014 
(http://www.porphyre.org/toth/toth-2014-en/call-for-papers) 

2. 11ο Διεθνές Συνέδριο Ορολογίας και Γνωσιομηχανικής (11th 
International Conference on Terminology and Knowledge 
Engineering) (TKE 2014), Βερολίνο, 19-20 Ιουνίου 2014. 

3. Διεθνές Θερινό Σχολείο Ορολογίας (International Terminology 
Summer School) 14-18 Ιουλίου 2014 Βιέννη, Αυστρία. 
(http://www.termnet.org/english/events/tss_2014/index.php) 

4. 4-γλωσση (καταλανικά, ισπανικά, γαλλικά και αγγλικά) έκδο-
ση της Termcat (dictionary on electronic administration: http:// 
www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/170/Presentacio/ 

5. Κατάρτιση: FIT XXth World Congress – Post Congress 
intensive training on Terminology Management based on the 
ECQA Certified Terminology Manager – Basic programme,  
7-9 August 2014, Berlin, Germany http://www. 
termnet.org/english/about_us/news/?we_objectID=1209) 

6. 2ο Διεθνές Συνέδριο της IAPTI (International Association of 
Professional Translators & Interpreters), 20 και 21 
Σεπτεμβρίου 2014, Αθήνα (grconference@iapti.org)  

 

  7η Σύνοδος Κορυφής για την Ορολογία, 
Βαρκελώνη, 27-28 Νοεμβρίου 2014 

Γενικό θέμα της Συνόδου: Πώς επηρεάζει η κοινωνική δικτύωση 
την ορολογική εργασία; 

Πρόγραμμα 
Θα πραγματοποιηθούν τρεις συνεδρίες. Σε κάθε συνεδρία θα 
υπάρχουν προσκεκλημένοι ομιλητές, οι οποίοι στο τέλος θα 
σχηματίσουν λογομήγυρη και θα απαντήσουν σε προετοιμασμένες 
ερωτήσεις· θα ακολουθήσει γενική συζήτηση. Καλούνται τα μέλη 
της EAFT να προτείνουν κατάλληλους ομιλητές για τις συνεδρίες 1, 
2 και 4. 
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 
Συνεδρία 1 – ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΗ / 
ΠΛΗΘΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
– Τα ΜΚΔ (μέσα κοινωνικής δικτύωσης) προσφέρουν εύκολη 

πρόσβαση σε γνώμες εμπειρογνωμόνων; 
– Τα ΜΚΔ καθιστούν δυνατό τον καλύτερο προσδιορισμό των 

στόχων του ορολογικού προϊόντος; 
– Τα ΜΚΔ καθιστούν δυνατό τον καλύτερο εντοπισμό 

οργανωμένων δικτύων ειδικών; 
– Τα ΜΚΔ διευκολύνουν τη διάδραση μεταξύ χρηστών σε 

ορολογικά έργα που είναι εν εξελίξει; 
– Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ΜΚΔ για την εξεύρεση 

χρηματοδότησης ενός ορολογικού έργου; 
– Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ΜΚΔ για να έρθουμε σε 

επαφή με χορηγούς; 
Συνεδρία 2 – ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
– Τα κοινωνικά δίκτυα θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή για 

ορολογική έρευνα; 
– Τα κοινωνικά δίκτυα είναι κατάλληλος μηχανισμός 

διαβούλευσης και απόκρισης για ορολογικά ερωτήματα; 
– Τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 

γρήγορη αναγνώριση των πιο πρόσφατων νεολογισμών; 

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 
Συνεδρία 3 – ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΑΜΕΣΕΣ ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 
Σύντομες παρουσιάσεις για το πώς τα κοινωνικά δίκτυα έχουν 
επηρεάσει τη διεργασία ανάπτυξης και επικοινώνησης ενός 
ορολογικού έργου. 
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Συνεδρία 4 – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΗ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 
– Τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 

διάδοση της ορολογίας; 
– Ποιο ορολογικό υλικό είναι καταλληλότερο για διάδοση μέσω 

των κοινωνικών δικτύων; 
– Τι τύπου μοντέλο διάδρασης μέσω κοινωνικών δικτύων είναι 

καλύτερο για τα κέντρα και τους οργανισμούς ορολογίας; 
– Ποιες είναι οι επιπτώσεις της μη εφαρμογής καλής στρατηγικής 

κοινωνικής δικτύωσης; 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
Πρόσκληση για παρουσιάσεις στην Ανοικτή Συνεδρία (3):  
30 Μαΐου 2014 
Προσυνεδριακή Καταλανική Εργομήγυρη: 26 Νοεμβρίου 2014 
Σύνοδος Κορυφής: 27-28 Νοεμβρίου 2014 
Γενική Συνέλευση της EAFT: 27 Νοεμβρίου 2014 
Η Σύνοδος Κορυφής τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Πολιτισμού της κυβέρνησης της Καταλωνίας. 

Κ.Β. 
 

ΜΕΡΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΞΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ 

ΟΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΠΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ 
ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

βατ James WATT (1936 – 1819), 
Σκωτσέζος μηχανικός 

Εφεύρε την ατμομηχανή καθώς και άλλες 
μηχανές 

Μονάδα μέτρησης ηλεκτρικής ισχύος 
(σύμβολο W) 

βολταϊκό τόξο Alessandro VOLTA (1745 – 1827), 
Ιταλός φυσικός και ιατρός 

Είναι ένα φωτεινό ηλεκτρικό τόξο ανάμεσα 
σε δύο ράβδους άνθρακα (ηλεκτρόδια) 
που βρίσκονται σε διαφορά δυναμικού 

Φωτεινή πηγή σε προβολείς, πηγή 
θερμότητας σε κλιβάνους, συγκόλληση 
μετάλλων 

γαλβανίζω Luigi GALVANI (1737 – 1798), 
Ιταλός φυσικός και ιατρός 

Μεταδίδω ηλεκτρισμό σε κάτι με τη 
βοήθεια ηλεκτρικής στήλης. Το φαινόμενο 
είναι γνωστό από το 1792 

Καλύπτω (μεταλλικό σώμα) με στρώμα 
άλλου μετάλλου με την επίδραση 
ηλεκτρικής στήλης, με σκοπό την 
προφύλαξη από τη διάβρωση 

γαρδένια Alexander GARDEN (1728 – 
1791), Βρεττανός βοτανολόγος 

Φυτό και λουλούδι Τα άνθη του φυτού ραίνουν καλλιτέχνες 

γκιλλοτίνα ή 
γκιγιοτίνα  

Joseph Ignace GUILLOTIN  
(1738 – 1814), 
Γάλλος ιατρός και πολιτικός 

Είναι ισχυρή λεπίδα που αφήνεται να 
πέσει σε διαμορφωμένη θέση, όπου 
προσαρμόζεται η κεφαλή του θύματος 

Ο μηχανισμός αυτός χρησιμοποιήθηκε 
παλαιότερα για τον αποκεφαλισμό 
καταδίκων 

δαρβινισμός Charles R.Darwin (1809 – 1882), 
Άγγλος βιολόγος και φυσιοδίφης 

Ανέπτυξε θεωρία για την βιολογική εξέλιξη 
των ζωντανών οργανισμών 

Διατύπωσε τη θεωρία της εξέλιξης στο 
βιβλίο “on the origin of species” το 1859 

καμέλια Georg Joseph KAMEL  
(1661 – 1706), 
Αυστριακός φαρμακοποιός, 
βοτανικός 

Ταξίδευσε στις Φιλιππίνες το 1687 και 
ίδρυσε φαρμακευτικό τμήμα στη Μανίλα. 
Έστειλε σε Άγγλο βοτανικό δείγματα της 
χλωρίδας των νησιών και έτσι έγινε ο 
εγκληματισμός στην Ευρώπη του 
Ιαπωνικού Ρόδου που είναι η Καμέλια 

Καλλιεργείται ως καλλωπιστικό φυτό για 
τα άνθη του 

καριοφίλι ή 
αρκεβούζιο 

Cario e Figlio «Κάριο και Υιός» 
Ιταλικό εργοστάσιο στη Βενετία 

Παρετυμολογία του ονόματος της εταιρείας 
κατασκευής πολεμικών όπλων 

Μακρύκανο τουφέκι πυροδοτούμενο με 
τσακμακόπετρα που χρησιμοποιήθηκε 
από τους Έλληνες στην επανάσταση του 
1821 

λαμαρκισμός Chevalier de LAMARK  
(1744 – 1829), 
Γάλλος βιολόγος και φυσιοδίφης 

Ανέπτυξε θεωρία για τη βαθμιαία εξέλιξη 
των ζωϊκών όντων με μεταβολές 
οφειλόμενες σε άμεσες και έμμεσες 
επιδράσεις των εξωτερικών παραγόντων 

Οι ιδέες του διατυπώθηκαν στα έργα 
του: “Philosophie zoologique”, Histoire 
naturelle des animaux sans vertèbres” 

λυντσάρω ή 
λιντσάρω  

Charles LYNCH (1736 – 1796), 
Αμερικανός δικαστής από τη 
Virginia 

Ο όρος «νόμος του Λύντς» αναφέρεται σε 
αυτοσύστατο δικαστήριο που επιβάλλει 
ποινή σε άτομο χωρίς τη διαδικασία που 
προβλέπεται από τον νόμο 

Κατά την Αμερικανική επανάσταση 
συστήθηκε δικαστήριο για την τιμωρία 
των νομιμοφρόνων (loyalists) στο 
καθεστώς της αγγλικής κυριαρχίας 

μαζοχισμός Leopold von Sacher – MASOCH  
(1835 – 1895), 
Αυστριακός μυθιστοριογράφος 

Ψυχοσεξουαλική διαταραχή Στα έργα του περιγράφεται η σεξουαλική 
απόκλιση 

μαικήνας Gaius (Cilnius) MAECENAS  
(70 – 8 π.Χ.), 
Ρωμαίος διπλωμάτης 

Προστάτης γραμμάτων και τεχνών Ανέλαβε χορηγίες έργων καλλιτεχνών, 
λογίων κλπ. Υποστηρικτής των ποιητών 
Βιργιλίου και Οράτιου 

μακκιαβελισμός 
ή μακιαβελισμός 

Nicolo MACHIAVELLI  
(1469 – 1527), 
Ιταλός πολιτικός, συγγραφέας 

Είναι πολιτικό σύστημα που βασίζεται στη 
χρησιμοποίηση, από τον ηγεμόνα, όλων 
των μέσων χωρίς ηθικούς περιορισμούς 

Πολιτική θεωρία που διατυπώθηκε στο 
έργο «Ο ηγεμών» χαρακτηριζόμενο από 
πολιτικό κυνισμό 

μάνλιχερ Ferdinard Ritter von 
MANNLICHER (1848 -1904), 
Αυστριακός οπλουργός 

Όπλο επαναληπτικό, οπισθογεμές 
αυτόματης όπλισης 

Χρησιμοποιήθηκε παλαιότερα από τον 
Ελληνικό στρατό 

μανόλια Pièrre MAGNOL (1638 – 1715), 
Γάλλος ιατρός, βοτανολόγος 

Ταξινόμησε τα φυτά κατά οικογένειες Καλλωπιστικό δέντρο με αρωματικό 
λουλουδι 

μαρξισμός Karl MARX  (1818 – 1883) 
Γερμανός πολιτικός, φιλόσοφος, 
οικονομολόγος και κοινωνιολόγος 

Ανέπτυξε σύστημα οικονομικών, 
κοινωνικών, πολιτικών και φιλοσοφικών 
αντιλήψεων και θεωριών 

Συννέταξε με τον Engels το 
«κομμουνιστικό μανιφέστο» και στο 
Λονδίνο έγραψε το «κεφάλαιο»  

μαυσωλείο ΜΑΥΣΩΛΟΣ (377 – 352  π.Χ.), 
Βασιλέας της Καρίας, σατράπης 

Είναι μεγαλοπρεπές επιτύμβιο μνημείο 
στην Αλικαρνασσό, θεωρούμενο ένα εκ 
των επτά θαυμάτων του κόσμου. Ολοκλη-
ρώθηκε από τη σύζυγό του Αρτεμισία  

Νοείται κάθε τάφος μεγαλοπρεπής και 
πολυτελής που έχει τη μορφή ναΐσκου ή 
σύνθετου οικοδομήματος 

μπουκανβίλια Louis Antoine de BOUGAINVILLE  
(1729 – 1811),  
Γάλλος θαλασσοπόρος, 
εξερευνητής 

Προς τιμή του πήρε την ονομασία της η 
μεγαλύτερη από τις Νήσους του Σολομώ-
ντος, ένας πορθμός στο νησιωτικό σύστη-
μα των Νήσων Εβρίδων καθώς και το 
γένος των φυτών 

Αναρριχητικό φυτό και λουλούδι 

μποϋκοτάζ ή 
μποϊκοταζ  

Charles Cunningham BOYCOTT  
(1832 – 1897), 
Άγγλος πλοίαρχος, επιστάτης σε 
κτήματα του Erne στην Ιρλανδία 

Μέθοδος άσκησης πίεσης με σκοπό τον 
εξαναγκασμό εκτέλεσης πράξης 
οικονομικής φύσης 

Κατά τη διάρκεια αγροτικών ταραχών 
στην Ιρλανδία το 1880 ως αντίδραση για 
τα υψηλά μισθώματα της γής και τις 
εξώσεις των ενοικιαστών καλλιεργητών 
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νικοτίνη Jean NICOT (1530 – 1600), 
Πρεσβευτής της Γαλλίας στην 
Πορτογαλία που εισήγαγε το 1550 
τον καπνό στη Γαλλία 

Οργανική ένωση, το κύριο αλκαλοειδές του 
καπνού που απαντά σε όλα τα μέρη του 
φυτού ιδιαίτερα στα φύλλα 

Η ακατέργαστη νικοτίνη γνωστή το 1571 
και απομονώθηκε σε καθαρή μορφή το 
1828. Ο μοριακός τύπος ανακαλύφθηκε 
το 1843 και η εργαστηριακή της σύνθεση 
έγινε το 1904 

ντάλια  Anders DAHL, Σουηδός 
βοτανολόγος που ανακάλυψε το 
φυτό στο Μεξικό το 1788 

Πολυετές, ποώδες φυτό με ρίζες 
κονδυλώδεις 

Καλλιεργείται εκτός των κήπων και για 
παραγωγή δρεπτών ανθέων  

ντίζελ Rudolph DIESEL (1858 – 1913), 
Γερμανός μηχανικός 

Εφεύρε τη μηχανή εσωτερικής καύσης 
που λειτουργεί με πετρέλαιο 

Πετρελαιοκίνητα οχήματα 

παστεριώνω Louis PASTEUR (1822 – 1895), 
Γάλλος χημικός, ιδρυτής της 
μικροβιολογίας 

Μέθοδος εξουδετέρωσης μικροβίων των 
τροφίμων 

Δημιουργία Ινστιτούτου PASTEUR με 
πρώτο διευθυντή τον ίδιο 

πούλμαν George M.PULLMAN (1831 – 
1897), Αμερικανός εφευρέτης και 
μηχανικός 

Σχεδιάστηκε ως σιδηροδρομικό βαγόνι με 
ανέσεις για πελάτες πολυτελείας 

Λεωφορείο με αναπαυτικά καθίσματα για 
μεταφορά επιβατών σε μεγάλες 
αποστάσεις 

πραλίνα Choiseul de Plessis – PRASLIN  
(1680), Γάλλος δούκας 

Ζαχαροπλαστικό παρασκεύασμα από 
καβουρντισμένο αμύγδαλο ή φουντούκι και 
ζάχαρη χρησιμοποιούμενο ως καρύκευμα 

Είδος γλυκίσματος 

σαβαρέν Anthelme Brillat – SAVARIN  
(1755 – 1826), Γάλλος πολιτικός 
προς τιμήν του οποίου ο Γάλλος 
ζαχαροπλάστης Julien ονόμασε 
την επινόησή του 

Γλύκισμα από ζύμη, που ψήνεται και 
φουσκώνει σε σχήμα κωνικό με ραβδώσεις 
στο πλάϊ, διαποτίζεται με σιρόπι και 
γαρνίρεται με κρέμα 

Το γλύκισμα «μπαμπάς» προϋπήρχε 
του «σαβαρέν» και ο Γάλλος ζαχαρο-
πλάστης Julien αφαίρεσε τις σταφίδες 
και τροποποίησε το σιρόπι για να «κρα-
τάει» στο γλυκό χωρίς να «σουρώνει». 

τυνταλισμός John TYNDALL  
(1820 – 1893), Βρετανός φυσικός 

Μέθοδος αποστείρωσης που συνίσταται 
σε διακοπτόμενες θερμάνσεις σε χαμηλή 
θερμοκρασία που ακολουθούνται από 
ψύξεις 

Εφαρμόζεται όταν η ουσία που 
πρόκειται να αποστειρωθεί αλλοιώνεται 
ή καταστρέφεται στη θερμοκρασία 
βρασμού. Ακόμη ερμήνευσε το κυανούν 
χρώμα του ουρανού 

φούξια Leonard FUCHS  
(1501 – 1566), 
Γερμανός βοτανολόγος 

Δέντρο ή θάμνος ως καλλωπιστικό για τα 
ζωηρόχρωμα άνθη του 

Αυτός που έχει την έντονη 
φωσφορίζουσα μωβ – ροζ απόχρωση 
των ανθέων του φυτού 

Δ.Π. 
 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

1
PT έλα κι εσύ 

1. whistleblower  καταυδητής, μάρτυρας 
δημόσιου συμφέροντος 

Στο Ορόγραμμα αρ.118 είχαν γραφτεί οι ακόλουθοι όροι που είχε 
υιοθετήσει το ΓΕΣΥ  
whistle-blowing -> καταύδηση (επώνυμη δημόσια καταγγελία 

πράξης βλαπτικής για το δημόσιο συμφέρον) 
blow the whistle -> καταυδώ (επωνύμως καταγγέλλω δημοσίως 

πράξη βλαπτική για το δημόσιο συμφέρον) 
whistle-blower ->  καταυδητής 
Πρόσφατα διαπιστώθηκε ότι στον νόμο Ν.4254/2014, η έννοια 
«καταυδητής» αποδόθηκε με τον όρο μαρτυρας δημόσιου 
συμφέροντος. Για να καλύψει το τετελεσμένο της νομοθεσίας, το 
ΓΕΣΥ υιοθέτησε και την απόδοση αυτήν ως αποδεκτό συνώνυμο 
του όρου καταυδητής, επομένως: 
whistle-blower -> καταυδητής, μάρτυρας δημόσιου συμφέροντος 

2. sole marks  υποτυπώματα 
Ύστερα από συνεννόηση με τον Ν. Καρρά, σύνδεσμο της ΕΛΕΤΟ 
με την ΕΓΕ (Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία), το ΓΕΣΥ οριστικοποίησε 
την παλαιότερη πρότασή του για τον ελληνικό ισοδύναμο όρο για 
την έννοια «sole marks» ως υποτυπώματα. 
Σύμφωνα με τον Ν. Καρρά: τα sole marks είναι ιζηματογενείς 
δομές (αποτυπώματα) που εμφανίζονται στην κάτω επιφάνεια των 
γεωλογικών στρωμάτων. Οι Ιταλοί τα έχουν αποδώσει με 3 
επιτυχείς τρόπους: impronte basali, impronte di fondo, 
controimpronte. Οι Γάλλοι, ακόμα πιο εύστοχα, τα έχουν πει 
hyporelief.  
Όπως είχε προτείνει και ο Ν. Καρράς οι όροι με συνθετικό τη λέξη 
σόλα οδηγούν στην εντύπωση αποτυπωμάτων στην άνω επιφάνεια 
του κάτω στρώματος και όχι στην κάτω επιφάνεια του άνω 
στρώματος. Το ΓΕΣΥ υιοθέτησε την πρόταση του προέδρου: να 
χρησιμοποιηθεί το παράγωγο ουσιαστικό υποτύπωμα του ρήματος 
υποτυπόω -ώ:  

sole marks -> υποτυπώματα 

                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

 

3. Αποτελέσματα της Κρίσης Μελών αρ.10 
Μετά τη διεξαγωγή της Κρίσης Μελών Αρ.10 και τη μελέτη των 
απαντήσεων οι οποίες υποβλήθηκαν από 14 μέλη που 
συμμετέσχαν, το ΓΕΣΥ οριστικοποίησε την πρότασή του: 

listric fault ->  λιστροειδές ρήγμα 
granofels ->  γρανοβλαστίτης 
pseudosection ->  ισοχημική ψευδοτομή, ψευδοτομή 
subsidence ->  εδαφική υποχώρηση, υποχώρηση 

Για όλες τις απαντήσεις και την απόφαση του ΓΕΣΥ ενημερώθηκαν 
ηλεκτρονικά τα μέλη της ΕΛΕΤΟ και η ΕΓΕ. 

Κ.Β. 
 

«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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Συντάκτες φύλλου:  Κώστας Βαλεοντής, Δημήτρης Παναγιωτάκος 
Εκδοτική Ομάδα:  Κώστας Βαλεοντής, Θεόφιλος Βαμβάκος, 

Άννα Νικολάκη, Κατερίνα Ζερίτη, Τάνια Βαλεοντή 
Τηλέφωνα:  6974321009, 210-8662069 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http://www.eleto.gr/gr/orogramma.htm  
Γίνονται δεκτές συνεργασίες. Απαραίτητες προϋποθέσεις τα κείμενα να 
είναι σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, σύντομα και έτοιμα για 
δημοσίευση δίχως να απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία. 
Τα δημοσιεύματα που προσυπογράφονται με αρχικά απηχούν τις 
προσωπικές απόψεις του/της συντάκτη/συντάκτριάς τους, το πλήρες 
όνομα του/της οποίου/οποίας περιλαμβάνεται στους συντάκτες του 
εκάστοτε φύλλου. 
Τα θέματα των άρθρων της «ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ» έχουν συζητηθεί στο 
ΓΕΣΥ και η δημοσίευση γίνεται ύστερα από απόφασή του. 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή κειμένων του «Ο» με 
την υποχρέωση αφενός να αναφέρεται η πηγή των κειμένων και 
αφετέρου, προκειμένου περί ολόκληρων άρθρων, να εξακολουθήσουν 
αυτά να διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς καμιά 
δέσμευση· σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται άδεια της ΕΛΕΤΟ. 
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Ο υπερθετικός βαθμός και η ελληνική 
γλώσσα 

Ας φυλλομετρήσουμε την (τέως σχολική) αναπροσαρμοσμένη 
Μικρή Γραμματική του Τριανταφυλλίδη [1] και ας πάμε στο κεφά-
λαιο των «παραθετικών» των επιθέτων. Το κεφάλαιο αρχίζει με τα 
τέσσερα παραδείγματα των «βαθμών» του επιθέτου «εργατικός»: 

Το πρώτο παράδειγμα είναι ο «θετικός» βαθμός, το δεύτερο είναι ο 
«συγκριτικός» βαθμός και μετά ακολουθούν οι δύο 
«υπερθετικοί»: ο «σχετικός υπερθετικός» και ο «απόλυτος 
υπερθετικός».  
Ο σχετικός υπερθετικός υπονοεί ότι έχουν προηγηθεί συγκρίσεις 
του Γιώργου με καθέναν από όλους τους συμμαθητές του και 
δηλώνει ότι αυτός (ο Γιώργος) έχει την ιδιότητα του επιθέτου 
(εργατικότητα) σε μεγαλύτερο βαθμό από καθέναν από 
εκείνους. Με τον ορισμό αυτόν συμφωνεί και η νυν σχολική 
γραμματική του γυμνασίου [2]. 
Ο απόλυτος υπερθετικός δηλώνει ότι ο Γιώργος (χωρίς να 
υπονοείται καμιά σύγκριση) έχει την ιδιότητα του επιθέτου 
(εργατικότητα) «σε πολύ μεγάλο βαθμό»· ή – όπως εκφράζεται και 
περιφραστικά – «είναι πολύ εργατικός». Και σ’ αυτό συμφωνεί και η 
νυν σχολική γραμματική. Αυτό το τελευταίο, όμως, μια τρίτη 
γραμματική [3] το αποδίδει καλύτερα χρησιμοποιώντας, αντί για το 
επίρρημα «πολύ», το επίρρημα «πάρα πολύ». Δηλαδή: «Ο 
Γιώργος είναι εργατικότατος = Ο Γιώργος είναι πάρα πολύ 
εργατικός». 
Εν ολίγοις, όταν λέμε «ο Γιώργος είναι εργατικότατος» (απόλυτος 
υπερθετικός) ή ότι «ο Γιώργος είναι πάρα πολύ εργατικός» αυτό 
σημαίνει ότι, προσωπικά, έχουμε εκτιμήσει ότι την ιδιότητα αυτήν 
την έχει ο Γιώργος σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, χωρίς να τον 
συγκρίνουμε με κανέναν άλλον. Όταν, όμως, λέμε «ο Γιώργος είναι 
ο εργατικότερος...» ή «ο Γιώργος είναι ο πιο εργατικός...» 
(σχετικός υπερθετικός) τότε αυτό σημαίνει ότι έχουμε συγκρίνει 
τον Γιώργο με όλους τους άλλους (μέλη του ίδιου συνόλου: 
συμμαθητές, φίλους του, συνεργάτες του κτλ. ανάλογα με το 
συγκείμενο). 
Υπάρχει ένα ερώτημα: Πόσοι από τους «υπερθετικούς» βαθμούς 
που χρησιμοποιούμε καθημερινά στη γλωσσική επικοινωνία μας 
εκφράζουν λογικά την πραγματικότητα, έστω και την υποκειμενική; 
Θα έλεγα ότι με τους απόλυτους υπερθετικούς δεν υπάρχει 
πρόβλημα. Όταν λέμε: «ο Α είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος» η 
γνώμη που εκφέρουμε αφορά μόνο τον Α και βασίζεται σε στοιχεία 
που έχουμε, προσωπικά, υπόψη για τον άνθρωπο Α. Δεν συμβαίνει 
το ίδιο, όμως, με τους σχετικούς υπερθετικούς. Όταν λέμε: «ο Α 
είναι ο καλύτερος άνθρωπος» (μπορεί να προσθέσουμε και «του 
κόσμου») τότε σίγουρα λέμε ψέματα, αφού αποκλείεται να έχουμε 

γνωρίσει ή να έχουμε στοιχεία για όλους τους ανθρώπους και να 
έχουμε κάνει σύγκριση. Αν αντί «του κόσμου» προσθέταμε τον 
περιορισμό «που έχω γνωρίσει» ή «που ξέρω» τότε δεν θα 
υπήρχε ψέμα· έχουμε γνωρίσει ένα συγκεκριμένο σύνολο 
ανθρώπων και έχουμε σχηματίσει γνώμη γι’ αυτούς και έτσι είναι 
δυνατόν να έχουμε κάνει όλες τις συγκρίσεις που προαπαιτούνται 
για τη χρήση του σχετικού υπερθετικού.  
Το φαινόμενο αυτής της «χαλαρής» χρήσης του σχετικού 
υπερθετικού δεν είναι καθόλου σπάνιο: Φυσικά, δεν θα 
θεωρούσαμε ότι υπάρχει δόλος πίσω από όλες αυτές τις 
εκφράσεις· ότι πρόκειται δηλαδή για σκόπιμες «ψευτιές». Θα τις 
κατατάξουμε, μάλλον, στις συγγνωστές γλωσσικές ανακρίβειες ή 
υπερβολές. 
Ας έρθουμε τώρα στην ελληνική γλώσσα. Αυτό το άρθρο γράφτηκε 
ακριβώς με αφορμή διάφορες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις στο 
πιο δημοφιλές προσωποδίκτυο, στο Φέισμπουκ, όπου κάποιοι 
εκφράζονται με τέτοιου είδους εκθειαστικές ανακρίβειες για την 
ελληνική γλώσσα και κάποιοι άλλοι αντιδρούν τόσο έντονα, ώστε 
να νομίζει κανένας ότι δεν πρόκειται για ανθρώπους που μιλάνε 
την ίδια γλώσσα. 
Σχετικά με το ποιος έχει δικαίωμα να μιλάει για τη γλώσσα, είχαμε 
γράψει στο Ορόγραμμα αρ.101 [4] τα εξής: «…για το γενικό θέμα 
〈ελληνική γλώσσα〉 έχει όχι μόνο δικαίωμα αλλά και υποχρέωση 
να ενδιαφέρεται κάθε ομιλητής της ελληνικής, ανεξαρτήτως 
προέλευσης, φύλου, ηλικίας, ειδικότητας ή άλλου οποιουδήποτε 
διακριτικού χαρακτηριστικού. Και εδώ είναι μια βασική διαφορά της 
επαφής που έχουν τόσο οι ειδικοί όσο και το ευρύ κοινό με το 
γλωσσικό αντικείμενο έναντι οποιουδήποτε άλλου ειδικού 
αντικειμένου, αφού η γλώσσα αποτελεί τον κώδικα επικοινωνίας 
μέσω του οποίου έρχονται όλοι αυτοί σε επαφή με οποιοδήποτε 
άλλο γνωστικό αντικείμενο…» 
Ποια είναι, όμως, σήμερα η ελληνική γλώσσα; Η ελληνική γλώσσα 
έχει περάσει από διάφορες φάσεις δια μέσου των αιώνων. Με τον 
όρο ελληνική γλώσσα μπορούμε να αναφερόμαστε σε όλες τις 
φάσεις και όλες τις μορφές της γλώσσας μας διαχρονικά, από την 
αρχαία ελληνική έως την σημερινή. Η σημερινή ελληνική γλώσσα 
μπορούμε να πούμε ότι είναι «η κοινή νεοελληνική μαζί με ολες 
τις νεοελληνικές διαλέκτους και τα νεοελληνικά ιδιώματα». 
Συνήθως, βέβαια, όταν αναφερόμαστε στη σημερινή γλώσσα μας 
εννοούμε την κοινή νεοελληνική. Αυτή είναι η γλώσσα της 
εκπαίδευσης, της διοίκησης, του τύπου και των ηλεκτρονικών 
ΜΜΕ, της καθημερινής συνεννόησής μας. Την κοινή νεοελληνική 
καλούνται οι δάσκαλοι και οι φιλόλογοι να διδάξουν· σ’ αυτήν οι 
επιστήμονες των άλλων ειδικοτήτων θα εκφραστούν· σ’ αυτήν οι 
δημοσιογράφοι θα συντάξουν τα κείμενά τους· σ’ αυτήν οι 
μεταφραστές θα μεταφράσουν· σ’ αυτήν οι φιλόσοφοι θα 
αναπτύξουν τα φιλοσοφικά πονήματά τους και αυτήν θα 
καλλιεργήσουν οι λογοτέχνες γράφοντας έργα, πεζά ή ποιητικά, 
που απευθύνονται στο ευρύ κοινό.  
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Όλοι αυτοί δεν «παρατηρούν» αλλά «ζουν» το φαινόμενο 
«ελληνική γλώσσα»· αποτελούν μέρος του· και πολλοί από αυτούς 
αναφέρονται συχνά σ’ αυτό· πολλές φορές εκθειαστικά· πολλές 
φορές με υπερβολική αγάπη· πολλές φορές με θετικούς και 
υπερθετικούς βαθμούς· απόλυτους αλλά και σχετικούς. Και για μεν 
τους θετικούς βαθμούς και τους απόλυτους υπερθετικούς, έχουν 
κάθε δικαίωμα να έχουν την (υποκειμενική) γνώμη τους, όπως π.χ.: 
Η ελληνική είναι πάρα πολύ ωραία γλώσσα. Η ελληνική είναι 
ωραιότατη γλώσσα. Η ελληνική είναι γλώσσα ζωηρή, γλώσσα 
εκφραστική, γλώσσα μουσική, γλώσσα μαγική. Η ελληνική είναι 
γλώσσα πλουσιότατη. Η ελληνική είναι μια παραγωγικότατη 
γλώσσα. Η ελληνική είναι γλώσσα «θεϊκή» και πλήθος άλλων 
κοσμητικών επιθέτων που έχουν έντονο τον χαρακτήρα της 
υποκειμενικότητας. Επίσης, απόλυτα φυσικό είναι κάποιοι να έχουν 
γνώμη που προκύπτει από την επαφή τους με άλλες γλώσσες (αν 
γνωρίζουν ή έχουν ακούσει μερικές από αυτές) και να κάνουν 
συγκεκριμένες συγκρίσεις σε ποιοτικά χαρακτηριστικά που 
μπορούν να εκτιμηθούν με το γλωσσικό αισθητήριό τους. 
Προκειμένου, όμως, για ποσοτικά χαρακτηριστικά, ακόμα και για 
δύο γλώσσες μόνο, τέτοιες συγκρίσεις μπορούν να γίνονται μόνο 
αν υπάρχουν στοιχεία από σχετικές έρευνες. Γνώμες, όπως: «για 
μένα η ελληνική γλώσσα είναι ακουστικά ωραιότερη από τη γλώσσα 
Χ» δεν προσκρούουν σε κανένα επιστημονικό δεδομένο. Αυτός που 
εκφράζει μια τέτοια γνώμη δεν χρειάζεται να την τεκμηριώσει. De 
gustibus et de coloribus non est disputandum1. Η διατύπωση, όμως 
π.χ. «η ελληνική γλώσσα έχει περισσότερες λέξεις από τη γλώσσα 
Χ», χωρίς σχετική τεκμηρίωση, δημιουργεί πρόβλημα. 
Εντονότερο πρόβλημα εμφανίζεται όταν αρχίσουν να λέγονται 
σχετικοί υπερθετικοί: Η ελληνική είναι η πρώτη και η ωραιότερη 
γλώσσα. Η ελληνική είναι η πιο εκφραστική γλώσσα. Η ελληνική 
είναι η πιο πλούσια και πιο παραγωγική γλώσσα. Η ελληνική είναι η 
πιο «νοηματική» γλώσσα... Λογικά, όλες αυτές οι εκφράσεις 
υπονοούν ότι ο ομιλών έχει κάνει (ή έχει υπόψη του) κάποια 
σύγκριση της ελληνικής με όλες τις άλλες (περίπου 6.000) γλώσσες 
του κόσμου, πράγμα εξαιρετικά δύσκολο έως ανθρωπίνως 
αδύνατο, ακόμα και αν μιλάει ένας γλωσσολόγος. Το αν είναι 
σίγουρα αληθής ή σίγουρα ψευδής η έκφραση «Η ελληνική είναι η 
πλουσιότερη γλώσσα» μόνο μια ειδική επιστημονική έρευνα μπορεί 
να το αποδείξει, η οποία, αφού ορίσει ως έννοια τον «πλούτο 
μιας γλώσσας», να τον μετρήσει σε όλες τις γλώσσες και μετά να 
αποφανθεί. Ελλείψει μιας τέτοιας έρευνας, δεν έχει δίκιο ούτε αυτός 
που έχει εκφέρει τον σχετικό υπερθετικό «η πλουσιότερη γλώσσα» 
ούτε ο άλλος που, αντικρούοντας τον πρώτο, ισχυρίζεται ότι αυτό 
δεν ισχύει. 
Με τέτοιες ανακρίβειες και υπερβολές γεννιούνται διάφοροι «μύθοι 
για την ελληνική γλώσσα» οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν 
δημιουργήσει μια κατηγορία «απομυθοποιητών». Και, όπως σε 
άλλες περιπτώσεις η αντίδραση προς μία υπερβολή οδηγεί προς 
την αντίθετη υπερβολή, έτσι και εδώ. Πολλοί από αυτούς τους 
«απομυθοποιητές» (γλωσσολόγοι ή μη) αντιδρούν σε κάθε τι θετικό 
που εκφράζεται για την ελληνική γλώσσα και, με το πρόσχημα της 
επιστήμης και της «ισότητας των γλωσσών», προσπαθούν να 
«βάλουν τα πράγματα στη θέση τους»: Η ελληνική γλώσσα είναι 
σαν όλες τις άλλες, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο, δεν είναι η ωραιότερη, 
δεν είναι η πλουσιότερη, δεν έχει τις σπουδαίες ιδιότητες που της 
αποδίδουν με ολα αυτά τα ωραία επίθετα κτλ. Έχουμε φτάσει στο 
σημείο να προβληματίζεται κανένας μήπως χαρακτηριστεί άσχημα 
εάν εκδηλώσει την αγάπη και τον θαυμασμό του για την ελληνική 
γλώσσα, την μητρική του γλώσσα. 
Και αναρωτιέσαι: πόσο κακό είναι κανένας να «παινεύει το σπίτι 
του», αφού – όπως λέει και η λαϊκή παροιμία – «αν δεν το παινέψει 
θα πέσει να τον πλακώσει»; Είναι μάλλον απίθανο να υπάρχει 
άνθρωπος που να μην έχει πολύ ψηλά στην εκτίμησή του τη 
μητρική του γλώσσα. Και όπως αυτός εκθειάζει ένα σωρό άλλα 
«δικά του πράγματα» και φτάνει σε γλωσσικές υπερβολές έτσι 
εκφράζεται και για τη μητρική του γλώσσα. 
Η πιο σταθερή και συνεπής «απομυθοποίηση» του κόσμου μας 
γίνεται ασφαλώς από την επιστήμη. Αλίμονο, όμως, εάν 
προσπαθούσαμε να «απομυθοποιήσουμε» όλες τις γλωσσικές 
καταβολές που έχουν φτάσει μέχρι σήμερα και που δεν 
συμβαδίζουν με τα δεδομένα της επιστήμης, πρόκειται δηλαδή για 
ανακρίβειες που ξεκίνησαν από πολύ παλιές και λανθασμένες 
αντιλήψεις του ανθρώπου για τον κόσμο γύρω του. Θα έπρεπε 
τότε η γλώσσα να αναθεωρηθεί εκ βάθρων. Θα έλεγες στον 
αστρονόμο ή αστροφυσικό: «Δες τι ωραίος που είναι ο ήλιος που 

                                                 
1  Λατινικό: De gustibus et de coloribus non est disputandum = για γεύσεις και 
για χρώματα δε υπάρχει λόγος διαφωνίας (ανάλογο του νεοελληνικού: Περί 
ορέξεως ουδείς λόγος). 

ανατέλλει!» και θα σε διόρθωνε «Ο ήλιος δεν κάνει τίποτε για να 
“ανατείλει” ούτε για να “δύσει”! Η Γη είναι αυτή που περιστρέφεται 
κι εμείς που είμαστε πάνω της βλέπουμε και ξαναβλέπουμε τον 
ήλιο να εμφανίζεται να παραμένει για ένα διάστημα ορατός και να 
εξαφανίζεται. Και, αυτή τη στιγμή, ο φωτεινός δίσκος που βλέπεις 
δεν είναι παρά η εικόνα του ήλιου όπως αυτός ήταν πριν 8 λεπτά2. 
Θα μπορούσε δηλαδή αυτή τη στιγμή ο ήλιος να καταστραφεί, 
αλλά εμείς θα το πάρουμε είδηση ύστερα από 8 λεπτά»… 
Η πορεία του Είναι του ανθρώπου (το Γίγνεσθαι) είναι τριδιάστατη: 
πορεία στη γνώση (εμείς και ο κόσμος), πορεία στην ηθική 
(εμείς και οι άλλοι), πορεία στην αισθητική/τέχνη (εμείς και το 
μέσα μας)3. Με τη γλώσσα απεικονίζονται, εξωτερικεύονται και 
επικοινωνούνται και οι τρεις συνιστώσες. Η γλώσσα τα περιέχει 
όλα. Αρκεί να ξέρουμε κάθε φορά για τί μιλάμε. Η γνώση του 
κόσμου, στην έκφρασή της, απαιτεί το στερεό έδαφος της λογικής, 
της απόδειξης, της τεκμηρίωσης· η ηθική χρειάζεται την εμβάθυνση 
στη γνώση του εαυτού μας και την ανύψωση του άλλου στο ίδιο 
ύψος με μας, ενώ στην αισθητική παίζουν σημαντικό ρόλο οι 
αισθήσεις, η φαντασία, ο μύθος, η αίσθηση του ωραίου. 
Ως κατακλείδα στο άρθρο αυτό, ας τονίσουμε ότι η ελληνική 
γλώσσα είναι η γλώσσα όλων μας· όλων όσοι επικοινωνούμε με 
αυτήν· όλων όσοι την μιλάμε· όλων όσοι την γράφουμε· όλων όσοι 
την διδάσκουμε και όσοι την διδασκόμαστε· όλων όσοι την 
καλλιεργούμε και διατυπώνουμε με αυτήν γνώμες, σκέψεις, 
επιστημονικές γνώσεις ή φιλοσοφικές ιδέες, είτε πρωτογενώς είτε 
μεταφράζοντας από άλλες γλώσσες· όλων όσοι δημιουργούμε με 
αυτήν λογοτεχνήματα· όλων όσοι απολαμβάνουμε με αυτήν 
θεατρικά έργα και άλλες εκδηλώσεις λόγου και δράσης. 
Της αξίζουν πολλοί έπαινοι· γι’ αυτό που είναι· μια γλώσσα με 
μακραίωνη ιστορία και με πολλές αρετές, που μπορεί να σκεφτεί ο 
καθένας μας. Αρετές όχι μόνο στον θετικό βαθμό, αλλά και στον 
απόλυτο υπερθετικό βαθμό. Όλες οι γλώσσες έχουν την αξία 
τους· μα η ελληνική είναι «η γλώσσα μας». Έχουμε, επομένως, 
κάθε δικαίωμα να την αγαπάμε με πάθος και να νοιώθουμε 
περήφανοι γι’ αυτήν, αλλά και να την σεβόμαστε· χωρίς φυσικά να 
περιφρονούμε τις άλλες γλώσσες. Είναι περιττός ο σχετικός 
υπερθετικός. Δεν χρειάζονται οι «μύθοι» που ερεθίζουν κάποιους 
«απομυθοποιητές». Αντί να ασχολούμαστε με «μύθους» και 
«απομυθοποιήσεις» ας ασχοληθούμε με το πώς θα καλλιεργούμε 
και θα αναπτύσσουμε αυτήν τη γλώσσα για να εξακολουθεί να 
καλύπτει τις τρέχουσες αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες μας, όπου 
την έχει ο καθένας μας ανάγκη: βελτιώνοντας την διδασκαλία της· 
αναδεικνύοντας τους κανόνες της: φωνολογικούς, μορφολογικούς, 
γραμματικούς και συντακτικούς· χρησιμοποιώντας και διαδίδοντας 
την ορολογία της· χωρίς να υπάρχει κανένας διαχωρισμός 
ανάμεσά μας. Αφού είμαστε όλοι ομιλητές της. 
––––––––––––––––––––––––– 
[1]  Νεοελληνική Γραμματική, Αναπροσαρμογή της Μικρής Νεοελληνικής 

Γραμματικής του Μανόλη Τριανταφυλλίδη, ΟΕΔΒ 
[2]  Σ. Χατζησαββίδης, Α. Χατζησαββίδη, Γραμματική Νέας Ελληνικής 

Γλώσσας, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, ΟΕΔΒ 
[3]  Χρ. Κλαίρης, Γ. Μπαμπινιώτης, Γραμματική της Νέας Ελληνικής, 

Ελληνικά Γράμματα, 2005 
[4]  Ορόγραμμα αρ.101, Οι μεν, οι δε και η ΕΛΕΤΟ, Μάρ-Απρ.2010 

Κ.Β. 

Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με την Ορολογία 
και άλλα ορολογικά νέα 
(Διαρκής Κατάλογος του «Ο») 

Ο κατάλογος Συνεδρίων/Συμποσίων/Σεμιναρίων που δημοσιεύεται 
παρακάτω περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν σχέση με 
Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, ή έχουν 
πρόσφατα διεξαχθεί, καθώς και άλλα ορολογικά νέα. Η 
πληροφόρηση του «Ο» για τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται 
κυρίως από τη συχνή ηλεκτρονική ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το 
Infoterm (Διεθνές Κέντρο Πληροφοριών για την Ορολογία: 
http://linux.infoterm.org/), και από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ορολογίας: www.eaft-aet.net ), των οποίων η ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
1. Διεθνές Θερινό Σχολείο Ορολογίας (International Terminology 

Summer School) 14-18 Ιουλίου 2014 Βιέννη, Αυστρία. 
(http://www.termnet.org/english/events/tss_2014/index.php) 

                                                 
2  8 λεπτά χρειάζεται το φως του ήλιου για να φτάσει στη Γη. 
3  Από σειρά εξαιρετικών ομιλιών του Θ. Π. Τάσιου, ο οποίος χρησιμοποιεί 
τους αντίστοιχους όρους: γνωστικό ενέργημα, ηθικό ενέργημα και 
αισθητικό ενέργημα. 
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2. 4-γλωσση (καταλανικά, ισπανικά, γαλλικά και αγγλικά) έκδοση 
της Termcat (dictionary on electronic administration: http:// 
www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/170/Presentacio/ 

3. Κατάρτιση: FIT XXth World Congress – Post Congress 
intensive training on Terminology Management based on the 
ECQA Certified Terminology Manager – Basic programme,  
7-9 August 2014, Berlin, Germany http://www. 
termnet.org/english/about_us/news/?we_objectID=1209) 

4. 2ο Διεθνές Συνέδριο της IAPTI (International Association of 
Professional Translators & Interpreters), 20 και 21 
Σεπτεμβρίου 2014, Αθήνα (grconference@iapti.org)  

5. Συνέδριο: Mediterranean Editors & Translators Meeting 2014, 
Euroforum San Lorenzo de El Escorial, Spain, October 30 to 
November 1, 2014 (http://www.metmeetings.org/)  

Κ.Β. 

Φιλοτελική ορολογία (3) 
(Συμπλήρωμα-συνέχεια από το Φύλλο αρ.118) 

 
1. ακανόνιστο (irregular) 
2. άκομψο (clumsy) 
3. ανάγλυφη εμφάνιση (embossed appearance) 
4. αναμνηστικός φάκελος (commemorative cover) 
5. ανεστραμμένη επισήμανση (inverted overprint) 
6. ανεστραμμένο (inverted) 
7. ανεστραμμένο κέντρο (inverted centre) 
8. αντίτυπο (copy) 
9. άνω άκρο φύλλου (upper margin) 
10. απέχοντες αριθμοί (wide-spaced numbers) 
11. αριθμός στο περιθώριο (number on margin) 
12. ασύμμετρη εμφάνιση (asymetrical appearance) 
13. βαθύς τόνος (deep shade) 
14. βοηθήματα συλλέκτη (collector's aids) 

-  λαβίδα βλ. όρο 
-  μεγεθυντικός φακός βλ. όρο 
-  υδατοσημοσκόπιο βλ. όρο 
-  οδοντόμετρο βλ. όρο 
-  λεκάνη  Χρησιμοποιείται για το πλύσιμο των 

γραμματοσήμων  
-  γομόχαρτο βλ. όρο 
-  φακελάκια  Είναι διαφανή για φύλαξη των 

πλεοναζόντων γραμματοσήμων 
15. γένεση έκδοσης (creation of issue) 

Η διαδικασία έκδοσης γραμματοσήμων είναι η ακόλουθη: 
Πρώτα τα κρατικά όργανα καταστρώνουν το πρόγραμμα 
εκδόσεων συνήθως για ένα έτος. Καθορίζονται στη 
συνέχεια οι παραστάσεις και οι ποσότητες, ακολουθούν 
οι καλλιτέχνες που ετοιμάζουν τα σχέδια των 
γραμματοσήμων και με την εκλογή του οριστικού 
σχεδίου προσδιορίζονται οι διαστάσεις με την τελική 
μορφή του για την αποστολή του στο τυπογραφείο. 
Ακολουθούν δοκιμαστικές εκτυπώσεις των δοκιμίων και 
το τελικό δοκίμιο, αφού υπογραφεί από το γνωμοδοτικό 
συμβούλιο, κρατείται για το φιλοτελικό μουσείο. Μετά 
προχωρεί η εκτύπωση και στη συνέχεια η οδόντωση. Τα 
γραμματόσημα εκδίδονται είτε μεμονωμένα ή κατά 
σειρές και κάθε έκδοση λαμβάνει ένα όνομα. 

16. γνήσιο, όχι γνήσιο (original, not original) 
17. γραμματοκιβώτιο (letter-box) 

Κιβώτιο της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας ή κεντρικών 
σημείων της πόλης όπου ρίχνονται οι επιστολές για 
ταχυδρόμηση.  

18. γραμμές σκίασης (shading lines) 
19. γραμματοσήμανση (stamping) 

H επικόλληση του απαραίτητου γραμματοσήμου σε όλα 
τα αντικείμενα που ταχυδρομούνται 

20. δείγμα (specimen) 
21. δημοπρασία (auction) 
22. διαγώνια διχοτομημένο (diagonally bisected) 
23. διάτρηση (perforation) 

-  γραμμωτή (rouletted) 
-  πριονωτή (percé en scie) 
-  ραπτομηχανής (pin) 

24. διάτρητο γραμματόσημο 
Είναι το γραμματόσημο που έχει διατρηθεί πάνω στην 
εικόνα του με ορισμένα γράμματα ή σχέδια. Οργανισμοί 
και Τράπεζες που διατηρούσαν μεγάλη αλληλογραφία 
και χρησιμοποιούσαν πολλά γραμματόσημα, τα 
τρυπούσαν με τα αρχικά του τίτλου τους προκειμένου να 
αποφύγουν την κλοπή τους. Όμως με την εισαγωγή των 
μηχανών προπληρωμής του ταχυδρομικού τέλους 
καταργήθηκε η διάτρηση. Τα διάτρητα γραμματόσημα 
αποτελούν ένα είδος θεματικής συλλογής.  

25. διπλή/τριπλή εκτύπωση (double/triple print) 
26. διπλή/τριπλή επισήμανση (double/triple overprint) 
27. διπλές ημερομηνίες, η μία ανεστραμμένη  

(double dates, one inverted) 
28. διπλό κέντρο (double centre) 
29. εικαστικό γραμματόσημο 

Η περιορισμένη επιφάνεια, η δέσμευση του θέματος και 
η αναγκαία αναγνωρισιμότητα είναι στοιχεία που 
χαλιναγωγούν τους καλλιτέχνες. Αυτοί είναι οι λόγοι που 
η σχεδίαση γραμματοσήμων στάθηκε σχεδόν 
ανατρεπτική για τους ζωγράφους και πιο πρόσφορη για 
τους χαράκτες. Μετά τον πόλεμο αρχίζει μια δημιουργική 
περίοδος για το Ελληνικό γραμματόσημο.  
Ο Γιάννης Κεφαλληνός καθηγητής στο Εργαστήριο 
Χαρακτικής της Σχολής Καλών Τεχνών από το 1932 
είναι ο πρώτος χαράκτης που συνεργάζεται με το 
ταχυδρομείο. Η συνεργασία του κράτησε τέσσερα χρόνια 
(1950-1954), αλλά τα γραμματόσημα που φιλοτέχνησε 
χαρακτηρίζονται σήμερα συλλεκτικά και τεράστιας 
καλλιτεχνικής αξίας. Από το 1954 έως το 1967 τη 
φιλοτέχνηση των γραμματοσήμων αναλαμβάνει κυρίως 
ο χαράκτης Α. Τάσσος. Το τυπογραφείο Ασπιώτη-Έλκα 
έχει την αποκλειστικότητα των εκτυπώσεων που γίνονται 
μόνο λιθογραφικά με τη μέθοδο offset. Στη σειρά των 
μονίμων συνεργατών των Ελληνικών Ταχυδρομείων 
ακολουθούν οι ζωγράφοι-χαράκτες Γ. Βελισσαρίδης και 
Π. Γράββαλος. Οι τεχνικές πλέον έχουν εξελιχθεί και το 
γραμματόσημο μπορεί να δέχεται εκτύπωση πολλών 
χρωμάτων.  
Τη δεκαετία 1980 συνεργάστηκαν με τα Ελληνικά 
Ταχυδρομεία και διάφοροι άλλοι ζωγράφοι-χαράκτες 
όπως οι Τ. Κατσουλίδης, Γ. Βαρλάμος, Δ. Μυταράς, Γ. 
Παπαδάκης, κ.α. Η σταδιακή επικράτηση της 
τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών τα επόμενα 
χρόνια έφερε και την αλλαγή στην αισθητική. Τα έτοιμα 
μοτίβα, η ευκολία στη μεταφορά, τη μεγέθυνση, τις 
προσαρμογές χωρίς κόπο και τις άπειρες παραλλαγές 
που μπορούν να προκύψουν, περιόρισαν τη 
δημιουργική επέμβαση του καλλιτέχνη στον σχεδιασμό 
με αποτέλεσμα την απομάκρυνση των ζωγράφων-
χαρακτών. Τη θέση τους ανέλαβαν ικανοί χειριστές 
ηλεκτρονικών υπολογιστών.    

30. Εθνικής Περίθαλψης και Κοινωνικής Πρόνοιας 
(charity stamps) 
H επαναστατική περίοδος στην Κρήτη, που διήρκεσε 
από τον Απρίλιο 1821 μέχρι τον Ιούνιο 1830 ανάγκασε 
πολλούς Κρήτες να καταφύγουν στην Ελεύθερη Ελλάδα. 
Τότε ο Κυβερνήτης Ι. Καποδίστριας για να τους βοηθήσει 
εξέδοσε τον Μάϊο 1831 κουπόνι αξίας 40 λεπτών. 
Παρόλο που η επικόλλησή του δεν ήταν υποχρεωτική, 
θεωρείται το πρώτο γραμματόσημο Κοινωνικής 
Πρόνοιας σε όλον τον κόσμο, το οποίο εξεδόθη επίσημα 
ως κουπόνι εράνου. Έκτοτε, μέχρι το 1956 εκδόθηκαν 
107 γραμματόσημα Κοινωνικής Πρόνοιας και Εθνικής 
Περίθαλψης ως μια κοινωνική αποστολή.  

31. εκδόσεις (issues) 
-  αεροπορικές βλ. πρόσθετο τέλος 
-  αναμνηστικές βλ. όρο 
-  ανεπίσημες βλ. όρο 
-  ανεπιτυχείς/επιτυχείς (unsuccessful/successful) 
-  αντιστασιακές βλ. όρο 
-  Εθνικής Περίθαλψης και Κοινωνικής Πρόνοιας 
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βλ. όρο πρόσθετο τέλος 
-  Ενάριθμα Εισπρακτέα γνωστά ως «ταξ» βλ. 

πρόσθετο τέλος 
-  Κοινότητα Αγίου Όρους βλ. όρο 
-  λιθογραφικές (lithographic) βλ. εκτύπωση 
-  Ολυμπιακών αγώνων (Olympic games) 
-  προσωρινές (provisional) 
-  τακτικές-οριστικές βλ. όρο 
-  χαλκογραφικές (engraved) βλ. εκτύπωση 
-  φιλοτελικές Ενώσεις/Εταιρείες, από  βλ. όρο 

32. Εκδόσεις Κρητικής Πολιτείας (Cretan State issues) 
Τα κρητικά γραμματόσημα κυκλοφόρησαν από το 1862 
μέχρι το 1898 από τα τουρκικά ταχυδρομεία που 
λειτουργούσαν στο νησί, αφού είναι γνωστό ότι η 
Οθωμανική Αυτοκρατορία κατείχε την Κρήτη από το έτος 
1669. Τα γραμματόσημα αυτά θεωρούνται κρητικά εφ’ 
όσον φέρουν σφραγίδες τουρκικών ταχυδρομείων. Μετά 
το διορισμό του πρίγκηπα Γεωργίου της Ελλάδας ως 
υπάτου αρμοστή Κρήτης, άρχισαν να οργανώνονται οι 
θεσμοί και οι υπηρεσίες της Κρητικής Πολιτείας. Με την 
οργάνωση και λειτουργία της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας 
της Κρητικής Πολιτείας την 1η Μαρτίου 1900 κυκλοφορεί 
η πρώτη σειρά των κρητικών γραμματοσήμων. Η έκδοση 
των γραμματοσήμων της Θερίσου αποφασίστηκε από 
την Επαναστατική Συνέλευση, που έγινε στην Θέρισο με 
επικεφαλής τον Ελ. Βενιζέλο στις 14/3/1905 και είχε 
σκοπό την άμεση ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα.  

33. ενωμένη σειρά (se-tenant set) 
34. επανέκδοση (re-issue) 
35. επιμελημένη εκτύπωση (fine print) 
36. ζευγάρι, ζεύγος (pair) 

δύο ενωμένα γραμματόσημα με την ίδια παράσταση. 
Έχουν εμφανιστεί αρκετές ποικιλίες στα γραμματόσημα 
του ζευγαριού, μερικές είναι:  
-  αντίποδο (tête-bêche) 
-  κάθετο/οριζόντιο (vertical/horizontal) 
-  με περιθώριο στο μέσον (gutter pair) 
-  το ένα με μικρό διάστημα (one with small space) 
-  το ένα χωρίς επισήμανση (one without overprint) 
-  χωρίς οδόντωση (imperforate) 
-  χωρίς οδόντωση αντίποδο (imperforated tête-

bêche) 
-  χωρίς οδόντωση ενδιάμεσα (imperforate 

between) 
-  χωρίς οδόντωση κάθετα/οριζόντια (imperforate 

vertically/ horizontally) 
-  χωρίς οδόντωση με διπλή/τριπλή εκτύπωση 

(imperforate with  double/triple print) 
-  χωρίς οδόντωση με διπλή  εκτύπωση, η μία 

ανεστραμμένη (imperforate with double print, 
one inverted) 

-  χωρίς οδόντωση με διπλή/τριπλή εκτύπωση στη 
γόμα (imperforate with double/triple print on 
gum) 

-  χωρίς οδόντωση με διπλό πλαίσιο (imperforate 
with double frame) 

-  χωρίς οδόντωση με υδατόσημο (imperforate 
with watermark) 

-  χωρίς οδόντωση σε πορώδες χαρτί (imperforate 
on porous paper) 

-  χωρίς οδόντωση τυπωμένο και στις δύο 
πλευρές (imperforate printed both sides) 

-  χωρίς οδόντωση τυπωμένο στη γόμα 
(imperforate printed on gum) 

Δ.Π. 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

4
PT έλα κι εσύ 

1. Αγγλοελληνικό γλωσσάριο γεωλογικών 
όρων 

Εγκρίθηκε από το ΓΕΣΥ η ανάρτηση στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ του 
Αγγλοελληνικού γλωσσαρίου γεωλογικών όρων της Ελληνικής 
Γεωλογικής Εταιρείας (ΕΓΕ), στο οποίο ενσωματώνονται και όλοι οι 

                                                 
4  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

γεωλογικοί όροι που υποβάλλονται στην Κρίση Μελών της 
ΕΛΕΤΟ, κατά τη συνεργασία των δύο επιστημονικών εταιρειών. Το 
γλωσσάριο είναι ήδη στη δεύτερη έκδοσή του 
(http://www.eleto.gr/download/Bodies/Geoterms_Glossary.pdf) 

2. -driven  -ήλατος, -oriented ->-στρεφής  
Με αφορμή συζήτηση στο Translatum για τον όρο process-
driven εξετάζονται οι αποδόσεις της ΜΟΤΟ για τα δεύτερα 
συνθετικά των αγγλικών όρων -driven και -oriented με τα 
ελληνικά ισοδύναμα δεύτερα συνθετικά: -ήλατος και -στρεφής. 
Οπότε:  

-driven  -ήλατος 
-oriented  -στρεφής 
process  διεργασία 
procedure  διαδικασία 
process-driven  διεργασιοήλατος 
process-oriented  διεργασιοστρεφής 
procedure-driven  διαδικασιοήλατος 
procedure-oriented  διαδικασιοστρεφής 

Για λόγους γλωσσικής οικονομίας και αποφυγής της χασμωδίας 
τριών διαδοχικών φωνηέντων [ioi] το ΓΕΣΥ έκρινε ως 
προτιμώμενους όρους τους: 

process-driven  διεργασήλατος 
procedure-driven  διαδικασήλατος 

3. Αποτελέσματα της Κρίσης Μελών αρ.11 
Περατώθηκε η διεξαγωγή της Κρίσης Μελών Αρ.11, η οποία 
αφορούσε τον αγγλικό όρο rhegolith (αμερ.: regolith), που 
δημιουργήθηκε με βάση την αρχαιοελληνική λέξη ρήγος = 
κάλυμμα, και τον προταθέντα ελληνικό ισοδύναμο όρο ρηγόλιθος.  

Στην Κρίση Μελών αρ.11 έλαβαν μέρος 10 μέλη και υποστήριξαν 
παμψηφεί την απόδοση ρηγόλιθος. Μετά την διαπίστωση, όμως, 
ότι στην ΙΑΤΕ, την διαδραστική βάση ορολογίας της ΕΕ 
(http://iate.europa.eu/SearchByQueryLoad.do?method=load), υπά-
ρχει και χρησιμοποιείται και η απόδοση ρεγόλιθος και ύστερα από 
σχετική λεξικογραφική αναζήτηση, προέκυψε ότι ήδη από την 
αρχαιότητα υπήρχε, ως συνώνυμο της λεξης ρήγος, η λέξη ρέγος 
(βλέπε π.χ. Μέγα Λεξικό Δ. Δημητράκου). 

Το ΓΕΣΥ, επομένως, δέχτηκε ως ορθές και τις δύο αποδόσεις: 
ρηγόλιθος ως προτιμώμενο όρο και ρεγόλιθος ως δεκτό 
συνώνυμο. 

rhegolith,  regolith  ρηγόλιθος, ρεγόλιθος 
Κ.Β. 
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Το «Ορόγραμμα» είναι διμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας 
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ευρύτερου κύκλου αποδεκτών για θέματα της Ελληνικής Γλώσσας και 
Ορολογίας. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Συντάκτες φύλλου:  Κώστας Βαλεοντής, Δημήτρης Παναγιωτάκος 
Εκδοτική Ομάδα:  Κώστας Βαλεοντής, Θεόφιλος Βαμβάκος, 

Άννα Νικολάκη, Κατερίνα Ζερίτη, Τάνια Βαλεοντή 
Τηλέφωνα:  6974321009, 210-8662069 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http://www.eleto.gr/gr/orogramma.htm  
Γίνονται δεκτές συνεργασίες. Απαραίτητες προϋποθέσεις τα κείμενα να 
είναι σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, σύντομα και έτοιμα για 
δημοσίευση δίχως να απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία. 
Τα δημοσιεύματα που προσυπογράφονται με αρχικά απηχούν τις 
προσωπικές απόψεις του/της συντάκτη/συντάκτριάς τους, το πλήρες 
όνομα του/της οποίου/οποίας περιλαμβάνεται στους συντάκτες του 
εκάστοτε φύλλου. 
Τα θέματα των άρθρων της «ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ» έχουν συζητηθεί στο 
ΓΕΣΥ και η δημοσίευση γίνεται ύστερα από απόφασή του. 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή κειμένων του «Ο» με 
την υποχρέωση αφενός να αναφέρεται η πηγή των κειμένων και 
αφετέρου, προκειμένου περί ολόκληρων άρθρων, να εξακολουθήσουν 
αυτά να διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς καμιά 
δέσμευση· σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται άδεια της ΕΛΕΤΟ. 
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Όταν η γλώσσα κακοφορμίσει… 
Δεν χρειάζεται να διερωτηθεί κανείς πώς φτάσαμε ως εδώ. Έχει 
προ πολλού υποσταλεί η σημαία της γλώσσας και ταυτόχρονα, ως 
επακόλουθο, η σημαία της κατανόησης. Στις 22/9/2013, ο 78χρονος 
αμερικανός αρχιτέκτονας Richard Saul Wurman, σε συνέντευξή 
του στην Καθημερινή της Κυριακής, τόνισε, ότι το «πρόβλημα της 
κρίσης, έγκειται στο έλλειμμα κατανόησης της πραγματικής 
κατάστασης από μέρους των λαών». Για το πρόβλημα αυτό 
πρότεινε τότε, την δημιουργία «Υπουργείου Κατανόησης» και 
«Υπουργό Κατανόησης». Ακούγεται περίεργο, ωστόσο, επειδή η 
κατάσταση έχει αγγίξει τα όρια του παραλόγου, της απόλυτης 
σύγχυσης, του θολού τοπίου, του αδιέξοδου και της ταπεινωτικής 
απραξίας, αυτή η πρόταση είναι καινοτομική. 
Κατάντησε καινοτομία για τα αυτονόητα που έχουν 
στρουθοκαμηλιστικά κατακρυφτεί, από την τάση κατάκρυψης της 
καθημερινότητας, χάριν μιας προπαγάνδας που δημιουργεί 
ανενημέρωτους, παραπληροφορημένους, άβουλους, έρμαια και 
συνεργούς στις πράξεις μιας κάστας αποφασιζόντων εντός/εκτός 
χώρας οι οποίοι και αυτοί με τη σειρά τους δεν κατανοούν τί ποιούν 
και τί προκαλούν με την τακτική τους. Μήπως και αυτοί κατανοούν 
όσα παπαγαλίζουν και επιβάλλουν τις Δευτέρες για να τα 
αποσύρουν τις Τετάρτες; 
Σαφώς υπάρχει έλλειμμα κατανόησης, όμως παράλληλα υπάρχει 
και έλλειμμα βούλησης να δοθεί η πληροφορία που περιγράφει την 
καθημερινότητα. Για να γίνει αυτό, ας σταθούμε, στο τί σημαίνει 
«κατανόηση». Kατά τον Albert Camus, στο μύθο του Σίσυφου: 
«κατανοώ τον κόσμο, για έναν άνθρωπο, σημαίνει να τον μικρύνω 
σε ανθρώπινη κλίμακα». 
Όντως, κατανοώ – καταλαμβάνω – καταλαβαίνω comprendre, 
σημαίνει να φέρω κάτι στο επίπεδο της νοητικής μου ισχύος, ώστε 
να μου γίνει αντιληπτό και στη συνέχεια οικείο. 
Με άλλα λόγια, κατανοώ σημαίνει προσαρμόζω σε ατομικό επίπεδο 
την όποια γνώση ή πληροφορία για να το «πιάσει» (prendre) ο νους 
μου, αναπαριστώντας, σε ατομική κλίμακα, την πληροφορία για να 
την αντιληφθώ. 
Μέσα, λοιπόν, από την παρούσα κατάσταση, όπου υπάρχει 
υπερπληροφόρηση με ασαφείς όρους, όπου κυριαρχεί η 
ετερόκλητη και ταυτόχρονα η εναλλασσόμενη πληροφορία, μέσα 
στις ταυτόχρονες αλληλοσυγκρουόμενες θέσεις που οι ομιλούντες 
ελάχιστα κατανοούν, καλούνται οι λαοί να αποφασίσουν για τα 
μελλούμενα. 
Η πληθώρα των δεδομένων αυξάνει την αβεβαιότητα και η 
παντοδυναμία της εικόνας επισκιάζει τη γλώσσα. Κι έτσι η γλώσσα  
ως φτωχός συγγενής αδύναμη  να ασκήσει τις μεγάλες δυνατότητές 
της, αποστερεί και τιμωρεί τον ανθρώπινο εγκέφαλο από τις 
ευεργετικές της επιρροές μέσω της άσκησης της Λογικής, της 
Οντολογίας, της Ερμηνευτικής, της Ανάγνωσης, της Ρητορικής και 
της Ορολογίας – Γλωσσολογίας. 
Φτάσαμε στο σημείο να κατανοούμε την έννοια του Ν. Καζαντζάκη 
«ο φτωχούλης/οι φτωχούληδες του Θεού» και του Κονδυλάκη «Οι 
Άθλιοι των Αθηνών». 
Δεν το αντέχει ο νους μας, κι όμως ένα Υπουργείο Κατανόησης θα 
έσωνε όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά ίσως την Ευρώπη και γιατί όχι 
τον πλανήτη. Στα «θεαθήναι» της κατανόησης (οι ανθρώποι 

προσποιούνται ότι κατανοούν) ας προτείνουμε την άσκηση της 
«Προβολής». 
Αυτή η άσκηση φέρνει αντιμέτωπους τους ανθρώπους με τις 
προσωπικές τους μικροοθόνες για να αντιληφθούν τα μελλούμενα. 
Για να γίνει η άσκηση της Προβολής απαιτείται η λήψη ακέραιης, 
αντικειμενικής πληροφορίας, η οποία συνδυασμένη με το 
οντολογικό κριτήριο του χρόνου θα δώσει πολύτιμο χρησμό για τα 
εσσόμενα. 
Προβάλλω τώρα, στην προσωπική μου οθόνη, τις όποιες 
θεματικές πληροφορίες με ενδιαφέρουν και τις συνδέω με την 
πορεία ενός χρόνου, χωρίς ή σε συνάρτηση με την δυναμική 
πιθανών παραγόντων. Προσπαθώ, έτσι, να δημιουργήσω «εικόνα 
του μέλλοντος» για το συγκεκριμένο θέμα ή ζήτημα. Αυτή την 
εικόνα μελετώ και κρατώ ή απορρίπτω πάραυτα και αλλάζω ρότα. 
Αυτή η άσκηση της Προβολής λειτουργεί τόσο σε ατομικό όσο και 
σε συλλογικό επίπεδο. 
Η άσκηση της Προβολής έχει ευεργετικά αποτελέσματα και θα 
μπορούσε να θεωρηθεί πανάκεια για την παρούσα κατάσταση και 
ως αφυπνιστικό αντίδοτο στην υπνηλία της παθητικής και 
μοιρολατρικής αποδοχής των «Κυβερνήσεων της Φτώχειας», 
όπως τις χαρακτηρίζει ο Francois de Bernard, στο βιβλίο του «Le 
gouvernement de la Pauvreté». Δοκιμάστε την!     

Μ.Κ. 

Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με την Ορολογία και άλλα  
ορολογικά νέα (Διαρκής Κατάλογος) 

Ο κατάλογος Συνεδρίων/Συμποσίων/Σεμιναρίων που δημοσιεύεται 
παρακάτω περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν σχέση με 
Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, ή έχουν 
πρόσφατα διεξαχθεί, καθώς και άλλα ορολογικά νέα. Η 
πληροφόρηση του «Ο» για τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται 
κυρίως από τη συχνή ηλεκτρονική ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το 
Infoterm (Διεθνές Κέντρο Πληροφοριών για την Ορολογία: 
http://linux.infoterm.org/), και από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ορολογίας: www.eaft-aet.net ), των οποίων η ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
1. Κατάρτιση: FIT XXth World Congress – Post Congress 

intensive training on Terminology Management based on the 
ECQA Certified Terminology Manager – Basic programme,  
7-9 August 2014, Berlin, Germany http://www. 
termnet.org/english/about_us/news/?we_objectID=1209) 

2. 2ο Διεθνές Συνέδριο της IAPTI (International Association of 
Professional Translators & Interpreters), 20 και 21 
Σεπτεμβρίου 2014, Αθήνα (grconference@iapti.org)  

3. Συνέδριο: Mediterranean Editors & Translators Meeting 2014, 
Euroforum San Lorenzo de El Escorial, Spain, October 30 to 
November 1, 2014 (http://www.metmeetings.org/)  
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Αποχαιρετισμός σε έναν φίλο 
Στις 27 Ιουνίου 2014 μας άφησε ξαφνικά ένας παλιός καλός 
συνάδελφος και φίλος, ο Χρήστος Καλατζής. Στις 28 Ιουνίου τον 
αποχαιρετήσαμε, συγγενείς και φίλοι, στο Κοιμητήριο του 
Αμαρουσίου. Ο Χρήστος ήταν από τους παλιούς «πιστούς» της 
ελληνικής γλώσσας, στον ΟΤΕ. Την δεκαετία του ’90 συμμετείχε 
συχνά ως παρατηρητής στις εργασίες της ΜΟΤΟ, η οποία 
αποτέλεσε το κύριο μέρος του αρχικού πυρήνα μελών της ΕΛΕΤΟ. 
Έκτοτε παρέμεινε κοντά στην ΕΛΕΤΟ, συμμετείχε στις εκδηλώσεις 
της υποστηρίζοντας θερμά τον σκοπό της. Οι συνεργάτες και φίλοι 
του θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη. 

Κ.Β. 

Φιλοτελική ορολογία (4) 
(Συμπλήρωμα-συνέχεια από το Φύλλο αρ.126) 

 
37. ζωηρός χρωματισμός (brightly coloured) 
38. θαμπός χρωματισμός (colour is dull) 
39. διπλό κάδρο (double frame) 
40. καταστροφή (destruction) 
41. καθαρισμός (cleaning) 

Ο καθαρισμός των γραμματοσήμων από λιπαρές 
κηλίδες γίνεται με τη χρησιμοποίηση της βενζίνης. Η 
βενζίνη, σημειωτέον, δεν αλλοιώνει το γραμματόσημο. 
Τα σφραγισμένα καθαρίζονται με το νερό, στεγνώνονται 
με στυπόχαρτο και τοποθετούνται ανάμεσα σε δύο 
λευκά χαρτιά πάνω από τα οποία κάθεται ένα βαρύ 
αντικείμενο (π.χ. βιβλίο) για να ισιώσουν.   

42. κινητό ταχυδρομικό γραφείο (traveling post office)  
43. κομμένο στα άκρα (cut at the ends) 
44. Κοινότητα Αγίου Όρους (parish of Mount Athos) 

Εκδόσεις αρχικά για χρήση στο Άγιον Όρος, αλλά τελικά 
χρησιμοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα. Οι εκδόσεις 
αυτές αναφέρονται στα έτη 2008 και 2009 

45. Λεύκωμα (album) 
Τύπος βιβλίου που περιέχει φύλλα εκ των προτέρων 
έτοιμα για ορισμένες συλλογές με τις θέσεις των 
γραμματοσήμων καθορισμένες με επιγραφή και 
υπότιτλο. Στις θέσεις αυτές έχουν αποτυπωθεί οι εικόνες 
των γραμματοσήμων ή έχουν τοποθετηθεί θήκες 
κολλημένες και κομμένες στις διαστάσεις των 
γραμματοσήμων. Η Ελληνική Ταχυδρομική Υπηρεσία 
κυκλοφορεί τα εξής λευκώματα:  
-  Ετήσιο: περιέχει μια ολοκληρωμένη συλλογή των 

γραμματοσήμων κάθε έτους 
-  Ετήσιο εικονογραφημένο: περιέχει συλλογή με 

εικονογραφικό και πληροφοριακό υλικό  των 
γραμματοσήμων του έτους 

-  Πλήρους σειράς: περιλαμβάνει μια πλήρη σειρά, 
Φ.Π.Η.Κ., και διαφημιστικό φυλλάδιο της σειράς 

-  Επιλεγμένων σειρών: περιέχει επιλεγμένες σειρές 
γραμματοσήμων με Φ.Π.Η.Κ., φυλλαράκι σειράς και 
κείμενο 

-  Ολυμπιακών αγώνων: περιλαμβάνει ολυμπιακές 
σειρές γραμματοσήμων που εκδόθηκαν από το 2000 
και μετά 

-  Νέων φιλοτελιστών: περιέχει χρήσιμες πληροφορίες 
για το γραμματόσημο και τον φιλοτελισμό καθώς και 
τυπωμένα τα γραμματόσημα με τις αντίστοιχες 
προθήκες για την τοποθέτησή τους 

-  Φ.Π.Η.Κ.: Περιέχει φύλλα με δυνατότητα προσθήκης 
άλλων για φακέλους πρώτης ημέρας κυκλοφορίας 

46. λογοκριμένη αλληλογραφία (censored 
correpondence) 

47. λουρίδα των τριών (strip of three) 
48. μαξιμοφιλία ή μαξιμαφιλία 

Ο όρος «μάξιμουμ» σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει η 
μέγιστη συσχέτιση, ή «μάξιμουμ» μεταξύ των τριών 
στοιχείων κάρτας, γραμματοσήμου και σφραγίδας. Η 
συλλογή των καρτών μάξιμουμ ξεκίνησε στα τέλη του 
19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου σε ορισμένες χώρες 
επειδή υπήρχε πληθώρα από καρτ-ποστάλ και 
γραμματόσημα με κοινές παραστάσεις. Τελικά γύρω στο 
1930 το συλλεκτικό αυτό είδος είχε διαδοθεί και στην 

Ελλάδα και βασίζεται σε θεματικά κριτήρια. Ο ιδρυτής 
της μαξιμαφιλίας στην Ελλάδα είναι ο συλλέκτης Αλ. 
Κοτοπούλης με πολλαπλές βραβεύσεις των συλλογών 
του.  

49. με κηλίδες και νεφελώματα (spotted and cloudy) 
50. μεταλλική αξία (metal value) 

Λόγω υποτίμησης του νομίσματος της δραχμής, 
καθιερώθηκε για τις επιταγές του εξωτερικού και τα 
δέματα η «μεταλλική αξία». Τα τέλη των 
γραμματοσήμων εξοφλούντο σε συνάλλαγμα ή σε 
δραχμές σύμφωνα με την ισχύουσα ισοτιμία δραχμής-
μεταλλικής αξίας 

51. μετατοπισμένο αριστερά/δεξιά (displaced to left/to 
right) 

52. μη φιλοτελική επισήμανση «χαρτοσήμων-εκπαιδευ-
τικών τελών» 
(non philatelic postmark “fiscals-educational dues”) 

53. μικτή γραμματοσήμανση (mixed stamping) 
H επικόλληση στο φάκελο γραμματοσήμων δύο 
διαφορετικών κρατών. Το κράτος από το οποίο 
ταχυδρομήθηκε με το ελλιπές τέλος και του άλλου 
κράτους στο οποίο παραλήφθηκε ο φάκελος και 
επικολλήθηκε γραμματόσημο συμπληρωματικού τέλους. 
Οι φάκελοι αυτοί αποτελούν αντικείμενο συλλογής.  

54. νέων κτήσεων ή νέων περιοχών (new territories) 
Με την ονομασία «Νέων κτήσεων» ή «Νέων περιοχών» 
αναφέρονται οι εκδόσεις των γραμματοσήμων στην 
Ήπειρο, στη Μακεδονία (Αγ. Όρος, Καβάλα), στη Θράκη 
(Γκιουμουλτζίνα «Κομοτηνή», Δεδέαγατς 
«Αλεξανδρούπολις»), στη Δωδεκάνησο, στα νησιά του 
Αιγαίου (Λήμνο, Ικαρία, Μυτιλήνη, Χίος, Σάμος) και στη 
Μ. Ασία (Σμύρνη).  
Οι περισσότερες από τις εκδόσεις αυτές κυκλοφόρησαν 
κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων 1912-1913 
για τις ταχυδρομικές ανάγκες των εδαφών που 
καταλάμβανε ο Ελληνικός στρατός. Για τις ανάγκες αυτές 
έγιναν εκδόσεις με σειρές:  
α) που έφεραν επισήμανση επί ελληνικών τρεχόντων 

γραμματοσήμων 1911-1913 με εκτυπωμένη την 
ονομασία «Νέων Περιοχών» που απελευθερώνονταν 
(π.χ. Β. Ήπειρος, Διοίκησις Θράκης, Λήμνος), ή τις 
λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ» επί των ιδίων σειρών 
αλλά και επί εκδόσεων ενάριθμων γραμματοσήμων 
(1902) με την ίδια επισήμανση.  
β) που έφεραν επισημάνσεις επί τουρκικών 

γραμματοσήμων (Υπάτη Αρμοστεία Θράκης, Ελληνική 
Διοίκηση Γκιουμουλτζίνας «Κομοτηνής», Ελληνική 
κατοχή Μυτιλήνης) ή βουλγαρικών γραμματοσήμων 
(Ελληνική Διοίκησις-Καβάλας-Δεδέαγατς 
«Αλεξανδρούπολης»). 
γ) που αναφέρονται τέλος σε εκείνες τις εκδόσεις που 

πραγματοποίησαν οι κατά τόπους επαναστατικές 
επιτροπές των περιοχών που κήρυξαν την αυτονομία ή 
ανεξαρτησία τους (Χειμάρρα, Αργυρόκαστρο, Κορυτσά, 
Ερσέκα, Μοσχόπολις, Δωδεκάνησος, Ικαρία) αλλά και 
τοπικές εκδόσεις περιοχών που είχαν ήδη 
απελευθερωθεί, όπως της Σάμου.  
Το έτος 1913 μετά τη λήξη του Πρώτου Βαλκανικού 

Πολέμου και σε ανάμνηση της ανάκτησης των εδαφών 
της Ηπείρου, Μακεδονίας, των νήσων του Αιγαίου και 
της Κρήτης από την Ελλάδα εκδόθηκε η αναμνηστική 
σειρά «Εκστρατεία 1912» που επισημάνθηκε με τις 
επισημάνσεις «Β. Ήπειρος» και «Άγιον Όρος».  
Τα Ιόνια Νησιά είχαν περιέλθει στους Άγγλους το 1814 
όπου και παρέμειναν μέχρι το 1864, οπότε ενώθηκαν με 
την Ελλάδα. Το 1859 εκδίδεται μια σειρά τριών 
γραμματοσήμων με την επιγραφή «Ιονικόν Κράτος» που 
υπήρξε, η σειρά αυτή, προπομπός της Ένωσης των 
Ιονίων Νήσων με την Ελλάδα. 
Η Θεσσαλία, κατά τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897 
και την προσωρινή κατάληψή της από τους Τούρκους, 
εξέδοσε σειρά τουρκικών γραμματοσήμων 5 αξιών, 
οκταγώνου σχήματος, που χρησιμοποιήθηκαν από τα 
τουρκικά στρατεύματα στις κατεχόμενες περιοχές. Τα 
γραμματόσημα αυτά δεν αποτελούν Ελληνική σειρά.  
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Κατά τη μακρά διαδρομή των δεκαετιών (1859-1947) 
στις οποίες αναφέρονται οι εκδόσεις των 
γραμματοσήμων των «Νέων Περιοχών» έχει 
σκιαγραφηθεί η εξελικτική πορεία της δημιουργίας του 
νεότερου Ελληνικού κράτους.   

55. οικονομική πλευρά (economical aspect) 
O συλλέκτης γραμματοσήμων κάνει μια καλή οικονομική 
τοποθέτηση χωρίς η τοποθέτηση αυτή να είναι ο 
ουσιώδης σκοπός της συλλογής. Συλλέγει από 
ευχαρίστηση και αγάπη για το γραμματόσημο. Ο 
αποταμιευτής σε αντίθεση αγοράζει γραμματόσημα για 
επένδυση χρημάτων μόνο.  

56. όνομα χαράκτη (engraver’s name) 
57. οξειδωμένο (oxidised) 
58. οξειδωμένες γωνίες (oxidised corners) 
59. ορθογώνιο πλαίσιο (boxed with angled corners) 
60. περίγραμμα πλαισίου (border line of the frame) 
61. πλύσιμο (washing) 
62. πραγματογνωμοσύνη (appraisal by an expert) 

Ο πραγματογνώμονας είναι ο επιστήμονας του 
φιλοτελισμού στον οποίο καταφεύγει κανείς προκειμένου 
να εξακριβώσει τη γνησιότητα και αρτιότητα ενός 
σπάνιου γραμματοσήμου  

63. προδιαγραφές, χαρακτηριστικά (specifications) 
Κάθε γραμματόσημο χαρακτηρίζεται από ορισμένα 
συστατικά στοιχεία τα οποία είναι: η παράσταση, το 
σχήμα, οι διαστάσεις, ο χρωματισμός, το χαρτί, η 
μέθοδος εκτύπωσης, τα περιθώρια, η οδόντωση, το 
υδατόσημο, οι αριθμοί ελέγχου. Η επεξήγηση αυτών 
στους αντίστοιχους όρους. 

64. πλήρης σειρά (complete set) 
65. σπανιότητα (rarity) 
66. στοιχειοθεσία (type-setting) 
67. συλλογή (collection) 

α. παγκόσμια: οι πρώτοι συλλέκτες μάζευαν 
γραμματόσημα από όλο τον κόσμο. Η συλλογή αυτή 
σήμερα είναι αδύνατη τόσο από πλευράς δαπάνης 
όσο και από πλευράς παρακολούθησης των 
εκδόσεων 

β. Ενός κράτους ή περισσοτέρων: το ενδιαφέρον των 
συλλεκτών μεταστράφηκε στη συλλογή 
γραμματοσήμων ενός ή περισσοτέρων κρατών. 
Όμως κι αυτή είναι δαπανηρή και επομένως ο 
συλλέκτης περιορίζοντας τη συλλογή του χρονικά 
αρχίζει από τις νεότερες εκδόσεις. 

γ. Θεματική: Αυτή βασίζεται σε ένα θέμα της 
παράστασης των γραμματοσήμων πάντα το ίδιο. Το 
συλλεκτικό πεδίο των θεματικών συλλογών είναι 
απέραντο με παραδείγματα όπως: ζώα του δάσους, 
έντομα και ο κόσμος τους, ερυθρός σταυρός, 
ποδήλατο, τοπία και μνημεία, ελληνικά μονόφυλλα, 
κ.λπ. 

68. συλλογή και κατάρτισή της (collection and its 
formation) 
α. καθορισμός βάσης της συλλογής: τα γραμματόσημα 

μιας συλλογής πρέπει να έχουν ένα δεσμό και μια 
συνοχή μεταξύ τους. Ο δεσμός πρέπει να είναι 
εθνικός, δηλαδή γραμματόσημα ενός έθνους, είτε 
τοπικός δεσμός, δηλαδή γραμματόσημα τοπικής 
περιοχής, είτε συνδέονται από το θέμα της 
παράστασης. Το πεδίο εκλογής της βάσης είναι 
εκτεταμένο όπως συλλογή γραμματοσήμων ενός ή 
περισσοτέρων κρατών ή χωρών μιας ηπείρου ή μιας 
περιοχής της ηπείρου, όπως της Ευρώπης.  

β. ασφράγιστα ή σφραγισμένα: τα ασφράγιστα είναι 
ωραιότερα επειδή η εικόνα τους είναι καθαρή, 
αποκτώνται ευκολότερα σε σειρές ολόκληρες στην 
ονομαστική τους αξία από την Ταχυδρομική 
Υπηρεσία. Τα σφραγισμένα είναι συλλεκτικά 
αντικείμενα επειδή εκπλήρωσαν την αποστολή τους 
και έχουν μια ιστορία που σημειώνεται με την 
σφραγίδα που φέρουν. Τα σφραγισμένα 
γραμματόσημα προσφέρονται για μελέτη και το 
σπουδαιότερο είναι ότι δεν έχουν γόμμα που μπορεί 

να καταστρέψει τα γραμματόσημα διαβρώνοντάς τα 
ή οξειδώνοντάς τα.  

γ. ταξινόμηση συλλογών: σε ειδικά βιβλία τα κλασσέρ. 
(βλ. κλασσέρ)  Η καλύτερη τοποθέτηση γίνεται σε 
λευκώματα που περιέχουν έναν αριθμό φύλλων με 
σύστημα που μπορεί κανείς εύκολα να αφαιρεί και 
να προσθέτει φύλλα. (βλ. λεύκωμα).  

69. σφάλμα στοιχειοθεσίας (type-setting error) 
70. σφραγιδοφιλία 

η συλλογή διαφόρων ταχυδρομικών σφραγίδων επάνω 
σε φακέλους. Διακρίνονται οι προ-γραμματοσημικές 
ταχυδρομικές σφραγίδες που χρησιμοποιήθηκαν πριν 
από την έκδοση των γραμματοσήμων και οι μετά-
γραμματοσημικές, μετά την έκδοση των 
γραμματοσήμων  
α. Οι προγραμματοσημικές περιόδου 1821-1861 κατη-
γοριοποιούνται σε:  

• σφραγίδες Γενικού Ταχυδρομείου (1828-1861) - 
General Post Office postmarks 

• σφραγίδες προφιλοτελικές (1834-1861) - 
Prefilatelic postmarks 

• σφραγίδες Ελλ. Ταχυδρομικών Γραφείων 
Εξωτερικού - Hellenic Post Office Abroad 

• σφραγίδες Προξενικές - Consulate postmarks 
      Οι της περιόδου 1861-1941 κατηγοριοποιούνται σε:  
• σφραγίδες κατ’ αύξοντα αριθμό Ταχυδρομικού 
Γραφείου (1861-1905) - Cancellations by Post 
Office Number 

• σφραγίδες περιστασιακών ακυρώσεων - 
Occasional cancellations 

• σφραγίδες νέων κτήσεων/περιοχών - new 
territories postmarks 

• σφραγίδες τηλεγραφικές - Telegraphic 
cancellations 

• σφραγίδες πρώτων πτήσεων (1916-1941) - First 
flights 

β. Οι μεταγραμματοσημικές σφραγίδες από φιλοτελι-
κής άποψης διακρίνονται σε:  

• αεροπορικές - airpost stamp 
• αεροπορικού ταχυδρομικού γραφείου - air mail 

office 
• αναμνηστικές - commemorative 
• ατμοπλοϊκές - shipping 
• δημοτικών ταχυδρομικών γραφείων - municipal 

post office 
• διαφημιστικές - advertising 
• ελέγχου - control 
• έναρξης ταχυδρομικού γραφείου - starting of post 

office 
• ιδιωτικές - private 
• πρώτης ημέρας κυκλοφορίας νέων σειρών - first 

day circulation of new sets 
• πρώτων πτήσεων - first flights (πρώτη πτήση με 
ΤΑΕ - 1947) 

•  σιδηροδρομικές - railroad 
• στρατιωτικών ταχυδρομικών γραφείων - military 

post office 
• χαριστικές - postmark by order 

71. ταξινόμηση γραμματοσήμων (classification of the 
stamps) 

72. ταχυδρομημένος φάκελος (posted cover) 
73. ταχυδρομικό γραφείο/υπηρεσία (post-office) 
74. ταχυδρομικό δελτάριο (postal card) 
75. ταχυδρομική επιταγή (postal order) 
76. ταχυδρομικό τέλος (postal rate) 

Το ταχυδρομικό ποσό που καταβάλλεται για την αγορά 
γραμματοσήμων προκειμένου να επικολληθούν στην 
αλληλογραφία ή σε αντικείμενα με σκοπό την αποστολή 
τους σε παραλήπτες εντός ή εκτός Επικράτειας. 
Υπάρχουν τέλη εσωτερικού, εξωτερικού, συστημένων, 
express, κ.α. 

77. τυπωμένο στη γόμμα (printed in gum) 
78. τυπωμένο στις δύο όψεις (printed on both sides) 
79. υδατόσημο κορώνα (watermark crown) 
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φάκελος για την προβολή επετείων ή γεγονότων με 
σχετική παράσταση. Ο φάκελος σφραγίζεται με ειδική 
αναμνηστική σφραγίδα. 

80. φιλοτελική επισήμανση (philatelic postmark) 
81. φιλοτελικό αντικείμενο (philatelic item) 
82. φιλοτελικός χαρακτηρισμός (philatelic 

characterization) 
Από φιλοτελική άποψη τα γραμματόσημα είναι: 
α. ασφράγιστα ή αμεταχείριστα με: 
• πλήρη γόμα χωρίς γομόχαρτο 
• πλήρη γόμα με γομόχαρτο 
• χωρίς γόμμα 
• ξαναγομαρισμένα 
β. σφραγισμένα ή μεταχειρισμένα 
• επί φακέλου ή επί επιστολής ή επί επιστολικών 

δελταρίων 
• ελεύθερα εκτός φακέλου 
γ. όσα εκδόθηκαν επίσημα χωρίς όμως να κυκλοφορή-

σουν 
83. φιλοτελικές πληροφορίες (philatelic information) 

• σκοπός έκδοσης: μπορεί να είναι για κανονική 
ταχυδρομική χρήση, για αεροπορική ή για ανάμνηση 
γεγονότος 

• ιστορικό της παράστασης: έχει ενδιαφέρον για τον 
συλλέκτη θεματικών συλλογών 

• ημέρα κυκλοφορίας: έχει ενδιαφέρον η σφραγίδα 
πρώτης ημέρας κυκλοφορίας 

• διάρκεια κυκλοφορίας: τα γραμματόσημα 
αεροπορικής χρήσης και τα κανονικά κυκλοφορούν 
μέχρι εξάντλησής τους. Τα αναμνηστικά έχουν 
καθορισμένο χρόνο κυκλοφορίας. 

Δ.Π. 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

1
PT έλα κι εσύ 

1. Μια documentalist  τεκμηριώτρια 
Μετά από έρώτημα που έθεσε η Κατερίνα Τοράκη και ύστερα από 
σχετική συζήτηση, το ΓΕΣΥ υιοθέτησε τα ελληνικά ισοδύναμα των 
όρων: 

documentalist {m.} -> τεκμηριωτής 
documentalist {f.} -> τεκμηριώτρια 

2. resilience surrogate  υποκατάστατο 
επανατακτικότητας 

Μετά από ηλ-μήνυμα της Μαρίας Αλεμπάκη, σε συνέχεια του 
αιτήματός της για τον όρο resilience την απόδοση του οποίου  

resilience  επανατακτικότητα 
δημοσιεύσαμε στο φύλλο αρ. 124, με νέο αίτημα την απόδοση του 
όρου resilience surrogate, υιοθετήθηκε ότι, στο συγκείμενο της 
επανατακτικότητας, για την απόδοση του surrogate ως επιθέτου 
είναι  κατάλληλο το επίθετο υποκατάστατος, ενώ για το surrogate 
ως ουσιαστικό είναι κατάλληλο το ουσιαστικό υποκατάστατο, 
δηλαδή: 

resilience surrogate  υποκατάστατο επανατακτικότητας 
surrogate resilience  υποκατάστατη επανατακτικότητα 

3. Αποτελέσματα της Κρίσης Μελών αρ.12 
Με τη διαδικασία της Κρίσης Μελών (αρ.12) το ΓΕΣΥ υιοθέτησε την 
πλειοψηφήσασα πρόταση:  

literate  εγγράμματος 
illiterate  αγράμματος 
literacy  εγγραμματοσύνη 
illiteracy  αγραμματοσύνη 

4. Αποτελέσματα της Κρίσης Μελών αρ.13 
Με τη διαδικασία της Κρίσης Μελών (αρ.13) το ΓΕΣΥ υιοθέτησε την 
πλειοψηφήσασα πρόταση:  
〈γεωλογία〉 shakemap, intensity map  σεισογραφικός χάρτης 

                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

5. Αποτελέσματα της Κρίσης Μελών αρ.14 
Με τη διαδικασία της Κρίσης Μελών (αρ.14) το ΓΕΣΥ υιοθέτησε 
την ισοδυναμία: 
time-lapse photography  χρονορροϊκή φωτογράφιση, 

φωτογράφιση χρονορροής 
Άλλοι όροι με το συνθετικό (επίθετο) time-lapse:  

time-lapse recording  χρονορροϊκή εγγραφή 
time-lapse microscope  χρονορροϊκό μικροσκόπιο 
time-lapse microscopy  χρονορροϊκή μικροσκοπία 
time-lapse phonography  χρονορροϊκή φωνογραφία 

6. Αποτελέσματα της Κρίσης Μελών αρ.15 
Ισοδυναμίες γεωλογικών όρων (Κρίση Μελών αρ.15): 

Αγγλικός όρος Πλειοψηφήσασα πρόταση 
mineral resource ορυκτός πόρος. 
indicated mineral 
resource 

δεικνυόμενος ορυκτός πόρος 

inferred mineral 
resource 

υποθετικός ορυκτός πόρος 

measured mineral 
resource 

μετρημένος ορυκτός πόρος 

ore reserve ορυκτό απόθεμα 
probable ore reserve πιθανό (ορυκτό) απόθεμα τάδε 
proved ore reserve βεβαιωμένο απόθεμα τάδε 
modifying factor παράγοντας μετατροπής 

 
Το ΓΕΣΥ υιοθέτησε την πλειοψηφήσασα πρόταση, με την 
προσθήκη στον όρο δεικνυόμενος ορυκτός πόρος του δεκτού 
συνώνυμου όρου ενδεικνυόμενος ορυκτός πόρος. 

7. Αποτελέσματα της Κρίσης Μελών αρ.16 
Ισοδυναμίες γεωλογικών όρων (Κρίση Μελών αρ.16): 

Αγγλικός όρος Πλειοψηφήσασα πρόταση 
lamina έλασμα 
lamination ελασμάτωση 
planar lamination επίπεδη ελασμάτωση 
parallel lamination παράλληλη ελασμάτωση 
horizontal lamination οριζόντια ελασμάτωση 
undulated lamination κυματοειδής ελασμάτωση 
cross-lamination διασταυρούμενη ελασμάτωση 

 
Το ΓΕΣΥ υιοθέτησε την πλειοψηφήσασα πρόταση, με την 
προσθήκη στον όρο διασταυρούμενη ελασμάτωση του δεκτού 
συνώνυμου όρου σταυροελασμάτωση 

Κ.Β. 
 

«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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Συντάκτες φύλλου:  Κώστας Βαλεοντής, Μαρία Καρδούλη, Δημήτρης 

Παναγιωτάκος 
Εκδοτική Ομάδα:  Κώστας Βαλεοντής, Θεόφιλος Βαμβάκος, 

Άννα Νικολάκη, Κατερίνα Ζερίτη, Τάνια Βαλεοντή 
Τηλέφωνα:  6974321009, 210-8662069 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http://www.eleto.gr/gr/orogramma.htm  
Γίνονται δεκτές συνεργασίες. Απαραίτητες προϋποθέσεις τα κείμενα να 
είναι σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, σύντομα και έτοιμα για 
δημοσίευση δίχως να απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία. 
Τα δημοσιεύματα που προσυπογράφονται με αρχικά απηχούν τις 
προσωπικές απόψεις του/της συντάκτη/συντάκτριάς τους, το πλήρες 
όνομα του/της οποίου/οποίας περιλαμβάνεται στους συντάκτες του 
εκάστοτε φύλλου. 
Τα θέματα των άρθρων της «ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ» έχουν συζητηθεί στο 
ΓΕΣΥ και η δημοσίευση γίνεται ύστερα από απόφασή του. 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή κειμένων του «Ο» με 
την υποχρέωση αφενός να αναφέρεται η πηγή των κειμένων και 
αφετέρου, προκειμένου περί ολόκληρων άρθρων, να εξακολουθήσουν 
αυτά να διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς καμιά 
δέσμευση· σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται άδεια της ΕΛΕΤΟ. 
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Λατινογράφηση της ελληνικής 
αισθητική αλλοίωση και αδιαφάνεια 

«…Οι λέξεις – από μόνες τους – δεν σημαίνουν τίποτα!  
Οι λέξεις είναι:  
– είτε ομάδες διαδοχικών ήχων (φθόγγων) που παράγονται 

από τον λάρυγγα, διαμορφώνονται από την φωνητική συσκευή 
και εκπέμπονται από το στόμα (και τη μύτη) του ανθρώπου, 
αλλά και συλλαμβάνονται από το αυτί και αποθηκεύονται στον 
εγκέφαλο ως ακουστικές εικόνες μαζί με τον τρόπο παραγωγής 
τους από τα μέρη του σώματος που συμμετέχουν στην 
δημιουργία τους (κιναισθητικές εικόνες) 

– είτε οι ζωγραφιές αυτών των φθόγγων πάνω σε κάποιο υλικό 
μέσο (π.χ. πάνω σε μια πέτρα, στο μάρμαρο μιας κολόνας, 
στον πάπυρο ή στην περγαμηνή ενός αρχαίου βιβλίου, στο 
χαρτί, στην οθόνη ενός υπολογιστή ή ενός κινητού), που 
συλλαμβάνονται από το μάτι και αποθηκεύονται στον εγκέφαλο 
ως οπτικές εικόνες 

– είτε οι «άυλες» μορφές1 με τις οποίες παριστάνονται αυτοί οι 
ήχοι ή αυτές οι ζωγραφιές μέσα στα ηλεκτρικά ρεύματα των 
καλωδίων ή στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία των οπτικοακουστικών 
μέσων πριν φτάσουν στα αυτιά μας ή στα μάτια μας. 

Καί στις τρεις περιπτώσεις, όμως, τις λέξεις μόνο ο ανθρώπινος 
νους τις (έχει) κάνει να σημαίνουν αυτό που σημαίνουν. 
Είναι αλήθεια ότι «νους ορά και νους ακούει»2 και ότι χωρίς την 
νοητική επεξεργασία θα ήταν άχρηστες οι πληροφορίες που 
συλλαμβάνουν τα αισθητήρια όργανα. Από τον νό-ο (νου) 
παράγεται το νο-έω (νοώ), που πρωταρχικά σήμαινε «βλέπω» και 
αργότερα «αντιλαμβάνομαι με τον νου». Και όταν ο άνθρωπος εν-
νοεί τότε «φέρνει ή έχει μέσα στην σκέψη του / στον νου του / στο 
μυαλό του» τα ερεθίσματα που προέρχονται από τις ιδιότητες των 
αντικειμένων, των οντοτήτων του εξωτερικού κόσμου – του 
κόσμου «έξω από τον νου του» – και σχηματίζει τις έν-νοιές τους. 
Κάθε μία από αυτές τις έννοιες – τις «αντανακλάσεις», δηλαδή, των 
αντικειμένων στον νου του – τις έχει αντιστοιχίσει ή τις αντιστοιχίζει 
με μία ή περισσότερες λέξεις. Και κάθε τέτοια λέξη ή ομάδα 
λέξεων (φράση) που είναι αντιστοιχισμένη με μία έννοια είναι ένας 
όρος, είτε πρόκειται για έννοια της γενικής γλώσσας είτε για έννοια 
κάποιας από τις ειδικές γλώσσες που υπάγονται στην γενική 
γλώσσα. Ποιος καθορίζει όμως αυτήν την αντιστοιχία; Η απάντηση 
είναι: ο νους του ανθρώπου. Κάθε όρος βασίζεται σε μία ή 
περισσότερες συμφωνίες ή συμβάσεις· συμφωνίες μεταξύ των 
λίγων ή πολλών ατόμων που χρησιμοποίησαν ή χρησιμοποιούν τον 
όρο. 
……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….. 

» Μπορούμε να πούμε ότι οι λέξεις είναι «συμφωνημένα» σύμβολα· 
γεννιούνται στον νου του ανθρώπου για να αποδώσουν έννοιες· 
κωδικεύονται και εξωτερικεύονται με την ομιλία και εμφανίζουν 
επομένως ακουστική αισθητική (ακουστικές εικόνες)· κωδικεύονται 
και εξωτερικεύονται με τη γραφή και εμφανίζουν, επομένως, οπτική 

                                                 
1  που αν εξεταστούν αυστηρά δεν είναι «άυλες» 
2 «Νοῦς ὁρᾷ καὶ νοῦς ἀκούει· τἂλλα κωφὰ καὶ τυφλά.» (Επίχαρμος, κωμικός 
ποιητής και φιλόσοφος από την Κω, 540–450 π.Χ.) – Λέξεις και φράσεις 
παροιμιώδεις, Τάκης Νατσούλης 

αισθητική (οπτικές εικόνες)· κωδικεύονται και εξωτερικεύονται και 
με άλλα συστήματα και εμφανίζουν επομένως και άλλου είδους 
αισθητική· ταυτόχρονα, όμως, όλα αυτά τα εξωτερικά σύμβολα, 
όλες αυτές οι εικόνες, εσωτερικεύονται με αποτέλεσμα στον νου 
του ανθρώπου να συνδέονται μεταξύ τους αδιαχώριστα: νοήματα, 
ακούσματα κι οράματα... 
Σαν σκέφτεσαι μια λέξη, ταυτόχρονα την «ακούς» και την 
«βλέπεις». Και "νοιώθεις" πίσω της την έννοια ή τη σειρά από 
έννοιες που αυτή αντιπροσωπεύει. Αν η λέξη είναι ειδικός όρος η 
έννοια – κατά κανόνα – είναι μία, αν είναι λέξη της γενικής 
γλώσσας τότε οι έννοιες μπορεί να είναι πολλές και ο νους 
μπορεί να «πηδάει» από την μία στην άλλη και από ένα 
συγκείμενο ή θεματικό πεδίο σε άλλο, εφόσον έχει γνώση των 
εννοιών αυτών και των αντίστοιχων θεματικών πεδίων, εφόσον, 
δηλαδή, είναι γνώστης των αντίστοιχων συμφωνιών. Μόνο οι 
λειτουργικές λέξεις δεν έχουν «πίσω» τους έννοιες, εκτός από 
αυτήν της λειτουργίας τους…» 
Τα παραπάνω είναι δύο αποσπάσματα από την ανακοίνωση:  
«Γιατί κλοτσάτε τους όρους;»3 στο 9ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα 
και Ορολογία», Αθήνα, 7–9 Νοεμ. 2013. 
Ας έρθουμε τώρα στη σημερινή μορφή της ελληνικής γλώσσας, με 
την μη φωνητική γραφή της, με το ελληνικό αλφάβητο και με την 
ιστορική ορθογραφία της. Η τελευταία, αναδεικνύοντας όλα τα 
εννοιολογικώς διαφοροποιητικά μορφολογικά χαρακτηριστικά 
(ρίζες, προθήματα, επιθήματα, καταλήξεις, ειδικά συνθετικά) της 
ελληνικής, συμβάλλει τα μέγιστα στην υπαγωγή των λέξεων στις 
οικογένειες στις οποίες αυτές ανήκουν προσδίδοντας έτσι 
διαφάνεια στις λέξεις και στους όρους, δηλαδή εναργέστερη 
γραφική παράσταση των εννοιών από αυτούς. 
Όταν πρωτοδιαβάζεις έναν νεοελληνικό σύμπλοκο όρο (το 80% 
περίπου των όρων είναι σύμπλοκοι), που – εξ ορισμού – είναι είτε 
μια ελληνική σύνθετη λέξη είτε μια ελληνική φράση αποτελούμενη 
από δύο ή περισσότερες λέξεις), δεν τον αντιλαμβάνεσαι – τις 
περισσότερες φορές – ως ένα αυθαίρετα συμφωνημένο σύμβολο 
της έννοιας που αυτός αντιπροσωπεύει, αλλά προσπαθείς να 
διακρίνεις πίσω από αυτόν την έννοια αυτή. Για τον σκοπό αυτόν 
επιστρατεύεις όλους τους γλωσσικούς κανόνες της ελληνικής 
(κανόνες φωνολογικής, γραμματικής και ορολογικής ανάλυσης και 
κανόνες σύνθεσης, παραγωγής και σύνταξης, τους οποίους 
κατέχεις ως γνώστης της ελληνικής). Και μπορεί να μην καταλάβεις 
(μόνο από τον όρο) τη νέα έννοια, διακρίνεις όμως κάποια 
ουσιώδη χαρακτηριστικά της. Ώστε, μόλις σου κάνουν γνωστή την 
έννοια (με μια περιγραφή ή έναν ορισμό), αναγνωρίζοντας τα 
χαρακτηριστικά αυτά, «δένεις» αμέσως, στο νου σου, την 
ακουστική και τη γραπτή μορφή του όρου με την έννοια.  
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Είναι δεδομένο ότι μια ομιλούμενη γλώσσα μπορεί να καταγραφεί 
με διάφορα συστήματα γραφής· επομένως, σε κάθε ένα από αυτά, 
μια λέξη ή ένας όρος, χωρίς να αλλάζει φωνητική μορφή (και 
ακουστική αισθητική), θα έχει διαφορετική γραπτή μορφή· και 
επομένως διαφορετική οπτική αισθητική. Η αλφαβητική γραφή της 
ελληνικής χρονολογείται από τον 8ο αιώνα .π.Χ. έχει δηλαδή ζωή 
28 αιώνων. Στη διάρκεια αυτών των αιώνων πέρασε από την 
αρχικά μεγαλογράμματη γραφή στην μικρογράμματη γραφή – με 
τους τόνους και τα πνεύματα – και, τελευταία, στο μονοτονικό 
σύστημα. 
Με μια μικρή ορθολογική βελτίωση του μονοτονικού, η σημερινή 
ελληνική γραφή θα βρίσκεται σε ένα στάδιο που αφενός θα 
αναδεικνύει τα μορφολογικά στοιχεία που διατήρησε μέχρι σήμερα 
η ιστορική ορθογραφία της και αφετέρου θα αποδίδει καλύτερα 
τον δυναμικό τονισμό των λέξεων μέσα στα εκφωνήματα στα 
οποία αυτές εμπεριέχονται. Κατά τη γνώμη του γράφοντος, δεν 
είναι δυνατόν να γίνουν περαιτέρω απλοποιήσεις της 
ελληνικής γραφής χωρίς σημαντικές απώλειες. 
Μεγάλες συζητήσεις γίνονται κάθε τόσο στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης για τα γκρίκλις και την λατινογράφηση της ελληνικής, 
όπου μια πολύ μικρή μειονότητα ομιλητών της ελληνικής 
υποστηρίζει τα γκρίκλις ως «σύστημα γραφής» της ελληνικής 
περίπου ισότιμο με το καθιερωμένο ανά τους αιώνες σύστημα 
γραφής με το ελληνικό αλφάβητο. Ας προσπαθήσουμε να 
διαβάσουμε την ακόλουθη πρόταση γραμμένη στο λατινικό 
αλφάβητο και στην απλούστερη δυνατή γραφή (για να έχει και 
νόημα η καταφυγή στο λατινικό αλφάβητο, που τόσο συμπαθούν οι 
φίλοι των γκρίκλις: δηλ. χωρίς κανόνες ορθογραφίας): 

I grafi tis elinikis me to eliniko alfavito exi ali esthitiki apo ti 
grafi tis me to latiniko alfavito. 

Τί λέει; Με ελληνική γραφή, λέει: 
Η γραφή της ελληνικής με το ελληνικό αλφάβητο έχει άλλη 
αισθητική από τη γραφή της με το λατινικό αλφάβητο. 

Κοιτάζοντας κανείς αυτήν την πρόταση γραμμένη με το ένα και με 
το άλλο «σύστημα γραφής», έχει καμιά αμφιβολία για το νόημά της; 
Ότι δηλαδή πρόκειται για δύο διαφορετικές «αισθητικές»;  
Και γεννιέται το ερώτημα: Για ποιο λόγο κάποιος που γνωρίζει την 
ελληνική γλώσσα να προτιμήσει τη γραφή της με λατινικούς 
χαρακτήρες, αν δεν τον αναγκάζουν οι συνθήκες να το κάνει (π.χ. 
έλλειψη κατάλληλου εξοπλισμού); Γιατί να προτιμήσει μια αισθητική 
τόσο διαφορετική από την πατροπαράδοτη αισθητική της ελληνικής 
γλώσσας γραμμένης με το δικό της αλφάβητο; Συχνά η απάντηση 
που δηλώνεται ρητά ή υπονοείται είναι: γιατί έτσι δεν εφαρμόζει 
κανόνες ορθογραφίας και γράφει πιο γρήγορα. Εδώ βρίσκεται το 
«όφελος» της λατινογράφησης: η απαλλαγή από τους κανόνες 
ορθογραφίας της ελληνικής!. 
Το θέμα, όμως, της διαφορετικής αισθητικής δεν είναι το 
σοβαρότερο. Σοβαρότερο είναι το ότι η λατινογράφηση της 
ελληνικής (χωρίς κανόνες ορθογραφίας) εξισώνει (γραπτώς) 
διαφορετικές ρίζες και προσφύματα, διαφορετικές κλιτικές και 
παραγωγικές καταλήξεις, διαφορετικούς ενικούς και πληθυντικούς 
αριθμούς, διαφορετικά γένη και πρόσωπα ή ακόμα και διαφορετικά 
μέρη του λόγου, καθιστώντας έτσι την αναγνώριση και κατανόηση 
των ελληνικών λέξεων πάρα πολύ εξαρτημένη από το συγκείμενο, 
προσθέτοντας δηλαδή μεγάλη αδιαφάνεια στη γραπτή μορφή της 
νέας ελληνικής. 
Στις λέξεις της προηγούμενης πρότασης: 

I = «η», «ή» ή «οι»; 
grafi = «γραφή», «γραφεί» ή «γράφει»; 
tis = «της» ή «τις»; 
ali =  «άλλη» ,«άλλοι» ή «αλί»; 
esthitiki = «αισθητική» ή «αισθητικοί»; 
apo =  «από» ή «άπω»; 

Στην ανάγνωση της ελληνικής, όταν αυτή είναι γραμμένη με το δικό 
της αλφάβητο (που γι’ αυτό και λέγεται ελληνικό), ο αναγνώστης 
αναγνωρίζει, καθώς προχωρεί, έναν–έναν τους λεκτικούς τύπους 
που συναντά και αποκτά γνώση του τι θα ακολουθήσει, ενώ όταν 
αυτή είναι γραμμένη με το λατινικό αλφάβητο, συχνά ο αναγνώστης 
θα συναντά διλήμματα και θα αποφασίζει για την ταυτότητα του 
λεκτικού τύπου που μόλις διάβασε μόνο αφού διαβάσει τον 
επόμενο ή και περισσότερους από έναν επόμενους λεκτικούς 
τύπους. 
Έτσι, π.χ. για την πρόταση που εξετάσαμε, στην πρώτη 
περίπτωση, ο αναγνώστης αρχίζοντας την ανάγνωση από το 
ελληνικό «Η», το αναγνωρίζει ως το άρθρο του θηλυκού στον ενικό 
και αναμένει ότι θα ακολουθήσει όνομα ή ονοματική φράση θηλυκού 
γένους στον ενικό και πράγματι ακολουθεί η «γραφή»· η επόμενη 

λέξη («της») αναγνωρίζεται αμέσως ως γενική ενικού του θηλυκού 
άρθρου και αναμένεται να ακολουθήσει θηλυκό όνομα σε γενική 
πτώση· και πράγματι ακολουθεί το ουσιαστικό «ελληνικής». 
Στη δεύτερη περίπτωση, αρχίζοντας από το λατινικό «Ι» έχει το 
τρίλημμα: για ποιο από τα τρία ενδεχόμενα πρόκειται: «η», «ή» ή 
«οι»;· αλλά και αφού διαβάσει τη δεύτερη λέξη «grafi» 
εξακολουθεί να έχει το δίλημμα: πρόκειται για την ονοματική φράση 
«η γραφή» ή μήπως για τήν διαζευκτική ρηματική φράση «ή 
γράφει»;. Αλλά και με την επόμενη λέξη (tis) δεν αίρεται το 
δίλημμα: πρόκειται για τη φράση «η γραφή της» (και θα 
ακολουθηθεί από τη γενική ενός θηλυκού ουσιαστικού) ή μήπως 
για τη φράση «ή γράφει τις» (και θα ακολουθηθεί από την 
αιτιατική πληθυντικού ενός θηλυκού ουσιαστικού); Μόνο όταν 
διαβάσει την επόμενη λέξη «elinikis» και την αναγνωρίσει ως 
γενική αντικειμενική που αποτελεί προσδιορισμό της λέξης 
«grafi» ως ονόματος θα αποφασίσει ότι πρόκειται για το 
ουσιαστικό «γραφή» και όχι για το ρήμα «γράφει» όπως π.χ. σε 
μια πρόταση σαν αυτή: «Ή γράφει τις απαντήσεις ο εξεταζόμενος ή 
τις λέει προφορικά». 
Σήμερα, λοιπόν, κάποιος γνώστης της ελληνικής, όταν διαβάζει 
ένα λατινογραφημένο, με αυτόν τον τρόπο, κείμενο, συχνά, για να 
διακρίνει τη λέξη που μόλις διάβασε, χρειάζεται το συγκείμενο που 
ακολουθεί, κάτι που δεν συμβαίνει με τη σημερινή ιστορική γραφή 
της ελληνικής, με την οποία ο αναγνώστης αναγνωρίζει σχεδόν 
όλες τις λέξεις από τη μορφή τους και όχι μέσω των επόμενων 
λέξεων του συγκειμένου. Φυσικά, υπάρχει και στην ελληνική 
γραφή η ομωνυμία με τα διάφορα ομόγραφα, αλλά εκεί είναι 
πολύ περιορισμένα, ενώ στη λατινογράφηση τα ομόγραφα, όπως 
προκύπτει από τα παραπάνω, είναι πολλαπλάσια. 
Ας υποθέσουμε ότι κάποια στιγμή στο μέλλον οι «οπαδοί» των 
γκρίκλις θα αποτελούν την πλειονότητα των ομιλητών της 
ελληνικής και η μοιραία «γλωσσική αλλαγή» θα απαιτήσει να 
καθιερωθεί η λατινογράφηση της ελληνικής. Τότε τα λεξικά θα 
προσαρμοστούν ανάλογα. Με την εξομοίωση πολλών κλιτικών 
καταλήξεων ονομάτων και ρημάτων (όπως των: -η, -οι, -ει, -υ που 
θα γίνουν όλα -i) αν η σημερινή λημματογράφηση δεν αλλάξει θα 
είναι δύσκολο να οδηγηθεί ο αναγνώστης από έναν τύπο στο 
κατάλληλο λήμμα. Έτσι, μάλλον θα πρέπει να λημματογραφηθούν 
όλοι οι τύποι και τα λήμματά τους πολύ πιθανό να έχουν τη μορφή 
που έχει το παρακάτω λήμμα: 

poli 1. us. megalos ikismos me pano apo 10.000 
katikus (< πόλη) 2. epir. se megali posotita (< πολύ) 
3. epith. thil. enik. megali se arithmo, plithos i 
posotita (< πολλή) 4. epith. ars. plith. megali se 
arithmo, plithos i posotita (< πολλοί) 5. us. ars. plith. 
ta dio akra tu aksona enos peristrefomenu somatos 
(< πόλοι) 6. us. ars. plith. ta mikra tu alogu, tu 
gaidaru, tu mulariu (< πώλοι). 

Πώς σας φαίνεται; Πόση πληροφορία έχει χαθεί από αυτήν τη 
«συρρίκνωση» της γραφής της ελληνικής γλώσσας;  
Ίσως μας πει κάποιος οπαδός της λατινογράφησης ότι: «σήμερα, ο 
αναγνώστης ενός λατινογραφημένου κειμένου όπου συναντά τον 
λεκτικό τύπο poli δυσκολεύεται γιατί δεν έχει στον νου του 
αποθηκευμένο τον τύπο αυτό, γι’ αυτό ανατρέχει, αναζητεί και τον 
συνδέει με τις ήδη αποθηκευμένες εικόνες για τους τύπους: πόλη, 
πολύ, πολλή, πολλοί, πόλοι, πώλοι και μέσω αυτών αποφασίζει 
με ποια έννοια να τον συνδέσει. Στο μέλλον, όμως δεν θα 
χρειάζεται να έχει στον νου του όλες αυτές τις εικόνες, αλλά θα έχει 
μόνο μία: poli…» Η απάντησή μας είναι ότι: «Ναι, θα έχει μόνο την 
οπτική εικόνα του τύπου poli. Θα χρειάζεται, όμως, κάθε φορά που 
θα συναντά αυτόν τον τύπο στη γραφή, να χρησιμοποιεί και 
διάφορους «αλγορίθμους» για να τον αναγνωρίσει και να 
αποφασίσει ποια από τις πιο πάνω 6 σημασίες έχει ο τύπος που 
μόλις διάβασε.». 
Συνοψίζοντας: η λατινογράφηση της ελληνικής γλώσσας (με ή 
χωρίς κανόνες ορθογραφίας) αλλοιώνει σημαντικά την 
πατροπαράδοτη οπτική αισθητική της, ενώ η ισοπεδωτική 
εξάλειψη των κανόνων ορθογραφίας συντελεί σε απαράδεκτα  
μεγάλη αδιαφάνεια των λέξεων και εξάρτηση της αναγνώρισής 
τους από το συγκείμενο. Ας αφήσουν, λοιπόν, οι ολίγιστοι 
οπαδοί της λατινογράφησης της ελληνικής, τις θεωρίες περί 
«συστήματος γραφής» κτλ.. Έχουν την ελευθερία να 
χρησιμοποιούν μεταξύ τους όποιο σύστημα γραφής θέλουν, όπως 
είχαμε και παλιά, στα μαθητικά μας χρόνια, επινοήσει διάφορα 
«κρυπτογραφικά» συστήματα γραφής της γλώσσας μας, ώστε να 
μην μας καταλαβαίνουν οι εκτός της παρέας. Όχι, όμως, να έχουν 
και την απαίτηση τα γραπτά τους να αντιμετωπίζονται ισότιμα με 
ένα ελληνικό κείμενο γραμμένο με το ελληνικό αλφάβητο! 

Κ.Β. 
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Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με την Ορολογία 
και άλλα ορολογικά νέα 
(Διαρκής Κατάλογος του «Ο») 

Ο κατάλογος Συνεδρίων/Συμποσίων/Σεμιναρίων που δημοσιεύεται 
παρακάτω περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν σχέση με Ορολογία 
και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, ή έχουν πρόσφατα 
διεξαχθεί, καθώς και άλλα ορολογικά νέα. Η πληροφόρηση του «Ο» 
για τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή 
ηλεκτρονική ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές 
Κέντρο Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/), 
και από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-
aet.net ), των οποίων η ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
1. 4-γλωσση (καταλανικά, ισπανικά, γαλλικά και αγγλικά) έκδοση 

της Termcat (dictionary on electronic administration: http:// 
www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/170/Presentacio/ 

2. Κατάρτιση: FIT XXth World Congress – Post Congress 
intensive training on Terminology Management based on the 
ECQA Certified Terminology Manager – Basic programme,  
7-9 August 2014, Berlin, Germany http://www. 
termnet.org/english/about_us/news/?we_objectID=1209) 

3. 2ο Διεθνές Συνέδριο της IAPTI (International Association of 
Professional Translators & Interpreters), 20 και 21 
Σεπτεμβρίου 2014, Αθήνα (grconference@iapti.org)  

4. Συνέδριο: Mediterranean Editors & Translators Meeting 2014, 
Euroforum San Lorenzo de El Escorial, Spain, October 30 to 
November 1, 2014 (http://www.metmeetings.org/)  

5. “2014 TOTh Workshop“ που διοργανώνεται από τα Royal 
Museums of Art and History των Βρυξελλών στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Έργου AthenaPlus (www.athenaplus.eu), με 
τίτλο: Multilingual Thesaurus and Terminology, Βρυξέλλες, 5 
Δεκ. 2014. 

Κ.Β. 
 

Ο Εμμανουήλ Κριαράς ήταν ένας  
«ζηλωτής της γλώσσας»:  
λίγες αναφορές γι’ αυτόν4 

«Είδα τον Κριαρά με τα ίδια μου τα μάτια!», αναφώνησε μια 
φοιτήτρια γεμάτη θαυμασμό το Μάρτιο του 2001, όταν το  
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο τίμησε στην Αθήνα τον  μεγάλο 
δάσκαλο. Το αναφέρει ο Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, καθηγητής 
Γλωσσολογίας στο ΕΚΠΑ, σε άρθρο του στο Βήμα, υποστηρίζοντας 
ότι ο Εμμ. Κριαράς έχει καταστεί ένας θρύλος στη συνείδηση 
πολλών Νεοελλήνων.5 
Ο Εμμανουήλ Κριαράς, που έφυγε πλήρης ημερών τον περασμένο 
Αύγουστο, έζησε όλες τις πολιτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και 
επιστημονικές εξελίξεις και μεταβολές στον αιώνα που πέρασε, μα  
πρόλαβε να γευτεί και τις δυσκολίες που έφερε ο καινούριος 
αιώνας. Και αν αυτός ανήκε στην ομάδα των «τυχερών» νέων που 
ταξίδεψαν με το Ματαρόα το 1945 για καλύτερες μέρες στη Γαλλία, 
προέτρεπε πρόσφατα τους νέους της πατρίδας του να 
προσπαθήσουν να μείνουν και να αγωνιστούν. Και το έκανε με τη 
νηφαλιότητα που πάντα τον χαρακτήριζε και για την οποία ο 
Γιώργος Παπαναστασίου, διευθυντής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών 
Σπουδών του Ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη, σημειώνει: «Αυτή 
η νηφαλιότητα, νομίζω, τον συνδέει στενά και με τον Μανόλη 
Τριανταφυλλίδη, τον άνθρωπο από τον οποίο άντλησε σε μεγάλο 
βαθμό την έμπνευσή του για το πώς θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί το 
γλωσσικό και το γενικότερο εκπαιδευτικό ζήτημα του τόπου. Η 
νηφαλιότητα του Κριαρά είναι συνέχεια της νηφαλιότητας του 
Τριανταφυλλίδη και την προϋποθέτει. Και νηφαλιότητα δεν σημαίνει 
έλλειψη αγωνιστικότητας – ίσα ίσα και οι δύο, ο διδάξας 
Τριανταφυλλίδης και ο διδαχθείς Κριαράς, υπήρξαν σε όλη τους τη 
ζωή μαχητικοί αγωνιστές. Με επιχειρήματα, με τη σιγουριά που δίνει 
η βαθιά γνώση και επίσης με όραμα, με συναίσθηση της υψηλής 
αποστολής τους, με σεβασμό προς το επιστημονικό τους 
αντικείμενο, τη γλώσσα και τη λογοτεχνία, αλλά και προς το 
                                                 
4 Το παρόν σημείωμα αποτελεί την ελάχιστη συνεισφορά στην παρουσίαση 
μιας σπάνιας προσωπικότητας που πέρασε από τον τόπο μας και άφησε 
γνώση, μα επίσης ήθος, γλύκα και έρωτα για τη ζωή και τους ανθρώπους. 
Περισσότερα έχουν δημοσιευτεί σε πολλούς έντυπους και ηλεκτρονικούς 
τόπους. Πλήρης ενημέρωση για το έργο του στον ιστότοπο του Κέντρου 
Ελληνικής Γλώσασς http://www.greek-language.gr/greekLang/portal/blog/ 
archive/2014/08/25/5998.html. 

5 Χαραλαμπάκης, Χριστόφορος, Κριαράς Εμμανουήλ: Ο ζηλωτής της γλώσ-
σας, Το Βήμα, 1/11/2009, http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=296958 

υποκείμενο του αγώνα, τον φορέα της γλώσσας, τον άνθρωπο και 
κυρίως τις νεότερες γενιές, που γι' αυτές γίνεται κάθε φορά ο 
αγώνας.»6 
Ο Εμμανουήλ Κριαράς ήταν ένας σπουδαίος φιλόλογος και 
νεοελληνιστής, ένας πρωτοπόρος λεξικογράφος, ένας βαθύς 
γνώστης της μεσαιωνικής γλώσσας και φιλολογίας, ένας ακάματος 
ερευνητής, ένας σοφός Δάσκαλος του Γένους. Όπως έγραψε 
πρόσφατα ο Ερατoσθένης Καψωμένος, ήταν μια προσωπικότητα 
«που βρίσκεται στον αντίποδα των αγοραίων προτύπων της 
παγκοσμιοποιημένης κουλτούρας του σημερινού τηλεθεατή-
καταναλωτή», ήταν ο άνθρωπος «που σ’ όλη τη διάρκεια της 
μακράς ζωής του, ενσάρκωσε ένα πρότυπο ισορροπίας και μέτρου, 
όπου εναρμονίζονταν, απλά και σαν αυτονόητα, η απόλυτη 
αφοσίωση στην επιστημονική έρευνα με την αγωνιστική κοινωνική 
εγρήγορση· τα μεγάλα οράματα και τα υπεράνθρωπα έργα με το 
σεμνό ήθος και την οικεία και φιλέταιρη συμπεριφορά· η ασκητική 
προσήλωση στην πνευματική δημιουργία με την αταλάντευτη 
κατάφαση στις αξίες της ζωής...»7 
 Η συνεισφορά του ιδιαίτερα στα θέματα της γλώσσας, όχι μόνο 
στη λεξικογραφία αλλά και στην υποστήριξη και καθιέρωση της 
δημοτικής γλώσσας και του μονοτονικού συστήματος είναι τόσο 
σημαντική ώστε δίκαια να θέλουμε να τον αποκαλούμε ζηλωτή της 
γλώσσας, όπως τον χαρακτήρισε ο Χριστόφορος Χαραλαμπάκης 
στο παραπάνω άρθρο. Μάλιστα, στο αυτοβιογραφικό του βιβλίο με 
τίτλο «Μακράς ζωής αγωνίσματα», ο Εμμ. Κριαράς περιγράφοντας 
τα φοιτητικά του χρόνια 1924-1929, ταξινομεί τους καθηγητές του 
ανάλογα με τις γλωσσικές τους αντιλήψεις, ενώ οι δικές του 
γλωσσικές αντιλήψεις φαίνεται να  διαμορφώθηκαν πολύ νωρίτερα 
κατά την περίοδο που ζούσε ως μαθητής στα Χανιά και από τα 
διαβάσματα που έκανε την περίοδο εκείνη.8 
Για τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στο Γυμνάσιο, ο Μ. 
Κριαράς  διαφωνούσε γιατί, όπως έλεγε «η ταυτόχρονη διδασκαλία 
νέων και αρχαίων ελληνικών στην πράξη προκαλεί σύγχυση, με 
αποτέλεσμα οι περισσότεροι μαθητές να είναι γλωσσικά 
ακατάρτιστοι», ενώ «πρέπει να συνειδητοποιήσουμε την αυτοτέλεια 
της  νέας μας γλώσσας από την αρχαία». 
Άντιγράφω ένα απόσπασμα από το κείμενο του Ε. Καψωμένου 
σχετικά με τη συμβολή του Εμμ. Κριαρά στο γλωσσικό ζήτημα: 
«Όπου οι νέες κοινωνικές συνθήκες το επιβάλλουν, πρωτοπορεί, 
προτείνοντας τολμηρές καινοτομίες τόσο στη χρήση της γλώσσας 
(γραπτής και προφορικής) όσο και στο γλωσσοεκπαιδευτικό 
σύστημα. Οι σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις σ’ αυτό το πεδίο από 
το 1976 και εξής έγιναν με τη συμμετοχή ή την υποστήριξη του 
Κριαρά. Και οι πιο ρηξικέλευθες λύσεις σε ζητήματα γλωσσικής 
ορθοέπειας ή λεξιλογικά, μορφολογικά και συντακτικά προβλήματα, 
ανήκουν στον Κριαρά. Σε όλα τα κρίσιμα προβλήματα που 
προέκυψαν κατά τις τελευταίες δεκαετίες πήρε δημόσια και 
υπεύθυνη θέση. Πολλά απ’ αυτά εντόπισε στη γένεσή τους και 
έσπευσε να τα επισημάνει και να προτείνει για την αντιμετώπισή 
τους τρόπους ρεαλιστικούς αλλά και μοντέρνους. Ορισμένα 
χαρακτηριστικά παραδείγματα: α) Στο κρίσιμο ζήτημα της σχέσης 
ανάμεσα στην αρχαία και τη νέα ελληνική γλώσσα, όπως αυτό 
εμφανίζεται στον τομέα της εκπαίδευσης, ο Κριαράς υποδείχνει το 
ορθό μέτρο: «η διδασκαλία της αρχαίας γλώσσας και της αρχαίας 
γραμματείας είναι ανάγκη, κοντά στα άλλα, να εξυπηρετεί μιαν 
ουσιαστικότερη κατάκτηση της νέας μας γλώσσας». β) Ο Κριαράς 
έσπευσε από πολύ νωρίς (από τη δεκαετία του ’70) να επισημάνει 
τους κινδύνους από τις γλωσσικές ατασθαλίες των εκφωνητών των 
Μ.Μ.Ε. και να υπογραμμίσει την ανάγκη καθώς και τους τρόπους 
για την αντιμετώπιση του προβλήματος. γ) Υπήρξε επίσης από 
τους λίγους που επισήμαναν και αντιμετώπισαν με σοβαρότητα το 
φαινόμενο της πληθωρικής και αναρχούμενης εισβολής ξένων 
λέξεων και εκφράσεων μέσω της τηλεόρασης και της διαφήμισης 
και περιέγραψε τις μακροπρόθεσμες αρνητικές συνέπειές του. 
Ο Κριαράς φαίνεται να έχει πλήρη συνείδηση ότι γλώσσα και 
πολιτισμός, γλώσσα και εθνική ταυτότητα είναι αλληλένδετα και 

                                                 
6 Παπαναστασίου Γιώργος, Ο Εμμανουήλ Κριαράς και ο 20ός αιώνας, Η 
Αυγή, 1/9/2014, http://www.avgi.gr/article/3832208/o-emmanouil-kriaras-
kai-o-20os-aionas 

7 Καψωμένος Ερατοσθένης, Το επιστημονικό έργο του Εμμανουήλ Κριαρά, 
Χανιώτικα Νέα, 27/8/2014, http://www.haniotika-nea.gr/epistimoniko-ergo-
tou-emmanouil-kriara/. Το κείμενο δημοσιεύεται επίσης στον ιστότοπο της 
Εταιρείας Κρητικών Σπουδών http://www.eks-ik.eu/dimosieyseis-ekdoseis 
/arthra-meletes/128-emmanouil-kriaras-1906-2014-to-epistimoniko-tou-
ergo, περιλαμβάνοντας και συμπληρωματική σχετική βιβλιογραφία. 

8 Κριαράς, Εμμανουήλ, 1906-2014, Μακράς ζωής αγωνίσματα, Οι Φίλοι του 
περιοδικού «Αντί», 2009. Παρουσίαση του βιβλίου γίνεται από την 
δημοσιογράφο Μάρη θεοδοσοπούλου στο ιστολόγιο ExLibris 
http://maritheodo.blogspot.gr/2009/07/blog-post_6004.html. 
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αξεχώριστα. Η γλώσσα διαμορφώνει τον τρόπο αντίληψης και 
κατανόησης του κόσμου, την πολιτισμική ιδιοσυστασία ενός λαού και 
διαμορφώνεται απ’ αυτήν. Έξω απ’ αυτή τη διαλεκτική δεν μπορεί να 
υπάρξει ελληνικός πολιτισμός και ελληνική ταυτότητα. Γι’ αυτό και 
υποστηρίζει ότι η διδασκαλία της γλώσσας οφείλει να αξιοποιεί στο 
μέγιστο βαθμό τη νεοελληνική λογοτεχνία.» 

Κ.T. 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

9
PT έλα κι εσύ 

1. shale gas  ενδοσχισταργιλικό αέριο 
Μετά την ενημέρωση από τον Ν. Καρρά, μέλος της ΕΛΕΤΟ, 
σχετικά με την χρησιμοποιούμενη απόδοση «σχιστολιθικό αέριο» 
του αγγλικού όρου shale gas, ενώ το αέριο αυτό απλώς 
περιβάλλεται από σχιστόλιθο και μετα την διευκρίνιση εκ μέρους 
του ότι, κανονικά, δεν πρόκειται για σχιστόλιθο αλλά για 
σχιστάργιλο, εξετάστηκαν από το ΓΕΣΥ διάφορες υποψήφιες 
αποδόσεις (όπως: αέριο σχιστολίθου, ενσχιστολιθικό αέριο, 
σχιστολιθαέριο) και υιοθετήθηκε τελικά η απόδοση: 

shale gas  ενδοσχισταργιλικό αέριο 

2. reactant {ουσ.}  το αντιδρών  
Στο ηλ-μήνυμα του καθηγ. Κ. Ευσταθίου σχετικά με την απόδοση 
«το αντιδρών» (ουσιαστικό) του αγγλικού όρου reactant, ως 
ουσιαστικού με το ερώτημα μήπως μπορεί να γράφεται με όμικρον 
(το αντιδρόν) που το βλέπει πολλές φορές να το γράφουν οι 
φοιτητές, κατ’αναλογίαν με το ποιόν, η απάντηση ήταν «Όχι» με το 
ακόλουθο σκεπτικό: 
Αφού είναι: ο αντιδρών, η αντιδρώσα, το αντιδρών. Ο αντιδρών 
ηλεκτρολύτης, η αντιδρώσα ουσία, το αντιδρών σώμα. Και 
ουσιαστικό να γίνει δεν θα αλλάξει την κλίση. Είναι το αντιδρών – 
του αντιδρώντος.  
Αν ακολουθήσει το ποιόν (γεν. του ποιού) θα πρέπει να γίνει: το 
αντιδρόν – του αντιδρού (αποκλείεται τέτοια επέμβαση...).  
Μια απλοποίηση θα ήταν να γράφεται με ο και να κλίνεται: το 
αντιδρόν – του αντιδρόντος (κατά τα:  ιόν – ιόντος, ανιόν –  
ανιόντος, προϊόν – προϊόντος);  Αλλά, όμως, δεν μπορούμε να το 
δούμε αποσπασματικά και μεμονωμένα. Τι θα γίνει με την 
αντιδρώσα;  Εφόσον χρησιμοποιούνται ακόμα οι μετοχές αυτές, 
δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής. Χρησιμοποιούμε ακόμα την 
μετοχή:  ζων, ζώσα, ζων και τη μετοχή: κυβερνών, κυβερνώσα, 
κυβερνών (το κυβερνών κόμμα). Και στη φυσική, ανακλών, 
ανακλώσα, ανακλών (ανακλώσα επιφάνεια) και διαθλών, 
διαθλώσα, διαθλών κ.ά. 
Επομένως:  reactant {ουσ.}  το αντιδρών 

3.  presumptive identification  ; 
presumptive diagnosis  ; 

Ύστερα από σχετικό ερώτημα της Άννας Στεφανίδου, μέλους της 
ΤΕ21, το ΓΕΣΥ αποφάσισε να υποβάλει στη διαδικασία της Κρίσης 
Μελών της ΕΛΕΤΟ τις αποδόσεις των όρων 〈βιολογία, ιατρική〉: 
presumptive identification -> τεκμαρτή ταυτοποίηση, τεκμαρτή 

αναγνώριση, εικαζόμενη ταυτοποίηση, 
εικαζόμενη αναγνώριση 

presumptive diagnosis -> τεκμαρτή διάγνωση,  
εικαζόμενη διάγνωση 

4.  lipoids λιποειδή και lipids λιπίδια 
Ύστερα από ερώτημα του Ι. Πετρἀκου (μέσω του ΟΔΕΓ Αθηνών) 
σχετικά με τον αγγλικό όρο 〈χημεία〉 lipoids, που «μετατράπηκε 
χάριν απλοποίησης σε lipids» (και ακολούθησε την ίδια πορεία και 
ο ελληνικός όρος λιποειδή σε λιπίδια), ζητήθηκε η γνώμη του 
Κ. Ευσταθίου, καθηγητή της αναλυτικής χημείας του ΕΚΠΑ.  
Κατά τον κ. Ευσταθίου «Ως "λιπίδια" αναφέρεται μια μεγάλη και 
γενικότερη κατηγορία ενώσεων (φυσικής προέλευσης και 
βιοχημικής σημασίας) που τις συνδέει κυρίως ο λιπόφιλος 
χαρακτήρας, ενώ δομικά μπορεί να μην έχουν καμιά σχέση μεταξύ 
τους. Τα λίπη και έλαια (εστέρες της γλυκερίνης με ανώτερα 
λιπαρά οξέα) είναι μια μερική περίπτωσή τους και επομένως είναι 
λιπίδια. 
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Ως "λιποειδή" εννοούμε λιπίδια που σε κάποιο σημείο τους έχει 
συνδεθεί άμεσα ή έμμεσα (π.χ. μέσω ενός μορίου γλυκερίνης) και 
κάποια πολική ομάδα (υδρόφιλη). 
Επομένως τα λιπίδια δεν προέρχονται από τα λιποειδή, αλλά το 
αντίθετο. 
Γενικά, η κατάληξη "-οειδές" (-oid) δηλώνει παράγωγο μιας 
ένωσης όπου ανήκει μια πρωταρχική οικογένεια ενώσεων. Το 
παράγωγο αυτό περιέχει χημικές ομάδες που δεν περιέχουν τα 
"καθαρόαιμα" μέλη της πρωταρχικής οικογένειας.» 

Η γνώμη του ΓΕΣΥ είναι ότι:  
Εφόσον η σχέση λιπιδίου και λιποειδούς είναι ειδογονική (σχέση  
γένους–είδους), τα λιποειδή μπορούν να αναφέρονται είτε ως 
λιπίδια (δηλαδή με το όνομα του γένους) όταν δεν χρειάζεται να 
διακριθούν είτε ως λιποειδή (δηλαδή με το όνομα του είδους) όταν 
χρειάζεται να διακριθούν και εξετάζονται ως είδος. Και οι δύο 
αγγλικοί όροι (lipoid, lipid) είναι ελληνογενείς (< λίπος). 

5.  Όροι των 〈επικοινωνιών μέσω γραμμών 
ισχύος〉 

Με αφορμή το ερώτημα του Π. Χρηστίδη και με δεδομένη την 
απόδοση ορισμένων βασικών όρων των δικτύων από τη ΜΟΤΟ10 
(στη βάση τηλεπικοινωνιακών όρων TELETERM), υιοθετήκαν οι 
παρακάτω αποδόσεις όρων των 〈επικοινωνιών μέσω γραμμών 
ισχύος〉: 

power line,  powerline  γραμμή ισχύος (TELETERM) 
mains -> ηλεκτρικό δίκτυο (TELETERM) 
networking -> δικτύωση (TELETERM) 
power line commnunications (PLC)  επικοινωνίες (μέσω) 

γραμμών ισχύος 
power line carrier  φέρον γραμμών ισχύος, φέρουσα 

γραμμών ισχύος 
power line networking (PLN)  δικτύωση (μέσω) γραμμών 

ισχύος 
mains communication  επικοινωνία (μέσω) ηλεκτρικού 

δικτύου 
power line telecoms (PLT)  τηλεπικοινωνίες (μέσω) 

γραμμών ισχύος 
Κ.Β. 
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ΕΛΕΤΟ. 



 
 

 

Κ.Κ.Χαλανδρίου 

21‐3650 

ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ
 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society for Terminology (ELETO)

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) 
 
 
 
 
 

Αρ.129  Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2014 
ISSN 1106-1073 
 

Τιμή: 3 λεπτά 

ΓΡΑΦΕΙΑ: 
Λεωφ. Συγγρού 63, 11745 ΑΘΗΝΑ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: 
Λεωφ. Συγγρού 63, 11745 ΑΘΗΝΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Τηλ.: 210 8662069, 6974321009, 6974754302 
Ηλ-Ταχ.: Tvaleonti@otenet.gr T 
Ιστότοπος: http://www.eleto.gr/ 

 

 
 
 
 

Η νέα ταχυδρομική διεύθυνση 
της ΕΛΕΤΟ 

Από την 1η Νοεμβρίου 2014 τα γραφεία της ΕΛΕΤΟ στεγάζονται 
στη νέα ταχυδρομική διεύθυνσή της, στο ισόγειο του κτηρίου 

Λεωφ. Συγγρού 63, 11745 ΑΘΗΝΑ, 
κοντά στον σταθμό του μετρό «Συγγρού–Φιξ».  
Η πρόσβαση προς τη νέα διεύθυνση με το μετρό γίνεται από την 
έξοδο Καλλιρρόης και με περπάτημα περιπου 250 μ. προς νότον. 
Αν πάρει κανείς ένα από τα λεωφορεία που κατεβαίνουν την 
λεωφόρο Συγγρού, θα κατέβει στην επόμενη στάση από τη στάση 
του σταθμού του μετρό και θα περάσει απέναντι. 
 

Το συνέδριο «Το μέλλον των  
γλωσσικών επαγγελμάτων» 

Στις 8 Νοεμβρίου 2014, διοργανώθηκε, από το Γραφείο Αθηνών της 
Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, συνέδριο με θέμα: «Το μέλλον των 
γλωσσικών επαγγελμάτων». 
Το κείμενο της ομιλίας του προέδρου της ΕΛΕΤΟ «ΕΛΕΤΟ – 
Ευρωπαϊκή Ένωση: Μελλοντική ορολογική συνεργασία» έχει 
αναρτηθεί ήδη στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ ως αρχείο doc-pdf 
(http://www.eleto.gr/gr/otherevents.htm)  
Τα βίντεο όλων των ομιλιών του Συνεδρίου είναι ανηρτημένα στον 
ιστότοπο Blod του Ιδρύματος Μποδοσάκη, όπου μπορεί κανείς 
να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε από τις ομιλίες μέσω της 
ιστοσελίδας: 
http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewevent.aspx?EventID=416  
Τό πρόγραμμα, τα βιογραφικά στοιχεία των ομιλητών και 
διοργανωτών και το κείμενο των συμπερασμάτων του Συνεδρίου 
έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου Αθηνών της Γενικής 
Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 
http://ec.europa.eu/greece/about-us/translation/index_el.htm 

Κ.Β. 
 
   Η εκδήλωση του ΟΔΕΓ για τα γκρίκλις 

Στις 20 Δεκεμβρίου 2014, ο Οργανισμός για την Διάδοση της 
Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ) διοργάνωσε (Αθήνα, Χίλτον) εκδήλωση 
με θέμα: Γκρίκλις (Greeklish) – Ἡ Ἀχίλλειος πτέρνα τῆς 
γλώσσας μας; Στην εκδήλωση μίλησαν οι: 
–  Βασίλειος Σηφακάκης, Φιλόλογος – Θεολόγος, πρόεδρος του 

ΟΔΕΓ, με θέμα: «Γκρίκλις: η αποδόμηση της γλώσσας». (Βίντεο 
ομιλίας: https://www.youtube.com/watch?v=q3s_4kFmM-U) 

– Κώστας Βαλεοντής, Φυσικός-Ηλεκτρονικός, πρόεδρος της 
ΕΛΕΤΟ, με θέμα: «Η λατινογράφηση της Νέας Ελληνικής» 
(κείμενο και παρουσίαση της ομιλίας στον ιστότοπο της 
ΕΛΕΤΟ: http://www.eleto.gr/gr/otherevents.htm). (Βίντεο της 
ομιλίας: https://www.youtube.com/watch?v=53mfGcneMgc)  

 

 

Κοπή της πίτας 2015 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ προσκαλεί τα μέλη 
και τους φίλους της στην εκδήλωση για την κοπή της 
Πίτας 2015, που θα πραγματοποιηθεί στο σπίτι της 
Αντιπροέδρου Άννας Λάμπρου-Γκόνου (Λ. Κατσώνη 16, 
14561 Κηφισιά, κοντά στον σταθμό του ηλεκτρικού) την 
Τετάρτη, 11-2-2015 και ώρα 7.00 μ.μ. Τιμή συμμετοχής 
15 ευρώ το άτομο. Για λόγους εκτίμησης του συνολικού 
αριθμού των ατόμων που θα παρευρεθούν παρακαλούμε 
– το αργότερο ως τις 5-2-2015 – να δηλώσετε αν θα 
συμμετάσχετε δίνοντας και τον αριθμό των ατόμων που, 
ενδεχομένως, θα σας συνοδεύουν: 

• στα τηλέφωνα: 6974321009, 6944421417 ή 

• στην ηλεκτρονική διεύθυνση: valeonti@otenet.gr 

– Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, καθηγητής γλωσσολογίας του 
ΕΚΠΑ, με θέμα: «Γκρίκλις: Θέσεις και αντιθέσεις». (Βίντεο της 
ομιλίας: https://www.youtube.com/watch?v=1s5GFsy85Rg)  

Η συνόψιση των απαντήσεων των ομιλητών στο ερώτημα της 
εκδήλωσης ήταν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος της ελληνικής από 
τα γκρίκλις. (Βἰντεο της εκδήλωσης: https://www.youtube.com/ 
watch?v=9qkHaxvTWi4&feature=youtu.be)  

Κ.Β. 
 

  Ομάδα Εργασίας Ορολογίας Διαχείρισης 
Εναέριας Κυκλοφορίας (ΟΜΕΟΔΕΚ) της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) 

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) συγκρότησε τον 
Δεκέμβριο του 2012 την ΟΜΕΟΔΕΚ (Ομάδα Εργασίας Ορολογίας 
Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας - ΔΕΚ) λαμβάνοντας 
υπόψη: 
i) την ανάγκη ριζικής και μόνιμης αντιμετώπισης του 

προβλήματος της ελληνικής ορολογίας στο πεδίο της ΔΕΚ, 
(επίσημη καθιέρωση και διάδοση δόκιμων όρων, δημιουργία 
μόνιμου μηχανισμού άμεσης αντιμετώπισης της εισαγωγής 
νέων όρων, έκδοση δυναμικού Λεξικού Ορολογίας ΔΕΚ, 
καθιέρωση ενιαίας μετάφρασης στα κάθε είδους εκπαιδευτικά 
βοηθήματα κ.ά.) 
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ii) την υποχρέωση για πιστοποίηση των ελεγκτών εναέριας 

κυκλοφορίας (ΕΕΚ) στην επάρκεια της Ελληνικής γλώσσας 
(σε αντιστοιχία με την Αγγλική) και την συνεπαγόμενη ανάγκη 
δημιουργίας του κατάλληλου «γλωσσικού περιβάλλοντος» στην 
ελληνική γλώσσα, αναφορικά με τη ΔΕΚ, 

iii) την ανάγκη μετάφρασης στην Ελληνική γλώσσα του 
καθιερωμένου (από Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς οργανισμούς) 
νομοθετικού - κανονιστικού πλαισίου στο πεδίο της ΔΕΚ, 
χρησιμοποιώντας ενιαία ορολογία, 

iv) τον θεμελιακό ρόλο της ελληνικής γλώσσας ως υλικού συνάμα 
και εργαλείου για το διεθνές ορολογικό υπόβαθρο και τη σχετική 
διαρκή συνεισφορά της ΕΛΕΤΟ. 

Η  ΟΜΕΟΔΕΚ αποτελείται από ΕΕΚ και έχει ως αντικείμενο: 
• τη συγκέντρωση, αξιολόγηση και οριστικοποίηση των ήδη 

χρησιμοποιούμενων ελληνικών όρων στο εν λόγω πεδίο 
(ΔΕΚ) με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πηγών, 

• τον εξελληνισμό των όρων που ήδη χρησιμοποιούνται στην 
ξενόγλωσση μορφή τους, σύμφωνα με τις σχετικές με το 
αντικείμενο αρχές ορολογίας 

• την άμεση αντιμετώπιση των νεοεισαγόμενων ξενόγλωσσων 
όρων, την απόδοσή τους και τη διάδοση αυτών,  

• τη σταδιακή σύνταξη και διαρκή ενημέρωση ενός «Δυναμικού 
Λεξικού Ορολογίας Αεροπλοΐας» και την περιοδική έκδοση 
στιγμιοτύπων του. 

Η ΟΜΕΟΔΕΚ αποφασίστηκε να συνεργάζεται με την ΕΛΕΤΟ όσον 
αφορά στην επιστημονική τεκμηρίωση, τη μέθοδο, και την εν γένει 
παροχή συμβουλών στη διεκπεραίωση του έργου της.  
Με απώτερο στόχο την ασφάλεια των πτήσεων το έργο της ομάδας 
εργασίας καθορίστηκε σε μεγάλο βαθμό, όχι μόνο από την 
επεξεργασία της κάθε λέξης μεμονωμένα (σε σημασιολογικό 
επίπεδο) αλλά και από την επικοινωνιακή αξία της, τη θέση της στο 
σύνολο του μεταφράσματος και αλλά και τις πληροφορίες σχετικά 
με τους χρήστες που παίρνουν μέρος τόσο στην παραγωγή, όσο 
και στην πρόσληψή τους. 

Μέχρι τώρα η ΟΜΕΟΔΕΚ έχει υλοποιήσει: 
• την απόδοση στην ελληνική γλώσσα της καθιερωμένης 

φρασεολογίας ΕΕΚ όπως  περιγράφεται στα σχετικά 
εγχειρίδια του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας 
(ICAO).  
Η συγκεκριμένη προσπάθεια αποτελεί κεφαλαιώδους 
σημασίας εγχείρημα για τον ΕΕΚ καθώς είναι η πρώτη φορά 
που επιχειρείται, αν και η χρήση της Ελληνικής γλώσσας στις 
επικοινωνίες μεταξύ χειριστών και ΕΕΚ είναι (υπό 
προϋποθέσεις) επιτρεπτή και εφαρμόζεται (άτυπα) εδώ και 
παρά πολλά χρόνια. Καλύφθηκε συνεπώς ένα μεγάλο κενό το 
οποίο αφορά τους δύο εμπλεκόμενους (πιλότους – ΕΕK) και 
σχετίζεται στενά λόγω της φύσης του με την ασφάλεια των 
πτήσεων. Επιπρόσθετα το εν λόγω εγχείρημα αποτελεί και 
μια απαραίτητη προϋπόθεση για την πιστοποίηση των ΕΕΚ 
στην ελληνική γλώσσα καθώς οριοθετεί το περιβάλλον της 
φρασεολογίας ΕΕΚ στην συγκεκριμένη γλώσσα 

• την πρώτη έκδοση ενός (δυναμικού) λεξικού ορολογίας 
Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (Σημ.: το εν λόγω λεξικό 
έχει ολοκληρώσει τη φάση διαβούλευσης και βρίσκεται στη 
διαδικασία κρίσης μελών της ΕΛΕΤΟ).  
Το εν λόγω έργο έχει στόχο να αποτελέσει ένα ενιαίο και 
διαχρονικό ορολογικό πλαίσιο στο πεδίο της ΔΕΚ που θα 
εξυπηρετεί σκοπούς όπως η ποιότητα στην σύνταξη αλλά και 
τη μετάφραση κανονιστικών κειμένων, η κατοχύρωση και 
πιστοποίηση της Ελληνικής γλώσσας, η εκπαίδευση του 
προσωπικού, η αρτιότερη επικοινωνία κλπ 

Παράλληλα τα μέλη της ΟΜΕΟΔΕΚ Παπαδόπουλος Νίκος 
(συντονιστής ομάδας)  και Ζουρούδη Δήμητρα σε συνεργασία με 
τον κ. Κατερινάκη Θεόδωρο (Πρόσεδρο Καθηγητή του Department 
of Culture & Communication, Greek Studies, Drexel University, 
USA), συμμετείχαν στο 9ο Συνέδριο "Ελληνική Γλώσσα και 
Ορολογία" έχοντας υποβάλει εργασία με θέμα: «Η Ορολογία 
Αεροπλοΐας: Κυριολεξία, Ασφάλεια και Εννοιοστρεφής 
Μεταφρασεολογία στην Ελληνική Αεροπορική Επικοινωνία» 
Σημείωση: Η αγγλική απόδοση του ονόματος της ΟΜΕΟΔΕΚ: Air Traffic 
Management Terminology Working Group, ATM Terminology Working Group. 

Ν.Π. 
 

Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με την Ορολογία 
και άλλα ορολογικά νέα 
(Διαρκής Κατάλογος του «Ο») 

Ο κατάλογος Συνεδρίων/Συμποσίων/Σεμιναρίων που δημοσιεύεται 
παρακάτω περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν σχέση με 
Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, ή έχουν 
πρόσφατα διεξαχθεί, καθώς και άλλα ορολογικά νέα. Η 
πληροφόρηση του «Ο» για τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται 
κυρίως από τη συχνή ηλεκτρονική ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το 
Infoterm (Διεθνές Κέντρο Πληροφοριών για την Ορολογία: 
http://linux.infoterm.org/), και από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ορολογίας: www.eaft-aet.net ), των οποίων η ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
1.  “2014 TOTh Workshop“ που διοργανώνεται από τα Royal 

Museums of Art and History των Βρυξελλών στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Έργου AthenaPlus (www.athenaplus.eu), με 
τίτλο: Multilingual Thesaurus and Terminology, Βρυξέλλες, 5 
Δεκ. 2014. 

2. Συνέδριο International Scientific Conference “Ukrainian 
Terminology and the Present”, 22-24 April 2015, Kyiv, 
Ukraine (http://www.term-in.org/)  

3. Συνέδριο Transius Conference, 24-27 June 2015, Geneva, 
Switzerland (http://www.unige.ch/traduction-interpretation/ 
recherches/groupes/transius/conference2015 _en.html) 

4. Συνέδριο NATO Conference on Terminology Management, 
19-20 November 2015, Brussels, Belgium 
(http://nso.nato.int/nso/SOSite/WEBUpdate/20140527_TermC
onf/terminology_conference.html) 

5. Συνέδριο Mediterranean Editors & Translators Meeting 2014, 
Innovation and Tradition: Mining the Human Resource, 
Euroforum, San Lorenzo de El Escorial (Madrid, Spain) 
October 30 to November 1, 2014. Πρόγραμμα του Συνεδρίου: 
http://www.metmeetings.org/en/preliminary-program:673 

6. 5η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων που 
διοργανώνεται από τον Τομέα Μετάφρασης του Τμήματος 
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. στις  21, 22 και 
23 Μαΐου 2015. Πληροφορίες: metafrasi@frl.auth.gr 

Κ.Β. 

   Αγγλοελληνικό γλωσσάριο γεωλογικών 

όρων 
Αναφορτώθηκε, στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ, η 3η έκδοση του 
Αγγλοελληνικού γλωσσαρίου γεωλογικών όρων (556 λήμματα): 
http://www.eleto.gr/download/Bodies/Geoterms_Glossary.pdf της  
Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας (ΕΓΕ): http://www.geosociety. 
gr/index.php με την επιστημονική συμβολή της ΕΛΕΤΟ. 

Κ.Β. 

Φιλοτελική ορολογία (5) 
(Συμπλήρωμα-τελική συνέχεια από το Φύλλο αρ.127) 

84. Φιλοτελικό Χρονολόγιο - Ενός και πλέον Αιώνα 
1861. Έκδοση του πρώτου Ελληνικού γραμματοσήμου 

που τυπώθηκε στο Παρίσι σε χάραξη του Albert 
Barre 

1874. Ίδρυση της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης 
της οποίας η Ελλάδα αποτελεί ιδρυτικό μέλος 

1879. Ίδρυση του πρώτου καταστήματος πώλησης 
γραμματοσήμων στην Αθήνα από τον Ν. Βαλλώση 

1886. Έκδοση του πρώτου καταλόγου γραμματοσήμων 
από τον Ν.Δ. Βαλλώση 

1890. Σύσταση του πρώτου φιλοτελικού σωματείου ο 
«Ελληνικός Σύλλογος Γραμματοσήμων» 

1891. Έκδοση του πρώτου φιλοτελικού περιοδικού ο 
«ΕΡΜΗΣ» στα Ελληνικά και στα Γαλλικά 

1896. Έκδοση της πρώτης αθλητικής αναμνηστικής 
σειράς στον κόσμο με την ευκαιρία των πρώτων 
σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Έκδοση της 
πρώτης μελέτης για τα Ελληνικά γραμματόσημα 
στο εξωτερικό (Α. Glasewald: Die Postwertzeichen 
von Griechenland) 

1924. Έκδοση του περιοδικού «Φιλοτέλεια» από τον Στ. 
Μακρυμίχαλο. Το μακροβιότερο ελληνικό φιλοτε-
λικό περιοδικό.  

1925. Ίδρυση της Ελληνικής Φιλοτελικής Εταιρείας και 
καθιέρωση της φιλοτελικής ορολογίας και του όρου 
«φιλοτελισμός» με τα παράγωγά του 
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1927. Ίδρυση του Σωματείου Εμπόρων Γραμματοσή-
μων. Συμμετοχή της Ελλάδας στη Διεθνή Ομο-
σπονδία 

1930. Οργάνωση της πρώτης φιλοτελικής έκθεσης. 
Ψήφιση νόμου περί κίβδηλων και παραχαράξεων 
μετά από προσπάθεια της ΕΦΕ. 

1931. Καύση των αποθέτων εκτός κυκλοφορίας 
γραμματοσήμων μετά από προσπάθεια της ΕΦΕ, 
πρακτική που ακολουθείται μέχρι σήμερα 

1933. Έκθεση Μελέτης του Ελληνικού Γραμματοσήμου 
με επιμέλεια του εφόρου της ΕΦΕ Ναυάρχου Τρ. 
Κωνσταντινίδη.  

1938. Σύσταση Γνωμοδοτικού Συμβουλίου στα Ελληνικά 
Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) 

1947. Ίδρυση της Ελληνικής Φιλοτελικής Ομοσπονδίας 
μετά από πολλές προσπάθειες από το 1938 

1953. Κατάκτηση Μεγάλου Βραβείου στη Διεθνή έκθεση 
LISBOA 1953. Ο Αλ. Αργυρόπουλος κατακτά για 
πρώτη φορά το Grand Prix στην κατηγορία 
Συναγωνισμού με την Ελληνική συλλογή του.  

1954. Κατάκτηση του Μεγάλου Βραβείου της τιμητικής 
κατηγορίας στην έκθεση STOCHOLMIA από τον 
Αλ. Αργυρόπουλο. Εκλογή του Αλ. Αργυρόπουλου 
στην Δέλτο Διακεκριμένων Φιλοτελιστών ο οποίος 
κλήθηκε να υπογράψει την Δέλτο (Roll of 
Distinguished Philatelists) που φέρει ως πρώτη 
υπογραφή εκείνη του Βασιλέως Γεωργίου του Ε΄ 
της Αγγλίας. Η Δέλτος από το 1921 περιλαμβάνει 
τις πλέον εξέχουσες προσωπικότητες 
φιλοτελισμού από όλο τον κόσμο.  

1956. Έκθεση του καταλόγου ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ, ο 
οποίος κατάλογος κατόρθωσε να καλύψει το 
μεγάλο κενό στον Ελληνικό φιλοτελικό χώρο 

1957. Ίδρυση της Φιλοτελικής Υπηρεσίας των Ελληνι-
κών Ταχυδρομείων 

1961. Ίδρυση του ιστορικού Μουσείου των Ολυμπιακών 
Αγώνων από δωρεά του Γ. Παπαστεφάνου της 
συλλογής των Ολυμπιακών γραμματοσήμων. Το 
1964 μεταβιβάζεται στην κυριότητα της Ελληνικής 
Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων.  

1962. Διοργάνωση της πρώτης συναγωνιστικής 
φιλοτελικής έκθεσης από την Φιλοτελική Εταιρεία 
Πειραιώς 

1966. Διοργάνωση της πρώτης εθνικής φιλοτελικής 
έκθεσης από την Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία. 
Ίδρυση του Ταχυδρομικού και Φιλοτελικού 
Μουσείου, που με την πάροδο της δωδεκαετίας το 
ζεύγος Ανδρέα και Νίας Στράτου θα δωρήσουν το 
οίκημα για να αρχίσει η λειτουργία του το επόμενο 
έτος. Κυκλοφορία του καταλόγου ΒΛΑΣΤΟΥ με τη 
συνεχή ετήσια κυκλοφορία του αποτελεί σήμερα 
ένα ειδικευμένο κατάλογο του Ελληνικού χώρου. Η 
έκδοση του 1969 είναι η πρώτη έγχρωμη 
απεικόνιση των γραμματοσήμων που έκτοτε 
ακολουθείται 

1970. Ίδρυση ανεξάρτητου φορέα με την ονομασία 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ. Ορίζεται για πρώτη 
φορά Σύμβουλος Φιλοτελισμού με πρόταση της 
ΕΦΕ 

1971. Καθιέρωση της διαρκούς χρήσης των αναμνη-
στικών εκδόσεων με πρόταση της φιλοτελικής 
Εταιρείας Πειραιώς 

1972. Καθιέρωση της ημέρας του γραμματοσήμου (15 
Νοεμβρίου) με πρόταση της Ελληνικής 
Φιλοτελικής Ομοσπονδίας στα πλαίσια διάδοσης 
του φιλοτελισμού 

1975. Βράβευση της Ελληνικής Φιλοτελικής Εταιρείας 
από την Ακαδημία Αθηνών για τα 50 χρόνια 
έκδοσης του περιοδικού «Φιλοτέλεια». 
Παρουσίαση στην Ελληνική Τηλεόραση του 
φιλοτελισμού με μόνιμη εκπομπή της Ομοσπον-
δίας 

1979. Οργάνωση της πρώτης πολυεθνικής φιλοτελικής 
έκθεσης από την Ομοσπονδία με την συμμετοχή 
των Βαλκανικών κρατών (Balkanfila) στην Αθήνα 

1980. Καθιέρωση της ετήσιας ενίσχυσης των 
φιλοτελικών ενώσεων/εταιρειών από τα ΕΛΤΑ 
μετά από προσπάθεια της Ομοσπονδίας 

1986-91. Με ενέργειες της Ελληνικής Φιλοτελικής 
Ομοσπονδίας αποτρέπεται προσπάθεια εισδοχής 
των Τουρκοκυπρίων στη Διεθνή Φιλοτελική 

Ομοσπονδία και de facto αναγνώριση του 
Τουρκοκυπριακού ψευδοκράτους. Παράλληλα 
επιτυγχάνεται η εισδοχή της Κυπριακής 
Φιλοτελικής Εταιρείας ως νόμιμου εκπροσώπου 
της Κύπρου. Το 1989 επαναλήφθηκε η πολυεθνική 
φιλοτελική έκθεση με την συμμετοχή των 
Βαλκανικών κρατών στην Θεσσαλονίκη, όπως είχε 
οργανωθεί το 1979 στην Αθήνα.   

85. φιλοτελισμός (philatelism) 
Η ενασχόληση με τη συλλογή και τη μελέτη των 
γραμματοσήμων. Στην Ελλάδα ο φιλοτελισμός 
εμφανίστηκε το 1890 με την ίδρυση στην Αθήνα του 
πρώτου φιλοτελικού συλλόγου με τον τίτλο «Ελληνικός 
Σύλλογος Γραμματοσημοφίλων» και άρχισε να 
αναπτύσσεται μετά την τέλεση των πρώτων 
Ολυμπιακών αγώνων το 1896 και με την έκδοση της 
πρώτης στον κόσμο αναμνηστικής σειράς 
γραμματοσήμων. Την πρόοδο του Ελληνικού 
Φιλοτελισμού έδωσε η έκδοση του περιοδικού 
«Φιλοτέλεια» από τον Στ. Μακρυμίχαλο το 1924 καθώς 
και η ίδρυση το επόμενο έτος της «Ελληνικής 
Φιλοτελικής Εταιρείας». Ώθηση στις τιμές των Ελληνικών 
γραμματοσήμων, που κυκλοφορούν στο εμπόριο, έδωσε 
η αποτέφρωση το 1931 στην Αποθήκη Σφραγιστού 
Χάρτου όλων των αποθεμάτων Ελληνικών 
γραμματοσήμων των εκδόσεων που αποσύρθηκαν από 
την κυκλοφορία. Κρατήθηκαν όμως μόνο δύο φύλλα από 
κάθε αξία προοριζόμενα για το υπό ίδρυση Ελληνικό 
Ταχυδρομικό Μουσείο. Το 1960 δημιουργήθηκε ειδικό 
φιλοτελικό γραφείο από την Ταχυδρομική Υπηρεσία για 
την εξυπηρέτηση των φιλοτελιστών. 

86. χαρτί (paper) 
Το χαρτί σε παλιές εκδόσεις εξετάζεται ιδιαίτερα επειδή 
αποτελεί χαρακτηριστικό για τον καθορισμό της έκδοσης. 
Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές με βάση το πάχος και 
μετρείται με το μικρόμετρο. Σημειώνεται ότι πάχος 
1000μ=1millimeter. 
• κανονικό (60-90μ) (normal 
• γυαλιστερό (glossy) 
• διαφανές (transparent) 
• δικτυωτό (meshed) 
• ημιδιαφανές (semi-transparent) 
• λεπτό (50-60μ) (thin) 
• λείο (smooth) 
• μεταξωτό (silky) 
• πορώδες (porous) 
• τραχύ (>90μ) (raw) 
• τσιγαρόχαρτο (<50μ) (pelure paper) 
• χαρτί ακάθαρτο (dirty paper) 
• χαρτί καλής ποιότητας (good quality paper) 
• χαρτί λείο και σκληρό (paper smooth and hard) 
• χαρτί μαλακό/σκληρό στην κάμψη (paper 

soft/hard when bent) 
• χαρτί ημιδιαφανές με αναλαμπές μεταξιού (semi-

transparent paper with silk highlights) 

87. ψαθωτό βάθος (quadrille background) 

88. ψηφιακή εκτύπωση (digital printing) 
Εκτός της εκτύπωσης offset, από το 2004 εφαρμόζεται 
και ψηφιακή εκτύπωση. Οι ψηφιακές εκτυπώσεις έχουν 
αφενός την περιορισμένη διάρκεια διατήρησης των 
χρωμάτων, αφετέρου το πρόβλημα φύλαξής τους. Η 
επαφή του γραφίτη με γραφίτη ή με το πλαστικό των 
λευκωμάτων επιφέρει επικόλληση. 

Δ.Π. 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

1
PT έλα κι εσύ 

1.   Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων     
Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας 

(Κρίση Μελών αρ.17) 
Στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ αναφορτώθηκε η 1η Έκδοση του 
Αγγλοελληνικού γλωσσαρίου όρων Διαχείρισης Εναέριας Κυκλο-

                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
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φορίας (ΔΕΤ): http://www.eleto.gr/download/Bodies/ATMterms_ 
Glossary.pdf  
Το γλωσσάριο είναι έργο της ΟΜΕΟΔΕΚ (Ομάδας Εργασίας 
Ορολογίας Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας) της Υπηρεσίας 
Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) (http://www.ypa.gr/home/index.asp?) 
με την επιστημονική συμβολή της ΕΛΕΤΟ. 
(Σημαντικό μέρος των όρων του γλωσσαρίου υποβλήθηκε από το 
ΓΕΣΥ στην Κρίση Μελών της ΕΛΕΤΟ αρ.17). 

2.   Έλεγχος και επιθεώρηση στην ποιότητα 
Στον προβληματισμό του Ευάγγελου Βαρδάκα (μέλους του ΔΣ του 
ΕΛΟΤ, π. Γεν. Γραμματέα της CEN) για δόκιμο ελληνικό όρο για την 
έννοια «inspection» στον τομέα της ποιότητας, η απάντηση είναι 
ότι η απόδοση που εφαρμόζουν τα όργανα της ΕΛΕΤΟ που είναι 
ταυτόχρονα και όργανα του ΕΛΟΤ (πρότυπα τηλεπικοινωνιών/ 
πληροφορικής – Βάσεις TELETERM / INFORTERM) είναι:  

inspection  (φυσικός) έλεγχος. 
Να αναφέρουμε εδώ και τους παρακάτω συναφείς όρους της 
τυποποίησης–πιστοποίησης–ποιότητας: 

inspector  ελεγκτής 
test  δοκιμή 
testing  δοκιμές 
audit  επιθεώρηση 
auditor  επιθεωρητής 
quality audit  επιθεώρηση ποιότητας 
quality control  έλεγχος ποιότητας  
standardization  τυποποίηση 
accreditation  διαπίστευση 
certification  πιστοποίηση 
verification  επαλήθευση 

3.   eluent και solute 
Τέθηκε ερώτημα από τον καθηγητή ΕΚΠΑ Κώστα Ευσταθίου για 
την ορθότερη επιλογή ελληνικών όρων για τις ακόλουθες έννοιες: 
eluent: το υγρό (διαλύτης ή μίγμα διαλυτών ή διάλυμα μιας ουσίας) 

το οποίο διαβιβάζουμε μέσω μιας στήλης 
(χρωματογραφίας, ιοντοανταλλαγής κ.α.) για να λάβουμε 
στην έξοδο το έκλουσμα. Μέχρι τώρα αποδιδόταν ως 
εκλούστης ή εκλουστής, αλλά αναφέρεται ως ορθότερο το 
εκλούτης 

solute: η εν διαλύσει ουσία ή το σωματίδιο (μόριο, ιόν) σε έναν 
διαλύτη (solvent). Αυτό αποδιδόταν μόνο περιφραστικά 
(π.χ. σωματίδιο ή ουσία στο διάλυμα). 

Αφού, όμως, το παράγωγο ουσιαστικό του απλού ρήματος λούω 
είναι λούστης (λεξικό Δ. Δημητράκου) είναι «γραμματικώς» 
επόμενο ότι το παράγωγο ουσιαστικό του εκλούω θα είναι 
εκλούστης. Επομένως: 

eluent  εκλούστης 
Από το λεξικό Δ. Δημητράκου: 

διαλυτός = «δυνάμενος να διαλυθεί» 
διάλυτος = «ο εν διαλύσει, ο διαλελυμένος»: 

Πέρα από το ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί το επίθετο και να λέμε 
διάλυτη ουσία (= διαλελυμένη ουσία), μπορεί, κάλλιστα, να 
χρησιμοποιηθεί και το ουσιαστικοποιημένο ουδέτερο (διάλυτο).  

solute  διάλυτο (ουδέτερο ουσιαστικοποιημένο).  
Εγκρίνονται, τελικά, οι αποδόσεις: 

eluent  εκλούστης 
solute  διάλυτο, διαλυμένο  

4.   Οι τρεις συντεταγμένες επί την αρχήν 
Εξετάστηκε το ερώτημα του καθηγητή Κώστα Ευσταθίου για 
μονολεκτική ελληνική απόδοση του αγγλικού όρου intercept που 
αποδίδει την σταθερά b της πρωτοβάθμιας εξίσωσης: Υ = aX + b 
και που αποδίδεται ελληνικά ως «τεταγμένη επί την αρχή των 
αξόνων» ή «τεταγμένη επί την αρχήν». 
Οι όροι x-intercept, y-intercept, z-intercept που σημαίνουν τα 
σημεία τομής (a,0), (0,b) μιας ευθείας (στο επίπεδο) ή τα σημεία 
τομής (a,0,0), (0,b,0), (0,0,c) ενός επιπέδου (στον χώρο) με τους 
άξονες των καρτεσιανών συντεταγμένων x, y, z αποδίδονται με 
τους κλασικούς μαθηματικούς όρους: τετμημένη επί την αρχήν, 
τεταγμένη επί την αρχήν, κατηγμένη επί την αρχήν. Εδώ το επί 
την αρχήν δεν σημαίνει «επάνω στην αρχή» αλλά μάλλον δείχνει 
κατεύθυνση: «προς την αρχή». Π.χ. το σημείο (0,4) του ακόλουθου 
σχήματος είναι η τεταγμένη επί την αρχήν της παριστώμενης 

ευθείας γραμμής [ y = (-4/5)x + 4 ], δηλαδή το σημείο της ευθείας 
του οποίου η τεταγμένη «κατευθύνεται» προς την αρχή των 
αξόνων. Αλλά τεταγμένη επί την αρχήν λέγεται και η τιμή 4 και το 
ευθύγραμμο τμήμα από το σημείο (0,4) ως την αρχή των αξόνων. 
Αντίστοιχα, το σημείο (5,0), η τιμή 5 και το ευθύγραμμο τμήμα 
από  το σημείο (5,0) ως την αρχή των αξόνων λέγονται τετμημένη 
επί την αρχήν. Και για τον άξονα z  (στην περίπτωση επίπεδης 
επιφάνειας στον χώρο) έχουμε, αντίστοιχα, την κατηγμένη επί την 
αρχήν. Και οι τρεις μαζί είναι οι συντεταγμένες επί την αρχήν. 

 
Το ΓΕΣΥ, επειδή οι όροι αυτοί είναι κλασικοί και ευρέως 
χρησιμοποιούμενοι, δεν προτείνει την αλλαγή τους. Όποιος 
διδάσκεται μαθηματικά έτσι θα τους μαθαίνει: 

x-intercept  τετμημένη επί την αρχήν 
y-intercept  τεταγμένη επί την αρχήν 
z-intercept  κατηγμένη επί την αρχήν 

5. Facebook  Φέισμπουκ, Προσωποδίκτυο 
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως τα: Facebook, Linked in, 
Twitter κτλ. είναι συγκεκριμένα προσωποδίκτυα (δίκτυα 
προσώπων). Για την 〈Ορολογία〉, τα ονόματά τους είναι κύρια 
ονόματα και κανονικά πρέπει να περάσουν στην ελληνική με 
μεταγραφή ως: Φέισμπουκ, Λίνκτ-ιν, Τουίτερ κτλ. Το πιο 
διαδεδομένο από τα παραπάνω είναι το Facebook.  
Το Facebook ξεκίνησε ως κλειστό δίκτυο αποφοίτων 
πανεπιστημίου στις ΗΠΑ (εν είδει επιγραμμικής επετηρίδας με τις 
εικόνες των προσώπων και μερικά βιογραφικά στοιχεία τους) και 
σήμερα είναι ένα ανοικτό παγκόσμιο κοινωνικό δίκτυο (social 
network). Για την προσπάθεια «εξελληνισμού» του, διάφοροι 
προτεινόμενοι όροι, όπως φατσοβιβλίο, προσωποχάρτι ή 
προσωπικό δελτίο, κρίνονται ακατάλληλοι.  
Κατ’ αναλογίαν με το Internet για το οποίο τα όργανα της ΕΛΕΤΟ 
έχουν δεχτεί: Internet  Ίντερνετ, Διαδίκτυο, το ΓΕΣΥ προτείνει: 

Facebook  Φέισμπουκ, Προσωποδίκτυο 
Κ.Β. 

 
 

«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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Συντάκτες φύλλου:  Κώστας Βαλεοντής, Δημήτρης Παναγιωτάκος, 

Νίκος Παπαδόπουλος 
Εκδοτική Ομάδα:  Κώστας Βαλεοντής, Θεόφιλος Βαμβάκος, 

Άννα Νικολάκη, Κατερίνα Ζερίτη, Τάνια Βαλεοντή 
Τηλέφωνα:  6974321009, 210-8662069 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http://www.eleto.gr/gr/orogramma.htm  
Γίνονται δεκτές συνεργασίες. Απαραίτητες προϋποθέσεις τα κείμενα να 
είναι σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, σύντομα και έτοιμα για 
δημοσίευση δίχως να απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία. 
Τα δημοσιεύματα που προσυπογράφονται με αρχικά απηχούν τις 
προσωπικές απόψεις του/της συντάκτη/συντάκτριάς τους, το πλήρες 
όνομα του/της οποίου/οποίας περιλαμβάνεται στους συντάκτες του 
εκάστοτε φύλλου. 
Τα θέματα των άρθρων της «ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ» έχουν συζητηθεί στο 
ΓΕΣΥ και η δημοσίευση γίνεται ύστερα από απόφασή του. 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή κειμένων του «Ο» με 
την υποχρέωση αφενός να αναφέρεται η πηγή των κειμένων και 
αφετέρου, προκειμένου περί ολόκληρων άρθρων, να εξακολουθήσουν 
αυτά να διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς καμιά 
δέσμευση· σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται άδεια της ΕΛΕΤΟ. 
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10ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και 
Ορολογία» 

12–14 Νοεμβρίου 2015, Αθήνα 
Αφιερωμένο στον Εμμανουήλ Κριαρά 

 
Πρόσκληση για υποβολή ανακοινώσεων 

 

Η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ), σε συνεργασία με το 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου (ΠΚ), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), τον 
Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), τον Οργανισμό για την 
Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ) και άλλους φορείς που 
θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου, διοργανώνει το 
10ο Συνέδριο “Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία”. Το Συνέδριο 
θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 12-14 Νοεμβρίου 2015. 
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση αφενός της σημερινής 
κατάστασης της ελληνικής γλώσσας στην ορολογική της διάσταση 
και αφετέρου μεθόδων, πρακτικών και εργαλείων της σύγχρονης 
επιστήμης της Ορολογίας και της εφαρμογής τους στην ελληνική 
γλώσσα – μονογλωσσικά και/ή διαγλωσσικά – για την προώθηση 
της ορολογικής έρευνας και τη συμβολή στον σύγχρονο ορολογικό 
εμπλουτισμό της ελληνικής γλώσσας. 

Θεματολόγιο του Συνεδρίου: 
1 Γλωσσολογικές–οντολογικές αρχές Ορολογίας  
 Αρχές της γλώσσας και της λογικής που υιοθετούνται, 

διατυπώνονται και εφαρμόζονται στην Ορολογία. Η ορολογία 
ως διεπαφή ανάμεσα στη γλώσσα και στη γνώση. Μέθοδοι, 
μηχανισμοί και κανόνες οροδοσίας που προκύπτουν από την 
ενδογλωσσική ή τη διαγλωσσική εξέταση κατασημάνσεων 
(όρων και ονομάτων) και ορισμὠν εννοιών. Θεωρητική, 
συγχρονική και/ή διαχρονική εξέταση όρων σε μονογλωσσικό 
και/ή πολυγλωσσικό περιβάλλον... 

2 Διδακτική και Ορολογία  
 Διδακτική της Ορολογίας. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά 

μαθήματα και/ή σεμινάρια Ορολογίας. Μαθησιακά θέματα 
Ορολογίας. Ορολογικές πλευρές της διδασκαλίας μαθημάτων 
ειδικών θεματικών πεδίων. Έννοιες και όροι της Διδακτικής... 

3 Ορολογία συγκεκριμένων θεματικών πεδίων – 
Λεξικογραφικές και ορογραφικές μελέτες 

 Συγχρονική και και/ή διαχρονική θεώρηση ορολογίων και 
ορολογικών προβλημάτων συγκεκριμένων θεματικών πεδίων. 
Συστήματα όρων σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία σε σχέση με 
αντίστοιχα συστήματα εννοιών. Λεξικογραφικές και 
ορογραφικές μελέτες σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία... 

4 Ορολογικοί πόροι  
 Ειδικά ερμηνευτικά ή πολύγλωσσα λεξικά, έντυπα ή 

ηλεκτρονικά, τοπικά ή επιγραμμικά/διαδικτυακά. Ορολογικές 
συλλογές ή βάσεις όρων που περιέχουν κατασημάνσεις, 
ορισμούς εννοιών και άλλες ορολογικές πληροφορίες. Σώματα 
ειδικών κειμένων και διάθεσή τους για έρευνα και υποστήριξη 
ορολογικών πόρων. Εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην 
ορολογική πράξη και στην παροχή ορολογικών υπηρεσιών... 

5 Τυποποίηση ορολογίας  
 Ενδογλωσσική επικύρωση και τυποποίηση όρων με 

καθιέρωση προτιμώμενων και αποδεκτών όρων ως έγκυρων 
όρων. Διεθνοποίηση εννοιών και διαγλωσσική αντιστοίχιση, 
επικύρωση και τυποποίηση των ισοδύναμων όρων. 
Προτάσεις όρων για επικύρωση και τυποποίηση. Τυποποίηση 
κειμένων ειδικών γλωσσών... 

6 Ορολογία και μετάφραση 
 Ο ρόλος των όρων στη θεωρία και πράξη της μετάφρασης. 

Εφαρμογή των αρχών της Ορολογίας στη μετάφραση. Η 
εννοιοστρεφής διαγλωσσική αντιστοίχιση και «ισοδυναμία» 
όρων μεταξύ πρωτοτύπου και μεταφράσματος έναντι της 
λεξιστρεφούς «μετάφρασης» όρων. Η μετάφραση με την 
βοήθεια ορολογικών πόρων από το Διαδίκτυο. Έννοιες και 
όροι της μεταφρασεολογίας... 

7 Ορολογία και δίκαιο 
 Ο ρόλος των όρων και η εφαρμογή των αρχών της Ορολογίας 

στο δίκαιο και στη νομική επιστήμη. Ιδιαιτερότητες του νομικού 
λόγου. Ορολογία και δικαιικά συστήματα. Έννοιες και όροι του 
δικαίου και της νομικής επιστήμης. Ορολογία και συγκριτικό 
δίκαιο. 

8 Διάχυση και χρήση των όρων – Ορολογική πολιτική και 
ρύθμιση 

 Τρόποι και μέσα διάδοσης ειδικών όρων και ορολογίων. 
Ενδοπεδιακά και διαπεδιακά ζητήματα ορολογικής 
ενημέρωσης. Ρυθμιστικά εργαλεία ορολογικής πολιτικής 
(δημοσιεύματα, νομοθετήματα, προδιαγραφές, πρότυπα,..) 

9 Δραστηριότητα φορέων και οργάνων Ορολογίας 
 Δραστηριότητες παραγωγής, συλλογής, επεξεργασίας, 

δημοσιοποίησης και διάθεσης όρων και παροχής ορολογικών 
υπηρεσιών από εθνικούς, περιφερειακούς και/ή παγκόσμιους 
φορείς και όργανα (οργανισμούς, εταιρείες, ενώσεις, 
επιτροπές, ομάδες). Διοργανώσεις εκδηλώσεων Ορολογίας… 

Γλώσσες: 
Επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η ελληνική και η αγγλική. 
Κρίσιμες ημερομηνίες: 

Υποβολή περιλήψεων ως τις: 30 Μαρτίου 2015 
Κρίση των περιλήψεων ως τις: 30 Απριλίου 2015 
Υποβολή πλήρων κειμένων ως τις:  30 Ιουνίου 2015 

Περιλήψεις και κείμενα: 
Οι εισηγητές που επιθυμούν να παρουσιάσουν ανακοίνωση στο 
συνέδριο θα υποβάλουν περίληψη σε δύο ηλεκτρονικά 
αντίγραφα της μορφής .doc (κείμενο Word συμβατό με την 
έκδοση MS Office 2000) σε μία από τις επίσημες γλώσσες του 
συνεδρίου, με έκταση το λιγότερο 200 και το πολύ 300 λέξεις.  
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Στο ένα από τα αντίγραφα της περίληψης θα πρέπει να 
αναγράφονται 
α) ο υπέρτιτλος: 10ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και 

Ορολογία», Αθήνα, 12–14 Νοεμβρίου 2015,  
β) ο τίτλος της ανακοίνωσης 
γ) η θεματική ενότητα στην οποία εντάσσεται η ανακοίνωση και 
δ) τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, ταχ. διεύθυνση, 

τηλέφωνο, τηλεομοιότυπο, ηλ-διεύθυνση) του συγγραφέα ή 
των συγγραφέων. 

Στο άλλο αντίγραφο θα αναγράφονται μόνο τα α), β) και γ). 
Τα δύο ηλεκτρονικά αντίγραφα της περίληψης πρέπει να σταλούν 
με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ως συνημμένα, στη διεύθυνση: 
valeonti@otenet.gr εντός της παραπάνω προθεσμίας. 
Μετά την κρίση των περιλήψεων από την Επιστημονική Επιτροπή 
του Συνεδρίου, οι συγγραφείς που θα επιλεγούν θα λάβουν ειδικές 
προδιαγραφές για τη σύνταξη των πλήρων κειμένων των 
ανακοινώσεών τους. 
Πληροφορίες 
Γραμματεία του Συνεδρίου: τηλ. +30 210 9323243, +30 6977529164, ηλ-ταχ. 
pinelpap@otenet.gr 
Οργανωτική Επιτροπή: τηλ. +30 6974321009, ηλ-ταχ. valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http://www.eleto.gr/gr/Conference10.html 
 

Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με την Ορολογία 
και άλλα ορολογικά νέα 
(Διαρκής Κατάλογος του «Ο») 

Ο κατάλογος Συνεδρίων/Συμποσίων/Σεμιναρίων που δημοσιεύεται 
παρακάτω περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν σχέση με Ορολογία 
και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, ή έχουν πρόσφατα 
διεξαχθεί, καθώς και άλλα ορολογικά νέα. Η πληροφόρηση του «Ο» 
για τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή 
ηλεκτρονική ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές 
Κέντρο Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/), 
και από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-
aet.net ), των οποίων η ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
1. Θερινό Πανεπιστήμιο «Η Ελλάδα σήμερα: Γλώσσα, Πολιτισμός 

και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας» που διοργανώνουν το 
 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και η Ένωση Ευρωπαίων 
Δημοσιογράφων (Για εκδήλωση ενδιαφέροντος: 
nitsi@cc.uoi.gr) 

2. Επιγραμμικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Diploma of 
Postgraduate Studies: Terminology and Professional Needs (8 
Απριλίου – 24 Ιουλίου 2015). Πληροφορίες και εγγραφές: 
http://eventum.upf.edu/event_detail/1401/ 
sections/1161/diploma-of-postgraduate-studies_-terminology-
and-professional-needs.html 

3. Συνέδριο International Scientific Conference “Ukrainian 
Terminology and the Present”, 22–24 April 2015, Kyiv, Ukraine 
(http://www.term-in.org/)  

4. 5η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων που 
διοργανώνεται από τον Τομέα Μετάφρασης του Τμήματος 
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. στις  21, 22 και 
23 Μαΐου 2015. Πληροφορίες: metafrasi@frl.auth.gr 

5. Εκπαιδευτικό σεμινάριο του συνεδρίου TOTh 2015 (2–3 
Ιουνίου 2015, Chambéry, France) 

6. Εργομήγυρη: "Workshop on Controlled Natural Language" 
(CNL), Matsue (Japan), 20 June 2015, πριν από τις συνόδους 
της ISO/TC 37 (21–26 June 2015). 

7. Συνέδριο Transius Conference, 24–27 June 2015, Geneva, 
Switzerland (http://www.unige.ch/traduction-interpretation/ 
recherches/groupes/transius/conference2015 _en.html) 

8. Συμπόσιο European Symposium on Languages for Special 
Purposes LSP, 8–10 July 2015, Vienna, Austria, 

9. Ετήσια σύνοδος των Μεσογειακών Επιμελητών και 
Μεταφραστών (Mediterranean Editors and Translators – MET) 
(http://www.metmeetings.org/en/preliminary-program:722, 
Coimbra, Portugal, October 29–31, 2015. 

10. Συνέδριο Mediterranean Editors & Translators Meeting 2014, 
Innovation and Tradition: Mining the Human Resource, 
Euroforum, San Lorenzo de El Escorial (Madrid, Spain) 

October 30 to November 1, 2014. Πρόγραμμα του Συνεδρίου: 
http://www.metmeetings.org/en/preliminary-program:673 

11. Διεθνές συνέδριο NATO Conference on Terminology 
Management, 19–20 November 2015, Brussels, Belgium 
(http://nso.nato.int/nso/SOSite/ 
WEBUpdate/20140527_TermConf/terminology_conference.ht
ml) 

12. Τρίγλωσσο λεξικό της TERMCAT με όρους κλινικών ερευνών 
στα φάρμακα: Diccionari de recerca clínica de medicaments 
(‘Dictionary of clinical research on drugs’) τόσο σε έντυπη 
έκδοση: 
(http://llibreria.gencat.cat/product_info.php?products_id=8420
&language=en&osCsid=6e77benrgno0ldloueo8nrvek7)  
όσο και επιγραμμική: 
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/157/ 

Κ.Β. 

  Εννοιοστρέφεια στο Δίκτυο ορολογίας για 
την ελληνική γλώσσα και μετάφραση 

1   Σκοπός, στόχοι και οφέλη δημιουργίας Δικτύου 
Την 3η Απριλίου 2015  προγραμματίζεται εκδήλωση του ελληνικού 
τμήματος της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (http://europa.eu/!WF43bm) για τη δημιουργία Δικτύου 
ορολογίας για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση (εφεξής, 
Δίκτυο). 
Η δημιουργία του Δικτύου αποσκοπεί στην υποστήριξη των 
Υπηρεσιών Ελληνικής Μετάφρασης των θεσμικών οργάνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και γενικότερα των μεταφραστικών 
εργασιών σε Ελλάδα και Κύπρο. Αποβλέπει στην καθιέρωση και 
χρήση κοινώς αποδεκτής ελληνικής ορολογίας και στη βελτίωση  
της ποιότητας επικοινωνίας στην ελληνική γλώσσα. 
Η επίτευξη συναίνεσης για τη χρήση κοινώς αποδεκτών ελληνικών 
όρων στη μετάφραση θα διευκολύνει την επικοινωνία, την 
προσαρμογή και συμμετοχή  στις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις 
και στη σύγχρονη οικονομία της γνώσης και θα συμβάλει στην 
οικονομική πρόοδο και ευημερία στη χώρα. Η έλλειψη ελληνικής 
ορολογίας ή η χρήση μη συνεπούς ή ενιαίας ορολογίας μπορεί να 
οδηγήσει σε σπατάλη χρόνου για κατανόηση, σε παρανόηση και 
οικονομικές απώλειες. 
Το Δίκτυο, υπό την αιγίδα της ΓΔ Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, θα αποτελέσει χώρο συγκέντρωσης και επαφών 
μεταξύ οργανισμών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για το 
συντονισμό των ορολογικών εργασιών για την ελληνική γλώσσα 
και μετάφραση. Στο πλαίσιο του Δικτύου θα λειτουργεί Υπηρεσία 
επικοινωνίας στην ελληνική καινοφανών εννοιών.που θα αντα-
ποκρίνεται σε επείγοντα αιτήματα των Υπηρεσιών και μεταφρα-
στών. 
Το Δίκτυο θα εξασφαλίζει τη δημοσιοποίηση της παραγόμενης με 
τον τρόπο αυτό ορολογίας μέσω της τροφοδότησης υφιστάμενων 
δημόσιων βάσεων δεδομένων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΙΑΤΕ) και σε εθνικό επίπεδο (ΕΛΕΤΟ και ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ). 
Στο πλαίσιο του Δικτύου θα πρέπει να υποστηριχθεί η χρήση 
ενιαίας ορολογίας ειδικότερα, στα έγγραφα της Διοίκησης ή 
θεσμικά έγγραφα. Δηλαδή, στα έγγραφα ευρωπαϊκών και διεθνών 
θεσμικών οργάνων που μεταφράζονται στην ελληνική γλώσσα και 
στα έγγραφα της Δημόσιας Διοίκησης σε Ελλάδα και Κύπρο. 
Η ΕΛΕΤΟ, ο ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ, άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς του 
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, Πανεπιστήμια και  επαγγελματικές 
ενώσεις των μεταφραστών συμμετέχουν και υποστηρίζουν την 
επίτευξη των στόχων του Δικτύου για την υποστήριξη και την 
κάλυψη των ορολογικών αναγκών των μεταφραστών που 
αφορούν κυρίως: 
α) την ποιότητα των ορολογικών πόρων για το μεταφραστικό 

έργο όπως Βάσεις Ορολογικών Δεδομένων π.χ. ΙΑΤΕ, 
συγκέντρωση ορολογικού υλικού και έγκαιρη επικοινώνηση 
στην ελληνική καινοφανών εννοιών με κατάλληλους 
ελληνικούς όρους και 

β) την ποιότητα των ορολογικών εργασιών στη μετάφραση.  
2   Αρχές και διακριτικά χαρακτηριστικά Δικτύου 
Η λειτουργία του Δικτύου θα πρέπει να βασίζεται στις διεθνώς 
αναγνωρισμένες αρχές και μεθόδους ορολογικών εργασιών και 
παρουσίασης  των προϊόντων τους και των ορολογικών 
δεδομένων (βλ. ISO 704/ΕΛΟΤ 402, «Ορολογική εργασία – Αρχές 
και μέθοδοι»). Το Δίκτυο αναγνωρίζει και σέβεται τα πνευματικά 
δικαιώματα των συντελεστών των ορολογικών εργασιών.  
Παράλληλα θεωρεί τα ορολογικά προϊόντα και δεδομένα σε μια 
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γλώσσα δημόσιο αγαθό και επιδιώκει να είναι προσβάσιμα σε 
όλους. 
Κύριο χαρακτηριστικό του Δικτύου θα πρέπει να είναι η 
εννοιοστρέφεια στις ορολογικές δραστηριότητές του και η 
εννοιοκεντρικότητα των ορολογικών προϊόντων του ή των 
ορολογικών δεδομένων. 
Ο όρος αναφοράς του μεταφραστέου κειμένου (π.χ. αγγλικός όρος) 
υποδηλώνει μια έννοια. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την 
υποκείμενη έννοια και να την δηλώσουμε κατάλληλα με ελληνικό 
όρο. Δηλαδή, δεν μεταφράζουμε, ούτε αποδίδουμε τον όρο 
αναφοράς. Ο όρος αναφοράς αποτελεί μια επιλογή  για τη δήλωση 
της έννοιας και υπάρχει το ενδεχόμενο να προϋπάρχει λάθος στην 
επιλογή.  Δεν δεσμευόμαστε και δεν επαναπαυόμαστε μόνο στη 
γενική σημασία των λέξεων του όρου αναφοράς της γλώσσας 
πηγής στη μετάφραση αφού και η άριστη απόδοσή της δεν μάς 
διασφαλίζει έναντι αστοχίας. Εστιάζουμε στην «αναγνώριση» της 
έννοιας που δηλώνει ο όρος αναφοράς και στη βέλτιστη 
επικοινώνηση τής έννοιας στην ελληνική γλώσσα με κατάλληλο 
ισοδύναμο ελληνικό όρο που «φωτίζει»/«αποκαλύπτει» τα χαρακτη-
ριστικά οριοθέτησης της έννοιας από συγγενικές έννοιες απο-
κλείοντας τη διακινδύνευση σύγχυσής της με συγγενικές έννοιες.  
Ο απώτερος στόχος των ορολογικών εργασιών είναι η 
αμφιμονοσήμαντη αντιστοίχιση εννοιών και όρων. Ένας 
προτιμώμενος όρος να αντιστοιχεί σε μία έννοια και μόνο μία 
έννοια να αντιστοιχεί σε έναν όρο, τουλάχιστον ανά θεματικό πεδίο, 
ώστε να περιορίζεται η ασάφεια που δημιουργείται από την 
πολυσημία, συνωνυμία ή ομωνυμία.  
Σε περιπτώσεις διακινδύνευσης πρόκλησης σύγχυσης και αστοχίας 
στην επικοινωνία θα πρέπει να αναφέρονται οι καθιερωμένοι 
συνώνυμοι όροι που χρησιμοποιούνται για την υποδήλωση της 
ίδιας έννοιας, είτε είναι δεκτοί είτε όχι (αδόκιμοι ή απορριπτέοι). 
Ειδικότερα για την αναβάθμιση της ΙΑΤΕ  με ορολογικά δεδομένα, 
για την ελληνική γλώσσα,  θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στον εμπλουτισμό των πεδίων που αφορούν: 
α) την περιγραφή της έννοιας με την αναφορά των σχετικών 

εννοιακών πληροφοριών όπως είναι το συγκείμενο και ο 
ορισμός της έννοιας, ώστε να προκύπτει σαφής αναγνώριση, 
διάκριση και οριοθέτηση της υποδηλούμενης,  από τον εισόδιο 
όρο του λήμματος, έννοιας και 

β) την αναφορά των συνώνυμων όρων που ενδεχομένως 
χρησιμοποιούνται στην ελληνική για την υποδήλωση της ίδιας 
έννοιας. Η αναφορά θα πρέπει να συνοδεύεται με πληροφορίες 
όπως βαθμός αποδεκτότητας του συνωνύμου (δεκτός ή 
αδόκιμος) ή το πλαίσιο εφαρμογής (π.χ. θεσμικό ή καθημερινό) 
ή/και χώρας εφαρμογής (Ελλάδα ή Κύπρος). 

3   Ορισμοί σχετικών εννοιών 
3.1  ορολογική εργασία 
εργασία που αφορά τη συστηματική συλλογή, περιγραφή, 
επεξεργασία και παρουσίαση των εννοιών και των κατασημάνσεων  
των εννοιών με όρους, σύμβολα ή ονόματα 
3.2  Ορολογικές εργασίες στη μετάφραση 
Οι ορολογικές εργασίες στα μεταφραστικά έργα είναι: 
α)  η αναζήτηση και εξόρυξη όρων από το μεταφραστέο κείμενο, 
β) η αναγνώριση της έννοιας και του συγκειμένου όπου ορίζεται 

η έννοια ή μαρτυρείται η χρήση της και ο προσδιορισμός των 
διακριτικών χαρακτηριστικών από συγγενικές έννοιες. Η 
εξόρυξη όρων και η αναγνώριση των εννοιών συνιστούν τον 
ορολογικό ερανισμό, 

γ) η αναγνώριση των διαφορετικών όρων που 
χρησιμοποιούνται για την υποδήλωση της έννοιας σε 
σχετικές γλωσσικές συλλογές και η άντληση ορολογικών 
πληροφοριών με αξιοποίηση ορολογικών πόρων όπως Βάσεων 
ορολογικών δεδομένων π.χ. ΙΑΤΕ, 

δ) η επιλογή του (κατάλληλου) προτιμώμενου  όρου  
ε) η αναφορά του βαθμού αποδεκτότητας για τους λοιπούς 

χρησιμοποιούμενους όρους στο πλαίσιο χρήσης και 
εφαρμογής και 

στ) η Ορογραφία. Η καταγραφή των ορολογικών δεδομένων και 
προϊόντων των ορογραφικών εργασιών ως μέρος του 
παραδοτέου μετάφρασης  ή για ιδία μελλοντική χρήση από 
μεταφραστή. Η συστηματική συλλογή ορολογικών πληροφο-
ριών δίνει στους μεταφραστές τη δυνατότητα να παρακολου-
θούν και να επαναχρησιμοποιούν την εμπειρογνωσία τους, ενώ 
ταυτόχρονα διευκολύνει τη συνεργασία με άλλους μεταφραστές 
ή στο πλαίσιο ομάδας μεταφραστών. 

3.3  ορογραφία 
μέρος της ορολογικής εργασίας που αφορά την εγγραφή και 
παρουσίαση των ορολογικών δεδομένων 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα ορολογικά δεδομένα μπορούν να παρουσιάζονται με τη 
μορφή βάσεων ή τραπεζών ορολογικών δεδομένων, γλωσσαρίων, 
θησαυρών, λεξιλογίων ή άλλων σχετικών δημοσιευμάτων. 

3.4  ορολογικά δεδομένα 
δεδομένα που σχετίζονται με έννοιες και τις κατασημάνσεις τους 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Τα πιο κοινά ορολογικά δεδομένα είναι: ο εισόδιος όρος, ο 
ορισμός της έννοιας, η σημείωση, το γραμματικό επίσημα, το θεματικό 
επίσημα, το αναγνωριστικό γλώσσας, το αναγνωριστικό χώρας, το 
αναγνωριστικό της πηγής και η αναφορά του βαθμού αποδεκτότητας 
ενδεχόμενων όρων που χρησιμοποιούνται για την υποδήλωση της έννοιας 
ανά περίσταση επικοινωνίας. 

3.5  έννοια 
μονάδα γνώσης που δημιουργείται από έναν μοναδικό συνδυασμό 
των χαρακτηριστικών ενός αντικειμένου ή ενός συνόλου 
αντικειμένων 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Το  χαρακτηριστικό αποτελεί τη νοητική αφαίρεση μιας 
ιδιότητας  ενός αντικειμένου ή ενός συνόλου αντικειμένων που γίνεται 
αντιληπτό με τις αισθήσεις (εξωτερική πραγματικότητα) ή είναι δημιούργημα 
του ανθρώπινου νου (εσωτερική πραγματικότητα). Τα «αντικείμενα» μπορεί 
να αναφέρονται και ως «πράγματα», βλ. Βιτσέντζος Κορνάρος «για με 
ξαναγεννήθηκε η φύση των πραγμάτων».  Το σύνολο των αντικειμένων που 
αντιπροσωπεύει μια έννοια ονομάζεται πλάτος της έννοιας και το σύνολο 
των χαρακτηριστικών που συνιστούν την έννοια, βάθος της έννοιας. 

3.6  κατασήμανση 
παράσταση μιας έννοιας με ένα σημάδι που την υποδηλώνει 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στην ορολογική εργασία διακρίνονται τρεις κατασημάνσεις: 
σύμβολα, ονόματα και όροι. Τα ονόματα υποδηλώνουν ατομικές έννοιες 
(αντιστοιχούν σε ένα αντικείμενο). Οι όροι υποδηλώνουν γενικές έννοιες 
(αντιστοιχούν σε περισσότερα του ενός αντικείμενα).  

Ι.Σ. 

Τα διεθνή βραβεία Ορολογίας της EAFT  
για το 2014 

Κατά την 7η Σύνοδο Κορυφής για την Ορολογία (27-28 Νοεμβρίου 2014) 
απονεμήθηκαν και τα Διεθνή βραβεία της EAFT για το 2014. 

Α. International Award for Outstanding Achievement in 
Theoretical/ Fundamental Research in the Field of 
Terminology:  

 Νικήτρια: Besharat Fathi (IULA, University Pompeu Fabra) για 
την εργασία: “Expert’s Needs as Primary Target Users: 
Evaluating Specialised Dictionaries in Communicative 
Circumstances” 

B.  International Award for Applied Terminology Research 
and Development: 

 Νικήτρια: Annette Weilandt (University of Leipzig) για την 
εργασία: “A process-oriented approach shown by the example 
of the automobile industry” 

Γ.  Honorable mention:  
 Τιμηθείς: Georg Löckinger (University of Applied Sciences 

Upper Austria) για την εργασία: “Translation-Oriented Special 
Language Dictionaries. Developing and Testing an Innovative 
Model”. 

 (Πληροφορίες: http://termcoord.eu/2014/12/international-eaft-
awards-2014/) 

Κ.Β. 

Το νέο συμβούλιο της EAFT 

Κατά την Γενική Συνέλευση της EAFT (27 Νοεμβρίου 2014) 
διεξήχθη και η εκλογή του νέου Συμβουλίου της, το οποίο έχει την 
ακόλουθη σύνθεση: 
Συμβούλιο: 

Henrik Nilsson,  πρόεδρος (Terminologicentrum TNC, 
Sweden) 

Sandra Cuadrado, γραμματέας και ταμίας (TERMCAT, 
Catalonia) 

Marie Belina,  μέλος (Service de la langue française, 
Fédération Wallonnie_Bruxelles) 

Cristophe Roche,  μέλος (Université de Savoie, France) 
Jan Hoel,  μέλος (Language Council of Norway) 
Eszter Papp,  αντιπρόεδρος (University of Karoli Gaspar, 

Hungary)  
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Ana Ostroški  μέλος (Institute of Croatian Language and 
Linguistics, Croatia) 

Corina Lascu  μέλος (Académie d'Études Économiques de 
Bucarest, Romania)  

Ελεγκτική Επιτροπή: 
Susanne Lervad,  Denmark 
Maja Bratanić,  Croatia 

Κ.Β. 

Η Βάση όρων WIPO Pearl 
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (World 
Intellectual Property Organization – WIPO) εξέδωσε μια νέα 
πολυλεκτική βάση δεδομένων παρέχοντας ελεύθερη πρόσβαση σε 
πλήθος επιστημονικών και τεχνικών όρων, την 10-γλωσση Βάση 
WIPO Pearl (Αραβικά, Κινεζικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, 
Ιαπωνικά, Κορεατικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά και Ισπανικά) 
(www.wipo.int/wipopearl). Αρχικά, η βάση περιέχει 90.000 όρους 
και 15.000 έννοιες, στις 10 γλώσσες, από διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας, αλλά προβλέπεται να συμπεριλάβει συλλογές και 
από άλλες περιοχές, όπως εμπορικά σήματα, βιομηχανικά σχέδια, 
και όρους άλλων συμβάσεων που διαχειρίζεται ο WIPO. Άλλες 
πληροφορίες: 
http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2014/article_0012.html. 

Κ.Β. 

Ο λογαριασμός της EAFT στο Twitter 
Όπως μας ενημέρωσε η EAFT τελευταία απέκτησε και  λογαριασμό 
στο Twitter: https://twitter.com/_eaft  

 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

1
PT έλα κι εσύ 

script  γραπτό και γεγραμμένο 

Μετά το ερώτημα του μαθηματικού Γιώργου Δρακάκη σχετικά με 
την «απόδοση των όρων overscript και  underscript οι οποίοι 
απαντώνται σε διάφορα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου και 
σε μαθηματικά προγράμματα, όπως τα: Εquation Editor, 
Mathtype, Maple, …» το ΓΕΣΥ εξέτασε το θέμα λεπτομερώς. 
Συνοψίζουμε εδώ τα ακόλουθα: 

Ορισμός του γενους (της γένιας έννοιας) “script” στο θεματικό 
πεδίο που εξετάζουμε: 
script:  οποιοδήποτε σημείο (σύμβολο, χαρακτήρας, λέξη, φράση ή 

συνδυασμός από αυτά) συνοδεύει ένα μαθηματικό σύμβολο 
και γράφεται ή σχεδιάζεται μπροστά, πίσω, ψηλά, χαμηλά, 
πάνω από το σύμβολο αυτό (υπεράνω αυτού) ή κάτω από 
(υπό) αυτό 

Παραδείγματα: 

 
 
Όροι που χρησιμοποιούνται ήδη για επιμέρους είδη της έννοιας 
“script”: 

Πηγή subscript superscript over-
script 

under-
script 

TELETERM υποδείκτης υπερδείκτης   

Μ. Κολλαΐτης υποδείκτης 

κάτω δείκτης 

επιδείκτης, 
άνω δείκτης 

  

Μάικροσοφτ δείκτης επάνω 
όριο 

κάτω 
όριο 

Κ. Τζελέκης υποκείμενος
δείκτης 

συμβόλου 

υπερκείμενος 
δείκτης 

συμβόλου 

  

 
Άλλοι όροι της βάσης TELETERM που κατασημαίνουν είδη της 
έννοιας “script”: 

                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

Αγγλικός όρος Ελληνικός ισοδύναμος 
όρος 

upper bar υπέρπαυλα 
underscore κάτω παύλα, υπόπαυλα 
lower bar υπόπαυλα 
underscore character χαρακτήρας υπόπαυλας 

 
Όλοι οι παραπάνω όροι είναι ορθοί, αλλά καλύπτουν ειδικές ή 
μερικές περιπτώσεις του script, όταν αυτό π.χ. είναι δείκτης, 
εκθέτης, άνω ή κάτω όριο κτλ. 
Εξετάστηκαν ρήματα και ρηματικά παράγωγα και σύνθετα του 
ρήματος γράφω [δεδομένου ότι από το λατινικό γράφω = scribo, 
scripsi, scriptum, scribere παρήχθη το script]. Π.χ. από το Μέγα 
Λεξικό του Δ. Δημητράκου: 

 
Βάσει των παραπάνω, το ΓΕΣΥ υιοθέτησε την πρόταση:  

Αγγλικός 
όρος 

Ελληνικός 
ισοδύναμος όρος Σημείωση 

script γραπτό, 
γεγραμμένο 

μπορεί να είναι 
οτιδήποτε: δείκτης, 
υπερδείκτης, εκθέτης, 
υποδείκτης, λεξη, 
εξίσωση, άνω όριο, … 

overscript υπέργραπτο, 
υπεργεγραμμένο 

μπορεί να είναι: άνω 
όριο, λέξη, εξίσωση, … 

underscript υπόγραπτο, 
υπογεγραμμένο 

μπορεί να είναι: κάτω 
όριο, λέξη, εξίσωση, … 

superscript ανώγραπτο μπορεί να είναι: 
εκθέτης,  άνω δείκτης, 
… 

subscript κατώγραπτο μπορεί να είναι: βάση 
λογαρίθμου, κάτω 
δείκτης, … 

 

Για καθεμιά από τις τρεις πρώτες έννοιες που κατασημαίνονται 
στην πρώτη στήλη του παραπάνω πίνακα ο πρώτος από τους 
ελληνικούς ισοδύναμους όρους είναι ο προτιμώμενος όρος, ενώ 
ο δεύτερος είναι αποδεκτό συνώνυμο. Για τις δύο τελευταίες 
έννοιες δεν προτείνεται συνώνυμος ελληνικός όρος, διότι δεν 
υπάρχουν ρήματα ανωγράφω / κατωγράφω ώστε να 
χρησιμοποιηθεί η μετοχή παρακειμένου τους. 

Κ.Β. 
 
 
 

«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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Συντάκτες φύλλου:  Κώστας Βαλεοντής, Ιωάννης Σαριδάκης 
Εκδοτική Ομάδα:  Κώστας Βαλεοντής, Θεόφιλος Βαμβάκος, 

Άννα Νικολάκη, Κατερίνα Ζερίτη, Τάνια Βαλεοντή 
Τηλέφωνα:  6974321009, 210-8662069 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http://www.eleto.gr/gr/orogramma.htm  
Γίνονται δεκτές συνεργασίες. Απαραίτητες προϋποθέσεις τα κείμενα να 
είναι σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, σύντομα και έτοιμα για 
δημοσίευση δίχως να απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία. 
Τα δημοσιεύματα που προσυπογράφονται με αρχικά απηχούν τις 
προσωπικές απόψεις του/της συντάκτη/συντάκτριάς τους, το πλήρες 
όνομα του/της οποίου/οποίας περιλαμβάνεται στους συντάκτες του 
εκάστοτε φύλλου. 
Τα θέματα των άρθρων της «ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ» έχουν συζητηθεί στο 
ΓΕΣΥ και η δημοσίευση γίνεται ύστερα από απόφασή του. 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή κειμένων του «Ο» με 
την υποχρέωση αφενός να αναφέρεται η πηγή των κειμένων και 
αφετέρου, προκειμένου περί ολόκληρων άρθρων, να εξακολουθήσουν 
αυτά να διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς καμιά 
δέσμευση· σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται άδεια της ΕΛΕΤΟ. 

 
 



 
 

 

Κ.Κ.Χαλανδρίου 

21‐3650 

ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ
 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society for Terminology (ELETO)

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) 
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Γενική Συνέλευση της ΕΛΕΤΟ  
στις 14 Μαΐου 2015 
ΠΡΟΣ: Τα μέλη της ΕΛΕΤΟ 

Αγαπητά μέλη της ΕΛΕΤΟ, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ σας προσκαλεί 
στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση 2015 της 
ΕΛΕΤΟ που συγκαλείται στις 7 Μαΐου 2015 και, 
επειδή είναι βέβαιο ότι δεν θα επιτευχθεί απαρτία, θα 
πραγματοποιηθεί οριστικά στις 14 Μαΐου 2015, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00-21.00, σε αίθουσα 
του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου, Ρεθύμνου 2, 
10682, Αθήνα (δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο), με 
Πρακτέα (θέματα Ημερήσιας Διάταξης): 

 1. Εκλογή Προέδρου της Γ.Σ. και δύο 
πρακτικογράφων 

 2. Ετήσιος Απολογισμός Πεπραγμένων του ΔΣ 
 3. Ετήσιος Οικονομικός Απολογισμός 
 4. Εκθεση Ελέγχου της Ελεγκτικής Επιτροπής 
 5. Ετήσιος Απολογισμός Εργασιών του Γενικού 

Επιστημονικού Συμβουλίου 
 6. Γενικός Ετήσιος Προϋπολογισμός 
 7. Εγκριση Πεπραγμένων ΔΣ, ΓΕΣΥ και 

Προϋπολογισμού 
 8. Προτάσεις του ΔΣ 
 9. Αλλα Θέματα 

10. Καθορισμός ημερομηνίας αρχαιρεσιών και 
εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής 

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το Καταστατικό, στη 
Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετάσχουν τα μέλη 
όλων των κατηγοριών με δικαίωμα λόγου, αλλά 
δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα ταμειακώς εντάξει 
τακτικά και ομόλογα μέλη. Όσα μέλη δεν είναι 
ταμειακώς εντάξει μπορούν να τακτοποιηθούν την ίδια 
μέρα πριν από τη Συνεδρίαση. 

Φιλικά 
για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΛΕΟΝΤΗΣ  ΤΖΑΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ 

 
 
 

 
 

10ο Συνέδριο 
«Ελληνική Γλώσσα και 

Ορολογία» 
12-14 Νοεμβρίου 2015, Αθήνα 

http://www.eleto.gr/gr/Conference10.html  
 

Αφιερωμένο στον Εμμανουήλ Κριαρά 

 

Κόστος συμμετοχής: 
 Μέχρι 20/9/2015 Μετά τις 20/9/2015 

Μη μέλη  
συνδιοργανωτών: €   60 €   70 
Μέλη  
συνδιοργανωτών: €   40 €   50 
Φοιτητές: €   10 €   20 
Ομιλητές: €   40      – 
 

Για να εγγραφείτε: 
– Μπείτε στην παραπάνω ιστοσελίδα 
– Κατεβάστε τη φόρμα αίτησης εγγραφής 
– Συμπληρώστε την 
– Στείλτε την στην ηλ-διεύθυνση: valeonti@otenet.gr 

αφού καταβάλετε το κόστος συμμετοχής με έναν από 
τους τρόπους που καθορίζονται στην αίτηση. 

 
Άλλες πληροφορίες: 
Γραμματεία του Συνεδρίου:  
τηλ. +30 210 9323243, +30 6977529164,  
ηλ-ταχ. pinelpap@otenet.gr 
 
Οργανωτική Επιτροπή:  
τηλ. +30 6974321009, ηλ-ταχ. valeonti@otenet.gr 
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Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με την Ορολογία 
και άλλα ορολογικά νέα 
(Διαρκής Κατάλογος του «Ο») 

Ο κατάλογος Συνεδρίων/Συμποσίων/Σεμιναρίων που δημοσιεύεται 
παρακάτω περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν σχέση με Ορολογία 
και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, ή έχουν πρόσφατα 
διεξαχθεί, καθώς και άλλα ορολογικά νέα. Η πληροφόρηση του «Ο» 
για τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή 
ηλεκτρονική ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές 
Κέντρο Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/), 
και από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-
aet.net ), των οποίων η ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
1. Συνέδριο International Scientific Conference “Ukrainian 

Terminology and the Present”, 22-24 April 2015, Kyiv, Ukraine 
(http://www.term-in.org/)  

2. 5η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων που διοργα-
νώνεται από τον Τομέα Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. στις  21, 22 και 23 Μαΐου 
2015. Πληροφορίες: metafrasi@frl.auth.gr 

3. Η 16η Γενική Συνέλευση του Infoterm που θα διεξαχθεί στην 
πόλη Matsue (Iαπωνία), στις 23 Ιουνίου 2015 σε σύνδεση με 
την εβδομάδα των συνόδων των οργάνων της επι-
τροπής ISO/TC 37 (http://lang.cs.tut.ac.jp/isotc37/overview/). 
Το τελικό κείμενο της έκθεσης πεπραγμένων 2014 του 
Infoterm (IAR) βρίσκεται στον ιστότοπο του Infoterm:: 
http://www.infoterm.info/publications/infoterm_annual_reports.
php 

4. Εργομήγυρη: στην πόλη Matsue: Workshop on Translation & 
Interpretation Services on 21 June 2015. 

5. Συνέδριο Transius Conference, 24-27 June 2015, Geneva, 
Switzerland (http://www.unige.ch/traduction-interpretation/ 
recherches/groupes/transius/conference2015 _en.html) 

6. Συνέδριο: Le plurilinguisme, le pluriculturalisme et l'anglais 
dans la mondialisation: dispositifs, pratiques et problematiques 
de l'internationalisation dans l'enseignement superieur 
europeen (Plurilingualism, pluriculturalism and English in 
globalization: devices, practices and issues in the 
internationalization of European higher education – Η 
πολυγλωσσία, η πολυπολιτισμικότητα και τα αγγλικά στην 
παγκοσμιοποίηση: μηχανισμοί, πρακτικές και ζητήματα στην 
διεθνοποίηση της ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης). 
Angers (Γαλλία), 7–10 Οκτωβρίου 2015. Υποβολή 
ανακοινώσεων πριν από την 1 Μαΐου 2015. (Πληροφορίες: 
http://www.uco.fr/evenements/anglaissup/ ) 

7. Το Translating Europe Forum (Φόρο «Μεταφράζοντας την 
Ευρώπη») που διοργανώνει η ΓΔ Μετάφρασης της Ευρωπ. 
Επιτροπής στις 29–30 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες          : 
(http://termcat.us10.list-manage1.com/track/click?u= 
7cd8149438b3eb88893ce2987&id=213c24b58d&e=f7b56cb74
9)  

8. Συνέδριο Mediterranean Editors & Translators Meeting 2014, 
Innovation and Tradition: Mining the Human Resource, 
Euroforum, San Lorenzo de El Escorial (Madrid, Spain) 
October 30 to November 1, 2015. Πρόγραμμα του Συνεδρίου: 
http://www.metmeetings.org/en/preliminary-program:673 

9. Συνέδριο NATO Conference on Terminology Management, 19-
20 November 2015, Brussels, Belgium                          
(http://nso.nato.int/nso/SOSite/WEBUpdate/20140527_TermC
onf/terminology_conference.html) 

10. Λεξικό της TERMCAT: Dictionary on development cooperation 
(http://termcat.us10.list-manage.com/track/click?u=7cd81494 
38b3eb88893ce2987&id=eaa11cc0c9&e=f7b56cb749  

11. Άρθρο People have the power: the crowd-powered 
terminologist της Maria Pia Montoro: (http://termcat.us10.list-
manage1.com/track/click?u=7cd8149438b3eb88893ce2987&i
d=2a3c4ae115&e=f7b56cb749) 

12. Διημερίδα «Ψηφιακά μέσα και διδασκαλία των γλωσσικών 
μαθημάτων» που διοργανώνεται από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας. Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, 
8-9 Μαΐου 2015. Ο χώρος της εκδήλωσης και το πρόγραμμα 
θα ανακοινωθούν στο επόμενο διάστημα, ενώ το σχετικό υλικό 
θα αναρτηθεί και στον δικτυακό τόπο 
http://www.greeklanguage.gr/digital_school_conferences 

Κ.Β. 

Λογοπεδικός ή λογοπαιδαγωγός; 
Τί απαντούν οι λογοπεδικοί 

Το μέλος της ΕΛΕΤΟ  Χρυσόστομος Παπασπύρου έστειλε το 
παρακάτω ηλ-μήνυμα προς τον Πανελλήνιο Σύλλογο 
Λογοπεδικών & Λογοθεραπευτών (με κοινοποίηση στην 
ΕΛΕΤΟ). 

From: Chrissostomos Papaspyrou 
[mailto:chryspap1959@gmail.com]  
Sent: Tuesday, August 05, 2014 10:00 PM 
To: info@logopedists.gr 
Cc: Kostas Valeontis 
Subject: Orthography of the term logopedics in Greek 
Θέμα: Ορθογραφία της ελληνικής απόδοσης του όρου 
logopedics 
Προς τον Πανελλήνιο Σύλλογο Λογοπεδικών & Λογοθερα-

πευτών  
(με κοινοποίηση προς τον Πρόεδρο της ΕΛΕΤΟ (Ελληνικής 
Εταιρείας Ορολογίας), κ. Κωνσταντίνο Βαλεοντή) 

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, 
Απευθύνομαι προς εσάς με σκοπό να σάς εκθέσω τον 
προβληματισμό μου για την ορθογραφία του ελληνόγλωσσου 
όρου που δηλώνει την επιστημονική και επαγγελματική σας 
ειδικότητα. 
Ιστορικά ο όρος εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1913 και 
παγιώθηκε επίσημα στην γερμανική γλώσσα τo 1924 από τον 
Αυστριακό γιατρό Emil Fröschels (1884-1972), ο οποίος 
σχημάτισε τον όρο: [Logopädie] από τις ελληνικές λέξεις: [λόγος] 
και: [παιδεύω] (κυριολεκτικά ο όρος αυτός μεταφράζεται στα 
ελληνικά ως παιδαγωγική του λόγου ή λογοπαιδαγωγική). Ο 
συγκεκριμένος γιατρός ήταν ο κύριος εκπρόσωπος του νέου 
επιστημονικού κλάδου (Logopädie) των ειδικών εκείνων, τους 
οποίους ονόμασε (στα γερμανικά): Logopäden, καθώς επίσης και 
ο ιδρυτής ενός ευρύτερου διεπιστημονικού κλάδου, της 
γλωσσοθεραπευτικής παιδαγωγικής (Sprachheilpädagogik) που 
αντλεί μεθόδους και πρακτικές από την ιατρική, την γλωσσολογία, 
την παιδαγωγική και την ψυχολογία. Ήταν, μάλιστα, ο ιδρυτής της 
Internationale Gesellschaft für Logopädie und Phoniatrie το 1924 
στην Βιέννη, ενός οργανισμού που συνέχισε την λειτουργία του 
στις ΗΠΑ μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο με την ονομασία: 
International Association for Logopedics and Phoniatrics (IALP), 
πάλι με την σύμπραξη του ίδιου γιατρού, ο οποίος είχε ήδη 
μεταναστεύσει στις ΗΠΑ. 
Οι αρχικοί γερμανόγλωσσοι όροι: [Logopädie] και: [Logopäde] 
δεν άργησαν να πολιτογραφηθούν και στις υπόλοιπες γλώσσες 
της Ευρώπης (με μικροαλλαγές στην κατάληξη). Έχουμε π.χ. στα 
γαλλικά: logopédie αντστ. logopédiste (και: logopède), στα 
ιταλικά: logopedia αντστ. logopedista, στα ισπανικά και 
πορτογαλικά: logopedía αντστ. logopeda κ.ο.κ. Υπάρχουν, όμως, 
παράλληλα σε ισχύ και διάφοροι άλλοι συνώνυμοι όροι, ανάλογα 
με την εκάστοτε γλώσσα. Στα αγγλικά είναι διαδεδομένος ο όρος: 
[speech-language therapists] για την δήλωση των ειδικών 
επιστημόνων αυτού του κλάδου, αλλά τελευταία άρχισε να 
επεκτείνεται και μία ρυθμισμένη χρήση του όρου: [logopedics] 
(κυρίως για να διευκολύνεται η διεθνής συνεννόηση). 
Στα ελληνικά, από την στιγμή που έχουμε να κάνουμε με 
αντιδάνειο, η γλωσσολογικά ορθή απόδοση των αρχικών 
γερμανόγλωσσων όρων θα ήταν, επομένως: [λογοπαιδαγωγική/ 
λογοπαιδαγωγός] ή: [λογοπαιδική/λογοπαιδικός]. Προσωπικά δεν 
μπορώ να εξηγήσω τον λόγο, για τον οποίο έχει επικρατήσει η 
ορθογραφία με έψιλον: λογοπεδική/λογοπεδικός. Αν λάβουμε υπ' 
όψη μας την ιστορία των εν λόγω όρων, καθώς επίσης και το 
γεγονός ότι στην ελληνική γλώσσα ακολουθούμε την ετυμολογική 
ή ιστορική ορθογραφία, η εν λόγω απόδοση των όρων αυτών στα 
ελληνικά φαίνεται άστοχη (από ορθογραφικής πλευράς). 
Αν θυμάμαι καλά, είχα διαβάσει πριν από μερικά χρόνια σε μία 
εφημερίδα ένα σχόλιο που αναφερόταν στην ετυμολογική 
παραγωγή του όρου αυτού από τον όρο: [πεδίο]. Αν η επίσημη 
θέση σας είναι όντως έτσι, τότε γλωσσολογικά (στα ελληνικά) η 
ετυμολογική παραγωγή θα έδινε τους όρους: 
[λογοπεδιακή/λογοπεδιακός]. Όμως, θα μέ προβλημάτιζε πάρα 
πολύ αυτή η εκδοχή, διότι αποστασιοποιείται εντελώς από την 
αρχική ετυμολογική διάπλαση των όρων από τον γιατρό Emil 
Fröschels το 1924. 
Θα χαρώ πολύ να λάβω ένα απαντητικό κείμενο από σάς σε 
σχέση με τους προβληματισμούς που σάς ανέπτυξα εδώ. Σάς 
ευχαριστώ που μέ διαβάσατε. 
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Με φιλικούς χαιρετισμούς, 
Δρ. Χρυσόστομος Παπασπύρου, 
χημικός Πανεπιστημίου Αθηνών, 
διδάκτωρ γλωσσολογίας Πανεπιστημίου Αμβούργου, 
διευθυντής Γυμνασίου και Λυκείου Κωφών & Βαρηκόων Αγίας 
Παρασκευής, μέλος ΕΛΕΤΟ 

 
Ακολουθεί η απάντηση του Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοπεδικών & 
Λογοθεραπευτών (έχει τηρηθεί αυτούσια η διάρθρωση, η 
ορθογραφία και η στίξη της επιστολής του). 
 

Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών & Λογοθεραπευτών 
(ΠΣΛ) 
Ημερομηνία 22 Οκτωβρίου 2014  Αριθμός Πρωτ.14/348 
 
Αγαπητέ κ. Παπασπύρου, 
1/  η ορθογραφία με ‘ε’ είναι εσφαλμένη 
2/ το ‘λογοπαιδαγωγός / λογοπαιδαγωγική’ και ‘λογοπαιδική 
λογοπαιδικός’ αποτυγχάνουν πλήρως να συλλάβουν και 
αποδώσουν το νόημα και την ουσία της (θεραπευτικής) 
παρέμβασης σε ένα βρέφος ή παιδί ή έφηβο ή ενήλικα ή 
υπερήλικα με διαταραχές στην επικοινωνία ή/και στην κατάποση 
3/ αν πείτε ή, ακόμη περισσότερο, γράψετε σε έναν πίνακα 
‘λογοπαιδικός’ όλοι οι παρευρισκόμενοι ενήλικες - είμαστε βέβαιοι 
- θα σας πουν ότι ‘λογοπαιδικός’ είναι αυτός που ασχολείται με 
παιδιά. Αυτό είναι τόσο λάθος όσο και το ‘ε’ στην γραπτή 
απόδοση της λέξης 
4/ Ο όρος που χρησιμοποιείται στην ηπειρωτική Ευρώπη είναι, 
κατά τη γνώμη μας, εννοιολογικός εσφαλμένος. Όταν έχεις να 
δουλέψεις με ένα άτομο που παρουσιάζει ελλείμματα στην 
επικοινωνία, βασικό ρόλο παίζει η ψυχική διαθεσιμότητα του 
ανθρώπου που δουλεύει με το άτομο αυτό, η οποία απορρέει 
από την ψυχική του υγεία (εφόσον αυτή υπάρχει). Η ψυχική 
διαθεσιμότητα (και άλλα πράγματα) είναι αυτή που σε κάνει 
θεραπευτή ή δάσκαλο, όχι το ‘πτυχίο’ από μόνο του, ούτε η άδεια 
άσκησης επαγγέλματος ούτε τα χρόνια επαγγελματικής 
ενασχόλησης 
5/ κατά τη γνώμη μας, το ζητούμενο είναι, α/ η ‘ορθογραφία’ της 
ψυχικής μας υγείας πρωτίστως, του όρου δευτερευόντως, και β/ 
κατά πόσον μπορούμε να λειτουργήσουμε θεραπευτικά ως προς 
τα άτομα που παρουσιάζουν διαταραχές επικοινωνίας ή/και 
κατάποσης, αν όχι σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής μας 
ζωής τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος της. 
αυτήν ακριβώς την δυναμική, και όχι στατική, αντίληψη της 
ορολογίας νομίζουμε ότι δυσκολεύεται να κατανοήσει η 
ορθογραφία. 
Με εκτίμηση 
Για το ΔΣ 

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας 
Κωνσταντίνος Ρόγκος Ελληάννα Μάντακα-Brinkmann 

 
Παρ’ όλο που ο κ. Χρυσόστομος Παπασπύρου παραθέτει ιστορικά 
τεκμηριωμένα στοιχεία και ο όρος λογοπαιδαγωγός είναι εμφανώς 
καταλληλότερος από τον όρο λογοπεδικός, αφού το ζήτημα δεν 
απασχολεί καθόλου τους φέροντες το όνομα αυτό ειδικούς – όπως 
προκύπτει από την επιστολή τους – η ΕΛΕΤΟ (το θέμα συζητήθηκε 
στο ΓΕΣΥ) δεν προτείνει αυτό να αλλάξει.  
Γενικά, το όνομα μιας ειδικότητας ή ενός φορέα είναι επιλογή των 
μελών της αντίστοιχης κοινότητας. Η επιλογή αυτή, όμως, μπορεί 
να βασίζεται στα πραγματικά εννοιακά, ετυμολογικά και ιστορικά 
στοιχεία και στις αρχές της Ορολογίας, ή να είναι εντελώς 
αυθαίρετη. Οποιαδήποτε αλλαγή του ονόματος, πάντως, μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο με τη συναίνεση και κοινή συμφωνία των μελών της 
κοινότητας.  

Κ.Β. 

Το β’ συνθετικό «-ίαση» και η παραγωγική  
κατάληξη «-ωση» στην ιατρική ορολογία 

Από λεξικογραφική μελέτη του γράφοντος (έγγραφο του ΓΕΣΥ 
ΕΓΓ.1794) σχετικά με ένα ερώτημα του ομότιμου καθηγητή ιατρικής 
ΕΚΠΑ Γ. Πετρίκκου για τη χρήση των «τερμάτων» -ίαση και -ωση 
στην ιατρική ορολογία και αν υπάρχει διαφορά ανάμεσά τους, 
παραθέτουμε, παρακάτω, ορισμένα ευρήματα σχετικά με τους 

γενικούς μηχανισμούς σχηματισμού των όρων καθώς και τα 
συμπεράσματα και τις προτάσεις της μελέτης (Ολόκληρη η μελέτη 
έχει αναρτηθεί στο Academia.edu (https://independent.academia 
.edu/KostasValeontis)  

Πίνακας 3. β΄συνθετικό: -ίαση 
Περιγραφή του γενικού 

μηχανισμού σχηματισμού 
(σύνθεσης) 

Όροι  που σχηματίστηκαν 
με τον αντίστοιχο γενικό 

μηχανισμό 

α΄ συνθετικό 
σχετικό με το 

αίτιο 

αίτιο + -ίαση ακαρίαση, αλλαντίαση, 
αμοιβαδίαση, αρσενικίαση, 
βαμβακίαση, διστομίαση, 
ελμινθίαση, εχινοκοκκίαση, 
μολυβδίαση, μυκητίαση, 
νικοτινίαση, πνευμονοκονίαση, 
σταφυλοκοκκίαση, 
στρεπτοκοκκίαση, τριχινίαση, 
φθειρίαση 

α΄ συνθετικό 
σχετικό με το 
αποτέλεσμα 

αποτέλεσμα + 
-ίαση 

λιθίαση, εντερολιθίαση, 
νεφρολιθίαση, ουρολιθίαση, 
πνευμονολιθίαση, χολολιθίαση, 
πιτυρίαση, ψωρίαση 

παρομοίωση 
του αποτελέ-
σματος  
+ -ίαση 

ψαμμίαση 

παρομοίωση 
του πάσχο-
ντος + -ίαση 

γεροντίαση, ελεφαντίαση, 
λεοντίαση, αλωπεκίαση 

α΄ συνθετικό 
σχετικό με 
άλλο ζώο 

άλλο είδος 
ζώου πάσχον +
-ίαση 

ψιττακίαση 

 

Πίνακας 4.  Παραγωγική κατάληξη: -ωση 
 Περιγραφή του 

γεν. μηχανισμού 
σχηματισμού 
(παραγωγής) 

Όροι που σχηματίστηκαν 
με τον αντίστοιχο γενικό 

μηχανισμό 

πρωτότυπη 
λέξη  

σχετική με 
το αίτιο 

αίτιο + -ωση ίωση, κυάμωση, τοξίνωση, 
τοξοπλάσμωση, χαλίκωση 

εκτεταμένο/υπερπ
ληθές αίτιο  
+ -ωση 

αθηρωμάτωση, αμιάντωση, 
αμοιβάδωση, 
μονοπυρήνωση, φυματίωση 

πρωτότυπη 
λέξη  

σχετική 
με το 

αποτέλεσμα

αποτέλεσμα  
+ -ωση 

έλκωση, κομμίωση, 
πώρωση, χοιράδωση 

παρομοίωση του 
αποτελέσματος  
+ -ωση 

αγκύλωση, φλόγωση 

χαρακτηριστικό 
του αποτελέσμα-
τος + -ωση 

κίρρωση, κύφωση, 
κώφωση, λόρδωση, 
σκολίωση, τύφλωση 

μέλος/μέρος + 
χαρακτηριστικό 
του αποτελέσμα-
τος + -ωση 

αρτηριοσκλήρωση, 
οστεοπόρωση 

μέλος/μέρος 
πάσχον + -ωση 

ψύχωση 

πρωτότυπη 
λέξη σχετική 
με άλλο ζώο

άλλο είδος ζώου 
πάσχον + -ωση 

ψιττάκωση 

α΄ συνθετικό 
σχετικό με 
τον βαθμό 
παρουσίας 
κάποιου 
στοιχείου 

α + στοιχείο  
+ -ωση 

αβιταμίνωση 

υπο + στοιχείο  
+ -ωση 

υποβιταμίνωση 

απο + στοιχείο  
+ -ωση 

αποβιταμίνωση 

 

Συμπεράσματα 
α.  Σύμφωνα με αυτήν τη μικρή λεξικογραφική έρευνα (με βοήθεια 

από τα λεξικά της αρχαίας και της νέας ελληνικής: ΛΚΝ, 
Γεωργακά, ΛΝΕΓ, Μείζον, Δ. Δημητράκου, Σταματάκου, LSJ, 
Webster’s και Petit Robert), τόσο το β΄ συνθετικό -ίαση όσο 
και η παραγωγική κατάληξη -ωση χρησιμοποιούνται ήδη σε 
ιατρικούς όρους από την αρχαιότητα (ως -ίασις και -ωσις, 
αντίστοιχα).  



ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ Αρ.131 

 4 

β. Οι ιατρικοί όροι με β΄ συνθετικό -ίαση αποτελούν μεγάλο 
ποσοστό των λέξεων του γενικού λεξικού (στη συγκεκριμένη 
μέτρηση: 30/95 = 32%) που λήγουν σε -ίαση, έναντι των 
ιατρικών όρων με παραγωγική κατάληξη -ωση, που 
αποτελούν μικρό ποσοστό των λέξεων που λήγουν σε -ωση 
(στη συγκεκριμένη μέτρηση: 28/727 = 4%). Λόγω αυτού του 
γεγονότος, οι ιατρικοί όροι που λήγουν σε -ίαση διακρίνονται 
από τον κοινό ακροατή ή αναγνώστη ευκολότερα ως ιατρικοί 
όροι από ό,τι εκείνοι που λήγουν σε -ωση. 

γ. Τόσο η -ίαση όσο και η -ωση χρησιμοποιούνται για να δείξουν 
παθολογικές καταστάσεις ή ασθένειες και προστίθενται σε θέμα 
( α΄ συνθετικό ή πρωτότυπη λέξη, αντίστοιχα) που έχει 
σχέση με το αίτιο της ασθένειας ή με το αποτέλεσμα ή και – 
σπάνια – με άλλο είδος ζώου όπου εμφανίζεται η ασθένεια 
(βρέθηκε μόνο μία περίπτωση όπου μάλιστα χρησιμοποιούνται 
και οι δύο καταλήξεις: ψιττακίαση / ψιττάκωση).  

δ. Η χρήση της παραγωγικής κατάληξης -ωση αναλύεται σε 
περισσότερες υποπεριπτώσεις, γεγονός που της δίνει τη 
δυνατότητα να αποδώσει λεπτότερες διακρίσεις. Η κατάληξη 
-ωση χρησιμοποιείται, επιπλέον, για να δείξει την παρουσία 
κάποιου στοιχείου, της οποίας ο βαθμός δηλώνεται από ένα 
πρόσθετο α΄ συνθετικό. 

ε. Στους ελληνογενείς ιατρικούς όρους που σχηματίζονται 
πρωτογενώς στην αγγλική ή γαλλική και αποδίδονται με 
ισοδύναμους όρους στην ελληνική γλώσσα, η μεν αγγλική έχει 
χρησιμοποιήσει και τους δύο τρόπους με τις αντίστοιχες 
καταλήξεις: -iasis και -osis, ενώ η γαλλική φαίνεται ότι 
χρησιμοποιεί μόνο την κατάληξη -ose (και εκεί όπου η αγγλική 
έχει χρησιμοποιήσει την κατάληξη -iasis). 

στ. Από τις αρχές σχηματισμού όρων (Διαφάνεια, Συνέπεια, 
Καταλληλότητα, Οικονομία, Παραγωγικότητα, Ορθότητα και 
Εντοπιότητα) μόνο η αρχή της (γλωσσικής) Οικονομίας δεν 
ικανοποιείται το ίδιο από τις δύο, αφού η κατάληξη -ωση είναι 
«οικονομικότερη» γιατί έχει μία συλλαβή λιγότερη. Το ίδιο ισχύει 
και στις παραγωγικές καταλήξεις που προκύπτουν στις δύο 
περιπτώσεις (οι οποίες όμως δεν χρησιμοποιούνται συχνά): 

 Παραγωγική κατάληξη 
-ίαση -ιασικός 
-ωση -ωσικός / -ωτικός1 

Προτάσεις 
α. Κατά την πρωτογενή οροδοσία (στην ελληνική γλώσσα), τόσο 

το β΄ συνθετικό -ίαση όσο και η παραγωγική κατάληξη -ωση, 
από πλευράς σημασίας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
αδιακρίτως. Ως κριτήρια για την προτίμηση της μίας ή της 
αλλης, μπορούν να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία σχηματισμού 
που δίνονται στους πίνακες 3 και 4, και από τις αρχές 
σχηματισμού όρων (Διαφάνεια, Συνέπεια, Καταλληλότητα, 
Οικονομία, Παραγωγικότητα, Ορθότητα και Εντοπιότητα) να 
εξεταστούν η αρχή της (γλωσσικής) Οικονομίας και η αρχή της 
γλωσσικής Καταλληλότητας (κυρίως σχετικά με τη 
μορφολογία του α΄ συνθετικού ή της πρωτότυπης λέξης και με 
τις ενδεχόμενες συνδηλώσεις) και να ληφθεί υπόψη και το 
γλωσσικό αισθητήριο του ονοματοθέτη. 

β. Κατά τη δευτερογενή οροδοσία (στην ελληνική γλώσσα), η 
οποία λαμβάνει υπόψη της και τον ήδη υπάρχοντα πρωτογενή 
ξενόγλωσσο όρο, καταρχήν, εάν ο ξενόγλωσσος όρος λήγει σε 
-iasis δεν υπάρχει λόγος ο ελληνικός όρος να μην είναι σε 
-ίαση ή εάν ο ξενόγλωσσος όρος λήγει σε -osis δεν υπάρχει, 
λόγος ο ελληνικός όρος να μην είναι σε -ωση. Μπορεί να 
γίνεται παραβίαση αυτού του κανόνα, μόνο αν ο προκύπτων 
αντίστοιχος ελληνικός όρος προσκρούει έντονα στην αρχή της 
γλωσσικής Καταλληλότητας (όσον αφορά τη μορφολογία του 
α΄ συνθετικού ή της πρωτότυπης λέξης και τις ενδεχόμενες 
συνδηλώσεις) και στο γλωσσικό αισθητήριό μας. 

Κ.Β. 
 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

2
PT έλα κι εσύ 

1.   καντιντίαση ή καντίντωση; 
Το ερώτημα «καντιντίαση ή καντίντωση;» που έθεσε ο ομότιμος 
καθηγητής ιατρικής ΕΚΠΑ Γ. Πετρίκκος αντιμετωπίστηκε ως εξής: 

                                                 
1  η παραγωγική κατάληξη -ωτικός χρησιμοποιείται κανονικά για παράγωγα 
ρημάτων σε -όω/-ώνω 

2  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

Για την ειδική περίπτωση της προσβολής από τον γνωστό μύκητα 
candida, στα αγγλικά (στο Webster’s) αναφέρεται μόνο ο όρος 
candidiasis με χρονολογία λήμματος 1945-50, ενώ στο 
διαδικτυακό Medical dictionary υπάρχει και ο όρος candidosis 
που παραπέμπει στον όρο candidiasis. Στα γαλλικά (Le Petit 
Robert), για την ίδια έννοια, ο όρος είναι candidose με χρονολογία 
λήμματος 1959. 
Σύμφωνα και με τα εκτιθέμενα στην παραπάνω μελέτη, ορθοί 
υποψήφιοι ελληνικοί όροι (με βάση τον όρο κάντιντ-α) είναι και οι 
δύο όροι: καντιντίαση και καντίντωση. Προτιμότερη, όμως, είναι 
η καντιντίαση, δηλαδή να ληφθεί ως πρωτογενής όρος η 
candidiasis (κατ’αναλογίαν και προς τον όρο μυκητίαση) 
 Επιπλέον, διαπιστώθηκε, με αναζήτηση στο Ίντερνετ (Google) και 
δεν βρέθηκε καθόλου η καντίντωση, ενώ βρέθηκε 21.800 φορές η 
καντιντίαση. 
Επομένως η απάντηση στο ερώτημα του τίτλου είναι: καντιντίαση. 

2.   αντιμυκητικό – αντιμυκητιασικό – 
αντιμυκητιακό 

Για το ζήτημα των όρων αντιμυκητικό, αντιμυκητιασικό, 
αντιμυκητιακό, το θέμα είναι αν υπονοείται ότι το φάρμακο είναι 
«κατά των μυκήτων» ή «κατά της μυκητίασης». 
Με βάση το πρώτο χαρακτηριστικό σχηματίζεται ο όρος 
αντιμυκητικό, ενώ με βάση το δεύτερο χαρακτηριστικό 
σχηματίζεται ο όρος αντιμυκητιασικό. Ο όρος αντιμυκητιακό δεν 
είναι ορθός σχηματισμός. 
Όπως φαίνεται και στο Ίντερνετ, χρησιμοποιούνται και οι τρεις 
όροι, ορθοί όμως είναι μόνο οι δύο: αντιμυκητικό και 
αντιμυκητιασικό.  

3.   ontoterminology  οντοορολογία  

Εξετάστηκε ο ελληνικός ισοδύναμος όρος για τον αγγλικό όρο 
ontoterminology, ερώτημα που έθεσε η Κ. Τοράκη και στην 
επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ21.  
Ένας ορισμός της έννοιας «ontoterminology»: 
“ontoterminology: a terminology whose conceptual system is a 
formal ontology 
Using ontologies it is possible to distinguish between, and to link without 
confusion, the linguistic and conceptual systems on which any terminology is 
based…” 

Από τις δύο υποψήφιες εκδοχές οντοορολογία και οντορολογία 
υιοθετήθηκε η πρώτη. 

ontoterminology  οντοορολογία 
Κ.Β. 
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εκάστοτε φύλλου. 
Τα θέματα των άρθρων της «ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ» έχουν συζητηθεί στο 
ΓΕΣΥ και η δημοσίευση γίνεται ύστερα από απόφασή του. 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή κειμένων του «Ο» με 
την υποχρέωση αφενός να αναφέρεται η πηγή των κειμένων και 
αφετέρου, προκειμένου περί ολόκληρων άρθρων, να εξακολουθήσουν 
αυτά να διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς καμιά 
δέσμευση· σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται άδεια της ΕΛΕΤΟ. 

 
 
 



 
 

 

Κ.Κ.Χαλανδρίου 

21‐3650 

ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ
 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society for Terminology (ELETO)

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) 
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Οι αρχαιρεσίες της ΕΛΕΤΟ  
και τα νέα καταστατικά όργανά της 

Μεταξύ των Πρακτέων της Γενικής Συνέλευσης της ΕΛΕΤΟ (που 
πραγματοποιήθηκε στις 14/5/2015 υπό την άψογη προεδρία – και 
πάλι – του Οικονομολόγου-Ορκωτού εκτιμητή Παναγιώτη Βαρλά) 
περιλαμβάνονται και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: 
http://www.eleto.gr/gr/otherevents.htm: 

–  ο ετήσιος Απολογισμός Πεπραγμένων του ΔΣ 
(http://www.eleto.gr/download/OtherEvents/2015-05-
14_GA2015-BoardAnnualReport.pdf) 

–  ο ετήσιος Απολογισμός Εργασιών του Γενικού Επιστημονικού 
Συμβουλίου 
(http://www.eleto.gr/download/OtherEvents/2015-05-
14_GA2015_GESY-Report.pdf)  

Κατά τη Γενική Συνέλευση εξελέγη η Εφορευτική Επιτροπή η οποία 
αποτελείται από τα μέλη: 

–  Αλέξη Αλεξόπουλο, 
–  Κώστα Ριζιώτη και 
–  Βασίλη Παπαδόπουλο 

και η οποία διεξήγαγε τις προβλεπόμενες ανά τριετία Αρχαιρεσίες 
της ΕΛΕΤΟ την Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015, ώρες 17:00 ως 20:00, 
στα γραφεία της ΕΛΕΤΟ, Λεωφ. Συγγρού 63, Αθήνα. 

Με τις αρχαιρεσίες εξελέγησαν τα εννέα (9) μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου (από τα οποία τα 7 είναι τακτικά και τα 2 είναι 
αναπληρωματικά) και τα τρία (3) μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής. 

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ταυτόχρονα και 
μέλη του νέου Γενικού Επιστημονικού Συμβουλίου (ΓΕΣΥ), του 
οποίου μέλη είναι και οι εκπρόσωποι των συλλογικών μελών της 
ΕΛΕΤΟ. 

Μετά τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, τα 
καταστατικά όργανα της ΕΛΕΤΟ – για την τριετία 2015–2018 – 
έχουν ως εξής: 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Το σημερικό Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν τα μέλη: 

Πρόεδρος: Κώστας Βαλεοντής 
Φυσικός-Ηλεκτρονικός, πρώην στέλεχος ΟΤΕ, 
Υπεύθυνος Ομάδων Ορολογίας (ΜΟΤΟ, 
ΤΕ48/ΟΕ1 κ.ά.) 

Αντιπρόεδρος: Άννα Λάμπρου-Γκόνου 
Χημικός, πρώην στέλεχος ΚΔΕΠ (ΔΕΗ)  
& Διεύθ. Διεθν. Σχέσεων ΥΒΕΤ 

Γενικός  
Γραμματέας: 

Γιώργος Τσιάμας 
Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος,  
πρώην στέλεχος ΟΤΕ 

Αναπλ. Γεν. 
Γραμματέας: 

Τζάνος Ορφανός 
Φυσικός-Ηλεκτρονικός, πρώην στέλεχος ΟΤΕ 

Ταμίας: Διονύσης Γιαννίμπας 
Ορολόγος, Μεταφραστής 

Βοηθός Ταμία: Πηνελόπη Παπαδοπούλου 
Χημικός Μηχανικός, Μεταφράστρια 

Σύμβουλος: Παναγιώτης Κριμπάς 
Δικηγόρος, Αναπλ. Καθηγητής Δημοκρίτειου 
Πανεπ. Θράκης (ΔΠΘ) 

Αναπληρ. 
Σύμβουλοι: 

Μαρία Καρδούλη 
Φιλόλογος, Καθηγήτρια ΕΣΔΔ,  
Διδάξασα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

 Σπύρος Δόικας 
Μεταφραστής, Διαχειριστής της διαδικτυακής 
πύλης μεταφραστών Translatum.gr 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Το Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο (ΓΕΣΥ) περιλαμβάνει τα 
εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσώπους των 
Συλλογικών Μελών της ΕΛΕΤΟ. Σήμερα στο ΓΕΣΥ συμμετέχουν 
τα ακόλουθα μέλη: 
 
Πρόεδρος: Κώστας Βαλεοντής 
Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Κριμπάς 
Γραμματέας: Διονύσης Γιαννίμπας  
Σύμβουλοι: Άννα Λάμπρου-Γκόνου 
 Γιώργος Τσιάμας 
 Τζάνος Ορφανός 
 Πηνελόπη Παπαδοπούλου 
Αναπλ. 
Σύμβουλοι: 

 
Μαρία Καρδούλη  

 Σπύρος Δόικας 
Εκπρόσωποι 
Συλλ. Μελών: 

 
Κατερίνα Τοράκη 
Χημ. Μηχανικός, πρώην στέλεχος ΤΕΕ, 
Συντονίστρια της επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ21 

 Κατερίνα Ζερίτη 
Πτυχ. Γαλλικής Φιλολ., Ορολόγος Μεταφράστρια, 
στέλεχος ΟΤΕ 

 Δημήτρης Παναγιωτάκος 
Μαθηματικός, Αναλυτής Η/Υ, πρώην στέλεχος 
ΟΑΕΔ  

 Ιωάννης Καραϊτιανός 
Καθηγητής Ιατρικής Πανεπ. Αθηνών, Εταιρεία 
Ιατρικών Σπουδών 

 Άγγελος Πεφάνης 
Ιατρός, περιοδικό Ιατρική – Εταιρεία Ιατρικών 
Σπουδών  
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ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η σημερινή Ελεγκτική Επιτροπή είναι: 
 Πρόεδρος: Σπύρος Βουλόδημος 

Μηχανολ. Ηλεκτρολόγος, πρώην στέλεχος ΟΤΕ 
 Μέλη: Δημήτρης Παναγιωτάκος 

Μαθηματικός, Αναλυτής Η/Υ, πρώην στέλεχος ΟΑΕΔ 
 Νίκος Κωνσταντακάκης 

Βιομηχαν. ψυχολόγος, πρώην στέλεχος ΟΤΕ 
 
Επίσης, για την επόμενη τριετία (2015–2018) θα είναι σε ισχύ η 
Εφορευτική Επιτροπή, η οποία διεξήγαγε τις αρχαιρεσίες και την 
οποία αποτελούν οι: 

Πρόεδρος: Αλέξης Αλεξόπουλος  
οικονομολόγος, πρώην στέλεχος ΟΤΕ 

Μέλη: Κώστας Ριζιώτης 
Φυσικός-Ηλεκτρονικός, πρώην στέλεχος ΟΤΕ 

 Βασίλης Παπαδόπουλος  
οικονομολόγος, πρώην στέλεχος ΟΤΕ 

και ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Παναγιώτης Βαρλάς, 
Οικονομολόγος-Ορκωτός εκτιμητής, που αποτελεί λαμπρή 
παράδοση για τις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΛΕΤΟ. 

Κ.Β. 
Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

της ΕΛΕΤΟ για τους φοιτητές 
που ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη της 

 
Η Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας 
(ΕΛΕΤΟ), στις 18 Ιουνίου 2015, αποφάσισε τα εξής:  

«Οι φοιτητές οποιασδήποτε σχολής οποιασδήποτε βαθμίδας 
εγγράφονται ως ομόλογα μέλη της ΕΛΕΤΟ με ετήσια 
εισφορά ίση με το μισό της κανονικής ετήσιας εισφοράς και 
επί μία δεκαετία από την εγγραφή τους. Μετά τη δεκαετία, 
καταβάλλουν ολόκληρη την ετήσια εισφορά.» 1 

Με απόφαση του ΔΣ της ΕΛΕΤΟ, η παραπάνω απόφαση της ΓΣ θα 
εφαρμόζεται και για πτυχιούχους που έλαβαν πρόσφατα το πτυχίο 
τους (εντός της τελευταίας δεκαετίας). 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΛΕΤΟ, τα ομόλογα 
μέλη μόνο ως προς το όνομα διαφέρουν από τα τακτικά μέλη· 
κατά τα άλλα, έχουν τα ίδια δικαιώματα με αυτά. Η διαφορά του 
ονόματος οφείλεται μόνο στην έλλειψη πτυχίου ΑΕΙ, το οποίο – 
κατά τον νόμο – είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τα τακτικά μέλη 
ενός επιστημονικού σωματείου. 

Κ.Β. 

Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με την Ορολογία 
(Διαρκής Κατάλογος του «Ο») 

Ο κατάλογος Συνεδρίων/Συμποσίων/Σεμιναρίων που δημοσιεύεται 
παρακάτω περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν σχέση με Ορολογία 
και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, ή έχουν πρόσφατα 
διεξαχθεί, καθώς και άλλα ορολογικά νέα. Η πληροφόρηση του «Ο» 
για τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή 
ηλεκτρονική ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές 
Κέντρο Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/), 
και από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-
aet.net ), των οποίων η ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
1. Συνέδριο TOTH 2015 (“Terminology & Ontology: Theories and 

applications) – http://termcat.us10.list-manage.com/track/ 
click?u=7cd8149438b3eb88893ce2987&id=d204fccb6d&e=f7b
56cb749 Chambéry, Γαλλία. Κατάρτιση: 2 και 3 Ιουνίου 2015. 
Συνέδριο: 3 και 4 Ιουνίου 2015 

2. Συνέδριο NORDTERM, 10–12 Ιουνίου 2015 (http:// 
termcat.us10.list-manage1.com/track/click?u=7cd8 
149438b3eb88893ce2987&id=245e921dbb&e=f7b56cb749)  

3. Εργομήγυρη: στην πόλη Matsue: Workshop on Translation & 
Interpretation Services on 21 June 2015. 

4. Η 16η Γενική Συνέλευση του Infoterm που θα διεξαχθεί στην 
πόλη Matsue (Ιαπωνία), στις 23 Ιουνίου 2015 σε σύνδεση με 
την εβδομάδα των συνόδων των οργάνων της επι-

                                                 
1  Σήμερα η πλήρης ετήσια εισφορά μέλους είναι 30 €. 

τροπής ISO/TC 37 (http://lang.cs.tut.ac.jp/isotc37/overview/). 
Το τελικό κείμενο της έκθεσης πεπραγμένων 2014 του 
Infoterm (IAR) βρίσκεται στον ιστότοπο του Infoterm: 
http://www.infoterm.info/publications/infoterm_annual_reports.
php 

5. Συνέδριο Transius Conference, 24-27 June 2015, Geneva, 
Switzerland (http://www.unige.ch/traduction-interpretation/ 
recherches/groupes/transius/conference2015 _en.html) 

6. Eπιστημονική εργομήγυρη του REALITER (Βρυξέλλες, 26-27 
Ιουνίου 2015) με κύριο θέμα: “Terminology and 
multilingualism: objectives, methodologies and practices” 
(http://www.realiter.net/presentazione/membri/1110-
2/home?lang=fr) 

7. 20ο Ευρωπαϊκό Συμπόσιο για τις ειδικές γλώσσες LSP 2015 
(20th European Symposium on Languages for Special 
Purposes): http://lsp2015.univie.ac.at/, 8–10 Ιουλίου 

8. Εργομήγυρη: Workshop I: Methodology for Terminology 
Work,2nd September – 3rd November της IulaOnline 
(http://eventum.upf.edu/event_detail/2337/sections/1803/work
shop-i_-methodology-for-terminology-work.html) 

9. 2ο Διεθνές Συνέδριο Relex (5–7 Οκτωβρίου, 2015) [Red de 
Lexicografía’s (RELEX) Second], Santiago de Compostela. 
Με τίτλο «Terminology, a necessity in today's society» 
http://relex.udc.es/en/events/II_Congress/II_Congress.html  

10. Συνέδριο: Le plurilinguisme, le pluriculturalisme et l'anglais 
dans la mondialisation: dispositifs, pratiques et 
problematiques de l'internationalisation dans l'enseignement 
superieur europeen (Plurilingualism, pluriculturalism and 
English in globalization: devices, practices and issues in the 
internationalization of European higher education – Η 
πολυγλωσσία, η πολυπολιτισμικότητα και τα αγγλικά στην 
παγκοσμιοποίηση: μηχανισμοί, πρακτικές και ζητήματα στην 
διεθνοποίηση της ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης). 
Angers (Γαλλία), 7–10 Οκτωβρίου 2015. (Πληροφορίες: 
http://www.uco.fr/evenements/anglaissup/ ) 

11. Συνέδριο CINEO 2015 (http://diarium.usal.es/ 
cineo2015/), 22-24 October, Salamanca, Spain 
(http://termcat.us10.list-manage1.com/track/click?u= 
7cd8149438b3eb88893ce2987&id =245e921dbb&e= 
f7b56cb749) 

12. Το Translating Europe Forum (Φόρο «Μεταφράζοντας την 
Ευρώπη») που διοργανώνει η ΓΔ Μετάφρασης της Ευρωπ. 
Επιτροπής στις 29–30 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες          : 
(http://termcat.us10.list-manage1.com/track/click?u= 
7cd8149438b3eb88893ce2987&id=213c24b58d&e=f7b56cb7
49)  

13. Συνέδριο Mediterranean Editors & Translators Meeting 2014, 
Innovation and Tradition: Mining the Human Resource, 
Euroforum, San Lorenzo de El Escorial (Madrid, Spain) 
October 30 to November 1, 2015. Πρόγραμμα του Συνεδρίου: 
http://www.metmeetings.org/en/preliminary-program:673 

14. Συνέδριο NATO Conference on Terminology Management, 
19-20 November 2015, Brussels, Belgium                          
(http://nso.nato.int/nso/SOSite/WEBUpdate/20140527_TermC
onf/terminology_conference.html) 

Κ.Β. 
 

Επιγραμμικά λεξικά και γλωσσάρια 
όρων 

1. Λεξικά και γλωσσάρια της ΕΛΕΤΟ (http://www.eleto.gr/ 
gr/LexicaAndGlossaries.htm)  

2. Λεξικό της TERMCAT: Dictionary on development 
cooperation (http://termcat.us10.list-manage.com/track/ 
click?u=7cd8149438b3eb88893ce2987&id=eaa11cc0c9&e=f
7b56cb749  

3. Tετρἀγλωσσο (καταλανικά, ισπανικά, γαλλικά και αγγλικά) 
Λεξικό Φυσικής της Termcat, που περιλαμβάνει 3.000 όρους 
φυσικής (http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/149/ 
Presentacio/# 

4. Τετράγλωσσο (καταλανικά, ισπανικά, γαλλικά και αγγλικά) 
Λεξικό Ανοσολογίας της Termcat (http://www.termcat.cat/ca/ 
Diccionaris_En_Linia/189/Presentacio/?utm_source=EAFT-
AET&utm_campaign=6267078420-EAFT_Newsletter_58_ 
FR&utm_medium=email&utm_term=0_da1950f450-62670 
78420-27178585 

Κ.Β. 
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10ο Συνέδριο  
Κατάλογος των εγκεκριμένων ανακοινώσεων  

που θα περιληφθούν στο πρόγραμμα 
 

 Ομιλία προσκεκλημένου ομιλητή 
1. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – δημιουργώντας υποδομή για την 

ελληνική γλώσσα και μετάφραση  
Παναγιώτης Ε. Αλεβαντής (προσκεκλημένος ομιλητής) 

 1    Γλωσσολογικές–Οντολογικές αρχές 
Ορολογίας 

2. Ζητήματα γλωσσ(ολογ)ικής ορολογίας  
Θανάσης Νάκας, Γεωργία Κατσούδα 

3. Three types of terminology in chess  
Pius ten Hacken, Maria Koliopoulou 

4. Το επίθημα -άσ(η) στη βιο-χημεία  
Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 

5. Τα τρολ του Διαδικτύου  
Ευλαμπία Κ. Χέλμη 

6. Ο πληθυντικός αριθμός στους ελληνικούς όρους  
Κώστας Βαλεοντής 

 2    Διδακτική και Ορολογία 
7. Ορολογία και διαπολιτισμικότητα στη διδακτική προσέγγιση  

της Γαλλικής  
Σταματία Σοφίου 

8. Ειδικές γλώσσες και ορολογική αναγνώριση – Διερεύνηση 
στρατηγικών  και μέσων διδασκαλίας-εκμάθησης όρων στα 
πλαίσια της διαμεσολαβούμενης επικοινωνίας της γνώσης  
Ελευθερία Δογορίτη 

9. Προβλήματα και προτεινόμενες λύσεις στη διδασκαλία της 
αγγλικής ορολογίας στην Τεχνολογική Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση –  Οι περιπτώσεις των Τμημάτων Διοίκησης 
Επιχειρήσεων και Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του 
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων  
Αλέξιος Ευαγγελίου 

10. Διδακτική γερμανικής τεχνικής ορολογίας αυτοκινήτου  
Αιμιλία Ροφούζου 

11. Από τις λογοτεχνικές θεωρίες στη διδασκαλία της 
λογοτεχνίας:  το πρόβλημα της ορολογίας στα Προγράμματα 
Σπουδών,  τα βιβλία οδηγιών και τα σχολικά εγχειρίδια  
Μαρία Δημάση, Παρασκευή Σαχινίδου 

 3    Ορολογία συγκεκριμένων θεματικών πεδίων – 
Λεξικογραφικές και ορογραφικές μελέτες 

12. Η ποιητική μετάπλαση της ναυτικής ορολογίας  στο έργο του 
Νίκου Καββαδία  
Νίκος Μανουσάκης 

13. Ζητήματα περιβαλλοντικής ορολογίας και η σχετική συμβολή  
της ελληνικής γλώσσας  
Δέσποινα Καραδήμου, Παναγιώτης Γ. Κριμπάς 

14. Φεμινιστική γλώσσα και ορολογία: η συγχρονική και 
διαχρονική  θεώρησή της στο εκπαιδευτικό σύστημα  
Βασιλική Μελέτη 

15. Πολυτυπίες της Νέας Ελληνικής σε νεοελληνικά λεξικά και  
σχολικά εγχειρίδια της γλώσσας και της λογοτεχνίας:  
Διαστάσεις (κοινωνιο-)γλωσσικής ποικιλότητας  
Σοφία Ζερδελή 

16. Η απόδοση στην Ελληνική γλώσσα του όρου Engineering  
Επαμεινώνδας Σιδηρόπουλος 

17. Ορολογία Υπολογιστικής Γλωσσολογίας:  από την απόδοση 
στην ιεραρχία  
Αθανάσιος Ν. Καρασίμος, Γιώργος Μαρκόπουλος, 
Αναστασία Χριστοφίδου 

18. Το δίκαιον στην πλατωνική Πολιτεία  
Ιωάννα Τριπουλά 

19. Οι μηχανισμοί οροθέτησης στον τομέα της ψυχικής υγείας: Η 
περίπτωση των ψυχικών διαταραχών  
Χρήστος Δήμπαλας, Παναγιώτα Καραγιαννίδη, Μαρία 
Σουρβίνου 

20. Οι Όροι της Αντισφαίρισης και η αντιμετώπισή τους από 
δίγλωσσα λεξικά του Τένις και γενικά λεξικά της 
Νεοελληνικής  
Αγάπιος Οικονομίδης, Ιωάννης Τσιόπας 

21. Οι ποδοσφαιρικοί όροι στην ελληνική γλώσσα και η 
αποτυπωσή τους σε ένα Αγγλοελληνικό Λεξικό 
Ποδοσφαιρικών Όρων  
Αγάπιος Οικονομίδης 

22. The concept of "Philotimo": Semantics, Tradition, and 
Globalization of the Term for Greek Identity in an Era of 
Crisis  
Θεόδωρος Κατερινάκης 

23. Λεξικό όρων επιδημιολογίας & δημόσιας υγείας  
Γιάνης Δημολιάτης, Πέτρος Γαλάνης, Ελένη 
Γελαστοπούλου, Μαρία Καντζανού, Αρετή Λάγιου, 
Ευαγγελία Νένα, Ευαγγελία Ντζάνη, Γεώργιος Ραχιώτης, 
Εμμανουήλ Σμυρνάκης, Άννα-Μπετίνα Χάϊδιτς 

24. Ελληνικές αργκό και τζάργκον  
Κατσογιάννου Μαριάννα 

4    Ορολογικοί πόροι 
25. Σχεδιασμός και κατάρτιση γλωσσαρίου για τη μετανάστευση 

και τις μεταναστευτικές πολιτικές των ΗΠΑ και της ΕΕ  
Άννα Τζοτζαδίνη 

26. Lexicalizing the forum  
Σπύρος Δόικας 

27. Έντυπο λεξικό ανατομίας του ανθρώπου: ιταλική και 
ελληνική ορολογία  
Ελένη Κασάπη, Μαρία Μυρωνίδου 

5    Ορολογία και μετάφραση 
28. Μεταφράζοντας μέσω επτά «οδών»: Ένας μηχανισμός 

ελέγχου  μεταφράσεων ακαδημαϊκών επιστημονικών 
κειμένων με εφαρμογή  σε όρους γλωσσολογίας και 
τηλεπικοινωνιών – Αγγλική ελληνική, γαλλική  ελληνική 
Σοφία Χρηστίδου, Σταύρος Καμαρούδης, Δημήτριος 
Χρυσουλίδης 

29. Στρατηγικές μετάφρασης της στρατιωτικής ορολογίας από τα 
αγγλικά  στα ελληνικά: νεολογισμοί και πολυσύνθετες λέξεις 
Γεώργιος Δαμασκηνίδης 

30. Η συμβολή της μετάφρασης στη διαμόρφωση της ελληνικής 
χημικής ονοματολογίας στις αρχές του 19ου αιώνα  
Μιχάλης Πολίτης 

31. Μεταφράζοντας τον γερμανικό μεταφρασεολογικό 
λειτουργισμό:  Νεοόροι, οροποίηση και σημασιολογική 
μεταφορά ως ορολογικές προκλήσεις για την απόδοσή τους 
στα ελληνικά  
Olaf Immanuel Seel 

32. Ιατρική διερμηνεία και ορολογική παραγωγή: η περίπτωση  
των βάσεων δεδομένων ανοικτών πηγών στην ελληνική  
Ευφροσύνη Φράγκου 

6    Δραστηριότητα φορέων και οργάνων 
Ορολογίας 

33. CLARIN EL: Δημιουργώ, επεξεργάζομαι, μοιράζομαι  
Στέλιος Πιπερίδης, Πένυ Λαμπροπούλου, Μαρία 
Γαβριηλίδου 

34. Η Εφαρμογή Θεμελιωμένης Θεωρίας (Grounded Theory)  
και η Παραγωγή Ορολογικών Πόρων για την Ελληνική 
Αεροπορική Επικοινωνία στις εργασίες της ΟΜΕΟΔΕΚ  
Θεόδωρος Κατερινάκης, Νίκος Παπαδόπουλος, 
Δήμητρα Ζουρούδη, Νίκος Πούσιος 

35. Reflections about a European Culture Union  
Jan Roukens 

 
 

Νέος γενικός αντιπρόσωπος  
της DGLFLF 

Νέος επικεφαλής της Γενικής Αντιπροσωπείας της Γαλλικής 
Γλώσσας και των Γλώσσών της Γαλλίας (Délégation générale 
à la langue française et aux langues de France – DGLFLF) 
ορίστηκε ο καθηγητής Loïc Depecker (http://www.ilpga.univ-
paris3.fr/pages-personnelles/Loic-Depecker/index.htm ). 
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Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

2
PT έλα κι εσύ 

1.   abeam  στο ύψος, δίπλα, παραπλεύρως 

Σχετικά με το ερώτημα του Νίκου Παπαδόπουλου, συντονιστή της 
ΟΜΕΟΔΕΚ3, για τον αν υπάρχει καλύτερος ελληνικός ισοδύναμος 
όρος για τον αγγλικό όρο abeam από τον χρησιμοποιούμενο (από 
τους πιλότους) όρο: στο ύψος (ενός σημείου), εξετάστηκαν τα 
ακόλουθα. 
Ένας χειριστής αεροσκάφους αναφέρει "abeam" ενός σημείου όταν 
περνάει σχετικά κοντά και παραπλεύρως αυτού, με τη διεύθυνση 
του αεροσκάφους να σχηματίζει (περίπου) ορθή γωνία με το 
ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει το αεροσκάφος με το σημείο. 
Παράδειγμα χρήσης: 
ΕΕΚ4:  Aegean 200 ποια είναι η θέση σας; 
Aegean 200:  Βρισκόμαστε (ή περνάμε) abeam Κέας (ή abeam 

αεροδρομίου, ή abeam κάποιου ραδιοβοηθήματος) 
Οι προτάσεις που εξετάστηκαν ήταν και η απόδοση: εγκάρσια / 
εγκαρσίως και δίπλα/παραπλεύρως. 
Συμπεράσματα που προέκυψαν από τη συζήτηση: 
α.  Η απόδοση abeam  στο ύψος (ενός σημείου) δεν θεωρείται 

ακατάλληλη, εκτός αν προκαλεί σύγχυση η ύπαρξη της λέξης 
«ύψος» στο συγκείμενο της ΔΕΚ (Διαχείρισης Εναέριας 
Κυκλοφορίας).  

β. Τα επιρρήματα εγκάρσια, εγκαρσίως δεν μπορούν να 
συνταχθούν και να αποτελέσουν νεοελληνική φράση που να 
υποδηλώνει την έννοια που θέλουμε. Η σύνταξη 
εγκαρσίως/εγκάρσια προς/σε/του αναφέρεται στην 
κατεύθυνση του αεροσκάφους και δεν μπορεί να αναφερθεί στο 
σημείο (π.χ. φράσεις σαν αυτή: είμαι/βρίσκομαι/ πετώ 
εγκάρσια στο τάδε μέρος σημαίνουν άλλο πράγμα).  

γ. Η πιο απλή απόδοση είναι με το επίρρημα δίπλα. Π.χ. 
είμαι/βρίσκομαι/πετώ δίπλα στο τάδε σημείο/μέρος. 
Προτείνεται, λοιπόν, για έννοια “abeam” και η απόδοση: δίπλα 
(στο σημείο). Συνώνυμο με την απόδοση αυτή είναι το – πιο 
λόγιο – παραπλεύρως (του σημείου). 
Στο παράδειγμα: 
Aegean 200:  Βρισκόμαστε στο ύψος της Κέας, 

Βρισκόμαστε δίπλα από την Κέα  
Βρισκόμαστε παραπλεύρως της Κέας 

2.   Νέοι γεωλογικοί όροι 
Με εισήγηση του Νίκου Καρρά, συνδέσμου μεταξύ ΕΛΕΤΟ και ΕΓΕ 
(Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας) υιοθετήθηκαν από το ΓΕΣΥ οι 
όροι του ακόλουθου πίνακα, οι οποίοι προστέθηκαν (από τον 
Ν. Καρρά) στη νέα έκδοση του Αγγλοελληνικού γλωσσαρίου 
γεωλογικών όρων, η ανάρτηση του οποίου υπάρχει και στον 
ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ (http://www.eleto.gr/download/Bodies/ 
Geoterms_Glossary.pdf).  

clinopyroxene κλινοπυρόξενος 
clinopyroxenite κλινοπυροξενίτης 
dunite δουνίτης 
gabbroic γαββρικός {όχι γαββροϊκός}
garnet γρανάτης 
garnet websterite γρανατούχος βεμπστερίτης
harzburgite, hartzburgite χαρτσβουργίτης  

{<Hartz mountains, Germany}
hornblende κεροστίλβη 
hornblendite κεροστιλβίτης 
hornblende websterite κεροστιλβούχος βεμπστερίτης
lherzolite λερζόλιθος 
olivine ολιβίνης 
olivine clinopyroxenite ολιβινούχος κλινοπυροξενίτης
olivine orthopyroxenite ολιβινούχος ορθοπυροξενίτης
olivine websterite ολιβινούχος βεμπστερίτης
olivinite ολιβινίτης 
orthopyroxene ορθοπυρόξενος 

                                                 
2  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
3 ΟΜΕΟΔΕΚ: Ομάδα Εργασίας Ορολογίας Διαχείρισης Εναέριας 
Κυκλοφορίας (ομάδα στελεχών της ΥΠΑ που ασχολείται με την ορολογία 
της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και συνεργάζεται με την 
ΕΛΕΤΟ). 

4  ΕΕΚ: Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας 

orthopyroxenite ορθοπυροξενίτης
peridot περίδοτο 
peridotite περιδοτίτης 
pyroxenite πυροξενίτης 
pyroxenolithe πυροξενόλιθος 
spinel-websterite χρωμιτιούχος βεμπστερίτης
websterite βεμπστερίτης 
wehrlite βερλίτης 

 

3.   bilateral (επίθ.)  δίπλευρος, διπλευρικός 

Ύστερα από ερώτηση του Νίκου Καρρά, εξετάστηκαν το επίθετο 
και το ουσιαστικό bilateral και η ελληνική απόδοσή τους στους 
αγγλικούς όρους:  

bilaterals (pl.),  
lat. Bilateralia, Bilatera 

A former division of the animal 
kingdom containing all those forms 
that show bilateral symmetry 

 
Σχετικά με το επίθετο bilateral, στην παρούσα περίπτωση δεν 
πρόκειται για δύο μέρη (π.χ. μιας συμφωνίας), αλλά για δύο 
πλευρές ενός ζώου (< λατ. lateralis < latus -eris = πλευρά). 
Επομένως, εδώ το καταλληλο επίθετο είναι δίπλευρος ή το 
παράγωγό του διπλευρικός. 
δίπλευρος =  αυτός που εχει 2 πλευρές, όπως δικέφαλος, 

δίποδος, διπρόσωπος, δισύλλαβος, …  
διπλευρικός = αυτός που αναφέρεται σε 2 πλευρές ή σε 

δίπλευρα 
Όροι με το bilateral σε άλλους τομείς: 
Στη γλωσσολογία: bilateral consonant  διπλευρικό σύμφωνο 
Υιοθετούνται οι αποδόσεις: 

bilateral symmetry  διπλευρική συμμετρία 
bilaterals  δίπλευρα 

4.   casts  εκπομπές... 
Μετά την υιοθέτηση από το ΓΕΣΥ της ισοδυναμίας:  

podcast  (ηχο)εκπομπή κατ’ αίτηση 
αναφέρουμε και μερικά άλλα -cast από τη Βάση TELETERM: 

anycast εγγυεκπομπή 
broadcast ευρυεκπομπή 
narrowcast στενοεκπομπή 
simulcast συγχρονεκπομπή, ταυτόχρονη εκπομπή 
telecast τηλεεκπομπή 
unicast μονοεκπομπή 
webcast ιστοεκπομπή 

 

Κ.Β. 

«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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Συντάκτες φύλλου:  Κώστας Βαλεοντής 
Εκδοτική Ομάδα:  Κώστας Βαλεοντής, Θεόφιλος Βαμβάκος, 

Άννα Νικολάκη, Κατερίνα Ζερίτη, Τάνια Βαλεοντή 
Τηλέφωνα:  6974321009, 210-8662069 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http://www.eleto.gr/gr/orogramma.htm  
Γίνονται δεκτές συνεργασίες. Απαραίτητες προϋποθέσεις τα κείμενα να 
είναι σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, σύντομα και έτοιμα για 
δημοσίευση δίχως να απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία. 
Τα δημοσιεύματα που προσυπογράφονται με αρχικά απηχούν τις 
προσωπικές απόψεις του/της συντάκτη/συντάκτριάς τους, το πλήρες 
όνομα του/της οποίου/οποίας περιλαμβάνεται στους συντάκτες του 
εκάστοτε φύλλου. 
Τα θέματα των άρθρων της «ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ» έχουν συζητηθεί στο 
ΓΕΣΥ και η δημοσίευση γίνεται ύστερα από απόφασή του. 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή κειμένων του «Ο» με 
την υποχρέωση αφενός να αναφέρεται η πηγή των κειμένων και 
αφετέρου, προκειμένου περί ολόκληρων άρθρων, να εξακολουθήσουν 
αυτά να διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς καμιά 
δέσμευση· σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται άδεια της ΕΛΕΤΟ. 

 
 
 



 
 

 

Κ.Κ.Χαλανδρίου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society for Terminology (ELETO)

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... 
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10ο Συνέδριο 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 

Το πρόγραμμα 

ΠΠέέμμππττηη  1122  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  22001155  
ΜΜεεγγάάλληη  ΑΑίίθθοουυσσαα  ΤΤεελλεεττώώνν  ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ  ΑΑθθηηννώώνν

Εναρκτήρια Συνεδρία 
18.30 Υποδοχή των προσκεκλημένων 

19.00 Προσφώνηση από τον Πρύτανη του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθηγητή κ. 
Μελέτιο-Αθανάσιο Δημόπουλο 
Εισηγητική ομιλία και χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της 
Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας και της Οργανωτικής 
Επιτροπής του Συνεδρίου κ. Κώστα Βαλεοντή 
Εισηγητική ομιλία και χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της 
Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου καθηγητή κ. 
Παναγιώτη Κοντό 
Χαιρετισμοί από τους εκπροσώπους των συνδιοργανωτών:

• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 
από την Α΄ Αντιπρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής 
του Συνεδρίου καθηγήτρια κα Άννα Αναστασιάδη-
Συμεωνίδη 

• Πανεπιστήμιο Κύπρου: 
από την Β΄ Αντιπρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής 
του Συνεδρίου καθηγήτρια κα Μαριάννα 
Κατσογιάννου 

• Ιόνιο Πανεπιστήμιο:  
από την Πρύτανη  κα. Αναστασία Σαλή-Παπασαλή 

• Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας:  
από τον Πρόεδρο κ. Νικόλαο Στασινό 

• Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας/ΕΛΟΤ: από τον 
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χρήστο 
Σινάνη-Αγκαζίρ 

• Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά»):
από τον Διευθυντή κ. Γιάννη Ιωαννίδη 

• Οργανισμός για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας:
από την Πρόεδρο κα Αριστέα Τόλια 

19.45 Κήρυξη έναρξης εργασιών 
Ομιλία:  «Εμμανουήλ Κριαράς: homo universalis» 
από τον κ. Χριστόφορο Χαραλαμπάκη, καθηγητή 
γλωσσολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

20.30 Δεξίωση 
 

  

ΠΠααρραασσκκεευυήή  1133  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  22001155  
ΣΣυυννεεδδρριιαακκόό  κκέέννττρροο  ττοουυ  ΙΙδδρρύύμμααττοοςς  ΕΕυυγγεεννίίδδοουυ 

08.00 Προσέλευση – Εγγραφές 
 

1η Συνεδρία: Γλωσσολογικές-Οντολογικές Αρχές 
της Ορολογίας 

Προεδρείο: Μαριάννα Κατσογιάννου – Μαριλένα Καρυολαίμου 
– Κατερίνα Τοράκη 

09.15 Ζητήματα γλωσσ(ολογ)ικής ορολογίας  
Θανάσης Νάκας, Γεωργία Κατσούδα 

09.30 Three types of terminology in chess  
Pius ten Hacken, Maria Koliopoulou 

09.45 Το επίθημα -άσ(η) στη βιο-χημεία  
Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Ασημάκης Φλιάτουρας

10.00 Ο πληθυντικός αριθμός στους ελληνικούς όρους  
Κώστας Βαλεοντής 

10.15 Ερωταποκρίσεις 

 

10.45 

Προσκεκλημένος ομιλητής:  Παναγιώτης Ε. Αλεβαντής, 
«Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δημιουργώντας υποδομή για 
την ελληνική γλώσσα και μετάφραση» 

11.15 Ερωταποκρίσεις 

11.45 Διάλειμμα 

2η Συνεδρία:  Διδακτική και Ορολογία 
Προεδρείο: Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη – Αναστασία Σαλή-

Παπασαλή – Άννα Λάμπρου-Γκόνου 
12.15 Ορολογία και διαπολιτισμικότητα στη διδακτική προσέγγιση  

της Γαλλικής   Σταματία Σοφίου 
12.30 Ειδικές γλώσσες και ορολογική αναγνώριση – Διερεύνηση 

στρατηγικών  και μέσων διδασκαλίας-εκμάθησης όρων στα 
πλαίσια της διαμεσολαβούμενης επικοινωνίας της γνώσης 
Ελευθερία Δογορίτη 

12.45 Προβλήματα και προτεινόμενες λύσεις στη διδασκαλία της 
αγγλικής ορολογίας στην Τεχνολογική Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση –  Οι περιπτώσεις των Τμημάτων Διοίκησης 
Επιχειρήσεων και Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του 
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων   Αλέξιος Ευαγγελίου 

13.00 Διδακτική γερμανικής τεχνικής ορολογίας αυτοκινήτου  
Αιμιλία Ροφούζου 

13.15 Ερωταποκρίσεις 
13.45 Γεύμα 
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3η Συνεδρία: Ορολογία συγκεκριμένων θεματικών 
πεδίων – Λεξικογραφικές και ορογραφικές μελέτες

Προεδρείο: Γιώργος Τσιάμας – Σπύρος Δόικας– Γιώργος 
Παυλάκος 

15.30 Φεμινιστική γλώσσα και ορολογία: η συγχρονική και 
διαχρονική  θεώρησή της στο εκπαιδευτικό σύστημα  
Βασιλική Μελέτη 

15.45 Πολυτυπίες της Νέας Ελληνικής σε νεοελληνικά λεξικά 
και  σχολικά εγχειρίδια της γλώσσας και της 
λογοτεχνίας:  Διαστάσεις (κοινωνιο-)γλωσσικής 
ποικιλότητας  
Σοφία Ζερδελή 

16.00 Η απόδοση στην Ελληνική γλώσσα του όρου 
Engineering  
Επαμεινώνδας Σιδηρόπουλος 

16.15 Το δίκαιον στην πλατωνική Πολιτεία  
Ιωάννα Τριπουλά 

16.30 Οι ποδοσφαιρικοί όροι στην ελληνική γλώσσα και η 
αποτυπωσή τους σε ένα Αγγλοελληνικό Λεξικό 
Ποδοσφαιρικών Όρων  
Αγάπιος Οικονομίδης 

16.45 Ερωταποκρίσεις 
 
 
ΣΣάάββββααττοο  1144  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  22001155  

ΣΣυυννεεδδρριιαακκόό  κκέέννττρροο  ττοουυ  ΙΙδδρρύύμμααττοοςς  ΕΕυυγγεεννίίδδοουυ 

4η Συνεδρία: Ορολογία συγκεκριμένων θεματικών 
πεδίων – Ορολογικοί πόροι 

Προεδρείο: Διονύσης Γιαννίμπας – Πένυ Λαμπροπούλου – 
Τζάνος Ορφανός 

09.15 The concept of "Philotimo": Semantics, Tradition, and 
Globalization of the Term for Greek Identity in an Era of 
Crisis    Θεόδωρος Κατερινάκης 

09.30 Λεξικό όρων επιδημιολογίας & δημόσιας υγείας  
Γιάνης Δημολιάτης, Πέτρος Γαλάνης, Ελένη 
Γελαστοπούλου, Μαρία Καντζανού, Αρετή Λάγιου, 
Ευαγγελία Νένα, Ευαγγελία Ντζάνη, Γεώργιος 
Ραχιώτης, Εμμανουήλ Σμυρνάκης, Άννα-Μπετίνα 
Χάϊδιτς 

09.45 Σχεδιασμός και κατάρτιση γλωσσαρίου για τη 
μετανάστευση και τις μεταναστευτικές πολιτικές των 
ΗΠΑ και της ΕΕ    Άννα Τζοτζαδίνη 

10.00 Ζητήματα περιβαλλοντικής ορολογίας και η σχετική 
συμβολή  της ελληνικής γλώσσας  
Δέσποινα Καραδήμου, Παναγιώτης Γ. Κριμπάς 

10.15 Lexicalizing the forum    Σπύρος Δόικας 

10.30 Έντυπο λεξικό ανατομίας του ανθρώπου: ιταλική και 
ελληνικη ορολογία    
Ελένη Κασάπη, Μαρία Μυρωνίδου 

10.45 Ερωταποκρίσεις 
 

11.15 Διάλειμμα 

5η Συνεδρία: Ορολογία και μετάφραση 
Προεδρείο:  Παναγιώτης Κριμπάς - Πηνελόπη Παπαδοπούλου -

Μαβίνα Πανταζάρα 
11.45 Μεταφράζοντας μέσω επτά «οδών»: Ένας μηχανισμός 

ελέγχου  μεταφράσεων ακαδημαϊκών επιστημονικών 
κειμένων με εφαρμογή  σε όρους γλωσσολογίας και 
τηλεπικοινωνιών – Αγγλική ελληνική, γαλλική  
ελληνική    Σοφία Χρηστίδου, Σταύρος Καμαρούδης, 
Δημήτριος Χρυσουλίδης 

12.00 Στρατηγικές μετάφρασης αγγλικών στρατιωτικών 
νεολογισμών στα ελληνικά  
Γεώργιος Δαμασκηνίδης 

12.15 Η συμβολή της μετάφρασης στη διαμόρφωση της 
ελληνικής χημικής ονοματολογίας στις αρχές του 19ου 
αιώνα    Μιχάλης Πολίτης 

12.30 Μεταφράζοντας τον γερμανικό μεταφρασεολογικό 
λειτουργισμό:  Νεοόροι, οροποίηση και διαθεματικός 
δανεισμός ως ορολογικές προκλήσεις για την απόδοσή 
τους στα ελληνικά   Olaf Immanuel Seel 

12.45 Ιατρική διερμηνεία και ορολογική παραγωγή: η 
περίπτωση  των βάσεων δεδομένων ανοικτών πηγών 
στην ελληνική    Ευφροσύνη Φράγκου 

13.00 Ερωταποκρίσεις 
13.30 Γεύμα 

 
6η Συνεδρία: Δραστηριότητα φορέων και οργάνων 

Ορολογίας 
Προεδρείο: Παναγιώτης Κοντός – Γιώργος Μπαμόπουλος – 

Μαρία Καρδούλη 
15.30 CLARIN EL: Δημιουργώ, επεξεργάζομαι, μοιράζομαι  

Στέλιος Πιπερίδης, Πένυ Λαμπροπούλου, Μαρία 
Γαβριηλίδου 

15.45 Η Εφαρμογή Θεμελιωμένης Θεωρίας (Grounded Theory)  
και η Παραγωγή Ορολογικών Πόρων για την Ελληνική 
Αεροπορική Επικοινωνία στις εργασίες της ΟΜΕΟΔΕΚ  
Θεόδωρος Κατερινάκης, Νίκος Παπαδόπουλος, 
Δήμητρα Ζουρούδη, Νίκος Πούσιος 

16.00 Reflections about a European Culture Union  
Jan Roukens 

16.15 Ερωταποκρίσεις 
16.40 Διάλειμμα 

 
17.10 Ανοικτή συζήτηση: 

«Για μια γραμματική του νεοελληνικού επιστημο-
νικού λόγου – Γλωσσικά και ορολογικά ζητήματα 
των ειδικών γλωσσών των θεματικών πεδίων 
που δεν καλύπτονται από τις σύγχρονες 
γραμματικές» 
 
Συντονιστής: 
Θεοδόσης Τάσιος, Ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ 

Συνομιλητές: 
Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Γλωσσολόγος, ομότιμη 

καθηγήτρια ΑΠΘ (Ειδική Εισηγήτρια) 
Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, καθηγήτρια 

Πανεπ. Κύπρου 
Θεόδωρος Μουντοκαλάκης, Ομότιμος καθηγητής ιατρικής 

Πανεπ. Αθηνών 
Κώστας Βαλεοντής, Φυσικός-Ηλεκτρονικός, πρόεδρος της 

ΕΛΕΤΟ 
Κώστας Ευσταθίου, Χημικός, καθηγητής ΕΚΠΑ 
Παναγιώτης Κριμπάς, Νομικός, αναπλ. καθηγητής ΔΠΘ 
Κωνσταντίνος Ξενοφώντος, Λέκτορας στη διδακτική των 

Μαθηματικών Πανεπ. Λευκωσίας 
19.10 Λήξη του Συνεδρίου 

 
 

Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με την Ορολογία 
(Διαρκής Κατάλογος του «Ο») 

Ο κατάλογος Συνεδρίων/Συμποσίων/Σεμιναρίων που δημοσιεύεται 
παρακάτω περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν σχέση με 
Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, ή έχουν 
πρόσφατα διεξαχθεί, καθώς και άλλα ορολογικά νέα. Η 
πληροφόρηση του «Ο» για τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται 
κυρίως από τη συχνή ηλεκτρονική ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το 
Infoterm (Διεθνές Κέντρο Πληροφοριών για την Ορολογία: 
http://linux.infoterm.org/), και από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ορολογίας: www.eaft-aet.net ), των οποίων η ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
1. 20ο Ευρωπαϊκό Συμπόσιο για τις ειδικές γλώσσες LSP 2015 

(20th European Symposium on Languages for Special 
Purposes): http://lsp2015.univie.ac.at/, 8–10 Ιουλίου 

2. Εργομήγυρη: Workshop I: Methodology for Terminology 
Work,2nd September – 3rd November της IulaOnline 
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(http://eventum.upf.edu/event_detail/2337/sections/1803/works
hop-i_-methodology-for-terminology-work.html) 

3. 2ο Διεθνές Συνέδριο Relex (5–7 Οκτωβρίου, 2015) [Red de 
Lexicografía’s (RELEX) Second], Santiago de Compostela. Με 
τίτλο «Terminology, a necessity in today's society» 
http://relex.udc.es/en/events/II_Congress/II_Congress.html  

4. Συνέδριο: Le plurilinguisme, le pluriculturalisme et l'anglais 
dans la mondialisation: dispositifs, pratiques et problematiques 
de l'internationalisation dans l'enseignement superieur 
europeen (Plurilingualism, pluriculturalism and English in 
globalization: devices, practices and issues in the 
internationalization of European higher education – Η 
πολυγλωσσία, η πολυπολιτισμικότητα και τα αγγλικά στην 
παγκοσμιοποίηση: μηχανισμοί, πρακτικές και ζητήματα στην 
διεθνοποίηση της ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης). 
Angers (Γαλλία), 7–10 Οκτωβρίου 2015. (Πληροφορίες: 
http://www.uco.fr/evenements/anglaissup/ ) 

5. Συνέδριο CINEO 2015 (http://diarium.usal.es/ 
cineo2015/), 22-24 October, Salamanca, Spain 
(http://termcat.us10.list-manage1.com/track/click?u= 
7cd8149438b3eb88893ce2987&id =245e921dbb&e= 
f7b56cb749) 

6. Το Translating Europe Forum (Φόρο «Μεταφράζοντας την 
Ευρώπη») που διοργανώνει η ΓΔ Μετάφρασης της Ευρωπ. 
Επιτροπής στις 29–30 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες          : 
(http://termcat.us10.list-manage1.com/track/click?u= 
7cd8149438b3eb88893ce2987&id=213c24b58d&e=f7b56cb74
9)  

7. Συνέδριο Mediterranean Editors & Translators Meeting 2014, 
Innovation and Tradition: Mining the Human Resource, 
Euroforum, San Lorenzo de El Escorial (Madrid, Spain) 
October 30 to November 1, 2015. Πρόγραμμα του Συνεδρίου: 
http://www.metmeetings.org/en/preliminary-program:673 

8. Συνέδριο NATO Conference on Terminology Management, 19-
20 November 2015, Brussels, Belgium                          
(http://nso.nato.int/nso/SOSite/WEBUpdate/20140527_TermC
onf/terminology_conference.html) 

9. Εργομήγυρη TOTh 2015 «Ορολογία και Πρότυπα» 
(Terminology and Standards, Journee d'etude TOTh 2015, 
που διοργανώνει η DG TRAD  TermCoord στο Λουξεμβούργο, 
στις 3 Δεκεμβρίου 2015 (http://www.porphyre.org/workshop-
toth/2015, http://www.porphyre.org/workshop-toth/files/ 
Workshop_TOTh_2015_Call_for_papers.pdf ) 

10. Κροατική Ιστόθυρα Ορολογίας (Croatian Terminology Portal: 
http://struna.ihjj.hr/en/about/?utm_source=EAFT-AET&utm_ 
campaign=16c178f19b-EAFT_Newsletter_61_EN&utm_ 
medium=email&utm_term=0_da1950f450-16c178f19b-
27178585  

Κ.Β. 
 

Το μόριο ξε- 
Αχώριστο μόριο ρημάτων που επεκτάθηκε και σε ουσιαστικά. 
Προήλθε από την πρόθεση εκ/εξ. Η μορφή ξ- ερμηνεύεται από 
ρήμα σύνθετο με την πρόθεση εξ με σίγηση του αρκτικού ε-, όπως: 
ξανοίγω/εξ-ανοίγω, ξαρματώνω/εξ-αρματώνω, καθώς και τα 
ρήματα της παραγράφου η) παρακάτω. Το μόριο ξε- σχηματίστηκε 
από τον παρατατικό και αόριστο ρημάτων σύνθετων με την 
πρόθεση εκ, δηλαδή αναλογικά προς τον παρατατικό και αόριστο 
εξ-έπιπτον/εξ-έπεσα του εκπίπτω σχηματίστηκε νέος ενεστώτας 
ξε-πέφτω όπως εξ-έφευγον/ξε-φεύγω, εξ-επούλησα/ξε-πουλώ. 
Το μόριο ξε- χρησιμοποιείται: 
α)  με επιτατική / εμφατική σημασία, επιτείνει τη σημασία του 

ρήματος όπως: ξε-γυμνώνω, ξε-διαλέγω, ξε-καθαρίζω, 
ξε-κινώ, ξε-κόβω, ξε-ριζώνω. Η χρήση αυτή επεκτάθηκε και 
εκτός των συνθέτων του εκ- σε νέα σύνθετα, όπως: 
κουφαίνω/ξε-κουφαίνω, μακραίνω/ξε-μακραίνω, 
σκίζω/ξε-σκίζω κ.α. 

β) με στερητική σημασία (αφαίρεση, αντίθεση), όπως: βάφω/ξε-
βάφω, βιδώνω/ξε-βιδώνω, καρφώνω/ξε-καρφώνω, 
κουράζω/ξε-κουράζω, μπερδεύω/ξε-μπερδεύω κ.α. Με τη 
χρήση αυτή το μόριο ξε- εμφανίζεται και σε ονόματα 
αντιθέτων λέξεων, όπως: καλός/ξε-καλός, λέω/ξε-λέω, 
πλούσιος/ξε-πλούσιος 

γ) με σημασία «περνώ χρονικό διάστημα», όπως: 
ξε-καλοκαιριάζω, ξε-μεσημεριαζω, ξ-ημεροβραδιάζομαι, 
ξε-νυχτώ, ξε-χειμωνιάζω κ.α. 

δ) με σημασία «βγάζω κάτι έξω», όπως: ξε-βγάζω, ξε-μυτίζω, 
ξε-πορτίζω, ξε-σπαθώνω, ξε-στομίζω, ξε-στρατίζω, 
ξε-χειλίζω κ.α. 

ε) με σημασία αναγκαστικής συγκατάθεσης, αδιαφορίας ή 
οργής, όπως: βλάκας/ξε-βλάκας, είπα/ξείπα, θα/ξεθά, 
μα/ξεμά κ.α. 

στ) με σημασία «εξ ολοκλήρου», όπως: ξε-παγιάζω, 
ξε-πουλάω κ.α. 

ζ)  Το μόριο ξε- εμφανίζεται προ συμφώνου, όπως: 
ξε-βουλώνω, ξε-βρομίζω, ξε-γελώ, ξε-δίνω, ξε-καρδίζω, 
ξε-λασκάρω, ξε-λιγώνω κ.α. 

η)  Το μόριο ως ξ- εμφανίζεται προ φωνήεντος, όπως: 
ξ-αγναντεύω, ξ-αγρυπνώ, ξ-αλαφρώνω, ξ-ανοίγω, 
ξ-αποσταίνω, ξ-αραχνιάζω, ξ-ασπρίζω, ξ-αφρίζω, 
ξ-ημερώνω ξ-οδεύω, ξ-ορκίζω κ.α. 

Δ.Π. 
 

10ο Συνέδριο 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 

12-14 Νοεμβρίου 2015, Αθήνα 
http://www.eleto.gr/gr/Conference10.html  

 
Αφιερωμένο στον Εμμανουήλ Κριαρά 

 

Κόστος συμμετοχής: 
 Μέχρι 20/9/2015 Μετά τις 20/9/2015 

Μη μέλη  
συνδιοργανωτών: €   60 €   70 
Μέλη  
συνδιοργανωτών: €   40 €   50 
Φοιτητές: €   10 €   20 
Ομιλητές: €   40      – 
 

Για να εγγραφείτε: 
– Μπείτε στην παραπάνω ιστοσελίδα 
– Κατεβάστε τη φόρμα αίτησης εγγραφής 
– Συμπληρώστε την 
– Στείλτε την στην ηλ-διεύθυνση: valeonti@otenet.gr 

αφού καταβάλετε το κόστος συμμετοχής με έναν από 
τους τρόπους που καθορίζονται στην αίτηση. 

 
Άλλες πληροφορίες: 
Γραμματεία του Συνεδρίου:  
τηλ. +30 210 9323243, +30 6977529164,  
ηλ-ταχ. pinelpap@otenet.gr 
 
Οργανωτική Επιτροπή:  
τηλ. +30 6974321009, ηλ-ταχ. valeonti@otenet.gr 

 
 

 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

1
PT έλα κι εσύ 

1.   grinding  λειοτρίβηση 

Εξετάστηκε το ερώτημα που έθεσε ο καθηγητής αναλυτικής 
χημείας του ΕΚΠΑ, Κ. Ευσταθίου, για την ορθότητα της ελληνικής 
απόδοσης του αγγλικού όρου grinding ως λειοτριβή ή 
λειοτρίβηση. Η έννοια του όρου αναφέρεται στη μείωση του 
κόκκου στερεών δειγμάτων με grinder (λειοτριβείο) και όχι στη 
λείανση επιφανειών. Στη βιβλιογραφία (και στην ΙΑΤΕ) αναφέρεται 
ως 'λειοτρίβηση' και πολύ σπανιότερα ως 'λειοτριβή'. 

                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
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Αναπτύχθηκε το ακόλουθο σκεπτικό: 
Η παραγωγή της αρχαίας λέξης τριβή είναι από το αρχ. ρήμα 
τρίβω.  
– Από τα βαρύτονα σύνθετα του τρίβω (που λήγουν σε –τρίβω) 

με πρώτο συνθετικό προθέσεις (π.χ. εν-τρίβω, προσ-τρίβω, 
συν-τρίβω, εν-δια-τρίβω, ...) προκύπτουν παράγωγα 
ουσιαστικά σε –βή  (μερικά από τα οποία χρησιμοποιούνται και 
σήμερα) ή –ψις  (εντριβή–έντριψις, προστριβή–πρόστριψις, 
συντριβή–σύντριψις, ενδιατριβή, ...) 

– Από τα οξύτονα σύνθετα του τρίβω (που λήγουν σε –τριβώ) 
με πρώτο συνθετικό όνομα (π.χ. ξηροτριβώ, παιδοτριβώ, 
σπουδαιοτριβώ, χειροτριβώ, ...) προκύπτουν παράγωγα 
ουσιαστικά σε –βία  και σε –βησις  (ξηροτριβία, παιδοτριβία, 
σπουδαιοτρίβησις, χειροτριβία). Η χρονοτριβή που 
χρησιμοποιείται ως παράγωγο του χρονοτριβώ είναι 
λανθασμένος σχηματισμός όπως λέει και το Λεξικό της Κοινής 
Νεοελληνικής (ΛΚΝ) αντί του σχηματισμού χρονοτριβία. 

Μελετήθηκε και πίνακας συνθέτων του ρήματος τρίβω και 
παραγώγων ουσιατικών (Πηγές: TLG: Θησαυρός της ελληνικής 
γλώσσας και Λεξικό Δ. Δημητράκου) 
Συμπέρασμα: το λειοτριβώ δεν δινει παράγωγο: λειοτριβή 
Σωστά είναι τα παράγωγα: λειοτριβία και λειοτρίβηση. 

2.   Όροι για το Γλωσσάριο γεωλογικών όρων 
Με εισήγηση του Νίκου Καρρά, συνδέσμου μεταξύ ΕΛΕΤΟ και ΕΓΕ 
(Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας) υιοθετήθηκαν από το ΓΕΣΥ οι 
όροι του ακόλουθου πίνακα, οι οποίοι προστέθηκαν (από τον 
Ν. Καρρά) στη νέα έκδοση του Αγγλοελληνικού γλωσσαρίου 
γεωλογικών όρων, η ανάρτηση του οποίου υπάρχει και στον 
ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ (http://www.eleto.gr/download/Bodies/ 
Geoterms_Glossary.pdf).  
 

microbial μικροβιακός 
microbially induced μικροβιογενής 
microbial sediment μικροβιακό ίζημα 
microbially induced 
sediment 

μικροβιογενές ίζημα 

microbial structure μικροβιακή δομή 
microbially induced  
structure 

μικροβιογενής δομή 

sedimentary structure ιζηματοδομή, ιζηματογενής δομή 
microbial sedimentary 
structure 

μικροβιακή ιζηματοδομή,  
μικροβιακή ιζηματογενής δομή 

microbially induced  
sedimentary structure 

μικροβιογενής ιζηματοδομή, 
μικροβιογενής ιζηματογενής δομή 

photogrammetry φωτογραμμετρία 
photogrammetric φωτογραμμετρικός 

 

3.   φόρα, στάτα και κονσόρτια 

Με αφορμή συζήτηση για τον πληθυντικό fora του όρου forum, 
επαναβεβαιώθηκε το σκεπτικό της ΕΛΕΤΟ, όπως αυτό 
διατυπώθηκε στο Ορόγραμμα αρ.104: 
«Σημειώνεται ότι η ΕΛΕΤΟ (στο πλαίσιο των εργασιών των 
συλλογικών μελών της: ΜΟΤΟ2 και ΤΕ48/ΟΕ13) έχει υιοθετήσει το 
αφομοιωμένο δάνειο: το φόρο πληθ. τα φόρα (< λατ. forum πληθ. 
fora) – που όχι μόνο υπάρχει λεξικογραφημένο στο λεξικό Δ. 
Δημητράκου, αλλά και χρησιμοποιείται σε κάποια μέρη της 
Ελλάδας – με το σκεπτικό ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος να 
γίνει... οπισθοδρόμηση και αυτό να αντικατασταθεί με το 
αναφομοίωτο δάνειο φόρουμ. Το ίδιο και για τα αφομοιωμένα 
δάνεια στάτο και κονσόρτιο, που τα τελευταία χρόνια τα βλέπουμε 
στην αναφομοίωτη μορφή τους στάτους (status) και 
κονσόρτσιουμ (consortium). Η ξεκάθαρη αντιστοιχία των 

                                                 
2 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 Τηλε-
πικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), στα πλαίσια επίσημης συνεργασίας με τον 
Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 

3 ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1: Ομάδα Εργασίας 1 “Ορολογία Πληροφορικής” της Τε-
χνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ48 «Ηλεκτρονική Επεξεργασία Πληροφοριών», 
του ΕΛΟΤ. Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ. 

λατινικών καταλήξεων του αρσενικού -us πληθ. -i, του θηλυκού -a 
πληθ. -ae και του ουδετέρου -um πληθ. -a, προς τις ελληνικές 
καταλήξεις του αρσενικού -ος πληθ. -οι, του θηλυκού -α πληθ. -αι 
(< σήμερα -ες) και του ουδετέρου -ο(ν) πληθ. -α, έδωσε τη 
δυνατότητα στην λατινική να δεχτεί και να αφομοιώσει πάμπολλα 
δάνεια από την αρχαία ελληνική. Η ίδια αντιστοιχία – που 
λειτουργεί αμφίδρομα – δίνει τη δυνατότητα και στην ελληνική τα 
λίγα σχετικά δάνεια που έχει λάβει ή που ενδέχεται να λάβει από 
τη λατινική να τα αφομοιώσει πλήρως. Γιατί να μην το κάνει; Γιατί 
τα φόρουμ και όχι τα φόρα; Πολύ περισσότερο, αφού το δάνειο 
είναι από τα λατινικά και όχι από τα αγγλικά, γιατί το εντελώς 
απαράδεκτο φόρουμς; 

4.   Δύο τίτλοι Διεθνών Προτύπων ISO 
Μετά από ηλ-αλληλογραφία με την Χριστίνα Φωστιέρη 
(Μεταφραστική Υπηρεσία ΕΕ) και τον Γιάννη Σαριδάκη (ΕΛΟΤ), 
αποφασίστηκαν, τελικά, οι ακόλουθες αποδόσεις των τίτλων των 
ακόλουθων προτύπων: 

ISO 22900-2 (Road vehicles -- Modular vehicle 
communication interface (MVCI) -- Part 2: Diagnostic 
protocol data unit application programming interface (D-
PDU API)): 
 

Οδικά οχήματα – Διεπαφή επικοινωνιών δομοστοι-
χειωτού οχήματος (MVCI) – Μέρος 2: Διαγνωστική 
διεπαφή προγράμματος εφαρμογής (API) μονάδας 
δεδομένων πρωτοκόλλου (PDU) 

 
ISO 22901-2:2011 (Road vehicles -- Open diagnostic data 
exchange (ODX) -- Part 2: Emissions-related diagnostic 
data) 
 

Οδικά οχήματα – Ανταλλαγή ανοικτών διαγνωστι-
κών δεδομένων (ODX) – Μέρος 2: Διαγνωστικά 
δεδομένα για τις εκπομπές) 

 

5.   Οι κυκλομετρικές συναρτήσεις 
Υιοθετήθηκαν τα ονόματα των κυκλομετρικών συναρτήσεων που 
συζητήθηκαν στο Translatum: 

arc sine   τόξο ημιτόνου  
arc cosine   τόξο συνημιτόνου 
arc tangent   τόξο εφαπτομένης 
arc cotangent  τόξο συνεφαπτομένης 
arc secant   τόξο τέμνουσας 
arc cosecant   τόξο συντέμνουσας 

 

Κ.Β. 

«ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ» 
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ευρύτερου κύκλου αποδεκτών για θέματα της Ελληνικής Γλώσσας και 
Ορολογίας. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Συντάκτες φύλλου:  Κώστας Βαλεοντής, Δημήτρης Παναγιωτάκος 
Εκδοτική Ομάδα:  Κώστας Βαλεοντής, Θεόφιλος Βαμβάκος, 

Άννα Νικολάκη, Κατερίνα Ζερίτη, Τάνια Βαλεοντή 
Τηλέφωνα:  6974321009, 210-8662069 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http://www.eleto.gr/gr/orogramma.htm  
Γίνονται δεκτές συνεργασίες. Απαραίτητες προϋποθέσεις τα κείμενα να 
είναι σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, σύντομα και έτοιμα για 
δημοσίευση δίχως να απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία. 
Τα δημοσιεύματα που προσυπογράφονται με αρχικά απηχούν τις 
προσωπικές απόψεις του/της συντάκτη/συντάκτριάς τους, το πλήρες 
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Τα θέματα των άρθρων της «ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ» έχουν συζητηθεί στο 
ΓΕΣΥ και η δημοσίευση γίνεται ύστερα από απόφασή του. 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή κειμένων του «Ο» με 
την υποχρέωση αφενός να αναφέρεται η πηγή των κειμένων και 
αφετέρου, προκειμένου περί ολόκληρων άρθρων, να εξακολουθήσουν 
αυτά να διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς καμιά 
δέσμευση· σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται άδεια της ΕΛΕΤΟ. 
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Η πορεία ως το 10ο Συνέδριο 
Προσυνεδριακή ανασκόπηση 

0. Αθήνα, Νοέμβριος 1992 – Διήμερο Ορολογίας 
Τον Νοέμβριο του 1992 διοργανώθηκε η πρώτη συνεδριακή 
εκδήλωση για την Ορολογία (ως διεπιστημονικό τομέα) και 
ειδικότερα για την ελληνική ορολογία (ως σύνολο όρων κατά ειδικό 
τομέα: το Διήμερο Ορολογίας με τίτλο «Τυποποίηση Ορολογίας 
για Βελτίωση Επικοινωνίας: Εφαρμογή Θεωρίας, Πράξη και 
Αποτελέσματα». Η διοργάνωση έγινε από το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας (ΤΕΕ) και τον ΕΛΟΤ στο πλαίσιο της επιτροπής 
ΕΛΟΤ/ΤΕ21 «Τεχνική Ορολογία» που λειτουργούσε με την ευθύνη 
και την υποστήριξη του ΤΕΕ.  
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής ο οτρηρός καθηγητής ΕΜΠ 
Θεοδόσης Π. Τάσιος. Έξι από τα οκτώ μέλη της Οργανωτικής 
Επιτροπής και αρκετοί από τους ομιλητές του Διημέρου Ορολογίας 
ήταν ήδη ιδρυτικά μέλη της ΕΛΕΤΟ, που τότε είχε μόλις ιδρυθεί. 
Δυστυχώς, τα τέσσερα από τα μέλη αυτά δεν είναι σήμερα κοντά 
μας: η Μαίρη Παπαδάκη, δραστήριο στέλεχος του ΤΕΕ και 
Υπεύθυνη για την επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ21· ο Βασίλης Α. 
Φιλόπουλος, ο «πατριάρχης» της ελληνικής τυποποίησης, 
διευθυντής του ΕΛΟΤ, πρωτεργάτης της εκδήλωσης και από τότε 
πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ για πολλά χρόνια· η Ζωή Ξενάκη-Βαρλά, 
εκπρόσωπος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών στην ΤΕ21 και για 
πολλά χρόνια ενεργό μέλος του ΔΣ της ΕΛΕΤΟ και του ΓΕΣΥ· ο 
Αντώνης Κορογιαννάκης, εντεταλμένος σύμβουλος του ΕΛΟΤ και 
υποστηρικτής της ορολογίας. Τούτη η μικρή ανασκόπηση 
αφιερώνεται στα μέλη αυτά που μας λείπουν... 
Μπορούμε να πούμε, λοιπόν, ότι το Διήμερο Ορολογίας του 1992 
ήταν ταυτόχρονα και το 0ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και 
Ορολογία» της ΕΛΕΤΟ. Στο πλαίσιο που ακολουθεί αναγράφονται 
τα Συμπεράσματα του Διημέρου Ορολογίας, όπως αυτά 
αναγνώστηκαν από τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιστροπής: 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
1. Η ελληνική ορολογία είναι ζωτικής σημασίας για τη 

διατήρηση και ανάπτυξη της ελληνικής γλώσσας ώστε να 
καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες σε όλους τους τομείς 
(επιστήμης, τέχνης και τεχνολογίας) και να αποτραπεί ο 
υπαρκτός κίνδυνος περιθωριοποίησης ή αλλοτρίωσής της. 

2. Η εκπόνηση και τυποποίηση ελληνικής επιστημονικής και 
τεχνικής ορολογίας είναι βασικές προϋποθέσεις για την 
επικοινωνία και τη μεταφορά και διάδοση γνώσης και 
τεχνογνωσίας, τα οποία σήμερα στη χώρα μας είναι, ως επί 
το πλείστον, εισαγόμενα. 

3. Εχει εκπονηθεί και εκπονείται ελληνική ορολογία, από 
κάποια συλλογικά όργανα (επιτροπές, ομάδες), αλλά σε 
περιορισμενο αριθμό γνωστικών πεδίων και με παντελή 
έλλειψη εθνικού συντονισμού. Η εργασία αυτή καλύπτει σε 
μικρό ποσοστό τις ανάγκες τόσο του Ελλαδικού χώρου όσο 
και των μεταφραστικών Υπηρεσιών της ΕΟΚ. (Στην 
Κοινοτική Βάση Ορολογίας EURODICAUTOM από 500.000 
έννοιες έχουν αποδοθεί με ελληνικούς όρους μόνο οι 
220.000). 

4. Για τη συστηματική και ορθολογική εκπόνηση και 
τυποποίηση ελληνικής ορολογίας είναι απαραίτητα: 
- κινητοποίηση ειδικών εμπειρογνωμόνων του κάθε 
γνωστικού πεδίου και εργασία με συλλογικότητα και 
διαφάνεια στα πλαίσια οργάνων εκπόνησης ορολογίας 
(επιτροπών, Ομάδων κτλ.), 

- συμβολή των γλωσσολόγων με τη διατύπωση-καθιέρωση 
βασικών γλωσσολογικών αρχών και την εκπόνηση 
βοηθημάτων άμεσης και εύκολης εφαρμογής από τα πιο 
πάνω όργανα, 

- εφαρμογή διαδικασιών δημοσιοποίησης και δημόσιας 
κρίσης για τη διασφάλιση όσο το δυνατό ευρύτερης 
συναίνεσης και αποδοχής των παραγόμενων όρων. 

- γενικός (εθνικός) σχεδιασμός και συντονισμός. 
5. Πρώτης προτεραιότητας και ιδιαίτερης εθνικής σημασίας 

είναι οι ανάγκες σε ελληνική ορολογία των ελληνικών 
μεταφραστικών υπηρεσιών της ΕΟΚ (της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου). Οι ανάγκες αυτές αφορούν όρους που κατά 
κανόνα περνούν αμέσως στην ελληνική νομοθεσία και έχουν 
κατεπείγοντα χαρακτήρα και πρέπει να βρεθεί τρόπος να 
ικανοποιούνται άμεσα και σωστά, ώστε στη μετάφραση 
όλων των επίσημων κοινοτικών κειμένων να 
χρησιμοποιούνται ελληνικοί όροι δόκιμοι και αποδεκτοί από 
την αρχή. 

6. Η Τελική Εκθεση της ειδικής ομάδας «Απόδοση Ορολογίας» 
της ΓΓΕΤ1, που παραμένει «στο συρτάρι» από το Μάιο 
1991, είναι εθνικής σημασίας να προχωρήσει χωρίς άλλη 
καθυστέρηση.  Η πραγματοποίηση των προτεινόμενων 
έργων θα είναι μια ουσιαστική ώθηση στην ελληνική 
ορολογία και γλώσσα. 

 Ο απαραίτητος εθνικός συντονισμός μπορεί να γίνει 
πραγματικότητα με την εγκαθίδρυση ενός Μόνιμου Εθνικού 
Συστήματος Ορολογίας (ΜΕΣΟ), όπως αυτό 
προδιαγράφεται στην την πιο πάνω Εκθεση. 

 Στην πραγμάτωση της σοβαρής αυτής προσπάθειας η 
Πολιτεία θα βρει συμπαραστάτη το μόλις πριν από λίγους 
μήνες ιδρυθέν επιστημονικό σωματείο, την Ελληνική 
Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ), η οποία έχει αρχίσει ν' ανοίγει 
το δρόμο προς τη σωστή κατεύθυνση χάρη στην ιδιωτική 
πρωτοβουλία των μελών της. 

7. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, από την πλευρά του, θα 
εντείνει τις προσπάθειες για την προώθηση της ουσιαστικής 
αντιμετώπισης ενός τόσο σοβαρού εθνικού θέματος όπως 
είναι η ελληνική ορολογία. 
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Στα πέντε χρόνια που ακολούθησαν, η ΕΛΕΤΟ αναπτύχθηκε, 
βαδίζοντας πάνω στις «γραμμές» των συμπερασμάτων του 
Διημέρου Ορολογίας και υποστηρίζοντας, στο ορολογικό τους έργο, 
τα συλλογικά μέλη της (επιτροπές και ομάδες): ΜΟΤΟ2 (ΟΤΕ), 
ΜΕΠΟ3 (ΠΣΔΜ-Η), ΙΑΤΡΟΤΕΚ4 (ΕΙΣ), ΕΛΟΤ/ΤΕ215 (ΤΕΕ), 
ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ56 (ΕΛΟΤ) και ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ17 (ΕΛΚΕΠΑ) και 
Ειδικές Ομάδες (κατά περίπτωση). Παράλληλα, επεξεργαζόταν την 
ιδέα της διοργάνωσης συνεδριακών εκδηλώσεων, όπως 
προβλεπόταν από το καταστατικό της. Έτσι, το 1997 έγινε το 
ξεκίνημα των συνεδρίων ορολογίας που έκτοτε διοργανώνονται ανά 
δύο έτη και φέρουν το κοινό όνομα «Ελληνική Γλώσσα και 
Ορολογία». 

1. Αθήνα, Τέλη Οκτωβρίου – Αρχές Νοεμβρίου 1997 –  
1ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 

Το 1ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» έγινε πραγματι-
κότητα, με πρωτεργάτη και πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής 
τον αείμνηστο πρόεδρο της ΕΛΕΤΟ Βασίλη Α. Φιλόπουλο, 
αποτελώντας την αφετηρία ενός θεσμού που επαναλαμβάνεται από 
τότε, αδιάλειπτα, μέχρι σήμερα. Συνδιοργανωτές: το Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και 
Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, το Ινστιτούτο Επεξεργασίας 
του Λόγου (ΙΕΛ), ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), ο 
Πανελλήνιος Σύλλογος Επαγγελματιών Μεταφραστών (ΠΣΕΜ) και 
η Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών–Διερμηνέων του Δημόσιου 
Τομέα. Το 1ο Συνέδριο αφιερώθηκε στα 2400 έτη από την 
οριστικοποίηση της ελληνικής γραφής με το ψήφισμα του Αρχίνου. 
Η εναρκτήρια συνεδρία έγινε στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του 
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με πανηγυρικη ομιλία του 
καθηγητή Περικλή Θεοχάρη που είχε θέμα: «Περί της ελληνικής 
γραφής», ενώ η διεξαγωγή των εργασιών του έγινε στο Παλαιό 
Αμφιθέατρο της Ιατρικής του ΕΚΠΑ.  
Στο 1ο Συνέδριο παρουσιάστηκαν 36 ανακοινώσεις από 34 Έλληνες 
συγγραφείς και 4 ξένους. Όλες οι ανακοινώσεις είναι ανηρτημένες 
στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ· συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα: 
http://www.eleto.gr/gr/papers.htm#1thPapers. 

2. Αθήνα, Οκτώβριος 1999 – 2ο Συνέδριο «Ελληνική 
Γλώσσα και Ορολογία» 

Δύο χρόνια μετά: το 2ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία». 
Το 2ο Συνέδριο αφιερώθηκε στον εθνικό ποιητή Διονύσιο Σολωμό. 
Συνδιοργανωτές: το Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το ΙΕΛ, ο 
ΕΛΟΤ, ο ΠΣΕΜ και συμπαραστάτης: το Μορφωτικό Τμήμα της 
Γαλλικής Πρεσβείας. Η εναρκτήρια συνεδρία έγινε στη Μεγάλη 
Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με 
πανηγυρικη ομιλία του καθηγητή Ερατοσθένη Γ. Καψωμένου, που 
είχε θέμα: «Η συμβολή του Διονύσιου Σολωμού στον 
νεοελληνικό πολιτισμό», ενώ η διεξαγωγή των εργασιών του έγινε 
στο Αμφιθέατρο του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών.  
Στο 2ο Συνέδριο παρουσιάστηκαν 29 ανακοινώσεις από 37 Έλληνες 
συγγραφείς, και έναν ξένο. Όλες οι ανακοινώσεις είναι ανηρτημένες 
στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ· συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα: 
http://www.eleto.gr/gr/papers.htm#2thPapers. 

3. Αθήνα, Νοέμβριος 2001 – 3ο Συνέδριο «Ελληνική 
Γλώσσα και Ορολογία» 

Το 3ο Συνέδριο διοργανώθηκε στην Αθήνα, το 2001 και αφιερώθηκε 
στον Σωκράτη για τα 2400 έτη από τον θάνατό του. 
Συνδιοργανωτές: και πάλι το ΕΚΠΑ, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ), το Ιόνιο 

                                                 
2  «Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας» (Υπεύθυνος: Κώστας 
Βαλεοντής), που λειτουργούσε με ευθύνη του Οργανισμού 
Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), στo πλαίσιo επίσημης συνεργασίας  με 
τον ΕΛΟΤ. 

3 «Μόνιμη Επιτροπή Ορολογίας» (Υπεύθυνος: Σπύρος Διάμεσης) που 
λειτουργούσε στον Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανολόγων-
Ηλεκτρολόγων (ΠΣΔΜ-Η). 

4  «Κέντρο Ελληνικής Ιατρικής Πληροφόρησης, Ορολογίας και Τεκμηρίωσης» 
(Υπεύθυνος: Βύρων Σάμιος), της Εταιρείας Ιατρικών Σπουδών 

5 Τεχνική Επιτροπή «Αρχές και Μέθοδοι Ορολογίας» (Υπεύθυνη: Μαίρη 
Παπαδάκη) που λειτουργούσε με ευθύνη του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας (ΤΕΕ). 

6 Ομάδα Εργασίας 5 «Ηχομόνωση» (Υπεύθυνος: Κώστας Βαλεοντής) της 
Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ2 «Περιβάλλον» που λειτουργούσε στον 
ΕΛΟΤ. 

7 Ομάδα Εργασίας 1 «Ορολογία Πληροφορικής» (Υπεύθυνος: Δημήτρης 
Μπακόλας) της Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ48 που λειτουργούσε με 
ευθύνη του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ). 

Πανεπιστήμιο (ΙΠ), το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών (IFA), ο ΕΛΟΤ, 
το ΙΕΛ, ο ΠΣΕΜ και ο Οργανισμός για την Διάδοση της Ελληνικής 
Γλώσσας (ΟΔΕΓ). Η εναρκτήρια συνεδρία έγινε στη Μεγάλη 
Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με σύντομη 
ομιλία του καθηγητή Εμμανουήλ Μικρογιαννάκη που είχε θέμα: 
«Η παρουσία του Σωκράτη σήμερα», ενώ η διεξαγωγή των 
εργασιών του έγινε στο Αμφιθέατρο του Γαλλικού Ινστιτούτου 
Αθηνών. Στο 3ο Συνέδριο παρουσιάστηκαν 30 ανακοινώσεις από 
46 Έλληνες συγγραφείς και 5 ξένους. Όλες οι ανακοινώσεις είναι 
ανηρτημένες στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ, στην ιστοσελίδα: 
http://www.eleto.gr/gr/papers.htm#3thPapers. 

4. Αθήνα, Τέλη Οκτωβρίου – Αρχές Νοεμβρίου 2003 – 
4ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 

Στην Αθήνα διοργανώθηκε και το 4ο Συνέδριο, το 2003, και 
αφιερώθηκε στον Αδαμάντιο Κοραή για τα 170 έτη από τον 
θάνατό του. Συνδιοργανωτές: και πάλι το ΕΚΠΑ, το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το ΑΠΘ, το ΠΠ, το ΙΠ, το IFA, το 
ΤΕΕ, ο ΕΛΟΤ, το ΙΕΛ, ο ΠΣΕΜ και ο ΟΔΕΓ. Η εναρκτήρια 
συνεδρία έγινε στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου 
Αθηνών (ΕΚΠΑ), με πανηγυρική ομιλία του πρύτανη του ΕΚΠΑ 
Γεωργίου Μπαμπινιώτη που είχε θέμα: «Αδαμάντιος Κοραής. 
Ο πρώτος “γλωσσολόγος” της νεωτέρας Ελλάδος», ενώ η 
διεξαγωγή των εργασιών του έγινε στο Αμφιθέατρο του Γαλλικού 
Ινστιτούτου Αθηνών. Στο 4ο Συνέδριο παρουσιάστηκαν 31 
ανακοινώσεις από 39 Έλληνες συγγραφείς και 3 ξένους. Όλες οι 
ανακοινώσεις είναι ανηρτημένες στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ, 
ιστοσελίδα: http://www.eleto.gr/gr/papers.htm#4thPapers  

5. Λευκωσία, Κύπρος, Οκτώβριος 2005 – 5ο Συνέδριο 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 

Για πρώτη και μοναδική φορά μέχρι σήμερα το συνέδριο 
διοργανώθηκε εκτός Αθηνών και εκτός Ελλάδος. Το 5ο Συνέδριο 
διοργανώθηκε στη Λευκωσία, το 2005, με κύριο συνδιοργανωτή το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) και αφιερώθηκε στον Κύπριο ποιητή 
Βασίλη Μιχαηλίδη. Συνδιοργανωτές: το ΕΚΠΑ, το Εθνικό Μετσό-
βιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το ΑΠΘ, το ΠΠ, το ΤΕΕ, ο ΕΛΟΤ, το ΙΕΛ, 
ο ΠΣΕΜ, ο ΟΔΕΓ και η Παγκύπρια Ένωση Πτυχιούχων Μετα-
φραστών και Διερμηνέων. Η εναρκτήρια συνεδρία έγινε στο 
Πολιτιστικό Κέντρο του ΠΚ, με πανηγυρική ομιλία του καθηγητή 
Μιχάλη Πιερή που είχε θέμα: «Βασίλης Μιχαηλίδης», ενώ η 
διεξαγωγή των εργασιών του έγινε σε αίθουσα του ΠΚ.  
Στο 5ο Συνέδριο παρουσιάστηκαν 28 ανακοινώσεις από 42 
Έλληνες συγγραφείς και 7 ξένους. Όλες οι ανακοινώσεις είναι 
ανηρτημένες στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ, στην ιστοσελίδα: 
http://www.eleto.gr/gr/papers.htm#5thPapers. 

6. Αθήνα, Νοέμβριος 2007 – 6ο Συνέδριο «Ελληνική 
Γλώσσα και Ορολογία» 

Έτος συνεδριακό το 2007· με μια μεγάλη απώλεια για την ΕΛΕΤΟ, 
όμως. Ο πρόεδρος Βασίλης Α. Φιλόπουλος δεν ζούσε πλέον, για 
να προεδρεύσει στην Οργανωτική Επιτροπή όπως σε όλα τα 
προηγούμενα συνέδρια. Είχε φύγει πρόωρα το 2006. Το 6ο 
Συνέδριο, που διοργανώθηκε στην Αθήνα, με κύριο συνδιοργα-
νωτή το ΠΚ, δίκαια αφιερώθηκε στον Βασίλη Φιλόπουλο, τον 
πρωτοπόρο της τυποποίησης και της ορολογίας, πρώην διευθυντή 
του ΕΛΟΤ και πρόεδρο της ΕΛΕΤΟ. Λοιποί συνδιοργανωτές: το 
ΕΚΠΑ, το ΕΜΠ, το ΑΠΘ, το ΠΠ, το IFA, το ΤΕΕ, το ΙΕΛ και ο 
ΟΔΕΓ. Η εναρκτήρια συνεδρία έγινε στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών 
του ΕΚΠΑ, με ομιλία του καθηγητή Θεοδόση Π. Τάσιου, που είχε 
θέμα: «Ζωτική μνήμη Βασίλη Φιλόπουλου», ενώ η διεξαγωγή 
των εργασιών του έγινε στο Αμφιθέατρο του Γαλλικού Ινστιτούτου 
Αθηνών. Στο 6ο Συνέδριο παρουσιάστηκαν 34 ανακοινώσεις από 
37 Έλληνες συγγραφείς και 12 ξένους. Όλες οι ανακοινώσεις είναι 
ανηρτημένες στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ, στην ιστοσελίδα: 
http://www.eleto.gr/gr/papers.htm#6thPapers. 

7. Αθήνα, Οκτώβριος 2009 – 7ο Συνέδριο «Ελληνική 
Γλώσσα και Ορολογία» 

Το 7ο Συνέδριο διοργανώθηκε και πάλι στην Αθήνα, με κύριο 
συνδιοργανωτή το ΕΚΠΑ και αφιερώθηκε στον Αριστοτέλη, τον 
πατέρα της οντολογίας και της λογικής. Λοιποί συνδιοργανωτές: το 
ΕΜΠ, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), το ΑΠΘ, το 
ΠΠ, το ΙΠ, το ΠΚ, το ΤΕΕ, το ΙΕΛ, ο ΕΛΟΤ και ο ΟΔΕΓ. Η 
εναρκτήρια συνεδρία, που επρόκειτο να γίνει στη Μεγάλη Αίθουσα 
Τελετών του ΕΚΠΑ, λόγω ανωτέρας βίας, έγινε τελικά σε άλλη 
αίθουσα του ΕΚΠΑ (Ιπποκράτους 7) με ομιλία του καθηγητή ΑΠΘ 
Βασίλη Κάλφα, που είχε θέμα «Η γλώσσα του Αριστοτέλη», 
ενώ η διεξαγωγή των εργασιών του έγινε στο Συνεδριακό Κέντρο 
του Ιδρύματος Ευγενίδου. Στο 7ο Συνέδριο παρουσιάστηκαν 39 
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ανακοινώσεις από 50 Έλληνες συγγραφείς και 7 ξένους. Όλες οι 
ανακοινώσεις είναι ανηρτημένες στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ, στην 
ιστοσελίδα: http://www.eleto.gr/gr/papers.htm#7thPapers. 

8. Αθήνα, Νοέμβριος 2011 – 8ο Συνέδριο «Ελληνική 
Γλώσσα και Ορολογία» 

Το 8ο Συνέδριο διοργανώθηκε στην Αθήνα, και πάλι με κύριο 
συνδιοργανωτή το ΕΚΠΑ και αφιερώθηκε στον Μανόλη 
Τριανταφυλλίδη. Λοιποί συνδιοργανωτές: το ΑΠΘ, το ΕΜΠ, το ΠΚ, 
το ΤΕΕ, ο ΕΛΟΤ και ο ΟΔΕΓ. Η εναρκτήρια συνεδρία, που 
επρόκειτο να γίνει στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του ΕΚΠΑ, λόγω 
ανωτέρας βίας, έγινε τελικά στο Νέο Αμφιθέατρο του κεντρικού 
κτηρίου του ΕΚΠΑ, με ομιλία του καθηγητή ΑΠΘ Γιώργου 
Παπαναστασίου που είχε θέμα: «Μανόλης Τριανταφυλλίδης, 
Ξενηλασία ή ισοτέλεια. Ένας αιώνας μετά», ενώ η διεξαγωγή 
των εργασιών του έγινε στο Συνεδριακό Κέντρο του Ιδρύματος 
Ευγενίδου. Στο 8ο Συνέδριο παρουσιάστηκαν 33 ανακοινώσεις από 
35 Έλληνες συγγραφείς και 6 ξένους. Όλες οι ανακοινώσεις είναι 
ανηρτημένες στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ, στην ιστοσελίδα: 
http://www.eleto.gr/gr/papers.htm#8thPapers. 

9. Αθήνα, Νοέμβριος 2013 – 9ο Συνέδριο «Ελληνική 
Γλώσσα και Ορολογία» 

Το έτος 2013, το Συνέδριο (9ο) διοργανώθηκε και πάλι στην Αθήνα, 
με κύριο συνδιοργανωτή το ΕΚΠΑ και αφιερώθηκε στον ποιητή 
Κωνσταντίνο Καβάφη για τα 70 έτη από τον θάνατό του (έτος 
Καβάφη). Λοιποί συνδιοργανωτές: το ΑΠΘ, το ΕΜΠ, το ΠΚ, το ΤΕΕ, 
ο ΕΛΟΤ, το ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά» και ο ΟΔΕΓ. Η εναρκτήρια συνεδρία, 
που επρόκειτο να γίνει στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του ΕΚΠΑ, 
και πάλι λόγω ανωτέρας βίας, δεν έγινε εκεί, αλλά στη Στοά του 
Βιβλίου, με ομιλία της καθηγήτριας ΑΠΘ Μάρθας Βασιλειάδη, 
που είχε θέμα «Μισό-, εν μέρει-, σαν: η διαλεκτική της 
αμφισημίας και οι τεχνικές της σχάσης στην ποίηση του 
Καβάφη», ενώ η διεξαγωγή των εργασιών του έγινε στο 
Συνεδριακό Κέντρο του Ιδρύματος Ευγενίδου.  
Στο 9ο Συνέδριο παρουσιάστηκαν 34 ανακοινώσεις από 45 Έλληνες 
συγγραφείς, και 4 ξένους. Όλες οι ανακοινώσεις είναι ανηρτημένες 
στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ· συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα: 
http://www.eleto.gr/gr/papers.htm#9thPapers. 

Σε τούτη τη σύντομη ανασκόπηση των δέκα συνεδριακών 
εκδηλώσεων των αφιερωμένων αποκλειστικά στην Ορολογία, μέχρι 
σήμερα – της αρχικής, του Διημέρου Ορολογίας του 1992, και των 
εννέα συνεδρίων «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», που 
ακολούθησαν – θα ήταν άδικο να μην γίνει αναφορά 
– στα μέλη των επιτροπών (Οργανωτικής και Επιστημονικής) 

- στις οποίες συμμετείχαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και 
του Γενικού Επιστημονικού Συμβουλίου της ΕΛΕΤΟ, εκπρόσωποι 
των συνδιοργανωτών και μεμονωμένοι επιστήμονες με έργο στην 
Ορολογία – για την άρτια διοργάνωση των εκδηλώσεων, αλλά και 
στα μέλη των γραμματειών για την εξαιρετική γραμματειακή 
υποστήριξη της διεξαγωγής, 

– στους μεγάλους χορηγούς: ΤΕΕ, McCain Hellas ΕΠΕ, ΟΤΕ και 
Τράπεζα της Ελλάδος, τους οποίους μάλιστα η Γενική Συνέλευση 
της ΕΛΕΤΟ έχει ανακηρύξει αρωγά μέλη της ΕΛΕΤΟ. 

– στους χορηγούς και υποστηρικτές, κατά Συνέδριο: 
1ο Συνέδριο (ΟΤΕ) 
2ο Συνέδριο (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ΙΕΛ, 

 Πρεσβεία της Γαλλίας, IFA, Power Graphics, McCain Hellas, 
 Ε. Παΐρης ΕΠΕ, Άθως Α.Μ.Κ.) 

3ο Συνέδριο (ΟΤΕ, Τράπεζα της Ελλάδος, McCain Hellas, 
 Lexicon, Ε. Παΐρης) 

4ο Συνέδριο (ΤΕΕ, Τράπεζα της Ελλάδος, McCain Hellas, ΟΤΕ) 
5ο Συνέδριο (Πανεπ. Κύπρου, McCain Hellas, ΤΕΕ,  Τράπεζα της 
Ελλάδος) 

6ο Συνέδριο (ΤΕΕ, McCain Hellas, IFA, Lexicon, ORCO S.A.) 
7ο Συνέδριο (ΤΕΕ, McCain Hellas, Lexicon, SDL  International/ 

 ORCO S.A.,  Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο, Παπαγεωργίου Food 
 Service AEBE, Καθημερινή) 

8ο Συνέδριο (ΤΕΕ, McCain Hellas, Lexicon, SDL  International/ 
 ORCO S.A., Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο, KRIVEK  ΑΕ,  Καθη-
 μερινή) 

9ο Συνέδριο (ΤΕΕ, McCain Hellas, Lexicon, Ελληνοβρετανικό 
 Κολλέγιο, KRIVEK). 

Φτάσαμε, έτσι, εφέτος, στο 10ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και 
Ορολογία», για το οποίο θα δοθεί σχετική περιγραφή στο επόμενο 
φύλλο του «Ο». 

Κ.Β. 
 

Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με την Ορολογία 
(Διαρκής Κατάλογος του «Ο») 

Ο κατάλογος Συνεδρίων/Συμποσίων/Σεμιναρίων που δημοσιεύεται 
παρακάτω περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν σχέση με 
Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, ή έχουν 
πρόσφατα διεξαχθεί, καθώς και άλλα ορολογικά νέα. Η 
πληροφόρηση του «Ο» για τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται 
κυρίως από τη συχνή ηλεκτρονική ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το 
Infoterm (Διεθνές Κέντρο Πληροφοριών για την Ορολογία: 
http://linux.infoterm.org/), και από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ορολογίας: www.eaft-aet.net ), των οποίων η ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
1. Εργομήγυρη: Workshop I: Methodology for Terminology 

Work, 2 Σεπτεμβρίου – 3 Νοεμβρίου της IulaOnline 
(http://eventum.upf.edu/event_detail/2337/sections/1803/work
shop-i_-methodology-for-terminology-work.html) 

2. 2ο Διεθνές Συνέδριο Relex (5–7 Οκτωβρίου, 2015) [Red de 
Lexicografía’s (RELEX) Second], Santiago de Compostela. 
Με τίτλο «Terminology, a necessity in today's society» 
http://relex.udc.es/en/events/II_Congress/II_Congress.html  

3. Συνέδριο: Le plurilinguisme, le pluriculturalisme et l'anglais 
dans la mondialisation: dispositifs, pratiques et 
problematiques de l'internationalisation dans l'enseignement 
superieur europeen (Plurilingualism, pluriculturalism and 
English in globalization: devices, practices and issues in the 
internationalization of European higher education – Η 
πολυγλωσσία, η πολυπολιτισμικότητα και τα αγγλικά στην 
παγκοσμιοποίηση: μηχανισμοί, πρακτικές και ζητήματα στην 
διεθνοποίηση της ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης). 
Angers (Γαλλία), 7–10 Οκτωβρίου 2015. (Πληροφορίες: 
http://www.uco.fr/evenements/anglaissup/ ) 

4. Συνέδριο CINEO 2015 (http://diarium.usal.es/ 
cineo2015/), 22-24 October, Salamanca, Spain 
(http://termcat.us10.list-manage1.com/track/click?u= 
7cd8149438b3eb88893ce2987&id =245e921dbb&e= 
f7b56cb749) 

5. Το Translating Europe Forum (Φόρο «Μεταφράζοντας την 
Ευρώπη») που διοργανώνει η ΓΔ Μετάφρασης της Ευρωπ. 
Επιτροπής στις 29–30 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες          : 
(http://termcat.us10.list-manage1.com/track/click?u= 
7cd8149438b3eb88893ce2987&id=213c24b58d&e=f7b56cb7
49)  

6. Συνέδριο Mediterranean Editors & Translators Meeting 2014, 
Innovation and Tradition: Mining the Human Resource, 
Euroforum, San Lorenzo de El Escorial (Madrid, Spain) 
October 30 to November 1, 2015. Πρόγραμμα του Συνεδρίου: 
http://www.metmeetings.org/en/preliminary-program:673 

7. Συνέδριο NATO Conference on Terminology Management, 
19-20 November 2015, Brussels, Belgium                          
(http://nso.nato.int/nso/SOSite/WEBUpdate/20140527_TermC
onf/terminology_conference.html) 

8. Εργομήγυρη TOTh 2015 «Ορολογία και Πρότυπα» 
(Terminology and Standards, Journée d'étude TOTh 2015, 
που διοργανώνει η DG TRAD  TermCoord στο 
Λουξεμβούργο, στις 3 Δεκεμβρίου 2015 
(http://www.porphyre.org/workshop-toth/2015, 
http://www.porphyre.org/workshop-toth/files/ 
Workshop_TOTh_2015_Call_for_papers.pdf ) 

9. Κροατική Ιστόθυρα Ορολογίας (Croatian Terminology Portal: 
http://struna.ihjj.hr/en/about/?utm_source=EAFT-AET&utm_ 
campaign=16c178f19b-EAFT_Newsletter_61_EN&utm_ 
medium=email&utm_term=0_da1950f450-16c178f19b-
27178585  

Κ.Β. 
 

Πρόσφυγες 
Το θέμα των επαγγελματικών θηλυκών έχει συζητηθεί από 
γλωσσική και κοινωνιολογική, αλλά και από φεμινιστική σκοπιά. 
Παραμένει, όμως, ανοικτό καθώς οι γυναίκες κατακτούν όλο και 
περισσότερα «αντρικά» επαγγέλματα και δημιουργούνται έτσι νέες 
ανάγκες. 
Πρέπει να ληφθεί υπόψιν η δυσκολία σχηματισμού ή και η χρήση 
των θηλυκών, επειδή απαντούν πολύ αραιότερα από το αρσενικό, 
το οποίο θεωρείται ότι τα εμπεριέχει, π.χ. οι μετανάστες, οι 
πρόσφυγες. 
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Η λέξη «πρόσφυγας» αναφέρεται σε αριθμητικά μεγάλες ομάδες. 
Πρόσφυγες είναι και οι άντρες και οι γυναίκες, Ωστόσο, δεν 
σχηματίστηκε θηλυκό όνομα που να έχει επικρατήσει. Μια γυναίκα 
όταν λέει «είμαστε πρόσφυγες» εννοεί την οικογένειά της. Λίγες 
φορές που εξειδικεύεται η γυναίκα στην ομιλία έγινε «η πρόσφυγα – 
της πρόσφυγας»· λιγότερες «η προσφυγίνα» ή «η πρόσφυγας – της 
πρόσφυγος». Αλλά, η «προσφυγίνα» φέρει τον γενικότερο τύπο 
των θηλυκών σε «-ίνα» (π.χ. σωφερίνα), ενώ η γενική «της 
πρόσφυγος» δύσκολα μπορεί να επικρατήσει, ειδικά στον 
προφορικό λόγο. 
Από τα νεότερα λεξικά: το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (Ιδρ. 
Τριανταφυλλίδη) δεν αναφέρει καθόλου θηλυκό· το Λεξικό Εμμ. 
Κριαρά αποδελτιώνει τον τύπο «προσφυγίνα», ενώ το Λεξικό της 
Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Γ. Μπαμπινιώτη) τους τύπους «η 
πρόσφυγας – της πρόσφυγος». Και στις δύο περιπτώσεις, γίνεται 
ρύθμιση περισσότερο παρά καταγραφή. 

Δ.Π. 
 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

8
PT έλα κι εσύ 

1.   cosmetotextile στην 〈κοσμητολογία〉 
Εξετάστηκε η λέξη cosmetotextile και οι έννοιες που αυτή 
κατασημαίνει ως όρος στο πεδίο της 〈κοσμητολογίας〉, καθώς και η 
σχετική συζήτηση που έγινε στο Translatum.gr.  
Από το ΛΝΕΓ9 έχουμε: 

Ο ορισμός της έννοιας «cosmetotextile» είναι: 
cosmetotextile: a textile consumer article 
containing durably a cosmetic product which 
is released over time (BNITH10) 

Δηλαδή, πρόκειται για υφαντουργικό προϊόν που περιέχει 
καλλυντική ουσία η οποία εκλύεται με την πάροδο του χρόνου. 
Για τις αντίστοιχες έννοιες, υιοθετήθηκαν από το ΓΕΣΥ οι 
ισοδύναμοι ελληνικοί όροι: 
cosmetology  κοσμητολογία 
cosmetotextile (ουσ.)  κοσμητοΰφασμα, κοσμητοϋφαντό 
cosmetotextile (επίθ.)  κοσμητοΰφαντος,  

 κοσμητοϋφαντουργικός 
cosmetotextile (industry)  κοσμητοϋφαντουργία 
cosmetotextile (technology)  κοσμητοϋφαντουργική 

  τεχνολογία 

2.   δημιουργική ασάφεια  creative 
unclearness ; 

Δεδομένου ότι – όπως προκύπτει από σχετική βιβλιογραφία – η 
έννοια και ο αγγλικός όρος creative unclearness υπήρχαν ήδη το 
2010, π.χ. ένα απόσπασμα από το βιβλίο: Images and roles of the 
European Union in the climate change debate, της Annelise Ly: 

«... Για την επίτευξη συναίνεσης και για τη διαχείριση 
της ετερογένειας της ΕΕ, παράγονται ασαφείς 
διατυπώσεις, οι οποίες συμβάλλουν σε μια 
δημιουργική ασάφεια (creative unclearness). Αυτή η 
έλλειψη σαφήνειας είναι, σύμφωνα με τον Fløttum, 
αναπόφευκτη και αναγκαία στον ευρωενωσιακό λόγο 
(Fløttum 2010:991, 992)...», 

εξετάστηκε και υιοθετήθηκε από το ΓΕΣΥ η αντιστοιχία: 
creative unclearness  δημιουργική ασάφεια 

3.   Όροι πληροφορικής που προτάθηκαν 
από το ΓΕΣΥ στο ΕΔΟ11  

Σε ερώτημα που τέθηκε στην ομάδα 〈Technology〉 του ΕΔΟ 
(http://ec.europa.eu/greece/news/2015/20150323_diktyo_orologias

                                                 
8  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
9  ΛΝΕΓ: Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Γ. Μπαμπινιώτη) 
10  BNITH: Bureau de Normalisation des Industries Textiles et de l'Habillement 
11  ΕΔΟ: Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας 

_el.htm) με πίνακα όρων πληροφορικής, προτάθηκαν από το 
ΓΕΣΥ οι ακόλουθες αποδόσεις:  

Αγγλικός όρος Πρόταση του ΓΕΣΥ 

motherboard laminate έλασμα μητρικής πλακέτας 

portable all-in-one 
computer 

ολοπαγής φορητός υπολογιστής 

tablet (computer) υπολογιστής ταμπλέτα, ταμπλέτα 

two-in-one notebook 
computer 

διπαγής υπολογιστής δέλτος 

ultra-thin client ισχνότατος υπολογιστής πελάτης 

user-discernible client 
operating system 

χρηστοδιάκριτο λειτουργικό 
σύστημα πελάτη 

subnotebook 
(computer) 

υπολογιστής υπόδελτος 

 
με τις ακόλουθες παρατηρήσεις-διευκρινίσεις:  
– Για την απόδοση του χαρακτηριστικού «in-one» των εννοιών 

που αποδίδονται από την ομάδα αγγλικών επιθέτων: all-in-
one, two-in-one, three-in-one κτλ. υιοθετείται το β’ 
συνθετικό «-παγής»  ( < αρχ. πήγνυμι), ενώ ως πρώτο 
συνθετικό υιοθετείται το αντίστοιχο από τα: όλο, δι-, τρι- κτλ. 
Δηλαδή τα ελληνικά ισοδύναμα είναι: ολοπαγής, διπαγής, 
τριπαγής κτλ. 

– Για το αγγλικό συνθετικό user-discernible προτείνεται το 
ισοδύναμο ελληνικό: χρηστοδιάκριτος. 

– Για το αγγλικό επίθετο ultra-thin (προκειμένου για 
υπολογιστή που διαθέτει ο ίδιος πάρα πολύ ισχνά μέσα) 
προτείνεται το ισοδύναμο ελληνικό: ισχνότατος. 

–  Το ζευγος client – server (προκειμένου για υπολογιστές ή 
τερματικά) έχει ελληνικό ισοδύναμο το ζεύγος πελάτης – 
εξυπηρετητής (TELETERM). 

4.   cutting plane επίπεδο κοπής 

Στο ΕΔΟ, επίσης, προτάθηκε: ο όρος cutting plane του θεματικού 
πεδίου 〈χορτοκοπτικές μηχανές〉, που αποδίδει την έννοια: 

«επίπεδο στο οποίο γίνεται η κοπή από κοπτικά 
στοιχεία περιστρεφόμενα περί άξονα κάθετο προς 
το επίπεδο αυτό», 

να αποδοθεί όπως έχει αποδοθεί σε πρότυπο του ΕΛΟΤ, δηλαδή 
με τον ισοδύναμο ελληνικό όρο: επίπεδο κοπής. 

Κ.Β. 
 

 «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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Συντάκτες φύλλου:  Κώστας Βαλεοντής, Δημήτρης Παναγιωτάκος 
Εκδοτική Ομάδα:  Κώστας Βαλεοντής, Θεόφιλος Βαμβάκος, 

Άννα Νικολάκη, Κατερίνα Ζερίτη, Τάνια Βαλεοντή 
Τηλέφωνα:  6974321009, 210-8662069 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http://www.eleto.gr/gr/orogramma.htm  
Γίνονται δεκτές συνεργασίες. Απαραίτητες προϋποθέσεις τα κείμενα να 
είναι σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, σύντομα και έτοιμα για 
δημοσίευση δίχως να απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία. 
Τα δημοσιεύματα που προσυπογράφονται με αρχικά απηχούν τις 
προσωπικές απόψεις του/της συντάκτη/συντάκτριάς τους, το πλήρες 
όνομα του/της οποίου/οποίας περιλαμβάνεται στους συντάκτες του 
εκάστοτε φύλλου. 
Τα θέματα των άρθρων της «ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ» έχουν συζητηθεί στο 
ΓΕΣΥ και η δημοσίευση γίνεται ύστερα από απόφασή του. 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή κειμένων του «Ο» με 
την υποχρέωση αφενός να αναφέρεται η πηγή των κειμένων και 
αφετέρου, προκειμένου περί ολόκληρων άρθρων, να εξακολουθήσουν 
αυτά να διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς καμιά 
δέσμευση· σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται άδεια της ΕΛΕΤΟ. 
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Περίληψη του 10ου Διεθνούς 
Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα και 

Ορολογία»της ΕΛΕΤΟ 
Συνοψίζει η Μαρία Καρδούλη 

Στον διακεκριμένο Έλληνα επιστήμονα της γλώσσας Εμμανουήλ 
Κριαρά, αφιέρωσε η ΕΛΕΤΟ το 10ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα 
και Ορολογία», στην εναρκτήρια συνεδρία του οποίου ο καθηγητής 
γλωσσολογίας του ΕΚΠΑ Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, με τη 
βαρυσήμαντη ομιλία του, τόνισε το πολύπλοκο έργο που 
πραγματοποίησε ο τιμώμενος ως ένας homo universalis. 
Από τις εισαγωγικές ομιλίες των προέδρων της Επιστημονικής 
Επιτροπής, του ομότιμου καθηγητού γλωσσολογίας Π. Κοντού και 
του προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου και 
προέδρου της ΕΛΕΤΟ Κ. Βαλεοντή ξεκίνησαν οι εργασίες του 10ου 
Διεθνούς Συνεδρίου οι οποίες και ολοκληρώθηκαν στους ίδιους 
υψηλούς τόνους επιστημονικών προδιαγραφών και ευρημάτων, 
προς όφελος της Ελληνικής Γλώσσας και Ορολογίας, συνεχίζοντας 
μια παράδοση δεκαετιών. Αξίζει να σημειωθεί το σχόλιο του 
προέδρου της Stichting Nederlands Jan Roukens για την ποιότητα 
των διεθνών συνεδρίων της ΕΛΕΤΟ στην Ευρώπη. 
Με την ανακοίνωση του κ. Π. Αλεβαντή η γλώσσα μας αποκτά 
έτερο σύμμαχο φροντίδας και για ακρίβεια και διακίνηση των όρων 
μέσω του νεοσυσταθέντος «Δικτύου Ορολογίας», η πρωτοβουλία 
του οποίου ανήκει στον ίδιο, τον επικεφαλής της ελληνικής 
μετάφρασης για  την Επιτροπή της ΕΕ στην Ελλάδα. 
Ακολούθησαν τα ορολογικά ζητήματα ως προς την κατονομασία της 
μεταγλώσσας με στόχο την αποφυγή σύγχυσης, των Θ. Νάκα, και 
Γ. Κατσούδα. Από το Πανεπιστήμιο του Imsbruck, ο καθηγητής 
Pius ten Hacken και η δρ. Μ. Κολιοπούλου απέδειξαν ότι η 
θεματική ταξινόμηση των όρων, συμπληρούται και με το κριτήριο 
της θέσης που κατέχει ο όρος στη συζήτηση μεταξύ ειδικών του 
πεδίου, φέροντας το παράδειγμα των όρων των σκακιστών,  
διακρίνοντας το ειδικό λεξιλόγιο, από τους  όρους. 
Η συμβολή της περιγραφής του επιθήματος «-άση» της βιοχημείας, 
των Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη και Α. Φλιάστουρα, έδωσε 
πέραν της υποδειγματικής επιστημονικής τους βαρύτητας και την 
δυνατότητα χρήσης των ευρημάτων στην μελλοντική Γραμματική 
του Ελληνικού Επιστημονικού Λόγου. Στο ίδιο πνεύμα αναπτύχθηκε 
και ο πληθυντικός αριθμός  των ελληνικών όρων, από τον πρόεδρο 
της ΕΛΕΤΟ Κ. Βαλεοντή, ο οποίος αφού απέδειξε τη χρήση του 
γραμματικού αριθμού στη λημματογράφηση, σε επίπεδο ατομικών 
και γενικών εννοιών, επανέλαβε την βαρύτητα της γλώσσας της 
«ορολογικής προπαιδείας» πάνω  σε ζητήματα «έννοιας» και 
αρχών Ορολογίας. 
Στη 2η ενότητα για την διδακτική και Ορολογία παρουσιάστηκαν 
αξιοσημείωτες πρωτοβουλίες από μέρους της Στ. Σοφίου, της Ε. 
Δογορίτη και του Α. Ευαγγελίου οι οποίοι μεταφέρουν το μήνυμα 
της Ορολογίας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Η 3η ενότητα, που περιελάμβανε λεξικογραφικές και ορογραφικές 
μελέτες, εστίασε στις πολυτυπίες, στις διακρίσεις και στη διάσταση 
της κοινωνιο-γλωσσικής ποικιλότητας, την Β. Μελέτη και την 
Σ. Ζερδαλή. Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η απόδοση 
του όρου «engineering» του καθηγητή Ε. Σιδηρόπουλου με τη 

πρόταση των όρων «μηχάνευση/μηχανευτική». Ακολούθησε η 
έννοια του δικαίου στον Πλάτωνα της Ιω. Τριπουλά, καθώς και η 
αποτύπωση στην ελληνική γλώσσα των όρων ποδοσφαίρου στο 
αντίστοιχο λεξικό του Α. Οικονομίδη δίνοντας την σκυτάλη στην 
έννοια του «φιλότιμου» του Θ. Κατερινάκη. 
Ένα χρήσιμο εργαλείο στο χώρο της Υγείας με τίτλο «Λεξικό Όρων 
Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας» παρουσίασε ο επικεφαλής 
της 10μελούς ομάδας γιατρός κ. Γ. Δημολιάτης. 
Χρήσιμη και ενημερωτική ήταν η ανακοίνωση της Α. Τζοτζαδίνη, 
με θέμα τον σχεδιασμό και την κατάρτιση γνωσσαρίου για  την 
μετανάστευση. 
Στην 4η ενότητα, με θέμα «Ορολογικοί πόροι», εξετάστηκαν 
ορολογικά ζητήματα από την Δ. Καραδήμου και τον Π. Κριμπά, 
εστιάζοντας στην συμβολή της ελληνικής γλώσσας. 
Στη συνέχεια, ανακοινώθηκε από τον Σπ. Δόικα πώς με βάση το 
λογισμικό SMF (ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα) έγινε η 
«λεξικοποίηση» ενός φόρουμ, ώστε να υποστηρίζει καλύτερα  το 
μεταφραστικό έργο απαντώντας σε ερωτήματα που αφορούν 
όρους, 
Τέλος, η Ε. Κασάπη παρουσίασε ένα  καινοτόμο Εγκυκλοπαιδικό 
Λεξικό Aνατομίας, εμπλουτισμένο με απεικονίσεις και όρους, πάνω 
σε άτλαντες ανατομίας, σε συνεργασία με την Μ. Μαρωνίδου. 
Στην 5η Ενότητα, την αφιερωμένη στην Ορολογία και Μετάφραση, 
παρουσιάστηκε ένας  μηχανισμός ελέγχου μεταφράσεων 
ακαδημαϊκών επιστημονικών κειμένων πάνω σε όρους 
γλωσσολογίας και τηλεπικοινωνιών που ανέπτυξαν ο  
Στ. Καμαρούδης, η Σ. Χρηστίδου και ο Δ. Χρυσουλίδης, ρίχνο-
ντας φως στη «σύγχρονη ξενόφερτη ορολογία» μέσω δανείων. 
Ακολούθησαν οι νεολογισμοί των αγγλικών στρατιωτικών όρων 
από τον Γ. Δαμασκηνίδη και η συμβολή των λογίων των αρχών 
του 19ου αιώνα στη διαμόρφωση της ελληνικής χημικής  
ονοματολογίας, του καθηγητή Μιχ. Πολίτη. 
Ενδιαφέρουσα η ανακοίνωση του O. Im. Seel για τη μετάφραση 
του γερμανικού μεταφρασεολογικού λειτουργισμού και η 
ανακοίνωση της Ευφρ. Φράγκου για την ιατρική διερμηνεία και τη 
συμβολή των βάσεων δεδομένων ανοικτών πηγών στην ελληνική. 
Με την «δραστηριότητα φορέων και οργάνων Ορολογίας» έκλεισε 
το κομμάτι των ανακοινώσεων. Σ’ αυτήν παρουσιάστηκαν τα 
ευρήματα του CLARIN EL από την Μ. Γαβριηλίδου σε 
συνεργασία με την Π. Λαμπροπούλου και τον Στ. Πιπερίδη. Το 
CLARIN EL αποτελεί το ελληνικό κομμάτι του πανευρωπαϊκού 
δικτύου οργανισμών CLARIN ERIC, για ολοκληρωμένη διαλει-
τουργική υποδομή γλωσσικών πόρων και τεχνολογιών. 
Μια αξιέπαινη προσπάθεια τελειοποιείται ως προς την παραγωγή 
ορολογικών πόρων για  την Ελληνική αεροπορική επικοινωνία. Η 
Δ. Ζηρούδη παρουσίασε την προσπάθεια της ομάδας ΟΜΕΟΔΕΚ 
στην κοινή ανακοίνωση με τους Θ. Κατερινάκη και 
Ν. Παπαδόπουλο. 
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Με την ομιλία του, ο Jan Roukens από την Ολλανδία, τόνισε την 
ανάγκη να ξαναδιαβάσουμε τα θεμελιώδη κείμενα των Συνθηκών, 
να συνδεθούν οι έννοιες της γλώσσας και της κουλτούρας, 
οραματιζόμενος μιαν «Ευρωπαϊκή Ένωση Πολιτισμών». Ο 
διακεκριμένος Ευρωπαίος με την πολυετή συνεργασία στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την συνεχή και ένθερμη αφοσίωση για τις 
γλώσσες εξήρε το έργο της ΕΛΕΤΟ όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο 
αλλά και ως υπόδειγμα φροντίδας της γλώσσας, σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. 
Ακολούθησε η «Ανοικτή Συζήτηση» του 10ου Συνεδρίου, υπό τον 
συντονισμό του ξεχωριστού χαρισματικού δασκάλου του γένους 
Θεοδόση Τάσιου, με θέμα:  

«Για μια γραμματική του νεοελληνικού επιστημονικού λόγου – 
Γλωσσικά και ορολογικά ζητήματα των ειδικών γλωσσών των 
θεματικών πεδίων που δεν καλύπτονται από τις σύγχρονες 

γραμματικές» 

Σ’ αυτήν συμμετείχαν, με τις αντίστοιχες εισηγήσεις, οι:  
– Ά. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ως Ειδική Εισηγήτρια: Η ΓΝΕΛ 

μέσα από το πρίσμα της Γλωσσολογίας 
– Μ. Κατσογιάννου: Η διδασκαλία των μαθηματικών στην 

πολύγλωσση τάξη (κοινή εισήγηση με τον Κ. Ξενοφώντος) 
– Θ. Μουντοκαλάκης: Παραδείγματα ιατρικής ορολογίας 

ενδεικτικά της ανάγκης για μια γραμματική του νεοελληνικού 
επιστημονικού λόγου 

– Κ. Βαλεοντής: Τρεις προτάσεις για ανάγκες που απαιτούν 
κάλυψη από μια Γραμματική του Νεοελληνικού Επιστημονικού 
Λόγου (ΓΝΕΛ) 

– Κ. Ευσταθίου: Γλωσσικά προβλήματα κατά τη διδασκαλία της 
Χημείας 

– Παναγιώτης Κριμπάς: Προς μια γραμματική της Νεοελληνικής 
Νομικής Γλώσσας 

Και συνόψισε, στο τέλος, ως Ειδική Εισηγήτρια, η 
Ά. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη με την παρουσίαση: Γραμματική του 
Νεοελληνικού Επιστημονικού Λόγου.  
Ακολούθησαν ερωτήσεις από το ακροατήριο και, στο τέλος της 
συζήτησης, ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής 
Κ. Βαλεοντής κήρυξε τη λήξη του 10ου Συνεδρίου, δίνοντας 
ραντεβού με τους συνέδρους στο επόμενο, το 11ο Συνέδριο 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία». 

Μ.Κ. 

Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με την Ορολογία 
(Διαρκής Κατάλογος του «Ο») 

Ο κατάλογος Συνεδρίων/Συμποσίων/Σεμιναρίων που δημοσιεύεται 
παρακάτω περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν σχέση με Ορολογία 
και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, ή έχουν πρόσφατα 
διεξαχθεί, καθώς και άλλα ορολογικά νέα. Η πληροφόρηση του «Ο» 
για τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή 
ηλεκτρονική ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές 
Κέντρο Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/), 
και από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-
aet.net ), των οποίων η ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
1. Συνέδριο Mediterranean Editors & Translators Meeting 2014, 

Innovation and Tradition: Mining the Human Resource, 
Euroforum, San Lorenzo de El Escorial (Madrid, Spain) 
October 30 to November 1, 2015. Πρόγραμμα του Συνεδρίου: 
http://www.metmeetings.org/en/preliminary-program:673 

2. Συνέδριο NATO Conference on Terminology Management, 19-
20 November 2015, Brussels, Belgium                          
(http://nso.nato.int/nso/SOSite/WEBUpdate/20140527_TermC
onf/terminology_conference.html) 

3. Εργομήγυρη TOTh 2015 «Ορολογία και Πρότυπα» 
(Terminology and Standards, Journée d'étude TOTh 2015, 
που διοργανώνει η DG TRAD  TermCoord στο Λουξεμβούργο, 
στις 3 Δεκεμβρίου 2015 (http://www.porphyre.org/workshop-
toth/2015, http://www.porphyre.org/workshop-toth/files/ 
Workshop_TOTh_2015_Call_for_papers.pdf ) 

4. Κροατική Ιστόθυρα Ορολογίας (Croatian Terminology Portal: 
http://struna.ihjj.hr/en/about/?utm_source=EAFT-AET&utm_ 
campaign=16c178f19b-EAFT_Newsletter_61_EN&utm_ 
medium=email&utm_term=0_da1950f450-16c178f19b-
27178585  

Κ.Β. 

Όλο το 10ο Συνέδριο  
στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ! 

Μέσω της ιστοσελίδας του 10ου Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα και 
Ορολογία» http://www.eleto.gr/gr/Conference10.html μπορείτε να 
έχετε πρόσβαση:  
– σε όλα τα έγγραφα της διοργάνωσης (επιτροπές, περιλήψεις, 

πρόγραμμα, δελτία τύπου, ...) 
– σε όλες τις ομιλίες της Εναρκτήριας Συνεδρίας σε ενιαίο 

ηλεκτρονικό αρχείο και χωριστά στην πανηγυρική ομιλία του 
καθηγητή Χριστόφορου Χαραλαμπάκη για τον Εμμανουήλ 
Κριαρά, στον οποίο είναι αφιερωμένο το 10ο Συνέδριο. 

– σε όλα τα κείμενα των ανακοινώσεων και τα αρχεία 
παρουσίασης των συγγραφέων-ομιλητών (ειδική ιστοσελίδα: 
http://www.eleto.gr/gr/papers.htm#10thPapers). Όλα τα κείμε-
να των ανακοινώσεων περιλαμβάνονται και στον έντυπο τόμο 
των ανακοινώσεων του Συνεδρίου, που έχει ήδη εκδοθεί και 
δοθεί στους συνέδρους. 

– σε όλα τα κείμενα των εισηγήσεων της Ανοικτής Συζήτησης και 
στο κείμενο συνόψισης όλων των προτάσεων, της Ειδικής 
Εισηγήτριας Άννας Αναστασιάδη-Συμεωνίδη. 

– στους ιστοτόπους των συνδιοργανωτών και των χορηγών. 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
της Οργανωτικής Επιτροπής  

του 10ου Συνεδρίου 
Η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) και το Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), σε συνεργασία με 
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), τον Ελληνικό Οργανισμό Τυπο-
ποίησης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ), το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου 
(ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά») και τον Οργανισμό για την Διάδοση της 
Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ) διοργάνωσαν το 10ο Συνέδριο 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», που είναι αφιερωμένο στην 
μεγάλη μορφή των ελληνικών γραμμάτων, τον Εμμανουήλ 
Κριαρά. 
Το 10ο Συνέδριο άρχισε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015, στις 
19.00, με την Εναρκτήρια Συνεδρία, η οποία πραγματοποιήθηκε 
στo Κτήριο «Κωστής Παλαμάς» του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και την οποία παρακολούθησαν σύνεδροι 
και πολλοί προσκεκλημένοι των συνδιοργανωτών. Ο Αντιπρύτανης 
του ΕΚΠΑ καθηγητής Κωνσταντίνος Μπουραζέλης, με σύντομη 
ομιλία του, καλωσόρισε τους συνέδρους και προσκεκλημένους. 
Ακολούθησαν σύντομες εισαγωγικές ομιλίες του Προέδρου της 
Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας και Προέδρου της Οργανωτικής 
Επιτροπής του Συνεδρίου Κώστα Βαλεοντή, της Α΄ Αντι-
προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής και εκπροσώπου του 
ΑΠΘ ομότιμης καθηγήτριας Άννας Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, της 
Β΄ Αντιπροέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής και εκπροσώπου 
του ΠΚ καθηγήτριας Μαριάννας Κατσογιάννου και της Προέδρου 
του ΟΔΕΓ ομότιμης καθηγήτριας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
Αριστέας Τόλια. Αναγνώσθηκαν σύντομοι χαιρετισμοί της 
Πρυτάνεως του Ιονίου Πανεπιστημίου καθηγήτριας Αναστασίας 
Σαλή-Παπασαλή (από τον αναπληρωτή καθηγητή του Ιονίου 
Πανεπιστημίου Μιχάλη Πολίτη), του Προέδρου του ΤΕΕ κ. 
Γεώργιου Στασινού (από την Προϊσταμένη του Τμήματος 
Τυποποίησης του ΤΕΕ κα Μαγδαληνή Μετινίδου) και του 
Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΛΟΤ κ. Χρήστου Σινάνη-Αγκαζίρ, 
(από τον κ. Γεώργιο Μπαμόπουλο, Διεύθυνση Προβολής και 
Πληροφόρησης του ΕΛΟΤ). Τέλος, μετά από σύντομο χαιρετισμό, 
κήρυξε την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου ο Πρόεδρος της 
Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου ομότιμος καθηγητής 
γλωσσολογίας Παναγιώτης Κοντός. 
Μετά τις εισαγωγικές ομιλίες και τους χαιρετισμούς ακολούθησε η 
πανηγυρική ομιλία του καθηγητή γλωσσολογίας του ΕΚΠΑ 
Χριστόφορου Χαραλαμπάκη με θέμα: «Εμμανουήλ Κριαράς: 
homo universalis». 
Οι κυρίως εργασίες του 10ου Συνεδρίου διεξήχθησαν στο Ίδρυμα 
Ευγενίδου (Συγγρού 387). Άρχισαν στις 8.00 της Παρασκευής 13-
11-15 (Προσέλευση των συνέδρων) και διήρκεσαν ως τις 19.20 
του Σαββάτου 14-11-15 (Λήξη του Συνεδρίου). Παρουσιάστηκαν 
27 ανακοινώσεις εγκεκριμένες από την Επιστημονική Επιτροπή οι 
οποίες και περιελήφθησαν στον τόμο ανακοινώσεων του 
Συνεδρίου, και ομιλία του προσκεκλημένου ομιλητή Στελέχους της 
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα κ. 
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Παναγιώτη Αλεβαντή με θέμα: «Ευρωπαϊκή Επιτροπή – 
Δημιουργώντας υποδομή για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση». 
Στο τελευταίο δίωρο του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε η 
καθιερωμένη Ανοικτή Συζήτηση (ελεύθερη για το κοινό) με θέμα 
«Για μια γραμματική του νεοελληνικού επιστημονικού λόγου – 
Γλωσσικά και ορολογικά ζητήματα των ειδικών γλωσσών των 
θεματικών πεδίων που δεν καλύπτονται από τις σύγχρονες 
γραμματικές», στην οποία συμμετείχαν οι εισηγητές-συνομιλητές: 
Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (ΑΠΘ), Μαριάννα Κατσο-
γιάννου (ΠΚ), Θεόδωρος Μουντοκαλάκης (ΕΚΠΑ), Κώστας 
Βαλεοντής (ΕΛΕΤΟ), Κώστας Ευσταθίου (ΕΚΠΑ), Παναγιώτης 
Κριμπάς (ΔΠΘ) και την οποία συντόνισε ο ομότιμος καθηγητής 
ΕΜΠ Θεοδόσης Τάσιος.  
Όλες οι ανακοινώσεις του 10ου Συνεδρίου περιλαμβάνονται στον 
τόμο των 392 σελίδων, ο οποίος έχει ήδη εκτυπωθεί και δοθεί 
στους συνέδρους μαζί με το λοιπό συνεδριακό υλικό. Τα κείμενα 
των ανακοινώσεων που έγιναν στο 10ο Συνέδριο και στην Ανοικτή 
Συζήτηση θα δημοσιευτούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του 
Συνεδρίου (http://www.eleto.gr/gr/Conference10.html). 
Η παράδοση των Συνεδρίων «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 
συνεχίστηκε. Στα συνέδρια αυτά, κάθε δύο χρόνια, εξετάζονται 
ορολογικά θέματα, είτε της ίδιας της ελληνικής γλώσσας είτε της 
ελληνικής γλώσσας σε σχέση με άλλες γλώσσες, τα οποία 
συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον Ελλήνων και ξένων επιστημόνων. 
Τα συμπεράσματα που προκύπτουν συντελούν στην περαιτέρω 
ανάπτυξη και εμπλουτισμό του «οριζόντιου» τομέα 〈Ορολογία〉, σε 
αρχές, μεθόδους, πρακτικές και εργαλεία που εξυπηρετούν, στη 
συνέχεια, όλους τους τομείς της γνώσης, δεδομένου ότι «δεν 
υπάρχει γνώση χωρίς ορολογία». 
Στην επιτυχία του 10ου Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα και 
Ορολογία» – που βαθμολογήθηκε με άριστα από τους ίδιους τους 
συνέδρους – συνέβαλαν: τα ιδρύματα που διέθεσαν τους χώρους 
και τις συνεδριακές εγκαταστάσεις, οι ομιλητές/συγγραφείς των 
ανακοινώσεων που διατήρησαν την υψηλή επιστημονική στάθμη 
του Συνεδρίου, οι προσκεκλημένοι ομιλητές, τα προεδρεία και τα 
μέλη των δύο Επιτροπών (Οργανωτικής και Επιστημονικής) και της 
Γραμματείας, που εργάστηκαν άοκνα για την πραγματοποίηση του 
Συνεδρίου, τα προεδρεία των Συνεδριών, ο συντονιστής και οι 
συνομιλητές της Ανοικτής Συζήτησης και όλοι οι σύνεδροι με το 
θερμό ενδιαφέρον και την συμμετοχή τους, αλλά και οι διερμηνείς 
και οι τεχνικοί με την πολύτιμη υποστήριξή τους. Τέλος, η 
διοργάνωση του Συνεδρίου θα ήταν αδύνατη χωρίς την κάλυψη του 
μεγαλύτερου μέρους των δαπανών του με την ευγενική προσφορά 
εκ μέρους των «αφοσιωμένων» χορηγών του Συνεδρίου, οι οποίοι 
διακρίνονται για την ευαισθησία τους σε ό,τι αφορά την ελληνική 
γλώσσα και ορολογία. 

Η Οργανωτική Επιτροπή 
του 10ου Συνεδρίου 

«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 

1η Γενική Συνέλευση 
του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας 

στις 12-11-15 
Το πρωί της Πέμπτης, 12 Νοεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε η 1η 
Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας (ΕΔΟ) 
(http://ec.europa.eu/greece/news/2015/20150323_diktyo_orologias
_el.htm), στα Γραφεία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Ελλάδα, Βασ. Σοφίας 2, Αθήνα – αίθουσα Σιώτη). 
Για το ΕΔΟ, μίλησε στο 10ο Συνέδριο, την Παρασκευή 13 
Νοεμβρίου 2015, ως προσκεκλημένος ομιλητής, ο Π. Αλεβαντής, 
στέλεχος του Γραφείου Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης 
Μετάφρασης της ΕΕ. 
Όργανα του ΕΔΟ είναι: 
– η Γενική Συνέλευση, στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη του 

Δικτύου και η οποία συνέρχεται μία φορά το χρόνο, 
– η 15μελής Συντονιστική Επιτροπή, στην οποία προεδρεύει ο 

Προϊστάμενος του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας της Γενικής 
Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

– η Επιστημονική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από 
εμπειρογνώμονες στον τομέα της μετάφρασης και της 
ορολογίας και η οποία προτείνει, κάθε χρόνο, στη Συντονιστική 
Επιτροπή τις κατευθυντήριες γραμμές για τις δραστηριότητες 
του Δικτύου, 

– η Γραμματεία και 
– η Υπηρεσία Επείγουσας Απόδοσης Όρων για την ορολογική 

υποστήριξη των μεταφραστικών υπηρεσιών των θεσμικών 

οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της δημόσιας 
διοίκησης σε Ελλάδα και Κύπρο. 

Η Υπηρεσία Επείγουσας Απόδοσης Όρων του ΕΔΟ λειτουργεί 
με ομάδες εργασίας σε συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας. Η 
λειτουργία των ομάδων εργασίας εξασφαλίζει την καθημερινή 
ορολογική υποστήριξη των μεταφραστών της ΕΕ. 
Σε πρώτη φάση έχουν συγκροτηθεί οι πέντε ομάδες: 
– Οικονομικά (οικονομική, τραπεζική, λογιστική, στατιστική, 

διεθνείς οικονομικές σχέσεις). 
– Τεχνολογία (μηχανολογία, μεταφορές, ηλεκτρολογία, 

ηλεκτρονική, πληροφορική). 
– Χημεία (χημεία, βιοχημεία, φαρμακευτική). 
– Φυσικοί πόροι (ενέργεια, περιβάλλον, κλίμα, γεωργία, αλιεία). 
– Δίκαιο (δίκαιο και κοινωνικές επιστήμες). 
Οι εργασίες διεξάγονται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος βίκι 
(Wiki) στο οποίο υποβάλλονται ερωτήματα για συγκεκριμένους 
όρους. Κάθε μέλος μιας τέτοιας ομάδας (στο εξής: βικι-ομάδας) 
ενημερώνεται αμέσως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για τα 
ερωτήματα που υποβλήθηκαν και για τα σχόλια και τις απαντήσεις 
των άλλων μελών. Ενημερώνονται, επίσης, και όλα τα άλλα 
ενδιαφερόμενα μέλη του Δικτύου που έχουν εγγραφεί ως 
παρατηρητές των εργασιών της υπόψη βικι-ομάδας. 
Η ΕΛΕΤΟ συμμετέχει στο ΕΔΟ, ως φορέας, εκπροσωπούμενη 
από τον πρόεδρό της Κ. Βαλεοντή στην Επιστημονική Επιτροπή, 
ενώ στις βικι-ομάδες – σήμερα – συμμετέχουν ενεργά ο πρόεδρος 
και άλλα δύο μέλη του ΓΕΣΥ, Π. Κριμπάς και Κ. Τοράκη που είναι 
επίσης μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, ο πρώτος 
εκπροσωπώντας το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και η 
δεύτερη εκπροσωπώντας την επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ21. Αρκετά από 
τα ερωτήματα που τίθενται στις βικι-ομάδες – στο πλαίσιο των 
τιθέμενων προθεσμιών – εισάγονται στο ΓΕΣΥ. Οι προτάσεις του 
ΓΕΣΥ στα ερωτήματα αυτά δημοσιεύονται στη Γωνιά του ΓΕΣΥ. 

Κ.Β. 
 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

1
PT έλα κι εσύ 

1.   Η έννοια «immersion» στην 〈τεχνητή 
νοημοσύνη〉 

Εξετάστηκε στο ΓΕΣΥ το ζήτημα που έθεσε ο καθ. Θ. Π. Τάσιος 
σχετικά με τον όρο immersion και την έννοια που αυτός αποδίδει 
στο πεδίο 〈τεχνητή νοημοσύνη〉. 

Ένας ορισμός της έννοιας (π.χ. από την Βικιπαίδεια: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Immersion_(virtual_reality) είναι: 

Immersion into virtual reality is a perception of 
being physically present in a non-physical world. 
The perception is created by surrounding the user 
of the VR system in images, sound or other 
stimuli that provide an engrossing total 
environment. 

Ορισμοί από το έγκυρο λεξικό Webster’s: 
immerse v.t., -mersed, -mersing. 
1. to plunge into or place under a liquid; dip; sink. 
2. to involve deeply; absorb: She is totally 

immersed in her law practice. 
immersion, n. 
1. an act or instance of immersing. 
2. state of being immersed. 
3. state of being deeply engaged or involved; 

absorption. 

Ώστε: ο ονοματοθέτης της αγγλικής χρησιμοποίησε μεταφορικά το 
ουσιαστικό immersion του ρήματος immerse στη σημασία 2 
(απασχολώ/εμπλέκω/χώνω βαθιά, βυθίζω, απορροφώ) για να 
παραστήσει την απόλυτη ένταξη ενός προσώπου σε έναν 
ιδεατό/εικονικό (virtual) κόσμο, έτσι ώστε το εν λόγω πρόσωπο, 
«βυθισμένο ολόκληρο» στον κόσμο αυτόν, να αισθάνεται ότι 
αποτελεί μέρος του.   
Από τη μελέτη των αντίστοιχων λημμάτων από το λεξικό 
Δ. Δημητράκου προκύπτει ότι τόσο το ρήμα εμβυθίζω όσο και το 

                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
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ουσιαστικό εμβύθιση, αποδίδουν στην κυριολεξία τους τις πρώτες 
σημασίες των immerse και immersion, αντίστοιχα.  
Από την άλλη μεριά, το σημερινό απλό ρήμα βυθίζω/βυθίζομαι 
αποδίδει την σημασία 2 του immerse δηλαδή αυτήν από την οποία 
ξεκίνησε ο ονοματοθέτης της αγγλικής γλώσσας (Σήμερα λέμε ότι 
κάποιος βυθίζεται / είναι βυθισμένος σε μια μελέτη, στην 
ανάγνωση ενός βιβλίου κ.ά.).  
Επιπλέον, το εμ-βυθίζω έχει πλήρη μορφολογική αναλογία με το 
im-merse ( < λατ. in = εν + merso -are = βυθίζω). 
Τέλος, η εμβύθιση δεν προσκρούει σε καμία από τις αρχές 
σχηματισμού όρων (διαφάνεια, συνέπεια, γλωσσική καταλληλότητα, 
γλωσσική οικονομία, παραγωγικότητα, ορθότητα, γλωσσική 
εντοπιότητα) 
Ορολογικά, λοιπόν, η εμβύθιση είναι ένας εύστοχος ελληνικός όρος 
για την απόδοση της έννοιας «immersion», όπως αυτή ορίστηκε 
παραπάνω· είναι δε σύμφωνη και με τον Αναλογικό Κανόνα της 
ονοματοδοσίας. 
Ώστε, για τον τομέα που εξετάζουμε: 

immerse  εμβυθίζω 
Immersed  εμβυθισμένος 
Immersion  εμβύθιση 
Immersive  εμβυθιστικός 

Στη Βικιπαίδεια ορίζονται και τα ακόλουθα είδη της immersion: 

According to Ernest W. Adams, author and consultant on game 
design, immersion can be separated into three main categories: 
tactical immersion, strategic immersion, narrative immersion 

Tactical immersion is experienced when performing tactile 
operations that involve skill. Players feel "in the zone" while 
perfecting actions that result in success. 
Strategic immersion is more cerebral, and is associated with 
mental challenge. Chess players experience strategic immersion 
when choosing a correct solution among a broad array of 
possibilities. 
Narrative immersion occurs when players become invested in a 
story, and is similar to what is experienced while reading a book or 
watching a movie. 

Staffan Björk and Jussi Holopainen, in Patterns In Game 
Design, divide immersion into similar categories, but call them 
sensory-motoric immersion, cognitive immersion and 
emotional immersion, respectively. In addition to these, they 
add a new category: 

Spatial immersion 
Spatial immersion occurs when a player feels the simulated world is 
perceptually convincing. The player feels that he or she is really 
"there" and that a simulated world looks and feels "real". 

Ώστε: 
tactical immersion  τακτική εμβύθιση 
strategic immersion  στρατηγική εμβύθιση 
narrative immersion  αφηγηματική εμβύθιση 
sensory-motoric immersion  αισθησιοκινητική εμβύθιση 
cognitive immersion  γνωσιακή εμβύθιση 
emotional immersion  συναισθηματική εμβύθιση 
spatial immersion  χωρική εμβύθιση 

2.   Όροι που προτάθηκαν στο ΕΔΟ και 
εγκρίθηκαν από το ΓΕΣΥ  

α.  Για την βικι-ομάδα Δίκαιο (Law-Society):  
irregular migration  παράτυπη μετανάστευση  
irregular migrant  παράτυπος μετανάστης 

β.  Για την βικι-ομάδα Οικονομικά (Law-Society),  
Σχετικά με τους όρους bid, bidder/tenderer, το ΓΕΣΥ εγκρίνει 
την χρήση των όρων προσφοροδοτώ και προσφοροδότης 
εκτός από την Κύπρο και στην Ελλάδα. Δηλαδή:  
bid, tender (v.)  προσφοροδοτώ, υποβάλλω προσφορά  
bidder, tenderer  προσφοροδότης 
bidding, tendering  προσφοροδότηση, προσφοροδοσία, 

υποβολή προσφορών 
γ.  Για την βικι-ομάδα Φυσικοί πόροι (Natural Resources):  

ocean governance  ωκεάνια διακυβέρνηση 
δ.  Για την βικι-ομάδα Τεχνολογία (Technology): 

spudger  σπάτουλα ανοίγματος 
ε.  Για την βικι-ομάδα Τεχνολογία (Technology): 

Κοινή πρόταση ΕΛΕΤΟ/ΜΟΤΟ και ΥΠΑ/ΟΜΕΟΔΕΚ:  

Αγγλικός όρος Ελληνικός όρος 
receiver mode τρόπος (λειτουργίας) δέκτη 
mono-frequency mono-
constellation mode 

μονοσυχνικός μονοαστερισμικός 
τρόπος, τρόπος μιας συχνότητας 
ενός αστερισμού 

dual-frequency mono-
constellation mode 

δισυχνικός μονοαστερισμικός 
τρόπος, τρόπος δύο συχνοτήτων ενός 
αστερισμού 

dual-frequency dual-
constellation mode 

δισυχνικός διαστερισμικός τρόπος, 
τρόπος δύο συχνοτήτων δύο 
αστερισμών 

approach with vertical 
guidance APV-I 

προσέγγιση με κατακόρυφη 
καθοδήγηση APV-I 

en-route/non precision 
approach 

επί διαδρομής/προσέγγιση μη 
ακριβείας 

lateral accuracy πλευρική ορθότητα 
vertical accuracy κατακόρυφη ορθότητα 
EGNOS Network time to 
UTC system time 
accuracy 

ορθότητα χρόνου του Δικτύου EGNOS 
ως προς τον χρόνο του συστήματος 
UTC 

signal-in-space, SIS σήμα στον χώρο  
signal-in-space 
contribution 

συνεισφορά σήματος στον χώρο 

VNSE - fault-free 
condition 

VNSE - ασφάλματη συνθήκη 

VNSE – system failure 
condition 

VNSE - συνθήκη αποτυχίας 
συστήματος 

integrity risk διακινδύνευση ακεραιότητας 
time to alarm χρόνος (εκδήλωσης) συναγερμού  
continuity risk διακινδύνευση συνέχειας 
performance of 
reversion modes 

επίδοση τρόπων αναστροφής 

alert limit όριο συνέγερσης 
horizontal alert limit, HAL οριζόντιο όριο συνέγερσης 
vertical alert limit, VAL κατακόρυφο όριο συνέγερσης 
localizer performance 
with vertical guidance 

επίδοση εντοπιστή με κατακόρυφη 
καθοδήγηση 

ranging and integrity 
monitoring station 

σταθμός παρακολούθησης 
απόστασης και ακεραιότητας 

vertical system 
navigation error 

σφάλμα πλοήγησης κατακόρυφου 
συστήματος 

Approach Procedure 
with Vertical Guidance, 
APV 

διαδικασία προσέγγισης με 
κατακόρυφη καθοδήγηση 

Flight Information 
Region, FIR 

περιοχή πληροφοριών πτήσης 

Global Positioning 
System, GPS 

παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού 
θέσης, παγκόσμιο σύστημα 
εντοπισμού 

Standards and Recom-
mended Practices, SARPs

πρότυπα και συνιστώμενες 
πρακτικές 

Satellite-Based Augmen-
tation System, SBAS 

δορυφορικό σύστημα φασματικής 
επαύξησης  

Κ.Β. 
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Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή κειμένων του «Ο» με 
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Η κοπή της πίτας 2016 
της ΕΛΕΤΟ 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος διοργανώθηκε η εκδήλωση της 
κοπής της πίτας της ΕΛΕΤΟ, που πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα 
του εξαιρετικού κτηρίου Κωστής Παλαμάς (Καποδιστριακού), 
Ακαδημίας 48 και Σίνα, Αθήνα, τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016. 
Εκτός από τα μέλη και τους φίλους της ΕΛΕΤΟ που προσήλθαν, 
την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο ομότιμος καθηγητής 
ΕΚΠΑ, μέλος της ΕΛΕΤΟ και πολλές φορές πρόεδρος της 
Επιστημονικής Επιτροπής των Συνεδρίων της, γλωσσολόγος 
Παναγιώτης Κοντός, ο καθηγητής γλωσσολογίας του ΕΚΠΑ και 
επιστημονικός υπεύθυνος του Χρηστικού Λεξικού της Νεοελληνικής 
Γλώσσας της Ακαδημίας Αθηνών Χριστόφορος Χαραλαμπάκης 
και ο Γενικός Διευθυντής της McCain Hellas (μόνιμου αρωγού 
μέλους της ΕΛΕΤΟ και χορηγού των Συνεδρίων της), επίτιμο μέλος 
της ΕΛΕΤΟ Γιώργος Γκόνος. 
Ο φετινός τυχερός της πίτας της ΕΛΕΤΟ ήταν το μέλος της 
Ελεγκτικής Επιτροπής Νίκος Κωνσταντακάκης, που κέρδισε ένα 
αντίτυπο του Χρηστικού Λεξικού της Νεοελληνικής Γλώσσας της 
Ακαδημίας Αθηνών, προσφορά του Χρ. Χαραλαμπάκη. 
Στη λαχειοφόρο αγορά που διεξήχθη προσέφεραν δώρα εταιρείες 
(οπως McCain Hellas, Εκδόσεις Στερέωμα ΑΕ, Εκδόσεις Polaris, 
Μέλι Αττική, MYMOO), αλλά και πρόσωπα όπως η Αντιπρόεδρος 
Άννα Λάμπρου-Γκόνου, ο Γενικός Γραμματέας Γιώργος Τσιάμας, 
ο Δημήτρης Παναγιωτάκος, μέλος του ΓΕΣΥ, ο Σπύρος 
Βουλόδημος, πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής και ο Νίκος 
Κωνσταντακάκης, μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής. 
Στη σύντομη ομιλία του, ο πρόεδρος Κώστας Βαλεοντής 
αναφέρθηκε στο φετινό «σύνθημα της πίτας»:  

«..Το ορολογικό θέμα για την φετινή κοπή της πίτας είναι 
«Έννοιες και όροι στη γενική γλώσσα». Πρόκειται για την 
απάντηση στο ερώτημα «Η δημιουργία εννοιών και η 
οροδοσία/ονοματοδοσία αφορούν μόνο τα ειδικά θεματικά πεδία 
ή μήπως και τη γενική γλώσσα;». Ας δούμε πρώτα, όμως, τι 
είναι θεματικό πεδίο. Η Ορολογία ορίζει ως «θεματικό πεδίο» 
κάθε «πεδίο ειδικής γνώσης» χωρίς συγκεκριμένα όρια· και 
μπορεί αυτό να είναι μια ολόκληρη επιστήμη ή ένα πολύ 
περιορισμένο τμήμα γνώσης, όπως π.χ. μια εργασία ή μια 
εκδήλωση σαν την κοπή της πίτας ή ένα συγκεκριμένο θέμα μιας 
επικοινωνιακής περίστασης. Σύμφωνα με τον παραπάνω 
ορισμό, στην καθημερινή επικοινωνία με τη χρήση λέξεων της 
γενικής γλώσσας ο νους του ομιλητή «μετακινείται» συνεχώς 
ανάμεσα σε πολλά επιμέρους θεματικά πεδία, στα πλαίσια των 
οποίων πολλές λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιεί ο ομιλητής, 
κάθε στιγμή, γίνονται όροι που αντιπροσωπεύουν συγκεκρι-
μένες έννοιες, είτε προϋπάρχουσες είτε δημιουργούμενες 
εκείνη τη στιγμή. Ας δούμε ένα παράδειγμα δημιουργίας μιας 
έννοιας· μιας ατομικής έννοιας: 
Ο Γιάννης, ο Δημήτρης και ο Λευτέρης είναι μια παρέα φίλων. 
Κάποια στιγμή, ο Γιάννης δηλώνει στους άλλους δύο: «Παιδιά, 
απέκτησα σκύλο!». Αμέσως, δημιουργήθηκε στον νου του 
Δημήτρη και στον νου του Λευτέρη, μια ατομική έννοια! Ο 
«σκύλος του Γιάννη»! Τα χαρακτηριστικά αυτής της έννοιας 
εκείνη τη στιγμή είναι όλα τα (ενδογενή) χαρακτηριστικά της 
έννοιας «σκύλος» που έχει στον νου του καθένας από τους δύο 

φίλους (π.χ. στο πλαίσιο του θεματικού πεδίου 〈ζωολογία〉 ή 
του θεματικού πεδίου 〈κατοικίδια ζώα〉) συν ένα επιπλέον 
(εξωγενές) χαρακτηριστικό: ανήκει στον Γιάννη. Αμέσως, η 
παρέα μπορεί να μιλάει για τον «σκύλο του Γιάννη» και – κάθε 
φορά – θα προστίθενται στην έννοια «σκύλος του Γιάννη» νέα 
χαρακτηριστικά (ενδογενή όπως π.χ. τι ράτσας είναι ή εξωγενή 
όπως π.χ. ότι ο Γιάννης τον βγάζει περίπατο δυο φορές τη 
μέρα). Ο Γιάννης δηλώνει: Τον λέω Αζόρ! Να και το όνομα της 
έννοιας: Αζόρ! Στο εξής, η παρέα εκτός από την αόριστη 
αναφορά στην ατομική έννοια «σκύλος του Γιάννη», μπορεί να 
μιλάει πλέον για τον «Αζόρ», αφού οι έννοιες «σκύλος του 
Γιάννη» και «Αζόρ» (στο πλαίσιο της επικοινωνίας των τριών 
φίλων) ταυτίζονται. Φυσικά, η έννοια «Αζόρ» δεν έχει το ίδιο 
σύνολο χαρακτηριστικών στον νου των τριών φίλων. Στον νου 
του Γιάννη, ο οποίος ζει καθημερινά με τον σκύλο του, η έννοια 
«Αζόρ» έχει συντριπτικά περισσότερα χαρακτηριστικά, από 
όσα έχει στον νου των φίλων του· ο Γιάννης γνωρίζει τα πάντα 
για τον Αζόρ. Οι φίλοι του μπορεί να μιλούν γι’ αυτόν και να 
μην τον έχουν δει ποτέ· όλη η γνώση τους γι’ αυτόν μπορεί να 
είναι μέσω του Γιάννη. 
Η απάντηση στο αρχικό ερώτημα είναι ότι: έννοιες και όροι 
χρησιμοποιούνται διαρκώς στη γενική γλώσσα. Σε κάθε 
περίσταση επικοινωνίας, σε κάθε ευρύ ή στενό συγκείμενο, 
εμπλέκεται ένα πλήθος εννοιών οι οποίες πρωτοσχηματίζονται 
ή ενυπάρχουν ήδη στον νου των συνομιλητών και μέσω των 
οποίων επιτυγχάνεται η επικοινωνία. Τι διαφορά έχουν αυτές οι 
έννοιες με τις έννοιες ενός ειδικού θεματικού πεδίου; π.χ. τι 
διαφορά έχει η ατομική έννοια «Αζόρ» από την (επίσης) 
ατομική έννοια «τετραγωνική ρίζα του 2»; Η απάντηση είναι: Ως 
προς τη φύση τους ως νοητικών κατασκευασμάτων καμία 
διαφορά! Ως προς τη χρήση τους, η πρώτη είναι έννοια γνωστή 
σε έναν στενό κύκλο ανθρώπων, στο πλαίσιο επικοινωνίας του 
οποίου χρησιμοποιείται, ενώ η δεύτερη είναι γνωστή σε πολύ 
ευρύτερο σύνολο ανθρώπων και χρησιμοποιείται στο πλαίσιο 
του θεματικού πεδίου 〈Μαθηματικά〉. Φυσικά, οι κοινές έννοιες 
της καθημερινής επικοινωνίας δεν ορίζονται με αυστηρούς 
ορισμούς, όπως οι έννοιες των ειδικών θεματικών πεδίων. Μια 
μαθηματική έννοια π.χ. διακρίνεται για την αυστηρότητα του 
ορισμού της, από τον οποίο απορρέουν όλα (κυριολεκτικά 
όλα!) τα ενδογενή χαρακτηριστικά της, κάποια από τα οποία, 
σημειωτέον, μπορεί ακόμα και να μην τα γνωρίζουμε, γιατί δεν 
έχουν ακόμα ανακαλυφθεί!..» 

(http://www.eleto.gr/gr/otherevents.htm) 

Φωτογραφίες από την κοπή της πίτας (που τράβηξαν ο Τζάνος 
Ορφανός και Γιάννης Βουλιουρής) υπάρχουν στην ιστοσελίδα: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1788754791354441.1
073741829.1514608075435782&type=3&pnref=story  

Κ.Β. 
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Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με την Ορολογία 
(Διαρκής Κατάλογος του «Ο») 

Ο κατάλογος Συνεδρίων/Συμποσίων/Σεμιναρίων που δημοσιεύεται 
παρακάτω περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν σχέση με Ορολογία 
και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, ή έχουν πρόσφατα 
διεξαχθεί, καθώς και άλλα ορολογικά νέα. Η πληροφόρηση του «Ο» 
για τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή 
ηλεκτρονική ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές 
Κέντρο Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/), 
και από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-
aet.net ), των οποίων η ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
1. Κροατική Ιστόθυρα Ορολογίας (Croatian Terminology Portal: 

http://struna.ihjj.hr/en/about/?utm_source=EAFT-AET&utm_ 
campaign=16c178f19b-EAFT_Newsletter_61_EN&utm_ 
medium=email&utm_term=0_da1950f450-16c178f19b-
27178585  

2. Επιγραμμικό λεξικό της Termcat με τις κατασημάνσεις των 
ειδών πεταλούδας που υπάρχουν στα εδάφη όπου ομιλείται 
η καταλανική, (http://termcat.us10.list-manage2.com/track/ 
click?u=7cd8149438b3eb88893ce2987&id=dde8a9fbeb&e=f7
b56cb749 

3. Επιγραμμικό λεξικό Consulteca της TERMCAT (http:// 
www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/207/Presentacio/ 

4. Επιγραμμική Εργομήγυρη της IULATERM (iulaonline@upf.edu) 
Workshop III Terminology Management for Translation 
Memories, 6 Απριλίου – 18 Μαΐου 2016                          
(http://eventum.upf.edu/event_detail/2337/sections/1804/works
hop-iii_-terminology-management-for-translation-
memories.html) 

5. Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας «Αριστοτελική Φιλοσοφία», 
Αθήνα,10–20 Ιουλίου 2016. (http://www.wcp2016.gr/)  

6. Επιγραμμική σειρά μαθημάτων «Μεθοδολογία για την 
ορολογική εργασία» (Methodology for Terminology Work) (3η 
έκδοση στα αγγλικά) http://eventum.upf.edu/event_detail/ 
2337/sections/1803/workshop-i_-methodologyfor-terminology-
work.html 

7. Ετήσια Σύνοδος των Μεσογειακών Επιμελητών και 
Μεταφραστών (ΜΕΤΜ16) στις 13–15 Οκτωβρίου 2016 στην 
Ισπανία (Mediterranean Editors and Translators Annual 
Meeting, Centre Tarraconense "El Seminari", Tarragona, 
Spain, http://www.metmeetings.org/en/presentation:802) 

8. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυποποιηση, τα Προτυπα και 
την Ποιοτητα της ΕΝΕPROT, στις 26-27 Μαΐου 2016. 

9. Διεθνές Θερινό Σχολείο Ορολογίας 2016 (International 
Terminology Summer School 2016 – early bird registration) 
που θα λετουργήσει από 11 ως 15 Ιουλίου 2016 στη Βιέννη. 
(http://termcat.us10.list-manage.com/track/click?u=7cd 
8149438b3eb88893ce2987&id=fd8ba919d6&e=f7b56cb749)  

10. Ετήσια σύνοδος 2016 των Μεσογειακών Επιμελητών και 
Μεταφραστών (Mediterranean Editors and Translators Meeting 
2016, Raising standards through knowledge sharing and 
peer training, October 13-15, 2016, Centre Tarraconense ("El 
Seminari"), Tarragona, Spain). Προθεσμία υποβολής 
ανακοινώσεων: 15 Απριλίου 2016. 

11. Επιστημονική Διημεριδα «Δημήτρης Δημητριάδης: Παρα-
βιάζοντας τα όρια», του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας του Α.Π.Θ., στις 26 και 27 Μαίου2016. 

12. Γενική Συνέλευση του Infoterm (Δανία, 28 Ιουνίου 2016, στο 
πλαίσιο της ετήσιας συνόδου της ISO TC/37) 

13. Εκπαιδευτική σύνοδος «TOTh 2016 Training session "The 
contribution of Linguistics to Terminology", 7 & 8 June 
2016, Universite Savoie Mont Blanc  Campus Scientifique  Le 
Bourget du Lac (Chambery France),                             
http://www.porphyre.org/toth   

14. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Φόρουμ «Μετάφραση για την 
Ευρώπη», Βρυξέλλες, 27 και 28 Οκτωβρίου 2016. Το φετινό 
θέμα είναι «Adapt and thrive: changes in the world of 
translation technologies». Υποβολή πρότασης για 
παρουσίαση μέχρι τις 15 Απριλίου 2016. Περισσότερες 
πληροφορίες και οδηγίες για την υποβολή των προτάσεων στην 
ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/ 
translating_europe/documents/tef_2016/tef_2016_call_en.pdf  

Κ.Β. 
 

«Ομολογία» 
Το Μνημόνιο του Δάμου Καλυμνίων  

το 309/308 π.Χ. 
Ορολογική Ανάλυση της έννοιας «Ομολογία» 

Ο όρος Ομολογία είναι το ονομαστικό της έννοιας η οποία 
σημαίνει την συμφωνία μεταξύ δανειστού/-στών και δανειζόμενου 
και εμπεριέχει τις προϋποθέσεις του εν λόγω δανείου. Πρόκειται 
για την συνομολόγηση και αποδοχή των απαραίτητων εκείνων 
στοιχείων όπως: το ύψος του δανείου, τον χρόνο αποπληρωμής 
του, τα εχέγγυα ή υποθήκες, εν ολίγοις όλα τα προαπαιτούμενα 
για τη σύναψη και αποπληρωμή του δανείου. 
Αυτός ο όρος Ομολογία μας έρχεται από πολύ μακριά. Κατά το 
έτος 309/308 π.Χ. ο δάμος Καλυμνίων, βρέθηκε στη δύσκολη 
θέση να συνάψει ένα υπέρογκο δάνειο δυσβάστακτο, για τα 
δεδομένα του, για να αντιμετωπίσει έναν επικίνδυνο αντίπαλο στο 
Αιγαίο, τον Αντίγονο, καθώς και τους πειρατές Ιεραπυτνίους. 
Έπρεπε πάση θυσία να ενισχύσει τον στόλο και τα τείχη. Η 
δαπάνη τεράστια και επιτακτική. Εκείνη την εποχή το μικρό νησί, 
για να επιβιώσει, αναγκάστηκε να συγχωνευθεί με το μεγαλύτερο 
νησί, την Κω, και το δάνειο οι Καλύμνιοι το συνήψαν από δύο 
Kώους χρηματιστές, τον Παυσίμαχο και τον Ιπποκράτη, επί 
«Ερμωνάκτου», όπως μας αναφέρει ο Ιταλός επιγραφολόγος 
A. Scrinzi. 
Αυτό το δάνειο εξοφλούσαν οι Καλύμνιοι κανονικά, ωστόσο μετά 
τον θάνατο των δύο πρώτων δανειστών-χρηματιστών οι 
διαχειριστές των ανήλικων κληρονόμων του Ιπποκράτη, 
καταχράσθηκαν το μερίδιο των κληρονόμων του Παυσίμαχου και 
ισχυρίστηκαν ότι ο δήμος Καλυμνίων, δεν κατέβαλε το ποσό που 
τους αναλογούσε, και  αποφάσισαν να εναγάγουν τον δήμο για να 
δώσει ακόμη 30 τάλαντα. Αυτή η διαμάχη οδηγήθηκε στα 
δικαστήρια της πόλης της Κνίδου, όπου οι 204 Κνίδιοι δικαστές 
δικαίωσαν τους Καλύμνιους κατά πλειοψηφία, σύμφωνα με τον 
Mario Segre, ο οποίος ανακάλυψε το ψήφισμα του δικαστηρίου 
στην επιγραφή που βρέθηκε στην περιοχή του Αη Γιάννη του 
Μελιτσάχα, στην Κάλυμνο. Όλα αυτά τα αναφέρει ο Καλύμνιος 
επιγραφολόγος και ιστορικός ο γνωστός Γυμνασιάρχης Γεώργιος 
Κουκούλης στα βιβλία του η Κάλυμνα της Ιστορίας και η Κάλυμνα 
των επιγραφών, εκδ. Αναγνωστηρίου Καλύμνου “αι  Μούσαι” 
Ποιοι ήταν άραγε αυτοί οι περίφημοι όροι του δανείου αυτού; 
Οι δανειστές απαίτησαν από τον δήμο να τους δοθούν: σε 1η 
φάση,  

1°  ενέχυρα χρυσές και ασημένιες φιάλες  
2°  να υποθηκευθούν τα άλση και τα κτήματα και  
3°  να εισπράττουν από τις προσόδους των δημοτικών φόρων 

τις λεγόμενες “πέμπτες”, δηλαδή το 1/5 από τη αγροτική 
παραγωγή του νησιού, από τους συκεώνες, τους 
αμπελώνες και τους ελαιώνες.  

Άξιο να σημειωθεί δε ότι, όταν πέθανε ο πρώτος χρηματιστής, ο 
Παυσίμαχος, ο διαχειριστής από την πλευρά του Ιπποκράτη, ο 
Κλευμήδης, συνέλαβε την έννοια της «Ομολογίας», για νέα 
συμφωνία (νέο μνημόνιο), απαιτώντας να ρευστοποιηθούν τα 
«ακίνητα» δηλαδή οι φιάλες, τα άλση, τα κτήματα, επειδή τα 
θεώρησε «νεκρά χρήματα». Το δε ποσό από τις πωλήσεις αυτές 
θα αφαιρείτο από το χρέος συν 1 χρυσό τάλαντο. 
Το ένα τάλαντο χρυσού ισούτο με 60.000 δρχ, το δε αργυρούν με 
6.000 δρχ,  ενώ το χάλκινο με 600 δρχ. 
Ένα δεύτερο σημείο που πρέπει να μας εντυπωσιάσει είναι ότι. οι 
όποιες διαφορές που προέκυπταν κατά την περίοδο 
αποπληρωμής του δανείου ελύοντο με την προσφυγή σε δίκαιο 
τρίτης πόλης, της Κνίδου. Ακόμη και σήμερα το δικό μας 
Μνημόνιο νομικά διακανονίζεται από το δίκαιο της Αγγλίας.  
Η Ομολογία ή το «Μνημόνιο» του 309/308 π.Χ. έχει πολλά κοινά 
με τα σημερινά ως προς τις προϋποθέσεις, την απληστία, τις 
μηχανορραφίες, αλλά διαφέρει ως προς το λόγο του δανεισμού. 
Οι μεν δανείστηκαν για λόγους ανωτέρας βίας, για ασφάλεια και 
επιβίωση, οι δε ένεκα κακοδιαχείρισης, αβλεψίας, ελλείψει 
πρόβλεψης και σχεδιασμού. Οι μεν αποδέχτηκαν, συνομολόγη-
σαν, τις προϋποθέσεις, οι δε ούτε που μπήκαν στο κόπο να 
ενημερωθούν γι αυτές.  
Το κείμενο της Ομολογίας ήταν σαφές, η γλώσσα της ακριβής και 
άμεση. Τα κείμενα του Μνημονίου απείχαν παρασάγγας από τη 
σαφήνεια, ακρίβεια των τεχνικών κειμένων· απλά, όχι δεν ήταν 
«highly technical»· δεν ήταν καν «τεχνικά κείμενα». Κι έτσι 
βρεθήκαμε τυλιγμένοι σε μια «κόλλα χαρτί». 

(Ομιλία για τις «Θυγατέρες της Πηνελόπης», ξενοδοχείο 
AΜΑΛΙΑ, Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016) 

Μαρία Καρδούλη 
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1η (κοινή) Συνεδρίαση 
της Συντονιστικής και της Επιστημονικής 

Επιτροπής του ΕΔΟ στις 12-11-2015 
Το πρωί της 5ης Φεβρουαρίου 2016, πραγματοποιήθηκε η 1η (κοινή) 
Τηλεσυνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής και της Επιστημο-
νικής Επιτροπής του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας (ΕΔΟ), σε 
Αθήνα, Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο, Λευκωσία). 
Μετά το καλωσόρισμα από τον πρόεδρο της Συντονιστικής 
Επιτροπής Βασίλη Κουτσιβίτη, εξελέγη (ομόφωνα) πρόεδρος της 
Επιστημονικής Επιτροπής ο πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ Κώστας 
Βαλεοντής, εγκρίθηκε το τελικό κείμενο της Συμφωνίας και του 
Κανονισμού Λειτουργίας του Δικτύου και συζητήθηκαν: το 
πρόγραμμα εργασιών της Επιστημονικής Επιτροπής και το 
πρόγραμμα εργασιών της Συντονιστικής Επιτροπής. 
Εκτός από τον ιστότοπο του ΕΔΟ (http://ec.europa.eu/greece/news/ 
2016/20160222_diktyo_orologias_el.htm), όπου αναρτώνται τα 
κείμενα που αφορούν τις δραστηριότητες του ΕΔΟ, στον ιστότοπο 
της ΕΛΕΤΟ έχει δημιουργηθεί ειδική ιστοσελίδα, όπου θα 
αναρτώνται χρήσιμα κείμενα σχετικά με το ΕΔΟ και τη συνεργασία 
του με την ΕΛΕΤΟ (http://www.eleto.gr/gr/EDO.html). 
Ήδη έχουν αναρτηθεί τα βασικά κείμενα της Συμφωνίας 
Συνεργασίας και του Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΔΟ, το κείμενο 
(τελικό σχέδιο) για τη Συγκρότηση και λειτουργία της Υπηρεσίας 
Επείγουσας Απόδοσης Όρων στο πλαίσιο του ΕΔΟ και ο 
Κατάλογος Μελών της Επιστημονικής Επιτροπής. 

Κ.Β. 
 

Ο καθηγητής και ο έγκλειστος... 
Η ιστορία περιγράφεται στα τέλη φθινοπώρου του 1896 στο μικρό 
χωριό Κρόουθορν της κομητείας του Μπέρκσαϊρ. Ο δόκτορας 
Τζέϊμς Μάρεϊ, ο επιμελητής έκδοσης του Αγγλικού Λεξικού της 
Οξφόρδης, ταξίδεψε πενήντα μίλια με το τρένο από την Οξφόρδη 
για να συναντήσει ένα αινιγματικό άτομο με το όνομα δόκτορας 
Γ. Τ. Μαϊνορ, ο οποίος ήταν ένας από τους πιο παραγωγικούς των 
χιλιάδων εθελοντών συνεργατών της δημιουργίας του λεξικού. 
Επί σχεδόν είκοσι χρόνια αυτοί οι δύο άντρες αλληλογραφούσαν για 
τα πιο λεπτά σημεία της Αγγλικής Λεξικογραφίας, αλλά δεν είχαν 
συναντηθεί ποτέ. Ο δόκτορας Μαϊνορ δεν ήθελε να αφήσει το σπίτι 
του στο Κρόουθορν για να πάει στην Οξφόρδη. Δεν έδινε καμία 
εξήγηση, αλλά έλεγε ότι λυπόταν. 
Ο δόκτορας Μάρεϊ, που ήταν πλήρως αφοσιωμένος στα καθήκοντά 
του στην έδρα σύνταξης του λεξικού, στο περίφημο Σκρηπτόριο της 
Οξφόρδης, ήθελε από καιρό να δει και να ευχαριστήσει τον 
μυστηριώδη και παράξενο βοηθό του. 
Προς τα τέλη της δεκαετίας του 1890, όταν κόντευε να ολοκληρωθεί 
το μισό λεξικό, ο Μάρεϊ αποφάσισε να επισκευθεί τον Μαϊνορ για 
να αναγνωριστεί κι αυτός για το πολύτιμο έργο τους. Ο Μάρεϊ πήρε 
την απόφαση και έστειλε ένα τηλεγράφημα· ο δόκτορας Μαϊνορ, 
αφού το παρέλαβε, έστειλε ο ίδιος τηλεγράφημα με το επόμενο 
ταχυδρομείο λέγοντας ότι τον περίμενε. 
‘Εξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό περίμεναν τον Μάρεϊ μια 
κλειστή τετράτροχη άμαξα (Λαντό) και ένας αμαξάς με στολή και 
κίνησαν πρός τα μονοπάτια της εξοχής του Μπέρκσαϊρ. Ύστερα 
από είκοσι λεπτά η άμαξα κατέληξε σε μια τεράστια και 
αποκλεισμένη έπαυλη. 
Ένας σοβαρός υπηρέτης οδήγησε τον λεξικογράφο στον πάνω 
όροφο σ’ ένα αναγνωστήριο με βιβλία όπου, πίσω από ένα 
τεράστιο γραφείο, καθόταν ένας επιβλητικός άντρας. Ο δόκτορας 
Μάρεϊ  υποκλήθηκε με σοβαρότητα λέγοντας: «Είμαι ο δόκτορας 
Τζέϊμς Μάρεϊ, από την φιλολογική Εταιρεία του Λονδίνου, 
επιμελητής της έκδοσης του Αγγλικού Λεξικού της Οξφόρδης και 
είναι μεγάλη τιμή και χαρά μου που σας γνωρίζω... Υποθέτω ότι 
πρέπει να είστε ο πιο επιμελής συνεργάτης μου, ο δόκτωρας 
Γ. Τ. Μαϊνορ.» Ακολούθησε σύντομη παύση. 
Βήματα ακούστηκαν στο διάδρομο. Ένας απόμακρος κρότος 
κλειδιών και μετά ο άντρας πίσω από το γραφείο μίλησε: 
«Λυπάμαι, κύριε, αλλά σφάλλετε. Εγώ είμαι ο διευθυντής του 
Μπρόντμουρ, του Ασύλου Φρενοβλαβών Εγκληματιών. Ο δόκτορας 
Μαϊνορ βρίσκεται εδώ και είναι τρόφιμος, είναι ασθενής μας εδώ 
και είκοσι χρόνια. Είναι ο παλαιότερος φιλοξενούμενός μας...» 
Μολονότι τα επίσημα κυβερνητικά έγγραφα που σχετίζονται με την 
υπόθεση αυτή είναι απόρρητα, έμειναν κλειδωμένα για περισσότερο 
από έναν αιώνα. 
Η ιστορία φόνου και παραφροσύνης που παρακολουθεί τη 
δημιουργία του Αγγλικού Λεξικού της Οξφόρδης ξεδιπλώνεται στο 

βιβλίο του Σαϊμον Γουιντσέστερ (Simon Winchester) «ο Καθηγητής 
και ο Τρελός» από τις εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ. 

Δ.Π. 
 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

1
PT έλα κι εσύ 

1.   Μερικοί όροι 〈βιβλιοθηκονομίας〉 
Ύστερα από ερώτημα της Κ. Τοράκη (ΤΕ21), έχουν εξεταστεί οι 
όροι της 〈βιβλιοθηκονομίας〉: integrating resource, record object, 
immediate parent body, new child record. 
Ορισμός της έννοιας «integrating resource»: 

Integrating resource. A continuing resource that is added to or 
changed by means of updates that do not remain discrete and 
are integrated into the whole. Examples include items that are 
loose-leaf for updating and Web sites. 

Ισοδυναμίες: 
integrating resource  ενσωματωνόμενος πόρος 
record object  αντικείμενο εγγραφής 
immediate parent body  άμεσος γονικός φορέας 
new child record  νέα θυγατρική εγγραφή 

2.   νύγμα, νυγματίζω, απονυγματίζω... 

 
Ύστερα από μια συζήτηση στην ομάδα Γλωσσικό Παρατηρητήριο 
του Προσωποδικτύου (Φέισμπουκ) σχετικά με το σημάδι, που 
μοιάζει με νι ( ), αυτό που γράφουμε για να δείξουμε ότι μια λέξη 
ή μια απάντηση είναι σωστή ή για να επιλέξουμε κάποια εγγραφή 
σε έναν κατάλογο, έγινε ανασκόπηση στο ΓΕΣΥ των σχετικών 
όρων που έχει υιοθετήσει η ΜΟΤΟ. Αυτοί δεν είναι «τσεκ» όπως 
λένε μερικοί το σύμβολο αυτό (από το αγγλικό check) ούτε και 
«τικ» (από το αγγλικό tick) όπως λένε άλλοι. (Και μαλιστα σε 
κάποιο δημοτικό σχολείο προαστίου της Αθήνας τη μια εκδοχή την 
λένε τα αγόρια και την άλλη τα κορίτσια!...) Και το σχετικό ρήμα, 
δεν είναι «τσεκάρω» ούτε «τικάρω». Οι ελληνικοί ισοδύναμοι όροι 
που έχουν υιοθετηθεί από τη ΜΟΤΟ είναι: 

check mark, tick (ουσιαστικό)  νύγμα 
check, tick (ρήμα)  νυγματίζω 
uncheck (ρήμα)  απονυγματίζω 

Η λέξη νύγμα υπάρχει από παλιά στην ελληνική γλώσσα, όχι 
φυσικά με αυτή τη σημασία, αλλά με τη σημασία «κεντιά, τσιμπιά» 
(παράγεται από το ρήμα «νύσσω» = σπρώχνω με μυτερό όργανο, 
κεντώ, τσιμπώ). π.χ. από το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας 
(Γ. Μπαμπινιώτη): 

 

Με τη νέα σημασία, που της δόθηκε από τη ΜΟΤΟ, η λέξη νύγμα 
αποτελεί ορολογικό νεολογισμό που είναι κατάλληλος για την 
έννοια που συζητάμε. Έχει μέσα της ολόκληρο το όνομα του 
γράμματος νι (αφενός μεν ηχητικά, αφετέρου δε και γραπτά με την 
αρχική γραφή νυ πριν αυτό απλογραφηθεί και γίνει νι), το 
σύμβολό της μοιάζει καταπληκτικά με ν και η κίνηση που κάνουμε 
για να το γράψουμε μοιάζει σαν να κάνουμε (με το μολύβι ή το 
στυλό μας) ένα νύγμα με την πρώτη σημασία του (δηλαδή μια 
«κεντιά, τσιμπιά») πάνω στο χαρτί. 

Κλίνεται όπως οι λέξεις δείγμα, ρήγμα, ψήγμα, στίγμα, σχήμα, ... 
και δίνει παράγωγο ρήμα νυγματίζω όπως τα: δειγματίζω, 
στιγματίζω, σχηματίζω, χρωματίζω, ... 

Αν, από την 1η Δημοτικού, το παιδί άκουγε τη λέξη «νύγμα», ή τη 
φράση «Νυγμάτισε τις σωστές απαντήσεις» (όπως μαθαίνει 
«κύκλο» και «κύκλωσε τις σωστές απαντήσεις»), δεν θα ήταν 
καλύτερα για την ελληνική γλώσσα που του «διδάσκουμε»; 

3.   rogue value 
Το ΓΕΣΥ, ύστερα από αίτημα του Δ. Παναγιωτάκου, μέλους του 
ΓΕΣΥ, εξέτασε τις δύο έννοιες που αποδίδονται με τον όρο rogue 
value (και τα συνώνυμά του), οι ορισμοί των οποίων δίνονται πιο 
κάτω και υιοθέτησε αντίστοιχους ελληνικούς ισοδύναμους όρους: 
                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
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α.  «τιμή που δεν ταιριάζει καθόλου με τις υπόλοιπες τιμές του 
ίδιου συνόλου δεδομένων» 

rogue value  εξωπραγματική τιμή, απίθανη τιμή 
β.  «προδιαγεγραμμένη τιμή που δεν αναμένεται κανονικά στα 

δεδομένα και χρησιμοποιείται ως ένδειξη του τέλους μιας 
λίστας δεδομένων.» (Το πρόγραμμα επεξεργάζεται τα 
δεδομένα ώσπου να φτάσει στην τιμή αυτή, χωρίς να 
χρειάζεται να είναι γνωστός από πριν ο αριθμός των στοιχείων 
της λίστας) 
rogue value, sentinel value, sentinel, terminator  τιμή 

τερματισμού, τερματιστής 
Επισημαίνεται ότι υπάρχουν και ανάλογες έννοιες που 
αποδίδονται με του όρους: 

flag value  τιμή σημαίας 
dummy value  εικονική τιμή (TELETERM) 

4.   node, node label, sibling term, abstract model 
inherent category 

Ϋστερα από ερώτημα της Κ. Τοράκη (ΤΕ21), μέλους του ΓΕΣΥ  
Εξετάστηκε και απορρίφθηκε η απόδοση: sibling term  
αμφιθαλής όρος για την έννοια «one of two or more preferred 
terms with the same immediate broader term» (δηλαδή οι δύο 
έννοιες είναι παρατασσόμενες, έχουν τον ίδιο γονιό), με το 
ακόλουθο σκεπτικό: Αμφιθαλής πρωταρχικά σήμαινε αυτός του 
οποίου ζουν και οι δύο γονείς. Σήμερα αντιδιαστέλλεται με το 
ετεροθαλής ως αντώνυμό του· αυτό, όμως, δεν έχει νόημα σε ένα 
σύστημα εννοιών ή μία οντολογία. Υπάρχουν αδελφές έννοιες που 
είναι ετεροθαλείς; 
Αφού sibling σημαίνει «brother or sister» μπορεί να αποδοθεί ως 
«αδελφικός». Εστιάζοντας στον ίδιο γονιό (δηλαδή parent node 

 γονικό κόμβο) μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το επίθετο 
«ομογονικός» (δηλ. ομοπάτριος ή ομομήτριος) 
Υιοθετήθηκαν, τελικά, οι ελληνικοί ισοδύναμοι όροι: 

node  κόμβος 
node label  ετικέτα κόμβου, επίσημα κόμβου 
sibling term  αδελφικός όρος, ομογονικός όρος 
abstract model  αφηρημένο μοντέλο 
inherent category  εγγενής κατηγορία  

5.   Όροι που προτάθηκαν στο ΕΔΟ και 
εγκρίθηκαν από το ΓΕΣΥ  

α. Σχετικά με τον όρο cyber hygiene, που τέθηκε στην βικιομάδα 
Οικονομικά του Δικτύου Ορολογίας το ΓΕΣΥ ενέκρινε την 
πρόταση του προέδρου (που είχε λάβει μέρος στη σχετική 
συζήτηση) για τους ακόλουθους όρους: 

cyber  κυβερν(ο)- 
cyber security  κυβερνοασφάλεια, κυβερνασφάλεια 
cyber protection  κυβερνοπροστασία 
cyber hygiene  κυβερνοϋγιεινή 

β. Το κλείσιμο της συζήτησης στο ερώτημα «Δορυφορικές 
επικοινωνίες», που τέθηκε στην Ομάδα Τεχνολογία του ΕΔΟ, 
στην οποία υποβλήθηκε κοινή πρόταση ΕΛΕΤΟ–ΟΜΕΟΔΕΚ με 
λεπτομερή πίνακα ελληνικών ισοδύναμων όρων οι οποίοι 
εγκρίθηκαν και από το ΓΕΣΥ, έγινε με την τελική επιλογή του 
μεταφραστή, ο οποίος, για τους παρακάτω όρους δεν 
ακολούθησε την πρόταση: 
1)  mono-frequency mono-constellation mode  
αντί του μονοσυχνικός μονοαστερισμικός τρόπος, τρόπος 
μιας συχνότητας ενός αστερισμού χρησιμοποίησε τον όρο 
μονή συχνότητα, μονή συστοιχία (... διότι τον όρο 
constellation τον είχαν αποδώσει στο παρελθόν ως 
συστοιχία και όχι αστερισμό) 

2)  en-route / non precision approach  
αντί για «επί διαδρομής» που προτάθηκε, χρησιμοποίησε 
τον όρο «πορεία», απόδοση που περιέχεται και στην ΙΑΤΕ  

3)  VNSE - fault-free condition  
Αντί του VNSE - ασφάλματη συνθήκη χρησιμοποίησε τον 
όρο VNSE - συνθήκες απουσίας σφαλμάτων. 

Επανήλθαν, όμως (ΕΛΕΤΟ και ΟΜΕΟΔΕΚ), με τις ακόλουθες 
παρατηρήσεις: 
Παρατηρήσεις 
1)  Ο αστερισμός δορυφόρων (satellite constellation) είναι 

όρος που χρησιμοποιείται. Στη Βάση TELETERM εχει 

καταγραφεί η χρήση του σε 11 επίσημες πηγές 
(Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Συστάσεις της ITU που έχουν 
εκδοθεί ως Ελληνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ).  

 Στην ΙΑΤΕ δεν βρέθηκε καμιά ελληνική απόδοσή του όρου 
constellation (ούτε ως συστοιχία). 

2)  Στους όρους mono-frequency, mono-constellation, το 
αγγλικό πρόθημα mono- (και το ισοδύναμο ελληνικό 
μονο-) δεν σημαίνει: μονός αλλά σημαίνει: ένας. Δεν 
υπάρχει μονή συχνότητα ούτε μονός αστερισμός (ή 
μονή συστοιχία) Είναι μία συχνότητα και ένας 
αστερισμός.  

3)  Πώς προκύπτει ότι στο πρωτότυπο δεν υπάρχει η λέξη 
mode; Αφού η δεύτερη γραμμή του σχετικού πίνακα της 
παραγράφου 1. του προς μετάφραση κειμένου αφορά 
ακριβώς receiver modes: Μέσα στα κελιά του πίνακα 
αναγράφεται μόνο το προσδιοριστικό συνθετικό των ειδών 
(π.χ. mono-frequency mono-constellation) χωρίς το 
προσδιοριζόμενο συνθετικό mode. 
π.χ. για τον τρόπο GPSL1 ο πλήρης όρος είναι: mono-
frequency mono-constellation (receiver) mode.  
Φυσικά, στη μετάφραση του πίνακα ο όρος μπορεί να 
αποδοθεί με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή μόνο με το 
προσδιοριστικό συνθετικό του, αλλά θα εννοείται η λέξη 
τρόπος (mode). 

4) Στο αεροπορικό περιβάλλον τo route αποδίδεται τις 
περισσότερες φορές ως διαδρομή. (βλ. route charges = 
τέλη διαδρομής)  
Το en route (επί διαδρομής) σημαίνει «on the way to or 
from somewhere». Στην αεροπορία χρησιμοποιείται για 
να αποδώσει κυρίως την οριζόντια φάση μιας πτήσης..Μια 
πτήση έχει χοντρικά τρεις «εναέριες» φάσεις : Departure - 
En route - Approach (for landing) or (arrival). Το en route 
xρησιμοποιείται ως προσδιοριστικό πολλών άλλων όρων.. 
π.χ. en route delays (καθυστερήσεις επί διαδρομής). 
 Ως «πορεία» έχει αποδοθεί το «heading» (The course or 
direction in which an aircraft is pointing or moving).  
Έτσι έχουν καθιερωθεί και τα χρησιμοποιεί ευρέως η 
αεροπορική κοινότητα εδώ και πολλά έτη. H απόδοση του 
en route ως πορεία είναι τελείως αδόκιμη για το 
αεροπορικό γλωσσικό περιβάλλον. 

γ. Από τη συζήτηση του όρου coasting function στην Ομάδα 
Τεχνολογία του ΕΔΟ προέκυψε συμφωνία για την πρόταση 
του προέδρου (που έγινε αποδεκτή από τους λοιπούς 
συμμετασχόντες στη συζήτηση): 
coasting  ρολάρισμα 
coasting function  λειτουργία ρολαρίσματος 

(σε συμφωνία και με το Λεξικό Γ. Μπαμπινιώτη – ΛΝΕΓ). 
Κ.Β. 
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Παναγιωτάκος 
Εκδοτική Ομάδα:  Κώστας Βαλεοντής, Θεόφιλος Βαμβάκος, 

Άννα Νικολάκη, Κατερίνα Ζερίτη, Τάνια Βαλεοντή 
Τηλέφωνα:  6974321009, 210-8662069 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http://www.eleto.gr/gr/orogramma.htm  
Γίνονται δεκτές συνεργασίες. Απαραίτητες προϋποθέσεις τα κείμενα να 
είναι σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, σύντομα και έτοιμα για 
δημοσίευση δίχως να απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία. 
Τα δημοσιεύματα που προσυπογράφονται με αρχικά απηχούν τις 
προσωπικές απόψεις του/της συντάκτη/συντάκτριάς τους, το πλήρες 
όνομα του/της οποίου/οποίας περιλαμβάνεται στους συντάκτες του 
εκάστοτε φύλλου. 
Τα θέματα των άρθρων της «ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ» έχουν συζητηθεί στο 
ΓΕΣΥ και η δημοσίευση γίνεται ύστερα από απόφασή του. 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή κειμένων του «Ο» με 
την υποχρέωση αφενός να αναφέρεται η πηγή των κειμένων και 
αφετέρου, προκειμένου περί ολόκληρων άρθρων, να εξακολουθήσουν 
αυτά να διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς καμιά 
δέσμευση· σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται άδεια της ΕΛΕΤΟ. 

 
 



 
 

 

Κ.Κ.Χαλανδρίου 

21‐3650 

ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ
 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society for Terminology (ELETO)

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) 
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Γενική Συνέλευση της ΕΛΕΤΟ  
στις 14 Ιουνίου 2016 

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της ΕΛΕΤΟ 

Αγαπητά μέλη της ΕΛΕΤΟ, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ σας προσκαλεί 
στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση 2016 της 
ΕΛΕΤΟ που συγκαλείται στις 7 Ιουνίου 2016 και, 
επειδή είναι βέβαιο ότι δεν θα επιτευχθεί απαρτία, θα 
πραγματοποιηθεί οριστικά στις 14 Ιουνίου 2016, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00-21.00, σε αίθουσα του 
Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου, Ρεθύμνου 2, 10682, 
Αθήνα (δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο), με 
Πρακτέα (θέματα Ημερήσιας Διάταξης): 

 1. Εκλογή Προέδρου της Γ.Σ. και δύο 
πρακτικογράφων 

 2. Ετήσιος Απολογισμός Πεπραγμένων του ΔΣ 
 3. Ετήσιος Οικονομικός Απολογισμός 
 4. Εκθεση Ελέγχου της Ελεγκτικής Επιτροπής 
 5. Ετήσιος Απολογισμός Εργασιών του Γενικού 

Επιστημονικού Συμβουλίου 
 6. Γενικός Ετήσιος Προϋπολογισμός 
 7. Εγκριση Πεπραγμένων ΔΣ, ΓΕΣΥ και 

Προϋπολογισμού 
 8. Προτάσεις του ΔΣ 
 9. Αλλα Θέματα 

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το Καταστατικό, στη 
Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετάσχουν τα μέλη 
όλων των κατηγοριών με δικαίωμα λόγου, αλλά 
δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα ταμειακώς εντάξει 
τακτικά και ομόλογα μέλη. Όσα μέλη δεν είναι 
ταμειακώς εντάξει μπορούν να τακτοποιηθούν την ίδια 
μέρα πριν από τη Συνεδρίαση. 

Φιλικά 
για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΛΕΟΝΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΑΜΑΣ 

 
 
 
 
 

 

 

Νεότερες εκδόσεις βάσεων και  
 γλωσσαρίων στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ 

Στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ μπορείτε: 
1.  στην ιστοσελίδα «Βάσεις όρων και διάθεση της χρήσης 
τους» (http://www.eleto.gr/gr/termbases.htm) να βρείτε: - εκτός 
από τις βάσεις όρων TELETERM (τηλεπικοινωνίες), 
INFORTERM (τεχνολογία πληροφοριών) και την τετράγλωσση 
διεθνή βάση TermTerm (Βάση όρων της Ορολογίας) – 
την πρόσφατη 5η έκδοση της Βάσης όρων της Ορολογίας 
TERMTERM (από το έργο της τεχνικής επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ21): 
http://www.eleto.gr/download/TermBases/TERMTERM_Base_G
R.mdb  

2. στην ιστοσελίδα «Λεξικά και Γλωσσάρια» (http://www.eleto.gr/ 
gr/LexicaAndGlossaries.htm) να βρείτε: 
α. την πρόσφατη 3η έκδοση της Φιλοτελικής Ορολογίας 

(http://www.eleto.gr/download/Bodies/FilotelikiOrologia.pdf ) 
β. την 6η έκδοση του Αγγλοελληνικού γλωσσαρίου 

γεωλογικών όρων (συνεργασία με την ΕΓΕ) 
(http://www.eleto.gr/download/Bodies/Geoterms_Glossary.p
df)  

γ. την 1η έκδοση του (αγγλοελληνικού) Λεξικού όρων 
υγιεινής και επιδημιολογίας του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Ιατρικής:  
(https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/2667/1/15373_
Dimoliatis-MasterDocument.pdf)  

3. Στην ιστοσελίδα «Όροι στα Φόρα!» (http://www.eleto.gr/gr/Ter
msOnFora.htm) την πρόσφατη 13η έκδοση του Αγγλο-
ελληνικού Γλωσσαρίου όρων που έχουν εγκριθεί από την 
ΕΛΕΤΟ: (http://www.eleto.gr/download/TermsOnFora/TermsOnF
ora.pdf)  

Κ.Β. 
Βάσεις και γλωσσάρια όρων 
σε ιστοτόπους άλλων φορέων 

1. Κροατική Ιστόθυρα Ορολογίας (Croatian Terminology Portal: 
http://struna.ihjj.hr/en/about/?utm_source=EAFT-AET&utm_ 
campaign=16c178f19b-EAFT_Newsletter_61_EN&utm_ 
medium=email&utm_term=0_da1950f450-16c178f19b-
27178585  

2. Επιγραμμικό λεξικό της Termcat με τις κατασημάνσεις των 
ειδών πεταλούδας που υπάρχουν στα εδάφη όπου ομιλείται 
η καταλανική, (http://termcat.us10.list-manage2.com/track/ 
click?u=7cd8149438b3eb88893ce2987&id=dde8a9fbeb&e=f7
b56cb749 

3. Επιγραμμικό λεξικό Consulteca της TERMCAT (http:// 
www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/207/Presentacio/. 
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Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με την Ορολογία 
(Διαρκής Κατάλογος του «Ο») 

Ο κατάλογος Συνεδρίων/Συμποσίων/Σεμιναρίων που δημοσιεύεται 
παρακάτω περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν σχέση με Ορολογία 
και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, ή έχουν πρόσφατα 
διεξαχθεί, καθώς και άλλα ορολογικά νέα. Η πληροφόρηση του «Ο» 
για τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή 
ηλεκτρονική ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές 
Κέντρο Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/), 
και από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-
aet.net ), των οποίων η ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
1. Δημοσίευση από την Termcat της συλλογής Terminologia de 

les curses populars (‘Terminology of Popular Races’)  
2. Επιγραμμική σειρά μαθημάτων «Μεθοδολογία για την 

ορολογική εργασία» (Methodology for Terminology Work) (3η 
έκδοση στα αγγλικά) http://eventum.upf.edu/event_detail/ 
2337/sections/1803/workshop-i_-methodologyfor-terminology-
work.html 

3. Εργομήγυρη ΙΙ Προβλήματα στην ορολογική εργασία (Taller 
II: Problemas en el trabajo terminológico 6 de abril - 25 de 
mayo 2016) (Πληροφορίες: http://eventum.upf.edu/event_detail/ 
2338/sections/1809/diploma-of-postgraduate-studies_-
terminology-and-professional-needs.html ) 

4. Εργομήγυρη ΙΙΙ Διαχείριση ορολογίας για μεταφραστικές 
μνήμες (Workshop III: Terminology Management for 
Translation Memories, 6th April – 18th May) (Πληροφορίες: 
http://eventum.upf.edu/event_detail/2337/sections/1804/worksh
op-iii_-terminology-management-for-translation-memories.html ) 

5. Συνέδριο LREC 2016, 24 Μαΐου, Portorož, Slovenia 
(http://www.cracking-the-language-barrier.eu/mt-eval-workshop-
2016/?ct=t(EAFT_Newsletter_68_EN)) 

6. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα και 
την Ποιότητα της ΕΝΕPROT, στις 26-27 Μαΐου 2016. 

7. Επιστημονική Διημερίδα «Δημήτρης Δημητριάδης: Παρα-
βιάζοντας τα όρια», του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας του Α.Π.Θ., στις 26 και 27 Μαίου2016. 

8. Εκπαιδευτική σύνοδος «TOTh 2016 Training session "The 
contribution of Linguistics to Terminology", 7 & 8 June 
2016, Universite Savoie Mont Blanc  Campus Scientifique  Le 
Bourget du Lac (Chambery France),                             
http://www.porphyre.org/toth   

9. Συνέδριο TOTh 2016, 9-10 Ιουνίου, Chambéry, France 
(http://porphyre.org/toth/fr) 

10. Συνέδριο TKE 2016, 22-24 Ιουνίου 2016, Copenhagen, 
Denmark (http://infotechinno.sdu. 
dk/tke/?ct=t(EAFT_Newsletter_68_EN)) 

11. Εργομήγυρη TTT 2016 (Workshop on Terminology Teaching & 
Training), 24 Ιουνίου, Copenhagen, Denmark 
(https://sf.cbs.dk/gtw/conferences_terminology_and_knowledge
_engineering/tke_2016_copenhagen/workshop_terminology_te
aching_training?ct=t(EAFT_Newsletter_68_EN) 

12. Γενική Συνέλευση του Infoterm (Δανία, 28 Ιουνίου 2016, στο 
πλαίσιο της ετήσιας συνόδου της ISO TC/37) 

13. Διεθνές Θερινό Σχολείο Ορολογίας 2016 (International 
Terminology Summer School 2016 – early bird registration) 
που θα λετουργήσει από 11 ως 15 Ιουλίου 2016 στη Βιέννη. 
(http://termcat.us10.list-manage.com/track/click?u=7cd 
8149438b3eb88893ce2987&id=fd8ba919d6&e=f7b56cb749)  

14. Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας «Αριστοτελική Φιλοσοφία», 
Αθήνα,10–20 Ιουλίου 2016. (http://www.wcp2016.gr/)  

15. Ετήσια Σύνοδος των Μεσογειακών Επιμελητών και 
Μεταφραστών (ΜΕΤΜ16) στις 13–15 Οκτωβρίου 2016 στην 
Ισπανία (Mediterranean Editors and Translators Annual 
Meeting, Centre Tarraconense "El Seminari", Tarragona, 
Spain, http://www.metmeetings.org/en/presentation:802) 

16. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Φόρουμ «Μετάφραση για την 
Ευρώπη», Βρυξέλλες, 27 και 28 Οκτωβρίου 2016. Το φετινό 
θέμα είναι «Adapt and thrive: changes in the world of 
translation technologies». (http://ec.europa.eu/dgs/ 
translation/programmes/translating_europe/documents/tef_201
6/tef_2016_call_en.pdf  

17. 8η Σύνοδο Κορυφής για την Ορολογία (VIII EAFT Summit, 14-
15 Νοεμβρίου 2016, Luxembourg, Luxembourg (http:// 
termcoord.eu/events/eaft-summit-2016/?ct=t(EAFT_Newsletter 
_68_EN) 

18. Εργομήγυρη Journée d’étude TOTh, 25 Νοεμβρίου 2016, 
Université Sorbonne-Paris-Cité (Paris-Diderot) με θέμα La 
néologie en terminologie (http://www.porphyre.org/ 
workshop-toth/2016)  

19. Συνέδριο «2016 Federated Conference on Computer Science 
and Information Systems (FedCSIS)», Gdansk, Poland, 11-14 
September, 2016 (www.fedcsis.org και www.ieee.org: 
http://tinyurl.com/FedCSIS-on-IEEE-2016) 

Κ.Β. 
 

Έκθεση Πεπραγμένων του Infoterm 
H έκθεση πεπραγμένων 2015 του Infoterm – Infoterm Annual 
Report 2015 (IAR 2015) – έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του 
Infoterm και μπορεί κανένας να την βρει στον υπερσύνδεσμο: 
http://www.infoterm.info/pdf/publications/annual_report/Infoterm-
Annual-Report-2015.pdf  

Κ.Β. 

 
Λεξικό όρων υγιεινής και επιδημιολογίας 

Δωρεάν διαθέσιμη στο Ίντερνετ είναι η 1η έκδοση του 
(αγγλοελληνικού) Λεξικού όρων υγιεινής και επιδημιολογίας 
του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής στην 
ιστοσελίδα: (https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/2667/1/1
5373_Dimoliatis-MasterDocument.pdf)  
Πρόκειται για μια αξιέπαινη διαπανεπιστημιακή προσπάθεια από 
ομάδα καθηγητών με υπεύθυνο τον Γιάνη Δημολιάτη και μέλη 
τους: Πέτρο Γαλάνη, Ελένη Γελαστοπούλου, Μαρία Καντζα-
νού, Αρετή Λάγιου, Ευαγγελία Νένα, Ευαγγελία Ντζάνη, 
Γεώργιο Ραχιώτη, Εμμανουήλ Σμυρνάκη, Άννα-Μπετίνα 
Χάϊδιτς και Χρήστο Λιονή, στην οποία συνέβαλε συμβουλευτικά η 
ΕΛΕΤΟ. 
Η Ομάδα παρουσίασε το λεξικό στο πρόσφατο 10ο Συνέδριο της 
ΕΛΕΤΟ. Η παρουσίαση μαζί με τα βιογραφικά των συγγραφέων 
έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των ανακοινώσεων του 10ου 
Συνεδρίου: http://www.eleto.gr/gr/papers.htm#10thPapers  

Κ.Β. 
 

Γρυ 
«Δεν είπε γρυ»: Δεν είπε τίποτα. 

 

(Αρχαιοελλ.) 

1. «τὸν μηδὲ γρῦ ἀντιφθεγγόμενον» (Ευστάθιος) 

2. «ὑπὲρ μὲν οἲνου μηδὲ γρῦ, τίτθη, λέγε» (Μένανδρος) 

3. «περὶ δὲ Φωκέων ἢ Θηβαίων ἢ τῶν ἄλλων ὧν οὗτος 
ἀπήγγειλεν, οὐδὲ γρῦ.» (Δημοσθένης) 

4. «καὶ ταῦτ' ἀποκρινόμενος τὸ παράπαν οὐδὲ γρῦ.» 

(Νεοελλ.) «Δεν καταλαβαίνω γρυ, δεν σκαμπάζω γρυ»: Δεν 
καταλαβαίνω τίποτα. 

ΕΤΥΜΟΛ.: Ονοματοποιημένη λέξη, ο σχηματισμός της οποίας έχει 
ερμηνευθεί από τον ήχο του γρυλλίσματος του 
γουρουνιού. Από τη φωνή του ζώου και με αρνητική 
χροιά (ούτε «γρύλλισμα») κατέληξε να σημαίνει «ούτε 
συλλαβή, ούτε τόσο δα, καθόλου) 

γρύζω 
1.  (για χοίρους) γρυλλίζω 
2.  (για πρόσωπα) μουρμουρίζω 
(αρχ.)  
α) λέω «γρυ»  β) υγροποιώ, λιώνω 
(ρημ. επίθετο) γρυκτός -ή -όν 
(φρ.) «ἆρα γρυκτὸν ἐστιν ὑμῖν;» άραγε θα τολμήσετε να βγάλετε 

«γρυ»; 
ΕΤΥΜΟΛ.: γρῦ. Παράλληλη εξέλιξη εμφανίζουν τα λατ, grunnio, 

grundio «γρυλλίζω», αγγλοσαξον. grun(n)ian, γερμ. 
grunzen «γρυλλίζω» 

 
Πηγή: Εγκυκλοπαίδεια «Πάπυρος – Λαρούς – Μπριτάννικα». 

Δ.Π. 
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«Η χειρονομία της Πλαγγόνας» 

Πριν από τριάντα και πλέον χρόνια ο ακαδημαϊκός ‘Αγγελος 
Βλάχος δημοσίευσε, σε συνέχειες, στην Καθημερινή (17, 24 και 
30/4/1983) ένα «Πρόχειρο Γλωσσάριο» περίπου 400 ξένες λέξεις 
που τις εξελλήνισε, με τη βοήθεια και των λεξικών Liddell & Scott, 
Θ. Βοσταντζογλου κ.ά. Οπότε ο αείμνηστος Έντι Ντάκγουερθ 
(Eddie Duckworth), συνεργάτης της ίδιας εφημερίδας, σκάρωσε, 
στις 29/5/1983, μια ιστορία, όπου δεν χρησιμοποιούσε καμία ξενική 
λέξη, με τίτλο «Η χειρονομία της Πλαγγόνας»: 
Μία μέρα που πήγαινα περίπατο με το αυτοκίνητό μου άκουγα έναν 
αγώνα λακτόσφαιρας από το ραδιόφωνο. Εκείνη τη στιγμή, ο 
τερματίας είχε σημειώσει το 1–0 με γωνιολάκτισμα και το πλήθος 
ωρύετο. Ξαφνικά η βενζινοδόχος μου άδειασε, και αναγκάστηκα 
να σταματήσω. Ευτυχώς, εκεί κοντά ήταν ένα ζαχαροπλαστείο 
όπου πήγα και κάθισα. Φώναξα τον τραπεζοκόμο και παρήγγειλα 
ένα ηδύποτο. Στο διπλανό τραπέζι καθόταν μια όμορφη κοπέλα η 
οποία όμως φαινόταν να έχει δυσκολίες με το κλείθρον της... Εν 
τούτοις, την πλησίασα και, με την άδειά της, την βοήθησα να 
αποσυμπλέξει το ένοχο κλείθρον. 
Πιάσαμε κουβέντα. «Από πού έρχεσθε;» την ρώτησα για να σπάσω 
τον πάγο, «Από χειροκομία και ποδοκομία» μου απάντησε 
ετοιμόλογα «Εσείς;» «Εγώ μόλις επιστρέφω από μία μορφωταινία  
αθλητικού περιεχομένου» της αποκρίθηκα. «Πρώτα είδα πυγμαχία 
μέχρις ότου ο ένας απ’ τους αντιπάλους ευρέθη ύπτιος στο 
πυκτείο, και κατόπιν παρηκολούθησα έναν ωκυδρόμο που 
κέρδισε στα 100 μέτρα με μεγάλη ευκολία». Η συζήτησις 
συνεχίστηκε ευχάριστα, στόμα με στόμα μέχρι την στιγμή που τη 
ρώτησα τι δουλειά κάνει. «Είμαι πλαγγόνα» μου είπε 
χαμηλώνοντας τα μάτια. Κατάλαβα ότι είχε έρθει η γλυκόπικρη 
στιγμή του χωρισμού.  
Μετά, ο Άγγελος Βλάχος ανταπέδωσε στις 7/6/1983 με έναν 
ανάλογο τιτλο... 
Λεξιλόγιο: 

βενζινοδόχος =  ρεζερβουάρ 
γωνιολάκτισμα = κόρνερ 
ηδύποτο = λικέρ 
κλείθρον = φερμουάρ 
λακτόσφαιρα = ποδόσφαιρο 
μορφωταινία = ντοκιμαντέρ 
πλαγγόνα = μανεκέν 
ποδοκομία = πεντικιούρ 
πυκτείο = ρίγκ 
στόμα με στόμα = τετατέτ 
τερματίας = σκόρερ 
τραπεζοκόμος = γκαρσόνι 
χειροκομία = μανικιούρ 
ωκυδρόμος = σπρίντερ 

Δ.Π. 
 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

1
PT έλα κι εσύ 

1.   exact / inexact equivalence 
Μετά από ερώτημα του μέλους του ΓΕΣΥ Κατερίνας Τοράκη, 
εξετάστηκαν οι όροι του θεματικού πεδίου 〈τεκμηρίωση〉 (επιτροπή 
ΕΛΟΤ/ΤΕ22): 

exact equivalence 
inexact equivalence, near-equivalence 

Ενώ για τον πρώτο όρο η απόφαση ήταν άμεση: ακριβής 
ισοδυναμία, για τον δεύτερο έγινε αρκετή συζήτηση. Εξετάστηκαν 
οι αποδόσεις:μη ακριβής ισοδυναμία, ανακριβής ισοδυναμία, 
οιονεί ισοδυναμία, εγγύς ισοδυναμία, σχεδόν ισοδυναμία, 
παρισοδυναμία και επελέγησαν, τελικά: ως προτιμώμενος όρος η 
ανακριβής ισοδυναμία και ως δεκτός συνώνυμος όρος η μη 
ακριβής ισοδυναμία. 
Ειδικά οι αποδόσεις οιονεί ισοδυναμία και παρισοδυναμία 
απορρίφθηκαν δεδομένου ότι ήδη υπάρχουν οι αγγλικοί όροι quasi-
equivalence και para-equivalence που δεσμεύουν ισοδύναμους 
ελληνικούς όρους για άλλες έννοιες. Ώστε: 

exact equivalence     ακριβής ισοδυναμία 
inexact equivalence  ανακριβής ισοδυναμία, μη ακριβής 

ισοδυναμία  

                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

2.   εικονοσκέψεις και λεξισκέψεις 
Εξετάστηκε ερώτημα που τέθηκε στο Translatum.gr για τον όρο 
imaginal thinking. 

Μελετήθηκαν οι ορισμοί: 

Imaginal thinking is thinking in a multi-dimensional associative 
structure of “images” in time and space. Often, the 
structure has visual aspects, hence the term 
imaginal thinking. The image can be connected to 
sounds, feelings or other sensory impressions. In 
that case imaginal thinking is an associative 

structure of experiences, perceptions or pieces of imagination. 
Imaginal thinking is the way of thinking that includes our intuition 
and our creativity. 

 
Verbal thinking is thinking via a chain of words and 
notions, sequenced according to a logical structure. 
There is no obvious link to personal sensory 

impressions. It is the accepted form of scientific reasoning, and is 
associated with the left side of the brain. 
 
Imaginal thinking can be connected to “visual-spatial learning”. 
We have chosen to use the term “verbal thinking,” because that 
opposes relatively clearly with “imaginal thinking.” One may also 
rightly call it “thinking in notions,” “sequential thinking” or “concept 
thinking.” 

και υιοθετήθηκαν οι αποδόσεις: 
 

imaginal thought  εικονόσκεψη 
imaginal thinking  εικονοσκεψία 
verbal thought  λεξίσκεψη 
verbal  thinking  λεξισκεψία 

 

3.   Οι όροι κλίνονται, αλλά δεν σπάνε! 
Για το ερώτημα του μέλους της ΕΛΕΤΟ Κατερίνας Χρηστάκη:  

Η συσκευή iOS σας ή η συσκευή σας iOS; 

υιοθετήθηκε η απάντηση: 

Ο κανόνας είναι: Οι όροι κλίνονται, αλλά δεν σπάνε! 
π.χ. 

Όροι:  συσκευή iOS, συσκευή κλιματισμού, γυαλιά ηλίου, 
κινητό τηλέφωνο, αριθμός διαβατηρίου, αριθμός 
φορολογικού μητρώου, κάρτα απεριορίστων 
διαδρομών, ... 

Με τα κτητικά:  
 η συσκευή iOS σας, της συσκευής κλιματισμού μας, 

των γυαλιών ηλίου σου, το κινητό τηλέφωνό του, ο 
αριθμός διαβατηρίου της, του αριθμού φορολογικού 
μητρώου σου, οι κάρτες απεριορίστων διαδρομών μας, 
... 

Αυτός ο κανόνας είναι κανόνας της Ορολογίας και απορρέει 
από το γεγονός ότι κάθε όρος παριστάνει μία συγκεκριμένη 
έννοια που δεν μπορεί να χωριστεί στη μέση.  
 

 
4.   Σχολιασμός λεξικού όρων που 
χρησιμοποιούνται στη μετρολογία 

Το ΓΕΣΥ ενέκρινε τον πίνακα με τις παρατηρήσεις και τις 
διορθώσεις–βελτιώσεις–προτάσεις που υπέβαλαν ο πρόεδρος 
της ΕΛΕΤΟ Κ. Βαλεοντής και ο Γενικός Γραμματέας Γ. Τσιάμας 
για τους όρους του Σχεδίου του «Αγγλοελληνικού λεξικού όρων 
που χρησιμοποιούνται στη μετρολογία» της HellasLab, το οποίο 
τέθηκε υπόψη της ΕΛΕΤΟ. Με τις προτάσεις αυτές οι αντίστοιχοι 
όροι υιοθετούνται και από το ΓΕΣΥ. 
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5.   Σχολιασμός γλωσσαρίου όρων 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης 

Το ΓΕΣΥ ενέκρινε το κείμενο που έστειλε ο πρόεδρος 
Κ. Βαλεοντής με τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά του για τους 
όρους του Σχεδίου του «Γλωσσαρίου όρων αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης».  
Στον πίνακα του κειμένου αυτού έχει προστεθεί, από τον πρόεδρο, 
χωριστή στήλη με τον προτεινόμενο ελληνικο όρο. Με τις 
προτάσεις αυτές οι αντίστοιχοι όροι υιοθετούνται και από το ΓΕΣΥ. 

6.   Όροι που προτάθηκαν στο ΕΔΟ και 
εγκρίθηκαν από το ΓΕΣΥ  

α. Σχετικά με τον όρο scouring, που τέθηκε στην βικιομάδα 
Τεχνολογία του Δικτύου Ορολογίας με αρχικές προτάσεις 
απόδοσής του:  α) καθαρισμός δια τριβής, β) βούρτσισμα, γ) 
ξέση 
το ΓΕΣΥ ενέκρινε την πρόταση του προέδρου (που είχε λάβει 
μέρος στη σχετική συζήτηση) για τους ακόλουθους όρους: 

scour  αποτρίβω 
scouring  απότριψη, αποτριβή  

 
Στη συζήτηση του ΕΔΟ η προταθείσα απόδοση απόξεση 
απορρίφθηκε με το σκεπτικό ότι: 
η «απόξεση» είναι είδος «ξέσης» (<ξέω), δηλαδή είναι πρώτι-
στα «ξύσιμο, γλυφή, σκάλισμα», ενώ η «αποτριβή»/«απότριψη» 
είναι είδος «τριβής»/«τρίψης», δηλαδή είναι πρώτιστα «τριβή, 
τρίψιμο 
Η τελική επιλογή του μεταφραστή μετά τη συζήτηση στο ΕΔΟ 
ήταν η αποτριβή. 

β. Στο ερώτημα που τέθηκε στην Ομάδα Τεχνολογία του ΕΔΟ για 
τη λείανση των σιδηροτροχιών με τη μέθοδο (acoustic) 
grinding, μετά την τεκμηριωμένη πρόταση του προέδρου 
υιοθετήθηκε η απόδοση:  

(acoustic) grinding  (ακουστική) λείανση 
 

γ. Εγκρίνεται η πρόταση του προέδρου που δόθηκε ως απάντηση 
στο ερώτημα που τέθηκε στην Ομάδα Τεχνολογία του ΕΔΟ για 
τον όρο empty beam στη φασματοσκοπία: 

baseline correction  διόρθωση γραμμής βάσης   
( =  διόρθωση του μηδενός του οργάνου) 

empty beam  κενή δέσμη, δέσμη μέσω κενού δείγματος  
( = δέσμη με κενό δείγμα ή χωρίς καθόλου 
δείγμα δοκιμαζόμενου υλικού) 

empty beam path  διαδρομή κενής δέσμης, διαδρομή 
δέσμης μέσω κενού δείγματος 

 
δ. Εγκρίνεται ο ακόλουθος πίνακας όρων 〈ακουστικής〉, 〈τηλεπι-

κοινωνιών〉 και 〈λέιζερ〉 που προτάθηκαν από τον πρόεδρο σε 
ερώτημα με τίτλο «Ορολογία LASER» που τέθηκε στην Ομάδα 
Τεχνολογία του ΕΔΟ: 

Αγγλικός όρος Ελληνικός όρος 
continuous operation συνεχής λειτουργία 
100% duty cycle κύκλος δράσης 100 % 
free-field Source Level, 
SLRMS 

στάθμη πηγής ελεύθερου 
πεδίου 

radiated free-field Source 
Level, radiated SLRMS 

ακτινοβολούμενη στάθμη 
πηγής ελεύθερου πεδίου, 
ακτινοβολούμενη SLRMS 

reference (1 µPa), re ως προς (1 µPa) 
transmitting voltage 
response, TVR 

απόκριση τάσης εκπομπής 

maximum transmitting 
voltage response, 
maximum TVR 

μέγιστη απόκριση τάσης 
εκπομπής, μέγιστη TVR 

maximum response axis άξονας μέγιστης απόκρισης 
far field μακρινό πεδίο 
acoustic projector ακουστικός προβολέας 
source level στάθμη πηγής 
driving voltage οδηγός τάση 
streak camera αστραπιαία μηχανή λήψης, 

αστραπιαία κάμερα 

electronic streak camera ηλεκτρονική αστραπιαία 
μηχανή λήψης, ηλεκτρονική 
αστραπιαία κάμερα 

temporal resolution χρονική διακριτική ικανότητα 
laser induced damage 
threshold, LIDT 

κατώφλιο βλάβης από 
ακτινοβολία λέιζερ 

optical mirror οπτικό κάτοπτρο 
transmissive optical 
component 

μεταδοτικό οπτικό εξάρτημα 

transmissive electro-
optical component 

μεταδοτικό ηλεκτροοπτικό 
εξάρτημα 

partially transmissive 
optical component 

μερικώς μεταδοτικό οπτικό 
εξάρτημα 

partially transmissive 
electro-optical component 

μερικώς μεταδοτικό 
ηλεκτροοπτικό εξάρτημα 

fused tapered fibre 
combiner 

τηκτός κολουροκωνικός 
συνδυαστής οπτικών ινών 

multi-layer dielectric 
grating, MLD 

πολυστρωματικό διηλεκτρικό 
φράγμα 

multimode to multimode 
fused tapered fibre 
combiner 

τηκτός κολουροκωνικός 
συνδυαστής πολύτροπης με 
πολύτροπη οπτική ίνα 

insertion   loss απώλεια παρεμβολής 
continuous wave, CW συνεχές κύμα 
output power ισχύς εξόδου 
continuous wave output 
power, CW output power 

ισχύς εξόδου συνεχούς 
κύματος, ισχύς εξόδου CW 

rated continuous wave 
output power, rated CW 
output power 

διαβαθμισμένη ισχύς εξόδου 
συνεχούς κύματος,  
διαβαθμισμένη ισχύς εξόδου 
CW 

total average output power ολική μέση ισχύς εξόδου 
rated total average output 
power 

διαβαθμισμένη ολική μέση 
ισχύς εξόδου 

single mode core μονότροπος πυρήνας 
single mode to multimode 
fused tapered fibre 
combiner 

τηκτός κολουροκωνικός 
συνδυαστής μονότροπης με 
πολύτροπη οπτική ίνα 

double-clad fibre οπτική ίνα διπλού μανδύα 
rare-earth-metal doped 
double-clad fibre 

οπτική ίνα διπλού μανδύα με 
μεταλλικές πρόσμείξεις 
σπάνιων γαιών 

numerical aperture, NA αριθμητικό άνοιγμα 
core numerical aperture, 
core NA 

αριθμητικό άνοιγμα πυρήνα, 
NA πυρήνα 

inner glass cladding 
diameter 

εσωτερική διάμετρος υάλινου 
μανδύα 

emission wavelength μήκος κύματος εκπομπής 
end cap τερματικό πώμα 

 

Κ.Β. 
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Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή κειμένων του «Ο» με 
την υποχρέωση αφενός να αναφέρεται η πηγή των κειμένων και 
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Η Γενική Συνέλευση της ΕΛΕΤΟ  

διεξήχθη 
στις 14 Ιουνίου 2016 

Η Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΛΕΤΟ διεξήχθη 
κανονικά στις 14 Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 
18.00-21.00, σε αίθουσα (και εφέτος) του φιλόξενου 
Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου (Ρεθύμνου 2, Αθήνα). 

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εξελέγη και πάλι ο 
«εκ παραδόσεως» πρόεδρος των γενικών συνελεύ-
σεων Παναγιώτης Βαρλάς, ο οποίος και διηύθυνε – 
όπως κάθε φορά – άψογα τις εργασίες. 

Ο Γενικός Γραμματέας Γιώργος Τσιάμας και ο 
Πρόεδρος Κώστας Βαλεοντής παρουσίασαν τα 
πεπραγμένα του 2015, για το Διοικητικό Συμβούλιο ο 
πρώτος και για το Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο 
(ΓΕΣΥ) ο δεύτερος· η Βοηθός Ταμία Πηνελόπη 
Παπαδοπούλου παρουσίασε τον οικονομικό 
απολογισμό του 2015, τον οικονομικό απολογισμό του 
10ου Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» και 
τον προϋπολογισμό του 2016 και ο πρόεδρος της 
Ελεγκτικής Επιτροπής Σπύρος Βουλόδημος διάβασε 
την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. Διανεμήθηκαν 
φωτοαντίγραφα όλων των κειμένων και η ΓΣ ενέκρινε 
ομόφωνα τα πεπραγμένα και τους απολογισμούς. 

Στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ [ιστοσελίδα: «Άλλες 
εκδηλώσεις» (http://www.eleto.gr/gr/otherevents.htm)] 
έχουν αναρτηθεί (όπως κάθε φορά) η επιστολή 
σύγκλησης, ο απολογισμός του ΔΣ, ο απολογισμός 
του ΓΕΣΥ και ο κατάλογος των συμμετασχόντων 
μελών. 

Με την ευκαιρία της Γενικής Συνέλευσης και την 
τακτοποίηση των συνδρομών των παρόντων μελών, 
συντάχθηκε και αναρτήθηκε ο τρέχων Κατάλογος των 
ενεργών μελών της ΕΛΕΤΟ. (http://www.eleto.gr/ 
download/Members/ListOfActiveMembers_GR.pdf)   

Σύμφωνα με το καταστατικό, τα μέλη που οφείλουν 
συνδρομές πέραν των τριών ετών θεωρούνται αδρανή 
μέλη και δεν συμπεριλαμβάνονται στον Κατάλογο των 
ενεργών μελών. 

το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
 

EL-Term: Η ελληνική βικισελίδα στην 
διοργανική ορολογική ιστόθυρα EurTerm 

της ΕΕ 
Η ΕΛΕΤΟ ανταποκρίθηκε στην πρόταση της Μονάδας 
Συντονισμού Ορολογίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(TermCoord), μερίμνη της οποίας οι ορολογικοί πόροι της 
ΕΛΕΤΟ είναι πλέον διαθέσιμοι σε όλο το μεταφραστικό 
προσωπικό της ΕΕ μέσω της EL-Term, της ελληνικής 
βικισελίδας της διοργανικής ορολογικής ιστόθυρας της ΕΕ 
 EurTerm (https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpa
ge.action?pageId=143706131) 
Συγκεκριμένα, μέσω της βικισελίδας αυτής, επιτυγχάνεται 
πρόσβαση  
– στις Βάσεις όρων της ΕΛΕΤΟ 

(http://www.eleto.gr/gr/termbases.htm)  
– στα Λεξικά και Γλωσσάρια 

(http://www.eleto.gr/gr/LexicaAndGlossaries.htm) και  
– στο Αγγλοελληνικό Γλωσσάριο Όρων «Όροι στα Φόρα» 

(http://www.eleto.gr/gr/TermsOnFora.htm)  
Κ.Β. 

Η Μεταφραστική Μνήμη (DGT-TM)  
της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης  

της ΕΕ διατίθεται στο κοινό 
Όπως ανακοινώθηκε από το Γραφείο Αθηνών της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 
«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει στο κοινό τη 
Μεταφραστική Μνήμη (DGT-TM) της Γενικής Διεύθυνσης 
Μετάφρασης. Πρόκειται για την ανανεωμένη έκδοση του 
2016 που περιλαμβάνει 100 εκατ. μεταφραστικές μονάδες 
ή 1,65 δισ. λέξεις με το «κοινοτικό κεκτημένο» στις 24 
επίσημες γλώσσες συμπεριλαμβανομένων και των 
ελληνικών. Διατίθεται από το Κοινό Κέντρο Ερευνών 
(ΚΚΕρ) στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/jrc/en/languag
e-technologies/dgt-translation-memory. ή μέσω της πύλης 
της ΕΕ για τα ανοικτά δεδομένα στη διεύθυνση: http://open-
data.europa.eu. 
Περισσότερες πληροφορίες: Παναγιώτης Αλεβαντής, DGT-
ATHENS@ec.europa.eu (τηλ. 210-7272-133, κιν. 69-7428-
9919).» 

Κ.Β. 
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Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με την Ορολογία 
(Διαρκής Κατάλογος του «Ο») 

Ο κατάλογος Συνεδρίων/Συμποσίων/Σεμιναρίων που δημοσιεύεται 
παρακάτω περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν σχέση με Ορολογία 
και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, ή έχουν πρόσφατα 
διεξαχθεί, καθώς και άλλα ορολογικά νέα. Η πληροφόρηση του «Ο» 
για τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή 
ηλεκτρονική ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές 
Κέντρο Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/), 
και από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-
aet.net ), των οποίων η ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
1. Κροατική Ιστόθυρα Ορολογίας (Croatian Terminology Portal: 

http://struna.ihjj.hr/en/about/?utm_source=EAFT-AET&utm_ 
campaign=16c178f19b-EAFT_Newsletter_61_EN&utm_ 
medium=email&utm_term=0_da1950f450-16c178f19b-
27178585  

2. Επιγραμμικό λεξικό της Termcat με τις κατασημάνσεις των 
ειδών πεταλούδας που υπάρχουν στα εδάφη όπου ομιλείται 
η καταλανική, (http://termcat.us10.list-manage2.com/track/ 
click?u=7cd8149438b3eb88893ce2987&id=dde8a9fbeb&e=f7
b56cb749 

3. Επιγραμμικό λεξικό Consulteca της TERMCAT (http:// 
www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/207/Presentacio/ 

4. Δημοσίευση από την Termcat της συλλογής Terminologia de 
les curses populars (‘Terminology of Popular Races’)  

5. Διεθνές Θερινό Σχολείο Ορολογίας 2016 (International 
Terminology Summer School 2016 – early bird registration) 
που θα λετουργήσει από 11 ως 15 Ιουλίου 2016 στη Βιέννη. 
(http://termcat.us10.list-manage.com/track/click?u=7cd 
8149438b3eb88893ce2987&id=fd8ba919d6&e=f7b56cb749)  

6. Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας «Αριστοτελική Φιλοσοφία», 
Αθήνα,10–20 Ιουλίου 2016. (http://www.wcp2016.gr/)  

7. Ετήσια Σύνοδος των Μεσογειακών Επιμελητών και 
Μεταφραστών (ΜΕΤΜ16) στις 13–15 Οκτωβρίου 2016 στην 
Ισπανία (Mediterranean Editors and Translators Annual 
Meeting, Centre Tarraconense "El Seminari", Tarragona, 
Spain, http://www.metmeetings.org/en/presentation:802) 

8. Συνέδριο Terminology at the Beginning of the New Century: 
Theoretical and Practical Aspects (TBNC-2016), 15-16 Σεπτ,, 
2016, Rivne, Ουκρανία. 

9. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Φόρουμ «Μετάφραση για την 
Ευρώπη», Βρυξέλλες, 27 και 28 Οκτωβρίου 2016. Το φετινό 
θέμα είναι «Adapt and thrive: changes in the world of 
translation technologies». (http://ec.europa.eu/dgs/ 
translation/programmes/translating_europe/documents/tef_201
6/tef_2016_call_en.pdf  

10. 14ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο WordWorld 2016 
«Προβλήματα της ουκρανικής ορολογίας» 29 Σεπτ. 2016 έως 
1 Οκτωβρίου 2016, L’viv, Ουκρανία (XIV International 
Scientific Conference “Problems of Ukrainian terminology” 
(WordWorld 2016), Polytechnic National University L’viv 
(Ukraine) from September 29 to October 1, 2016). 

11. 8η Σύνοδος Κορυφής για την Ορολογία (VIII EAFT Summit, 14-
15 Νοεμβρίου 2016, Luxembourg, Luxembourg (http:// 
termcoord.eu/events/eaft-summit-2016/?ct=t(EAFT_Newsletter 
_68_EN) 

12. Εργομήγυρη Journée d’étude TOTh, 25 Νοεμβρίου 2016, 
Université Sorbonne-Paris-Cité (Paris-Diderot) με θέμα La 
néologie en terminologie (http://www.porphyre.org/ 
workshop-toth/2016)  

13. Συνέδριο «2016 Federated Conference on Computer Science 
and Information Systems (FedCSIS)», Gdansk, Poland, 11-14 
September, 2016 (www.fedcsis.org και www.ieee.org: 
http://tinyurl.com/FedCSIS-on-IEEE-2016) 

Κ.Β. 
 

Έχουν εκδοθεί τα Πρακτικά της 7ης Συνόδου 
Κορυφής για την Ορολογία 

Τα Πρακτικά της 7ης Συνόδου Κορυφής για την Ορολογία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορολογίας (EAFT), με θέμα “How does social 
networking affect terminology work?”, έχουν εκδοθεί ως ηλεκτρονικό 
αρχείο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Termcat: 

http://www.termcat.cat/docs/AET/Pdf/VII-Cimera-AET-
2014_Actes.pdf?ct=t(EAFT_Newsletter_70), 
ενώ έντυπα αντίτυπα θα διανεμηθούν στα μέλη της EAFT τα οποία 
θα συμμετάσχουν στην 8η Σύνοδο Κορυφής, που θα γίνει τον 
Νοέμβριο 2016, στο Λουξεμβούργο (Βλέπε Συνέδρια). 

Κ.Β. 
 

Γλωσσάριο γλωσσολογικών όρων  
στο Ίντερνετ 

 
Ο υπερσύνδεσμος για το Γλωσσάριο γλωσσολογικών όρων που 
έστειλε στο Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας (ΕΔΟ) ο γλωσσολόγος 
Γιώργος Ξυδόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Γλωσσολογίας, 
στο Τμήμα  Φιλολογίας του Πανεπιστημιου Πατρών και μέλος της 
Επιστημονικής Επιτροπής του ΕΔΟ, είναι: 
http://users.uoi.gr/gjxydo/lexicon/glossary.html 

Κ.Β. 

 
backronym:  αντακρώνυμο 

Μια απόφαση του 2010 που δεν είχε 
δημοσιευτεί στο Ορόγραμμα 

Η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1, συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ, στο 
έγγραφό της 369-Σ126 (2-7-2010), εξέτασε το θέμα της ἐννοιας 
«backronym» και του αντίστοχου όρου. Δίνεται παρακάτω το 
σκεπτικό και η απόφασή της, η οποία στη συνέχεια υποβλήθηκε 
στην επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ21 και τέλος δίνεται η απόφαση της ΤΕ21. 
Σκεπτικό 

Ορισμός της έννοιας «acronym – ακρώνυμο» (ΕΛΟΤ 561-1): 

ακρώνυμο (< άκρο + όνυμα/όνομα) 
συντομομορφή που σχηματίζεται από τα αρχικά 
γράμματα των συστατικών στοιχείων της πλήρους μορφής 
της κατασήμανσης ή από συλλαβές της πλήρους μορφής 
και προφέρεται συλλαβικά 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Παραδείγματα ακρωνύμων: ΟΤΕ /οτέ/ (Οργανισμός 
Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος), ΑΣΕΠ /ασέπ/ (Ανώτατο Συμβούλιο 
Επιλογής Προσωπικού), ΤΑΧΥΚΩΔ /ταχικόδ/ (ταχυδρομικός 
κώδικας), ΥΠΕΧΩΔΕ /ιπεχοδέ/ (Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων). 

 
Ορισμός της έννοιας «backronym»: 

backronym (σύμμειγμα από τις λέξεις back και acronym) 
πολυλεκτική κατασήμανση (σύμπλοκος όρος) από την 
οποία προκύπτει ως ακρώνυμο δεδομένη λέξη 

 
Εάν τη συντόμευση της ακρωνυμίας παραστήσουμε με την (υπό 
ευρείαν έννοιαν) «συνάρτηση» f έχουμε: 

f (πλήρες όνομα) = ακρώνυμο ή 
f (πληρώνυμο) = ακρώνυμο 

η αντίστροφη συνάρτηση είναι η ανάπτυξη: 
f-1 (ακρώνυμο) = πλήρες όνομα, πληρώνυμο 

Με την αντίστροφη συνάρτηση f-1 γίνεται αντιστροφή της 
ενέργειας της συντόμευσης και επιστροφή σε μία επιλεγμένη 
πλήρη μορφή (πλήρες όνομα, πληρώνυμο).  
Η λειτουργία γίνεται προς τα πίσω με την επινόηση λέξεων 
τμήματα των οποίων μπορούν να σχηματίσουν το ακρώνυμο. 
Για λόγους συνέπειας, το δεύτερο συνθετικό του αναζητούμενου 
όρου θα είναι το όνυμα/όνομα, το οποίο στη σύνθεσή του γίνεται 
–ώνυμο. 
Προτάσεις που εξετάστηκαν: 

backronym  οπισθώνυμο (σύνθεση των λέξεων όπισθ-εν και 
όνυμα /όνομα) 

 αντιακρώνυμο /αντακρώνυμο (σύνθεση των 
λέξεων αντι και ακρώνυμο) 

 αντιστροφώνυμο (σύνθεση των λέξεων 
αντιστροφ-ή και όνυμα /όνομα) 

 επιστροφώνυμο (σύνθεση των λέξεων 
επιστροφ-ή και όνυμα /όνομα) 
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Απόφαση της Ομάδας ΤΕ48/ΟΕ1 που υποβλήθηκε στην 
Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ21: 

backronym  οπισθώνυμο (σύνθεση των λέξεων όπισθ-εν και 
όνυμα /όνομα) 

 αντιακρώνυμο /αντακρώνυμο (σύνθεση των 
λέξεων αντι και ακρώνυμο) 

Απόφαση της Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ21 (85η Συνεδρίαση, 
15/7/2010) 

Η Επιτροπή ΤΕ21 επέλεξε την απόδοση: 
backronym  αντακρώνυμο 

Πληρέστερος ορισμός του «αντακρωνύμου»: 

αντακρώνυμο 
πολυλεκτική μορφή από την οποία προκύπτει ως 
ακρώνυμο δεδομένη λέξη 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Η πολυλεκτική μορφή μπορεί να είναι 
πολυλεκτικός όρος ή φράση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 – Η δεδομένη λέξη μπορεί, η ίδια, να ειναι 
συντομομορφή (ακρώνυμο, αρκτικόλεξο, συντομογραφία, ...) 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 – Στην περίπτωση που η δεδομένη λέξη είναι ήδη 
ακρώνυμο η αντίστοιχη πλήρης μορφή είναι το πρωταρχικό, 
και φυσικά το μόνο ορθό, αντακρώνυμό της. 

 
Παραδείγματα (ελληνικά και αγγλικά): 

Σοβαρά, ορθά: 

Φιλίππου Αδελφοί Γαλακτοκομικαί Επιχειρήσεις  ΦΑΓΕ (< φάγε) 
Πανεργατικό Αγωνιστικό ΜΕτωπο  ΠΑΜΕ (< πάμε) 
ΛΑϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός  ΛΑΟΣ (< λαός) 
Client–server Open Development Environment  CODE (code) 
European Radio MΕssaging System  ERMES (Hermes) 

Σοβαρά, εσφαλμένα: 

Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων  ΣΕΒ (Σύνδεσμος Ελληνικών 
Βιομηχανιών) 

International Standards Organization  ISO (International 
Organization for Standardization) 

Διασκεδαστικά: 

Δεν Έχουμε Ηλεκτρικό  ΔΕΗ (Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού) 
Ούτε Τηλέφωνο Έχουμε  ΟΤΕ (Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών 

Ελλάδος) 
Έχουμε Όμως Τουρισμό  ΕΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός 

Τουρισμού) 
Όταν Έχουμε Σχολείο Βαριέμαι  ΟΕΣΒ (Οργανισμός Εκδόσεως 

Σχολικών Βιβλίων) 
It Still Does Nothing  ISDN (Integrated Services Digital Network) 

Κ.Β. 
 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

1
PT έλα κι εσύ 

1.   Όροι από το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 9001 
Όροι από το γλωσσάριο του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 9001 
(στο οποίο συνέβαλε και η ΕΛΕΤΟ): 
 

awareness ενημερότητα*2, επίγνωση*, 
ευαισθητοποίηση 

be aware of έχω επίγνωση  
benchmarking συγκριτική αξιολόγηση, 

αρεικρίνηση 
breakthrough change καταλυτική αλλαγή 
burnout επαγγελματική εξουθένωση 
burnout prevention πρόληψη της επαγγελματικής 

εξουθένωσης 
compatibility συμβατότητα 
continual improvement συνεχής βελτίωση 
contractual obligations συμβατικές υποχρεώσεις  

                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
2  Οι όροι που φέρουν αστερίσκο (*) έχουν προστεθεί από το ΓΕΣΥ. 

control of changes έλεγχος μεταβολών 
customer communication επικοινωνία με τους πελάτες 
customer focus εστίαση στον πελάτη 
customer satisfaction ικανοποίηση πελατών 
disposition απόθεση, τελική διάθεση 
effectiveness αποτελεσματικότητα 
evidence-based decision 
making 

λήψη αποφάσεων βάσει 
τεκμηρίων 

external provider εξωτερικός πάροχος 
hardware υλισμικό 
intangible product άυλο προϊόν 
intended results  επιδιωκόμενα αποτελέσματα  
interested party ενδιαφερόμενο μέρος 
normative references τυποποιητικές παραπομπές 
PDCA cycle κύκλος βελτίωσης,  

κύκλος ΣΕΕΒ* 
Plan-Do-Check-Act, 
PDCA* 

Σχεδιάζω-Εκτελώ-Ελέγχω-
Βελτιώνω,  
Σχεδιασμός–Εκτέλεση–
Εξέλεγχος–Βελτίωση*, ΣΕΕΒ* 

preservation διατήρηση, διαφύλαξη* 
preventive tool εργαλείο πρόληψης 
process approach διεργασιακή προσέγγιση 
processed materials επεξεργασμένα υλικά 
purchased product αγοραζόμενο προϊόν  
quality policy  πολιτική ποιότητας 
raise awareness* ευαισθητοποιώ* 
raising awareness* ευαισθητοποίηση* 
retain διατηρώ 
retention διατήρηση 
revalidation επανεπικύρωση 
risk level στάθμη διακινδύνευσης 
risk management διαχείριση διακινδύνευσης 
self-assessment αυτοαξιολόγηση 
software λογισμικό 
tangible product υλικό προϊόν, απτό προϊόν 
transportation resources πόροι μεταφοράς 
unique identification μονοσήμαντη  ταυτοποίηση 

 

2.   Τα ρἠματα maintain – retain – preserve 
  και τα ελληνικά ισοδύναμά τους στην 

τυποποίηση 
Μετά από ερώτημα που έθεσε ο Γ. Μπαμόπουλος (ΕΛΟΤ) για τις 
αποδόσεις των αγγλικών ρημάτων maintain, retain, preserve 
στην τυποποίηση, εξετάστηκαν και υιοθετήθηκαν οι αποδόσεις: 

maintain  τηρώ, διατηρώ, συντηρώ 
retain  διατηρώ, κρατώ, διακρατώ 
preserve  διαφυλάσσω 

 

3. social tagging  κοινωνική δεικτοδότηση 
Μετά το ερώτημα της Κ. Τοράκη σχετικά με τους όρους tag, 
tagging και συγκεκριμένα για την έννοια «social tagging»: 
 

social tagging (the practice of generating electronic tags or 
keywords by users rather than specialists as a way to classify 
and describe online content) 

 
έγινε συζήτηση και υιοθετήθηκε ο ελληνικός ισοδύναμος όρος: 

social tagging  κοινωνική δεικτοδότηση 

 4.   compliance  συμμόρφωση, συμφωνία 
conformity  συμμόρφωση 

Σχετικά με ερώτημα της Μαρίας Πιτσίκα για τον όρο compliance 
στον τομέα της πιστοποίησης, έγινε μια επισκόπηση στους όρους 
της Βάσης TELETERM που περιλαμβάνουν συνθετικό 
compliance, όπου αυτό αποδίδεται είτε ως συμμόρφωση είτε ως 
συμφωνία. Για το συγκεκριμένο συγκείμενο προτάθηκε η 
απόδοση: 

compliance or non-compliance (with the criterion)  
συμφωνία ή μη συμφωνία (με το κριτήριο) 
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Σημειωτέον ότι στη Βάση υπάρχει και πλήθος όρων με συνθετικό 
conformity. Σε όλους το ελληνικό ισοδύναμο είναι συμμόρφωση. 

5.   qualifier  προσδιοριστικό 
Σχετικά με το ερώτημα της Κατερίνας Τοράκη και την πρότασή της 
για τον όρο qualifier στην 〈τεκμηρίωση〉 έγινε δεκτή η δεύτερη 
απόδοση που πρότεινε: 

qualifier  προσδιοριστικό 
(κατ’ αναλογίαν προς τον όρο: 

identifier  αναγνωριστικό) 

6.   legal, legislative, regulatory, normative και 
statutory και τα ελληνικά ισοδύναμά τους 

Μετά το ηλ-μήνυμα του Γ. Μπαμόπουλου για τα ελληνικά 
ισοδύναμα των αγγλικών επιθέτων legal, statutory, regulatory, 
στους σύμπλοκους όρους: legal requirements, statutory 
requirements και regulatory requirements 
εξετάστηκαν οι αποδόσεις: 

legal  νομικός 
legislative  νομοθετικός 
regulatory  κανονιστικός  
normative  τυποποιητικός 

ενώ statutory  νομοθετικός, νομοθεσίας, καταστατικός 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση: 

statutory requirements  απαιτήσεις νομοθεσίας 
legal requirements  νομικές απαιτήσεις 
regulatory requirements  κανονιστικές απαιτήσεις 

7.   data lake  λίμνη δεδομένων 
Σχετικά με τον όρο data lake (ηλ-αλληλογραφία Σαράντου 
Καπιδάκη – Κ. Τοράκη και προέδρου του ΓΕΣΥ) εγκρίθηκε η 
απόδοση: 

data lake  λίμνη δεδομένων 

8.   decision-making,  decision-maker 
Σχετικά με το ερώτημα του Νίκου Βιταντζάκη για την ορθότητα της 
φράσης «λήπτης μιας απόφασης», εγκρίθηκε η απάντηση του 
προέδρου και οι αποδόσεις της TELETERM: 

decision-making  λήψη αποφάσεων 
decision-maker  ο λαμβάνων αποφάσεις, ο αποφασίζων 

9.   back-translation  επίστροφη 
μετάφραση, μετάφραση επιστροφής 

Ύστερα από ερώτημα της Ευδοξίας Ρέντα, ενεργού μέλους της 
ΕΛΕΤΟ, για επιλογή ελληνικού ισοδύναμου όρου προς τον αγγλικό 
όρο back-translation από τους κυκλοφορούντες ελληνικούς όρους: 
αντίστροφη μετάφραση, αναμετάφραση, επαναμετάφραση, 
ανάδρομη μετάφραση, αντιμετάφραση, ανάστροφη μετάφραση, 
... 
μελετήθηκε σε βάθος το θέμα, με τη βοήθεια του Λεξικού της Κοινής 
Νεοελληνικής (Ιδρ. Τριανταφυλλίδη) και του Μεγάλου Λεξικού της 
Ελληνικής Γλώσσης του Δ. Δημητράκου,  
Ορισμός της έννοιας: 

Back Translation is the process of translating a document that 
has already been translated into a foreign language back to the 
original language – preferably by an independent translator 

 
Σχόλια: 
αντίστροφη μετάφραση: Όχι. Έτσι έχει κατασημανθεί η 

μετάφραση από τη μητρική γλώσσα σε ξένη γλώσσα 
ανάδρομη και ανάστροφη:  Όχι· δείχνουν αντίθετη φορά μεταξύ 

δύο γλωσσών, όχι όμως και καθαυτήν την αναστροφή. 
(επ)αναμετάφραση: Όχι. Σημαίνει εκ νέου μετάφραση του ίδιου 

πρωτοτύπου. 
αντιμετάφραση: Όχι. Δείχνει αντίθεση προς την μετάφραση 
 

Θα μπορούσε να είναι:  
μετάφραση: μεταφορά από την ξένη γλώσσα L2 (πρωτότυπο) 

προς τη μητρική γλώσσα L1 (μετάφρασμα) 
επιμετάφραση: μετάφραση του μεταφράσματος από τη γλώσσα 

L1 σε άλλη γλώσσα (επιμετάφρασμα) 
αντεπιμετάφραση: επιμετάφραση προς τη γλώσσα L2 

(αντεπιμετάφρασμα) 
 
Εξετάστηκαν οι υποψήφιοι όροι:  
 
ετερόπτωτα δίλεκτα: μετάφραση αναστροφής, μετάφραση 

αντεπιστροφής, μετάφραση παλιννόστησης 
ομοιόπτωτα δίλεκτα: παλίνδρομη μετάφραση, αντεπίστροφη 

μετάφραση 
μονόλεκτο: αντεπιμετάφραση 
 
και επελέγησαν τελικά οι όροι: 

back-translation    επίστροφη μετάφραση,  
μετάφραση επιστροφής 

10.   reporting of statistics  αναγγελία 
στατιστικών στοιχείων 

Μετά από σχετικό ερώτημα της Κ. Τοράκη υιοθετήθηκαν οι 
ισοδυναμίες όρων: 

collection and reporting of statistics   
συλλογή και αναγγελία στατιστικών στοιχείων 
international reporting of statistics   
διεθνής αναγγελία στατιστικών στοιχείων 

11.   certified translation  πιστοποιημένη 
μετάφραση 

Μετά από πρόταση της Κ. Τοράκη, υιοθετήθηκε η απόδοση:  
certified translation πιστοποιημένη μετάφραση. 

12.   Μια radiation που δεν ειναι ακτινοβολία 
Συζητήθηκαν στο Translatum.gr και υιοθετήθηκαν και από το ΓΕΣΥ 
οι ιατρικοί όροι με συνθετικό radiation που, όμως, δεν πρόκειται 
για ακτινοβολία, αλλά για ακτινική διάταξη: 

auditory radiation  ακουστική ακτίνωση 
thalamic radiation  θαλάμια ακτίνωση 

Κ.Β. 
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  Η TE21, δραστήριο συλλογικό μέλος 

της ΕΛΕΤΟ 

Η επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ21 «Ορολογία 
– Γλωσσικοί πόροι» είναι τεχνική 
επιτροπή του ΕΛΟΤ που λειτουργεί 
για πολλά χρόνια με την ευθύνη του 
ΤΕΕ και ταυτόχρονα είναι και 
ιδρυτικό συλλογικό μέλος της 
ΕΛΕΤΟ. 

Η ΤΕ21 είναι η ελληνική (εθνική) κατοπτρική επιτροπή 
(mirror committee) της τεχνικής επιτροπής (technical 
committee) TC 37 του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης 
(ISO) η οποία φέρει τον τίτλο «Terminology and other 
language and content resources». Στο πλαίσιο αυτό, η ΤΕ21 
παρακολουθεί στενά τις εργασίες της διεθνούς επιτροπής 
και των οργάνων της (υποεπιτροπών και ομάδων εργασίας), 
μελετά, σχολιάζει και ψηφίζει τα Διεθνή Πρότυπα που 
εκπονούν τα όργανα αυτά, εκπροσωπώντας τον ΕΛΟΤ, 
δηλαδή την Ελλάδα ως χώρα μέλος του ISO. Αρκετά από τα 
πρότυπα αυτά η ΤΕ21 τα μεταφέρει στην ελληνική εθνική 
τυποποίηση, εκπονώντας αντίστοιχα ισοδύναμα Ελληνικά 
Πρότυπα, τα οποία εκδίδει ο ΕΛΟΤ, αφού πρώτα τα θέτει σε 
δίμηνο δημόσιο σχολιασμό (δημόσια κρίση). Η σημερινή 
σύνθεση της επιτροπής ΤΕ21 είναι η ακόλουθη: 

Μέλη της ΤΕ21 και 
αναπληρωματικά μέλη 

Παρατηρητές 

Τοράκη Κατερίνα (ΤΕΕ), Συντο-
νίστρια 

Βαλεοντής Κώστας (ΕΛΕΤΟ) 
Γιαννίμπας Διονύσης (ΕΛΕΤΟ) 
Γούτσος Διονύσης (ΕΚΠΑ) 
Καμαριωτάκης Βαγγέλης 

(ΤΕΕ) 
Κατσογιάννου Μαριάννα 

(ΕΛΕΤΟ) 
Κλειδέρη Βίβιαν (ΕΕΦ) 
Κυριακάκου Γεωργία (ΕΕΧ) 
Μαρκαντωνάτου Στέλλα (ΙΕΛ) 
Πανταζάρα Μαβίνα (ΕΚΠΑ) 
Πανταζίδου Μαρίνα (ΕΜΠ) 
Παπασιώπη Νυμφοδώρα 

(ΕΜΠ) 
Σαριδάκης Γιάννης (ΕΛΟΤ) 
Στεφανίδου Άννα (ΕΕΧ) 
Τσιάμας Γεώργιος (ΕΛΕΤΟ) 
Φωτοπούλου Αγγελική (ΙΕΛ) 
Χριστοφίδου Αναστασία 

(Ακαδημία Αθηνών) 

Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 
Άννα (ΑΠΘ) 

Γαβριηλίδου Μαρία (ΙΕΛ) 
Ευσταθίου Κώστας (ΕΕΧ) 
Ιορδανίδου Άννα (Π. Πατρών) 
Κακριδή Μάρω (ΕΚΠΑ) 
Καρδούλη Μαρία (ΕΛΕΤΟ) 
Κουτρούλης Χαράλαμπος 

(ΤΕΙ Κρήτης) 
Κριμπάς Παναγιώτης 

(ΕΛΕΤΟ) 
Μάντζαρη Έλενα (ΕΛΕΤΟ) 
Νικολάου Μαριλένα (Κυπρ. 

Οργ. Τυποποίησης CYS) 
Παπαδοπούλου Πηνελόπη 

(ΕΛΕΤΟ) 
Ράλλη Αγγελική (Πανεπιστ. 

Πατρών) 
Σαραντάκος Νίκος 
Τάσιος Θεοδόσης 

 

Τα Ελληνικά Πρότυπα που έχει εκπονήσει η ΤΕ21 και είναι 
σήμερα σε ισχύ είναι τα ακόλουθα: 
 
ΕΛΟΤ 402:2010
Ορολογική εργασία – Αρχές και μέθοδοι 

ΕΛΟΤ 561-1:2006
Ορολογική εργασία – Λεξιλόγιο – Μέρος 1: Θεωρία και 
εφαρμογή 

ΕΛΟΤ 561-2:2007
Ορολογική εργασία – Λεξιλόγιο – Μέρος 2: Πληροφορικές 
εφαρμογές 

ΕΛΟΤ 562:2011  
Ορολογική εργασία – Εναρµόνιση εννοιών και όρων 

ΕΛΟΤ 1443:2012
Ορολογικές πολιτικές – Ανάπτυξη και υλοποίηση 

ΕΛΟΤ 1445:2014
Αξιολόγηση ορολογικών πόρων – Γενικές έννοιες, αρχές 
και απαιτήσεις 

ΕΛΟΤ 1446:2015
Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση έργων τυπο-
ποίησης ορολογίας 

Επίσης, η ΤΕ21 έχει ολοκληρώσει την επεξεργασία και 
ετοιμάζεται να υποβάλει στον ΕΛΟΤ – για δημόσια κρίση – 
το τελικό κείμενο του προτύπου: 
ΕΛΟΤ 1447 Μεταφρασεοστρεφής ορογραφία  

και επεξεργάζεται το κείμενο του προτύπου :  
ΕΛΟΤ 1455 Σχηματισμός ελληνικών αρκτικολέξων και 

ακρωνύμων. 

Την ΤΕ21 συντονίζει η Κατερίνα Τοράκη, χημικός 
μηχανικός, παλαιό και δραστήριο διευθυντικό στέλεχος του 
ΤΕΕ, με σημαντικό έργο στην τυποποίηση, στην Ορολογία, 
στην τεκμηρίωση και στην βιβλιοθηκονομία, που δεν 
«κρέμασε τα όπλα της» με την συνταξιοδότησή της, αλλά 
εξακολουθεί να εμπνέει και να παρακινεί την επιτροπή και 
σ’ αυτήν την περίοδο, κατά την οποία, ενώ υπάρχει 
σημαντική διεθνής τυποποιητική δραστηριότητα είναι 
δύσκολο να καλυφθεί ακόμη και η στοιχειώδης εθνική 
παρακολούθησή της. 

   
==> 
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Πρέπει να τονιστεί ότι – σήμερα – οι φορείς αδυνατούν 
πλήρως να υποστηρίξουν οικονομικά τις δραστηρότητες της 
επιτροπής. Τα μέλη των επιτροπών τυποποίησης έχουν 
πάψει προ πολλού να λαμβάνουν ακόμα και την 
«συμβολική» αμοιβή της συμμετοχής τους στις συνεδριάσεις 
και προσφέρουν καθαρά εθελοντική εργασία. Ο ΕΛΟΤ, στο 
πλαίσιο του οποίου πραγματοποιείται όλη η δραστηριότητα, 
δεν μπορεί να καλύψει έξοδα συμμετοχής μελών των 
επιτροπών στις συνόδους των διεθνών οργάνων. Το ΤΕΕ, 
στο πλαίσιο της περιστολής δαπανών των τελευταίων ετών, 
αδυνατεί, επίσης, να καλύψει αυτές τις δαπάνες, ενώ η 
ΕΛΕΤΟ, ως επιστημονική ένωση με οικονομικούς πόρους 
μόνο τις συνδρομές των μελών της, δεν έχει τέτοια 
δυνατότητα. Τα μέλη, όμως, που εκπροσωπούν αυτούς 
τους τρεις φορείς «κρατούν στους ώμους τους» ουσιαστικά 
τη λειτουργία της επιτροπής αφενός με την αδιάλειπτη 
παρουσία τους (ΤΕΕ, ΕΛΕΤΟ) στις εργασίες της και 
αφετέρου με την διαδικασιακή υποστήριξή της (ΕΛΟΤ). 

Η συμμετοχή των άλλων φορέων δεν είναι εκτεταμένη ούτε 
σταθερή. Κατά καιρούς δραστηριοποιούνται εξαιρετικά 
κάποια μέλη, ανάλογα με το προσωπικό τους ενδιαφέρον1· 
η εργασία, όμως, της επιτροπής δεν είναι περιστασιακή· 
απαιτεί συνέχεια και συνέπεια και αυτό οι φορείς πρέπει να 
το λαμβάνουν υπόψη, ώστε να ορίζουν εκπροσώπους που 
πραγματικά ενδιαφέρονται για το αντικείμενο, προκειμένου 
να συμμετέχουν ουσιαστικά. Τονίζεται δε ότι το έργο της 
ΤΕ21 δεν είναι να δημιουργεί όρους και να κατασκευάζει 
ορολόγια, αλλά να διατυπώνει/θεσπίζει αρχές και κανόνες 
για την δημιουργία όρων και την κατασκευή ορολογίων. 

Στον ιστότοπο της ΤΕ21 (http://portal.tee.gr/portal/page/ 
portal/SCIENTIFIC_WORK/scient_typopoiisi/epitropes/ELO
T-TE21/aim που επιμελείται η συντονίστρια της επιτροπής, 
βρίσκει κανένας: 

– σημείωμα με το αντικείμενο και τον σκοπό της. 
– την σύνθεσή της 
– εκδηλώσεις που έχει διοργανώσει 
– τα πρότυπα που έχει εκπονήσει, επεξεργάζεται ή έχει 

στο πρόγραμμά της 
– χρήσιμες συνδέσεις 
– επικοινωνία. 

Το 1992, η ΤΕ21, έχοντας ήδη συμμετάσχει στις διαδικασίες 
για την ίδρυση της ΕΛΕΤΟ, διοργάνωσε το διήμερο 
συνέδριο «Τυποποίηση Ορολογίας» που ήταν το πρώτο 
συνέδριο ορολογίας στην Ελλάδα και αποτέλεσε τον 
προάγγελο των ανά διετία συνεδρίων «Ελληνική Γλώσσα 
και Ορολογία» της ΕΛΕΤΟ τα οποία ακολούθησαν αργότερα 
(10 συνέδρια 1997–2015). Πρόσφατα δημιουργήθηκε η 
ιστοσελίδα και αυτού του συνεδρίου στον ιστότοπο της 
ΕΛΕΤΟ, όπου μπορεί να βρει κανένας και όλα τα κείμενα 
των ανακοινώσεων που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο 
αυτό (http://www.eleto.gr/gr/Conference00.html). 

Από τον πρόεδρο της ΕΛΕΤΟ, Κώστα Βαλεοντή, 
εκπρόσωπο της ΕΛΕΤΟ στην ΤΕ21, δημιουργήθηκε η 
τρίγλωσση Βάση όρων TERMTERM (σε πρόγραμμα MS 
Access), στην οποία συγκεντρώθηκαν όλοι οι όροι του 
θεματικού πεδίου της Ορολογίας τους οποίους έχει 
χρησιμοποιήσει η ΤΕ21 στα πρότυπα που έχει εκπονήσει 
τώρα. Η Βάση αυτή διατίθεται δωρεάν στο Ίντερνετ από τον 
ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ, (ιστοσελίδα 
http://www.eleto.gr/gr/termbases.htm). Με ειδικό Μνημόνιο 
Συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ της ΕΛΕΤΟ και του 
Διεθνούς Δικτύου Ορολογίας (TermNet) το μεγαλύτερο 
μέρος των όρων της Βάσης αυτής έχει εισαχθεί στην 
τετράγλωσση (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά) Βάση 
Όρων TermTerm (TermNet και Πανεπιστ. της Κολωνίας) 
                                                 
1  Σημειώνεται ότι τα μέλη των επιτροπών τυποποίησης και ομάδων εργασίας 
ανέκαθεν δεν αρκούσε να είναι απλοί εκπρόσωποι φορέων· έπρεπε και 
πρέπει να είναι γνώστες και να «αγαπούν» πραγματικά το αντικείμενο για 
να συμβάλλουν ουσιαστικά στην τυποποιητική εργασία. 

που την συμβουλεύεται κανένας στην ιστοσελίδα: 
https://gsdemo.sdlproducts.com/multiterm/link.mto?userna
me=termterm&password=33088461632618892699721855
78999391107377287457479&termbase=TermTerm 

Από τη Βάση TERMTERM έχουν εξαχθεί τα 2343 λήμματα 
που έχει σήμερα η Βάση σε ένα τεύχος με τρία τρίγλωσσα 
γλωσσάρια και τον τίτλο Γενικοί και ειδικοί όροι του 
τομέα της Ορολογίας. Το τεύχος αυτό βρίσκεται ήδη στην 
5η έκδοσή του και διατίθεται δωρεάν στην ιστοσελίδα:     
http://www.eleto.gr/download/Bodies/TE21-Terminology 
Terms_GR.pdf  

Όπως προαναφέρθηκε, η ΤΕ21 είναι κατοπτρική επιτροπή 
της επιτροπής TC37 του ISO και είναι επιφορτισμένη να 
παρακολουθεί, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, τις 
εργασίες της τελευταίας, η διάρθρωση της οποίας έχει ως 
εξής: 

ISO/TC 037 "Terminology and other language and 
content resources" 

    ISO/TC 037/AG 00 "Advisory group"  

    ISO/TC 037/JAC 00 "ISO 639 RA Joint Advisory Committee" 

    ISO/TC 037/SC 01 "Principles and methods"  
        ISO/TC 037/SC 01/WG 03 "Principles, methods and 

vocabulary"  

        ISO/TC 037/SC 01/WG 04 "Socioterminology"  

        ISO/TC 037/SC 01/WG 05 "Concept modelling in terminology 
work"  

    ISO/TC 037/SC 02 "Terminographical and lexicographical 
working methods"  

        ISO/TC 037/SC 02/JWG 07 "Joint ISO/TC 37/SC 2 - ISO/TC 
46/SC 4 WG; Revision of ISO 639"  

        ISO/TC 037/SC 02/WG 01 "Language varieties"  

        ISO/TC 037/SC 02/WG 02 "Terminography"  

    ISO/TC 037/SC 03 "Systems to manage terminology, 
knowledge and content"  

        ISO/TC 037/SC 03/WG 01 "Data categories"  

        ISO/TC 037/SC 03/WG 03 "Data interchange"  

        ISO/TC 037/SC 03/WG 04 "Database management"  

    ISO/TC 037/SC 04 "Language resource management"  
        ISO/TC 037/SC 04/WG 01 "Basic descriptors and 

mechanisms for language resources"  

        ISO/TC 037/SC 04/WG 02 "Semantic annotation"  

        ISO/TC 037/SC 04/WG 04 "Lexical resources"  

        ISO/TC 037/SC 04/WG 05 "Workflow of language resource 
management"  

        ISO/TC 037/SC 04/WG 06 "Linguistic annotation"  

        ISO/TC 037/SC 04/WG 07 "Multilingual knowledge 
representation"  

        ISO/TC 037/SC 04/WG 08 "Language resources curation"  

    ISO/TC 037/SC 05 "Translation, interpreting and related 
technology"  

        ISO/TC 037/SC 05/TCG "Terminology coordination group"  

        ISO/TC 037/SC 05/WG 01 "Translation"  

        ISO/TC 037/SC 05/WG 02 "Interpreting"  

        ISO/TC 037/SC 05/WG 03 "Facilities and equipment for 
interpreting services"  

    ISO/TC 037/TCG "Terminology Coordination Group for 
TC37"  

    ISO/TC 037/WG 09 "Data category registry"  

 
Είναι φανερό ότι η παρακολούθηση όλων των οργάνων της 
ISO/TC 37 είναι έργο τεράστιο και ότι δεν επαρκούν τα λίγα 
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δραστηριοποιημένα μέλη της ΤΕ21. Ευχής έργον θα ήταν 
ερευνητές από Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα που 
ενδιαφέρονται για τα αντικείμενα μελέτης και τυποποίησης 
της TC37 να έλθουν σε επαφή με την ΤΕ21, ώστε αυτή να 
πλαισιωθεί με έναν κύκλο ενδιαφερόμενων ερευνητών, οι 
οποίοι θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στο έργο της 
παρακολούθησης της διεθνούς δραστηριότητας και 
αξιοποίησής της σε εθνικά ερευνητικά έργα.  

Μέσω της ΤΕ21 προτείνονται στον ΕΛΟΤ πρόσωπα που 
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα διεθνή όργανα της 
TC 37. Ήδη έχουν προταθεί και περιληφθεί στις ομάδες που 
επεξεργάζονται τα θέματα «language registers» και 
«language varieties» ερευνητές από το ΑΠΘ και το ΕΚΠΑ, 
αντίστοιχα.  

Σ’ αυτήν τη μικρή παρουσίαση, να προστεθεί, τέλος, ότι η 
ΤΕ21 συμμετέχει ενεργά στο Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας 
(ΕΔΟ), εκπροσωπούμενη από την συντονίστριά της η οποία 
είναι και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του ΕΔΟ. 
(http://www.eleto.gr/gr/EDO.html). 

Κ. Β. 

Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με την Ορολογία 

(Διαρκής Κατάλογος του «Ο») 
Ο κατάλογος Συνεδρίων/Συμποσίων/Σεμιναρίων που δημοσιεύεται 
παρακάτω περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν σχέση με Ορολογία 
και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, ή έχουν πρόσφατα 
διεξαχθεί, καθώς και άλλα ορολογικά νέα. Η πληροφόρηση του «Ο» 
για τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή 
ηλεκτρονική ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές 
Κέντρο Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/), 
και από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-
aet.net ), των οποίων η ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
1. Κροατική Ιστόθυρα Ορολογίας (Croatian Terminology Portal: 

http://struna.ihjj.hr/en/about/?utm_source=EAFT-AET&utm_ 
campaign=16c178f19b-EAFT_Newsletter_61_EN&utm_ 
medium=email&utm_term=0_da1950f450-16c178f19b-
27178585  

2. Επιγραμμικό λεξικό της Termcat με τις κατασημάνσεις των 
ειδών πεταλούδας που υπάρχουν στα εδάφη όπου ομιλείται 
η καταλανική, (http://termcat.us10.list-manage2.com/track/ 
click?u=7cd8149438b3eb88893ce2987&id=dde8a9fbeb&e=f7
b56cb749 

3. Επιγραμμικό λεξικό Consulteca της TERMCAT (http:// 
www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/207/Presentacio/ 

4. Δημοσίευση από την Termcat της συλλογής Terminologia de 
les curses populars (‘Terminology of Popular Races’)  

5. Συνέδριο RITERM 2016, 18-21 October, Sao Paolo, Brazil 
6. Ετήσια Σύνοδος των Μεσογειακών Επιμελητών και 

Μεταφραστών (ΜΕΤΜ16) στις 13–15 Οκτωβρίου 2016 στην 
Ισπανία (Mediterranean Editors and Translators Annual 
Meeting, Centre Tarraconense "El Seminari", Tarragona, 
Spain, http://www.metmeetings.org/en/presentation:802) 

7. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Φόρουμ «Μετάφραση για την 
Ευρώπη», Βρυξέλλες, 27 και 28 Οκτωβρίου 2016. Το φετινό 
θέμα είναι «Adapt and thrive: changes in the world of 
translation technologies». (http://ec.europa.eu/dgs/ 
translation/programmes/translating_europe/documents/tef_201
6/tef_2016_call_en.pdf  

8. 14ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο WordWorld 2016 
«Προβλήματα της ουκρανικής ορολογίας» 29 Σεπτ. 2016 έως 
1 Οκτωβρίου 2016, L’viv, Ουκρανία (XIV International 
Scientific Conference “Problems of Ukrainian terminology” 
(WordWorld 2016), Polytechnic National University L’viv 
(Ukraine) from September 29 to October 1, 2016) 

9. 8η Σύνοδος Κορυφής για την Ορολογία (VIII EAFT Summit, 14-
15 Νοεμβρίου 2016, Luxembourg, Luxembourg (http:// 
termcoord.eu/events/eaft-summit-2016/?ct=t(EAFT_Newsletter 
_68_EN) 

10. EAFT General Assembly 2016, 14 Νοεμβρίου 2016, σε 
σύνδεση με την 8η Σύνοδο Κορυφής για την Ορολογία, 15 
Νοεμβρίου 2016 

11. Εργομήγυρη Journée d’étude TOTh, 25 Νοεμβρίου 2016, 
Université Sorbonne-Paris-Cité (Paris-Diderot) με θέμα La 
néologie en terminologie (http://www.porphyre.org/ 
workshop-toth/2016)          

12. Συνέδριο «2016 Federated Conference on Computer Science 
and Information Systems (FedCSIS)», Gdansk, Poland, 11-14 
September, 2016 (www.fedcsis.org και www.ieee.org: 
http://tinyurl.com/FedCSIS-on-IEEE-2016) 

Κ.Β. 

   Πότε «κωδικοποιώ–κωδικοποίηση» και 
πότε: «κωδικεύω–κωδίκευση»; 

(Ηλ-μήνυμα μέλους της ΕΛΕΤΟ και απάντηση του Προέδρου) 

Ο Χρυσόστομος Παπασπύρου, χημικός, γλωσσολόγος, εκλεκτό 
μέλος της ΕΛΕΤΟ, σε ηλ-μήνυμά του προς τον Πρόεδρο της 
ΕΛΕΤΟ και Υπεύθυνο της ΜΟΤΟ2 έγραψε: 

... 
Θα ήθελα να θέσω υπ' όψη σας το ρήμα: κωδικοποιώ και το 
παραγόμενο από αυτό ουσιαστικό: κωδικοποίηση, καθώς 
επίσης και τα αντίστοιχα με αντίστροφη σημασία: 
αποκωδικοποιώ και: αποκωδικοποίηση. 
 
Παρατηρώ μία απίστευτη ασυνέπεια στην χρήση αυτών των 
όρων στα ελληνικά. Οι όροι αυτοί χρησιμοποιούνται αδιακρίτως 
είτε σε σχέση με την συστηματική ταξινόμηση των στοιχείων 
ενός συνόλου είτε σε σχέση με την μετατροπή ενός συνόλου σε 
ένα άλλο βάσει κωδικού αλγορίθμου. 
 
Θα πρότεινα την χρήση των εξής όρων: εγκωδικεύω/ 
εγκωδίκευση, αντίστοιχα: αποκωδικεύω/αποκωδίκευση, όταν 
αναφερόμαστε στην μετατροπή ενός συνόλου σε ένα άλλο. 
 
Έτσι θα μπορούσαμε να διατυπώνουμε με συνέπεια π.χ. την 
κωδικοποίηση των νόμων, την κωδικοποίηση των 
κανονισμών λειτουργίας κλπ, καθώς επίσης και την 
εγκωδίκευση των γενετικών πληροφοριών στο DNA, την 
εγκωδίκευση της σκέψης μέσα στην γλώσσα κλπ. 
Η αντιστοιχία με όρους από άλλες γλώσσες είναι: 
 
εγκωδικεύω:  αγγλ. encode/encoding,  

γαλλ. encoder/encodement,  
γερμαν. enkodieren/ Enkodierung. 

αποκωδικεύω:  αγγλ. decode/decoding,  
γαλλ. décoder/décodement,  
γερμαν. dekodieren/ Dekodierung (και: 
entkodieren/Entkodierung). 

 
κωδικοποιώ:  αγγλ. codify/codification,  

γαλλ. codifier/codification,  
γερμαν. kodifizieren/ Kodifizierung. 

αποκωδικοποιώ:  αγγλ. decodify/decodification,  
γαλλ. décodifier/décodification,  
γερμαν. dekodifizieren/Dekodifizierung 
(και: entkodifizieren/Entkodifizierung). 

... 
Χρυσόστομος Παπασπύρου 

 
και η απάντηση του Προέδρου: 

... 
Το θέμα της πρότασής σας μας απασχόλησε πολύ παλιά (στα 
πρώτα χρόνια της λειτουργίας της ΜΟΤΟ, δεκαετία του 90) και 
οδηγηθήκαμε στην υιοθέτηση ακριβώς αυτών που προτείνετε. 
Στις τηλεπικοινωνίες και στην πληροφορική (και όχι μόνο) οι 
αγγλικοί όροι code/coding και encode/encoding είναι 
συνώνυμοι και – στη ΜΟΤΟ και στην ΤΕ48/ΟΕ13 – έχουμε γι’ 
αυτούς, ήδη από παλιά, καθιερώσει τους επίσης συνώνυμους 

                                                 
2 ΜΟΤΟ: Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας, Ομάδα Εργασίας 
της Τεχνικής Επιτροπής «Τηλεπικοινωνίες» (ΤΕ-Τ), συλλογικό μέλος της 
ΕΛΕΤΟ. Λειτουργησε από το 1989 ως το 2012 με την ευθύνη και 
υποστήριξη του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), στο 
πλαίσιο επίσημης συνεργασίας με τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης 
(ΕΛΟΤ). Σήμερα, εξακολουθεί να λειτουργεί ως συλλογικό μέλος της 
ΕΛΕΤΟ. 

3 ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1: Ομάδα Εργασίας 1 “Ορολογία Πληροφορικής” της Τε-
χνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ48 «Ηλεκτρονική Επεξεργασία Πληροφο-
ριών», του ΕΛΟΤ. Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ. 
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ελληνικούς ισοδύναμους όρους: κωδικεύω/κωδίκευση και 
εγκωδικεύω/εγκωδίκευση ενώ για τις αντίθετες έννοιες 
«decode/decoding» έχουμε καθιερώσει τους ελληνικούς 
ισοδύναμους όρους: αποκωδικεύω/αποκωδίκευση. Όσο για 
τους αγγλικούς όρους codify/codification έχουμε ήδη 
υιοθετήσει τους ελληνικούς όρους κωδικοποιώ/ 
κωδικοποίηση. 
Έχουμε γράψει και στο Ορόγραμμα: φύλλο αρ.57 
(http://www.eleto.gr/download/Orogramma/OR57_V07.pdf) το 
2002 και φύλλο αρ.82 
(http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or82_V10.pdf) το 
2007 για το ρήμα code και τα παράγωγά του. 
 
Στη βάση TELETERM (www.moto-teleterm.gr) υπάρχουν 315 
λήμματα που περιέχουν τον αγγλικό όρο coding με ισοδύναμο 
ελληνικό όρο κωδίκευση. Τα 33 από τα λήμματα αυτά είναι 
τρίγλωσσα και περιέχουν ως ισοδύναμο γαλλικό όρο τον όρο 
codage, ενώ το ακόλουθο 1 λήμμα, που είναι τετράγλωσσο, 
περιέχει τον ισοδύναμο γερμανικό όρο: Codierung και τον 
συνώνυμο όρο: Verschlüsselung. 
 

Αγγλικός 
όρος 

Ελληνικός  
όρος 

Γαλλικός 
όρος 

Γερμανικός  
όρος 

encoding, 
coding 

εγκωδίκευση, 
κωδίκευση codage Codierung, 

Verschlüsselung 

 
Επίσης: 
161 λήμματα περιέχουν τον αγγλικό όρο encoding με 
ισοδύναμο ελληνικό όρο εγκωδίκευση. Τα 13 από τα λήμματα 
αυτά είναι τρίγλωσσα και περιέχουν ως ισοδύναμο γαλλικό όρο 
τον όρο codage, ενώ τα ακόλουθα 2 τετράγλωσσα λήμματα 
περιέχουν ως ισοδύναμο γερμανικό όρο: Codieren/Codierung 
 
Αγγλικός 
όρος 

Ελληνικός 
όρος 

Γαλλικός 
όρος Γερμανικός όρος 

encoding  
{in pulse 
code 
modulation} 

εγκωδίκευση  
{στην 
παλμοκωδική 
διαμόρφωση} 

codage  
{en modulation 
par impulsions 
et codage} 

Codieren  
{bei 
Pulscodemodulation} 

line 
encoding 

εγκωδίκευση 
γραμμής 

codage en 
ligne Leitungscodierung 

 
Επίσης: 
50 λήμματα περιέχουν τον αγγλικό όρο decoding με 
ισοδύναμο ελληνικό όρο αποκωδίκευση. Τα 8 από τα λήμματα 
αυτά είναι τρίγλωσσα και περιέχουν ως ισοδύναμο τον γαλλικό 
όρο décodage, ενώ τα ακόλουθα 2 τετράγλωσσα λήμματα 
περιέχουν ως ισοδύναμο γερμανικό όρο: ή Decodieren/ 
Decodierung. 
 

Αγγλικός  
όρος 

Ελληνικός  
όρος 

Γαλλικός  
όρος 

Γερμανικός  
όρος 

decoding αποκωδίκευση décodage Decodierung 

decoding  
{in pulse 
code 
modulation} 

αποκωδίκευση  
{στην παλμοκω-
δική 
διαμόρφωση} 

décodage  
{en 
modulation 
par impulsions 
et codage} 

Decodieren  
{in Pulscode-
modulation} 

 
Ευχαριστώ που με το ηλ-μήνυμά σας μου δώσατε την αφορμή 
να κάνω αυτήν τη μικρή ανασκόπηση των παραπάνω όρων και 
με την ευκαιρία αυτή θα τους αναφέρω και πάλι στο 
Ορόγραμμα... 
Κώστας Βαλεοντής 

 
 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

4
PT έλα κι εσύ 

1.   everyware  παντισμικό 
Υιοθετήθηκε η εφαρμογή του Αναλογικού Κανόνα στα κάθε λογής 
-ware της πληροφορικής, δηλαδή με το επίθημα –ισμικό, όπως 

                                                 
4  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

έγινε σε σχετική συζήτηση του Translatum.gr: 
 

everyware  παντ(ού) (λογ)ισμικό > παντισμικό 
 

2.   virtualization  ιδεατοποίηση 
Στο ερώτημα του Π. Χρηστίδη, για τον ισοδύναμο ελληνικό όρο 
του αγγλικού virtualization, που αποδίδει την έννοια «δημιουργία 
εικονικών αντί πραγματικών εκδοχών λειτουργικών συστημάτων, 
αποθηκευτικών διατάξεων ή πόρων δικτύων υπολογιστών» της 
〈πληροφορικής〉, δόθηκε απάντηση που συνοψίζεται στα 
ακόλουθα: 
Για το επίθετο virtual, στο συγκείμενο που συζητάμε, έχει 
υιοθετηθεί από τα όργανα της ΕΛΕΤΟ (ΜΟΤΟ, ΤΕ48/ΟΕ1), ως 
ισοδύναμο ελληνικό επίθετο, ο ιδεατός. 
Το ουσιαστικό virtualization είναι παράγωγο του ρήματος 
virtualize στη σημασία του: «create a virtual (rather than actual) 
version of something». Ελληνικά ισοδύναμα των διάφορων 
χρήσεων της κατάληξης -ize είναι π.χ. οι παραγωγικές καταλήξεις -
ίζω, -ώνω, … και το δεύτερο συνθετικό -ποιώ. Ύστερα από 
εξέταση των αντίστοιχων λημμάτων του Λεξικού της Κοινής 
Νεοελληνικής, καταλληλότερο για την περίπτωση κρίνεται το –
ποιώ. Ώστε: 

virtualize (trans.)  ιδεατοποιώ 
virtualization �  ιδεατοποίηση 

3.   caching  αποθήκευση σε κρυφή μνήμη 
Σε ερώτηση που έθεσε η Κατερίνα Τοράκη τόσο στην ΤΕ21 όσο 
και στην Βικιομάδα «Τεχνολογία» του ΕΔΟ για την απόδοση των 
αγγλικών όρων browser caching και proxy caching, που 
απαντούν σε πρότυπο της ΤΕ22 «Τεκμηρίωση»– και οι δύο μαζί 
στη φράση browser or proxy caching – διατυπώθηκαν διάφορες 
προτάσεις βάσει των όρων συναφών εννοιών που υπάρχουν στις 
Βάσεις TELETERM και INFORTERM, στις οποίες προτάσεις 
βασίστηκε η ΤΕ22 και κατέληξε στις αποδόσεις, που δεν 
«συγκρούονται» με τους όρους των συναφών εννοιών: 

caching  αποθήκευση σε κρυφή μνήμη 

browser caching  αποθήκευση σε κρυφή μνήμη 
διαφυλλιστή 

proxy caching  αποθήκευση σε κρυφή μνήμη 
πληρεξούσιου εξυπηρετητή 

Έτσι, στο πρότυπο της ΤΕ22 η φράση browser or proxy caching 
αποδόθηκε ως: αποθήκευση σε κρυφή μνήμη διαφυλλιστή ή 
πληρεξούσιου εξυπηρετητή. 

Κ.Β. 
 

«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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Συντάκτες φύλλου:  Κώστας Βαλεοντής 
Εκδοτική Ομάδα:  Κώστας Βαλεοντής, Θεόφιλος Βαμβάκος, Γιώργος 

Τσιάμας, Μιχάλης Καραμιχάλης, Τάνια Βαλεοντή 
Τηλέφωνα:  6974321009, 210-8662069 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http://www.eleto.gr/gr/orogramma.htm  
Γίνονται δεκτές συνεργασίες. Απαραίτητες προϋποθέσεις τα κείμενα να 
είναι σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, σύντομα και έτοιμα για 
δημοσίευση δίχως να απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία. 
Τα δημοσιεύματα που προσυπογράφονται με αρχικά απηχούν τις 
προσωπικές απόψεις του/της συντάκτη/συντάκτριάς τους, το πλήρες 
όνομα του/της οποίου/οποίας περιλαμβάνεται στους συντάκτες του 
εκάστοτε φύλλου. 
Τα θέματα των άρθρων της «ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ» έχουν συζητηθεί στο 
ΓΕΣΥ και η δημοσίευση γίνεται ύστερα από απόφασή του. 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή κειμένων του «Ο» με 
την υποχρέωση αφενός να αναφέρεται η πηγή των κειμένων και 
αφετέρου, προκειμένου περί ολόκληρων άρθρων, να εξακολουθήσουν 
αυτά να διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς καμιά 
δέσμευση· σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται άδεια της ΕΛΕΤΟ. 

 



 
 

 

Κ.Κ.Χαλανδρίου 

21‐3650 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society for Terminology (ELETO)

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... 
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Συνταχθήτω ή Ανασυνταχθήτω 

Η θεμελιώδης έννοια της ανθρώπινης φύσης, η οποία 
νομοτελειακά ακολουθεί την  πορεία της φύσης, είναι η 
έννοια της προσαρμογής, η αέναη προσπάθεια προσαρμο-
γής στο περιβάλλον που ακολουθεί ως μέρος της φύσης τον  
Νόμο της Κίνησης, της Εξέλιξης, της Ροής. 

Η πορεία του νερού πάνω στη γη είναι ένα τέτοιο θαύμα 
κίνησης, προσαρμογής και “ανασύνταξης” με  βάση τα καθ’ 
οδόν δεδομένα. 

Την έννοια «υπενθύμισε» η π. Κοσμήτωρ του Ε.Κ.Π.Α. 
δρ. Μαρίκα Θωμαδάκη, διαχωρίζοντας την έννοια της 
κοινής «σύνταξης» ως περιόδου απόσυρσης από τον 
ενεργό επαγγελματικό στίβο. Ποιά «σύνταξη» λέει η 
κ. Μ. Θωμαδάκη, «εδώ πρόκειται για  περίοδο ανασύνταξης, 
όπου ο άνθρωπος επιλέγει συνειδητά τη χρήση του ταλέντου 
του και του χρόνου του ελεύθερα, χωρίς τυπικά ανούσια 
ωράρια». 

«Ανασύνταξη», λοιπόν, αυτή η έννοια δεν έχει μόνο μία 
χρήση. Οι γένιες έννοιες είναι ακροκέραμα γνώσης· ωστόσο 
προσφέρονται μ’ ένα δεύτερο προσδιοριστικό και σε άλλους 
θεματικούς τομείς. Σήμερα, όπου ο άνθρωπος αναζητά  
μέθοδο και εργαλεία για να προβεί στον ορισμό του νέου 
αναδυόμενου ανθρώπινου όντος, τον ΧΧΙ και ΧΧΙΙ αιώνα, η 
έννοια αυτή έρχεται ευεργετικά να του ανοίξει δρόμο για να  
ανασυνταχθεί, εξετάζοντας τις νέες συνθήκες της επιστήμης, 
της τεχνολογίας, της οικονομίας, της τέχνης, όπως αυτές 
έχουν ήδη κατακλύσει τον περιβάλλοντα χώρο του, 
ασφυκτικά, επιτακτικά, σχεδόν μοιρολατρικά. Μοιάζει, 
λοιπόν ο σύγχρονος άνθρωπος σοκαρισμένος, σε σύγχυση 
εν μέσω πλήθους καινοτομιών που οφείλει να τιθασεύσει, 
να κατανοήσει και να προβεί σε αξιολόγηση και επιλογές. 
 

   
==> 
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Η έννοια αυτή της «Ανασύνταξης» είναι ιδιαίτερα χρήσιμη 
τώρα, διότι προϋποθέτει να λάβουμε υπόψη την μέχρι 
στιγμής κατάσταση του «ανασυντάσσομαι». Η «ανασύντα-
ξη» δηλώνει τη συνεχή επαγρύπνηση και προσαρμογή στο 
«Νέο» με τον πλέον ωφέλιμο δυνατό τρόπο αφομοιώ-
νοντας τα παρόντα και ζητώντας τα βέλτιστα συνεχώς.  

Είναι γεγονός ότι την έννοια θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα οι 
Posthumanistes, οι λεγόμενοι «Transhumanistes», οι 
οποίοι πρεσβεύουν τον επαυξημένο άνθρωπο, ένα 
ανθρώπινο όν «l’ homme augmenté», με βελτιωμένες όλες 
τις φυσικές του λειτουργίες χάρις στην βιοτεχνολογία, αλλά 
που ωστόσο θα  πρέπει να συμπεριλάβουν στην έρευνά 
τους και το «προς τί» του Αριστοτέλη. Ίσως η έννοια αυτή 
να διευκολύνει όχι μόνο στον ορισμό του «Humain», αλλά 
και στο ονομαστικό του. Ο ανασυνταγμένος άνθρωπος, 
αυτός θα είναι ο προσαρμοζόμενος για επιβίωση και 
μακροημέρευση προικισμένος για το ευ ζην, ενισχυμένος 
με το βάρος των εννοιών του Καλού, του Αγαθού και του 
Χρήσιμου. 

Μ. Κ. 

Δραστηριότητα συλλογικών μελών 
Τρία συλλογικά μέλη της ΕΛΕΤΟ λειτουργούν αδιάκοπα και 
συνεδριάζουν δύο ή και τρεις φορές τον μήνα. 
Το πρώτο (η ΜΟΤΟ1) λειτουργεί κάθε δεύτερη Τρίτη ασχο-
λούμενο με τον εμπλουτισμό της βάσης TELETERM με τρίγλωσ-
σα ορολογικά λήμματα τηλεπικοινωνιακών εννοιών. 
Το δεύτερο (η ΤΕ48/ΟΕ12) λειτουργεί επίσης κάθε δεύτερη Τρίτη 
ασχολούμενο με τη σύνταξη των μερών του Ελληνικού Προτύπου 
ΕΛΟΤ 996 (Τεχνολογία πληροφοριών – Λεξιλόγιο), τα οποία 
αντιστοιχούν στα μέρη του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 2382. 
Το τρίτο (η ΤΕ213) είναι κατοπτρική της διεθνούς επιτροπής 
ISO/TC37 και εκπονεί τα Ελληνικά Πρότυπα που αντιστοιχούν  
στα Διεθνή Πρότυπα ISO της επιτροπής αυτής (αναλυτική 
παρουσίαση της ΤΕ21 έγινε στο προηγούμενο φύλλο του «Ο»). 

Κ.Β. 
                                                 
1 ΜΟΤΟ: Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας, Ομάδα Εργασίας 
της Τεχνικής Επιτροπής «Τηλεπικοινωνίες» (ΤΕ-Τ), συλλογικό μέλος της 
ΕΛΕΤΟ. Λειτούργησε από το 1989 ως το 2012 με την ευθύνη και 
υποστήριξη του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), στο 
πλαίσιο επίσημης συνεργασίας με τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης 
(ΕΛΟΤ). Σήμερα λειτουργεί ως συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ. 

2 ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1: Ομάδα Εργασίας 1 «Ορολογία Πληροφορικής» της Τε-
χνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ48 «Ηλεκτρονική Επεξεργασία Πληροφο-
ριών», του ΕΛΟΤ. Σήμερα λειτουργεί ως συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ. 

3 ΕΛΟΤ/ΤΕ21: Τεχνική Επιτροπή «Ορολογία – Γλωσσικοί πόροι». Επιτροπή 
τυποποίησης του ΕΛΟΤ που λειτουργεί με τη γραμματειακή υποστήριξη 
του ΤΕΕ και την ενεργό συμμετοχή της ΕΛΕΤΟ. Ιδρυτικό συλλογικό  μέλος 
της ΕΛΕΤΟ. 

Λ 
Ε  Τ  Ο 

L 
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Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με την Ορολογία 

(Διαρκής Κατάλογος του «Ο») 
Ο κατάλογος Συνεδρίων/Συμποσίων/Σεμιναρίων που δημοσιεύεται 
παρακάτω περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν σχέση με Ορολογία 
και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, ή έχουν πρόσφατα 
διεξαχθεί, καθώς και άλλα ορολογικά νέα. Η πληροφόρηση του «Ο» 
για τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή 
ηλεκτρονική ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές 
Κέντρο Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/), 
και από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-
aet.net ), των οποίων η ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
1. Συνέδριο Terminology at the Beginning of the New Century: 

Theoretical and Practical Aspects (TBNC-2016), 15-16 Σεπτ. 
2016, Rivne, Ουκρανία. 

2. Συνέδριο RITERM 2016, 18-21 October, Sao Paolo, Brazil 
3. Ετήσια Σύνοδος των Μεσογειακών Επιμελητών και 

Μεταφραστών (ΜΕΤΜ16) στις 13–15 Οκτωβρίου 2016 στην 
Ισπανία (Mediterranean Editors and Translators Annual 
Meeting, Centre Tarraconense "El Seminari", Tarragona, 
Spain, http://www.metmeetings.org/en/presentation:802) 

4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Φόρουμ «Μετάφραση για την 
Ευρώπη», Βρυξέλλες, 27 και 28 Οκτωβρίου 2016. Το φετινό 
θέμα είναι «Adapt and thrive: changes in the world of 
translation technologies». (http://ec.europa.eu/dgs/ 
translation/programmes/translating_europe/documents/tef_201
6/tef_2016_call_en.pdf  

5. 14ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο WordWorld 2016 
«Προβλήματα της ουκρανικής ορολογίας» 29 Σεπτ. 2016 έως 
1 Οκτωβρίου 2016, L’viv, Ουκρανία (XIV International 
Scientific Conference “Problems of Ukrainian terminology” 
(WordWorld 2016), Polytechnic National University L’viv 
(Ukraine) from September 29 to October 1, 2016) 

6. 8η Σύνοδος Κορυφής για την Ορολογία (VIII EAFT Summit, 14-
15 Νοεμβρίου 2016, Luxembourg, Luxembourg (http:// 
termcoord.eu/events/eaft-summit-2016/?ct=t(EAFT_Newsletter 
_68_EN). Πρόγραμμα: http://www.termcoord.eu/wp-
content/uploads/2015/12/EAFT_A4_Programme_WEB1.pdf  

7. EAFT General Assembly 2016, 14 Νοεμβρίου 2016, σε 
σύνδεση με την 8η Σύνοδο Κορυφής για την Ορολογία, 15 
Νοεμβρίου 2016 

8. Εργομήγυρη Journée d’étude TOTh, 25 Νοεμβρίου 2016, 
Université Sorbonne-Paris-Cité (Paris-Diderot) με θέμα La 
néologie en terminologie (http://www.porphyre.org/ 
workshop-toth/2016)          

9. Συνέδριο «2016 Federated Conference on Computer Science 
and Information Systems (FedCSIS)», Gdansk, Poland, 11-14 
September, 2016 (www.fedcsis.org και www.ieee.org: 
http://tinyurl.com/FedCSIS-on-IEEE-2016) 

10. Το «21st Symposium on Language for Specific Purposes LSP», 
Bergen, Norway 28-30 June 2017 με τίτλο «Interdisciplinary 
knowledge-making: challenges for LSP research»             
(lsp2017@nhh.no<mailto:lsp2017@nhh.no>). 

11. Επιγραμμικό πρόγραμμα Μάστερ στην Ορολογία (Online 
Master Program in Terminology) 1 Φεβρουαρίου 2017– 20 
Noεμβρίου 2018, Πληροφορίες και εγγραφές στον ιστότοπο: 
https://portal.upf.edu/en/web/terminologiaonline/home  

Κ.Β. 
 

Ανακοίνωση – Προσοχή! 
Επειδή έχει καταργηθεί η χαμηλή τιμή των ταχυδρομικών 
τελών για την ομαδική αποστολή του «Ο», το Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ έχει αποφασίσει στους αποδέκτες που 
διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση και θέλουν το Ορόγραμμα 
να το λαμβάνουν ηλεκτρονικά να στέλνεται με το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο. 

Γι’ αυτό, όσοι από τους μέχρι σήμερα ταχυδρομικούς 
αποδέκτες του «Ο» διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση και 
ενδιαφέρονται να το λαμβάνουν ηλεκτρονικά παρακαλούνται 
να μας την κάνουν γνωστή στέλνοντας, από την διεύθυνση 
αυτή, ένα ηλ-μήνυμα στην ηλ-διεύθυνση της ΕΛΕΤΟ 
(valeonti@otenet.gr). 

Επιγραμμικές βάσεις, λεξικά και  
γλωσσάρια όρων 

1. Κροατική Ιστόθυρα Ορολογίας (Croatian Terminology 
Portal: http://struna.ihjj.hr/en/about/?utm_source=EAFT-
AET&utm_campaign=16c178f19b-EAFT_Newsletter 
_61_EN&utm_medium=email&utm_term=0_da1950f450-
16c178f19b-27178585  

2. Επιγραμμικό λεξικό της Termcat με τις κατασημάνσεις των 
ειδών πεταλούδας που υπάρχουν στα εδάφη όπου ομιλείται 
η καταλανική, (http://termcat.us10.list-manage2.com/track/ 
click?u=7cd8149438b3eb88893ce2987&id=dde8a9fbeb&e=f7
b56cb749 

3. Επιγραμμικό λεξικό Consulteca της TERMCAT (http:// 
www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/207/Presentacio/ 

4. Δημοσίευση από την Termcat της συλλογής όρων αγώνων 
δρόμου Terminologia de les curses populars («Terminology 
of Popular Races»)  

5. Τρίγλωσση (ιταλικά, γερμανικά, λατινικά) βάση νομικής 
ορολογίας Bistro (http://bistro.eurac.edu)  

6. 2η έκδοση της Ορολογιας βιντεοπαιχνιδιών της 
TERMCAT http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/9/
Fitxes/?ct=t(EAFT_Newsletter_74)  

Κ.Β. 
 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ 
Η εξόφληση των συνδρομών των μελών (από το 2011: 30 € 
ετησίως) γίνεται με καταβολή στον τραπεζικό λογαριασμό της 
ΕΛΕΤΟ  

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, Αρ. λογ. 671/48010084  
IBAN: GR95 01106710 00006714 8010084. 

Προσοχή! Κατά την κατάθεση να ζητάτε να καταχωρηθεί 
το όνομά σας και να καταβάλλετε τα τυχόν τραπεζικά 
έξοδα. 
Είναι απαραίτητη η αποστολή αντιγράφου της απόδειξης 
ηλεκτρονικά στη ηλ-διεύθυνση valeonti@otenet.gr. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Το Ορόγραμμα αποστέλλεται δωρεάν σε 3.000 περίπου 
αποδέκτες συμπεριλαμβανομένων και των μελών της ΕΛΕΤΟ. Η ανωτέ-
ρω υποχρέωση συνδρομής αφορά μόνο εκείνους που έχουν εγγραφεί 
μέλη της ΕΛΕΤΟ, δηλ. έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
μελών και συμμετέχουν και στις άλλες δραστηριότητές της ΕΛΕΤΟ. Ο 
Κατάλογος των ενεργών μελών δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα: 
http://www.eleto.gr/download/Members/ListOfActiveMembers_GR.pdf. 

 
 
 
 

 
 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

4
PT έλα κι εσύ 

1.   Anglo-American Cataloguing Rules  
Αγγλοαμερικανικοί Κανόνες 

Καταλογογράφησης 
Συζητήθηκε στο ΓΕΣΥ, το θέμα που έθεσε η Κατερίνα Τοράκη, 
συντονίστρια της ΤΕ21 και εκπρόσωπός της στο ΓΕΣΥ, σχετικά με 
την απόδοση στα ελληνικά του ονόματος Anglo-American 
Cataloguing Rules (AACR) και συγκεκριμένα: επιλογή μίας από 
τις τρεις εκδοχές: 
1. Αγγλο-Αμερικανικοί Κανόνες Καταλογογράφησης 
2. Αγγλο-αμερικανικοί Κανόνες Καταλογογράφησης 
3. Αγγλοαμερικανικοί Κανόνες Καταλογογράφησης 
Επελέγη η εκδοχή 3 και προτάθηκε σε όλες τις ανάλογες 
περιπτώσεις να εφαρμόζεται ως κανόνας:  

Όχι ενωτικό ούτε ενδιάμεσο κεφαλαίο! 

2.   sample {ρήμα}  δειγματοληπτώ 
Στο ηλεκτρονικό ερώτημα του καθηγητή ΕΚΠΑ Κ. Ευσταθίου 
σχετικά με το ελληνικό ισοδύναμο του αγγλικού ρήματος «to 
sample» και συγκεκριμένα: αν είναι ορθή η χρήση του ρήματος 

                                                 
4  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
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«δειγματοληπτώ», που χρησιμοποιείται ή μήπως θα έπρεπε να 
λέγεται «δειγματολαμβάνω» (π.χ. το σήμα «δειγματοληπτείται» 
(the signal is sampled) ή «δειγματολαμβάνεται»;) δόθηκε η 
απάντηση που ακολουθεί. 
Όπως σχηματίζεται το «μεροληπτώ» και δεν λέγεται «μερολαμβά-
νω» έτσι σχηματίζεται και το «δειγματοληπτώ» και όχι «δειγμα-
τολαμβάνω». 
Ο (άτυπος) κανόνας διατυπώθηκε στην ανακοίνωση: «Νεοελληνικά 
σύνθετα ρήματα που προέρχονται με δύο τρόπους σύνθεσης από 
απλά ρήματα με αρχαιοελληνική προέλευση – Σημασία και χρήση 
τους στην σύγχρονη οροδοσία/ονοματοδοσία» του 6ου Συνεδρίου 
της ΕΛΕΤΟ (http://www.eleto.gr/gr/papers.htm#6thPapers) και είναι: 

Από τα ρήματα της κατηγορίας αυτής όπως είναι τα: 
λαμβάνω, δίδω/δίνω, θέτω κ.ά. σχηματίζονται σύνθετα 
με δύο τρόπους: -λαμβάνω / -ληπτώ, -δίδω /-δοτὠ, 
-θέτω /-θετώ κτλ. Οι τρόποι αυτοί είναι οι εξής: 
α. βαρύτονα σύνθετα (α΄ συζυγίας) όταν το 1ο 

συνθετικό είναι πρόθεση της ΑΕ ή της ΝΕ και σε 
δεύτερη μοίρα όνομα ή άλλο μέρος του λόγου, 

β. οξύτονα σύνθετα (β΄ συζυγίας) όταν το 1ο συνθετικό 
είναι όνομα ή άλλο μέρος του λόγου και σε 
δεύτερη μοίρα πρόθεση. 

 
Δηλαδή για το ρήμα λαμβάνω: 
1. Σύνθεση με προθέσεις:  
πρόθεση + -λαμβάνω > αναλαμβάνω, καταλαμβάνω, συλλαμ-

βάνω, περιλαμβάνω, διαλαμβάνω, ... 
2. Σύνθεση με ονόματα: 
όνομα + -ληπτώ > μεροληπτώ, δειγματοληπτώ, προσωπολη-

πτώ, ... 
Και για το παράγωγο (ουσιαστικό/γερούνδιο) του sample: 
sampling  δειγματοληψία (αμετάβατο, π.χ. η μελέτη της εξόδου 
του συστήματος γίνεται με δειγματοληψία) 
sampling  δειγματολήπτηση (μεταβατικό, π.χ. η μελέτη γίνεται 
με δειγματολήπτηση της εξόδου του συστήματος) 

3.   Όροι που... δεν αφήνουν ήσυχα τα 
δεδομένα 

Με αφορμή τη συζήτηση στο Translatum.gr για τον όρο data 
extraction που αποδίδει την έννοια: 

Data extraction is the act or process of retrieving data 
out of (usually unstructured or poorly structured) 
data sources for further data processing or data storage 
(data migration).  
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_extraction  

έγινε ανασκόπηση των όρων: 

data extraction  ερανισμός δεδομένων, εξαγωγή δεδομένων 
(TELETERM) 

web data extraction  ερανισμός δεδομένων ιστού, ερανισμός 
ιστοδεδομένων 

data export    εξαγωγή δεδομένων 
data import    εισαγωγή δεδομένων 
data mining    εξόρυξη δεδομένων 
data exchange   ανταλλαγή δεδομένων (TELETERM, 

INFORTERM) 

4.   meanings  και σημασίες 
Στο ερώτημα της Ε. Ρέντα, ενεργού μέλους της ΕΛΕΤΟ, για τα 
ελληνικά ισοδύναμα των αγγλικών όρων: 

propositional meaning 
expressive meaning 
presupposed meaning 
evoked meaning. 

(από το βιβλίο «In other words – A coursebook on translation» 
της Mona Baker), αφού εξετάστηκαν λεπτομερώς οι ορισμοί των 
εννοιών υιοθετήθηκαν οι αποδόσεις: 

propositional meaning   προτασιακή σημασία 
expressive meaning    εκφραστική σημασία 
presupposed meaning   προεικαζόμενη σημασία 
evoked meaning.    συνειρμική σημασία 

Στην επισήμανση ότι το επίθετο propositional έχει ήδη αποδοθεί 
και ως «λογικοπροτασιακός» έγιναν οι εξής παρατηρήσεις: 

1)  Η έννοια «proposition» είναι έννοια της κλασικής λογικής και 
δεν είναι παρά η αριστοτελική «πρότασις». Για να μην 
συγχέεται με τη γραμματική πρόταση, θα πάψουμε να την λέμε 
πρόταση; Όχι βέβαια. Μπορούμε, έστω, να την λημματο-
γραφήσουμε ως: πρόταση (της λογικής) ή έστω και, 
συνεκδοχικά, ως: (λογική) πρόταση αφού βρισκόμαστε στο 
θεματικό πεδίο <λογική>, αλλά πάντως είναι πρόταση. 
Υπάρχει, βέβαια, και η άλλη πρόταση, της γραμματικής. Δεν 
είναι, όμως, ακριβώς στο ίδιο θεματικό πεδίο. Αν συναντηθούν 
στο ίδιο κείμενο και υπάρχει περίπτωση σύγχυσης μπορούμε 
να διακρίνουμε τις δύο έννοιες από το προσδιοριστικό συνθε-
τικό των όρων (της λογικής / της γραμματικής, λογική /  
γραμματική). Είναι περιττό να σχηματιστούν όροι όπως: 
λογικοπρόταση και γραμματικοπρόταση! 

 
2) Το επίθετο propositional (γαλλ. propositionnel) έχει ήδη 

καθιερωθεί στα ελληνικά (και πολύ σωστά) με το ισοδύναμο: 
προτασιακός αφού έχει λεξικογραφηθεί και στα σημερινά 
γενικά λεξικά (βλέπε Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής – ΛΚΝ). 
Για τους όρους δε propositional calculus / propositional 
logic είναι ήδη καθιερωμένοι οι ελληνικοί ισοδύναμοι όροι 
προτασιακός λογισμός / προτασιακή λογική (βλέπε και 
ΛΚΝ). Επομένως, ο λογικοπροτασιακός λογισμός και η 
ακόμα χειρότερη λογικοπροτασιακή λογική είναι όροι 
περιττοί, πέραν του πλεονασμού που εμπεριέχουν. 

5.   Όροι που προτάθηκαν στο ΕΔΟ και 
εγκρίθηκαν από το ΓΕΣΥ  

α. Σχετικά με τον όρο wash trading, wash trade, που τέθηκε 
στην βικιομάδα Οικονομικά του Ελληνικού Δικτύου 
Ορολογίας με αρχικη πρόταση απόδοσής του: ταυτόχρονη 
διόγκωση συναλλαγών, το ΓΕΣΥ ενέκρινε την πρόταση του 
προέδρου (που είχε λάβει μέρος στη σχετική συζήτηση): 
wash trading, wash trade  (σκόπιμη) αμφίτροπη 

διόγκωση συναλλαγών 
Η συζήτηση στο ΕΔΟ δεν ολοκληρώθηκε. 

β. Σχετικά με τον όρο cross-product manipulation, που τέθηκε 
στην Ομάδα Οικονομικά του ΕΔΟ με αρχικη πρόταση 
απόδοσής του: χειραγώγηση συνδεόμενου χρηματοπιστω-
τικού μέσου το ΓΕΣΥ ενέκρινε το σκεπτικό και την πρόταση 
του προέδρου (που είχε λάβει μέρος στη σχετική συζήτηση):  
Αφού 
financial product  χρηματοοικονομικό προϊόν (ΙΑΤΕ) 
και έχει χρησιμοποιηθεί ήδη το επίθετο: 
cross-product  διαπροϊοντικός (TELETERM) 
προτείνεται: 
cross-product manipulation  διαπροϊοντική χειραγώγηση 
Στη συζήτηση στο ΕΔΟ υιοθετήθηκε η πρόταση του προέδρου. 

γ. Σχετικά με τον όρο inter-trading venue manipulation, που 
τέθηκε στην Ομάδα Οικονομικά του ΕΔΟ με αρχικη πρόταση 
απόδοσής του: χειραγώγηση μεταξύ τόπων διαπραγμά-
τευσης το ΓΕΣΥ ενέκρινε το σκεπτικό και την πρόταση του 
προέδρου (που είχε λάβει μέρος στη σχετική συζήτηση):  

inter-trading venue manipulation  διατοπική χειραγώγηση 
(Το επίθετο διατοπικός έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στη βάση 
TELETERM για το επίθετο inter-site. όπου το site είναι 
τόπος, αλλά εξίσου καλά μπορεί να είναι και σταθμότοπος ή 
ιστότοπος. Εδώ είναι: trading venue  τόπος διαπραγμά-
τευσης (ΙΑΤΕ)) 

Στη συζήτηση στο ΕΔΟ υιοθετήθηκε η πρόταση του προέδρου. 

δ. Σχετικά με τον όρο trash and cash, που τέθηκε στην Ομάδα 
Οικονομικά του ΕΔΟ με αρχικη πρόταση απόδοσής του: 
ευτελισμός με σκοπό τον προσπορισμό κέρδους το ΓΕΣΥ 
ενέκρινε την πρόταση του προέδρου (που είχε λάβει μέρος στη 
σχετική συζήτηση):  
trash and cash  ευτελισμός και αγορά 
Στη συζήτηση στο ΕΔΟ υιοθετήθηκε η πρόταση του προέδρου. 

ε. Σχετικά με τον όρο pump and dump, που τέθηκε στην Ομάδα 
Οικονομικά του ΕΔΟ με αρχικη πρόταση απόδοσής του: 
κερδοσκοπική τεχνητή διόγκωση τιμής το ΓΕΣΥ ενέκρινε 
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την πρόταση του προέδρου (που είχε λάβει μέρος στη σχετική 
συζήτηση):  
pump and dump  διόγκωση και πώληση 
Στη συζήτηση στο ΕΔΟ υιοθετήθηκε η πρόταση του προέδρου. 

στ. Σχετικά με τον όρο spoofing, που τέθηκε στην Ομάδα 
Οικονομικά του ΕΔΟ με αρχική πρόταση απόδοσής του: 
εισαγωγή παραπλανητικών εντολών το ΓΕΣΥ ενέκρινε τις 
θέσεις του προέδρου (που είχε λάβει μέρος στη σχετική 
συζήτηση) και ενώ πρότεινε αρχικά:  
spoofing  εισαγωγή/υποβολή παραπλανητικών εντολών 
στη συζήτηση στο ΕΔΟ, συμφώνησε τελικά για την απόδοση: 
spoofing  διαβίβαση παραπλανητικών εντολών. 

ζ. Σχετικά με τον όρο smoking, που τέθηκε στην Ομάδα 
Οικονομικά του ΕΔΟ με αρχική πρόταση απόδοσής του: 
εξαπάτηση παραδοσιακών συναλλασσομένων το ΓΕΣΥ 
ενέκρινε τις θέσεις του προέδρου, που είχε λάβει μέρος στη 
σχετική συζήτηση και ενώ πρότεινε αρχικά:  
smoking  εξαπάτηση παραδοσιακών συναλλασσομένων 
με ταχύτατη αλλαγή των εντολών 
στη συζήτηση στο ΕΔΟ, πρότεινε, για λόγους οικονομίας, το 
επίθετο αστραπιαίος και συμφωνήθηκε τελικά η απόδοση: 
smoking  αστραπιαία εξαπάτηση παραδοσιακών συναλ-

λασσομένων 
η. Σχετικά με τον όρο Partial Weighted Harmonic Distortion 

(PWHD), που τέθηκε στην Ομάδα Τεχνολογία του ΕΔΟ χωρίς 
αρχική πρόταση απόδοσής του, με περιγραφή της έννοιας σε 
κείμενο ολόκληρης παραγράφου, το ΓΕΣΥ ενέκρινε το σκεπτικό 
και τις προτάσεις του προέδρου, που είχε λάβει μέρος στη 
σχετική συζήτηση και ύστερα από ορολογική ανάλυση 
ολόκληρης της παραγράφου, είχε προτείνει τον ακόλουθο 
πίνακα όρων:  

performance επίδοση  (TELETERM) 
performance index δείκτης επίδοσης 
fundamental θεμελιώδης (συνιστώσα) 

(TELETERM) 
fundamental current ρεύμα (της) θεμελιώδους 
harmonic αρμονική (συνιστώσα) 

(TELETERM) 
odd harmonic περιττή αρμονική 
even harmonic άρτια αρμονική 
harmonic current ρεύμα (της) αρμονικής 
harmonic order τάξη αρμονικής (TELETERM) 
high order harmonic αρμονική υψηλής τάξης 

(TELETERM) 
harmonic distortion 
(HD) 

αρμονική παραμόρφωση 
(TELETERM) 

total harmonic 
distorsion (THD) 

ολική αρμονική παραμόρφωση 
(THD) (TELETERM) 

partial harmonic 
distorsion 

μερική αρμονική παραμόρφωση 

weighted σταθμισμένος  (TELETERM) 
partial weighted 
harmonic distortion 
(PWHD) 

μερική σταθμισμένη αρμονική 
παραμόρφωση (PWHD) 

square of the 
harmonic divided by 
the fundamental 
current 

τετράγωνο του λόγου του 
ρεύματος της αρμονικής προς 
το ρεύμα της θεμελιώδους 

14th through the 40th 
harmonic current 

ρεύμα των αρμονικών από τη 
14η τάξη ως την 40ή 

 
θ. Σχετικά με τον όρο feed-through-filtering / feed-through-

filter, που τέθηκε στην Ομάδα Τεχνολογία του ΕΔΟ χωρίς 
αρχική πρόταση απόδοσής του, με περιγραφή της έννοιας σε 
κείμενο ολόκληρης παραγράφου, το ΓΕΣΥ ενέκρινε το σκεπτικό 
και τις προτάσεις του προέδρου, που είχε λάβει μέρος στη 
σχετική συζήτηση και ύστερα από ορολογική ανάλυση 
ολόκληρης της παραγράφου, είχε προτείνει τον ακόλουθο 
πίνακα όρων:  

shielding θωράκιση (TELETERM) 
configuration διάρθρωση (TELETERM) 
shielding 
configuration 

διάρθρωση θωράκισης 

vehicle series σειρά οχημάτων 
high voltage (HV) υψηλή τάση (HV) (TELETERM) 
high voltage part, HV 
part 

μέρος υψηλής τάσης, μέρος HV 

shielded high 
voltage parts, 
shielded HV parts 

θωρακισμένα μέρη υψηλής 
τάσης, θωρακισμένα μέρη HV 

artificial network 
(AN) 

τεχνητό δίκτυο (TELETERM) 

impedance εμπέδηση (TELETERM) 
low impedance χαμηλή εμπέδηση (TELETERM) 
cable καλώδιο (TELETERM) 
connector σύνδεσμος (TELETERM) 
sub-assembly υποσύστημα, κατασκευαστικό 

υποσύστημα (TELETERM) 
electrical/electronic 
system 

ηλεκτρικό/ηλεκτρονικό σύστημα 
(TELETERM) 

electrical/electronic 
sub-assembly (ESA) 

ηλεκτρικό/ηλεκτρονικό 
υποσύστημα (ESA) 

load φόρτος (TELETERM) 
power supply τροφοδοτικό (ισχύος) 

(TELETERM) 
high voltage power 
supply, HV power 
supply 

τροφοδοτικό υψηλής τάσης, 
τροφοδοτικό HV 

external high voltage 
power supply, 
external HV power 
supply 

εξωτερικό τροφοδοτικό υψηλής 
τάσης, εξωτερικό τροφοδοτικό 
HV 

feed-through, 
feedthrough 

διατροφοδοσία (TELETERM) 

feed-through 
capacitor 

πυκνωτής διατροφοδοσίας 
(TELETERM) 

feed-through-filter φίλτρο διατροφοδοσίας 
feed-through-filtering φιλτράρισμα διατροφοδοσίας 

 
ι. Σχετικά με τον όρο bulkhead connector που τέθηκε στην 

Ομάδα Τεχνολογία του ΕΔΟ χωρίς αρχική πρόταση 
απόδοσής του, το ΓΕΣΥ ενέκρινε το σκεπτικό και τις προτάσεις 
του προέδρου και της Κ. Τοράκη, που είχαν λάβει μέρος στη 
σχετική συζήτηση και ενέκρινε τον πίνακα όρων:  

antenna connector σύνδεσμος κεραίας (TELETERM) 
bulkhead στεγανό χώρισμα 
bulkhead 
connector 

σύνδεσμος (μέσω) στεγανού 
χωρίσματος, 
στεγανός σύνδεσμος,  

 
Κ.Β. 
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Δέκα χρόνια χωρίς τον Βασίλη 

Πάνε δέκα χρόνια· από τον Δεκέμβριο του 2006· τότε που 
έφυγε ο Βασίλης Α. Φιλόπουλος, 
– ο χημικός μηχανικός, ο πρωτοπό-

ρος της Τυποποίησης, ως διευ-
θυντής του ΕΛΟΤ και  «ψυχή» 
των επιτροπών και ομάδων 
εργασίας, 

– ο πρωτεργάτης της Ορολογίας, 
–  ο εισηγητής της ίδρυσης της 

Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας 
(ΕΛΕΤΟ) το 1992, 

– ο πρώτος και επί 13 έτη (ως τον 
θάνατό του το 2006) πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ, 

– ο εμπνευστής της απόφασης του ΔΣ της ΕΛΕΤΟ για την 
έκδοση του Ορογράμματος, 

–  ο «Β.Α.Φ.» του Ορογράμματος, της ΕΛΕΤΟ και της 
καρδιάς μας... 

Στο παρόν τεύχος του Ορογράμματος θα τιμήσουμε τη 
μνήμη του αφήνοντας τον ίδιο να μας θυμίσει παλιά του 
λόγια και «γραφτά», κάνοντάς τον κύριο συντάκτη του 
φύλλου, με άρθρα του που δημοσιεύτηκαν σε παλιότερα 
(από τα πρώτα) φύλλα και να μας «ξαναπεί» σκέψεις του 
και προτάσεις του για την ελληνική γλώσσα και ορολογία. 
Αναδημοσιεύουμε, λοιπόν, με χρονολογική σειρά, δέκα 
άρθρα του, που ακολουθούν αμέσως. Ας τα διαβάσουμε: 
 
Φύλλο Αρ.14, Οκτώβριος 1995 

ΧΡΕΙΑ  ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 
Με την ανάπτυξη της διακρατικής συνεργασίας και της επικοινωνίας 
με άλλες χώρες, δεχόμαστε καταιγισμό καινούριων εννοιών όσο 
ποτέ στο παρελθόν. 
Το πρόβλημα, γιατί για τεράστιο πρόβλημα πρόκειται, απαιτεί τη 
συστράτευση όλων όσων ενδιαφέρονται να μην κατακτηθεί η 
γλώσσα μας από ξένους όρους, φαινόμενο που έχει πάρει 
διαστάσεις στις μέρες μας. Είναι κατανοητή η δυσκολία που 
αντιμετωπίζει καθένας και καθεμιά που δίχως ειδικές γνώσεις 
μεταφράζει ξενόγλωσσα κείμενα στη γλώσσα μας, πολλές φορές 
μην κατανοώντας ούτε την έννοια που έχει ο ξένος όρος. 
Η εύκολη λύση, την οποία όλοι μας πολλές φορές αναγκαζόμαστε 
να ακολουθήσουμε, είναι να μεταφέρουμε τον ξένο όρο αυτούσιο, 
διστάζοντας ακόμα και να τον μεταγραμματίσουμε. Φυσικά, δεν 
αναφέρομαι σε ξένα δάνεια που καθιερώνονται στη γλώσσα μας 
και προπαντός διεθνοποιημένους όρους, όπως ρομπότ ή ραντάρ.  
Εκείνο που αποτελεί κίνδυνο είναι καινοφανείς έννοιες που 

καθιερώνονται με τους ξένους όρους. Σε όσες περιπτώσεις εκείνοι 
που μεταφέρουν πρώτοι την καινούρια έννοια την ονοματίσουν με 
επιτυχή ελληνικό όρο αυτός καθιερώνεται και αποφεύγεται η 
χρήση ξένου όρου. Ομως, πολλοί που μοχθούν δεν ευτυχούν να 
δουν τον όρο που πρότειναν να καθιερώνεται. Ακόμα υπάρχει 
δυσκολία στη διάδοση των νεολογισμών. Επιτυχείς προτάσεις 
μένουν άγνωστες, κρυμμένες σε κάποιο άρθρο ή βιβλίο που δεν το 
γνωρίζουν εκείνοι που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. 
Αποτέλεσμα η χρήση αυτούσιου του ξένου όρου ή και καινούρια 
διαφορετική απόδοση πιο πολύ ή πιο λίγο επιτυχής. 
Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι δεν αρκεί να προτείνονται 
νεολογισμοί, που είναι απαραίτητο, αλλά υπάρχει ανάγκη αυτοί να 
γίνονται προσιτοί. Για το σκοπό αυτό, η ΕΛΕΤΟ θα διαθέτει χώρο 
στο “Ο”, όπου θα δημοσιεύονται προτάσεις νεολογισμών, αλλά και 
ορθές αποδόσεις ξένων όρων με υπάρχοντες όρους της Ελληνικής 
Γλώσσας λ.χ. sponsor - χορηγός. Ακόμα, θα τηρείται συλλογή 
των προτεινόμενων νεολογισμών διαθέσιμη σε κάθε 
ενδιαφερόμενο. 
  Β.Α.Φ. 
Φύλλο Αρ.16, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1996 

ΘΑΡΣΕΙΝ ΧΡΗ 
Με το πρώτο φύλλο του έτους είναι καθιερωμένο να ευχόμαστε 
καλή χρονιά και επιτυχία στους στόχους της ΕΛΕΤΟ και του κάθε 
μέλους προσωπικά. Το 1996 αρχίζει με καλούς οιωνούς και 
προσδοκίες να ανταποκριθούμε με επιτυχία σε θέματα που έχουν 
δρομολογηθεί, όπως στην εξασφάλιση ανεξάρτητης στέγης, την 
έκδοση περιοδικού, την όδευση για συνέδριο και φυσικά την 
υπογραφή συμβολαίου με τη Μεταφραστική Υπηρεσία της ΕΕ για 
απόδοση συλλογών ορολογίας στην Ελληνική Γλώσσα. 
Όμως, δεν πρέπει να μας διαφεύγουν οι μεγάλες δυσκολίες που 
χρειάζεται να αντιμετωπίζονται και δεν αναφερόμαστε σε 
διαδικαστικές, επιχειρησιακές ή άλλες συνηθισμένες δυσκολίες. 
Αυτές απαιτούν θέληση, δουλειά και υπομονή και ξεπερνιούνται. 
Άλλωστε, αν εννοούσαμε τέτοιες δυσκολίες θα γράφαμε 
“χρειάζεται να αντιμετωπιστούν”.  
Οι μεγάλες δυσκολίες ανάγονται στη νοοτροπία των ομιλούντων 
την Ελληνική Γλώσσα. Η πλειονότητα εκφράζεται με ζέση, που 
πολλές φορές αγγίζει τα όρια του φανατισμού, για την υποστήριξη 
της γλώσσας μας. Όμως, πέρα από τις μεγαλοστομίες, δεν 
ασχολούνται και δεν κάνουν το παραμικρό γι’ αυτήν. Δεν είναι 
περίεργο που με την εμφάνιση της ΕΛΕΤΟ διάφορα γλωσσικά 
κέντρα άλλων χωρών ζήτησαν επαφή μαζί μας αφού δεν είχαν 
βρει άλλο όργανο για συνεργασία. Ακόμα χειρότερα, αυτή η 
ένθερμη πλειονότητα αγνοεί τους κινδύνους που ελλοχεύουν για τη 
γλώσσα με την άκριτη εισροή ξένων όρων και επαναπαύεται με 
την άποψη ότι η Ελληνική Γλώσσα καλύπτει επαρκώς τον 
κατακλυσμό των καινοφανών εννοιών. 
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Στους αντίποδες υπάρχουν οι θιασώτες του “μοντερνισμού” που 
δυστυχώς εργάζονται αόκνως όχι μόνο για την καθιέρωση 
καινούριων ξενόφερτων όρων αλλά και για την αντικατάσταση 
κοινών ελληνικών λέξεων με αγγλικές, αφού αυτή είναι η “μόδα”. 
Πέρα από το εθνωφελές έργο τους θέλουν να επιβάλλουν τις 
απόψεις τους σε όλους τους άλλους. Εχουμε δεχτεί επιθέσεις από 
τέτοιους κύκλους. Για παράδειγμα, το έγκριτο περιοδικό “CHIP” είχε 
δημοσιεύσει ανυπόγραφο σχόλιο για την ΕΛΕΤΟ όπου 
χαρακτηριζόμαστε “γλωσσαμύντορες”. Ακόμα, θεωρητικοποιούσε 
τη χρήση “βαρβαρισμών” του τύπου σκανάρω και μπουτάρω, 
αφού η Ελληνική Γλώσσα διαθέτει “προστατευτικούς μηχανισμούς”, 
λες και η γλώσσα είναι κάτι ξεκομμένο από αυτούς που τη μιλάνε. 
Με δεδομένο ότι είμαστε - ακόμη - πολύ λίγοι αριθμητικά σε σχέση 
με αυτούς που διακατέχονται από τέτοιες απόψεις, είτε της μιας είτε 
της άλλης κατηγορίας, χρειάζεται θάρρος και αντοχή. Το πρώτο 
για να μη διστάζουμε να προβάλλουμε και να προασπίζουμε κάθε 
στιγμή - χωρίς τον παραμικρό δισταγμό - τους σκοπούς της ΕΛΕΤΟ 
για την Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία, ταράζοντας τα νερά του 
εφησυχασμού, και το δεύτερο για ν’ αντιμετωπίζουμε με διάρκεια 
και σθεναρότητα τις αντιδράσεις - ακόμα και επιθέσεις - στον αγώνα 
μας από οπουδήποτε κι αν προέρχονται αυτές. 
  Β.Α.Φ. 
 
Φύλλο Αρ.22, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1997 

ΜΗΤΡΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
Υπερηφανεύομαστε όλοι μας ότι η Ελληνική Γλώσσα έχει 
προσφέρει χιλιάδες λέξεις ή ρίζες σε άλλες γλώσσες. Συνήθως 
περιοριζόμαστε στη διαπίστωση αυτή και στο να απαριθμούμε 
αυτάρεσκα πόσα ελληνικά δάνεια έχουν οι άλλες γλώσσες.  
Δίχως αμφιβολία η γλώσσα μας είναι Μήτρα Ορολογίας για τις 
άλλες γλώσσες, όμως θα πρέπει να έχουμε δύο πράγματα υπόψη 
μας, να δραστηριοποιούμαστε για να συνεχίσει η γλώσσα μας να 
είναι Μήτρα Ορολογίας και να προσέχουμε από κινδύνους που 
ελλοχεύουν.  
Η αποδοχή δάνειων όρων από άλλες γλώσσες αποτελεί μερικές 
φορές μπούμεραγκ (αυτεπίστροφο κατά ΜΕΠΟ1) για την Ελληνική 
Γλώσσα. Ορισμένες φορές παρερμηνεύεται στα δάνεια η αρχική 
σημασία στα ελληνικά ή γίνονται συντμήσεις, έτσι χρειάζεται 
πάντοτε κριτική αποδοχή στα αντιδάνεια. 

Β.Α.Φ. 
 

Φύλλο Αρ.23, Μάρτιος-Απρίλιος 1997 

ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΕΣ  
ή ΠΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ; 

Πρόβλημα που απασχολεί τον τόπο μας είναι αν οδεύοντας στην 
παγκοσμιότητα θα αλλοιωθεί η γλώσσα μας. Το ίδιο πρόβλημα 
λίγο-πολύ αντιμετωπίζουν και όλες οι γλώσσες, δε θα ήταν ίσως 
πολύ παρακινδυνεμένο να θεωρηθεί ότι κινδυνεύουν και όλες οι 
πολυομιλούμενες γλώσσες, ακόμα και η κινέζικη. Η κυριαρχία της 
αγγλικής γλώσσας είναι αναπόφευκτη. Στην πολιτική είναι 
πασιφανής. Οποιος πολιτικός απευθύνεται στο διεθνές κοινό, 
χρησιμοποιεί αγγλικά. Ακόμα και πλακάτ σε διαδηλώσεις 
μεταδίνουν συνθήματα στην αγγλική γλώσσα. Παρόλο που αρχικά η 
αγγλική δεν περιλαμβάνονταν στις γλώσσες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, σήμερα ουσιαστικά κυριαρχεί. Οι άλλες (επίσημες) 
γλώσσες διατηρούνται στις διαβουλεύσεις και συνεδριάσεις για την 
τιμή των όπλων. 
Στην Οικονομία η αγγλική γλώσσα είναι αδιαμφισβήτητη. Η 
εμπορική αλληλογραφία και οι συναλλαγές  ανάμεσα σε λαούς με 
διαφορετική γλώσσα γίνονται απρόσκοπτα στην αγγλική. Δεν είναι 
μόνο οι θυγατρικές των αγγλικών και αμερικάνικων πολυεθνικών 
που καθιερώνουν ενδοεπιχειρησιακά, σε κάθε χώρα όπου 
δραστηριοποιούνται, τα αγγλικά, αλλά και εγχώριες επιχειρήσεις με 
συναλλαγές στο εξωτερικό κάνουν το ίδιο. Εχει παρουσιαστεί το 
φαινόμενο ελληνικές επιχειρήσεις να απευθύνονται σε άλλες 
ελληνικές αλληλογραφώντας στα αγγλικά. Άλλοι τομείς κυριαρχίας 
των αγγλικών είναι της επιστήμης και της τεχνολογίας.  Σ’ αυτούς 
δεν είναι μόνο το σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου έργου που 
πραγματοποιείται στις αγγλόφωνες χώρες. Επιστημονικές 
ανακοινώσεις και άρθρα σε περιοδικά ή βιβλία από κάθε 
αλλόγλωσσο προπαντός από ολιγοομιλούμενες γλώσσες, είναι 
                                                 
1 ΜΕΠΟ: Μόνιμη Επιτροπή Ορολογίας του Πανελλ. Συλλόγου 
   Διπλωματούχων Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων 

στην αγγλική όταν απευθύνεται στη διεθνή κοινότητα. Στις ίδιες τις 
αγγλόφωνες χώρες μεταφράζεται κάθε τι αξιόλογο. Μη μας 
διαφεύγει η προσπάθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες να μεταφράζεται 
στην αγγλική γλώσσα όλο το έργο που παράγεται στα ρώσικα. 
Οι τομείς που αναφέρθηκαν αποτελούν θύρες εισόδου των 
αγγλικών, όμως όχι εξάπλωσής τους. Οι κοινωνικές ομάδες αυτές 
μιλάνε και γράφουν τα αγγλικά προς τα έξω και τη μητρική γλώσσα 
τους προς τους ομοεθνείς τους. Καθιερώνονται σα δίγλωσσες 
ομάδες του πληθυσμού και το μόνο κακό που μπορούν να κάνουν 
είναι να μεταφέρουν ξενισμούς στη μητρική τους γλώσσα, ιδίως 
όταν πρόκειται για νεολογισμούς. 
   Β.Α.Φ. 
Φύλλο Αρ.29, Μάρτιος-Απρίλιος 1998 

Ελληνογένεια όρων 
Οι Ελληνες, αναμφιβόλως και εγώ, είμαστε περήφανοι για τη 
χρήση ελληνικών όρων σε ξένες γλώσσες. Όμως, διδακτικό 
παράδειγμα εξιστορείται σε άρθρο του καθ. Ηλ. Κούβελα στην 
εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ της 21 Δεκέμβρη 1997. 
Ο καθηγητής αναφέρεται στον όρο της νευροφυσιολογίας σύναψη 
(synapse). Το 1897 ο νευροφυσιολόγος Charles Sherrington 
προτείνει τον όρο αυτό για τον τρόπο σύνδεσης των νευρικών 
κυττάρων, που γίνεται αμέσως αποδεκτός. Σαράντα χρόνια 
αργότερα ο Sherrington, σε επιστολή του γράφει “σκεφτόμουν να 
ονομάσω αυτή τη νευρική δομή σύνδεσμο (syndesm), όμως 
ρωτήθηκε ο ειδικός στα αρχαία ελληνικά και ιδίως στον Ευριπίδη, 
καθηγητής του Cambridge, Verral. O Verral τότε πρότεινε τον όρο 
σύναψη, επειδή ο όρος σύνδεσμος υπονοεί την ύπαρξη κάποιου 
εργαλείου, που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ο καθ. 
Κούβελας καταλήγει: “Είναι πράγματι εντυπωσιακό το πώς αυτός ο 
άνθρωπος μπορούσε να αντιλαμβάνεται τις λεπτές διαφορές στην 
έννοια ελληνικών λέξεων”. 
Δίδαγμα: Η εισαγωγή ελληνογενών όρων και ριζών στη διεθνή 
ορολογία οφείλεται σε ξένους. 
Εμείς τί κάνουμε; Είμαστε περήφανοι για το έργο των ξένων; 
Ποιός, πότε και πώς θα συμβάλει ενεργά για να συνεχίσει η 
ελληνική γλώσσα να είναι μήτρα ορολογίας; 
  Β.Α.Φ. 
 
Φύλλο Αρ.32, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1998 

Ούτε λίγοι, ούτε πολλοί  
Ούτε λίγοι, ούτε πολλοί, αλλά ευάριθμοι. Διαμάχη ή πιο ορθά 
διδαχή από διάφορους ειδήμονες του λόγου για την ορθή σημασία 
της λέξης “ευάριθμος”. Την ανιχνεύω πίσω σε επιφυλλίδα του 
Παντελή Μπουκάλα στην Καθημερινή της 28 Απριλίου 1991. 
“Ανάλογο έχει υποστεί εκείνο το ταλαίπωρο επίθετο “ευάριθμος”, 
που κυκλοφορεί με οριστικώς απολεσθείσα την τιμή του ετύμου 
του. Οχτώ στις δέκα περιπτώσεις το βιάζουν να κομίσει σημασία 
εντελώς αντίθετη από αυτή που ορίζει η σύνθεσή του. Φταίει 
μάλλον εκείνο το “ευ” στην αρχή. Μας μπερδεύει. Γιατί βλέπετε 
στον καιρό μας και στον πολιτισμό μας το “καλό” ταυτίζεται 
υποχρεωτικώς με το “πολύ”. Κι ας ισχυρίζονται τα πείσμονα λεξικά 
ότι ευάριθμος είναι ο “ευαρίθμητος, ο ευκόλως αριθμούμενος, ο 
ολιγάριθμος”... 
Οπως σε κάθε τεχνικό όρο, η σημασία δεν προκύπτει 
αποκλειστικά από την ετυμολογία. Η ετυμολογία των όρων είναι 
κατασκευαστικό εργαλείο, δεν είναι οι αρχιτεκτονικές απαιτήσεις. 
Αυτές προκύπτουν από την ειδική γλώσσα που ανήκει ο όρος. Σ’ 
αυτήν την περίπτωση ειδική γλώσσα είναι η Μετρολογία. 
Υπάρχουν τα γνωστά “ολιγάριθμος” και “πολυάριθμος”. Δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις. Υπάρχει και ενδιάμεση 
κατάσταση, ούτε λίγοι ούτε πολλοί, αλλά αρκετοί. Αυτή είναι η 
αρχιτεκτονική απαίτηση. Η γλώσσα μας έχει δώσει το “ευάριθμος”. 
Γιατί το “ευ” να σημαίνει μόνο “καλός” και όχι και “εύκολος” δηλαδή 
σύμφωνα με ό,τι γράφουν τα λεξικά, “ευκολοαρίθμητος”. Δε 
χρειάζεται να υποδηλώσουμε τους λίγους ότι είναι ευκολοαρίθμητοι 
(ευάριθμοι) είναι προφανές. Ευάριθμοι, δηλαδή αρκετοί, είναι όταν 
δεν είναι ολιγάριθμοι αλλά ούτε πολυάριθμοι, όπου πάλι 
προφανώς είναι δύσκολο να αριθμηθούν. 
Δίδαγμα, αν μου επιτρέπεται: ας εμπλουτίσουμε στη χρήση τη 
γλώσσα με έννοιες, όταν προπαντός αυτή μας έχει δώσει όρους. 
 
 Β.Α.Φ. 
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Φύλλο Αρ.34, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1999 

Όχι vita brevis αλλά ο βίος βραχύς 
Είναι δύσκολο να αποκατασταθεί η αλήθεια όταν η κοινή αντίληψη 
είναι διαφορετική, όμως χρειάζεται να πασχίζουμε γι’ αυτό. Αυτό 
κάνει και ο καθ. Γεώργιος Α. Χριστοδούλου στο ΒΗΜΑ στις 30 Αυγ. 
1998, αποκαθιστά την πλάνη ότι ο Γκαίτε, τον 18ο αιώνα είπε το 
πασίγνωστο “vita brevis, ars longa”, όμως κατά τον καθηγητή 
πέφτει έξω ... είκοσι τρεις αιώνες. 
«Η φράση βέβαια δεν ανήκει στον Γκαίτε αλλά στον Ιπποκράτη, τον 
αρχηγέτη της ιατρικής επιστήμης, και βρίσκεται στην αρχή αρχή του 
έργου του «Αφορισμοί»: «Ο βίος βραχύς, η δε τέχνη μακρή». Ας 
σημειωθεί, με την ευκαιρία αυτή, ότι ερμηνευτικό υπόμνημα στη 
φράση αυτή αποτελεί η ολιγοσέλιδη διδακτορική διατριβή του 
Αδαμαντίου Κοραή στο Πανεπιστήμιο Μονπελιέ το 1787 με τίτλο: 
“Medicus Hippocraticus, sive de praecipuis officiis medici ex primo 
Hippocratis aphorismo deductis oratio” (Ο γιατρός κατά τον 
Ιπποκράτη. Ήγουν αγόρευση για τα κύρια καθήκοντα του γιατρού, 
όπως αυτά προκύπτουν από τον πρώτο Ιπποκράτειο αφορισμό”). 
Φέτος κλείνουν 250 χρόνια από τη γέννηση του σοφού Κοραή και 
για να τιμηθεί η επέτειος πρόκειται σύντομα να εκδοθεί η 
παραπάνω διατριβή μαζί με άλλα λατινόγλωσσα κείμενα του Κοραή 
μεταφρασμένα στη σημερινή μας γλώσσα”. 
 Β.Α.Φ. 
 
Φύλλο Αρ.42 Μάιος-Ιούνιος 2000 

ΑΚΡΙΒΟΛΕΞΙΑ 
Πολλές διαμάχες γίνονται για την ορθότητα των λέξεων από 
γραμματική ή γλωσσική άποψη. Για παράδειγμα, το τελικό «ν» στο 
άρθρο των ονομάτων των αρσενικών. Σπάνια, όμως, 
αναφερόμαστε στην ορθή χρήση των όρων. Δηλαδή στη 
λαθεμένη χρήση συγγενικών όρων που έχουν, όμως, 
διαφορετική σημασία από το ζητούμενο, λ.χ. λέμε «τόξο» αντί 
«βέλος».  
Το γλωσσικό αυτό φαινόμενο οφείλεται σε αρκετούς παράγοντες, ο 
πιο κύριος είναι προφανώς η έλλειψη καλλιέργειας της γλώσσας. 
Με την πάροδο του χρόνου τέτοιοι όροι υποκαθιστούν τον ορθό όρο 
και αποκτάνε διαφορετική σημασία. Παρά την άποψη έγκριτων 
γλωσσολόγων ότι η υποκατάσταση αυτή είναι γλωσσικά αποδεκτή, 
θα υποστηρίζαμε ότι στην ουσία η γλώσσα χάνει την 
ακριβολεξία της. Μάλιστα, με την καλλιέργεια της γλώσσας 
συμβαίνει και το αντίθετο φαινόμενο. Για παράδειγμα, σήμερα δεν 
νομίζουμε ότι υπάρχει σύγχυση ανάμεσα στην «ανακάλυψη» και 
στην «εφεύρεση» που σε πιο παλιά έτη χρησιμοποιούνταν το ένα 
με την έννοια του άλλου. Επίσης, η «πλειονότητα» τείνει να 
αποκατασταθεί έναντι της «πλειοψηφίας». Για το τελευταίο σε όχι 
πολύ πρόσφατο άρθρο ο καθηγητής Δ. Δημητράκος γράφει ότι ο 
σολοικισμός εκφέρεται κυρίως στο δημοσιογραφικό λόγο των 
ραδιοτηλεοπτικών μέσων ενημέρωσης. Δυστυχώς, τέτοιοι 
σολοικισμοί δεν περιορίζονται στο δημοσιογραφικό λόγο. Είναι 
συνηθισμένο να εκφέρονται σε κάθε είδους λόγο, πολιτικών, 
καθηγητών κ.ά. Ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα: Με τον ερχομό 
του έτους 2000, η χιλιετία είναι αυτή που κατ’ άλλους άλλαξε και 
κατ’ άλλους δεν άλλαξε και όχι η χιλιετηρίδα! 
Η υποκατάσταση συνέβαινε πάντοτε, με αποτέλεσμα να υπάρχουν 
ετεροσημαίνοντες όροι που έχουν καθιερωθεί από πολλά έτη και να 
είναι πια γλωσσικά ορθοί. Αναφέροντας το «έτη» («έτος») που 
σχεδόν δεν υπάρχει στη γλώσσα μας αφού έχει υποκατασταθεί από 
το «χρόνια» («χρόνος»). Ο «χρόνος», όμως, κυριολεκτικά αφορά 
φυσικό μέγεθος και σημαίνει χρονικό διάστημα. Εδώ υπάρχει 
αλυσιδωτή συνέχεια. Η αρχική σημασία του «χρόνος» έχει 
υποκατασταθεί με το «καιρός» που βασικά αναφέρεται στη 
μετεωρολογική κατάσταση. 
Τέτοιοι σολοικισμοί όπως θα μπορούσαμε να τους χαρακτηρίσουμε, 
υπάρχουν αρκετοί. Αν θέλουμε να μιλάμε και να γράφουμε 
ακριβολεκτώντας θα πρέπει να τους αποφεύγουμε. Πέρα από 
αυτούς που αναφέραμε παραπάνω παραθέτονται, στη συνέχεια, και 
άλλοι αρκετά διαδεδομένοι. 

σολοικισμός ορθή σημασία 
φωνάζω καλώ 
επίπεδο στάθμη 
ψάχνω αναζητώ 
όρεξη διάθεση 
φυσικό φυσιολογικό 
γράμμα επιστολή 
χαρτί έγγραφο 

παρένθεση παρέκβαση 
τηλέφωνο τηλεφώνημα 
αέρας άνεμος 
σωστό ορθό 

 
Για το τελευταίο, για το οποίο πολλοί θα έχουν αντιρρήσεις, έχουμε 
να παρατηρήσουμε ότι «σωστότητα» δεν υπάρχει, ενώ υπάρχει 
«ορθότητα». 
 Β.Α.Φ. 
 
Φύλλο Αρ.46, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2001 

Ηλεκτρονική εποχή 
Εκφράζονται διάφορες απόψεις για το αν τα ηλεκτρονικά μέσα θα 
εκτοπίσουν το χαρτί ή όχι. Αν οι άνθρωποι θα εξακολουθήσουν να 
πληροφορούνται και γενικά να διαβάζουν σε εφημερίδες, 
περιοδικά και βιβλία ή όλα θα βρίσκονται σε δισκέτες και 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Αν, γενικά, θα εξακολουθήσουν να 
υπάρχουν βιβλιοθήκες ή θα αντικατασταθούν από ηλεκτρονικούς 
επεξεργαστές. 
Είμαστε στη μεταβατική εποχή. Οι προβλέψεις δύσκολες, αν όχι 
αδύνατες. Ιδίως για την εξέλιξη που θα έχουν τα ηλεκτρονικά μέσα. 
Φαντασία μόνο. Γιατί όχι; Τα επινοήματα της φαντασίας του 
Ιουλίου Βερν, δεν πραγματοποιήθηκαν τον εικοστό αιώνα; Από την 
ιπτάμενη μηχανή βαρύτερη του αέρος ως το ταξίδι στη Σελήνη. Με 
λίγη φαντασία καταργούμε το χαρτί. Έχουμε μια εύχρηστη 
πινακίδα μπροστά μας και φέρνουμε ηλεκτρονικά όποιο κείμενο 
θέλουμε, του παγκόσμιου πολιτισμικού θησαυρού, επιστημονικό, 
τεχνικό, φιλολογικό, κατεβάζοντάς το από το ‘Ιντερνετ. Το 
διαβάζουμε το ίδιο άνετα όπως στο χαρτί. Ακόμα ακούμε αν 
θέλουμε να το διαβάζει μια φωνή με ορθή προφορά σε όποια 
γλώσσα θέλουμε. Πολύ ωραία αυτά αφού θα σωθούν και τα δάση. 
Όμως, σήμερα, το μόνο που μπορούμε είναι να παρακολουθούμε 
τις μεταβολές όπως συμβαίνουν και να είμαστε πραγματιστές. 
Πρέπει να δεχτούμε ότι η οικονομία είναι εκείνη που θα καθορίσει 
τις εξελίξεις. Κάθε τεχνολογική εξέλιξη επικρατεί αν συμφέρει από 
οικονομική άποψη. 
Μεταβολές έχουν αρχίσει και στο χώρο της Ορολογίας. 
Παραθέτουμε στη συνέχεια μια σημαντική είδηση. 
Το κόστος έκδοσης και διανομής των περιοδικών του TermNet 
οδήγησε στην απόφαση να σταματήσει η έκδοση του περιοδικού 
του σε έντυπη μορφή. Το περιοδικό TermNet News κυκλοφόρησε 
για τελευταία φορά έντυπο με το τεύχος 67-2000. Στο μέλλον, θα 
αποστέλλεται μόνο ηλεκτρονικά στους συνδρομητές του. 
Στα δικά μας, το «Ο» παραμένει κυρίως στο χαρτί και θα μένει όσο 
μεταδίδει το μήνυμά του πιο αποτελεσματικά. Παράλληλα, όμως, 
έχει αρχίσει γοργά βήματα στην ηλεκτρονική εποχή. Όποιος και 
όποια έχει σύνδεση με το Ίντερνετ μπορεί να το βρει, ηλεκτρονικά, 
στον ιστότοπο http//sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm. Φιλοξενεί-
ται στον κυβερνοχώρο του ΤΕΙ Αθήνας, όπου το καταχωρεί ο 
καθηγητής Στέλιος Φραγκόπουλος, παλαιό μέλος της ΕΛΕΤΟ. 
Επίσης, αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε όσους και όσες δηλώσουν 
ηλεκτρονική διεύθυνση. Σήμερα ο αριθμός των ηλεκτρονικών 
αποδεκτών του «Ο» ανέρχεται περίπου στο ¼ του συνόλου των 
αποδεκτών. 
Πέρα από τα περιοδικά ευελπιστούμε ότι με το Εθνικό Πρόγραμμα 
Ορολογικού Συντονισμού (ΕΠΟΣ) θα δημιουργηθεί βάση 
Ελληνικής Ορολογίας προσβάσιμη από όλους και όλες που 
ενδιαφέρονται. 

Β.Α.Φ.   
 
Φύλλο Αρ.63, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2003 

Η Ελλάς εκτός της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας 

Όλες οι αναπτυγμένες χώρες προχώρησαν απρόσκοπτα στην 
Κοινωνία της Πληροφορίας όταν απόκτησαν ηλεκτρονική 
υποδομή, επειδή είχαν δημιουργήσει συστηματικά γλωσσολογικά 
εργαλεία η καθεμιά στη γλώσσα της. Τα εργαλεία αυτά 
(μονόγλωσσοι και πολύγλωσσοι θησαυροί όρων) συνίστανται στην 
κατάταξη των όρων κάθε θεματικού πεδίου και στην αντιστοίχισή 
τους με ισοδύναμους όρους πιο διαδεδομένων γλωσσών όπως της 
αγγλικής, ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση πληροφοριών στη 
γλώσσα του ενδιαφερομένου. Δίχως θησαυρούς, με μόνο την 
ηλεκτρονική υποδομή είναι αδύνατη η αναζήτηση πληροφοριών, 
όπως με μόνο συσκευές αναπαραγωγής ήχου (πικ-άπ, 
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μαγνητόφωνα κ.ά.) δίχως δίσκους, κασέτες κ.ά. δεν είναι δυνατό να 
ακούσουμε μουσική. 
Για να σχηματιστούν θησαυροί όρων κάθε γνωστικού πεδίου στην 
ελληνική γλώσσα απαιτείται να υπάρχουν οι όροι του πεδίου στη 
γλώσσα, με τους οποίους θα γίνεται η αναζήτηση πληροφοριών. 
Κατά κανόνα, δεν υπάρχουν ελληνικοί όροι, με αποτέλεσμα να είναι 
αδύνατη η αναζήτηση πληροφοριών. Αν η αναζήτηση γίνεται με 
ξενόγλωσσους θησαυρούς δεν θα ανευρίσκονται πληροφορίες για 
ελληνικά θέματα. Τί πληροφορίες θα αντλούνται για την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση (e-government) της χώρας μας; Δηλαδή η ελληνική 
Δημόσια Διοίκηση είναι κουφή και μουγκή. 
Χρειάζεται η δραστηριοποίηση επιτροπών σε κάθε τομέα για τη 
συγκέντρωση των ελληνικών όρων και την εκπόνηση νέων όρων 
στη θέση των ξένων όρων, εργασία που απαιτεί τεχνογνωσία και 
οικονομική υποστήριξη, με συντονισμό ανάμεσα στις επιτροπές. Τα 
μέλη των επιτροπών είναι γνώστες του θέματός τους, αλλά είναι 
απαραίτητο να επιμορφωθούν ορολογικά για το πώς σχηματίζονται 
οι όροι στην ελληνική γλώσσα. Οι επιτροπές για να λειτουργήσουν 
έχουν σημαντικά έξοδα, τα οποία πρέπει να παρέχονται από 
κάποιο κοινό ταμείο. Ακόμα είναι απαραίτητος ο συντονισμός, ώστε 
να κατανέμεται ορθολογικά η εργασία και να μην αποδίδονται 
διαφορετικά οι ίδιοι ξενόγλωσσοι όροι. Όλο το προϊόν των 
επιτροπών να καταχωρείται σε ηλεκτρονική βάση και να είναι 
διαθέσιμο σε όλους. 
Πρόταση για την υλοποίηση των παραπάνω υπάρχει στο Εθνικό 
Πρόγραμμα Ορολογικού Συντονισμού (ΕΠΟΣ) που έχει υποβληθεί 
για χρηματοδότηση. 

Β.Α.Φ.   
 
 

 
Εννιά χρόνια λείπει και η Ζωή 

Έναν χρόνο μετά τον Βασίλη, τον Δεκέμβριο του 2007, 
έφυγε και η Ζωή· η Ζωή Ξενάκη-Βαρλά, 
–  η χημικός, διευθυντικό στέλεχος του 

 Γενικού Χημείου του Κράτους, 
–  ένθερμο ιδρυτικό μέλος της ΕΛΕΤΟ, 
–  μέλος σε όλα τα Διοικητικά Συμβούλια 

 της ΕΛΕΤΟ και στο ΓΕΣΥ, όπου εκ-
 προσωπούσε την επιτροπή ΤΕ21, 

–  με τη μεγάλη αγάπη της για την ελλη-
νική γλώσσα και το ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον της για την ετυμολογία, 

–  με το πάθος της όχι μόνο για την ορολογία, αλλά και για 
 την ορθοέπεια, στη γραφή και ιδιαίτερα στην ομιλία... 

Εννιά χρόνια, μας λείπει το «πιπέρι» που απειλούσε να μας 
βάλει στο στόμα, όταν κατά τις συζητήσεις των όρων 
«ξεστρατίζαμε», καμιά φορά, και εκστομίζαμε «κακές» 
λέξεις... 
Στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ έχουν, από τότε, αναρτηθεί σε 
χωριστό κείμενο, τα άρθρα της Ζωής στο Ορόγραμμα: 
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Orogramma_Arth
ra_ZoisXenaki-Varla_GR.pdf. Θα την θυμούμαστε πάντα. 

Κ.Β. 
 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

2
PT έλα κι εσύ 

1.   monotasking  μονοέργεια, 
μονοεπιτέλεση 

Μετά από σχετική συζήτηση στο Translatum.gr για τον όρο 
monotasking και με δεδομένο ότι: 

multitasking  πολυέργεια (TELETERM),  
 πολυεπιτέλεση  (INFORTERM) 

εγκρίνεται η πρόταση:  
monotasking  μονοέργεια, μονοεπιτέλεση 

 
 

                                                 
2  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

2.   Ελληνικά ισοδύναμα αγγλικών όρων με 
το ρήμα nasalize και τα παράγωγά του 

Μετά από σχετική συζήτηση στο Translatum.gr για τον όρο 
nasalize εξετάστηκαν οι ορισμοί των συναφών εννοιών που 
αποδίδονται με τους παράγωγους όρους: τα ρήματα prenasalize 
και denasalize με τις παθητικές μετοχές τους και τα ουσιαστικά 
prenasalization και denasalization. 
Με δεδομένα τα δύο συνώνυμα ελληνικά ισοδύναμα του nasal: 

nasal  ρινικός, έρρινος (βλέπε π.χ. Λεξικό της Νέας 
Νεοελληνικής Γλώσσας – ΛΝΕΓ) 

θα είναι: nasalize  ρινικοποιώ, ερρινοποιώ, ερρινώνω και  
nasalized  ρινικοποιημένος, ερρινοποιημένος, ερρινωμένος 
(και οι τρεις ελληνικοί όροι γλωσσικά κατάλληλοι, σύμφωνοι με την 
αρχή της γλωσσικής καταλληλότητας). Δεν είναι κατάλληλοι όμως 
οι ανάλογοι τρεις ελληνικοί όροι για την έννοια «prenasalized»· γι’ 
αυτήν κατάλληλη είναι μόνο η απόδοση: 

prenasalized  προερρινωμένος 
(Δεν είναι ούτε προ-ρρινικοποιημένος, προ-ερρινοποιημένος 
ούτε προρρινικο-ποιημένος, προερρινο-ποιημένος), ενώ στο 

denasalized  απερρινωμένος, απορρινικοποιημένος 
είναι κατάλληλες και οι δύο αποδόσεις. 

Ώστε, συνοψίζοντας, έχουμε: 
Επίθετο: 

nasal  έρρινος, ρινικός (ΛΝΕΓ) 
Ρήματα και μετοχές: 

nasalize  ερρινώνω, ερρινοποιώ, ρινικοποιώ 
nasalized  ερρινωμένος, ερρινοποιημένος, 

ρινικοποιημένος 
prenasalize  προερρινώνω  
prenasalized  προερρινωμένος  
denasalize  απερρινώνω, απορρινικοποιώ 
denasalized  απερρινωμένος, απορρινικοποιημένος 

Ουσιαστικά: 
nasalization  ερρίνωση (ΛΝΕΓ), ερρινοποίηση (ΛΝΕΓ), 

ρινικοποίηση 
prenasalization  προερρίνωση 
denasalization  απερρίνωση (ΛΝΕΓ), απορρινικο-

ποίηση (ΛΝΕΓ) 
Σημείωση – έγινε αναδιάταξη των αποδόσεων ώστε, παρ’ όλο 
που όλοι οι συνώνυμοι ελληνικοί όροι είναι γλωσσικά 
κατάλληλοι, να θεωρηθούν προτιμώμενοι όροι αυτοί που 
βασίζονται στο επίθετο έρρινος. 

Κ.Β. 
 

«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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Συντάκτες φύλλου:  Βασίλης Φιλόπουλος, Κώστας Βαλεοντής 
Εκδοτική Ομάδα:  Κώστας Βαλεοντής, Θεόφιλος Βαμβάκος, Γιώργος 

Τσιάμας, Μιχάλης Καραμιχάλης, Τάνια Βαλεοντή 
Τηλέφωνα:  6974321009, 210-8662069 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http://www.eleto.gr/gr/orogramma.htm  
Γίνονται δεκτές συνεργασίες. Απαραίτητες προϋποθέσεις τα κείμενα να 
είναι σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, σύντομα και έτοιμα για 
δημοσίευση δίχως να απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία. 
Τα δημοσιεύματα που προσυπογράφονται με αρχικά απηχούν τις 
προσωπικές απόψεις του/της συντάκτη/συντάκτριάς τους, το πλήρες 
όνομα του/της οποίου/οποίας περιλαμβάνεται στους συντάκτες του 
εκάστοτε φύλλου. 
Τα θέματα των άρθρων της «ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ» έχουν συζητηθεί στο 
ΓΕΣΥ και η δημοσίευση γίνεται ύστερα από απόφασή του. 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή κειμένων του «Ο» με 
την υποχρέωση αφενός να αναφέρεται η πηγή των κειμένων και 
αφετέρου, προκειμένου περί ολόκληρων άρθρων, να εξακολουθήσουν 
αυτά να διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς καμιά 
δέσμευση· σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται άδεια της ΕΛΕΤΟ. 

 



 
 

 

Κ.Κ.Χαλανδρίου 

21‐3650 

ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ
 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society for Terminology (ELETO)

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) 
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11ο Συνέδριο 
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 

9–11 Νοεμβρίου 2017, Αθήνα 
Αφιερωμένο στον Κωστή Παλαμά 

Πρόσκληση για υποβολή ανακοινώσεων 
 

Η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ), σε συνεργασία με το 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου (ΠΚ), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), τον 
Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), τον Οργανισμό για την 
Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ) και άλλους φορείς που 
θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου, διοργανώνει το 
11ο Συνέδριο “Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία”. Το Συνέδριο 
θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 9–11 Νοεμβρίου 2017. 
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση αφενός της σημερινής 
κατάστασης της ελληνικής γλώσσας στην ορολογική της διάσταση 
και αφετέρου μεθόδων, πρακτικών και εργαλείων της σύγχρονης 
επιστήμης της Ορολογίας και της εφαρμογής τους στην ελληνική 
γλώσσα – μονογλωσσικά και/ή διαγλωσσικά – για την προώθηση 
της ορολογικής έρευνας και τη συμβολή στον σύγχρονο ορολογικό 
εμπλουτισμό της ελληνικής γλώσσας. 

Θεματολόγιο του Συνεδρίου: 

1 Γλωσσολογικές–οντολογικές αρχές Ορολογίας  
Αρχές της γλώσσας και της λογικής που υιοθετούνται, 
διατυπώνονται και εφαρμόζονται στην Ορολογία. Η ορολογία ως 
διεπαφή ανάμεσα στη γλώσσα και στη γνώση. Μέθοδοι, 
μηχανισμοί και κανόνες οροδοσίας που προκύπτουν από την 
ενδογλωσσική ή την διαγλωσσική εξέταση κατασημάνσεων (όρων 
και ονομάτων) και ορισμὠν εννοιών. Θεωρητική, συγχρονική και/ή 
διαχρονική εξέταση όρων σε μονογλωσσικό και/ή πολυγλωσσικό 
περιβάλλον. 
2 Διδακτική και Ορολογία  
 Διδακτική της Ορολογίας. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά 

μαθήματα και/ή σεμινάρια Ορολογίας. Μαθησιακά θέματα 
Ορολογίας. Ορολογικές πλευρές της διδασκαλίας μαθημάτων 
ειδικών θεματικών πεδίων. Έννοιες και όροι της Διδακτικής. 

3 Ορολογία συγκεκριμένων θεματικών πεδίων – Λεξικογραφικές 
και ορογραφικές μελέτες 

 Συγχρονική και/ή διαχρονική θεώρηση ορολογίων και 
ορολογικών προβλημάτων συγκεκριμένων θεματικών πεδίων. 
Συστήματα όρων σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία σε σχέση με 
αντίστοιχα συστήματα εννοιών. Λεξικογραφικές και 
ορογραφικές μελέτες σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία. 

4 Ορολογικοί πόροι  
 Ειδικά ερμηνευτικά ή πολύγλωσσα λεξικά, έντυπα ή 

ηλεκτρονικά, τοπικά ή επιγραμμικά/διαδικτυακά. Ορολογικές 
συλλογές ή βάσεις όρων που περιέχουν κατασημάνσεις, 
ορισμούς εννοιών και άλλες ορολογικές πληροφορίες. Σώματα 
ειδικών κειμένων και διάθεσή τους για έρευνα και υποστήριξη 

ορολογικών πόρων. Εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην 
ορολογική πράξη και στην παροχή ορολογικών υπηρεσιών. 

5 Τυποποίηση ορολογίας  
 Ενδογλωσσική επικύρωση και τυποποίηση όρων με 

καθιέρωση προτιμώμενων και αποδεκτών όρων ως έγκυρων 
όρων. Διεθνοποίηση εννοιών και διαγλωσσική αντιστοίχιση, 
επικύρωση και τυποποίηση των ισοδύναμων όρων. 
Προτάσεις όρων για επικύρωση και τυποποίηση. Τυποποίηση 
κειμένων ειδικών γλωσσών. 

6 Ορολογία και μετάφραση 
 Ο ρόλος των όρων στη θεωρία και πράξη της μετάφρασης. 

Εφαρμογή των αρχών της Ορολογίας στη μετάφραση. Η 
εννοιοστρεφής διαγλωσσική αντιστοίχιση και «ισοδυναμία» 
όρων μεταξύ πρωτοτύπου και μεταφράσματος έναντι της 
λεξιστρεφούς «μετάφρασης» όρων. Η μετάφραση με την 
βοήθεια ορολογικών πόρων από το Διαδίκτυο. Έννοιες και 
όροι της μεταφρασεολογίας. 

7 Διάχυση και χρήση των όρων – Ορολογική πολιτική και 
ρύθμιση 

 Τρόποι και μέσα διάδοσης ειδικών όρων και ορολογίων. 
Ενδοπεδιακά και διαπεδιακά ζητήματα ορολογικής 
ενημέρωσης. Ρυθμιστικά εργαλεία ορολογικής πολιτικής 
(δημοσιεύματα, νομοθετήματα, προδιαγραφές, πρότυπα). 

8 Δραστηριότητα φορέων και οργάνων Ορολογίας – Το 
Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας (ΕΔΟ) 

 Δραστηριότητες παραγωγής, συλλογής, επεξεργασίας, 
δημοσιοποίησης και διάθεσης όρων και παροχής ορολογικών 
υπηρεσιών από εθνικούς, περιφερειακούς και/ή παγκόσμιους 
φορείς και όργανα (οργανισμούς, εταιρείες, ενώσεις, 
επιτροπές, ομάδες). Διοργανώσεις εκδηλώσεων Ορολογίας.  
Θα περιληφθεί ειδική συνεδρία για το Ελληνικό Δίκτυο 
Ορολογίας (ΕΔΟ), την ανάπτυξή του και τις δραστηριότητές 
του. 

Γλώσσες: 

Επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η ελληνική και η αγγλική. 
Κρίσιμες ημερομηνίες: 

Υποβολή περιλήψεων ως τις: 30 Μαρτίου 2017 
Κρίση των περιλήψεων ως τις: 30 Απριλίου 2017 
Υποβολή πλήρων κειμένων ως τις:  30 Ιουνίου 2017 

Περιλήψεις και κείμενα: 
Οι εισηγητές που επιθυμούν να παρουσιάσουν ανακοίνωση στο 
συνέδριο θα υποβάλουν περίληψη σε δύο ηλεκτρονικά 
αντίγραφα της μορφής .doc (κείμενο Word συμβατό με την 
έκδοση MS Office 2000/2003) σε μία από τις επίσημες γλώσσες 
του συνεδρίου, με έκταση το λιγότερο 200 και το πολύ 300 λέξεις.  
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Στο ένα από τα αντίγραφα της περίληψης θα πρέπει να 
αναγράφονται 
α) ο υπέρτιτλος: 11ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και 

Ορολογία», Αθήνα, 9–11 Νοεμβρίου 2017,  
β) ο τίτλος της ανακοίνωσης, 
γ) η θεματική ενότητα στην οποία εντάσσεται η ανακοίνωση και 
δ) τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, ταχ. διεύθυνση, 

τηλέφωνο, τηλεομοιότυπο, ηλ-διεύθυνση) του συγγραφέα ή 
των συγγραφέων. 

Στο άλλο αντίγραφο θα αναγράφονται μόνο τα α), β) και γ). 

Τα δύο ηλεκτρονικά αντίγραφα της περίληψης πρέπει να σταλούν 
με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ως συνημμένα, στη διεύθυνση: 
valeonti@otenet.gr εντός της παραπάνω προθεσμίας. 
Μετά την κρίση των περιλήψεων από την Επιστημονική Επιτροπή 
του Συνεδρίου, οι συγγραφείς που θα επιλεγούν θα λάβουν ειδικές 
προδιαγραφές για τη σύνταξη των πλήρων κειμένων των 
ανακοινώσεών τους. 
Πληροφορίες: 
Οργανωτική Επιτροπή: τηλ. +30 6974321009, ηλ-ταχ. 
valeonti@otenet.gr 
Γραμματεία του Συνεδρίου: τηλ. +30 210 9323243, +30 
6977529164, ηλ-ταχ. pinelpap@otenet.gr 
Ιστότοπος: http://www.eleto.gr/gr/Conference11.html. 
 

Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με την Ορολογία 

(Διαρκής Κατάλογος του «Ο») 
Ο κατάλογος Συνεδρίων/Συμποσίων/Σεμιναρίων που δημοσιεύεται 
παρακάτω περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν σχέση με Ορολογία 
και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, ή έχουν πρόσφατα 
διεξαχθεί, καθώς και άλλα ορολογικά νέα. Η πληροφόρηση του «Ο» 
για τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή 
ηλεκτρονική ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές 
Κέντρο Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/), 
και από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-
aet.net ), των οποίων η ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
1. Επιγραμμικό πρόγραμμα Μάστερ στην Ορολογία (Online 

Master Program in Terminology) 1 Φεβρουαρίου 2017– 20 
Noεμβρίου 2018, Πληροφορίες και εγγραφές στον ιστότοπο: 
https://portal.upf.edu/en/web/terminologiaonline/home. 

2. Το «21st Symposium on Language for Specific Purposes LSP», 
Bergen, Norway 28-30 June 2017 με τίτλο «Interdisciplinary 
knowledge-making: challenges for LSP research»             
(lsp2017@nhh.no<mailto:lsp2017@nhh.no>). 

3. TOTh 2017 – Terminology & Ontology: Theories and 
applications: 8 & 9 June 2017, University Savoie Mont-Blanc 
(Chambery, France) (www.porphyre.org/toth). 

4. Εκπαιδευτική σύνοδος: TOTh Training Session: "The 
contribution of Ontology to Terminology", 6 & 7 June 2017, 
University Savoie Mont-Blanc (Chambery, France). 

5. 11ο Mediterranean Morphology Meeting (MMM11), Λευκωσία, 
Κύπρος, 22-25 Ιουνίου 2017. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, θα 
γίνει και μία ημερίδα με θέμα "Morphological Issues in Modern 
Greek Lexicography". (Περισσότερες πληροφορίες: 
http://linguistlist.org/issues/28/28-487.html). 

6. Academic Conference on Slavic terminology, Warsaw, Poland, 
25-26 Μαΐου 2017, (http://termcat.us10.list-
manage1.com/track/click?u=7cd8149438b3eb88893ce2987&id
=97c4ff3274&e=f7b56cb749 

Κ.Β. 
Τι ήταν η «παλινωδία»; 

Ποίημα που, κατά τους αρχαϊκούς και κλασσικούς χρόνους, 
αναφερόταν σε αναίρεση του περιεχομένου ενός άλλου 
προηγουμένου ποιήματος. Με τη μαρτυρία του Ισοκράτη και του 
Πλάτωνα πρώτος ο Στησίχορος (640-555 π.Χ.) συνέθεσε 
παλινωδία για να ανακαλέσει ό,τι υβριστικό είχε ειπωθεί σε μια ωδή 
του σε βάρος της ωραίας Ελένης. Λόγω της υβριστικής ωδής 
τιμωρήθηκε με τύφλωση και με μια νέα εγκωμιαστική, αναιρώντας 
αυτήν, απέκτησε πάλι την όρασή του. 

Από παπυρικά ευρήματα είναι γνωστό ότι ο ποιητής αυτός 
συνέθεσε και δύο άλλες παλινωδίες, μία για τον Όμηρο και άλλη 
για τον Ησίοδο. 
Παρά το γεγονός ότι οι μαρτυρίες δεν είναι αρκετά σαφείς σε ό,τι 
αφορά τη φύση της παλινωδίας, η πιθανότερη εκδοχή είναι πως 
αναφερόταν αρχικά μόνο στο περιεχόμενο κάποιου άλλου 
ποιήματος και δεν αποτελούσε αυτοτελή ποιητική μορφή. 
Σύμφωνα με το «Εγχειρίδιο περί μέτρων» του Ηφαιστίωνα η 
παλινωδία ήταν κατά τους Ελληνιστικούς χρόνους ένα στροφικό 
σχήμα τύπου αβ:βα. Η λέξη επικράτησε μεταφορικά να σημαίνει 
ανατροπή γνωμών και στάσης επί του αυτού ζητήματος. 
παλινωδώ: Άδω εκ νέου ένα άσμα εξ αρχής. Ποιώ νέα ωδή, 
διαφορετική της πρώτης. Μεταφορικά, αναιρώ όσα είπα 
προηγούμενως, ανακαλώ. 

Δ.Π. 
 

Όντα και πράγματα 
Αφορμή για την σημερινή επικοινωνία μου μαζί σας, έδωσε η 
φράση του καθηγητή Πατρών κ. Μητακίδη, στο συνέδριο της 
12/11/2016 στο ΕΚΠΑ, στην ΑΟΥΛΑ της Φιλοσοφικής Σχολής: «Το 
2020 θα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο 50 δισ. πράγματα, δηλαδή 
άνθρωποι και αντικείμενα μαζί». Ένα σύνολο όντων, είπα από 
μέσα μου, ιδεών αντικειμένων, συναθροισμένων ατάκτως 
δοσμένων. 
Είχε προηγηθεί, τα τελευταία τρία χρόνια η ενημέρωσή μου μέσω 
μιας σύγχρονης βιβλιογραφίας που κατέγραφε το τι γίνεται μέσα 
στα ερευνητικά εργαστήρια από τους μεγαλύτερους σύγχρονους 
ερευνητές και φιλοσόφους εγνωσμένου κύρους όπως ο Nick 
Bostrom της Φιλοσοφικής Σχολής της Οξφόρδης κ.ά. 
Ένας γύρος στα ερευνητικά κέντρα ανά τον κόσμο, τα πιο γνωστά, 
με τους πιο σημαντικούς ερευνητές, του ΜΙΤ, του College de 
France, του Harvard, του Stanford, του Saclay, της École Normale 
Supérieure, της Nέας Υόρκης, του Λονδίνου, του Αμβούργου στα 
σταυροδρόμια της σκέψης – οι παρακάτω ερευνητές απάντησαν 
στις ερωτήσεις τις πιο σημαντικές μπροστά  στη νέα σελίδα της 
ιστορίας της ανθρωπότητας.1 
Από το σοκ που προκάλεσαν τα λόγια του επιστήμονα 
ακολούθησαν σκέψεις που θα επιχειρήσω  να μοιραστώ μαζί σας. 
Πώς φτάσαμε στο σημείο ν’ ακούμε τέτοια συμπεράσματα; 
Μια σύντομη αναδρομή – περιγραφή της παρούσας κατάστασης 
θα ρίξει φως στα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας 
που προκαλούν την φυσική μας νοημοσύνη. Παρακαλώ στο 
φυσικό μας εξοπλισμό να συμπεριλάβουμε όχι μόνο φυσική 
ευφυΐα, αλλά και συναισθημαιτκή ευφυΐα, ενσυναίσθηση 
(empathy). 
Όλα όσα φάνταζαν αδύνατα μέχρι χθες, έγιναν πλέον πραγματικά, 
όπως η παραγωγή τεχνικών κυττάρων, η ανασύνθεση του 
γενετικού κώδικα (AND) (DNA), η τροποποίηση - μετασχηματισμός 
του εγκεφάλου μας σε τεχνητές μηχανές, η άμεσα ορατή επαφή 
των σκέψεών μας πάνω σε οθόνη, η αποκατάσταση λειτουργίας 
οργάνων του σώματος επ’ αόριστον, χάρη στη νανοτεχνολογία 
έως όταν απωθηθούν, το γήρας, ο πόνος, η ασθένεια και κατόπιν 
ο θάνατος. 
Όλα αυτά φαίνονται να ανήκουν στη σφαίρα του φανταστικού, 
αλλά ωστόσο πλην του τελευταίου (θανάτου), είναι στη σφαίρα του 
εφικτού. 
Κι ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, οι χρηματοδότες της έρευνας, οι 
πέντε μεγάλες εταιρείες, παγκόσμιας κλίμακας οι: Google, 
Facebook, Apple, IBM και Microsoft, αυτοί λοιπόν που πληρώνουν 
τους ερευνητές για να παράγουν νέα γνώση, νέα δεδομένα, 
διακινούν τα δεδομένα αυτά στις μεγάλες λεωφόρους της 
πληροφορίας, τις λεγόμενες Platformes, ελληνιστί πλατύβαθρα 
κατά την Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας, την ΕΛΕΤΟ. 
Στα πλατύβαθρα αυτά, λοιπόν, το 2020, σε τρία χρόνια, θα 
διακινούνται 50 δισ. Πράγματα, με όνομα – όρο δίνοντας άπειρες 
δυνατότητες αν βέβαια υπάρχει πρόσβαση – κατανόηση της 
πληροφορίας αυτής, αυτών των δεδομένων, για άπειρες 
εφαρμογές. Έτσι συνεχίζεται η ροή των πραγμάτων στον πλανήτη. 
Μότο αυτών των διακινητών είναι: «Όλο και πιο πολλά, όλο και πιο 
γρήγορα, όλο και πιο διαφανή». 
Εδώ μπαίνει το ερώτημα-ζήτημα: 

                                                 
1 Monique Canto  Sperrber, George Church, Cohen, Damasio, Frydman, 

Fucuyama, Habermas, Klein, Jullia Kristeva, Kurzveil, Lledo, Negroponte, 
Amartya Sen, Wiesel κ.α.. 
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Ποιο το ποιόν, η ποιότητα αυτής της πληροφορίας σε επίπεδο 
ορολογικό; Με ποια κριτήρια θα κατονομάζονται τα νέα δεδομένα, οι 
νέοι όροι; 
Ποιοι οφείλουν να δράσουν; 
Οι χρηματοδοτούμενοι επιστήμονες πέραν του επιστημονικού τους 
κινήτρου, αρχίζουν και θέτουν ερωτήματα του τύπου «προς τι, μέχρι 
ποιου ορίου;» 
Αυτά τα ερωτήματα αγγίζουν την ηθική διάσταση, του ηθικού ορίου, 
του ηθικά αποδεκτού ορίου, της όποιας εφαρμογής της καινοτομίας, 
αυτής της επανάστασης, η οποία προκαλεί σεισμό μεγατόνων στον 
αριστοτελικό ορισμό του ανθρωπίνου όντος, γνωστού μέχρι τούδε. 
Τον Πλατωνικό ορισμό του ανθρώπου, ως «ζώου έμψυχου, έννου» 
όπως καταγράφεται στην Επίτομο Ελληνική Γραμματολογία του 
Γεωργίου Γαρδίκα, συμπληρώνει ο Αριστοτέλης με τον δικό του 
ορισμό για τον άνθρωπο: «Άνθρωπός εστι ζώον θνητόν, λογικόν, 
νου και επιστήμης δεκτικόν». 
Μέχρι σήμερα στον ορισμό αυτό κάνουν αναφορές οι διεθνείς 
ερευνητές διότι παραμένει ως κύριος ορισμός, αξεθώριαστος. 
Ώστόσο, στα νέα αβέβαια περιβάλλοντα, οπου δεσπόζει η 
κακοφωνία σε επίπεδα δογμάτων, όπου όλα έχουν ειπωθεί, καθώς 
και τα αντίθετά τους, λένε λόγου χάρη για τον άνθρωπο ότι είναι 
προικισμένος με ευφυΐα θεϊκής προέλευσης, ότι γεννήθηκε τυχαία 
και από πηλό, ότι είναι κυρίαρχος όλων των άλλων πλασμάτων, ή 
ότι είναι το πιο ελεεινό δημιούργημα και το πλέον μισητό. Ότι είναι 
κυρίως ψυχή άυλη και αιώνια, ότι είναι μια κατασκευή ατόμων 
εφήμερη και καταδικασμένη να χαθεί. Ένας πίθηκος αποτυχημένος 
ή βασιλιάς της κτίσης, άγγελος και κτήνος ή ούτε το ένα ούτε το 
άλλο, ζωντανός δαίμονας, αθώο παιδί και γέροντας διεστραμμένος, 
φωτεινός σοφός ή πρίγκηπας του σκότους. Του έχουν φορέσει όλες 
τις πανοπλίες, και καμιά δεν του πηγαίνει, τουλάχιστον για πολύ 
καιρό. 
Ποιος είναι ο μοναδικός ορισμός του ανθρώπου που αξίζει να 
προστατέψουμε; Να τον σεβαστούμε ή να τον παραβιάσουμε, να 
τον μετασχηματίσουμε ή να τον ξαναδημιουργήσουμε; Μήπως θα 
έπρεπε να τον ξεχάσουμε, να γυρίσουμε σελίδα, να περάσουμε σε 
άλλα ζητούμενα; Οποιαδήποτε και αν είναι η απάντηση, είναι 
απαραίτητο κάθε φορά να διευκρινίζεται το κίνητρο και η 
αιτιολόγησή της. Στο όνομα  τίνος επιλέγει κανείς να υποστηρίζει 
μια άποψη έναντι μιας άλλης; Σε ποιο βάθρο στηρίζεται και ποια η 
πρόθεση; Ποιο πιστεύω, ποιό αξίωμα (postulat), ποια αξία 
υποστηρίζει τη συγκεκριμένη θέση; Όλα τα προηγούμενα πρέπει να 
καθιστούν αυτό φανερό; 
Προς τι, ωστόσο, τέτοιες ερωτήσεις; Σε τι χρησιμεύουν; Έχουν 
άραγε την ίδια σημασία και το ίδιο βάρος που είχαν κάποτε; Μιλούν, 
τέλος, για το χθες ή για το αύριο, πρόκειται  για θεωρία ή για 
πρακτική εφαρμογή; Διατυπώνονται από ευχαρίστηση ή από 
αναγκαστικότητα; Διατυπώνονται μόνο για απλή γνώση ή για να 
βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων και σε συνάρτηση με τις 
απαιτήσεις να ακολουθήσουμε τον ένα ή τον άλλο δρόμο; 
Ο εγκέφαλος του ανθρώπου, όργανο κυρίαρχο υπεροχής πάνω στα 
άλλα όντα, έχει απέναντί του την νέα υπερευφυΐα Superintelligence 
που ξεπερνά την «γενική ευφυΐα» και γίνεται παντοδύναμη, ώστε η 
μοίρα του ανθρώπινου είδους κάποτε – γρήγορα να εξαρτάται από 
αυτή. Εντούτοις, έχουμε ακόμα μια ευκαιρία: να κάνουμε το πρώτο 
βήμα, να τιθασεύσουμε την έκρηξη της τεχνητής ευφυΐας (ΑΙ) 
Η νέα ανθρώπινη υπόσταση απασχόλησε τον σύγχρονο Φιλόσοφο 
ερευνητή του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης με ανάλυση 
τεχνολογική – φιλοσοφική, εισάγοντάς μας στη νέα εποχή. (2014) 
Γιατί επέλεξα να θίξω Όντα και Πράγματα; 
Βεβαίως, για χάριν ευκολίας οι κολοσσοί Όμιλοι του παγκόσμιου 
Ιστού χρησιμοποίησαν τον όρο πράγμα. Αλλά η υπερβολή του 
υλιστικού στοιχείου δεν επιτρέπεται να επισκιάζει το στοιχείο της 
Ψυχής, του Λόγου και της Συνείδησης. 
Η τεχνολογία, η βιοτεχνολογία οφείλουν να είναι στην υπηρεσία του 
ανθρώπου – του δημιουργού τους και όχι στην εξαφάνισή του και 
στον μηδενισμό του.  
Ένα σημάδι ελπίδας των επιστημόνων της έρευνας σε παγκόσμια 
κλίμακα είναι ότι αποζητούν συνεργασία με ανθρώπους της 
Ορολογίας και της Φιλοσοφίας. 
Οι δεύτεροι θα θέσουν το ερώτημα του ηθικού ορίου, μέχρι πού 
μπορεί να παρέμβουν οι τεχνολογίες της Μεγάλης Σύγκλισης;2 Και 
οι πρώτοι – οι Ορολόγοι – θα συνεργαστούν για την οροποίηση και 
την αναεννοιοποίηση (νέους όρους) για τα καινοτομικά τους 

                                                 
2  Μεγάλη Σύγκλιση (Grande Convergence): Η συνέργεια των βιοεπιστημών 
και της τεχνολογίας 

ευρήματα χάριν της διαφάνειας, της ακρίβειας, χωρίς διφορούμενες 
σημασίες για να ζυγίσουν τα «συν και τα μη» της εφαρμογής των 
νέων δεδομένων. 
Η απαίτηση περισσότερης γνώσης, δεν ωφελεί αν αυτή δεν γίνει 
κτήμα και αν δεν έχει εφαρμογή. 
Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού του πλανήτη θα είναι 
αποκλεισμένο από τις ευεργετικές συνέπειες της τεχνοκουλτούρας 
του 21ου αιώνα αν δεν μπορέσει να συμμετέχει στο Διαδίκτυο και 
να ωφεληθεί από αυτά. 
Πώς αντιμετωπίζεται αυτό το γνωσιολογικό χάος; 
Πώς αξιολογείται το «όλο και περισσότερα, όλο και πιο γρήγορα»; 
Πώς ισορροπεί το Σώμα – η Ψυχή και το Πνεύμα στο νέο 
επερχόμενο περιβάλλον; 

Βιβλιογραφία 
– Πλάτων, Θεαίτητος, 174, β 
– Αριστοτέλης, Τοπικά 
– Monique Atlan – Roger – Pol Droit, «L’Humain», Flammarion, 

Paris, 2012 
– Nick Bostrom “Superintelligence”, Paths, Dangers, Strategies, 

Oxford University Press, 2014. 
Μ.Κ. 

 
Ελληνική γραφή και γραμματόσημα 

Η Ελληνική Ταχυδρομική Υπηρεσία για να προβάλει την ελληνική 
γραφή κυκλοφόρησε δύο εκδόσεις γραμματοσήμων με διαχρονικές 
γραφές. 
Στην πρώτη έκδοση, με ημερομηνία 18 Δεκεμβρίου 1996, 
σχολιάζονται συνοπτικά οι απεικονιζόμενες παραστάσεις ως 
ακολούθως: 
α) επιγραφή σε αγγείο. Οι επιγραφές γενικά αποτελούν σημαντική 

πηγή για τη γνώση της αρχαιότητας, επειδή είναι τα πλέον 
αυθεντικά κείμενα που δεν αλλοιώθηκαν από τους αντιγραφείς. 

β) στίχοι του Εθνικού Έπους της Ιλιάδας Ομήρου, που αφηγείται 
τα συμβάντα του Τρωικού πολέμου, και διαιρείται σε 24 
ραψωδίες με 16.000 στίχους. 

γ) από το Βυζάντιο δόθηκαν όλα τα είδη του γραπτού λόγου 
μέσω ιστοριογραφίας, υμνογραφίας, ρητορικής, ποίησης, 
αγιολογίας και επιστολογραφίας. 

δ) αναφορά του εθνικού ποιητή της νεωτέρας Ελλάδας Δ. 
Σολωμού, ο οποίος θεωρείται θεμελιωτής της νέας Ελληνικής 
λογοτεχνίας και διαμορφωτής της Εθνικής γλώσσας. 

Συγκεκριμένα οι 4 αξίες της έκδοσης παρουσιάζουν: 
• παλαιότερη Ελληνική επιγραφή του 720 π.Χ. 
• από την Ιλιάδα Ομήρου στίχοι Θ’ 436-445 
• ψαλμός Αγίων Αποστόλων του 6ουμ.Χ. (Ρωμανού του 
Μελωδού) 
«ΤΡΑΝΩΣΟΝ ΜΟΥ ΤΗΝ ΓΛΩΤΤΑ ΣΩΤΗΡ ΜΟΥ 
ΠΛΑΤΥΝΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΤΟΜΑ» 

• αναφορά στην Ελληνική γλώσσα (Δ. Σολωμού) 
«Μήγαρις πως έχω άλλο τι στο νου μου πάρεξ ελευθερία και 
γλώσσα;» 

Στην δεύτερη έκδοση, με ημερομηνία 23 Σεπτεμβρίου 2002, 
σχολιάζονται συνοπτικά οι απεικονιζόμενες παραστάσεις ως 
ακολούθως: 
α) πλακίδιο κλασσικής γραφής της Ακρόπολης Αθηνών 
β) γραμμική γραφή Β’. Τα είδη της γραφής των εκατοντάδων 

πινακίδων που βρέθηκαν στην Πύλο στις ανασκαφές του 1939 
χαρακτηρίστηκαν από τον Έβανς (Evans) ως Μινωική γραφή 
Β’. Για την ανάγνωση της Κρητομυκηναϊκής γραφής, έγινε 
κατανοητό ότι μόνο αν βρεθεί δίγλωσση επιγραφή, που να 
παρέχει την κλείδα, θα καταστεί δυνατή η ανάγνωση. 
Ένας Άγγλος αρχιτέκτων ο Μ. Βέντρις (M. Ventris) εργάστηκε 
με τον συνεργάτη του γλωσσολόγο Ι. Τσάντγουικ (J. 
Chadwick) και βρήκε το 1952 την κλείδα της γραφής και 
ανάγνωσε πληθώρα επιγραφών Πύλου, Μυκηνών κ.λπ. 
γραμμένων στην Μυκηναϊκή διάλεκτο. 

γ) κείμενα του επιφανούς στρατιωτικού Μακρυγιάννη της 
επανάστασης του 1821. Έγραψε πολύτιμα απομνημονεύματα 
τα οποία βρέθηκαν το 1905 από τον υιό του Κίτσο και 
παραδόθηκαν στον Ι. Βλαχογιάννη που τα εξέδωσε το 1907. 

δ)  γραφή Βυζαντινής εποχής. Ο μοναχικός βίος άρχισε τον 11ο αι. 
στον Άθω (Άγιον Όρος). Η μοναχική πολιτεία του Αγίου Όρους 
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οφείλει την ανάπτυξή της στη συμβολή πολλών Βυζαντινών 
Αυτοκρατόρων. 

Συγκεκριμένα οι 4 αξίες της έκδοσης παρουσιάζουν: 
• κλασική γραφή του 5ου αι. π.Χ. (Ιερός Νόμος Ακρόπολης 
Αθηνών) 

•  γραμμική γραφή Β’ του 13ου αι. π.Χ. (Πύλος) 
•  κείμενα Μακρυγιάννη (Οράματα και θάματα) 
•  Βυζαντινή γραφή του 11ου αι. (Άγιον Όρος) 

Δ.Π. 
 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

3
PT έλα κι εσύ 

1.   inspection  (φυσικός) έλεγχος 
Με αφορμή ερώτημα του Ευάγγελου Βαρδάκα για δόκιμη ελληνική 
απόδοση για την έννοια «inspection», στον τομέα της 〈ποιότητας〉 
έγινε ανασκόπηση των αποδόσεων και των ακόλουθων όρων που 
κατασημαίνουν συναφείς έννοιες: 

inspection  -> (φυσικός) έλεγχος 
control -> έλεγχος 
audit  -> επιθεώρηση 
testing  -> δοκιμές 
certification  -> πιστοποίηση 
accreditation  -> διαπίστευση 

 
2.   Όροι που προτάθηκαν στο ΕΔΟ και 

εγκρίθηκαν από το ΓΕΣΥ  
α. Σχετικά με τον όρο monocycle type της ηλεκτρονικής, που 

τέθηκε στην βικιομάδα Τεχνολογία του Ελληνικού Δικτύου 
Ορολογίας με αρχική απόδοση: μονοκλωνικού τύπου, το 
ΓΕΣΥ ενέκρινε την εκτενή ανάλυση και πρόταση του προέδρου 
(που είχε λάβει μέρος στη σχετική συζήτηση) για όλους τους 
όρους του υπό εξέταση οροβριθούς συγκειμένου: 

Αγγλικός όρος Ελληνικός όρος 
pulse head κεφαλή παλμού 

pulse head δικτύωμα κεφαλής παλμού, 
κεφαλή παλμού  

network δικτύωμα (πηγή: TELETERM) 

impulse παλμώθηση (πηγή: TELETERM) 

impulse forming 
network 

δικτύωμα σχηματισμού 
παλμωθήσεων 

step function συνάρτηση βαθμίδας  
(πηγή: TELETERM) 

voltage step 
function 

συνάρτηση βαθμίδας τάσης 

pulse shaping μορφοποίηση παλμού, 
σχημάτωση παλμού  
(πηγή: TELETERM) 

shape (a pulse) μορφοποιώ (έναν παλμό), 
σχηματώνω (έναν παλμό) 

pulse form παλμομορφή, μορφή παλμού 
(πηγή: TELETERM) 

rectangular type  
(of a pulse form) 

ορθογωνικός τύπος 
(παλμομορφής) 

triangular type  
(of a pulse form) 

τριγωνικός τύπος  
(παλμομορφής) 

step type  
(of a pulse form) 

βαθμιδωτός τύπος  
(παλμομορφής) 

impulse type  
(of a pulse form) 

παλμωθητικός τύπος 
(παλμομορφής) 

exponential type 
(of a pulse form) 

εκθετικός τύπος  
(παλμομορφής) 

monocycle type  
(of a pulse form) 

μονοκυκλικός τύπος 
(παλμομορφής) 

 
Η συζήτηση στο ΕΔΟ δεν ολοκληρώθηκε. 
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β. Σχετικά με τον όρο straight penetration grade bitumen, που 
τέθηκε στην βικιομάδα Τεχνολογία του Ελληνικού Δικτύου 
Ορολογίας με αρχική απόδοση: μονοκλωνικού τύπου, το 
ΓΕΣΥ τις ακόλουθες προτάσεις του προέδρου για την 
απόδοση των εμπλεκόμενων εννοιών, που προέκυψαν ύστερα 
από εκτενή ανάλυση του προέδρου και αναφορά σε εργασίες 
και πληροφορίες από διαδικτυακές πηγές: 

straight-run bitumen, paving bitumen -> άσφαλτος άμεσης 
απόσταξης, ατροποποίητη άσφαλτος, 
άσφαλτος οδοστρωσίας, κοινή άσφαλτος 

penetration grade -> βαθμός διείσδυσης 
bitumen penetration grade -> βαθμός δείσδυσης 

ασφάλτου 
penetration grading -> διαβάθμιση διείσδυσης 
penetration-graded -> με διαβάθμιση διείσδυσης 
penetration grade bitumen, penetration-graded bitumen -> 

άσφαλτος με διαβάθμιση διείσδυσης 
straight penetration grade bitumen, straight penetration-
graded bitumen, straight-run penetration-graded bitumen 
-> άσφαλτος άμεσης απόσταξης με διαβάθμιση 
διείσδυσης, ατροποποίητη άσφαλτος με διαβάθμιση 
διείσδυσης, κοινή άσφαλτος με διαβάθμιση διείσδυσης 

Παρά την επικρότηση των παραπάνω προτάσεων από άλλα έξι 
μέλη της Βικιομάδας η τελική επιλογή ελληνικής απόδοσης δεν 
βασίστηκε σε αυτές. 
 

3.   Αποτελέσματα της Κρίσης Μελών αρ.18 
 

Με τη διαδικασία της Κρίσης Μελών αρ. 18 για την έννοια της 
γεωλογίας που αποδίδεται με τον όρο boudinage και 
περιγράφεται με τον ακόλουθο ορισμό: 

Boudinage is a geological term for structures formed by 
extension, where a rigid tabular body such as hornfels, is 
stretched and deformed amidst less competent surroundings. 
The competent bed begins to break up, forming sausage-
shaped boudins 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Boudinage) 

υπερψηφίστηκαν οι προταθείσες από το ΓΕΣΥ αποδόσεις 
αλλάντωση και αλλαντοειδής δομή.  
Η απόφαση του ΓΕΣΥ ήταν να διακριθούν δύο έννοιες: 

1. boudinage (διεργασία)  ->  αλλάντωση 
2. boudinage (αποτέλεσμα, δομή)  -> αλλάντωση, 

αλλαντοειδής δομή 

Κ.Β. 
 

«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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Συντάκτες φύλλου:  Κώστας Βαλεοντής, Δημήτρης Παναγιωτάκος, 

Μαρία Καρδούλη 
Εκδοτική Ομάδα:  Κώστας Βαλεοντής, Θεόφιλος Βαμβάκος, Γιώργος 

Τσιάμας, Μιχάλης Καραμιχάλης, Τάνια Βαλεοντή 
Τηλέφωνα:  6974321009, 210-8662069 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http://www.eleto.gr/gr/orogramma.htm  
Γίνονται δεκτές συνεργασίες. Απαραίτητες προϋποθέσεις τα κείμενα να 
είναι σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, σύντομα και έτοιμα για 
δημοσίευση δίχως να απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία. 
Τα δημοσιεύματα που προσυπογράφονται με αρχικά απηχούν τις 
προσωπικές απόψεις του/της συντάκτη/συντάκτριάς τους, το πλήρες 
όνομα του/της οποίου/οποίας περιλαμβάνεται στους συντάκτες του 
εκάστοτε φύλλου. 
Τα θέματα των άρθρων της «ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ» έχουν συζητηθεί στο 
ΓΕΣΥ και η δημοσίευση γίνεται ύστερα από απόφασή του. 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή κειμένων του «Ο» με 
την υποχρέωση αφενός να αναφέρεται η πηγή των κειμένων και 
αφετέρου, προκειμένου περί ολόκληρων άρθρων, να εξακολουθήσουν 
αυτά να διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς καμιά 
δέσμευση· σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται άδεια της ΕΛΕΤΟ. 
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Γενική Συνέλευση της ΕΛΕΤΟ  
στις 10 Μαΐου 2017 
ΠΡΟΣ: Τα μέλη της ΕΛΕΤΟ 

Αγαπητά μέλη της ΕΛΕΤΟ, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ σας προσκαλεί 
στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση 2017 της 
ΕΛΕΤΟ που συγκαλείται στις 3 Μαΐου 2017 και, 
επειδή είναι βέβαιο ότι δεν θα επιτευχθεί απαρτία, θα 
πραγματοποιηθεί οριστικά στις 10 Μαΐου 2017, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00-21.00, σε αίθουσα 
του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου, Ρεθύμνου 2, 
10682, Αθήνα (δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο), με 
Πρακτέα (θέματα Ημερήσιας Διάταξης): 

 1. Εκλογή Προέδρου της Γ.Σ. και δύο 
πρακτικογράφων 

 2. Ετήσιος Απολογισμός Πεπραγμένων του ΔΣ 
 3. Ετήσιος Οικονομικός Απολογισμός 
 4. Έκθεση Ελέγχου της Ελεγκτικής Επιτροπής 
 5. Ετήσιος Απολογισμός Εργασιών του Γενικού 

Επιστημονικού Συμβουλίου 
 6. Γενικός Ετήσιος Προϋπολογισμός 
 7. Έγκριση Πεπραγμένων ΔΣ, ΓΕΣΥ και 

Προϋπολογισμού 
 8. Προτάσεις του ΔΣ 
 9. Άλλα Θέματα 

 

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το Καταστατικό, στη 
Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετάσχουν τα μέλη 
όλων των κατηγοριών με δικαίωμα λόγου, αλλά 
δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα ταμειακώς εντάξει 
τακτικά και ομόλογα μέλη. Όσα μέλη δεν είναι 
ταμειακώς εντάξει μπορούν να τακτοποιηθούν την ίδια 
μέρα πριν από τη Συνεδρίαση. 

Φιλικά 
για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΛΕΟΝΤΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΑΜΑΣ 

 
 
 
 
 

 

11ο Συνέδριο 
«Ελληνική Γλώσσα και 

Ορολογία» 
9-11 Νοεμβρίου 2017, Αθήνα 

http://www.eleto.gr/gr/Conference11.html  
 

Αφιερωμένο στον Κωστή Παλαμά 

 

Κόστος συμμετοχής: 
 Μέχρι 20/9/2017 Μετά τις 20/9/2017 

Μη μέλη  
συνδιοργανωτών: €   50 €   70 
Μέλη  
συνδιοργανωτών: €   30 €   50 
Φοιτητές: €   10 €   10 
Ομιλητές: €   30 
 

Για να εγγραφείτε: 
– Μπείτε στην παραπάνω ιστοσελίδα 
– Κατεβάστε τη φόρμα αίτησης εγγραφής 
– Συμπληρώστε την 
– Στείλτε την στην ηλ-διεύθυνση: valeonti@otenet.gr 

αφού πρώτα καταβάλετε το κόστος συμμετοχής σας 
όπως καθορίζεται στην αίτηση. 

 
Άλλες πληροφορίες: 
Γραμματεία του Συνεδρίου:  
τηλ. +30 210 9323243, +30 6977529164,  
ηλ-ταχ. pinelpap@otenet.gr 
 
Οργανωτική Επιτροπή:  
τηλ. +30 6974321009, ηλ-ταχ. valeonti@otenet.gr 

 
 
 
 

OROGRAMMA No 143, March – April 2017,  
ISSN 1106-1073 
Bimonthly edition of  
Hellenic Society for Terminology (ELETO) 
Syngrou Ave. 63, GR-11745  ATHENS   GREECE 

 
 

Λ 
Ε  Τ  Ο 

L 

Ε 

Ε 



ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ Αρ.143 

 2 

Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με την Ορολογία 

(Διαρκής Κατάλογος του «Ο») 
Ο κατάλογος Συνεδρίων/Συμποσίων/Σεμιναρίων που δημοσιεύεται 
παρακάτω περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν σχέση με Ορολογία 
και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, ή έχουν πρόσφατα 
διεξαχθεί, καθώς και άλλα ορολογικά νέα. Η πληροφόρηση του «Ο» 
για τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή 
ηλεκτρονική ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές 
Κέντρο Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/), 
και από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-
aet.net ), των οποίων η ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
1. Επιγραμμικό πρόγραμμα Μάστερ στην Ορολογία (Online 

Master Program in Terminology) 1 Φεβρουαρίου 2017– 20 
Noεμβρίου 2018, Πληροφορίες και εγγραφές στον ιστότοπο: 
https://portal.upf.edu/en/web/terminologiaonline/home  

2. Academic Conference on Slavic terminology, Warsaw, Poland, 
25-26 Μαΐου 2017, (http://termcat.us10.list-manage1.com/track/ 
click?u=7cd8149438b3eb88893ce2987&id=97c4ff3274&e=f7b5
6cb749 

3. Το «21st Symposium on Language for Specific Purposes LSP», 
Bergen, Norway 28-30 June 2017 με τίτλο «Interdisciplinary 
knowledge-making: challenges for LSP research»             
(lsp2017@nhh.no<mailto:lsp2017@nhh.no>). 

4. TOTh 2017 – Terminology & Ontology: Theories and 
applications: 8 & 9 June 2017, University Savoie Mont-Blanc 
(Chambery, France) (www.porphyre.org/toth) 

5. Εκπαιδευτική σύνοδος: TOTh Training Session: "The 
contribution of Ontology to Terminology", 6 & 7 June 2017, 
University Savoie Mont-Blanc (Chambery, France). 

6. Συνέδριο NORDTERM 2017 (Oslo, 12–15 Ιουνίου 2017) με 
θέμα «Who are the users of terminological resources – and how 
do we reach out to them?". Πληροφορίες: (http://www. 
sprakradet.no/Vi-og-vart/kurs-og-arrangementer/nordterm-
2017/). 

7. 11ο Mediterranean Morphology Meeting (MMM11), Λευκωσία, 
Κύπρος, 22-25 Ιουνίου 2017. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, θα 
γίνει και μία ημερίδα με θέμα "Morphological Issues in Modern 
Greek Lexicography". (Περισσότερες πληροφορίες: 
http://linguistlist.org/issues/28/28-487.html). 

8. 3ο Θερινό Πανεπιστήμιο στο Γαύριο της Άνδρου, από 9 έως 16 
Ιουλίου, με θέμα: «Η λογοκρισία απέναντι στον λόγο και την 
κρίση. Τα όρια του επιτρεπτού λόγου». 

9. 13ο Συνέδριο REALITER 2017, Terminology for standardization 
and terminology for internationalization (http://termcat.us10.list-
manage.com/track/click?u=7cd8149438b3eb88893ce2987&id=
06ba848c99&e=f7b56cb749) (Βαρκελώνη, 6–7 Οκτωβρίου 
2017). 

Κ.Β. 
 

Ιστολόγια και επιγραμμικοί ορολογικοί  
πόροι 

*** 
Ιστολόγιο Terminosophy που δημιούργησε η Besharat Fathi, 
νικήτρια του Διεθνούς Βραβείου Ορολογίας της EAFT το 2014 
(https://terminosophyblog.wordpress.com/). 

*** 
Επιγραμμικό τετράγλωσσο Λεξικό ορολογίας των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων της Termcat (καταλανικά, ισπανικά, αγγλικά, γαλλικά) 
(http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/228/Fitxes/angl%C
3%A8s?ct=t(EAFT_Newsletter_78))  

*** 
Ηλεκτρονικό βιβλίο του Centre for Textile Research, Πανεπιστημίου 
της Κοπεγχάγης «Traditional Textile Craft – an Intangible Cultural 
Heritage?» (με επιμέλεια της ορολόγου Susanne Lervad, πρώην 
μέλους του Συμβουλίου της EAFT, στο «THEME 1 – Definition of 
archaeological craft practice and use of terminology» σελίδες 6–75) 

Το βιβλίο μπορεί να καταφορτωθεί ως ηλεκτρονικό αρχείο pdf εδώ: 
http://123userdocs.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/d/f8/e7/ 
283163831679379448/07f2a6fb-3be0-495c-99ca-
4abc0d1bfdef/Traditional%20textile%20crafts%2004.08.16%201.ed
ition.compressed.pdf 

Κ.Β. 

 
Ανάμεσα σε «ΝΑΙ» και «ΟΧΙ» 

 
Η ξενική φράση «too good to be true» χρησιμοποιείται συχνά και 
στον προφορικό λόγο με τη φράση «πολύ καλό για να ’ναι 
αλήθεια». Η φράση αυτή δεν γίνεται αυτόματα αντιληπτή και 
μπορεί να ειπωθεί ότι είναι ισότιμη με τη φράση «είναι τόσο καλό, 
που δεν μπορεί να είναι αλήθεια». 
Το ίδιο συμβαίνει με ένα άλλο στερεότυπο, μία ρήση του Ντε Γκωλ 
(De Gaulle): «Η πολιτική είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την 
αφήσουμε στους πολιτικούς». Και εδώ η πιστή μετάφραση 
παραμένει με την ελληνική σύνταξη: «Η πολιτική είναι πολύ 
σοβαρή υπόθεση, και (γι’ αυτό) δεν γίνεται / δεν νοείται / δεν είναι 
δυνατόν να την αφήσουμε στους πολιτικούς». 
Δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς επειδή υπάρχουν δύο-τρία 
στερεότυπα ότι το συντακτικό αυτό σχήμα έχει αφομοιωθεί 
απολύτως και αποδίδει αβίαστα το νόημα που θέλει να εκφράσει. 
Σε κάθε πρόταση που την ακούμε ή την διαβάζουμε πρώτη φορά, 
και έχει τη μορφή του σχήματος αυτού, καθυστερούμε λίγο, επειδή 
τα αντανακλαστικά μας δεν λειτουργούν άμεσα. 
Μπορεί οι ξενικές φράσεις να μην είναι τυπικά λάθος, δημιουργούν 
ωστόσο πρόβλημα όσο επεκτείνεται η χρήση τους χωρίς να 
γίνονται κοινό κτήμα, οπότε και η αποκρυπτογράφηση του 
νοήματος κάθε φορά γίνεται με δυσκολία. 
Τα επόμενα παραδείγματα επιβεβαιώνουν: 

«η ζωή είναι πολύ σκληρή και άδικη για ν’ αξίζει να τη ζήσει 
κανείς»: – και δεν αξίζει να τη ζει κανείς 
«το μονοπάτι ήταν πολύ στενό για να μπορούμε να 
πηγαίνουμε πλάι πλάι»: – και δε γινόταν / δεν μπορούσαμε… 

Τελικά με το σχήμα αυτό επιδιώκεται να εκφραστεί μια άρνηση, ένα 
δεν (δεν αξίζει…, δεν γινόταν…, δεν μπορούσαμε…), χρησιμο-
ποιώντας απλώς το «για να» που δεν είναι από μόνο του άρνηση: 

«διαβάζει πολύ, για να περάσει τη χρονιά του» αλλά 
«διαβάζει πολύ, για να μη χάσει τη χρονιά του». 

Η σύνταξη αυτή είναι αυτονόητη στα ελληνικά και βρίσκεται κανείς 
στο παράδοξο να εκβιάζεται το ίδιο πάντοτε «για να» ώστε να 
εκφράσει ξαφνικά και το «για να μην». Αλλά το «για να» ή το 
«ώστε να» εισάγει τελική πρόταση και χρειάζεται κόμμα πριν, 
οπότε η σύγχυση επιτείνεται: 

«ήταν πολύ σκοτεινά στην άμαξα, ώστε να διακρίνεις την 
έκφραση του προσώπου του» – και δεν διακρινόταν η 
έκφραση / δεν μπορούσες να διακρίνεις την έκφραση…» 

Η πρόταση του παραδείγματος αυτού στέκει μόνο στην αντίθετη 
περίπτωση, αν το «σκοτεινά» ήταν «φωτεινά»:  

«ήταν πολύ φωτεινά στην άμαξα, ώστε να διακρίνεις την 
έκφραση του προσώπου του». 

Άλλα παραδείγματα με λάθος κόμμα πριν από το «ώστε να»: 
«ήταν πολύ απασχολημένος με τις περιγραφές του, ώστε να 
δίνει σημασία στην αποτυχία»: – και δεν έδινε σημασία 
«οι πιο ηλικιωμένοι ήταν αρκετά έντιμοι, ώστε να αφήσουν να 
τους γυρίσουν το κεφάλι»: – και δεν υπήρχε περίπτωση να 
αφήσουν… δεν άφηναν… 

Σε όλα τα παραδείγματα, αν γίνει δεκτή η ξενική φράση, αν ο 
συντάκτης νομίζει ότι το απαιτεί το ύφος του, το κόμμα είναι λάθος, 
γιατί προετοιμαζόμαστε να διαβάσουμε: για να γίνει κάτι, και όχι για 
να μη γίνει. 
Η ουσία είναι ότι δεν νοείται να αποδίδονται δύο εντελώς 
διαφορετικές έννοιες με μία, την ίδια πάντοτε, έκφραση, το «για 
να» ή το «ώστε να»: 

«φάτε κάτι πολύ ελαφρύ ώστε το στομάχι να είναι σχεδόν κενό 
για να δράσει το φάρμακο, αλλά όχι και εντελώς άδειο ώστε να 
προκληθεί ναυτία». 

Το πρώτο ώστε σημαίνει αυτό ακριβώς που λέει: «για να είναι το 
στομάχι κενό», ενώ το δεύτερο θέλει να πει το αντίθετο δηλαδή 
«για να μην προκληθεί ναυτία». 
«Σκότος βαθύ» σχολιάζει ο Ελισαίος Γιαννίδης στα «Γλωσσικά 
πάρεργα». 

Δ.Π. 
 

Οι ελληνικές καλένδες 
Ακούγεται η φράση «στις καλένδες» αντί του ορθού «στις 
ελληνικές καλένδες». «Καλένδες» ήταν οι πρώτες ημέρες των 
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ρωμαϊκών μηνών, περίοδος ανάλογη με τη νουμηνία των Ελλήνων. 
Οι Ρωμαίοι ονόμαζαν καλένδες τις πέντε ή επτά ημέρες κάθε μήνα, 
από τη φράση «calo luna novella» που εκφωνούσε από το 
Καπιτώλιο ο Ποντίφικας με την είσοδο της νέας σελήνης, 
αναγγέλλοντας την αρχή κάθε μήνα. 
Οι «ελληνικές καλένδες» δεν υπήρχαν· επομένως η φράση «στέλνω 
στις ελληνικές καλένδες» σημαίνει «αναβάλλω για χρόνο 
ανύπαρκτο», δηλαδή για να μην πραγματοποιήσω ποτέ. Δύο 
παραδείγματα με την ορθή διατύπωση: 

–  «Στέλνουν στις ελληνικές καλένδες κοινωνικά αιτήματα που 
απαιτούν άμεση λύση» 

–  «Υπάρχει απόφαση το θέμα να πάρει γρήγορα το δρόμο της 
υλοποίησης και να μην παραπεμφθεί στις ελληνικές καλένδες». 

Χάριν της ιστορίας, οι Ρωμαίοι έλεγαν: 
«Ad calendas graecas solvere»: Η πληρωμή στις ελληνικές 
καλένδες, δηλαδή «ποτέ». 

Δ.Π. 
 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

1
PT έλα κι εσύ 

 

1.   Αποτελέσματα της Κρίσης Μελών αρ.19 
 

Τό ερώτημα αναγνώστη του Ορογράμματος αν υπάρχουν 
ελληνογενή συνώνυμα των δάνειων όρων πλουραλισμός–πλου-
ραλιστής και ακτιβισμός–ακτιβιστής ακολούθησε μελέτη 
λεξικογραφικών στοιχείων από τρία σύγχρονα λεξικά (ΛΚΝ, ΛΝΕΓ 
και ΜΕΛ) και διεξαγωγή της Κρίσης Μελών αρ.19, τα αποτελέσματα 
της οποίας εγκρίθηκαν με την ακόλουθη απόφαση του ΓΕΣΥ. 

πλουραλισμός, 
πολυαρχία 

(στη φιλοσοφία) 

πλουραλιστής, 
πολυαρχιστής 
(στη φιλοσοφία) 

πλουραλισμός, 
πολυφωνία 
(στη γενική 
γλώσσα) 

και 
ακτιβισμός, 
πρακτικισμός 
δρασισμός 

(στη 
φιλοσοφία) 

ακτιβιστής, 
πρακτικιστής 
δρασιστής 

(στη 
φιλοσοφία) 

ακτιβισμός, 
δρασισμός 
(στη γενική 
γλώσσα) 

ακτιβιστής,
δρασιστής
(στη γενική 
γλώσσα) 

 

2.   Αποτελέσματα της Κρίσης Μελών αρ.20 
ελληνικά ισοδύναμα των όρων  

memristor και memristance 
 

Ο όρος memristor είναι σύμμειγμα (blend)· προέρχεται από 
σύμμειξη (blending) των όρων memory (μνήμη) και resistor 
(αντιστάτης). Ανάλογος είναι και ο σχηματισμός του όρου 
memristance από τους όρους memory και resistance 
(αντίσταση): 

mem(ory) + r(es)istor -> memristor 
mem(ory) + r(es)istance -> memristance 

Εφαρμόζοντας τον Αναλογικό Κανόνα για τον σχηματισμό 
ελληνικού ισοδύναμου όρου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα 
ελληνικά ισοδύναμα των όρων memory και resistor, δηλαδή τους 
όρους μνήμη και αντίσταση· μπορούμε, όμως, να αποφύγουμε τη 
σύμμειξη επειδή είναι δυνατόν να γίνει κανονική σύνθεση των 
λέξεων. Έτσι: 

μνημ(η) + αντιστάτης -> μνημαντιστάτης 
μνημ(η) + αντίσταση  -> μνημαντίσταση 

Τον σχηματισμό αυτόν τον υιοθέτησε και το ΓΕΣΥ, και όπως οι 
υπάρχοντες όροι της ηλεκτρονικής: αντιστάτης–αντίσταση 
χρησιμοποιούνται αυστηρά χωρίς συνώνυμα, έτσι και οι 
προτεινόμενοι όροι μνημαντιστάτης–μνημαντίσταση προτείνεται 
να μη συνοδευτούν από κανένα συνώνυμο. Η πρόταση του ΓΕΣΥ 
εγκρίθηκε παμψηφεί κατά την Κρίση Μελών αρ.20. 
Ώστε, από τα βασικά ηλεκτρικά μεγέθη: 

voltage (v) -> (ηλεκτρική) τάση   
charge (q) -> (ηλεκτρικό) φορτίο 
current (i) -> (ηλεκτρικό) ρεύμα  
flux (Φ) ->  (μαγνητική) ροή 

ορίζονται ως παράγωγα μεγέθη: 

                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

οι ιδιότητες των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων: 
resistor (αντιστάτης) 
capacitor (πυκνωτής) 
inductor (επαγωγέας) 
memristor (μνημαντιστάτης) 

μέσω των τύπων: 
resistance (αντίσταση) R = dv/di  
capacity (χωρητικότητα) C = dq/dv  
inductance (αυτεπαγωγή) L = dΦ/di  
memristance (μνημαντίσταση) M = dΦ/dq 

Στο ακόλουθο σχήμα φαίνονται οι εννοιολογικές συμμετρίες μεταξύ 
των εξαρτημάτων αντιστάτης, πυκνωτής, επαγωγέας και 
μνημαντιστάτης (https://en.wikipedia.org/wiki/Memristor) 

 
Σχήμα 

 

3.   Αποτελέσματα της Κρίσης Μελών αρ.21 
Ύστερα από διαβούλευση μεταξύ των μελών της Ελληνικής 
Γεωλογικής Εταρείας (ΕΓΕ) και μετά τη διεξαγωγή της Κρίσης 
Μελών αρ. 21 μεταξύ των μελών της ΕΛΕΤΟ, το ΓΕΣΥ ενέκρινε τις 
αποδόσεις που υπερψηφίστηκαν, δηλαδή οριστικοποίησε την 
αρχική πρότασή του: 

Αγγλικός όρος Ελληνικός όρος 

supra-subduction zone ζώνη εφυποβύθισης 

obduction προσαγωγή 

underthrust υπώθηση 
 

4.   Αποτελέσματα της Κρίσης Μελών αρ.22 
Στο πλαίσιο της απόκρισης σε αιτήματα για την υιοθέτηση/ 
δημιουργία νέων ελληνικών όρων, το ΓΕΣΥ εξέτασε μια σειρά 
αγγλικών όρων (από τα θεματικά πεδία της μουσικής και του 
αθλητισμού) και τους προτεινόμενους υποψήφιους ελληνικούς 
ισοδύναμους όρους, που υποβλήθηκαν στην ΕΛΕΤΟ από την κα 
Θέμιδα Κανικλίδου, καθηγήτρια στο Hellenic American University, 
και τους φοιτητές της Θάλεια Χαλκιαδάκη και Χρήστο Κανελ-
λόπουλο για την πτυχιακή εργασία των τελευταίων. Τα 
απαραίτητα στοιχεία που υποβλήθηκαν για κάθε εξεταζόμενη 
έννοια ήταν: 

– ο αγγλικός όρος 
– η πηγή του αγγλικού όρου 
– ο αγγλικός ορισμός της έννοιας ή περιγραφή της 
– ο προτεινόμενος ελληνικός όρος. 

Το ΓΕΣΥ υπέβαλε τους όρους – προτείνοντας και άλλους 
συνώνυμους ισοδύναμους όρους – στη διαδικασία της Κρίσης 
Μελών αρ.22, μετά την διεξαγωγή της οποίας υιοθέτησε τους 
ακόλουθους ισοδύναμους ελληνικούς όρους, με συνώνυμο όρο σε 
κάποιους από αυτούς  
Για τους όρους της 〈μουσικής〉: 

bass flute pitch axis string 
orchestra 

string trio

μπάσο 
φλάουτο 

τονικός άξονας,  
άξονας της τονικής 

ορχήστρα 
εγχόρδων 

τρίο 
εγχόρδων
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Για τους όρους του 〈αθλητισμού〉: 
 

fade away 
shot 

alley-oop coast to 
coast 

pick n roll 

οπισθαλμα-
τικό σουτ,  
σουτ με άλμα 
προς τα πίσω 

εναέριο 
καλάθι από 
λόμπα 

αιφνιδιασμός σκριν και 
επίθεση 

 
airball Eurostep buzzer beater goaltending 

σουτ στο 
κενό 

βήμα 
αλλαγής 

κατεύθυνσης 

καλάθι σε νεκρό 
χρόνο,  

εξώχρονο καλάθι 

εκπρόθεσμη 
παρεμβολή 

 
5.   Χημικοί όροι με παράγωγα της λέξης χηλή 
Σχετικά με το ερώτημα του Κ. Ευσταθίου, καθηγητή αναλυτικής 
χημείας του ΕΚΠΑ, για την πρόταση της ΕΛΕΤΟ ως προς τις 
υπάρχουσες ή προτεινόμενες ελληνικές αποδόσεις καθενός από τα 
πολλά αγγλικά παράγωγα της ελληνικής λέξης "χηλή" (δαγκάνα), 
όπως: chelation, chelate, chelating agent ή chelant, υιοθετήθηκε 
η δεύτερη στήλη του παρακάτω πίνακα, με το ρήμα «χηλώνω» και 
τα παράγωγά του. Ειδικά, το επίθετο χηλικός μπορεί να μείνει στον 
όρο χηλική ένωση, εφόσον αυτός έχει ήδη καθιερωθεί. 

Αγγλικός όρος Ελληνικός όρος  
(<χηλή) 

chela (ουσιαστικό) χηλή {υποκοριστικό: χηλίον} 
cheliferous (επίθετο) χηλοφόρος 2 
chelicera (ουσιαστικό) χηλόκερα 
cheliceral (επίθετο) χηλόκερος 
chelicerate (επίθετο) χηλόκερος 
cheliform (επίθετο) χηλόμορφος, χηλοειδής  
chelipeds (ουσιαστικό) χηλόποδα  
chelate (επίθετο) χηλωτός  {καταλληλότερο του: 

χηλικός} 
chelate (ουσιαστικό) χηλωτή ένωση, χηλωτό ή χηλική 

ένωση, χηλικό 
chelate (ρήμα αμετάβ.) χηλώνομαι 
chelate (ρήμα μεταβ.) χηλώνω (< χηλόω ) 
chelated (μετοχή) χηλωμένος (< χηλώνω) 
chelatable (επίθετο) χηλώσιμος (< χηλώνω) 
chelating (γερούνδιο) χήλωση (< χηλώνω) 
chelating agent, 
chelator, chelant 

χηλωτικό αντιδραστήριο, 
χηλωτής 

chelation χήλωση (< χηλώνω) 
 
Στο σκεπτικό της απόφασής του το ΓΕΣΥ έλαβε υπόψη του τα 
ακόλουθα: 
1.  Η χηλή έχει ήδη παράγωγα και σύνθετα από την αρχαιότητα: 

χηλῶ -όω, χηλοῦμαι, χηλωτός, χηλοφόρος, χηλοειδής. 
2. Το ρήμα χηλῶ -όω δίνει «έτοιμο», ως σημερινό ρήμα σε -ώνω, 

το ρήμα χηλώνω. 
4. Το επίθετο chelate αποδίδεται καταλληλότερα με το ήδη 

υπάρχον επίθετο χηλωτός έναντι του επιθέτου χηλικός. 
(Εμφανίζει «χηλές» είναι «χηλωτός», όπως εάν εμφάνιζε 
«δόντια» θα ήταν «οδοντωτός» και όχι «οδοντικός»). 

 

6.   Όροι που προτάθηκαν στο ΕΔΟ και 
εγκρίθηκαν από το ΓΕΣΥ  

α. Σχετικά με τον όρο Hersch cell που τέθηκε στην βικιομάδα 
Τεχνολογία του ΕΔΟ, τελικό αποτέλεσμα της συζήτησης η 
επιλεγείσα απόδοση: 

Hersch cell  -> στοιχείο Χερς 
καθώς επίσης και οι σχετικοί όροι: 

electrochemical cell -> ηλεκτροχημικό στοιχείο 
electrolytic cell -> ηλεκτρολυτικό στοιχείο 
galvanic cell -> γαλβανικό στοιχείο 
voltaic cell -> βολταϊκό στοιχείο 

 
                                                 
2  Οι νυγματισμένοι όροι ( ) είναι ήδη εν χρήσει. 

β. Σχετικά με τον όρο capacitive voltage probe που τέθηκε στην 
βικιομάδα Τεχνολογία του ΕΔΟ, τελικό αποτέλεσμα της 
συζήτησης η απόδοση: 
capacitive voltage probe (CVP) -> χωρητικός ανιχνευτήρας 

τάσης 
γ. Σχετικά με τον όρο spangle που τέθηκε στην βικιομάδα 

Τεχνολογία του ΕΔΟ, υιοθετήθηκαν οι ακόλουθοι όροι, μαζί με 
το τελικό αποτέλεσμα της συζήτησης στην βικιομάδα: 
receiver dryer -> αφυγραντήρας 
aluminium arc-welded removable receiver dryer -> 

αφαιρέσιμος αφυγραντήρας από 
αλουμίνιο συγκολλημένο με τόξο  

spangle ->  πετάλιο 
solid particle -> συμπαγές σωματίδιο 

δ. Σχετικά με τον όρο bare die technology που τέθηκε στην 
βικιομάδα Τεχνολογία του ΕΔΟ, υιοθετήθηκε η απόδοση: 
bare die technology -> τεχνολογία γυμνού πλακιδίου 

ε. Σχετικά με τον όρο marketing, που τέθηκε στην βικιομάδα 
Τεχνολογία του ΕΔΟ, οι όροι που έχει υιοθετήσει η ΕΛΕΤΟ 
(ΜΟΤΟ, ΤΕ48/ΟΕ1, ΓΕΣΥ) εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια: 
market (ουσιαστικό) -> αγορά 
market (ρήμα) -> αγοραλογώ, διαθέτω στην αγορά 
marketing (ουσιαστικό) -> αγοραλογία 
marketing (ουσιαστικό ως επιθετικός προσδιορισμός άλλου 

ουσιαστικού) -> αγοραλογίας, αγοραλογικός 
marketing (γερούνδιο) -> αγοραλόγηση, εμπορική 

προώθηση, προώθηση στην αγορά 
marketer (ουσιαστικό) -> αγοραλογητής 

στ. Σχετικά με τον όρο MOS-gated diode που τέθηκε στην 
βικιομάδα Τεχνολογία του ΕΔΟ, υιοθετήθηκαν οι όροι: 
metal-oxide-semiconductor, MOS -> μετάλλου-οξειδίου-

ημιαγωγού 
MOS transistor, metal-oxide-semiconductor transistor -> 

τρανζίστορ MOS (TELETERM) 
MOS gate -> πύλη MOS 
MOS-gated diode -> δίοδος πύλης MOS 

ζ. Σχετικά με τον όρο flotation suit που τέθηκε στην βικιομάδα 
Τεχνολογία του ΕΔΟ, υιοθετήθηκε η απόδοση: 
flotation suit  στολή επίπλευσης 

η. Υιοθετήθηκε από το ΓΕΣΥ η ισοδυναμία των όρων: 
e-assessment -> ηλ-αξιολόγηση 

θ. Σχετικά με τον όρο horse rug, που τέθηκε στην βικιομάδα 
Τεχνολογία του ΕΔΟ υιοθετήθηκε η απόδοση: 
horse blanket, horse rug -> κουβέρτα αλόγου 

Κ.Β. 
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11ο Συνέδριο  
Κατάλογος των ανακοινώσεων που θα 

περιληφθούν στο πρόγραμμα 
 

 0    Ομιλία προσκεκλημένης ομιλήτριας 
1. Ορολογία και Νεολογία στην Ακαδημία Αθηνών – 

Terminology and Neology at the Academy of Athens 
Αναστασία Χριστοφίδου 

 1    Γλωσσολογικές–Οντολογικές αρχές 
Ορολογίας 

2. Το μόρφημα -ίαση στο λεξιλόγιο της παθολογίας της Νέας 
Ελληνικής 
Ευριπίδης Τσιακμάκης 

3. Το επίθημα -ίτ(ης) στη γεωλογία 
Άννα Καμπανάρου 

4. Το επιστημονικό επίθημα –όζ(η) στην ορολογία της 
βιοχημείας 
Ειρήνη Αποστολοπούλου 

5. Το σχήμα της μεταφοράς στον επιστημονικό λόγο: εφαρμογή 
στο λεξιλόγιο της ανατομίας 
Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 

6. Στην Ορολογία δεν ορίζονται οι όροι, αλλά οι έννοιες 
Κώστας Βαλεοντής 

7. Η λαϊκή και διαλεκτική ορολογία: μια νέα προοπτική 
Ασημάκης Φλιάτουρας 

8. Σημασιολογικά δάνεια και επιστημονική ορολογία: μύθος και 
πραγματικότητα 
Ασημάκης Φλιάτουρας, Κατερίνα Κοκκίνη 

9. Ορολογία, οντολογία και οντοορολογία: επισκόπηση των 
εννοιών και συζήτηση για τη σχέση μεταξύ τους 
Κατερίνα Τοράκη 

 2    Διδακτική και Ορολογία 
10. Η Αγγλική στρατιωτική ορολογία στη Στρατιωτική Σχολή 

Ευελπίδων 
Ελισάβετ Χατζηόλου 

11. Η συμβολή των μεταδεδομένων στην εκπαίδευση, το 
πρότυπο DC και η χρήση της ελληνικής γλώσσας 
Βασιλική Μανώλη 

12. Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού προσομοίωσης για τη 
διδακτική της ορολογίας του θεματικού πεδίου του 
ξενοδοχειακού τουρισμού 
Άννα Τζοτζαδίνη 

13. Ο πόλεμος της ορολογίας στην κατανόηση γαλλικών 
στρατιωτικών κειμένων 
Σταματία Σοφίου 

14. Ένα γλωσσάρι για την τουριστική διπλωματία 
Μαρία Καρδούλη 

3    Ορολογία συγκεκριμένων θεματικών πεδίων – 
Λεξικογραφικές και ορογραφικές μελέτες 

15. Πλέγμα κριτηρίων μεταλεξικογραφικής ανάλυσης για 
μονόγλωσσα, δίγλωσσα και πολύγλωσσα ειδικά 
λεξικογραφικά έργα με ιδιαίτερη αναφορά στη μακροδομή, τη 
δομή πρόσβασης και τη μικροδομή 
Γιώργος Ανδρουλιδάκης 

16. Γλωσσικές πηγές της ελληνογενούς ορθόδοξης χριστιανικής 
εκκλησιαστικής ορολογίας και ονοματολογίας στον ανατολικό 
σλαβικό γλωσσικό χώρο: μια κριτική προσέγγιση 
Παναγιώτης Γ. Κριμπάς, Natalya Voevutko 

17. Στρατιωτική ιεραρχία και ορολογία 
Αιμιλία Ροφούζου 

18. Η καταχρηστική κυριαρχία του όρου Μηχανική 
Επαμεινώνδας Σιδηρόπουλος 

19. Moires and Miri lands: Some linguistic coincidences and a 
discussion about land ownership 
Ferda Donmez-Atbasi, Irene Sotiropoulou 

20. Οι όροι μαγειρικής στην ελληνική γλώσσα και η αποτύπωσή 
τους  σε ένα Αγγλοελληνικό Γλωσσάρι 
Αγάπιος Οικονομίδης 

21. Διοικητική Ορολογία Ελλάδας & Κύπρου –  Μια πρώτη 
αντιπαραβολική ανάλυση    Μαριάννα Κατσογιάννου,  
Φωτεινή Καλαμίδα, Γιώργος Ξυδόπουλος 

4    Ορολογικοί πόροι 
22. BanCo: Το Ελληνικό Σώμα Κειμένων Τραπεζικών 

Συμβάσεων 
Κατερίνα Θ. Φραντζή, Κωνσταντίνα Βαδάση 

23. Σε τι βαθμό η ανάπτυξη των ανοιχτών δεδομένων επηρεάζει 
την ορολογική έρευνα 
Αριστείδης Βαγγελάτος, Γεώργιος Παναγιωτόπουλος 

24. Ορολογικοί πόροι ΟΡΟΣΗΜΟ: επιμέλεια, ταξινόμηση και 
αποτελέσματα 
Κανέλλα Πουλή, Ηρώ Τσιούλη, Πένυ Λαμπροπούλου 

25. Γερμανοελληνικά και ελληνογερμανικά γενικά λεξικά και η 
χρησιμότητά τους: μια ιστορικοσημασιολογική προσέγγιση  
Νικόλαος Κατσαούνης, Δέσποινα Δ. Λάμπρου 

26. GCDT: Σώμα Κειμένων της Γλώσσας των Εναγομένων στο 
Ελληνικό Δικαστήριο 
Κατερίνα Θ. Φραντζή, Αναστασία Κατρανίδου 

27. Αξιοποιώντας τις σχεσιακές βάσεις δεδομένων για την 
ανάπτυξη ορολογικών βάσεων γνώσης 
Δήμητρα Σαρακατσιάνου, Νικόλαος Μυρίδης 

28. Εννοιολογικός και φυσικός σχεδιασμός διαθεματικής 
ορολογικής βάσης δεδομένων – Η περίπτωση  της 
διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου   Βάσω Μασούρα 
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 5    Ορολογία και μετάφραση 
29. Από την παιδαγωγική μετάφραση στη διαμεσολάβηση στο 

πλαίσιο της διδασκαλίας των ειδικών γλωσσών: μια 
(α)συνήθης πρακτική 
Ελευθερία Δογορίτη 

30. Κοινοτική μετάφραση: εξειδικευμένη επικοινωνία σε μια νέα 
κοινωνική πραγματικότητα 
Θεόδωρος Βυζάς 

31. Εξαγωγή ορολογίας από διαβικικούς συνδέσμους 
Σπύρος Δόικας 

32. The politics of hope – the words of Barack Obama: 
Translation of political speeches in Greek: Challenges 
encountered and strategies adopted 
Athena Nikodimou 

33. Ηλεκτρονικοί ορολογικοί πόροι για το γλωσσικό ζεύγος 
γαλλικά-ελληνικά: καταγραφή, ταξινόμηση, αξιολόγηση 
Αργύρης Διαγουμάς, Μαβίνα Πανταζάρα 

 6    Δραστηριότητα φορέων και οργάνων 
Ορολογίας 

34. The sounds of silence inform situation awareness concepts: 
Methodological and terminological aspects in aviation culture 
and the work of OMEODEK in the Context of Greek and 
English 
Θεόδωρος Κατερινάκης, Νίκος Παπαδόπουλος, 
Δήμητρα Ζουρούδη 

35. Πέντε ηλεκτρονικά λεξικά της ελληνικής  
Γιώργος Μαλακός (Lexigram) 

 7    Το Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας (ΕΔΟ) 
36. Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας και λειτουργία της Υπηρεσίας 

Επείγουσας Απόδοσης Όρων 
Χρυσούλα Δουδουλακάκη 

 

Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με την Ορολογία 

(Διαρκής Κατάλογος του «Ο») 
Ο κατάλογος Συνεδρίων/Συμποσίων/Σεμιναρίων που δημοσιεύεται 
παρακάτω περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν σχέση με Ορολογία 
και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, ή έχουν πρόσφατα 
διεξαχθεί, καθώς και άλλα ορολογικά νέα. Η πληροφόρηση του «Ο» 
για τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή 
ηλεκτρονική ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές 
Κέντρο Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/), 
και από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-
aet.net ), των οποίων η ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
1. Το «21st Symposium on Language for Specific Purposes LSP», 

Bergen, Norway 28-30 June 2017 με τίτλο «Interdisciplinary 
knowledge-making: challenges for LSP research»             
(lsp2017@nhh.no<mailto:lsp2017@nhh.no>) 

2. TOTh 2017 – Terminology & Ontology: Theories and 
applications: 8 & 9 June 2017, University Savoie Mont-Blanc 
(Chambery, France) (www.porphyre.org/toth) 

3. Συνέδριο NORDTERM 2017 (Oslo, 12–15 Ιουνίου 2017) με 
θέμα «Who are the users of terminological resources – and how 
do we reach out to them?". Πληροφορίες: (http://www. 
sprakradet.no/Vi-og-vart/kurs-og-arrangementer/nordterm-
2017/ 

4. 11ο Mediterranean Morphology Meeting (MMM11), Λευκωσία, 
Κύπρος, 22-25 Ιουνίου 2017. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, θα 
γίνει και μία ημερίδα με θέμα "Morphological Issues in Modern 
Greek Lexicography". (Περισσότερες πληροφορίες: 
http://linguistlist.org/issues/28/28-487.html) 

5. Συνέδριο “Industry 4.0 meets Language & Knowledge 
Resources” ILKR2017 (http://www.ilkr.at/), 24 Ιουνίου 2017 

6. Συμπόσιο LSP 2017  (21st Symposium on Language for 
Specific Purposes), 28-30 Ιουνίου 2017, Bergen, Norway 
(http://termcat.us10.list-manage.com/track/click?u=7cd8149 
438b3eb88893ce2987&id=c9c35fe31e&e=f7b56cb749)  

7. 3ο Θερινό Πανεπιστήμιο στο Γαύριο της Άνδρου, από 9 έως 16 
Ιουλίου, με θέμα: «Η λογοκρισία απέναντι στον λόγο και την 
κρίση. Τα όρια του επιτρεπτού λόγου» 

8. Διεθνές Σχολείο Ορολογίας (International Terminology 
Summer School, 10-14 July, Cologne Germany)  
(http://www.termnet.org/english/events/tss_2017/index.php?ct
=t(EAFT_Newsletter_79) 

9. Συνέδριο FedCSIS (2017 Federated Conference on Computer 
Science and Information Systems (FedCSIS), Prague, Czech 
Republic, 3-6 September, 2017 (www.fedcsis.org) 

10. 13ο Συνέδριο REALITER 2017, Terminology for 
standardization and terminology for internationalization 
(http://termcat.us10.list-
manage.com/track/click?u=7cd8149438b3eb88893ce2987&id
=06ba848c99&e=f7b56cb749) (Βαρκελώνη, 6–7 Οκτωβρίου 
2017) 

11. Συνέδριο SLOVKO 2017, 25-27 October, Bratislava, Slovakia 
(http://termcat.us10.list-manage.com/track/click?u=7cd81 
49438b3eb88893ce2987&id=e94c3ce87d&e=f7b56cb749)  

12. Συνέδριο Mediterranean Editors and Translators Meeting 2017 
“Understanding our clients: the writing process from concept to 
completion”, 26–28 October, 2017, Centro Pastorale Paolo VI, 
Brescia, Italy (https://www.metmeetings.org/en/conference-
timetable:976)  

13. Διεθνές συμπόσιο Terminology & Translation: Terms of 
Environment/Environment of Terms. International Symposium 
in Bucharest, στις 13-14 Νοεμβρίου 2017 από το 
πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου (πληροφορίες: 
http://www.unibuc.ro/depts/limbi/literatura_franceza/ 
docs/2017/apr/05_19_36_41Colloque_international_Terminolo
gie_s__et_traduction.pdf 

Κ.Β. 
 
 

11ο Συνέδριο 
«Ελληνική Γλώσσα και 

Ορολογία» 
9-11 Νοεμβρίου 2017, Αθήνα 

http://www.eleto.gr/gr/Conference11.html  
 

Αφιερωμένο στον Κωστή Παλαμά 

 

Κόστος συμμετοχής: 
 Μέχρι 20/9/2017 Μετά τις 20/9/2017 

Μη μέλη  
συνδιοργανωτών: €   50 €   70 
Μέλη  
συνδιοργανωτών: €   30 €   50 
Φοιτητές: €   10 €   10 
 

Για να εγγραφείτε: 
– Μπείτε στην παραπάνω ιστοσελίδα 
– Κατεβάστε τη φόρμα αίτησης εγγραφής 
– Συμπληρώστε την 
– Στείλτε την στην ηλ-διεύθυνση: valeonti@otenet.gr 

αφού πρώτα καταβάλετε το κόστος συμμετοχής σας 
όπως καθορίζεται στην αίτηση. 

 
Άλλες πληροφορίες: 
Γραμματεία του Συνεδρίου:  
τηλ. +30 210 9323243, +30 6977529164,  
ηλ-ταχ. pinelpap@otenet.gr 
 
Οργανωτική Επιτροπή:  
τηλ. +30 6974321009, ηλ-ταχ. valeonti@otenet.gr 
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Οι κοινωνίες της Γνώσης και τα Ορολογικά 

Μονότονα 
 

Σήμερα, το χαρακτηριστικό γνώρισμα της κοινωνίας της γνώσης, σε 
σχέση με την κοινωνία της Αναγέννησης, είναι ο τρόπος διάχυσης 
της γνώσης και – σε δεύτερο πλάνο – η πηγή παραγωγής της. Από 
τον μεμονωμένο επιστήμονα της Αναγέννησης, σήμερα η γνώση 
παράγεται από ομάδα επιστημόνων, διαφορετικών επιστημονικών 
πεδίων. 
Άρα, η γνώση παράγεται μέσα σε συνεργαστήρια (collaboratoires) 
και από διεπιστημονικές ομάδες. 
Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά προϋποθέτουν «κοινή γλώσσα». Με 
τον όρο «κοινή γλώσσα» εννοείται η χρήση κοινών όρων που 
κατονομάζουν αποτελεσματικά τις έννοιες που είτε παράγονται είτε 
έχουν παραχθεί παλαιότερα. Η ακρίβεια, τόσο σε επίπεδο ορισμού 
όσο και σε επίπεδο επιλογής όρου, είναι κριτήριο sine qua non. 
Άρα, οι συνεργαζόμενοι επιστήμονες χάριν της επιστήμης ή χάριν 
της τεχνολογίας, η οποία απαιτεί τάξη και διαφάνεια, είναι 
υποχρεωμένοι να υιοθετήσουν κοινή γλώσσα, ήτοι κοινούς όρους. 
Και αφού τον όρο θεραπεύει η Ορολογία καλούνται οι Ορολόγοι να 
συνδράμουν όλους τους επικοινωνούντες με το γενικό κοινό, ώστε η 
γνώση να μην περιπλανάται αδιάβαστη στα περίεργα μονοπάτια, τα 
πλατύβαθρα (platforms) της πληροφορίας. 
Πολλές οι ομάδες του γενικού κοινού που θεωρούνται ορολογικά 
αναλφάβητες. Υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά δεν είναι ικανές να 
προσφέρουν κατάλληλο μοντέλο για μίμηση. Από την Αυστρία, η 
Ορολογία φτάνει στα Ηνωμένα Έθνη, στην Unesco και, στη 
συνέχεια, την συναντούμε στην Πράγα, στη Μόσχα και στην 
δίγλωσση Δημόσια Διοίκηση του Καναδά. Στην Ευρώπη, στο 
Ηνωμένο Βασίλειο με τον J. Sager, στην Ισπανία με την T. Cabré. 
Στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, απλά λέξεις και όροι, σημασίες και 
έννοιες βρίσκονται σε χρήση αδιακρίτως. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
ένεκα ανάγκης για την μεταφραστική πράξη, χρησιμοποιεί 
γλωσσάρια όρων μόνο για πρακτικούς στόχους. Στην Ελλάδα, 
υπάρχει η ΕΛΕΤΟ, ως μοναχικός καβαλάρης του οποίου η φωνή 
ακούγεται μόνο στο ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ και στα Διεθνή Συνέδρια ανά 
διετία που γίνονται με ευθύνη και φροντίδα του Προέδρου της 
Κ. Βαλεοντή. 
Οι ζημιές για την απουσία ορολογικής παιδείας είναι τεράστιες και 
επικεντρώνονται τόσο στα μνημόνια όσο και στην καθημερινή 
επικοινωνία δημοσιογράφων και πολιτικών. 
Είναι άραγε τόσο δύσκολο να αντιληφθεί κανείς ότι υπογράφεις 
μόνο αφού κατανοήσεις το κείμενο και κατανοείς το κείμενο με την 
συμπαράσταση ειδικού γνώστη της έννοιας ή απλά  με ένα 
γλωσσάρι; 
Τόσο δαπανηρό είναι να εξοπλισθεί η Δημόσια Διοίκηση με τέτοια 
εργαλεία; 
Ποιοι θέλουν την κατάντια αυτή για τον εαυτό τους και για τα παιδιά 
τους; 
Επειδή πρόκειται, πέραν της αξιοπρέπειας για ατομική επιβίωση, 
για ανάληψη ευθύνης και λήψη απόφασης για την συλλογική 
επιβίωση, απαιτείται, επιτέλους, ακριβής κατανόηση και όχι στο 
«περίπου». 

Μ.Κ. 

Η μεγάλη ανακάλυψη 
 
Δεν μπορεί να ειπωθεί η ακριβής στιγμή κατά την οποία ο 
Μ. Βέντρις (M. Ventris) αποκρυπτογράφησε τη Γραμμική Β΄ και 
αποκάλυψε τα μυστικά της. ούτε όμως και η κρίσιμη επίγνωση 
επήλθε μέσα από κάποια παρατεταμένη διαδικασία. 
Η περίοδος κλειδί ήταν οι δύο ή τρεις εβδομάδες στα τέλη Μαΐου και 
στις αρχές Ιουνίου του 1952… 
Στον Μπέννετ, κορυφαίο επιστήμονα στην έρευνα της Γραμμικής 
Β’, γράφει ο Βέντρις: «Σου έχω, νομίζω, σπουδαία νέα. Κρίνε και 
μόνος σου, αλλά πιστεύω πως αποκρυπτογράφησα τη Γραμμική Β΄ 
και ότι Κνωσός και Πύλος είναι αμφότερες Ελληνικά»… 
Η εκπομπή με θέμα «Αποκρυπτογραφώντας τις αρχαιότερες 
γραφές της Ευρώπης», που μεταδόθηκε από το BBC την 1η Ιουλίου 
του 1952, είναι η μόνη ηχογράφηση που υπάρχει με τη φωνή του 
Βέντρις. Στο πιο συχνά παρατιθέμενο απόσπασμα της ομιλίας του, 
ο Βέντρις δηλώνει: 
«Για πολύν καιρό πίστευα κι εγώ ότι τα ετρουσκικά θα μπορούσαν 
να μας παράσχουν τις ενδείξεις που ψάχναμε, όμως κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων κατέληξα στο συμπέρασμα 
ότι οι πινακίδες της Κνωσού και της Πύλου πρέπει τελικά να είναι 
γραμμένες στην Ελληνική, μία δύσκολη και αρχαϊκή ελληνική, 
δεδομένου ότι είναι πεντακόσια χρόνια αρχαιότερη από τον Όμηρο 
και γραμμένη με ένα μάλλον συντομογραφικό τρόπο, αλλά πάντως 
Ελληνική»… 
Για να πείσει τους «ειδικούς» ο Βέντρις έπρεπε να υπερπηδήσει 
τρία βασικά εμπόδια τον Ιούλιο του 1952, τότε δηλαδή που πέρασε 
στη φάση «υποκατάστασης» της αποκρυπτογράφησης. 
Πρώτον, έπρεπε να εξηγήσει με ποια λογική διαδρομή έφτασε στις 
φωνητικές αξίες που απέδωσε στα σύμβολα της Γραμμικής Β΄. 
Δεύτερον, έπρεπε να δείξει ότι τα «μυκηναϊκά» Ελληνικά 
σχετίζονταν με τα Ελληνικά των κλασικών χρόνων. Τρίτον, έπρεπε 
να δείξει με ποιο τρόπο οι πολλές «δύστροπες» λέξεις που είχε 
μεταγράψει σε μορφές που δεν απαντώνται στα ελληνικά λεξικά, 
θα μπορούσαν να ερμηνευτούν πειστικά ως ελληνικές. Ως προς το 
πρώτο ερώτημα η επιτυχία του Βέντρις ήταν μόνο μερική αλλά 
στο δεύτερο και τρίτο ερώτημα η απάντηση θα αποδεικνυόταν 
πετυχημένη τους μήνες και τα χρόνια που ακολούθησαν με τη 
βοήθεια ειδικών επιστημόνων. 
Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να συντάξει ένα εκτενές 
λεξιλόγιο των μυκηναϊκών ελληνικών, που περιείχε όλες τις λέξεις 
που κατάφερε να ερμηνεύσει, συμπεριλαμβανομένων και 
τοπωνυμίων όπως Αμνισός, Κνωσός και Πύλος… 
Στο πρώτο κοινό σύγγραμμα οι Βέντρις και Τσαντγουίκ 
(Chadwick) επισημαίνουν:  
«Εάν η γλώσσα είναι Ελληνική, τη βλέπουμε σε μία φάση χίλια έτη 
αρχαιότερη του Πλάτωνα και αποκομμένη από το κλασικό ιδίωμα 
από την περίοδο του Σκοτεινών Χρόνων… Κάποια στοιχεία του 
λεξιλογίου ενδέχεται να είναι «Αιγαιακά», είτε παραποιημένα από 
μη Έλληνες γραφείς, είτε και μέρος κάποιου αρχαιότερου 
υποστρώματος της ελληνικής, μη οικείου στην κλασική 
φιλολογία»… 
Ο Βέντρις είχε βαθύτατη συνείδηση ότι κι ο ίδιος ήταν κάτι σαν 
εξωγήινος ο οποίος έφτανε στον ακαδημαϊκό κόσμο μιλώντας μία 
πιθανόν φανταστική γλώσσα, που ισχυριζόταν ότι είναι Ελληνική. 
Το καλοκαίρι του 1952 έγραψε το πρώτο σχεδίασμα αυτού που 
επρόκειτο να γίνει μία από τις σημαντικότερες μελέτες που 
εξέδωσε ποτέ το έγκριτο Journal of Hellenic Studies τιτλοφορημένη 
«Evidence for Greek dialect in the Mycenaean archives» – 
Ενδείξεις Ελληνικής διαλέκτου στα μυκηναϊκά αρχεία… 
Το Architect’s Journal σημείωνε: 
«Ήταν ευχάριστη η ανακάλυψη ενός κύριου άρθρου στους Times 
για το χόμπι του αρχιτέκτονα Μάικλ Βέντρις, που είναι το σπάσιμο 
του μινωϊκού κώδικα. Πάνω σ’ αυτό το θέμα που παρέμενε 
μυστήριο από την εποχή του σερ Άρθουρ Έβανς, ο Βέντρις 
έκανε μία ενδιαφέρουσα εκπομπή το περασμένο έτος. Όμως στο 
κύριο άρθρο των Times, που ήρθε ως Παπική βούλα, και η 
τελευταία αμφιβολία εξαφανίστηκε πια»… 
Το όνομα Μάικλ Βέντρις ήταν τώρα γνωστό όχι απλώς σε μία 
μικρή ομάδα κλασικών επιστημόνων και αρχιτεκτόνων, αλλά σε 
εκατοντάδες χιλιάδες μορφωμένους ανθρώπους στη Βρετανία, στις 
Ηνωμένες Πολιτείες και σε κάθε γωνιά της Ευρώπης. 
Αποσπάσματα: Από το βιβλίο του Andrew Robinson, «Ο άνθρωπος που 
αποκρυπτογράφησε τη Γραμμική Β΄» Η ιστορία του Μάικλ Βέντρις, Εκδόσεις 
ΠΑΤΑΚΗ 2004. 

Δ.Π. 
 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

1
PT έλα κι εσύ 

 

1.   Ψηφιοποίηση και ψηφιακοποίηση 
Μετά από ηλ-αλληλογραφία με τις Στέλλα Χατζημαρή και 
Κατερίνα Τοράκη (στο πλαίσιο της ΤΕ22) σχετικά με τους όρους 
ψηφιοποίηση και ψηφιακοποίηση το ΓΕΣΥ ενημερώθηκε για το 
σκεπτικό της ΜΟΤΟ στην επιλογή του όρου ψηφιακοποίηση (που 
χρησιμοποιείται ήδη στις τηλεπικοινωνίες) έναντι του όρου 
ψηφιοποίηση που χρησιμοποιείται ευρύτερα. Συνοπτικά: 
ψηφιο-ποιώ κάτι = δίνω σε κάτι τη μορφή ψηφίου/ψηφίων 

(κυριολεκτικά: το κάνω ψηφίο/ψηφία) 
ψηφιακο-ποιώ κάτι = κάνω κάτι να έχει τις ιδιότητες του 

ψηφιακού (κυριολεκτικά: το κάνω ψηφιακό) 
Δηλαδή, σύμφωνα με τον ορισμό, 

                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
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digitize -> ψηφιακοποιώ και όχι ψηφιοποιώ  
(και ουσιαστικό: digitization -> ψηφιακοποίηση) 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Στα αγγλικά έχει χρησιμοποιηθεί ως συνώνυμο και το digitalize 
με ουσιαστικό digitalization (μέσα στα οποία διακρίνεται 
ολόκληρο το επίθετο digital) που είναι διαφανέστερα. Πλην 
όμως, στα αγγλικά oι παραγωγικές καταλήξεις -ize/-ise  και -
ization/-isation  δεν έχουν ακριβώς τη σημασία των ελληνικών 
-ποιώ/-ποίηση (όπως έχουν π.χ. οι καταλήξεις -fy/-fication) 
και δεν υπήρξε ανάλογος προβληματισμός μεταξύ digitization 
και digitalization. Υπάρχει όμως εκεί ο προβληματισμός να 
διακριθούν δύο έννοιες: «digitization» και «digitalization» και 
η πρώτη να αποτελεί μέρος της δεύτερης. 

Το ΓΕΣΥ δέχεται την πρόταση της Κατερίνας Τοράκη ότι, στο 
πλαίσιο της ΤΕ22 (Τεκμηρίωση), μπορεί να είναι: 

προτιμώμενος όρος: ψηφιοποίηση 
δεκτό συνώνυμο: ψηφιακοποίηση 

2.  data transmission -> μετάδοση δεδομένων 
 

Στο ηλ-ερώτημα της Ασπασία Κοκκίνου (μεταφράστριας ΕΕ) 
σχετικά με το ιστορικό του όρου data transmission -> μετάδοση 
δεδομένων έναντι των όρων διαβίβαση δεδομένων και 
μεταβίβαση δεδομένων, δόθηκε η ακόλουθη απάντηση. 
Όροι διαβίβαση δεδομένων και μεταβίβαση δεδομένων δεν 
υπήρχαν στις εκδόσεις τηλεπικοινωνιακής ορολογίας (ΜΟΤΟ) εδώ 
και πολλά χρόνια. Οι σχετικοί όροι είναι:  

data transfer -> μεταφορά δεδομένων 
data transmission -> μετάδοση δεδομένων 
data communication -> επικοινωνία δεδομένων 

Ο όρος data transmission έχει αποδοθεί ως μετάδοση 
δεδομένων από την αρχή λειτουργίας της ΜΟΤΟ (τέλη του 1989) 
και έτσι είναι γραμμένος έκτοτε σε όλες τις εκδόσεις 
τηλεπικοινωνιακής ορολογίας από τον ΟΤΕ. Επίσης, έτσι είχε 
καθιερωθεί και στην πληροφορική από την Ομάδα ορολογίας της 
πληροφορικής (ΤΕ48/ΟΕ1) και έτσι έχει περάσει ο όρος από τη 
ΜΟΤΟ και στην ΙΑΤΕ. 

3.   ακτίνες, ψήκτρες και ψύκτρες 
Με αφορμή κάποιες διορθώσεις όρων, που προτάθηκαν στην ΙΑΤΕ 
και πραγματοποιήθηκαν, επισημάνθηκαν τα ακόλουθα. 
Στους διπλοθλαστικούς κρυστάλλους: 

ordinary ray -> τακτική ακτίνα 
extraordinary ray -> έκτακτη ακτίνα 

Στην ηλεκτρονική:  
brush -> ψήκτρα 

Στους υπολογιστές: 
heatsink, cooler -> ψύκτρα 

 

4.   vacuumproof -> κενάντοχος 
Εξετάστηκε ένα ερώτημα που τέθηκε στο Translatum για τον όρο: 
vacuumproof (χαρακτηρισμός αντλίας), με μια πρώτη απόδοση 
κενοστεγής. Η συζήτηση είναι εδώ: 

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=421056.0 

Συγκείμενο: The pump is vacuumproof and tested regarding the 
tightness at overpressure. 
Εξετάστηκαν:  
ο ορισμός: «vacuumproof»: «που έχει (μηχανική) αντοχή έναντι 

του κενού», 
από το λεξικό Webster’s, το επίθημα: 

-proof, 
a combining form meaning “resistant, impervious to” that 
specified by the initial element: burglarproof; childproof; 
waterproof, 

όλα τα -στεγής και -άντοχος  από το Αντίστροφο Λεξικό (αστεγής, 
αεριοστεγής, πλακοστεγής, ξυλοστεγής, ανεμοστεγής, 
υδροστεγής, αεροστεγής, υδατοστεγής, πυράντοχος ) 
και  
όλα τα -στεγής και -άντοχος από την TELETERM (αστεγής, 
αεροστεγής, εκρηξιστεγής καιροστεγής, κακωσιστεγής, 
κονιοστεγής, συγκρουσιάντοχος, κακωσιάντοχος). 

Επελέγη, ως ελληνικός ισοδύναμος όρος, ο όρος κενάντοχος. Ο 
κενοστεγής κρίθηκε ακατάλληλος, διότι μπορεί να εκληφθεί ότι 
εμποδίζει εισροή κενού, που δεν έχει νόημα. Ώστε: 

vacuumproof -> κενάντοχος 

6.   Όροι του αυτοκινήτου που προτάθηκαν 
στο ΕΔΟ και εγκρίθηκαν από το ΓΕΣΥ  

Το ΓΕΣΥ ενέκρινε τις προτάσεις του Προέδρου στην βικιομάδα 
Τεχνολογία του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας (ΕΔΟ) και τα 
αποτελέσματα της σχετικής συζήτησης. Υιοθετήθηκαν οι όροι: 

timing belt ιμάντας χρονισμού, ιμάντας 
εκκεντροφόρου 

ball bearing ένσφαιρος τριβέας, ρουλεμάν 
clutch plate/disc πλατό–δίσκος συμπλέκτη, δίσκος–

πλατό συμπλέκτη 
external belt εξωτερικός ιμάντας 
valve flange φλάντζα βαλβίδων 
crankshaft seal δακτύλιος στεγανοποίησης 

στροφαλοφόρου 
spark plug αναφλεκτήρας, σπινθηριστής, μπουζί 
oil λάδι 
oil filter φίλτρο λαδιού 
air filter φίλτρο αέρος 
cabin filter φίλτρο θαλάμου, φίλτρο καμπίνας 
fuel filter φίλτρο καυσίμου 
fuel cap system σύστημα τάπας καυσίμου, σύστημα 

τάπας ρεζερβουάρ 
shock absorber αποσβεστήρας κραδασμών, 

αμορτισέρ 
tyre επίσωτρο, ελαστικό, λάστιχο 
valvoline βαλβολίνη 
antifreeze αντιπηκτικό (υγρό) 
alignment ευθυγράμμιση 
balancing 
adjustment 

ζυγοστάθμιση 

 
Στην ερώτηση To αντιπηκτικό υγρό αυτοκινήτων είναι το ίδιο με το 
αντιψυκτικό υγρό; η απάντηση είναι: 
Ο όρος αντιψυκτικό υγρό αντί αντιπηκτικό υγρό λέγεται μεν από 
κάποιους, αποτελεί όμως χαρακτηριστικό παράδειγμα εσφαλμέ-
νου όρου, γλωσσικά ακατάλληλου (όρου που παραβιάζει 
κατάφωρα την Αρχή της γλωσσικής καταλληλότητας), διότι 
αντιψυκτικός είναι αυτός που εμποδίζει την ψύξη. Πρόκειται για 
παραλογισμό! Το αντιπηκτικό υγρό δεν εμποδίζει την ψύξη! 
Απεναντίας, επιτρέπει την ψύξη σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 
0 οC χωρίς να γίνει πήξη! Το αντιπηκτικό υγρό εμποδίζει την 
πήξη. Όπως εξάλλου επιτρέπει την θέρμανση σε θερμοκρασίες 
υψηλότερες των 100 οC χωρίς να γίνει βρασμός. 

Κ.Β. 
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Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) για την αλληλοενημέρωση των μελών της και 
ευρύτερου κύκλου αποδεκτών για θέματα της Ελληνικής Γλώσσας και 
Ορολογίας. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Συντάκτες φύλλου:  Κώστας Βαλεοντής, Μαρία Καρδούλη, Δημήτρης 

Παναγιωτάκος 
Εκδοτική Ομάδα:  Κώστας Βαλεοντής, Θεόφιλος Βαμβάκος, Γιώργος 
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ΓΕΣΥ και η δημοσίευση γίνεται ύστερα από απόφασή του. 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή κειμένων του «Ο» με 
την υποχρέωση αφενός να αναφέρεται η πηγή των κειμένων και 
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11ο Συνέδριο  
Το τελικό πρόγραμμα 

 
ΠΠέέμμππττηη  99  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  22001177  

ΑΑμμφφιιθθέέααττρροο  ««ΑΑννττώώννηηςς  ΤΤρρίίττσσηηςς»»  ττοουυ  ΠΠννεευυμμααττιικκοούύ  ΚΚέέννττρροουυ  
ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑθθηηννααίίωωνν  ((ΑΑκκααδδηημμίίααςς  5500,,  ΑΑθθήήνναα))  

  
Εναρκτήρια Συνεδρία 

18.30 Υποδοχή των προσκεκλημένων 
19.00 Προσφωνήσεις εκπροσώπων των συνδιοργανωτών 
20.00 Κήρυξη έναρξης εργασιών 

Ομιλία:   «Ο Παλαμάς και η γλώσσα» 
από την κα Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού, ομότιμη 
καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

20.30 Δεξίωση 
 

ΠΠααρραασσκκεευυήή  1100  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  22001177  
ΣΣυυννεεδδρριιαακκήή  ααίίθθοουυσσαα  ττοουυ  ΤΤεεχχννιικκοούύ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  ΕΕλλλλάάδδααςς  

((ΝΝίίκκηηςς  44,,  ΣΣύύννττααγγμμαα,,  ΑΑθθήήνναα)) 

08.00 Προσέλευση – Εγγραφές 
 

1η Συνεδρία:  
Γλωσσολογικές-Οντολογικές Αρχές της Ορολογίας 

Προεδρείο: Σπύρος Δόικας – Μαριάννα Κατσογιάννου – Μαριλένα 
Καρυολαίμου 

09.00 Το μόρφημα -ίαση στο λεξιλόγιο της παθολογίας της Νέας 
Ελληνικής 
Ευριπίδης Τσιακμάκης 

09.15 Το επίθημα -ίτ(ης) στη γεωλογία 
Άννα Καμπανάρου 

09.30 Το επιστημονικό επίθημα -όζ(η) στην ορολογία της 
βιοχημείας 
Ειρήνη Αποστολοπούλου 

09.45 Το σχήμα της μεταφοράς στον επιστημονικό λόγο: 
εφαρμογή στο λεξιλόγιο της ανατομίας 
Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 

10.00 Στην Ορολογία δεν ορίζονται οι όροι, αλλά οι έννοιες 
Κώστας Βαλεοντής 

10.15 Σημασιολογικά δάνεια και επιστημονική ορολογία: μύθος 
και πραγματικότητα 
Ασημάκης Φλιάτουρας, Κατερίνα Κοκκίνη 

10.30 Ορολογία, οντολογία και οντοορολογία: επισκόπηση των 
εννοιών και συζήτηση για τη σχέση μεταξύ τους 
Κατερίνα Τοράκη 

10.45 Ερωταποκρίσεις 
11.00 Διάλειμμα 

 

2η Συνεδρία:  
Διδακτική και Ορολογία 

Προεδρείο: Natalya Voevutko – Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη – 
Παναγιώτης Κριμπάς 

 

11.30 

Προσκεκλημένη ομιλήτρια: Αναστασία Χριστοφίδου, 
 
Νεολογία και Ορολογία στην Ακαδημία Αθηνών 

12.00 Ερωταποκρίσεις 

 
12.10 

 
Η Αγγλική στρατιωτική ορολογία στη Στρατιωτική Σχολή 
Ευελπίδων 
Ελισάβετ Χατζηόλου 

12.25 Η συμβολή των μεταδεδομένων στην εκπαίδευση, το 
πρότυπο DC και η χρήση της ελληνικής γλώσσας 
Βασιλική Μανώλη 

12.40 Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού προσομοίωσης για τη 
διδακτική της ορολογίας του θεματικού πεδίου του 
ξενοδοχειακού τουρισμού 
Άννα Τζοτζαδίνη 

12.55 Ο πόλεμος της ορολογίας στην κατανόηση γαλλικών 
στρατιωτικών κειμένων 
Σταματία Σοφίου 

13.10 Ένα γλωσσάρι για την τουριστική διπλωματία 
Μαρία Καρδούλη 

13.25 Ερωταποκρίσεις 
13.45 Γεύμα 

 
3η Συνεδρία:  

Ορολογία συγκεκριμένων θεματικών πεδίων – 
Λεξικογραφικές και ορογραφικές μελέτες 

Προεδρείο: Στέφανος Παπακώστας – Κατερίνα Τοράκη – Γιώργος 
Τσιάμας 

15.30 Πλέγμα κριτηρίων μεταλεξικογραφικής ανάλυσης για 
μονόγλωσσα, δίγλωσσα και πολύγλωσσα ειδικά 
λεξικογραφικά έργα με ιδιαίτερη αναφορά στη μακροδομή, 
τη δομή πρόσβασης και τη μικροδομή 
Γιώργος Ανδρουλιδάκης 

15.45 Γλωσσικές πηγές της ελληνογενούς ορθόδοξης χριστιανικής 
εκκλησιαστικής ορολογίας και ονοματολογίας στον 
ανατολικό σλαβικό γλωσσικό χώρο: μια κριτική προσέγγιση
Παναγιώτης Γ. Κριμπάς, Natalya Voevutko 
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16.00 Η καταχρηστική κυριαρχία του όρου Μηχανική 
Επαμεινώνδας Σιδηρόπουλος 

16.15 Moires and Miri lands: Some linguistic coincidences and a 
discussion about land ownership 
Ferda Donmez-Atbasi, Irene Sotiropoulou 

16.30 Οι όροι μαγειρικής στην ελληνική γλώσσα και η αποτύπωσή 
τους  σε ένα Αγγλοελληνικό Γλωσσάρι 
Αγάπιος Οικονομίδης 

16.45 Διοικητική Ορολογία Ελλάδας & Κύπρου – Μια πρώτη 
αντιπαραβολική ανάλυση 
Μαριάννα Κατσογιάννου,  Φωτεινή Καλαμίδα, Γιώργος 
Ξυδόπουλος 

17.00 Ερωταποκρίσεις 
 

ΣΣάάββββααττοο  1111  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  22001177  
ΣΣυυννεεδδρριιαακκήή  ααίίθθοουυσσαα  ττοουυ  ΤΤεεχχννιικκοούύ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  ΕΕλλλλάάδδααςς  

((ΝΝίίκκηηςς  44,,  ΣΣύύννττααγγμμαα,,  ΑΑθθήήνναα)) 

4η Συνεδρία:  
Ορολογικοί πόροι 

Προεδρείο: Μαρία Γαβριηλίδου – Διονύσης Γιαννίμπας – Μαβίνα 
Πανταζάρα 

09.15 BanCo: Το Ελληνικό Σώμα Κειμένων Τραπεζικών 
Συμβάσεων 
Κωνσταντίνα Βαδάση, Κατερίνα Θ. Φραντζή 

09.30 Σε τι βαθμό η ανάπτυξη των ανοιχτών δεδομένων 
επηρεάζει την ορολογική έρευνα 
Αριστείδης Βαγγελάτος, Γεώργιος Παναγιωτόπουλος 

09.45 Ορολογικοί πόροι ΟΡΟΣΗΜΟ: επιμέλεια, ταξινόμηση και 
αποτελέσματα 
Κανέλλα Πουλή, Ηρώ Τσιούλη, Πένυ Λαμπροπούλου 

10.00 Γερμανοελληνικά και ελληνογερμανικά γενικά λεξικά και η 
χρησιμότητά τους: μια ιστορικοσημασιολογική προσέγγιση 
Νικόλαος Κατσαούνης, Δέσποινα Δ. Λάμπρου 

10.15 GCDT: Σώμα Κειμένων της Γλώσσας των Εναγομένων στο 
Ελληνικό Δικαστήριο 
Αναστασία Κατρανίδου, Κατερίνα Θ. Φραντζή 

10.30 Αξιοποιώντας τις σχεσιακές βάσεις δεδομένων για την 
ανάπτυξη ορολογικών βάσεων γνώσης 
Δήμητρα Σαρακατσιάνου, Νικόλαος Μυρίδης  

10.45 Ερωταποκρίσεις 

11.10 Διάλειμμα 

5η Συνεδρία:  
Ορολογία και μετάφραση 

Προεδρείο:  Άννα Λάμπρου-Γκόνου – Τζάνος Ορφανός –  
Πηνελόπη Παπαδοπούλου 

11.40 Από την παιδαγωγική μετάφραση στη διαμεσολάβηση 
στο πλαίσιο της διδασκαλίας των ειδικών γλωσσών: μια 
(α)συνήθης πρακτική 
Ελευθερία Δογορίτη 

11.55 Κοινοτική μετάφραση: εξειδικευμένη επικοινωνία σε μια 
νέα κοινωνική πραγματικότητα 
Θεόδωρος Βυζάς 

12.10 Εξαγωγή ορολογίας από διαβικικούς συνδέσμους 
Σπύρος Δόικας 

12.25 The politics of hope – the words of Barack Obama: 
Translation of political speeches in Greek: Challenges 
encountered and strategies adopted 
Athena Nikodimou 

12.40 Ηλεκτρονικοί ορολογικοί πόροι για το γλωσσικό ζεύγος 
γαλλικά-ελληνικά: καταγραφή, ταξινόμηση, αξιολόγηση 
Αργύρης Διαγουμάς, Μαβίνα Πανταζάρα 

12.55 Ερωταποκρίσεις 
13.10 Γεύμα 

6η Συνεδρία:  
Δραστηριότητα φορέων και οργάνων Ορολογίας –  

Το Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας (ΕΔΟ) 
Προεδρείο: Jan Roukens – Μαρία Καρδούλη – Παναγιώτης 

Κοντός 
15.00 The sounds of silence inform situation awareness 

concepts: Methodological and terminological aspects in 

aviation culture and the work of OMEODEK in the Context 
of Greek and English 
Θεόδωρος Κατερινάκης, Νίκος Παπαδόπουλος 

15.15 Πέντε ηλεκτρονικά λεξικά της ελληνικής  
Γιώργος Μαλακός (Lexigram) 

15.30 Ερωταποκρίσεις 
 
Το Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας (ΕΔΟ)

15.40 Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας και λειτουργία της Υπηρεσίας 
Επείγουσας Απόδοσης Όρων 
Χρυσούλα Δουδουλακάκη 

16.10 Ερωταποκρίσεις 
16.20 Διάλειμμα 

 
16.50 Ανοικτή συζήτηση:  

Γλώσσα και ορολογία στη λογοτεχνία 
(Γλωσσικά και ορολογικά ζητήματα που 
αντιμετωπίζουν οι συγγραφείς και οι μεταφραστές όταν 
καταπιάνονται με αντικείμενα ειδικών θεματικών 
πεδίων) 

Συντονιστής: 
Θεοδόσης Τάσιος, Ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ 
Συνομιλητές: 
Τιτίκα Δημητρούλια, αν. καθηγήτρια ΑΠΘ, μεταφράστρια: 
Λογοτεχνία, ειδικές γλώσσες και τα πάθη του μεταφραστή

Κώστας Κουτσουρέλης, συγγραφέας: 
"Η σαφήνεια και η ασάφεια": Σκέψεις για την λογοτεχνική 
και την επιστημονική γλώσσα με αφετηρία ένα πρώιμο 
δοκίμιο του Κωστή Παλαμά 

Τεύκρος Μιχαηλίδης, μαθηματικός, συγγραφέας, 
μεταφραστής: 
Φαντάσματα νεκρών όρων: ο εφιάλτης του μεταφραστή 

Μαρία Παπαδήμα, καθηγήτρια ΕΚΠΑ, μεταφράστρια: 
Ορολογία με άρωμα λογοτεχνίας 

Νίκος Σαραντάκος, μεταφραστής, συγγραφέας, Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο:  
Παροιμίες, παροιμιακές εκφράσεις και λογοτεχνική 
μετάφραση 

Γιώργος Τράπαλης, φιλόλογος: 
Γλωσσικές ιδιαιτερότητες και δυσκολίες στο έργο του 
Νίκου Καββαδία 

Κατερίνα Τοράκη, χημικός μηχανικός, ορολόγος, 
συντονίστρια ΕΛΟΤ/ΤΕ21: 

«Κόμποι και λόγων ευμορφίαι»: η γλώσσα της 
λογοτεχνίας από την πλευρά μιας αναγνώστριας 

19.00 Λήξη του Συνεδρίου 
 

 

Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με την Ορολογία 

(Διαρκής Κατάλογος του «Ο») 
Ο κατάλογος Συνεδρίων/Συμποσίων/Σεμιναρίων που δημοσιεύεται 
παρακάτω περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν σχέση με 
Ορολογία και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, ή έχουν 
πρόσφατα διεξαχθεί, καθώς και άλλα ορολογικά νέα. Η 
πληροφόρηση του «Ο» για τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται 
κυρίως από τη συχνή ηλεκτρονική ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το 
Infoterm (Διεθνές Κέντρο Πληροφοριών για την Ορολογία: 
http://linux.infoterm.org/), και από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ορολογίας: www.eaft-aet.net ), των οποίων η ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
1. Συνέδριο FedCSIS (2017 Federated Conference on Computer 

Science and Information Systems (FedCSIS), Prague, Czech 
Republic, 3-6 September, 2017 (www.fedcsis.org) 

2. 13ο Συνέδριο REALITER 2017, Terminology for 
standardization and terminology for internazionalization 
(http://termcat.us10.list-
manage.com/track/click?u=7cd8149438b3eb88893ce2987&id
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=06ba848c99&e=f7b56cb749) (Βαρκελώνη, 6–7 Οκτωβρίου 
2017) 

3. Συνέδριο SLOVKO 2017, 25-27 October, Bratislava, Slovakia 
(http://termcat.us10.list-manage.com/track/click?u=7cd81 
49438b3eb88893ce2987&id=e94c3ce87d&e=f7b56cb749)  

4. Συνέδριο Mediterranean Editors and Translators Meeting 2017 
“Understanding our clients: the writing process from concept to 
completion”, 26–28 October, 2017, Centro Pastorale Paolo VI, 
Brescia, Italy (https://www.metmeetings.org/en/conference-
timetable:976)  

5. Διεθνές συμπόσιο Terminology & Translation: Terms of 
Environment/Environment of Terms. International Symposium 
in Bucharest, στις 13-14 Νοεμβρίου 2017 από το πανεπιστήμιο 
του Βουκουρεστίου (πληροφορίες: 
http://www.unibuc.ro/depts/limbi/literatura_franceza/ 
docs/2017/apr/05_19_36_41Colloque_international_Terminolog
ie_s__et_traduction.pdf 

6. 2ο Διεθνές Συνέδριο «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία», 
28–29 Νοεμβρίου 2017, Λευκωσία, Κύπρος 
(https://ec.europa.eu/epale/en/content/2o-diethnes-synedrio-
grammatismos-kai-syghroni-koinonia-horoi-logoi-praktikes ) 

7. Eργομήγυρη της IULAONLINE: (20 Σεπτ. - 21 Νοε. 2017): 
Methodology for Terminology Work (http://upf.us9.list-
manage.com/track/click?u=0b3ff911702647360fcdb65cb&id=1a
71cfee1f&e=d07dbf8bf1) 

Κ.Β. 
 

Ποιος είναι ο «λεβέντης» 
Κατά την πρώτη περίοδο της οθωμανικής παρουσίας στα 
μικρασιατικά παράλια οι Έλληνες που αναγκαστικά υπηρετούσαν 
στα τουρκικά πλοία ονομάστηκαν από τους Βενετούς λεβαντίνοι 
(levantini) και από τους Τούρκους λεβέντ-ι-Ρουμ (Έλληνες 
λεβέντες). 
Ρουμ (κατά τους Άραβες και Τούρκους) ο Ρωμιός με ετυμολογία < 
τουρκ. Rum.  
Κατά τον 16ο και 17ο αιώνα η λέξη σήμαινε τον τυφεκιοφόρο 
Οθωμανό ναύτη και ήταν συνώνυμη με τον βίαιο, τον ριψοκίνδυνο 
αλλά και τον σκληρό πολεμιστή. Παρά την κακή φήμη που είχε 
δημιουργηθεί για τους «λεβέντες» αυτούς, ο όρος απαντά τον 18ο 
αιώνα στα ελληνικά κείμενα με τη σημασία του ναύτη, όπως 
προκύπτει κυρίως από υδραίικα έγγραφα. 
Η γενναιότητα, η τόλμη και ευψυχία που χαρακτήριζε τους Έλληνες 
λεβέντες έδωσε στη λέξη τις πλουσιότατες αποχρώσεις με τις 
οποίες χρησιμοποιείται στη νεοελληνική γλώσσα1. 
Έτσι ο Έλληνας λεβέντης είναι: 

•  άνδρας με λεπτό και δεμένο σώμα, υπερήφανο παράστημα 
και ωραία εξωτερική εμφάνιση 

•  άνδρας που τον χαρακτηρίζουν η γενναιότητα, η τιμιότητα, η 
ευθύτητα, το φιλότιμο 

•  άνδρας που συμπεριφέρεται με γενναιοδωρία στους άλλους ή 
που διακρίνεται, που ξεχωρίζει  για την κοινωνικότητά του 

•  ως προσφώνηση συνήθως από μεγαλύτερο σε ηλικία προς 
νεώτερο 

Ετυμολ. μεσν<τουρκ. levand<ιταλ. leventi«σώμα ναυτών 
πυροβολητών, πειρατές από την ανατολή» <levante«ανατολή». 

Η λέξη επειδή έχει ιδιαίτερο σημασιολογικό περιεχόμενο είναι 
σχεδόν αδύνατη η απόδοσή της σε ξένες γλώσσες. 
Το Ελληνο-Αγγλικό λεξικό CRICHTON αναφέρει: 

•  αρρενωπός, ανδροπρεπής: a manly (virile, magnanimous) 
person 

•  ευσταλής: a nimble (brisk, smart, in fine fettle) person 
•  ανδρείος: a brave (fearless, valiant) person 

Τα Ελληνο-Γαλλικά Λεξικά KAUFFMANN και του Άγγελου ΒΛΑΧΟΥ 
αναφέρουν: 

•  (καθημ.) gaillard, homme brave, bel homme 
•  jeune homme svelte (élancé, bien decouplé), beau garçon, 

bel homme, beau gaillard 
Δ.Π. 

 

                                                 
1 Βασ. Σφυρόερα, Τα Ελληνικά πληρώματα του Τουρκικού στόλου, Αθήνα 

1968 

 

11ο Συνέδριο 
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http://www.eleto.gr/gr/Conference11.html  
 

Αφιερωμένο στον Κωστή Παλαμά 

 

Κόστος συμμετοχής: 
 

Μη μέλη συνδιοργανωτών: €   70 
Μέλη συνδιοργανωτών: €   50 
Φοιτητές:  €   10 

 
Για να εγγραφείτε: 
– Μπείτε στην παραπάνω ιστοσελίδα 
– Κατεβάστε τη φόρμα αίτησης εγγραφής 
– Συμπληρώστε την 
– Στείλτε την στην ηλ-διεύθυνση: valeonti@otenet.gr 

αφού πρώτα καταβάλετε το κόστος συμμετοχής σας 
όπως καθορίζεται στην αίτηση. 

 
Άλλες πληροφορίες: 
Γραμματεία του Συνεδρίου:  
τηλ. +30 210 9323243, +30 6977529164,  
ηλ-ταχ. pinelpap@otenet.gr 
 
Οργανωτική Επιτροπή:  
τηλ. +30 6974321009, ηλ-ταχ. valeonti@otenet.gr 

 
 

 
Το μηδέν και οι προθέσεις (του!) 

 
Η λέξη-όρος μηδέν, τόσο στην ειδική γλώσσα των μαθηματικών 
όσο και στη γενική γλώσσα, συντάσσεται με πολλές προθέσεις 
αρχαίες και νέες. Ακολουθούν συγκεκριμένα παραδείγματα· ο 
κατάλογος ενδέχεται να μην είναι εξαντλητικός: 
διά / από:  
Η καμπύλη του διαγράμματος διέρχεται «διά του μηδενός». / Η 
καμπύλη του διαγράμματος περνάει «από το μηδέν». 
διά:  
Η διαίρεση «διά του μηδενός» είναι αδύνατη (δίνει αποτέλεσμα: 
±οο). 
επί: 
Ο πολλαπλασιασμός, όμως, «επί το μηδέν» είναι δυνατός (και 
δίνει αποτέλεσμα: 0). 
εκ:  
Τίποτα δεν γίνεται «εκ του μηδενός». (ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ: «...μηδέν τε 
ἐκ τοῦ μὴ ὄντος γίνεσθαι μηδὲ εἰς τὸ μὴ ὂν φθείρεσθαι...»). 
υπό:  
Θερμοκρασία «υπό το μηδέν» έχουμε αυτές τις μέρες. 
συν:  
Οποιοσδήποτε αριθμός «συν (το) μηδέν» παραμένει αναλλοίωτος 
(x + 0 = x). 
πλην:  
Οποιοσδήποτε αριθμός «πλην (το) μηδέν» παραμένει, επίσης, 
αναλλοίωτος (x - 0 = x). 
προς:  
Ο λόγος του μηδενός προς οποιονδήποτε αριθμό διάφορο του 
μηδενός είναι προσδιορίσιμος (είναι 0), ενώ ο λόγος του μηδενός 
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«προς το μηδέν» (0/0) είναι απροσδιόριστος. 
εις / σε: 
Η ύψωση ενός αριθμού «εις το μηδέν» / «στο μηδέν» / «στη 
μηδενική δύναμη» ως αποτέλεσμα δίνει τον αριθμό 1.  
σε: 
Η διαδικασία βρίσκεται ακόμα «στο μηδέν». 

K.B. 
 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

2
PT έλα κι εσύ 

 

1.   ethics, morality, deontology 
Σχετικά με το ερώτημα του μέλους της ΕΛΕΤΟ Ευδοξίας Ρέντα για 
τους αγγλικούς όρους ethics, morality, deontology και την 
αντιστοιχία τους με τους ελληνικούς όρους ηθική, δεοντολογία, 
επαγγελματική δεοντολογία κ.ά. εγκρίνεται (με βάση τα λεξικά 
Webster’s RHUD και Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του 
Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη) ο ακόλουθος πίνακας: 
 

 
ethic, ethics  ηθική 
morality ηθική 

το σύνολο των θεσμοθετημένων 
κανόνων μιας κοινωνίας που 
καθορίζουν τη συμπεριφορά των 
ατόμων με βάση το κοινωνικά 
αποδεκτό, το καλό και το κακό 

 
ethics   
ήθος, 
(προσωπική) ηθική 

οι ιδιότητες του χαρακτήρα του 
ατόμου που βρίσκονται σε αρμονία 
με τα διδάγματα της ηθικής· 
υποκειμενική αντίληψη και ατομική 
στάση απέναντι στη συγκεκριμένη 
κοινωνική ηθική 

 
morals  ήθη 

οι καθιερωμένες ηθικές αντιλήψεις 
και η αντίστοιχη με αυτές συμπεριφο-
ρά στα πλαίσια μιας κοινωνίας ή μιας 
εποχής 

morality  ηθικότητα ιδιότητα του ηθικού 
 
ethics  ηθική 

κλάδος της φιλοσοφίας που εξετάζει 
και μελετά τις πράξεις των 
ανθρώπων ως προς τη θετική ή 
αρνητική τους αξία, που έχει δηλαδή 
για αντικείμενο την εκτιμητική κρίση, 
αφού αναφέρεται στη διάκριση του 
καλού και του κακού 

 
ethics  δεοντολογία 

σύνολο κανόνων που δεσμεύουν 
ηθικά κάποιον στην εκτέλεση των 
επαγγελματικών του κυρίως 
καθηκόντων 

deontology   
δεοντολογία 

(φιλοσ.) η θεωρία των καθηκόντων 
και των υποχρεώσεων, στην ηθική 

 
 

2.  radiolocation -> ραδιοεντοπισμός 
 

Μέσω του Ηλία Τσάνη (Υπουργείο Μεταφορών) δόθηκε απάντηση 
στο ερώτημα του ΣτΕ «αν υπάρχουν πηγές τηλεπικοινωνιακών 
όρων» με παραπομπή στον ιστότοπο της Βάσης TELETERM για 
τον συγκεκριμένο ειδικό όρο: 

radiolocation  ραδιοεντοπισμός 
 

3.  shale,  shale gas,  shale oil 
Η απάντηση που δόθηκε στην Μαρία Αλαμπάση (μεταφράστρια 
της ΕΕ) σχετικά με τον όρο shale oil, ύστερα και από συνεννόηση 
με τον Ν. Καρρά (σύνδεσμο με την ελληνική Γεωλογική Εταιρεία), 
ήταν: 

 

4.  Tο αστραπιαίο USB, ... 
Τι είναι η USB; Από τη Βάση TELETERM: 
USB: Universal Serial Bus -> καθολική σειριακή αρτηρία 

                                                 
2  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

Δεκτό και το διεθνές αρκτικόλεξο USB με προφορά [ju-es-bi]. Η 
USB είναι τρόπος σύνδεσης (υποκαθιστά το καλώδιο σύνδεσης) 
και δεν έχει καμιά σχέση με «μνήμη» ή «δίσκο». 
Ο όρος USB stick, στην κυριολεξία του, δεν λέει τίποτε άλλο από 
ένα «ραβδάκι USB», δηλαδή: ραβδάκι που συνδέεται με τρόπο 
USB· τίποτε άλλο. 
Συνώνυμο είναι και το USB flash, που είναι καταλληλότερο διότι 
περιέχει και το συνθετικό flash της flash memory (αστραπιαίας 
μνήμης), αφού η διάταξη αυτή πράγματι είναι «χώρος 
αποθήκευσης», είναι «μνήμη» όπου τα δεδομένα αποθηκεύονται 
και σβήνονται αστραπιαία. 
Και, φυσικά, από τα ελληνικά υποκοριστικά «στικάκι» και 
«φλασάκι», το δεύτερο είναι πιο κοντά στην έννοια του 
«αστραπιαίου» (φλας) της αποθήκευσης ή σβέσης των δεδομένων 
από τη διάταξη αυτή. 
Εφόσον η διάταξη flash memory έχει αποδοθεί ως αστραπιαία 
μνήμη, τότε: 

USB stick, USB flash -> αστραπιαία μνήμη USB  
ή απλώς: αστραπιαίο USB  
και ακόμα πιο σύντομα, σκέτο: 
αστραπιαίο. 

Παραστατικό είναι και το ευθυμογραφικό τετράστιχο: 
Θέλεις χώρο ενιαίο, 
μέγεθος κολοσσιαίο, 
βάλε–βγάλε στιγμιαίο; 
Πάρε ένα αστραπιαίο!... 

5.   Όροι που προτάθηκαν στο ΕΔΟ και 
εγκρίθηκαν από το ΓΕΣΥ  

Το ΓΕΣΥ ενέκρινε την τελική απόδοση της έννοιας «ambient 
media» στην βικιομάδα Τεχνολογία του Ελληνικού Δικτύου 
Ορολογίας (ΕΔΟ), της οποίας μια περιγραφή είναι:  

Ambient media 
is a form of advertising that we have come to accept as it 
surrounds most every aspect of our daily lives. These 
advertisements can be found on shopping carts, public 
transportation, and cars and trucks as we navigate our 
normal daily routines. The concept of ambient media draws 
upon the principles of manifestation, morphing, intelligence, 
and experience. 

 
ως προτιμώμενο όρο και πρόσθεσε και ένα δεκτό συνώνυμο: 

ambient media -> περιρρέοντα μέσα,  
περιβαλλοντικώς ενταγμένα μέσα 

 
Κ.Β. 

 

«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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Συντάκτες φύλλου:  Κώστας Βαλεοντής, Δημήτρης Παναγιωτάκος 
Εκδοτική Ομάδα:  Κώστας Βαλεοντής, Θεόφιλος Βαμβάκος, Γιώργος 

Τσιάμας, Μιχάλης Καραμιχάλης, Τάνια Βαλεοντή 
Τηλέφωνα:  6974321009, 210-8662069 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http://www.eleto.gr/gr/orogramma.htm  
Γίνονται δεκτές συνεργασίες. Απαραίτητες προϋποθέσεις τα κείμενα να 
είναι σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, σύντομα και έτοιμα για 
δημοσίευση δίχως να απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία. 
Τα δημοσιεύματα που προσυπογράφονται με αρχικά απηχούν τις 
προσωπικές απόψεις του/της συντάκτη/συντάκτριάς τους, το πλήρες 
όνομα του/της οποίου/οποίας περιλαμβάνεται στους συντάκτες του 
εκάστοτε φύλλου. 
Τα θέματα των άρθρων της «ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ» έχουν συζητηθεί στο 
ΓΕΣΥ και η δημοσίευση γίνεται ύστερα από απόφασή του. 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή κειμένων του «Ο» με 
την υποχρέωση αφενός να αναφέρεται η πηγή των κειμένων και 
αφετέρου, προκειμένου περί ολόκληρων άρθρων, να εξακολουθήσουν 
αυτά να διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς καμιά 
δέσμευση· σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται άδεια της ΕΛΕΤΟ. 

 
 
 
 

shale σχιστάργιλος, σχιστοπηλός 

shale gas ενδοσχισταργιλικό αέριο 

shale oil ενδοσχισταργιλικό πετρέλαιο 



 
 

 

Κ.Κ.Χαλανδρίου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society for Terminology (ELETO)

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) 
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Χώρος και πρόγραμμα της Εναρκτήριας 

Συνεδρίας 
 

ΠΠέέμμππττηη  99  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  22001177  
ΣΣυυννεεδδρριιαακκήή  ααίίθθοουυσσαα  ττηηςς  ΣΣττοοάάςς  ττοουυ  ΒΒιιββλλίίοουυ    

((ΑΑρρσσάάκκηη  44,,  ΑΑθθήήνναα))  
  

Εναρκτήρια Συνεδρία 
18.30 Υποδοχή των προσκεκλημένων 
19.00 Προσφώνηση από τον Αναπληρωτή Πρύτανη του

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών καθηγητή κ. Ναπολέοντα Μαραβέγια 
Εισηγητική ομιλία και χαιρετισμός από τον
Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας και
της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου
κ. Κώστα Βαλεοντή 
Εισηγητική ομιλία και χαιρετισμός από τον
Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής του
Συνεδρίου καθηγητή κ. Παναγιώτη Κοντό 
Χαιρετισμοί από τους εκπροσώπους των συνδιορ-
γανωτών: 
• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης:

από την Α΄ Αντιπρόεδρο της Επιστημονικής
Επιτροπής του Συνεδρίου καθηγήτρια
κα Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 

• Πανεπιστήμιο Κύπρου: από την Β΄ Αντιπρό-
εδρο της Επιστημονικής Επιτροπής του
Συνεδρίου καθηγήτρια  
κα Μαριάννα Κατσογιάννου 

• Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας: από τον Πρό-
εδρο κ. Γιώργο Στασινό 

• Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας/ΕΛΟΤ:
από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο 
κ. Χρήστο Σινάνη-Αγκαζίρ 

• Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ/ΕΚ 
«Αθηνά»): από τον Διευθυντή κ. Σπύρο 
Ράπτη 

• Οργανισμός για την Διάδοση της Ελληνικής
Γλώσσας: από την Πρόεδρο καθηγήτρια
κα Αριστέα Τόλια 

Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος για
την Ολλανδική Γλώσσα (Stichting Nederlands) 
κ. Jan Roukens. 

 

20.00 
 
Κήρυξη έναρξης εργασιών 
Ομιλία:   «Ο Παλαμάς και η γλώσσα» 
από την κα Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού, ομότιμη 
καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

20.30 Δεξίωση 
 

Η αφίσα του 11ου Συνεδρίου: 
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Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με την Ορολογία 

(Διαρκής Κατάλογος του «Ο») 
Ο κατάλογος Συνεδρίων/Συμποσίων/Σεμιναρίων που δημοσιεύεται 
παρακάτω περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν σχέση με Ορολογία 
και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, ή έχουν πρόσφατα 
διεξαχθεί, καθώς και άλλα ορολογικά νέα. Η πληροφόρηση του «Ο» 
για τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή 
ηλεκτρονική ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές 
Κέντρο Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/), 
και από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-
aet.net ), των οποίων η ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
1. Συνέδριο FedCSIS (2017 Federated Conference on Computer 

Science and Information Systems (FedCSIS), Prague, Czech 
Republic, 3-6 September, 2017 (www.fedcsis.org) 

2. 13ο Συνέδριο REALITER 2017, Terminology for standardization 
and terminology for internationalization (http://termcat.us10.list-
manage.com/track/click?u=7cd8149438b3eb88893ce2987&id=
06ba848c99&e=f7b56cb749) (Βαρκελώνη, 6–7 Οκτωβρίου 
2017) 

3. Συνέδριο SLOVKO 2017, 25-27 October, Bratislava, Slovakia 
(http://termcat.us10.list-manage.com/track/click?u=7cd81 
49438b3eb88893ce2987&id=e94c3ce87d&e=f7b56cb749)  

4. Συνέδριο Mediterranean Editors and Translators Meeting 2017 
“Understanding our clients: the writing process from concept to 
completion”, 26–28 October, 2017, Centro Pastorale Paolo VI, 
Brescia, Italy (https://www.metmeetings.org/en/conference-
timetable:976)  

5. Διεθνές συμπόσιο Terminology & Translation: Terms of 
Environment/Environment of Terms. International Symposium 
in Bucharest, στις 13-14 Νοεμβρίου 2017 από το πανεπιστήμιο 
του Βουκουρεστίου (πληροφορίες: 
http://www.unibuc.ro/depts/limbi/literatura_franceza/ 
docs/2017/apr/05_19_36_41Colloque_international_Terminolog
ie_s__et_traduction.pdf 

6. 2ο Διεθνές Συνέδριο «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία», 
28–29 Νοεμβρίου 2017, Λευκωσία, Κύπρος 
(https://ec.europa.eu/epale/en/content/2o-diethnes-synedrio-
grammatismos-kai-syghroni-koinonia-horoi-logoi-praktikes ) 

7. Eργομήγυρη της IULAONLINE: (20 Σεπτ. - 21 Νοε. 2017): 
Methodology for Terminology Work (http://upf.us9.list-
manage.com/track/click?u=0b3ff911702647360fcdb65cb&id=1a
71cfee1f&e=d07dbf8bf1) 

8. Διεθνές Συνέδριο "Terminology research in musicology and the 
humanities" Zagreb, 25 – 26 May 2018. 
http://conmusterm.eu/article/international-conference-2018-
terminology-research-in-musicology-and-the-
humanities/29/?ct=t(EAFT_Newsletter_84) 

9. The 5th Conference on Academic Estonian, 1-2 december 
Tallin, Estonia (https://termcat.us10.list-manage.com/ 
track/click?u=7cd8149438b3eb88893ce2987&id=52ba1be404&
e=f7b56cb749  

10. Scaterm Conference, 14 December, Barcelona, Catalonia 
(https://termcat.us10.list-manage.com/track/click?u=7cd81 
49438b3eb88893ce2987&id=36b5b3b16b&e=f7b56cb749)  

11. CINEO, 4-6 July 2018, Lyon 2 University France 
(https://termcat.us10.list-manage.com/track/click?u=7cd8149 
438b3eb88893ce2987&id=9249d64a60&e=f7b56cb749)  

12. IX EAFT Terminology Summit, 22-23 November 2018, San 
Sebastian) Basque Country 

Κ.Β. 
 

Το στρέφειν των λατίνων 
(Μια πιθανή ετυμολογική εκδοχή) 

Διαβάζουμε στον Θεόφραστο και σε άλλους αρχαίους συγγραφείς 
(Όμηρος, Ήρων, Πολύβιος, κ.ά.) και πηγές, ότι οι θύρες των 
σπιτιών και οι θύρες των κάστρων και άλλων οχυρωματικών έργων 
είχαν στρόφιγγες ή στροφείς ή θαιρούς, που εξασφάλιζαν την 
περιστροφική κίνηση του ανοίγματος και κλεισίματος. 
(Βιβλιογραφικές Παραπομπές - ΒΠ 1-4). 
Ο Θεόφραστος μας πληροφορεί επίσης ότι οι καλύτεροι στροφείς 
θυρών κατασκευάζονταν από φτελιά για να μην στραβώνουν. (ΒΠ 
5). 

Οι στροφείς ή στρόφιγγες σχηματίζονταν από ένα ξύλινο άξονα 
που εισερχόταν σε υποδοχή του ανωφλίου και κατωφλίου.  
Άλλες πηγές μας πληροφορούν ότι οι υποδοχές αυτές 
επενδύονταν με μέταλλο για να μην φθείρεται το ξύλο. (ΒΠ 6-9) 
Σε άλλο εδάφιο ο Θεόφραστος μας πληροφορεί ότι στους 
στροφείς ή στρόφιγγας, οι άνθρωποι έβαζαν κοπριά βοδινή 
(βόλβιτον) για να παραμένει το σημείο εκείνο υγρό και να μην 
φθείρεται, δηλ. ως ένα είδος λιπαντικού. (ΒΠ 10) 
Ο Πολυδεύκης με τη σειρά του μας πληροφορεί για τις ονομασίες 
της κόπρου των διαφόρων οικόσιτων ζώων και ταυτοποιεί το 
βόλιτον με την βοεία κόπρο. (ΒΠ 11). 
Άλλη πηγή μας πληροφορεί ότι το βόλιτον και βόλβιτον ήταν ένα 
και το αυτό.(ΒΠ 12). 
Στο Λεξικό Cassel [1] διαβάζουμε στα λήμματα : Volvere και 
Revolvere: 

Volvere, volvi, volutum = στρέφω, τυλίγω, περιστρέφω 
Revolvere = fall backwards 

Μετά από τα παραπάνω διατυπώνεται η εξής υπόθεση εργασίας 
για το έτυμο των ρημάτων  της λατινικής γλώσσας volv-ere και  re-
volv-ere: 
Επειδή: 
1.  το βόλιτον ή βόλβιτον, δηλ. η βο-εία κόπρος, αρχικά και 

στη συνέχεια και τα άλλα είδη κόπρου, χρησιμοποιήθηκε ως 
λιπαντικό για τους στροφείς ή στρόφιγγες των θυρών,  

2. οι στροφείς ή στρόφιγγες, λιπαίνονταν με το  βόλβ-ιτον, 
3. οι στροφείς ή στρόφιγγες, έχουν το ίδιο έτυμο με το ρήμα 

στρέφω,  
4. οι στροφείς ή στρόφιγγες, ήταν το σημείο όπου 

συντελούνταν η πράξη του στρέφειν/στρέφεσθαι, 
5. το βόλβ-ιτον, ταυτίστηκε με την πράξη του 

στρέφειν/στρέφεσθαι και έδωσε συνεκδοχικά στους 
λατίνους το ρήμα volv-ere (και  re-volv-ere). 

Σημείωση 
Στα Αγγλικά, τα ρήματα (και τα παράγωγά τους), που προέρχονται 
από το λατινικό ρήμα volvere,  όπως  τα evolve, revolve, involve,  
καθώς και οι αντίστοιχες λέξεις σε άλλες γλώσσες (Γαλλικά, 
Ιταλικά, Ρουμάνικα, Ισπανικά, Πορτογαλικά), του ιδίου ετύμου, 
παραπέμπουν ετυμολογικά στο volvere. Έτσι: 
Το Webster Dictionary, για το έτυμο του ρήμα revolve παραπέμπει 
στο λατινικό volvere: 

[1350–1400; ME revolven < L revolvere to roll back, 
equiv. to re- RE- + volvere to roll, turn round] 

Το λεξικό Dictionaire etymologique, του Jean Mathieu –Rosay 
αναφέρει: 

Revolter, XV siècle, de l’ italien, rivortare, issu du latin pop. 
revolvitare, intesif du lat. revolvere (rouler en arriere, 
derouter) 
 

Βιβλιογραφικές παραπομπές (ΒΠ) 
 
1. Theophrastus  Phil., Historia  plantarum  Book  5,  chapter  5, 

section 4, line 11 

σημεῖον  δέ·  τοὺς  γὰρ  στρόφιγγας  τῶν  θυρῶν  τῶν 
πολυτελῶν ποιοῦσι μὲν ἐκ τούτων, 

2. Julius Pollux Gramm., Onomasticon Book 9, section 35,  line 
5 

τὰ δὲ τῆς πόλεως μέρη τεῖχος καὶ τὰ τείχους μέρη, ἃ τοῖς 
στρατιωτικοῖς ἐνέγραψα, καί που πύλαι καὶ πυλίδες καὶ οἱ 
ἐφεστηκότες  τούτοις  πυλωροί,  ὡς  οἱ  ἐν  τοῖς  τείχεσι 
τειχοφύλακες· καὶ τὰ μέρη τῶν πυλῶν ἃ καὶ τῶν θυρῶν, 
σανίδες πτύχες θαιροὶ στροφεῖς, καὶ ὅσα εὑρήσεις ἐν τοῖς 
περὶ οἰκιῶν (I 76). 

3. Photius  Lexicogr.,  Scr.  Eccl.,  Theol.,  Lexicon  (Ε  –  Ω) 
Alphabetic letter theta, Page 78, line 24 

<Θαιρούς>: τοὺς στροφεῖς τῆς θύρας. 

4. Etymologicum  Gudianum,  Etymologicum  Gudianum 
(ζείδωρος – ὦμαι) Alphabetic entry theta, page 253, line 12 
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<Θαιροὶ>, οἱ στροφεῖς τῆς θύρας, παρὰ τὸ διʹ αὐτῶν θέειν 
 τὰς θύρας. 

5. Theophrastus  Phil.,  Historia  plantarum  Book  5,  chapter  3, 
section 5, line 2 

Ἔστι δὲ καὶ ἀστραβέστατον τὸ τῆς πτελέας, διʹ ὃ καὶ τοὺς 
στροφεῖς  τῶν  θυρῶν  ποιοῦσι  πτελεΐνους·  ἐὰν  γὰρ  οὗτοι 
μένωσι,  καὶ  αἱ  θύραι  μένουσιν  ἀστραβεῖς,  εἰ  δὲ  μή, 
διαστρέφονται. 

6. Scholia  In Euripidem, Scholia  in Euripidem  (scholia vetera) 
Vita‐argumentum‐scholion sch Ph, section 114, line 9 

τὸ αὐτὸ δὲ καὶ κλῇθρα:  – MTA <ἄλλως: ἔμβολά> τινες τοὺς 
στροφεῖς, παρὰ τὸ ἐμβάλλεσθαι τῇ ὀπῇ τοῦ οὐδοῦ 

7. Heron Mech., Pneumatica Book 1, chapter 38, line 11 

οἱ δὲ στροφεῖς  τῶν θυρῶν παρεκτετάσθωσαν εἰς τὸ κάτω 
μέρος καὶ στρεφέσθωσαν ἐν κνωδακίοις οὖσιν ἐν τῇ ΑΒΓΔ 
βάσει εὐλύτως. 

8. Scholia  In Euripidem, Scholia  in Euripidem  (scholia vetera) 
Vita‐argumentum‐scholion sch Ph, section 114, line 11 

<χαλκόδετα>  δὲ  ἐπεὶ  χαλκῷ περισφηκοῦνται  οἱ στροφεῖς 
διὰ τὸ μὴ προστριβόμενον ἐξασθενεῖν τὸ ξύλον. 

9. Septuaginta,  Paralipomenon  i  sive Chronicon  i Chapter  22, 
section 3, line 2 

καὶ σίδηρον πολὺν εἰς τοὺς ἥλους τῶν θυρωμάτων καὶ τῶν 
πυλῶν καὶ τοὺς στροφεῖς ἡτοίμασεν Δαυιδ καὶ χαλκὸν εἰς 
πλῆθος, οὐκ ἦν σταθμός·  

10. Theophrastus  Phil.,  Historia  plantarum  Book  5,  chapter  5, 
section 6, line 12 

τοῖς  δὲ  λωτίνοις  καὶ  τοῖς  ἄλλοις  οἷς  εἰς  τοὺς στρόφιγγας 
χρῶνται πρὸς τὸ μὴ ῥήγνυσθαι βόλβιτον περιπλάττουσιν, 
ὅπως  ἀναξηρανθῇ  καὶ  διαπνευσθῇ  κατὰ  μικρὸν  ἡ  ἐκ  τῆς 
μήτρας ὑγρότης. 

11. Julius Pollux Gramm., Onomasticon Book 5, section 91, line 8 

καὶ  ἵππου  κόπρον  φασίν,  βοὸς  βόλιτον,  ὄνου  ὀνίδα  καὶ 
ὄνθον  –  Ὅμηρος  (Ψ  775)  δὲ  ὄνθον  βοῶν  ἔφη,  χοίρων 
ὑσπέλεθον,  προβάτων  οἰσπώτην,  αἰγῶν  σφυράδα  καὶ 
σφυραθίαν καὶ σπύρδαρα, ὡς καὶ μυῶν μυσκέλενδρα. 

12. Etymologicum Magnum, Etymologicum magnum Kallierges 
page 204, line 23 
<Βόλβιτον>:  Τὴν παντοδαπῆ κόπρον· βόλιτον  γὰρ ἦν·  καὶ 
πλεονασμῷ τοῦ β· κυρίως δὲ, ἡ βοός. 

Βιβλιογραφία 
[1]  Cassel’ s new Latin-English English-Latin Dictionary, By D. P. 

Simson, M.A., Cassel London 1971 
[2] LSG, Βολίτον το, βολίτος, cow dung mostly in plural, 

Βολίτινος, η, ον  of cow dung 
[3] Dictionaire etymologique, Jean Mathieu–Rosay, Les 

nouvelles editions marabout, Alleur, Belgique, 1985 
Γ. Α. Τ. 
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1.   Όροι που συζητήθηκαν στο Translatum 
και εγκρίθηκαν από το ΓΕΣΥ 

Το ΓΕΣΥ έχει εγκρίνει, σε παλαιότερες συνεδριάσεις του, τους 
ακόλουθους όρους που περιλαμβάνονται σε αντίστοιχες συζητήσεις 
του Translatum: 

long term average spectrum (LTAS)  μακροχρόνιο μέσο 
φάσμα (όργανα μέτρησης) 

sound radiation  ηχητική ακτινοβολία (ακουστική) 
outlier  έκτοπη τιμή, έκτοπο σημείο, έκτοπο (στατιστική) 

                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

spintronics  στροφορμηλεκτρονική, σπινηλεκτρονική, 
σπιντρονική (ηλεκτρονική) 

magnifying mirror  μεγεθυντικό κάτοπτρο  (οπτική) 
ionic redox transistor  τρανζίστορ ιοντικής οξειδοαναγωγής 

(ηλεκτρονική) 
machine learning  μηχανομάθηση, αυτόματη μάθηση 

(τεχνολογία πληροφοριών) 
quantum annealing (QA)  κβαντική ανόπτηση (κβαντικοί 

υπολογιστές) 
quantum annealer  κβαντικός ανοπτητής,  

κβαντικός ανοπτητήρας 
pneumatics  τεχνολογία πεπιεσμένου αέρα 
inductive coupling  επαγωγική σύζευξη (ηλεκτρονική) 
incandescent lamp  λαμπτήρας πυρακτώσεως,  

λαμπτήρας πυράκτωσης, λάμπα πυράκτωσης, λάμπα 
πυρακτώσεως 

incandescent light globe  λαμπτήρας πυρακτώσεως,  
λαμπτήρας πυράκτωσης, λάμπα πυράκτωσης, λάμπα 
πυρακτώσεως 

resistor  αντιστάτης (ηλεκτρονική) 
resistance  αντίσταση (= ιδιότητα του αντιστάτη) 
upstream electrical supply -> αντιρρευματικό ηλεκτρικό 

τροφοδοτικό ή με παλιότερο όρο: άναντες ηλεκτρικό 
τροφοδοτικό 

upstream -> αντιρρευματικός, παλαιότερα:  ανάντης 
(ο/η ανάντης, το άναντες) 

downstream -> συρρευματικός, παλαιότερα:  κατάντης 
(ο/η κατάντης, το κάταντες) 

truthy -> πιστευόμενος αληθής, πίστει αληθής, αληθοφανής 
truthiness -> πιστευόμενη αλήθεια, πίστει αλήθεια, 

αληθοφάνεια 
 

2.  βασεώνυμα και πρωτώνυμα 
Σχετικά με το ερώτημα του Νίκου Καρρά για τις αποδόσεις: 

basionym [bot.] ->  βασιόνυμο ή βασιώνυμο; 
protonym [zool.] ->  πρωτόνυμο ή πρωτώνυμο; 

 
αν πρέπει δηλαδή να εκταθεί το αρχικό όμικρον της λέξης όνυμα, 
όπως π.χ. στον ημιώροφο, ή να παραμείνει όμικρον, 
ακολουθήθηκε το παρακάτω σκεπτικό: 

Για το basionym η απάντηση είναι: βασεώνυμο (< βάσις, βάσε-
ως + όνυμα και επειδή η προηγούμενη συλλαβή -ε- είναι βραχεία 
το ο εκτείνεται σε ω σύμφωνα με τον κλασικό κανόνα της Αρχαίας 
Ελληνικής) (άλλο σύνθετο με πρώτο συνθετικό «βάσε-» είναι π.χ. 
το σύνθετο βασεόφιλος (basophil) όπου το ο είναι το συνδετικό 
φωνήεν και δεν εκτείνεται.). Ώστε: 

basionym  βασεώνυμο 
Για το protonym υπάρχει ο εξής προβληματισμός: Κανονικά – 
σύμφωνα με τον κανόνα – θα έπρεπε να γίνει πρωτ-όνυμο (γιατί η 
προηγούμενη συλλαβή πρω- είναι μακρά). Πλην όμως, με 
αναζήτηση στο λεξικό Liddell-Scott-Jones, δεν βρέθηκε ούτε ένα 
σύνθετο σε -όνυμος ενώ βρέθηκαν 54 σύνθετα σε -ώνυμος, 
πολλών από τα οποία η προηγούμενη συλλαβή ήταν δίχρονη (δεν 
φαίνεται, δηλαδή, αν στη συγκεκριμένη λέξη το δίχρονο είναι 
βραχύ). Πάντως, σε ένα από αυτά η συλλαβή αυτή ήταν μακρά και 
επομένως αυτό δεν τηρεί τον κανόνα. Το λήμμα αυτό είναι: πήρα + 
όνυμα > πηρώνυμος και αναφέρεται και στο λεξικό του Δ. 
Δημητράκου: 

 
Ώστε, μήπως, για τη σημερινή χρήση στην οροδοσία, στη σύνθεση 
με δεύτερο συνθετικό όνομα/όνυμα, πρέπει να θεωρήσουμε 
αυτόνομο επίθημα -ώνυμο και να το γράφουμε παντού με ω, 
χωρίς να εφαρμόζουμε αυστηρά τον κλασικό κανόνα; Έτσι, 
φαίνεται, όμως, ότι το θεωρούν τουλάχιστον δύο σημερινά έγκυρα 
λεξικά: το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (του Ιδρύματος 
Τριανταφυλλίδη) (ΛΚΝ) και το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας 
(του Γ. Μπαμπινιώτη) (ΛΝΕΓ):  
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ΛΚΝ: 
ώνυμος -η -ο [ónimos] : το ουσ. όνομα ως β' συνθετικό σε 
σύνθετα επίθετα: ομ~. || σε παραγωγή με προθήματα: αν~, 
επ~, συν~. 
[λόγ. < αρχ. -ώνυμος (θ. συγγ. του ουσ. ὄνομα) ως β' συνθ.: 
αρχ. ἀν-ώνυμος (παράγωγο), ψευδ-ώνυμος,ελνστ. πατρ-
ώνυμος (δες στο πατρώνυμο)] 

ΛΝΕΓ: 

 

 
Το ΓΕΣΥ υιοθέτησε την άποψη αυτή· δηλαδή: 

protonym  πρωτώνυμο 
 

3.  winescape οινοτοπίο 
Η απάντηση στο αίτημα της Μαρίας Αλεμπάκη, για τον ελληνικό 
όρο τον ισοδύναμο του αγγλικού winescape ήταν: 

winescape  οινοτοπίο (< οίν-ος + τοπίο) 
με το ακόλουθο σκεπτικό: 
Από τη μελέτη των παρατιθέμενων στοιχείων και από τις διάφορες 
εκδοχές του ορισμού της έννοιας, μία από τις οποίες είναι και η: 

«the interplay of natural landscape and setting; 
heritage, architecture, and artifacts within a winery; a 
winery’s vineyard, cellar door, and wines; 
complementary products and services; signage and 
layout; and people at a winery....» 

 

συνάγεται ότι ο τρόπος χρήσης του αγγλικού όρου wine κατά 
κυριολεξία (με την έννοια «οίνος») και ως προσδιοριστικού 
συνθετικού (με την έννοια «οίνου») και του αγγλικού όρου 
landscape (κατά κυριολεξία «τοπίο» ως φυσικός χώρος) κατά 
μεταφορά (= σύνθεση στοιχείων ανάλογη προς ένα τοπίο) στον 
σχηματισμό του συμμείγματος (blend): 

wine + (land)scape > winescape 
μπορεί να εφαρμοστεί ανάλογα και στην ελληνική γλώσσα 
(σύμφωνα με τον Αναλογικό Κανόνα της Ονοματοδοσίας: 
http://www.eleto.gr/gr/booksandarticles.htm ), και μάλιστα χωρίς να 
γίνει σύμμειξη των λέξεων αλλά κανονική σύνθεση. Αφενός η 
λέξη οίνος είναι συνηθισμένη ως πρώτο συνθετικό (οινο-ποιός, 
οινο-ποιΐα, οινο-παραγωγός, οινο-παραγωγή, οινο-τουρισμός, 
...) και αφετέρου η λέξη τοπίο ήδη χρησιμοποιείται και με 
γενικότερη σημασία, ως «κατάσταση πραγμάτων, σκηνικό» (ΛΝΕΓ). 
Επομένως, θεωρείται κατάλληλος ο ελληνκός ισοδύναμος όρος, 
που προκύπτει με την εφαρμογή του Αναλογικού Κανόνα: 

οίν-ος + τοπίο > οιν-ο-τοπίο 
winescape  οινοτοπίο 

 

4.  responsiblity ευθύνη ή υπευθυνότητα; 
Το ΓΕΣΥ εξέτασε και υιοθέτησε την πρόταση του Ι. Σαριδάκη 
(ΕΛΟΤ) για τον αγγλικό όρο responsibility ο οποίος προκειμένου 
για φορέα (εταιρεία, οργανισμό, κτλ.) να αποδίδεται με τον ελληνικό 
ισοδύναμο όρο ευθύνη, ενώ όταν πρόκειται για πρόσωπο να 
αποδίδεται με τον ελληνικό όρο υπευθυνότητα.  
Ώστε η έννοια «responsibility» διακρίνεται σε δύο έννοιες: 

«ευθύνη»  φορέων και 
«υπευθυνότητα» προσώπων 

 

5.   Όροι που προτάθηκαν στο ΕΔΟ και 
εγκρίθηκαν από το ΓΕΣΥ  

Το ΓΕΣΥ έχει εγκρίνει τις ακόλουθες τελικές αποδόσεις των όρων 
που συζητήθηκαν στις βικιομάδες του Ελληνικού Δικτύου 
Ορολογίας (ΕΔΟ):  

infra-State body  υποκρατικός οργανισμός (βικ. Δίκαιο) 
straight penetration grade bitumen  άσφαλτος καλής 

ποιότητας και ευθείας εισχώρησης/διείσδυσης  
(βικ. Τεχνολογία) 

Gigabit-capable Passive Optical Network – GPON  
γιγαδυφιακό παθητικό  οπτικό  δίκτυο (βικ. Τεχνολογία) 

inter-trading venue manipulation  διατοπική 
χειραγώγηση  (βικ. Οικονομικά) 

food-truck  κινητή καντίνα (βικ. Τεχνολογία) 
value engineering  τεχνική βελτιστοποίησης της αξίας  

(βικ. Τεχνολογία) 
noble component -> ευγενές συστατικό (βικ. Τεχνολογία) 
stone stapling -> λιθοσυρραφή (βικ. Τεχνολογία) 
 

Για τον όρο well-digger ο οποίος αποδίδει την έννοια που 
περιγράφεται στην ακόλουθη παράγραφο του κειμένου πηγής: 

Well-diggers operate drilling machinery and equipment 
to create and maintain wells for use in extracting ore 
and other liquids and gases. They record operations, 
maintain equipment, seal unused wells and prevent 
ground contamination. 

 

η συζήτηση στο ΕΔΟ δεν είχε περατωθεί. Τέθηκαν υπόψη των 
συμμετεχόντων οι παμπάλαιοι ελληνικοί όροι: φρεωρύχος ή 
φρεατορύκτης και ο νεότερος σχηματισμός φρεατωρύχος (που 
έχει μερικές ανευρέσεις στο Γκουγκλ). Πάντως, τον τελευταιο αν 
τον σχημάτιζαν οι αρχαίοι θα τον έγραφαν: φρεατορύχο διότι το α 
του «φρεατο» είναι μακρό (ᾱ) (γι' αυτό και στον φρεατορύκτη δεν 
έγινε έκταση του όμικρον σε ωμέγα). Φυσικά υπάρχει και το 
λαϊκότροπο πηγαδάς. 
Λεξικό Δ. Δημητράκου: 

 
Κ.Β. 

 

«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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Συντάκτες φύλλου:  Κώστας Βαλεοντής, Γιώργος Α. Τσιάμας 
Εκδοτική Ομάδα:  Κώστας Βαλεοντής, Θεόφιλος Βαμβάκος, Γιώργος 

Τσιάμας, Μιχάλης Καραμιχάλης, Τάνια Βαλεοντή 
Τηλέφωνα:  6974321009, 210-8662069 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http://www.eleto.gr/gr/orogramma.htm  
Γίνονται δεκτές συνεργασίες. Απαραίτητες προϋποθέσεις τα κείμενα να 
είναι σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, σύντομα και έτοιμα για 
δημοσίευση δίχως να απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία. 
Τα δημοσιεύματα που προσυπογράφονται με αρχικά απηχούν τις 
προσωπικές απόψεις του/της συντάκτη/συντάκτριάς τους, το πλήρες 
όνομα του/της οποίου/οποίας περιλαμβάνεται στους συντάκτες του 
εκάστοτε φύλλου. 
Τα θέματα των άρθρων της «ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ» έχουν συζητηθεί στο 
ΓΕΣΥ και η δημοσίευση γίνεται ύστερα από απόφασή του. 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή κειμένων του «Ο» με 
την υποχρέωση αφενός να αναφέρεται η πηγή των κειμένων και 
αφετέρου, προκειμένου περί ολόκληρων άρθρων, να εξακολουθήσουν 
αυτά να διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς καμιά 
δέσμευση· σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται άδεια της ΕΛΕΤΟ. 

 



 
 

 

Κ.Κ.Χαλανδρίου 
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Συμβολή στην ανάπτυξη της Ελληνικής 
Γλώσσας και προώθηση του ρόλου της στη 
διεθνή Ορολογία... 

 (Από το Καταστατικό) 
 
 
 
 
 

Αρ.147  Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2017 
ISSN 1106-1073 
 

Τιμή: 3 λεπτά 

ΓΡΑΦΕΙΑ: 
Λεωφ. Συγγρού 63, 11745 ΑΘΗΝΑ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: 
Λεωφ. Συγγρού 63, 11745 ΑΘΗΝΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Τηλ.: 210 8662069, 6974321009, 6949573108 
Ηλ-Ταχ.: Tvaleonti@otenet.gr T 
Ιστότοπος: http://www.eleto.gr/ 

 

 
 
 

11ο Συνέδριο  
9–11 Νοεμβρίου 2017 

Περίληψη των ανακοινώσεων 
 
Ιδιαίτερης σημασίας και χρησιμότητας γεγονός για τα ορολογικά 
ζητήματα και την Ελληνική Γλώσσα, υπήρξε το ανά διετία 
καθιερωμένο επιστημονικό συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας 
Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ). O Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ θα πρέπει να είναι 
υπερήφανος για ένα ακαδημαϊκού τύπου συνέδριο που πληρούσε 
τεχνικές προδιαγραφές όχι μόνο ως προς το περιεχόμενο, την 
παρουσίαση των ανακοινώσεων αλλά και ως προς την χρησιμότητά 
του. Έγινε πλέον και στη χώρα μας, χάρη στην ΕΛΕΤΟ, 
αδιαμφισβήτητος ο ρόλος της επιστήμης του όρου, της Oρολογίας, 
στα σύγχρονα τεχνοπολιτισμικά περιβάλλοντα. 
Η εναρκτήρια ομιλία της καθηγήτριας κ. Ελένης Πολίτου-
Μαρμαρινού, με θέμα «Ο Παλαμάς και η γλώσσα» εστίασε στις 
θέσεις του ως προς τη Γλώσσα, ως μέσου και οργάνου με το οποίο 
ενεργούν και δρουν οι άνθρωποι σ’ ένα υψηλότερο, διανοητικό 
επίπεδο… («Η γλώσσα το άνθος της ψυχής, και το σύμβολο αυτής 
της λογικής ενέργειας του ανθρώπου» 1892, B’ 310). 
Δικαίως η ΕΛΕΤΟ αφιέρωσε το 11ο Συνέδριο στον μεγάλο εθνικό 
ποιητή του οποίου το έργο είναι η αποθέωση του νεοελληνικού 
γλωσσικού θησαυρού κατά τον Ν. Ανδριώτη. 
Η προσκεκλημένη ομιλήτρια κα Αναστασία Χριστοφίδου, 
ερευνήτρια Α’, ΚΕΕΟΝ Ακαδημίας Αθηνών, μίλησε για τη νεολογία 
και ορολογία στην Ακαδημία Αθηνών και παρουσίασε το 
πρόγραμμα ΝΕΟΔΗΜΙΑ για ημιαυτόματο εντοπισμό νεολογισμών. 
Η πρώτη ανακοίνωση με θέμα το μόρφημα -ίαση στο λεξιλόγιο της 
παθολογίας της Νέας Ελληνικής, του Ευριπίδη Τσιακμάκη, 
αφορούσε την έρευνα του επιστημονικού επιθήματος των 
ονοματικών βάσεων, και τον σχηματισμό ουσιαστικών. 
Ακολούθησε το επίθημα -ίτ(ης) στη γεωλογία, από την κα Άννα 
Καμπανάρου το οποίο χρησιμεύει στη κατασκευή ουσιαστικών, για 
ονόματα ορυκτών. 
Το τρίτο επιστημονικό επίθημα -όζ(η) στην ορολογία της βιοχημείας 
της κας Ειρήνης Αποστολοπούλου αναλύεται βάσει του πλαισίου 
της κατασκευαστικής μορφολογίας της Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 
(1992). 
Η καθηγήτρια γλωσσολογίας του Α.Π.Θ κα Άννα Αναστασιάδη-
Συμεωνίδη, με την ανακοίνωση «Το σχήμα της μεταφοράς στον 
επιστημονικό λόγο: εφαρμογή στο λεξιλόγιο της ανατομίας» τόνισε 
ότι μέσω των μεταφραστικών δανείων στην ορολογία της 
ανατομίας, ο επιστημονικός τρόπος ταξινόμησης του κόσμου και 
έννοιες του ελληνικού πολιτισμού έγιναν κτήμα του δυτικού 
πολιτισμού. 
Ο πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ κ. Κώστας Βαλεοντής εστίασε στην 
ουσιαστική πράξη του ορισμού της έννοιας και επισήμανε ότι σε ένα 
σύστημα εννοιών οι εμφανιζόμενοι όροι αντιπροσωπεύουν έννοιες 
και οι ορισμοί είναι ορισμοί των εννοιών και όχι των όρων. Τόνισε 
ιδιαίτερα τη συστηματική παράθεση και κωδικαρίθμηση των όρων 
με παράδειγμα από την τυποποίηση της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής 
Επιτροπής. 
Η επόμενη ανακοίνωση, του κ. Ασημάκη Φλιάτουρα και της κας 

Κατερίνας Κοκκίνη, αφορούσε τα σημασιολογικά δάνεια στη 
νεοελληνική ορολογία με έμφαση στο σημασιολογικό κριτήριο. 
Η συντονίστρια της Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ21 κα Κατερίνα 
Τοράκη ασχολήθηκε με την επισκόπηση των εννοιών «ορολογία», 
«οντολογία» και «οντοορολογία», καθώς και με την μεταξύ τους 
σχέση, όπως αυτές εφαρμόζονται στην τυποποίηση. 
Στη δεύτερη ενότητα, «Διδακτική και Ορολογία», η ανακοίνωση της 
κας Ελισάβετ Χατζηόλου σχετικά με την αγγλική στρατιωτική 
ορολογία, αναφέρθηκε στην αποδελτίωση όρων από κείμενα με 
στόχο την αφομοίωση της τεχνογνωσίας της στρατιωτικής 
κατάρτισης. 
Στη συνέχεια, η κα Μανώλη Βασιλική τόνισε τη σημασία της 
σύμβασης των μεταδεδομένων στην εκπαίδευση σύμφωνα με το 
πρότυπο Dublin Core. 
Η κα Άννα Τζοτζαδίνη παρουσίασε τον σχεδιασμό και την 
ανάπτυξη μιας προσομοίωσης ξενοδοχειακού τουρισμού με 
διδακτικό στόχο. 
Η κα Σταματία Σοφίου ασχολήθηκε με τον ρόλο της ορολογίας 
στην κατανόηση ειδικών στρατιωτικών κειμένων για την εκμάθηση 
της γαλλικής στη σχολή Ευελπίδων. 
Η δεύτερη ενότητα έκλεισε με το Γλωσσάρι της τουριστικής 
διπλωματίας, από την κα Μαρία Καρδούλη και συντακτική ομάδα, 
με έννοιες, ορισμούς και όρους της διεθνούς τουριστικής 
πρακτικής, φορέων και οργανισμών για χρήση από τα στελέχη της 
Δημόσιας Διοίκησης, της Τουριστικής Οικονομίας και Ανάπτυξης. 
Η 3η ενότητα, με θέμα «Ορολογία θεματικών πεδίων – λεξικο-
γραφικές και ορογραφικές μελέτες», ξεκίνησε με την ανακοίνωση 
του κ. Γιώργου Ανδρουλιδάκη που εστίασε στο πλέγμα 
κριτηρίων όλων των τύπων της λεξικογραφικής παραγωγής 
τονίζοντας τη μακροδομή-μικροδομή και τη δομή πρόσβασης. 
Ακολούθησε η ανακοίνωση του κ. Παναγιώτη Γ. Κριμπά και της 
κας Natalya Voevutko σχετικά με τις γλωσσικές πηγές της 
ελληνορθόδοξης χριστιανικής – εκκλησιαστικής ορολογίας στις 
ανατολικές σλαβικές γλώσσες.  
Στη συνέχεια, επισημάνθηκε η «καταχρηστική κυριαρχία του όρου 
Μηχανική» από τον κ. Επαμεινώνδα Σιδηρόπουλο και 
αναλύθηκε περαιτέρω η πρότασή του για τον όρο «μηχανευτική» 
που είχε υποβάλει και στο 10ο Συνέδριο. 
Μερικές γλωσσολογικές σημειώσεις περί της ιδιοκτησίας γης ήταν 
το θέμα των κυριών Ferda Donmez Atbasi και Irene 
Sotiropoulou. 
Ακολούθησε το ελληνοαγγλικό γλωσσάρι όρων μαγειρικής του 
κ. Αγάπιου Οικονομίδη. 
Η 3η ενότητα έκλεισε με την ανακοίνωση της κας Μαριάννας 
Κατσογιάννου, του κ. Γιώργου Ξυδόπουλου και της κας 
Φωτεινής Καλαμίδα, με θέμα την αντιπαραβολική ανάλυση της 
Διοικητικής Ορολογίας Ελλάδας–Κύπρου. 
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Η 4η ενότητα ξεκίνησε με την ανακοίνωση των κυριών 
Κωνσταντίνας Βαδάση και Κατερίνας Φραντζή, στην οποία 
παρουσιάστηκε το Σώμα Κειμένων Τραπεζικών Συμβάσεων Banco. 
Ακολούθησε το θέμα σε ποιο βαθμό η ανάπτυξη των ανοιχτών 
δεδομένων επηρεάζει την ορολογική έρευνα, των κ.κ. Αριστείδη 
Βαγγελάτου και Γεωργίου Παναγιωτόπουλου. 
Με την ανακοίνωση των ερευνητριών του ΙΕΛ/Ε.Κ. Αθηνά, Πένυς 
Λαμπροπούλου, Κανέλλας Πουλή και Μαρίας – Ζαφείρως 
Τσιούλη, παρουσιάστηκαν οι ορολογικοί πόροι ΟΡΟΣΗΜΟ με 
εστίαση στις διαδικασίες, στην επιμέλεια και στην ταξινόμηση. 
Στη συνέχεια, η ανακοίνωση των κ.κ. Νικολάου Κατσαούνη και 
Δέσποινας Λάμπρου ανέδειξε το ιστορικο-σημασιολογικό κριτήριο 
για την κατάρτιση Ελληνογερμανικών γενικών λεξικών. 
Στην ανακοίνωση των κυριών Αναστασίας Κουτρανίδου και 
Κατερίνας Φραντζή παρουσιάστηκε Σώμα Κειμένων της γλώσσας 
των εναγομένων στο ελληνικό δικαστήριο. 
Στο τέλος της ενότητας αναπτύχθηκαν οι σχεσιακές βάσεις 
δεδομένων για την δημιουργία ορολογικών βάσεων, της κας 
Δήμητρας Σαρακατσάνου και του κ. Νικόλαου Μυρίδη. 
Στην τελευταία ενότητα, την αφιερωμένη στη «Μετάφραση και 
Ορολογία» παρουσιάσθηκαν, από την κα Ελευθερία Δογορίτη, 
μεθοδολογικές πρακτικές διδασκαλίας ειδικών γλωσσών όπως η 
μετάφραση. 
Ο κ. Θεόδωρος Βυζάς ανέλυσε την κατάσταση της κοινοτικής 
μετάφρασης και τόνισε την έλλειψη κατάρτισης στη μετάφραση των 
κοινοτικών μεταφραστών. 
Ο κ. Σπύρος Δόικας, ιδρυτής της μεταφραστικής πύλης 
Translatum, ανέπτυξε πώς γίνεται η εξαγωγή oρολογίας από 
διαβικικούς συνδέσμους. 
Η ανακοίνωση της κας Αθηνάς Νικοδήμου αφορούσε τη 
μετάφραση δύο πολιτικών λόγων του Barack Obama. 
Η ανακοίνωση του κ. Αργύρη Διαγουμά και της κας Μαβίνας 
Πανταζάρα αφορούσε καταγραφή, ταξινόμηση και αξιολόγηση 
ηλεκτρονικών ορολογικών πόρων για το γλωσσικό ζεύγος γαλλικά-
ελληνικά. 
Μεθοδολογικές και ορολογικές πτυχές στην αεροπορική κουλτούρα 
αναλύθηκαν στην ανακοίνωση των κ.κ. Θεόδωρου Κατερινάκη και 
Νίκου Παπαδόπουλου. 
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολούθησαν οι συμμετέχοντες την 
παρουσίαση των πέντε ηλεκτρονικών λεξικών της ελληνικής, για 
μικρούς και μεγάλους χρήστες, με ετυμολογία αρχαιοελληνικής 
προέλευσης, του κ. Γιώργου Μαλακού. 
Τέλος, η μεταφράστρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) κα 
Χρυσούλα Δουδουλάκη παρουσίασε το Ελληνικό Δίκτυο 
Ορολογίας (ΕΔΟ). Πρόκειται για πρωτοβουλία του Γραφείου 
Αθηνών της ΕΕ (2015) και του κ. Παναγιώτη Αλεβαντή, που 
περιλαμβάνει μια Υπηρεσία Επείγουσας Απόδοσης Όρων για τις 
ανάγκες της Γενικής Δ/νσης Μετάφρασης του Τμήματος της 
Ελληνικής γλώσσας, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Μ.Κ. 
 

Γλώσσα και ορολογία στη λογοτεχνία 
(η Ανοικτή Συζήτηση στο κλείσιμο του 11ου Συνεδρίου) 

«Από τα μυριάδες μυστικά σήματα, που μ' αυτά είναι διάσπαρτος ο 
κόσμος και που αποτελούν άλλες τόσες συλλαβές μιας άγνωστης 
γλώσσας, να συνθέσεις λέξεις και από τις λέξεις φράσεις που η 
αποκρυπτογράφησή τους να σε φέρνει πιο κοντά στην βαθύτερη 
αλήθεια...” 
Αυτή την αλήθεια του Οδυσσέα Ελύτη, όπως την εκφώνησε κατά 
την απονομή του Βραβείου Νόμπελ λογοτεχνίας τον Δεκέμβριο 
1979, θέλησαν να μας μεταφέρουν έξι άνθρωποι από τον χώρο των 
γραμμάτων στην ανοικτή συζήτηση που έγινε το Σάββατο 11 
Νοεμβρίου 2017 στο κλείσιμο του 11ου Συνεδρίου της ΕΛΕΤΟ. Η 
συζήτηση είχε θέμα «Γλώσσα και ορολογία στη λογοτεχνία», 
στοχεύοντας στα γλωσσικά και ορολογικά ζητήματα που 
αντιμετωπίζουν οι συγγραφείς και οι μεταφραστές όταν 
καταπιάνονται με αντικείμενα ειδικών θεματικών πεδίων. 
Συμμετείχαν ως ομιλητές κατά σειρά οι Τιτίκα Δημητρούλια, 
Κώστας Κουτσουρέλης, Τεύκρος Μιχαηλίδης, Μαρία 
Παπαδήμα, Νίκος Σαραντάκος και Γιώργος Τράπαλης, ενώ στο 
τέλος η Κατερίνα Τοράκη παρουσίασε μερικές σκέψεις της  «από 
την πλευρά μιας αναγνώστριας». Ο καθηγητής Θεοδόσης Τάσιος 
συντόνισε την εκδήλωση, προσπαθώντας και καταφέρνοντας να 
την οριοθετήσει στο πλαίσιο του δίωρου, το οποίο, όμως, 

αποδείχτηκε πολύ λίγο για να δοθεί ευκαιρία μιας ευρύτερης 
συζήτησης και ανταλλαγής σκέψεων και απόψεων. 
Παρακάτω, δίνουμε λίγα στοιχεία από τις ομιλίες, ενώ τα πλήρη 
κείμενα έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ 
(http://www.eleto.gr/gr/Conference11.html) και ολόκληρη η 
εκδήλωση έχει βιντεοσκοπηθεί και εμφανίζεται στον ιστότοπο blod 
του Ιδρύματος Μποδοσάκη (http://www.blod.gr/lectures/Pages/ 
viewlecture.aspx?LectureID=3811). 
Η Τιτίκα Δημητρούλια, αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ, μεταφράστρια και 
Διευθύντρια της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης, μίλησε με θέμα «Λογοτεχνία, ειδικές γλώσσες 
και τα πάθη του μεταφραστή» και αναφέρθηκε στις περιπτώσεις 
«που ένας συγγραφέας επιλέγει να χρησιμοποιήσει στο έργο του 
ειδική ορολογία, επιστημονική ή τεχνόλεκτα, είτε απλώς επειδή το 
θέμα του το απαιτεί είτε για να υπηρετήσει συγκεκριμένες 
ειδολογικές, θεματικές και δομικές σκοπιμότητες». Στην πρώτη 
περίπτωση, είπε, «έχουμε να κάνουμε με την απόδοση 
μεμονωμένων όρων, που ενδέχεται να παρουσιάζει μεγάλες 
δυσκολίες, αλλά είναι τουλάχιστον εντοπισμένη», ενώ στη δεύτερη, 
«η δεδομένη δυσκολία της μετάφρασης πολλαπλασιάζεται εις την ν, 
καθώς στην έγνοια για την απόδοση του ύφους, του επιπέδου 
λόγου, των πολιτισμικών στοιχείων προστίθεται η ανάγκη όχι 
απλώς απόδοσης συγκεκριμένων όρων, αλλά κατανόησης και 
ανασύστασης ολόκληρου του πεδίου αναφοράς». 
Με αφορμή μια σύγχρονη μεταφραστική της εμπειρία, μας 
μετέφερε με χαρακτηριστικό τρόπο τις διεργασίες που 
συντελούνται όταν καλείται να μεταφράσει το ποίημα «Άλογα της 
φωτιάς» («Chevaux de feu») του Jean-Baptiste Para. Οι 
προβληματισμοί της αφορούν την ιππική ορολογία και τις 
αποδόσεις στα ελληνικά ονομάτων αλόγων ανάλογα με το χρώμα 
τους, αλλά και σε συνδυασμό με την παράμετρο της χρονικής 
περιόδου στην οποία αναφέρεται το πρωτότυπο έργο. Μας 
ταξιδεύει από τον Ζαχαρία της Παλαιάς Διαθήκης στις Νεφέλες του 
Αριστοφάνη και από την Άννα Καρένινα σε μετάφραση του Άρη 
Αλεξάνδρου στην Πριγκηπέσσα Ιζαμπώ του Τερζάκη και σε άλλα 
έργα, και ακόμη στον αλιτζέ, το ξανθότριχο ή πυρρόξανθο άλογο 
και στον ψαρή, για να μας περιγράψει τη βάσανο μέχρι να 
καταλήξει στη μετάφραση του τμήματος ενός στίχου που έλεγε 
«Alezans, rouans» και αναφέρεται σε δύο τύπους αλόγων, ως 
«Αλιτζέδες και ψαρήδες». 
Αντίστοιχους προβληματισμούς έχει όταν χρειάζεται να μεταφράσει 
αστυνομικό μυθιστόρημα («Έρευνα για την εξαφάνιση της Εμιλί 
Μπρυνέ») με ορολογία κυνηγιού και μάλιστα με αντικείμενο το 
έφιππο αγγλικό κυνήγι! Για όλες τις περιπτώσεις, επισημαίνεται η 
απαίτηση μεγάλης έρευνας, η ανάγκη συνολικής κατανόησης του 
πεδίου, αλλά και η έλλειψη δίγλωσσων κειμένων και ειδικών 
λεξικών. Η ομιλήτρια έθεσε επίσης το ζήτημα των σημειώσεων στα 
ποιητικά και στα θεατρικά κείμενα, τα οποία έχουν, όπως είπε, 
πολλά κοινά, σημειώνοντας, πάντως, ότι η ίδια δεν συμφωνεί, 
εκτός αν πρόκειται για υπομνηματισμένη έκδοση. 
Ο Κώστας Κουτσουρέλης, συγγραφέας, ποιητής, μίλησε για το 
θέμα «Η σαφήνεια και η ασάφεια: Σκέψεις για την λογοτεχνική 
και την επιστημονική γλώσσα με αφετηρία ένα πρώιμο 
δοκίμιο του Κωστή Παλαμά». Αναφέρθηκε αρχικά στα 
«παιδαρέλια», όπως αποκάλεσε ο Αχιλλέας Παράσχος 
εκπροσωπώντας τους ρομαντικούς του 19ου αιώνα, όσους 
ακολουθούν «τις νέες ποιητικές τάσεις που φτάνουν στο Άστυ από 
τις όχθες του Σηκουάνα» και που αργότερα θα ονομαστούν Γενιά 
του 1880. Ηγέτης και υπερασπιστής της γενιάς ο Κωστής 
Παλαμάς, θα απαντήσει σε επίθεση που γίνεται σε σονέτα του 
Ιωάννη Γρυπάρη, για τα οποία γράφει ο Κουτσουρέλης: 
«Γραμμένα στη δημοτική και όχι στην καθαρεύουσα, έχουν λεκτικό 
και μορφή άκρως εκλεπτισμένα. Το κύριο χαρακτηριστικό τους 
όμως είναι ότι αποτελούν αναγνώσματα δύσκολα, θέλουν μελέτη 
επισταμένη και επίμονη, θέλουν το κλειδί τους το ερμηνευτικό, δεν 
παραδίδονται ευθύς στον αναγνώστη. Επόμενο είναι λοιπόν ότι το 
κοινό της εποχής, το εθισμένο στην συχνά δημοσιογραφικού τύπου 
"διαύγεια" των ρομαντικών, να αμηχανεί και να αντιδρά σφόδρα. 
Έτσι γίνεται λόγος περί θολότητος και ασαφείας αντιποιητικής, 
όπως περίπου και ο Ζαμπέλιος στην εποχή του μεμφόταν τον 
Διονύσιο Σολωμό για τον σκοτεινό και αλλοτύπωτο γερμανισμόν 
του. Και ο Παλαμάς παίρνει τον λόγο για να βάλει τα πράγματα στη 
θέση τους και τιτλοφορεί το κείμενό του ακριβώς, ένα από τα 
δυνατότερα και ωραιότερα κριτικά δοκίμια της γλώσσας μας, και 
θεωρητικά αξεπέραστο έκτοτε, "Η σαφήνεια και η ασάφεια». 
Και παραθέτει αποσπάσματα από το δοκίμιο του Παλαμά, όπου 
γράφει ανάμεσα στα άλλα: «Το κάλλος ποιητικών τινών 
αριστουργημάτων εκλάμπει διά της σαφηνείας. Αντιθέτως δε, το 
χαρακτηριστικόν στοιχείον του ύψους εξ ίσου ποιητικών 



ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ Αρ.147 

 3

αριστουργημάτων είναι η ασάφεια». 
Αυτή η λογοτεχνική ασάφεια, ή λογοτεχνική πολυσημία όπως 
ονομάζεται στις μέρες μας, συνεχίζει ο ομιλητής, βρίσκεται στον 
αντίποδα της ορολογικής μονοσημίας που (πρέπει να) χαρακτηρίζει 
τις θετικές επιστήμες. Κι ενώ, είπε, αυτό το τελευταίο επιβάλλεται 
όταν πρόκειται να μιλήσουμε για τον περιοδικό πίνακα των χημικών 
στοιχείων, το διωνυμικό σύστημα του Λινναίου για τα έμβια είδη ή 
για την ονοματολογία των ουράνιων σωμάτων, ο ποιητής, στη 
διηνεκή προσπάθειά του να δώσει μορφή στο ατομικό του όραμα, 
«και την λέξη την μονόσημη ακόμη την απαλλοτριώνει, την 
ανανοηματοδοτεί και τη δημεύει, αναδιανέμοντάς την πλέον στους 
πολλούς ως λέξη διαφορετική, της δίνει άρωμα και γεύση και 
θερμοκρασία διαφορετική». 
Ακολούθησε ο Τεύκρος Μιχαηλίδης, μαθηματικός - συγγραφέας - 
μεταφραστής, με την ομιλία «Φαντάσματα νεκρών όρων: ο 
εφιάλτης του μεταφραστή», τίτλο δανεισμένο από ένα κείμενο που 
δημοσίευσε το 1734 ο George Berkeley, ασκώντας κριτική στο νέο 
εργαλείο που είχε εισαγάγει ο Νεύτων με το όνομα fluxion. «Και τι 
είναι αυτές οι fluxions», αναρωτιέται ο Berkeley. «Μήπως πρέπει να 
τις ονομάσουμε φαντάσματα νεκρών ποσοτήτων;» Η συζήτηση 
πάντως για την έννοια που απέδωσε ως fluxions ο Νεύτων (που 
αρχικά προέρχεται από τη φυσική και σημαίνει ροές, αλλά εδώ 
αφορούσε την έννοια της παραγώγου στο πεδίο του απειροστικού 
λογισμού), διήρκεσε πολύ. Για την ίδια έννοια, ο Leibniz είχε 
χρησιμοποιήσει την απόδοση calculus differentialis (differential 
calculus στα αγγλικά), ενώ τότε στις αγγλικές εκδόσεις είχε 
χρησιμοποιηθεί και ο όρος calculus of differences. Αυτά συνέβαιναν 
τον 18ο αιώνα, ο σημερινός μεταφραστής όμως εκείνων των έργων 
θα πρέπει να είναι προσεκτικός γιατί σήμερα διαφορικός λογισμός 
(differential calculus) και λογισμός των διαφορών (calculus of 
differences) σημαίνουν διαφορετικά πράγματα. 
Ο ομιλητής έδωσε και άλλα χαρακτηριστικά παραδείγματα νέων 
εννοιών και όρων που προέκυψαν από τις νέες επιστημονικές 
έρευνες, καταδεικνύοντας τη σχέση και την εξέλιξη της 
επιστημονικής οροδοσίας με την ιστορία των επιστημών. 
Αναφέρθηκε π.χ. στις περιπέτειες που «βίωσαν» οι αρνητικοί 
αριθμοί κατά τον 16ο και 17ο αιώνα διαδοχικά από τους 
«αναδόχους» Cardano, Stifel και Napier of Merchiston, οι οποίοι 
τους απέδωσαν ως numeri ficti, numeri absurdi και numeri defectivi, 
αντίστοιχα, εκφράζοντας ο καθένας την άποψή του «για αυτό το νέο 
αντικείμενο που η μαθηματική αναγκαιότητα του επιβάλλει να 
αποδεχθεί». 
Τα παραδείγματα καταδεικνύουν ότι «ο Έλληνας μεταφραστής της 
επιστημονικής εκλαΐκευσης και της ιστορίας των επιστημών φέρει 
σήμερα ένα βάρος πολύ μεγαλύτερο από αυτό που αφήνει να 
εννοηθεί η λέξη που περιγράφει την ιδιότητά του». Και αναρωτιέται, 
καταλήγοντας: 
«Έχει ο μεταφραστής το δικαίωμα (ή μήπως έχει την υποχρέωση) 
να επινοεί και να θεσμοθετεί όρους – ιδίως όταν οι όροι αυτοί στην 
πρωτότυπη γλώσσα τους είναι φορείς πολύ περισσότερης 
πληροφορίας από όση φέρει το εννοιολογικό της περιεχόμενο;» 
Η Μαρία Παπαδήμα, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ και μεταφράστρια, στην 
παρέμβασή της με θέμα «Ορολογία με άρωμα λογοτεχνίας», 
μετέφερε τη δική της μεταφραστική εμπειρία, κυρίως στην αρχή της 
καριέρας της, από τους χώρους των ειδικών τεχνικών κειμένων 
πέραν της λογοτεχνίας, σημειώνοντας ότι «υπάρχει ένα σαφές 
διαχωριστικό μεταξύ των δυο ειδών μετάφρασης, το οποίο θέτει τον 
μεταφραστή λογοτεχνίας εκτός της επικίνδυνης ζώνης της 
ορολογίας και τον μεταφραστή τεχνικών κειμένων εκτός 
λογοτεχνικών αναταράξεων». Και συνεχίζει: «Κι αν ο μεταφραστής 
τεχνικών κειμένων δεν θα κληθεί μάλλον να επιστρατεύσει 
λογοτεχνικές γνώσεις ή δεξιότητες, γιατί τα τεχνικά κείμενα δεν 
φημίζονται για τη λογοτεχνικότητά τους, πολύ εύκολα αποδεικνύεται 
ότι το αντίθετο, δηλαδή η απουσία της κάθε είδους ορολογίας από τη 
λογοτεχνία, δεν ισχύει». 
Με χαρακτηριστικά παραδείγματα αναφέρθηκε στα ζητήματα και τις 
δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη μετάφραση συγκεκριμένων 
έργων. Αναφέρω εδώ δύο από αυτά. Το ένα είναι το μυθιστόρημα 
Les Eblouissements του Βέλγου Pierre Mertens, που αναφέρεται 
στη ζωή του Γερμανού ποιητή Γκόντφριντ Μπεν και το οποίο έβριθε 
από όρους δερματολογίας καθώς και όρους και εργαλεία ανατομίας 
των αρχών του 20ου αιώνα, δεδομένου ότι ο εν λόγω ποιητής ήταν 
και γιατρός. Το άλλο είναι τα διηγήματα με τίτλο Histoires 
Napolitaines του Γάλλου ιταλικής καταγωγής Jean Noel Schifano, 
που ήταν βασισμένα σε πραγματικές ιστορίες από τα αρχεία της 
Νάπολης του 14ου-16ου αιώνα, με ορολογία σε μεγάλο μέρος 
ενδυματολογική και σε θέματα που αφορούσαν ήθη και έθιμα 
εποχής, κυνήγι, όπλα, κτίρια, κτλ., για τα οποία μάλιστα δεν 
βρισκόταν εύκολα η αντιστοίχιση στην ελληνική πραγματικότητα της 

ίδιας εποχής. Οι ιδιαιτερότητες, μάλιστα, και οι δυσκολίες φαίνονται 
από τα αποσπάσματα που παραθέτει, όπως π.χ.: 
Sur le même lit, il s’est trouvé une chemise d’homme, une fraise 
empesée, un panseron fuchsia tout balafré de crevés verts... 
Πάνω στο ίδιο κρεβάτι ευρέθησαν ένα ανδρικό υποκάμισο, μια 
κολλαρισμένη τραχηλιά, ένα προγαστρίδιο χρώματος φούξια με 
πράσινες φάσες... 
Τελειώνοντας, διατύπωσε προτάσεις για την ανάγκη σύνδεσης των 
πεδίων της Ορολογίας και της Λογοτεχνίας σε επίπεδο σπουδών 
και επαγγελματικής πρακτικής. 
Ο Νίκος Σαραντάκος, συγγραφέας, μεταφραστής στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, μίλησε με θέμα «Παροιμίες, παροιμιακές 
εκφράσεις και μετάφραση».  Η κλιτότητα είναι ένα γνώρισμα που 
ξεχωρίζει την παροιμία από την παροιμιακή έκφραση. Έτσι, η 
αυτοτελής φράση «Κάνε το καλό και ρίξτο στο γιαλό» είναι 
παροιμία, ενώ η φράση «τα δυο πόδια σ' ένα παπούτσι» μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μέσα σε ευρύτερες φράσεις. Άλλο γνώρισμα είναι 
η μεταφρασιμότητα. «Οι παροιμίες επιδέχονται μετάφραση κατά 
λέξη», λέει ο Σαραντάκος (π.χ. time is money, ο χρόνος είναι 
χρήμα), ενώ στις παροιμιακές εκφράσεις, ο μεταφραστής έχει δύο 
λύσεις: «αντίστοιχη παροιμιακή έκφραση ή κυριολεκτική 
μετάφραση». 
Δίνει χαρακτηριστικά παραδείγματα από το Τρίτο στεφάνι του 
Ταχτσή και από τους Αθλίους του Ουγκό. Για το πρώτο, 
παραπέμπει στην αγγλική μετάφραση από τον Leslie Finer, ο 
οποίος αποδίδει π.χ. τη φράση «Στην ηλικία της έπιανα πουλιά 
στον αέρα» ως «At her age I was as bright as a button» και τη 
φράση «Έγινα μπαρούτι» ως «I was furious». 
Εντυπωσιακές ήταν οι περιπέτειες που γνώρισε μια φράση από 
τους Αθλίους μέχρι να βρεθεί το πραγματικό της νόημα. Στο 
δεύτερο κεφάλαιο του τρίτου βιβλίου, εκεί που μιλάει για τη 
Φαβουρίτα και τον πατέρα της, γράφει ο Ουγκό: 
Son père était un vieux professeur de mathématiques brutal et qui 
gasconnait ; point marié, courant le cachet malgré l’âge. Ce 
professeur, étant jeune, avait vu un jour la robe d’une femme de 
chambre s’accrocher à un garde-cendre ; il était tombé amoureux 
de cet accident. Il en était résulté Favourite. 
Ο πρώτος μεταφραστής των Αθλίων στα ελληνικά (το 1862) ήταν ο 
Ιωάννης Ισιδωρίδης Σκυλίσσης ή Σκυλίτσης, ο οποίος απέδωσε 
την επίμαχη φράση «courant le cachet» ως «έτρεχεν εις τας 
παραλυσίας». Έκτοτε, πολλοί μεταφραστές (Αυγέρης, Κοτζιούλας, 
Αργυροπούλου, Λυκούδης κ.ά.) χρησιμοποίησαν αυτή τη σημασία 
έστω και με διαφορετική διατύπωση, μέχρι τη μετάφραση από τον 
Κώστα Κριτσίνη (εκδόσεις Ζαχαρόπουλου), ο οποίος το είπε 
«παρέδιδε μαθήματα» που τελικά είναι και το σωστό. Και έτσι ο 
γέρο καθηγητής αποκαταστάθηκε έστω και μετά από 150 χρόνια! 
(Σημειώνεται ότι για αυτά έχει γράψει ο Σαραντάκος στο ιστολόγιό 
του εδώ και εδώ). 
Τέλος, ο Γιώργος Τράπαλης, φιλόλογος, ο οποίος έχει ασχοληθεί 
ιδιαίτερα με τη γλώσσα του Νίκου Καββαδία και έχει συντάξει και 
εκδώσει σχετικό γλωσσάριο, μίλησε για τις «Γλωσσικές 
ιδιαιτερότητες και δυσκολίες στο έργο του Νίκου Καββαδία». 
Η ιδιαιτερότητα της γλώσσας του Καββαδία, είπε, έγκειται στο ότι 
«αποτελεί ένα μείγμα ετερόκλητων γλωσσικών στοιχείων που 
δημιουργούν μια πραγματική Βαβέλ», ενώ επίσης την χαρακτηρίζει 
«ο ελλειπτικός λόγος, οι ασυνέχειες, η έντονη προφορικότητα και η 
ιδιαίτερη χρήση γνωστών λέξεων». Περιέγραψε τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά στοιχεία της γλώσσας του, δίνοντας και 
αντιπροσωπευτικά παραδείγματα σε κάθε περίπτωση:  
• η γλώσσα των ναυτικών - η ναυτική αργκό με ιταλικά, 

ισπανικά, αραβικά, τουρκικά, ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά 
στοιχεία, π.χ. μπουλμές (εσωτερικό χώρισμα πλοίου), 
βατσιμάνης (ναύτης που κάνει βάρδια φύλαξης), φριγκορίφικο 
(πλοίο-ψυγείο), ιβιλάι (είδος σκοινιού), παταράτσο (είδος 
σκοινιού), σκανταγιάρω (βυθομετρώ). 

• ιδιωματικά στοιχεία - βρίσκονται περισσότερο στα πεζά, όπως 
στη Βάρδια, π.χ. με κεφαλλονίτικες βρισιές, όπως 
«Ρουφόλυμπες! Ούλες τση φωτιές τ’ άι-Γιάννη να πηδήξετε δε 
στεγνώνετε, ανασμίδες!» 

• ξένα γλωσσικά στοιχεία - διάσπαρτες ξένες λέξεις και φράσεις 
γραμμένες με λατινικούς ή με ελληνικούς χαρακτήρες, π.χ.  

Φώτα του Melbourne. Βαρετά κυλάει ο Yara Yara 
ανάμεσα σε φορτηγά πελώρια και βουβά, 
φέρνοντας προς το πέλαγος, χωρίς να δίνει δυάρα, 
του κοριτσιού το φίλημα, που κόστισε ακριβά. 
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• ονοματολογικά - πολλά τοπωνύμια και ανθρωπωνύμια, τα 
οποία δημιουργούν ερευνητικό ενδιαφέρον για την ταυτοποίηση 
ορισμένων εξ αυτών (μας έδωσε ο ομιλητής παραδείγματα από 
δικές του έρευνες που επιβεβαίωσαν την ύπαρξή τους), αλλά 
επίσης ονόματα φαρμάκων και ασθενειών τα οποία δίνουν και 
πληροφορίες για γενικότερα, κοινωνικά και άλλα θέματα (π.χ. 
αναφορές στη σύφιλη, αλλά και στο υπερμαγγανικό κάλλιο - 
περμαγκανάτο - που χρησιμοποιούσαν οι πόρνες για τοπική 
αντισηψία). 

• αναφορές στη ζωγραφική και τη λογοτεχνία - επισημαίνεται η 
διακειμενικότητα με τις συχνές άμεσες και έμμεσες αναφορές σε 
εικαστικά και λογοτεχνικά έργα, π.χ. «Από τον Giotto ίσαμε τον 
Dali, όλοι οι μεγάλοι ζωγράφοι ήταν οι χειρότεροι δάσκαλοι. Την 
αλήθεια την είπαν κάτι έμποροι που τους τριγύριζαν.» 

Η Κατερίνα Τοράκη, συντονίστρια ΕΛΟΤ/ΤΕ21, παρουσίασε το 
θέμα «Κόμποι και λόγων ευμορφία»: η γλώσσα της 
λογοτεχνίας από την πλευρά μιας αναγνώστριας. Αρχικά, έκανε 
αναφορά στο πρώτο μέρος του τίτλου «Κόμποι και λόγων 
ευμορφία», φράση προερχόμενη από τον Κύκλωπα του Ευριπίδη 
(για την οποία παρέθεσε μερικές αποδόσεις στην αγγλική από 
σχετικές μεταφράσεις του αρχαίου κειμένου, ως παράδειγμα 
μεταφραστικής αντίληψης, αλλά και ποικιλίας), που την αντέγραψε 
όμως από σημείωμα του Κωστή Παλαμά: 
«Δοξολογίες από τη μια μεριά για τη δημοτική γλώσσα κι αναθέματα 
από την άλλη μεριά, δεν ξέρω ποιων μαλλιαρισμών και ποιων 
ψυχαρισμών, τι νόημα έχουν δεν καταλαβαίνω. Κόμποι και λόγων 
ευμορφία, θα έκραζε ο αρχαίος εκείνος μαλλιαρός, ο Ευριπίδης». 
Συνέχισε με το δεύτερο μέρος του τίτλου που αφορά και το κύριο 
περιεχόμενο της παρέμβασής της. Αναφέρθηκε επιγραμματικά σε 
θέματα που απασχολούν τον αναγνώστη ή την αναγνώστρια 
λογοτεχνίας, όπως τα παρακάτω: 

 η γλώσσα ως μέσον επικοινωνίας / μαγείας· 
 λογοτεχνικότητα και λογοτεχνική απόλαυση· 
 μετάφραση / μεταφρασιμότητα / ποιότητα μετάφρασης· 
 δημοτική / καθαρεύουσα, παλαιότερες μορφές γλώσσας· 
 ειδική γλώσσα, ιδιωματική γλώσσα, ξενόγλωσσοι τύποι· 
 γλωσσάρια· 
 αισθητική της γλώσσας, ύφος, καλολογικά στοιχεία· 
 εμπόδια, εξορίες γλώσσας· 
 μεταφορά εμπειριών, μηνυμάτων· 
 διαμόρφωση καταστάσεων, επίδραση. 

Η περιγραφή των ζητημάτων αυτών συνοδεύεται από 
παραδείγματα με αποσπάσματα λογοτεχνικών κειμένων, όπως οι 
με «περίτεχνα καλολογικά στοιχεία» στίχοι από την Οδύσσεια του 
Καζαντζάκη («Γοργοδρασκέλουν μαύρο φάραγγα κι 
αγριμοκυνηγούσαν»), οι εκφράσεις με «δύσκολη», ιδιωματική ή 
ειδική γλώσσα  («Εδώ φωλιάζει δύναμη κρυμμένη, Θεού βλησίδι» 
του Άγγελου Σικελιανού), αλλά και μεταφραστικά λάθη («ορυχείο 
εξόρυξης χάλυβα»). 
Τελειώνει με αναφορά στο αλληγορικό παραμύθι που αφηγήθηκε η 
Τόνι Μόρισον κατά την απονομή του βραβείου Νόμπελ το 1993, στο 
σημείο που είπαν τα παιδιά στην ηλικιωμένη γυναίκα (συγγραφέα): 
«Φτιάξε μια ιστορία, της λένε, πες μας πώς ήταν για σένα ο κόσμος 
στα σκοτεινά του σημεία και στο φως, μην μας πεις σε τι να 
πιστέψουμε και τι να φοβηθούμε, μίλησέ μας στη γλώσσα σου για να 
μας πεις μόνο αυτό που η γλώσσα μπορεί να πει: πώς να δούμε 
χωρίς εικόνες· η γλώσσα από μόνη της μας προστατεύει από τον 
τρόμο των πραγμάτων χωρίς όνομα, η γλώσσα από μόνη της είναι 
στοχασμός.» 
Στη συζήτηση που ακολούθησε μετά τις αρχικές παρεμβάσεις, 
τέθηκαν ενδιαφέροντα ζητήματα, όπως αυτό του υπομνηματισμού 
στα ποιητικά και άλλα λογοτεχνικά κείμενα, καθώς και στα θεατρικά 
έργα, της ανάγκης σύνταξης γλωσσαρίων εντός των έργων ή σε 
ανεξάρτητη έκδοση, της γλωσσικής κατάστασης και του 
«γλωσσικού χάσματος» στις νεότερες γενιές και της ανάγκης 
αντιμετώπισης, του χειρισμού συγκεκριμένων ξενόγλωσσων ή 
παλαιότερων ελληνικών κειμένων και άλλα, σχετιζόμενα με τον 
ιδιαίτερο χαρακτήρα της λογοτεχνίας (σαφήνεια ή ασάφεια, γλώσσα 
της λογοτεχνίας και ρόλος της μετάφρασης κτλ.), αλλά και με την 
ανάγκη καταγραφής και επικοινώνησης των διαφόρων γλωσσικών 
τύπων που συνιστούν και εμπλουτίζουν την ελληνική γλώσσα.  
Κλείνοντας την εκδήλωση, ο καθηγητής Θεοδόσης Τάσιος πρότεινε, 
«παρά τα όποια τυχόν προβλήματα γλωσσικής επικοινωνίας», να 
μην παραιτηθούμε, κάνοντας και «μια ουτοπικότερη ευχή για μια 
αξιακή  διαφοροποίηση προτεραιοτήτων, ώστε να υπάρχει κίνητρο 
για τη νέα γενιά να μυηθεί και στις προηγούμενες μορφές της 
γλώσσας», καλώντας σε αυτό το σημείο και την ΕΛΕΤΟ να 

συμβάλει σε σχετικές πρωτοβουλίες. Πρότεινε επίσης τη 
«συμβιβαστική λύση» να κρατήσουμε τη «γοητεία της ασάφειας»  
στα λογοτεχνικά κείμενα χωρίς όμως να χάνεται και η αξία της 
σαφήνειας, ενώ επανειλημμένα αναφέρθηκε στον ρόλο των 
μεταφραστών για την αναζήτηση της σωστής ορολογίας και 
μάλιστα στον «πειραγμένο» από τους συγγραφείς λόγο. 
Αναμφίβολα, όλες οι εισηγήσεις ήταν ξεχωριστές· δεν είναι μόνο 
γιατί οι ομιλητές και οι ομιλήτριες μας μετέφεραν τα προβλήματα 
και τις μεταφραστικές και άλλες γλωσσικές δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν στη δουλειά τους, αλλά, και ακόμη περισσότερο θα 
έλεγα, γιατί μας μετέφεραν αυτή την ομορφιά αναζήτησης της 
αλήθειας μέσα από τη γλώσσα, αυτήν που αποτελεί «εργαλείο 
μαγείας και φορέα ηθικών αξιών», όπως έλεγε ο δικός μας 
Νομπελίστας ποιητής Οδυσσέας Ελύτης. 

Κ.Τ. 
 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

1
PT έλα κι εσύ 

 

1.   Όροι που συζητήθηκαν στο Translatum 
και εγκρίθηκαν από το ΓΕΣΥ 

Το ΓΕΣΥ έχει εγκρίνει τους ακόλουθους όρους της χημείας που 
εξετάστηκαν, από τον πρόεδρο του ΓΕΣΥ και τους Σπύρο Δόικα 
και Κώστα Ευσταθίου, σε συζήτηση που έγινε στο Translatum για 
τον όρο capillary zone electrophoresis, η οποία κατέληξε στο 
ότι, από όλες τις εκδοχές, προτιμώμενος όρος είναι: 

capillary zone electrophoresis (CZE) -> ηλεκτροφόρηση 
ζώνης σε τριχοειδές 

Κατ' αναλογίαν με αυτόν τον όρο αποδόθηκε και η άλλη 
ηλεκτροφόρηση: 
capillary gel electrophoresis (CGE) -> ηλεκτροφόρηση πηκτής 

σε τριχοειδές, ηλεκτροφόρηση γέλης σε τριχοειδές 
 

2.   Όροι που προτάθηκαν στο ΕΔΟ και 
εγκρίθηκαν από το ΓΕΣΥ  

Στη βικιομάδα Τεχνολογία του ΕΔΟ έγινε συζήτηση για τον όρο 
infomobility, η οποία κατέληξε με την επιλογή, ως προτιμώμενου 
του ισοδύναμου ελληνικού όρου, του όρου πληροφοριο-
κινητικότητα και προτάθηκε να εξεταστεί και ο όρος 
ινφοκινητικότητα. 
Το ΓΕΣΥ υιοθέτησε ως προτιμώμενο όρο την πληροφοριοκινητι-
κότητα και ως δεκτό συνώνυμο όρο την ινφοκινητικότητα: 
 

infomobility -> πληροφοριοκινητικότητα, ινφοκινητικότητα 
Κ.Β. 
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Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή κειμένων του «Ο» με 
την υποχρέωση αφενός να αναφέρεται η πηγή των κειμένων και 
αφετέρου, προκειμένου περί ολόκληρων άρθρων, να εξακολουθήσουν 
αυτά να διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς καμιά 
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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... 
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Γενική Συνέλευση της ΕΛΕΤΟ  
στις 21 Μαρτίου 2018 
ΠΡΟΣ: Τα μέλη της ΕΛΕΤΟ 

Αγαπητά μέλη της ΕΛΕΤΟ, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ σας προσκαλεί στην ετήσια 
τακτική Γενική Συνέλευση 2018 της ΕΛΕΤΟ που συγκαλείται στις 14 
Μαρτίου 2018 και, επειδή είναι βέβαιο ότι δεν θα επιτευχθεί 
απαρτία, θα πραγματοποιηθεί οριστικά στις 21 Μαρτίου 2018, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00-21.00, σε αίθουσα του Σχολείου 
Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού «Μέγας Αλέξανδρος», 
Μαυροματαίων 25, 10434, Αθήνα, τηλ. 2108217710, με Πρακτέα 
(θέματα Ημερήσιας Διάταξης): 

 1. Εκλογή Προέδρου της Γ.Σ. και δύο πρακτικογράφων 
 2. Ετήσιος Απολογισμός Πεπραγμένων του ΔΣ 
 3. Ετήσιος Οικονομικός Απολογισμός 
 4. Εκθεση Ελέγχου της Ελεγκτικής Επιτροπής 
 5. Ετήσιος Απολογισμός Εργασιών του Γενικού Επιστημονικού 

Συμβουλίου 
 6. Γενικός Ετήσιος Προϋπολογισμός 
 7. Εγκριση Πεπραγμένων ΔΣ, ΓΕΣΥ και Προϋπολογισμού 
 8. Προτάσεις του ΔΣ 
 9. Αλλα Θέματα 

 10. Καθορισμός ημερομηνίας αρχαιρεσιών και εκλογή 
Εφορευτικής Επιτροπής. 

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το Καταστατικό, στη Γενική 
Συνέλευση μπορούν να συμμετάσχουν τα μέλη όλων των 
κατηγοριών με δικαίωμα λόγου, αλλά δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο 
τα ταμειακώς εντάξει τακτικά και ομόλογα μέλη. Όσα μέλη δεν 
είναι ταμειακώς εντάξει μπορούν να τακτοποιηθούν την ίδια μέρα 
πριν από τη Συνεδρίαση. 

Φιλικά 
για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΛΕΟΝΤΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΑΜΑΣ 

 
–––––––––––––––––––––––––––– 

 

Η κοπή της πίτας 2018 
της ΕΛΕΤΟ 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, διοργανώθηκε η εκδήλωση της 
κοπής της πίτας της ΕΛΕΤΟ, που πραγματοποιήθηκε στις 24 
Ιανουαρίου 2018, στην αίθουσα του Utopia Cafe Bar, Αντήνορος 
40, Αθήνα.  
Στην εκδήλωση συμμετέσχαν ευάριθμοι φίλοι και μέλη της ΕΛΕΤΟ· 
ο χώρος και η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετικά και σχόλια ικανοποίησης 
εκφράστηκαν από όλους. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία 
του και ο κ. Γιώργος Γκόνος, εκλεκτό επίτιμο μέλος της ΕΛΕΤΟ. 
Στη μικρή λαχειοφόρο αγορά προσφέρθηκαν δώρα από μέλη του 
ΔΣ, του ΓΕΣΥ και άλλα μέλη της ΕΛΕΤΟ, καθώς και από 

επιχειρήσεις φιλικές προς την ΕΛΕΤΟ που εκτιμούν το έργο της· 
τους ευχαριστούμε όλους θερμά. 
Ο φετινός τυχερός της πίτας της ΕΛΕΤΟ ήταν ο ίδιος ο πρόεδρος 
της ΕΛΕΤΟ Κώστας Βαλεοντής, που κέρδισε ένα αντίτυπο του 
Χρηστικού Λεξικού της Νεοελληνικής Γλώσσας της Ακαδημίας 
Αθηνών, προσφορά του επιστημονικού υπευθύνου του λεξικού 
καθηγητή Χριστόφορου Χαραλαμπάκη. 
Κατά την «πάγια» συνήθειά του, στη σύντομη ομιλία του, ο 
πρόεδρος αναφέρθηκε στο φετινό «σύνθημα της πίτας»:  

«Το φετινό μήνυμα της πίτας της ΕΛΕΤΟ είναι το σύνθημα για 
να συνεχίσει η ελληνική γλώσσα να περιγράφει τον 
εξελισσόμενο κόσμο, σε όλους τους τομείς του, με δικά της 
γλωσσικά στοιχεία: 
Για κάθε νέα έννοια και ένας νέος ελληνικός όρος!... 

Και νέος όρος δεν σημαίνει οπωσδήποτε δημιουργία νέας 
λέξης ή νέων λέξεων· δημιουργία νέου όρου είναι και η 
απόδοση της νέας έννοιας με υπάρχουσα λέξη ή φράση, με 
προσθήκη, δηλαδή, μιας ακόμα έννοιας στις έννοιες που 
παρίστανε ως τώρα η υπάρχουσα λέξη ή φράση σε διάφορα 
θεματικά πεδία. Το σύνθημα αυτό εκφράζει τη βασική 
κατευθυντήρια γραμμή στη λειτουργία των οργάνων 
(επιτροπών και ομάδων) που ασχολούνται με την ορολογία των 
θεματικών πεδίων και τη μεταφορά της σύγχρονης ειδικής 
γνώσης στην ελληνική γλώσσα.  
Μια τέτοια ομάδα – που αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί 
το ενεργότερο συστατικό του πυρήνα της ΕΛΕΤΟ – η ΜΟΤΟ 
(Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας), εφαρμόζοντας 
τη γραμμή αυτή στην τηλεπικοινωνιακή ορολογία, την εξέφρασε 
εντονότερα ήδη πριν από 25 χρόνια, αίροντας τους δισταγμούς 
σχετικά με τη δοκιμότητα ή μη των νέων όρων, με το παλαιό 
σύνθημά της: 
Κι ένας αδόκιμος ελληνικός όρος είναι καλύτερος από 

καθόλου ελληνικό όρο!... 
Βέβαια, η δοκιμότητα ενός όρου, όπως αυτή οριζόταν τότε και 
εξακολουθεί να ορίζεται και σήμερα στα γενικά λεξικά 
προϋποθέτει την καθιέρωση του όρου λόγω της χρήσης του σε 
κλασικούς και αναγνωρισμένους συγγραφείς ή λόγω της 
ευρύτερης χρήσης του στον γραπτό ή στον προφορικό λόγο. 
Με έναν τέτοιο ορισμό, κανένας νέος όρος δεν είναι δόκιμος. 
Να περιμένουμε να τον χρησιμοποιήσουν αναγνωρισμένοι 
συγγραφείς και να διαδοθεί ευρύτερα ο νέος όρος και ύστερα 
να τον θεωρήσουμε δόκιμο! Μπορεί αυτός ο ορισμός του 
δόκιμου να ικανοποιεί τις ανάγκες και τους ρυθμούς της γενικής 
γλώσσας· για τις ειδικές γλώσσες του διάφορων θεματικών 
πεδίων, όμως, όπου ο ρυθμός παραγωγής νέων εννοιών και 
επομένως νέων ειδικών όρων είναι πολύ μεγάλος, αυτός ο 
ορισμός δεν επαρκεί. 
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Στον τομέα της Ορολογίας, λοιπόν, σύμφωνα με το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ 561-1 που ισοδυναμεί με το Διεθνές Πρότυπο ISO 
1087-1, δόκιμος όρος θεωρείται ο προτιμώμενος όρος καθώς 
και οποιοδήποτε από τα δεκτά συνώνυμά του στη γλωσσική 
κοινότητα του συγκεκριμένου θεματικού πεδίου. Και, μάλιστα, 
όταν ένας όρος έχει παραχθεί από ειδικό όργανο του θεματικού 
πεδίου και καθορίζεται σε κάποιο πρότυπο, ο όρος αυτός 
θεωρείται προτιμώμενος, επομένως δόκιμος. Το βασικότερο 
χαρακτηριστικό αυτών των δόκιμων όρων είναι ότι πληρούν, σε 
μεγάλο βαθμό, τις αρχές σχηματισμού όρων 
(http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or102_V05.pdf), 
όπως αυτές έχουν διατυπωθεί διεθνώς από τον ISO και 
μεταφερθει και στα ελληνικά από την επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ21, 
συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ. 
Η ΕΛΕΤΟ και τα συλλογικά μέλη και οι ομάδες της παράγουν ή 
υιοθετούν δόκιμους όρους, σύμφωνα με τον ορισμό της 
Ορολογίας· τώρα το αν αυτοί οι όροι θα γίνουν και δόκιμοι 
σύμφωνα με τον ορισμό των γενικών λεξικών θα εξαρτηθεί από 
τον βαθμό διάχυσης των όρων αυτών στη γενική γλώσσα λόγω 
της εξάπλωσης και εφαρμογής της ειδικής γνώσης στην 
καθημερινή ζωή. Ελλείψει δόκιμου όρου για μια νέα έννοια και 
ένας αδόκιμος όρος επιτελεί σημαντική λειτουργία στη γλώσσα· 
αποδίδει ελληνικά τη νέα έννοια έστω και αν αυτός δεν έχει 
σχηματιστεί μελετημένα. Η δημιουργία ή υιοθέτηση όρων από τα 
όργανα Ορολογίας και η διάδοσή τους συντελεί στον περιορισμό 
των αδόκιμων όρων. 
Το σύνθημα «Για κάθε νέα έννοια και ένας νέος ελληνικός 
όρος!» δεν αποκλείει και ορολογικά αδόκιμους όρους, στις 
περιπτώσεις όμως όπου δεν έχει ακόμα καθιερωθεί δόκιμος 
όρος. Αν και όταν ασχοληθούν κάποιοι ονοματοθέτες του 
θεματικού πεδίου (συνήθως ομάδα ή επιτροπή) τον αδόκιμο όρο 
ενδέχεται και να τον καταστήσουν δόκιμο ή να περιορίσουν τη 
χρήση του επιλέγοντας ως δόκιμο όρο έναν ορολογικά 
καταλληλότερο όρο.» 

Φωτογραφίες από την κοπή της πίτας (που τράβηξαν ο Γενικός 
Γραμματέας Γιώργος Τσιάμας και ο Αναπλ. Γενικός Γραμματέας 
Τζάνος Ορφανός) έχουν αναφορτωθεί στην ιστοσελίδα: 
https://www.facebook.com/HellenicSocietyforTerminology/posts/215
1809988382251  

Κ.Β. 

 
 

Η Ακαδημία Αθηνών αναθεωρεί… 
Τα ΕΛΤΑ αποφάσισαν να προβούν σε μια συμπληρωματική 
έκδοση γραμματοσήμων με τίτλο Ελληνικήγλώσσα. Τα 
γραμματόσημα που θα εξέδιδαν θα είχαν τις απεικονίσεις: 

Απεικόνιση του Δίσκου της Φαιστού 
Απεικόνιση Γραμμικής Β’ γραφής 
Απεικόνιση Γραφής κλασικής περιόδου 

Προς το σκοπό αυτό τα ΕΛΤΑ απέστειλαν στις 19.06.1997 
επιστολές προκειμένου να αποφασίσουν για την έγκριση αυτή οι 
αρμόδιοι  φορείς: 

1. Υπουργείο Πολιτισμού 
2. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 
3. ΕΚΠΑ, Φιλοσοφική Σχολή, καθηγ. Γ. Μπαμπινιώτης 
4. Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, καθηγ. Χρ. 

Χαραλαμπάκης 
5. Ακαδημία Αθηνών, Προέδρος Νικ. Ματσανιώτης 

Οι απαντήσεις των φορέων απεικονίζονται στον παρακάτω 
Πίνακα. 
Είναι αξιοσημείωτο ότι εκτός της απεικόνισης του Δίσκου της 
Φαιστού που οι φορείς ήσαν αρνητικοί, οι άλλες δυο απεικονίσεις 
έτυχαν της θετικής έγκρισης με την Ακαδημία Αθηνών να 
αμφισβητεί την Γραμμική Β γραφή ως ελληνική. Εκ του γεγονότος 
αυτού δημιουργήθηκε σοβαρό θέμα, δεδομένου ότι το 2002 τα 
ΕΛΤΑ εξέδωσαν συμπληρωματική σειρά, και επομένως θα έπρεπε 
να επαληθευτεί η απάντηση της Ακαδημίας Αθηνών.  
Ο έμπορος γραμματοσήμων Γ. Χατζηθεοδωρίδης, πρώην μέλος 
του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου των ΕΛΤΑ, απέστειλε επιστολή 
προς την Ακαδημία Αθηνών στις 16.10.2017 προκειμένου να 
τεκμηριωθεί αν η Γραμμική Β γραφή είναι Ελληνική ή όχι. 
Η Ακαδημία Αθηνών δια του προέδρου της, κου Λουκά 
Παπαδήμου, στις 27.10.2017 έδωσε την εξής απάντηση : 
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Η σημερινή απάντηση της Ακαδημίας Αθηνών, με την επιστημονική 
τεκμηρίωσή της, είναι καταλυτική και ο κ. Γ. Χατζηθεοδωρίδης 
ευχαρίστησε με επιστολή του τον Προέδρο της Ακαδημίας. 

Δ.Π. 

Ένας επαναστατικός τρόπος ανάμματος  
φωτιάς τον 5ο π.Χ. αιώνα στην Αθήνα 

Ο συνήθης τρόπος να ανάψεις φωτιά τον 5ο π.Χ αιώνα, ήταν με το 
πυρείο, μια κατασκευή αποτελούμενη από τη βάση, δηλ. ένα ξερό, 
ελαφρό και μαλακό ξύλο, πλάτους μερικών εκατοστών, γύρο στα 
15-20 εκ. μήκος, ένα κυλινδρικό ξυλάριο μήκους 15-20 εκατοστά και 
διαμέτρου 1 εκ., το οποίο με τη βοήθεια ενός είδους μικρού τόξου, 
αναγκαζόταν να περιστραφεί ταχύτατα, με μέτρια πίεση, στη βάση, 
δίκην τρυπανιού. Η τριβή στο σημείο επαφής ξυλαρίου και βάσης, 
πυράκτωνε το ξύλο της βάσης. Στο σημείο πυράκτωσης, ετίθετο 
εύφλεκτο υλικό, που με απλό φύσημα ανέδιδε πλέον φλόγα. 
Ο μεγάλος κωμωδιογράφος, Αριστοφάνης ο Αθηναίος ο 
Φιλίππου (450–385 π.Χ.) μας πληροφορεί για έναν άλλο 
επαναστατικό τρόπο να ανάψεις φωτιά τον 5ο π.Χ. αιώνα στην  
Αθήνα. 
Ο τρόπος αυτός ήταν με τη βοήθεια ενός (συγκεντρωτικού) φακού· 
και να τι λέει γι αυτό ξεκάθαρα στην κωμωδία του Νεφέλαι (στιχ. 
768), όπου βάζει τον ήρωά του να λέει: 
«…τὴν  λίθον  ταύτην  ἑόρακας  τὴν  καλήν,  τὴν  διαφανῆ, 
ἀφ’ ἧς τὸ πῦρ ἃπτουσι…» 
«...είδες ποτέ την πέτρα, τη διάφανη, που μ’ αυτήν ανάβουν 
φωτιά…» 
Από τον στίχο αυτόν, λοιπόν, μαθαίνουμε ότι τότε (5ος π.Χ. αιώνας) 
πουλιόταν και ήταν σε χρήση ο (συγκεντρωτικός) φακός, 
κατασκευασμένος είτε από γυαλί, είτε από κάποιο είδος φυσικού 
κρυστάλλου, με το οποίο οι άνθρωποι άναβαν φωτιά. 
Και για να μην υπάρχει αμφιβολία ότι μιλάει για συγκεντρωτικό 
φακό, λίγο παρακάτω (στ. 769-773), προσθέτει: 
«…εἰ  ταύτην  λαβών,  ὁπότε  γράφοιτο  τὴν  δίκην  ὁ 
γραμματεὺς,  ἀπωτέρω  στὰς  ὧδε  πρὸς  τὸν  ἣλιον  τὰ 
γράμματ’ ἐκτήξαιμι τῆς ἐμῆς δίκης...» 
«...κρατώντας την στο χέρι, σαν ο κλητήρας έγραφε τη μήνυση, 
μπροστά στον ήλιο θα στεκόμουν και θα ‘λιωνα της δίκης τα 
γράμματα...» 
 

Θεωρείται γνωστό ότι τον 5ο π.Χ. αιώνα οι άνθρωποι έγραφαν σε 
ένα είδος ξύλινης πλάκας, με μαλακό επίστρωμα είτε κεριού είτε 
ενός μίγματος κεριού και πίσσας, με τη βοήθεια οξείας γραφίδας. Η 
ξύλινη πλάκα ήταν ελαφρά σκαμμένη ώστε το μαλακό επίστρωμα 
γραφής να μην εξέχει της επιφάνειας. Δύο τέτοιες πλάκες, με 
άρθρωση, αποτελούσαν ένα δίπτυχο. 

Δηλαδή, ενώ ο κλητήρας θα έγραφε τη μήνυση σε μια τέτοια 
πλάκα, ο ήρωας θα πήγαινε από πάνω του και με το γυαλί αυτό 
και τη βοήθεια του ηλιακού φωτός, θα έλιωνε τα γράμματα στην 
πλάκα, στην οποία θα γραφόταν η μήνυση σε βάρος του. 
Η σκηνή είναι κάτι οικείο σε όλους μας αφού, λίγο ή πολύ, όλοι 
έχουμε προσπαθήσει, με έναν κοινό μεγεθυντικό φακό 
(συγκεντρωτικό), να βάλουμε φωτιά σε ένα κομμάτι χαρτί. 

Γ.Α.Τ. 
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1.   Πώς γράφονται οι όροι που αποδίδουν 
    γενική έννοια όταν χρησιμοποιούνται 

για να αποδώσουν ατομική έννοια 
Με αφορμή ερώτημα στο Φέισμπουκ της Ευδοξίας Ρέντα, 
ενεργού μέλους της ΕΛΕΤΟ, για το πώς γράφονται τα αρχικά των 
λέξεων στον όρο πολιτική απορρήτου μιας επιχείρησης και τη 
συζήτηση που εκεί ακολούθησε, διατυπώθηκε – και εγκρίθηκε και 
από το ΓΕΣΥ – ο «κανόνας»: 
 

Όταν το ίδιο μονόλεκτο ή πολύλεκτο που αποδίδει – ως όρος – 
γενική έννοια χρησιμοποιείται για να αποδώσει ατομική 
έννοια, δηλαδή συγκεκριμένο είδος της υπόψη γενικής 
έννοιας, τότε από όρος γίνεται όνομα και για να διακρίνεται η 
διαφορά στη γραφή εφαρμόζονται διάφοροι τρόποι, ο 
συνηθέστερος από τους οποίους είναι η γραφή του μονολέκτου 
με κεφαλαίο αρχικό και των λέξεων του πολυλέκτου με 
κεφαλαία αρχικά. Άλλοι τρόποι είναι: πλαγιογραφή ή 
εντονότυπη γραφή ή και τα δύο, η αλλαγή χρώματος έναντι του 
χρώματος του κειμένου κ.ά. 

Ώστε προκειμένου για την πολιτική απορρήτου μιας επιχείρησης: 

Πολιτική Απορρήτου, 
Πολιτική απορρήτου, 
Πολιτική απορρήτου, 
Πολιτική απορρήτου, 
Πολιτική απορρήτου. 

 
2.  Δύο στερητικά α(ν)- στην ίδια λέξη 

Με αφορμή συζήτηση στο Φέισμπουκ σχετικά με τον όρο AIDS 
(Acquired Immune Deficiency Syndrome = σύνδρομο 
επίκτητης ανοσοανεπάρκειας) τέθηκε το ερώτημα: Ποιος από 
τους τρεις παρακάτω όρους θα μπορούσε να είναι αντώνυμο του 
όρου ανοσοανεπάρκεια (immune deficiency) ο οποίος 
περιλαμβάνει δύο στερητικά μορφήματα: α-νοσο-αν-επάρκεια 

α. νοσοανεπάρκεια; (Να φύγει το στερητικό από το 1ο συνθετικό;) 
β. ανοσοεπάρκεια; (Να φύγει το στερητικό από το 2ο συνθετικό;) 
γ. νοσοεπάρκεια; (Να φύγουν και τα δύο το στερητικά;) 

Η ορολογική ανάλυση δείχνει: 
Με βάση την έννοια (μέσω του ορισμού της) χωρίζουμε τον όρο 
στα δύο άμεσα συνθετικά του (προσδιορίζον|προσδιοριζόμενο): 

immune | deficiency 
ανοσο | ανεπάρκεια (< άνοσ-ος + -ο- + ανεπάρκεια) = 

ανοσίας ανεπάρκεια 
Το αντώνυμο, λοιπόν, θα πρέπει να αποδίδει την έννοια: 
«ανοσίας επάρκεια»: 
ανοσίας επάρκεια > ανοσ-ος + -ο- + επάρκεια > ανοσοεπάρκεια 

Η απάντηση, επομένως, είναι: το β. 
(Σημείωση – Η σύνθεση θα έπρεπε, κανονικά, να γίνει από την 
«ανοσί-α» και όχι από το «άνοσος».) 

Διαφαίνεται, λοιπόν, ο «κανόνας»: 
Το αντώνυμο ενός μονολεκτικού σύμπλοκου όρου μπορεί να 
σχηματιστεί με ανάλογη σύνθεση και με αντικατάσταση του 
προσδιοριζόμενου συνθετικού του αρχικού όρου με το 
αντώνυμό του. 
 

                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
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3.   Όροι που συζητήθηκαν στο Translatum 
και εγκρίθηκαν από το ΓΕΣΥ 

Το ΓΕΣΥ έχει εγκρίνει, σε παλαιότερες συνεδριάσεις του, τους 
ακόλουθους όρους που περιλαμβάνονται σε συζήτηση του 
Translatum: 

apperceptual -> προσληπτικός 
και: 

perception -> αντίληψη 
apperception -> πρόσληψη 
conception -> σύλληψη 

 
4.  QR code  γραμμοκωδικός QR 

Τι είναι ο QR code;  
Ορισμός:  

QR code (abbreviated from Quick Response Code) is the 
trademark for a type of matrix barcode (or two-dimensional 
barcode) first designed for the automotive industry in Japan. A 
barcode is a machine-readable optical label that contains 
information about the item to which it is attached. 
QR code - Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/QR_code) 
 

Απόφαση του ΓΕΣΥ: 
Quick Response Code, QR code   
γραμμοκωδικός ταχείας απόκρισης, γραμμοκωδικός QR 

 
 

Αυτός ειναι ένας 
γραμμοκωδικός QR: 

 
 
 
 

5.  permaculture  αεικαλλιέργεια 
Εξετάστηκε στο ΓΕΣΥ η συζήτηση που έγινε στην Ομάδα 
International Linguistic Watch του Φέισμπουκ για την ελληνική 
απόδοση του όρου permaculture (που κάποιοι την αποκαλούν 
περμακουλτούρα) και η καταλληλότητα της ήδη χρησιμοποιού-
μενης απόδοσης αεικαλλιέργεια. 
Ορισμός της έννοιας 

permaculture ( < permanent (agri)culture) 
noun 
the development of agricultural ecosystems intended to be 
sustainable and self-sufficient. 
"his forest garden is one of Britain's best models of 
permaculture” 

 
Το ΓΕΣΥ έκρινε κατάλληλη και υιοθέτησε την απόδοση:  

permaculture -> αεικαλλιέργεια 
 

6.  openness  ανοικτότητα 
Εξετάστηκε, στο ΓΕΣΥ, σχετικό ερώτημα της κας Έλλης Άνθη 
(Ιόνιο Πανεπιστήμιο) και υιοθετήθηκε ως τεχνικός όρος η απόδοση: 

openness -> ανοικτότητα 
για την ιδιότητα του οποιουδήποτε ανοικτού (open). 

7.   Όροι που προτάθηκαν στο ΕΔΟ και 
εγκρίθηκαν από το ΓΕΣΥ  

α.  Κατά τη συζήτηση (στο ΓΕΣΥ) του όρου hot dip galvanised 
passivated aluminium killed low carbon steel, που 
αναρτήθηκε στη βικιομάδα Τεχνολογία του ΕΔΟ (Ελληνικού 
Δικτύου Ορολογίας), προτάθηκε να αλλάξει ο ελληνικός όρος 
της ΙΑΤΕ  

hot dip galvanizing -> θερμή επιψευδαργύρωση 
διότι έτσι αποδίδει τη γένια έννοια «θερμή επιψευδαρ-
γύρωση», η οποία ενδέχεται να είναι και χωρίς εμβάπτιση 
(dip) – και να γίνει: θερμή επιψευδαργύρωση με εμβάπτιση ή 
καλύτερα: 

hot dip galvanizing -> θερμο(εμ)βαπτική επιψευδαργύρω-
ση 

και ο όρος της ανάρτησης να γίνει: 
hot dip galvanised passivated aluminium killed low carbon 
steel ->  
θερμο(εμ)βαπτικά επιψευδαργυρωμένος καθησυχασμένος 
με παθητικοποιημένο αλουμίνιο μαλακός χάλυβας  

β. Το ΓΕΣΥ ενέκρινε το τελικό αποτέλεσμα της συζήτησης στην 
βικιομάδα Οικονομικά του ΕΔΟ για τους όρους: 
EN: smile effect, volatility smile 
EL: φαινόμενο του χαμόγελου, χαμόγελο της μεταβλητό-

τητας 

Ορισμός τη έννοιας: 
U-shaped pattern of implied volatilities across 
different strike prices 

 
γ. Το ΓΕΣΥ ενέκρινε την πρόταση (του προέδρου) στη βικιομάδα 

Τεχνολογία του ΕΔΟ για τον όρο: 
demand-side response capacity -> δυναμικότητα απόκρι-

σης (από την πλευρά) της ζήτησης 

και την τελική επιλογή, στο ΕΔΟ: 
demand-side response capacity -> δυναμικότητα απόκρι-

σης της ζήτησης 

δ. Το ΓΕΣΥ ενέκρινε τις προτάσεις στη βικιομάδα Τεχνολογία 
του ΕΔΟ για τους όρους: 
shortage pricing, scarcity pricing -> τιμολόγηση στενότη-

τας, τιμολόγηση ανεπάρκειας 

decarbonisation -> απεξάρτηση από τον άνθρακα 
cindynics, hazard science -> κινδυνική 
baked green electrode -> οπτό πράσινο ηλεκτρόδιο, 

ψημένο πράσινο ηλεκτρόδιο 

ε. Το ΓΕΣΥ ενέκρινε τις προτάσεις στη βικιομάδα Δίκαιο του 
ΕΔΟ για τους όρους: 
preemption determination -> τελική απόφαση υπερίσχυ-

σης  
marital status -> οικογενειακή κατάσταση 
parental status-> γονεϊκή κατάσταση 
 

στ. Το ΓΕΣΥ ενέκρινε την πρόταση στη βικιομάδα Οικονομικά του 
ΕΔΟ για τον όρο: 
reverse solicitation -> αντίστροφη προσέλκυση 

Κ.Β. 
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Οι ορισμοί στα αζήτητα 

Παρά τις φιλότιμες και συνεπείς προσπάθειες ολιγάριθμων 
ερευνητών ορολογίας για την ανάδειξη της σημασίας και του 
ρόλου του ορισμού, τόσο στα επιστημονικά όσο και στα 
κοινωνικά –  πολιτικά – οικονομικά δρώμενα, αυτή η βασική 
έννοια χαίρει ελάχιστης προσοχής.  
Σύμφωνα με την θέση που κατείχε αυτή η έννοια εννέα 
αιώνες πίσω, οι λόγιοι του 12ου και του 13ου αιώνα 
ταξινομούσαν τους ορισμούς στους «κύριους» και στους 
«υπογραφικούς». Οι κύριοι ορισμοί περιείχαν τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά της έννοιας και η ανάγνωσή τους γινόταν με 
βάση το κύριο γνώρισμά τους, το «αντιστρέφειν», δηλαδή ο 
ορισμός μπορούσε να αναγνωστεί από την αρχή προς το 
τέλος και αντίστροφα χωρίς την προσθήκη άλλης λέξης και 
χωρίς να διασαλεύεται η τάξη των λέξεων. 
Παράδειγμα κύριου ορισμού:  
Πρόκειται για τον ορισμό που δανείστηκε ο Νικηφόρος 
Βλεμμύδης από τα Τοπικά του Αριστοτέλους και έχει ως 
εξής: «Εστί άνθρωπος ζώον θνητόν, νου και επιστήμης 
δεκτικόν» «Δεκτικόν επιστήμης και νου, θνητόν ζώον 
άνθρωπός εστί.»  
Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τους «υπογραφικούς» 
ορισμούς οι οποίοι εμπεριέχουν βασικά γνωρίσματα της 
έννοιας καθώς και άλλες πληροφορίες σύμφωνα με τον 
υπογράφοντα συντάκτη του ορισμού.  
Τα προφανή πλεονεκτήματα των ορισμών ως προς την 
ακριβή κατανόηση, την επικοινωνία μεταξύ ειδικών 
συνομιλητών και μη κατά τη διάρκεια της πάσης φύσεως 
διαπραγμάτευσης ή ανταλλαγής δεδομένων θεωρούμε 
αυτονόητα και τα προσπερνούμε ασχολίαστα. Μας 
απασχολεί, όμως, μια «υπογραφική» κατάταξη που 
αναδεικνύει τον ρόλο των ορισμών και τη σημασία τους 
απαντώντας στην ερώτηση σε ποιους χρήστες θεωρούνται 
οι ορισμοί απαραίτητοι και με ποια σειρά βάσει των 
κριτηρίων του ποιού και του ποσού.  
Πρώτον, κατά την γνώμη μας, αυτοί είναι οι δημοσιογράφοι 
εκφωνητές ή συντάκτες ειδικών κειμένων· το εύρος της 
ακροαματικότητας και της αναγνωσιμότητας του 
δημοσιογραφικού λόγου υπερβαίνει και αυτό της 
εκπαίδευσης αφού το κοινό τους περιλαμβάνει μαθητές, 
σπουδαστές, ερευνητές, επιστήμονες και γενικό κοινό, το δε 
φάσμα του θεματικού περιεχομένου του δημοσιογραφικού 
λόγου αγγίζει ολόκληρο το επιστητό. Θεωρείται, λοιπόν, 
επιβεβλημένη η ενημέρωση-κατάρτιση των δημοσιογράφων-
συντακτών πάνω σε θέματα ορισμών, ώστε να 
μεταφέρονται με ακρίβεια και εγκυρότητα τα δεδομένα.  
Δεύτερον, οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων οι οποίοι 
μεταφέρουν ιστορικά, επιστημονικά, πολιτιστικά δεδομένα 
καλλιεργώντας τους νέους να προσαρμόζονται στα νέα 

περιβάλλοντα εφευρίσκοντας καινούργια, αφού έχουν 
κατανοήσει πλήρως με σαφήνεια τις έννοιες και τους όρους 
τους μέσω των ποιοτικών ορισμών. 
Τρίτον, οι ερευνητές των διαφόρων τομέων γνώσης, οι 
οποίοι κατέχουν μεν τις έννοιες του πεδίου τους, αλλά 
οφείλουν να κατανοούν και τις έννοιες άλλων πεδίων βάσει 
ορισμών.  
Τέταρτον, οι καταναλωτές πολίτες οι οποίοι έχουν ζωτικό 
όφελος να γνωρίζουν τι καταναλώνουν και πώς αυτά 
ορίζονται.  
Πέμπτον, οι επιστήμονες της τεκμηρίωσης και της 
αρχειοθέτησης, της τεχνογνωσίας για άμεση, απρόσκοπτη 
και φιλική λήψη των δεδομένων από γενικό-ειδικό κοινό.  
Έκτον, οι επιστήμονες της τεχνητής νοημοσύνης οι οποίοι 
χρειάζονται ακριβείς όρους και ορισμούς για την καλύτερη 
σύμπραξη με την φυσική νοημοσύνη.  
Έβδομον, οι άνθρωποι της τέχνης και των γραμμάτων 
έχουν ανάγκη έγκυρων και διαφανών ορισμών για την 
εκτέλεση του έργου τους.  
Όγδοον, οι περί την ορολογία ασχολούμενοι οι οποίοι 
οφείλουν να υιοθετούν κοινούς ορισμούς, ήτοι κοινή 
γλώσσα με μονοσήμαντους όρους και τυποποιημένους 
ορισμούς, αφού αυτά είναι τα βασικά γνωρίσματα της 
επιστήμης του όρου.  
Τέλος, οι ορισμοί σήμερα είναι αναγκαίοι τόσο στη φυσική 
όσο και στην τεχνητή νοημοσύνη, πράγμα που τους 
καθιστά πολύτιμο εργαλείο του ανθρώπου με την σημερινή 
και την εν δυνάμει οντότητά του. Από τον ορισμό του τύπου 
αντιστρέφειν μέχρι την πρόταση ορισμού της Τεχνικής 
Επιτροπής 37 (TC37) του ISO και της ελληνικής Τεχνικής 
Επιτροπής ΤΕ21, η οποία ευθύνεται για την ελληνική 
απόδοση των ορισμών, βλέπουμε ότι βαίνουμε στην 
αοριστία, στην ασάφεια και στην απροσδιοριστία σχετικά με 
τον ορισμό του ορισμού.1  Άρα οι ορισμοί, οι συναινετικά 
αποδεκτοί ορισμοί περνούν απρόσκοπτα στους αποδέκτες 
κάθε κατηγορίας και έτσι ευοδώνεται η επιτυχής 
επικοινωνία της κάθε περίπτωσης της κάθε χρήσης και της 
εκάστοτε σημασίας του όρου της κατασημαινόμενης 
έννοιας. 

Μ.Κ. 
OROGRAMMA No 149, March – April 2018,  
ISSN 1106-1073 
Bimonthly edition of  
Hellenic Society for Terminology (ELETO) 
Syngrou Ave. 63, GR-11745  ATHENS   GREECE 
 

                                                 
1 Νέα πρόταση ορισμού του ορισμού κατά ISO TC37: Representation of a 

concept by a substitutable expression that conveys its meaning and 
serves to differentiate it from related concepts, την οποία δεν αποδέχεται 
η ελληνική επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ21, που υποστηρίζει τον ως τώρα ισχύοντα 
ορισμό του ISO: Representation of a concept by a descriptive statement 
which serves to differentiate it from related concepts.  
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Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με την Ορολογία 

(Διαρκής Κατάλογος του «Ο») 
Ο κατάλογος Συνεδρίων/Συμποσίων/Σεμιναρίων που δημοσιεύεται 
παρακάτω περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν σχέση με Ορολογία 
και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, ή έχουν πρόσφατα 
διεξαχθεί, καθώς και άλλα ορολογικά νέα. Η πληροφόρηση του «Ο» 
για τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή 
ηλεκτρονική ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές 
Κέντρο Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/), 
και από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-
aet.net ), των οποίων η ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
1. Εργομήγυρη Workshop III Terminology Management for 

Translation Memories (2nd Edition) της IULATERM,  
4 Απριλίου – 16 Μαΐου 2018. Πληροφορίες: https://www.upf. 
edu/web/terminologiaonline/inscripciones 

2. Διεθνές Συνέδριο "Terminology research in musicology and the 
humanities" Zagreb, 25 – 26 May 2018. 
http://conmusterm.eu/article/international-conference-2018-
terminology-research-in-musicology-and-the-
humanities/29/?ct=t(EAFT_Newsletter_84) 

3. TOTh 2018 - Terminology & Ontology: Theories and 
applications, στο Savoie Mont-Blanc University (Chambéry, 
France), 7-8 Ιουνίου 2018. – Εκπαιδευτική συνεδρία 5–6 
Ιουνίου με θέμα: The contribution of Linguistics to Terminology 

4. CINEO, 4-6 July 2018, Lyon 2 University France 
(https://termcat.us10.list-manage.com/track/click?u=7cd8149 
438b3eb88893ce2987&id=9249d64a60&e=f7b56cb749)  

5. Θερινό Σχολείο Ορολογίας TSS 2018 (Terminology Summer 
School, 9–13 Ιουλίου, Βιέννη, Αυστρία) (Πληροφορίες: 
http://www.termnet.org/english/events/tss_2018/index.php). 

6. First International Conference in Terminology Tbilisi, 14-16 
September Georgia    

7. Συνέδριο: International Terminology: Translation and 
Standardization, 5-7 October, 2018, Tbilisi (Georgia) (Ιστότ.: 
http://gashol.ge/index.php?lang=en) 

8. 9η Σύνοδος Κορυφής για την Ορολογία (IX EAFT Terminology 
Summit), με θέμα Making, Managing, Measuring Terminology 
In the pursuit of Quality η οποία θα πραγματοποιηθεί στην πόλη 
San Sebastian, Basque Country, στις 22-23 Νοεμβρίου 2018 

9. I Congreso internacional “Traducción y sostenibilidad cultural: 
sustrato, fundamentos y aplicaciones 28-30 November 
Salamanca Spain 

Κ.Β. 

Βάσανα λεξικά και η βάσανος ορθογραφία 
Η περιπέτεια που θα ζήσει όποιος θέλει να προσφύγει στα Λεξικά 
περιγράφεται με ιδιαίτερο τρόπο. 
Ο χρήστης πόσα Λεξικά πρέπει να αγοράσει και πόσα να ανοίξει 
κάθε φορά, και πόσο να κάνει τον γλωσσολόγο που θα πρέπει να 
συγχωνεύει τις πολλές απόψεις και να αποφαίνεται; Πρέπει, όμως, 
να αποφασίσει, να γράψει ή να διορθώσει. 
Με τρία μεγάλα Λεξικά, του Ιδρύματος Τριανταφυλλιδη (ΤΡ) του 
Εμμ. Κριαρά (ΚΡ) και Γ. Μπαμπινιώτη (ΜΠ), ο χρήστης βαδίζει με 
αισθήματα ανάμεικτα (ΤΡ) ή ανάμικτα (ΚΡ,ΜΠ) μπροστά σε 
καινούρια (ΤΡ) ή καινούργια (ΚΡ, ΜΠ) ετυμολογικά και 
ορθογραφικά δεδομένα. 
Ο χρήστης δεν θα πρέπει να βρει συσχετισμούς ή συμμαχίες 
ανάλογα με την ιδεολογία των συντακτών. Ακόμη το γαρίφαλο (ΤΡ, 
ΚΡ) και γαρύφαλλο (ΜΠ), αλλά και το κτήριο (ΚΡ, ΜΠ) ή κτίριο 
(ΤΡ) που νεωτερίζει (ΤΡ, ΜΠ) νεοτερίζει (ΚΡ). 
Το πιο παράδοξο: αιμομιξία, αιμομίκτης (ΤΡ, ΚΡ, ΜΠ), ενώ 
αναμειγνύω (ΤΡ, ΜΠ), αναμιγνύω (ΚΡ), όμως ανάμεικτος- 
μεικτός (ΤΡ), ανάμικτος – μικτός (ΚΡ, ΜΠ) και μείγμα- μείξη 
(ΤΡ,ΜΠ), μίγμα- μίξη (ΚΡ). 
Αλίμονο/αλλοίμονο στον χρήστη πού πλάϊ στην κοινή αιμομιξία, 
του Τριανταφυλλίδη: όλα με –ει , στον Κριαρά: όλα με –ι, στον 
Μπαμπινιώτη: άλλα έτσι κι άλλα αλλιώς. 
Πολλά άλλα ακόμη, καθώς η γλώσσα προχωρεί και ενσωματώνει 
λάθη, γραμματικά και άλλα, πόσο μάλλον η γραφή, δηλαδή η εικόνα 
απλούστατα της λέξης. 

Πώς νοείται να αλλάζουν λέξεις, γραμματικοί τύποι και συντακτικά 
σχήματα, και από την άλλη πλευρά να αποκαθίσταται η 
ορθογραφία λέξεων που η ετυμολογία τους, ακόμη και όταν δεν 
αμφισβητείται, χάνεται με τον χρόνο; 

Δ.Π. 

Volvere, το στρέφειν των λατίνων 
(Μια πιθανή ετυμολογική εκδοχή) 

Διαβάζουμε στον Θεόφραστο και σε άλλους αρχαίους συγγραφείς 
(Όμηρος, Ήρων, Πολύβιος, κ.ά.) και πηγές, ότι οι θύρες των 
σπιτιών και οι θύρες των κάστρων και άλλων οχυρωματικών 
έργων είχαν στρόφιγγες ή στροφείς ή θαιρούς, που εξασφάλιζαν 
την περιστροφική κίνηση του ανοίγματος και κλεισίματος. 
(Βιβλιογραφικές Παραπομπές - ΒΠ 1-4). 
Ο Θεόφραστος μας πληροφορεί επίσης ότι οι καλύτεροι στροφείς 
θυρών κατασκευάζονταν από φτελιά για να μην στραβώνουν. (ΒΠ 
5). 
Οι στροφείς ή στρόφιγγες σχηματίζονταν από ένα ξύλινο άξονα 
που εισερχόταν σε υποδοχή του ανωφλίου και κατωφλίου.  
Άλλες πηγές μας πληροφορούν ότι οι υποδοχές αυτές 
επενδύονταν με μέταλλο για να μην φθείρεται το ξύλο. (ΒΠ 6-9) 
Σε άλλο εδάφιο ο Θεόφραστος μας πληροφορεί ότι στους 
στροφείς ή στρόφιγγας, οι άνθρωποι έβαζαν κοπριά βοδινή 
(βόλβιτον) για να παραμένει το σημείο εκείνο υγρό και να μην 
φθείρεται, δηλ. ως ένα είδος λιπαντικού. (ΒΠ 10) 
Ο Πολυδεύκης με τη σειρά του μας πληροφορεί για τις ονομασίες 
της κόπρου των διαφόρων οικόσιτων ζώων και ταυτοποιεί το 
βόλιτον με την βοεία κόπρο. (ΒΠ 11). 
Άλλη πηγή μας πληροφορεί ότι το βόλιτον και βόλβιτον ήταν ένα 
και το αυτό.(ΒΠ 12). 
Στο Λεξικό Cassel [1] διαβάζουμε στα λήμματα : Volvere και 
Revolvere: 

Volvere, volvi, volutum = στρέφω, τυλίγω, περιστρέφω 
Revolvere = fall backwards 

Μετά από τα παραπάνω διατυπώνεται η εξής υπόθεση εργασίας 
για το έτυμο των ρημάτων  της λατινικής γλώσσας volv-ere και  re-
volv-ere: 
Επειδή: 

1. το βόλιτον ή βόλβιτον, δηλ. η βο-εία κόπρος, αρχικά και 
στη συνέχεια και τα άλλα είδη κόπρου, χρησιμοποιήθηκε ως 
λιπαντικό για τους στροφείς ή στρόφιγγες των θυρών,  

2. οι στροφείς ή στρόφιγγες ,  λιπαίνονταν με το  βόλβ-ιτον, 
3. οι στροφείς ή στρόφιγγες, έχουν το ίδιο έτυμο με το ρήμα 

στρέφω,  
4. οι στροφείς ή στρόφιγγες, ήταν το σημείο όπου 

συντελούνταν η πράξη του στρέφειν/στρέφεσθαι, 
5. το βόλβ-ιτον, ταυτίστηκε με την πράξη του 

στρέφειν/στρέφεσθαι και έδωσε συνεκδοχικά στους 
λατίνους το ρήμα volv-ere (και  re-volv-ere). 

Σημείωση 

Στα Αγγλικά, τα ρήματα (και τα παράγωγά τους), που προέρχονται 
από το λατινικό ρήμα volvere,  όπως  τα evolve, revolve, involve,  
καθώς και οι αντίστοιχες λέξεις σε άλλες γλώσσες (Γαλλικά, 
Ιταλικά, Ρουμάνικα, Ισπανικά, Πορτογαλικά), του ιδίου ετύμου, 
παραπέμπουν ετυμολογικά στο volvere. Έτσι: 
Το Webster Dictionary, για το έτυμο του ρήμα revolve παραπέμπει 
στο λατινικό volvere: 

[1350–1400; ME revolven < L revolvere to roll back,  
equiv. to re- RE- + volvere to roll, turn round] 

Το λεξικό Dictionaire etymologique, του Jean Mathieu–Rosay 
αναφέρει: 

Revolter, XV siècle, de l’ italien, rivortare, issu du latin pop. 
revolvitare, intesif du lat. revolvere (rouler en arriere, derouter) 

Βιβλιογραφικές παραπομπές (ΒΠ) 

1. Theophrastus Phil., Historia plantarum Book 5, chapter 5, 
section 4, line 11 

σημεῖον δέ· τοὺς γὰρ στρόφιγγας τῶν θυρῶν 
τῶν πολυτελῶν ποιοῦσι μὲν ἐκ τούτων, 

2. Julius Pollux Gramm., Onomasticon Book 9, section 35, line 
5 
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τὰ δὲ τῆς πόλεως μέρη τεῖχος καὶ τὰ τείχους 
μέρη, ἃ τοῖς στρατιωτικοῖς ἐνέγραψα, καί που 
πύλαι καὶ πυλίδες καὶ οἱ ἐφεστηκότες τούτοις 
πυλωροί, ὡς οἱ ἐν τοῖς τείχεσι τειχοφύλακες· καὶ 
τὰ μέρη τῶν πυλῶν ἃ καὶ τῶν θυρῶν, σανίδες 
πτύχες θαιροὶ στροφεῖς, καὶ ὅσα εὑρήσεις ἐν 
τοῖς περὶ οἰκιῶν (I 76). 

3. Photius Lexicogr., Scr. Eccl., Theol., Lexicon (Ε – Ω) 
Alphabetic letter theta, Page 78, line 24 

<Θαιρούς>: τοὺς στροφεῖς τῆς θύρας. 

4. Etymologicum Gudianum, Etymologicum Gudianum 
(ζείδωρος – ὦ μαι) Alphabetic entry theta, page 253, line 12 

<Θαιροὶ>, οἱ στροφεῖς τῆς θύρας, παρὰ τὸ δι' 
αὐτῶν θέειν  τὰς θύρας. 

5. Theophrastus Phil., Historia plantarum Book 5, chapter 3, 
section 5, line 2 

Ἔστι δὲ καὶ ἀστραβέστατον τὸ τῆς πτελέας, δι' ὃ 
καὶ τοὺς στροφεῖς τῶν θυρῶν ποιοῦσι 
πτελεΐνους· ἐὰν γὰρ οὗτοι μένωσι, καὶ αἱ θύραι 
μένουσιν ἀστραβεῖς, εἰ δὲ μή, διαστρέφονται. 

6. Scholia In Euripidem, Scholia in Euripidem (scholia vetera) 
Vita-argumentum-scholion sch Ph, section 114, line 9 

τὸ αὐτὸ δὲ καὶ κλῇθρα:  – MTA <ἄλλως: 
ἔμβολά> τινες τοὺς στροφεῖς, παρὰ τὸ 
ἐμβάλλεσθαι τῇ ὀπῇ τοῦ οὐδοῦ 

7. Heron Mech., Pneumatica Book 1, chapter 38, line 11 
οἱ δὲ στροφεῖς τῶν θυρῶν παρεκτετάσθωσαν 
εἰς τὸ κάτω μέρος καὶ στρεφέσθωσαν ἐν 
κνωδακίοις οὖσιν ἐν τῇ ΑΒΓΔ βάσει εὐλύτως. 

8. Scholia In Euripidem, Scholia in Euripidem (scholia vetera) 
Vita-argumentum-scholion sch Ph, section 114, line 11 

<χαλκόδετα> δὲ ἐπεὶ χαλκῷ περισφηκοῦνται οἱ 
στροφεῖς διὰ τὸ μὴ προστριβόμενον ἐξασθενεῖν 
τὸ ξύλον. 

9. Septuaginta, Paralipomenon i sive Chronicon i Chapter 22, 
section 3, line 2 

καὶ σίδηρον πολὺν εἰς τοὺς ἥλους τῶν 
θυρωμάτων καὶ τῶν πυλῶν καὶ τοὺς στροφεῖς 
ἡτοίμασεν Δαυιδ καὶ χαλκὸν εἰς πλῆθος, οὐκ ἦν 
σταθμός·  

10. Theophrastus Phil., Historia plantarum Book 5, chapter 5, 
section 6, line 12 

τοῖς δὲ λωτίνοις καὶ τοῖς ἄλλοις οἷς εἰς τοὺς 
στρόφιγγας χρῶνται πρὸς τὸ μὴ ῥήγνυσθαι 
βόλβιτον περιπλάττουσιν, ὅπως ἀναξηρανθῇ καὶ 
διαπνευσθῇ κατὰ μικρὸν ἡ ἐκ τῆς μήτρας 
ὑγρότης. 

11. Julius Pollux Gramm., Onomasticon Book 5, section 91, line 
8 

καὶ ἵππου κόπρον φασίν, βοὸς βόλιτον, ὄνου 
ὀνίδα καὶ ὄνθον – Ὅμηρος (Ψ 775) δὲ ὄνθον 
βοῶν ἔφη, χοίρων ὑσπέλεθον, προβάτων 
οἰσπώτην, αἰγῶν σφυράδα καὶ σφυραθίαν καὶ 
σπύρδαρα, ὡς καὶ μυῶν μυσκέλενδρα. 

12. Etymologicum Magnum, Etymologicum magnum Kallierges 
page 204, line 23 

<Βόλβιτον>: Τὴν παντοδαπῆ κόπρον· βόλιτον 
γὰρ ἦν· καὶ πλεονασμῷ τοῦ β· κυρίως δὲ, ἡ 
βοός. 

Βιβλιογραφία 

[1]  Cassel’ s new Latin-English English-Latin Dictionary, By D. P. 
Simson, M.A., Cassel London 1971 

[2] LSG, Βολίτον  το, βολίτος, cow dung mostly in plural, Βολίτινος, 
η, ον  of cow dung 

[3] Dictionaire etymologique, Jean Mathieu –Rosay, Les nouvelles 
editions marabout, Alleur, Belgique, 1985 

Γ.Α.Τ. 
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1.   Οι αγγλικοί όροι  
unmanned aerial vehicle (UAV) / drone 

και άλλοι συναφείς όροι 
με τα ελληνικά ισοδύναμά τους 
όπως υιοθετήθηκαν από την ΕΛΕΤΟ,  

στο πλαίσιο του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας (ΕΔΟ) 

Το ερώτημα τεθηκε στην βικιομάδα «Τεχνολογία» του Ελληνικού 
Δικτύου Ορολογίας (https://ec.europa.eu/greece/el-diktyo_el), 
όπου προτάθηκε το δάνειο δρόνος. Με λεπτομερή ορολογική 
μελέτη του ερωτήματος ασχολήθηκε και το Γενικό Επιστημονικό 
Συμβούλιο (ΓΕΣΥ) της ΕΛΕΤΟ που κατέληξε, μέσω αναλυτικού 
σκεπτικού, στην υιοθέτηση του δανείου δρόνος, αλλά και στην 
εισαγωγή της νέας ρίζας δρον- στην ελληνική, με απόφασή του 
που αναγράφεται παρακάτω. 
Οι έννοιες τις οποίες αποδίδουν οι δύο αγγλικοί όροι unmanned 
aerial vehicle (UAV) και drone ως συνώνυμα, δίνονται από τους 
ακόλουθους (υπογραμμισμένους) ορισμούς: 
Αγγλικοί ορισμοί 
α. unmanned aerial vehicle (UAV) 

an aircraft piloted by remote control or onboard computers 
(https://en.oxforddictionaries.com/definition/uav) 

β. drone 
1. A male bee or wasp, which does not work but can fertilize 

the queen bee. 
2. (now rare) Someone who does not work; a lazy person, an 

idler. 
3. One who performs menial or tedious work; a drudge. 
4. A remotely controlled aircraft, an unmanned aerial vehicle 

(UAV). 
(https://en.wiktionary.org/wiki/drone#English) 

Ελληνικός ορισμός 
ανεπάνδρωτο αεροσκάφος που οδηγείται με τηλεχειρισμό ή 
από επινήιο υπολογιστή 

Χαρακτηριστικά της έννοιας 
α)  είναι όχημα / σκάφος  
β)  είναι ιπτάμενο όχημα / σκάφος  
γ)  πετάει στον αέρα / είναι αεροσκάφος 
δ)  είναι ανεπάνδρωτο / μη επανδρωμένο / δεν εχει πλήρωμα / 

δεν έχει πιλότο 
ε)  έχει αυτοδύναμη κίνηση / έχει δικό του κινητήρα ή κινητήρες / 

είναι αυτοκινούμενο 
στ)  συγκρατείται και κινείται στον αέρα με (τρεις ή 

περισσότερους) περιστρεφόμενους έλικες 
ζ)  εκτελεί κατακόρυφη απογείωση / προσγείωση 
η)  μπορεί να είναι τηλεκατευθυνόμενο, να οδηγείται από μακριά 

με τη βοήθεια κάμερας, αλλά μπορεί να είναι ρομπότ και να 
οδηγείται από ενσωματωμένο ηλεκτρονικό υπολογιστή 
(επινήιο υπολογιστή)  

θ)  παράγει έντονο χαρακτηριστικό ήχο / βόμβο 
ι)  η κίνησή του παρουσιάζει αναλογία με την κίνηση εντόμου 
ια)  εισχωρεί στον εναέριο χώρο δυσπρόσιτων περιοχών και 

κατοπτεύει / παρατηρεί / φωτογραφίζει  
ιβ)  μπορεί να εκτελέσει στρατιωτικές ή πολιτικές (νόμιμες ή 

παράνομες) αποστολές. 
Απόφαση του ΓΕΣΥ (Απόφαση αρ.1335/13-6-17) 
Μετά από εκτενή συζήτηση, κατά την οποία αναφέρθηκαν πολλοί 
υποψήφιοι όροι (όπως π.χ. ονόματα και άλλων (εκτός από 
κηφήνας, που έχει χρησιμοποιηθεί στα αγγλικά) ειδών του ζωικού 
βασιλείου, εντόμων ή πουλιών, που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν αναλογικά, το ΓΕΣΥ αποφασίζει τα ακόλουθα: 
 

                                                 
2  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
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α. Iσοδύναμος ελληνικός όρος για τον όρο unmanned aerial 
vehicle (UAV)  
Η απόδοση του οροσυνθετικού unmanned με το δίλεκτο «μη 
επανδρωμένος», αντιφατικό αντώνυμο του 
«επανδρωμένος», είναι απόλυτα αποδεκτή· πλην όμως, 
πάγια τακτική των ομάδων ορολογίας είναι – για λόγους 
γλωσσικής οικονομίας – να επιλέγονται μονολεκτικά 
αντώνυμα όταν αυτά ήδη υπάρχουν ή μπορούν να 
σχηματιστούν με τη χρήση κατάλληλων προθημάτων (π.χ. με 
το στερητικό α(ν)). Ειδικά για την περίπτωση, θα ήταν 
προτιμώμενο το μονολεκτικό «ανεπάνδρωτος», εάν δεν 
χρησιμοποιούνταν ήδη το «μη επανδρωμένος», οπότε το 
μονολεκτικό προτείνεται ως συνώνυμο. Η πρόταση, λοιπόν, 
του ΓΕΣΥ είναι:  
unmanned aerial vehicle (UAV) -> μη επανδρωμένο 
αεροσκάφος (ΜΕΑ), ανεπάνδρωτο αεροσκάφος 

β. Iσοδύναμος ελληνικός όρος για τον όρο unmanned aerial 
/ aircraft system (UAS)  
Επόμενη είναι, μετά το α. η πρόταση: 
unmanned aerial / aircraft system (UAS) -> σύστημα μη 
επανδρωμένου αεροσκάφους (ΣμηΕΑ), σύστημα 
ανεπάνδρωτου αεροσκάφους (ΣΑΝΑ), 

γ. Iσοδύναμος ελληνικός όρος για τον όρο drone 
Αναλογικά προς τον ξενόγλωσσο όρο, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ο βόμβος ( = μπούμπουρας), αλλά θα 
δημιουργεί προβλήματα κατά τη χρήση του η ομωνυμία με 
τον βόμβο ( = βούισμα), ως λαϊκότροπη επιλογή, όμως, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πανελληνίως γνωστό 
μπούμπουρας. 
Σε ό,τι αφορά το δάνειο δρόνος, αυτό έχει το μειονέκτημα του 
κάθε δανείου (πλήρης αδιαφάνεια), επειδή όμως είναι 
επιτυχώς προσαρμοσμένο στο ελληνικό κλιτικό σύστημα 
εύκολα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να αντικαταστήσει το 
απροσάρμοστο ντρόουν ή το απαράδεκτο (μέσα σε ελληνικά 
κείμενα) λατινόγραπτο drone. Με την υιοθέτησή του εισάγεται 
στα ελληνικά μια νέα ρίζα δρον-, η οποία μπορεί να 
αξιοποιηθεί παραπέρα, δίνοντας σύνθετα και παράγωγα, η 
ανάγκη των οποίων υπάρχει ήδη ή μπορεί να προκύψει, στο 
άμεσο μέλλον, με την ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα. Η 
πρόταση, λοιπόν, του ΓΕΣΥ είναι: 
drone -> δρόνος, μπούμπουρας 
Δυνατότητες για:  
παράγωγα: π.χ. δρον-ικός, δρον-ίζω, δρον-ισμός, ... 
και σύνθετα: δρονο-, -δρονος 
 
όπως στους όρους: 
drone system -> δρονοσύστημα, σύστημα 

δρόνου/δρόνων 
multi-drone -> πολύδρονος ( = που περιλαμβάνει πολλούς 

δρόνους) 
multi-drone system -> πολύδρονο σύστημα ( = σύστημα 

αποτελούμενο από πολλούς δρόνους) 
(https://www.lakeside-labs.com/portfolio/multi-uav-systems/)  

multi-drone -> πολυδρονικός  
( = που λειτουργεί με πολύδρονο σύστημα, που 
αφορά τη λειτουργία πολλών δρόνων) 

multi-drone platform -> πολυδρονικό πλατύβαθρο, 
πολυδρονική πλατφόρμα  
( = που λειτουργεί με πολύδρονο σύστημα / 
με πολλούς δρόνους)  

(http://cordis.europa.eu/project/rcn/206392_en.html) 
drone-borne -> δρονομεταφερόμενος  

( = που φέρεται πάνω σε δρόνο) 
drone-borne missile -> δρονομεταφερόμενο βλήμα 

 

2.   Διάφορα είδη δρόνου 
Ύστερα από εξέταση των ορισμών των εννοιών των διαφόρων 
ειδών δρόνου αποδόθηκαν τελικά και αυτές με τους ελληνικούς 
ισοδύναμους όρους του ακόλουθου πίνακα. 

 

Αγγλικός όρος Τελική επλογή ελληνικού όρου 
Unmanned Aerial 
Vehicle, UAV 

ανεπάνδρωτο αεροσκάφος,  
μη επανδρωμένο αεροσκάφος 

drone δρόνος 
multirotor πολυκινητήριος δρόνος, 

πολυελικόπτερο 
hexacopter εξακινητήριος δρόνος, 

εξαελικόπτερο 
octocopter οκτακινητήριος δρόνος, 

οκταελικόπτερο 
quadcopter τετρακινητήριος δρόνος, 

τετραελικόπτερο 
spyder αραχνοειδής δρόνος 
tricopter τριελικόπτερο 
V-tail διχάλουρος δρόνος 

 
3.   permaculture -> αεικαλλιέργεια 

Σχετικά με τη συζήτηση στην Ομάδα International Linguistic Watch 
του Φέισμπουκ για την ελληνική απόδοση του όρου permaculture, 
η έννοια του οποίου ορίζεται ως:  

permaculture 
noun 
the development of agricultural ecosystems 
intended to be sustainable and self-sufficient. 
"his forest garden is one of Britain's best models 
of permaculture" 

 
το ΓΕΣΥ απορρίπτει τον όρο περμακουλτούρα, που 
χρησιμοποιούν κάποιοι, και υιοθετεί την απόδοση:  

permaculture -> αεικαλλιέργεια 
Ως προς την «ορθότητα» της λέξης: 

Εκ πρώτης όψεως θα νόμιζε κανένας ότι το πρώτο συνθετικό 
«αει-» συντίθεται μόνο με επίθετο Ε ή ρήμα Ρ και παρέχει σύνθετο 
επίθετο που σημαίνει: αυτός που πάντοτε είναι κάτι (αεί+Ε) ή 
αυτός που πάντοτε κάνει ή παθαίνει κάτι (αει+Ρ) (αεικίνητος, 
αειπάρθενος, αειμακάριστος, ...). Μια διαχρονική αναδρομή, 
όμως, δείχνει ότι έχει χρησιμοποιηθεί και σύνθεση του «αει-» με 
ουσιαστικό που παρέχει σύνθετο ουσιαστικό δηλώνοντας την 
«αέναη διάρκεια» της έννοιας του ουσιαστικού. π.χ. τα ακόλουθα 
παραδείγματα από το Μέγα Λεξικό Δ. Δημητράκου: αειβλάστησις, 
αειβοηθήτρια, αειγενεσία, αειγεννητής, αειγονεύς, αειδουλεία, 
αειζωία, αεικινησία, αειμαχία, αειφυγία 

Κ.Β. 
 

«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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Συντάκτες φύλλου:  Κώστας Βαλεοντής, Μαρία Καρδούλη, Δημήτρης 

Παναγιωτάκος, Γιώργος Τσιάμας 
Εκδοτική Ομάδα:  Κώστας Βαλεοντής, Θεόφιλος Βαμβάκος, Γιώργος 

Τσιάμας, Μιχάλης Καραμιχάλης, Τάνια Βαλεοντή 
Τηλέφωνα:  6974321009, 210-8662069 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http://www.eleto.gr/gr/orogramma.htm  
Γίνονται δεκτές συνεργασίες. Απαραίτητες προϋποθέσεις τα κείμενα να 
είναι σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, σύντομα και έτοιμα για 
δημοσίευση δίχως να απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία. 
Τα δημοσιεύματα που προσυπογράφονται με αρχικά απηχούν τις 
προσωπικές απόψεις του/της συντάκτη/συντάκτριάς τους, το πλήρες 
όνομα του/της οποίου/οποίας περιλαμβάνεται στους συντάκτες του 
εκάστοτε φύλλου. 
Τα θέματα των άρθρων της «ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ» έχουν συζητηθεί στο 
ΓΕΣΥ και η δημοσίευση γίνεται ύστερα από απόφασή του. 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή κειμένων του «Ο» με 
την υποχρέωση αφενός να αναφέρεται η πηγή των κειμένων και 
αφετέρου, προκειμένου περί ολόκληρων άρθρων, να εξακολουθήσουν 
αυτά να διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς καμιά 
δέσμευση· σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται άδεια της ΕΛΕΤΟ. 

 
 
 



 

ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ
 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society for Terminology (ELETO)

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) 
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Τα νέα καταστατικά όργανα 
της ΕΛΕΤΟ 

μετά τις αρχαιρεσίες της 7ης Μαΐου 2018 
Κατά τη Γενική Συνέλευση της ΕΛΕΤΟ (που πραγματοποιήθηκε 
στις 21/3/2018 υπό την άψογη προεδρία του Φυσικού-Ηλεκτρονικού 
Κώστα Ριζιώτη, ιδρυτικού μέλους της ΕΛΕΤΟ, εγκριθηκαν και 
έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα «Άλλες εκδηλώσεις» 
(http://www.eleto.gr/gr/otherevents.htm): 

–  ο ετήσιος Απολογισμός Πεπραγμένων του ΔΣ για το 2017 
(http://www.eleto.gr/download/OtherEvents/2018-03-
21_GA2018-BoardAnnualReport.pdf)  και 

–  ο ετήσιος Απολογισμός Εργασιών Ορολογίας του Γενικού 
Επιστημονικού Συμβουλίου (ΓΕΣΥ) 
(http://www.eleto.gr/download/OtherEvents/2018-03-
21_GA2018_GESY-Report.pdf), 

και εξελέγη η Εφορευτική Επιτροπή η οποία αποτελείται από τα 
μέλη: 

–  Αλέξη Αλεξόπουλο, 
–  Κώστα Ριζιώτη και 
–  Δημήτρη Μουτάφη 

η οποία διεξήγαγε τις προβλεπόμενες ανά τριετία Αρχαιρεσίες της 
ΕΛΕΤΟ τη Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018, ώρες 17:00 ως 20:00, στα 
γραφεία της ΕΛΕΤΟ, Λεωφ. Συγγρού 63, Αθήνα. 

Με τις αρχαιρεσίες εξελέγησαν τα εννέα (9) μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου (από τα οποία τα 7 είναι τακτικά και τα 2 είναι 
αναπληρωματικά) και τα τρία (3) μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής. 

Σύμφωνα με το Καταστατικό, όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου είναι ταυτόχρονα και μέλη του νέου Γενικού 
Επιστημονικού Συμβουλίου (ΓΕΣΥ), του οποίου μέλη είναι και οι 
εκπρόσωποι των συλλογικών μελών της ΕΛΕΤΟ. 

Μετά τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, τα 
καταστατικά όργανα της ΕΛΕΤΟ – για την τριετία 2018–2021 – 
έχουν ως εξής: 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν τα μέλη: 

Πρόεδρος: Κώστας Βαλεοντής 
Φυσικός-Ηλεκτρονικός, πρώην στέλεχος ΟΤΕ, 
Υπεύθυνος Ομάδων Ορολογίας (ΜΟΤΟ, 
ΤΕ48/ΟΕ1 κ.ά.) 

Αντιπρόεδρος: Άννα Λάμπρου-Γκόνου 
Χημικός, πρώην στέλεχος ΚΔΕΠ (ΔΕΗ)  
& Διεύθ. Διεθν. Σχέσεων ΥΒΕΤ 

Γενικός  
Γραμματέας: 

Γιώργος Τσιάμας 
Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος,  
πρώην στέλεχος ΟΤΕ 

 
Αναπλ. Γεν. 
Γραμματέας: 

Παναγιώτης Κριμπάς 
Αναπλ. Καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης (ΔΠΘ) 

Ταμίας: Διονύσης Γιαννίμπας 
Φιλόλογος-Μεταφραστής, Ορολόγος 

Βοηθός Ταμία: Μαβίνα Πανταζάρα 
Γλωσσολόγος ΕΚΠΑ, Επίκουρη καθηγήτρια, 
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ 

Σύμβουλος: Μαρία Καρδούλη 
Φιλόλογος, Καθηγήτρια ΕΣΔΔ,  
Διδάξασα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

Αναπληρ. 
Σύμβουλοι: 

Σπύρος Δόικας 
Μεταφραστής, Διαχειριστής της διαδικτυακής 
πύλης μεταφραστών Translatum.gr 

 Νίκος Καρράς  
Γεωλόγος-Παλαιοντολόγος, ΙΓΜΕ, Σύνδεσμος 
ΕΛΕΤΟ-ΕΓΕ (Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας) 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Το Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο (ΓΕΣΥ) περιλαμβάνει τα 
εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσώπους των 
Συλλογικών Μελών της ΕΛΕΤΟ. Σήμερα στο ΓΕΣΥ συμμετέχουν 
τα ακόλουθα μέλη: 
 
Πρόεδρος: Κώστας Βαλεοντής 
Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Κριμπάς 
Γραμματέας: Γιώργος Τσιάμας 
Σύμβουλοι: Άννα Λάμπρου-Γκόνου 
 Διονύσης Γιαννίμπας 
 Μαβίνα Πανταζάρα 
 Μαρία Καρδούλη  
Αναπλ. 
Σύμβουλοι: 

 
Σπύρος Δόικας 

 Νίκος Καρράς 
Εκπρόσωποι 
Συλλ. Μελών: 

 
Κατερίνα Τοράκη 
Χημ. Μηχανικός, πρώην στέλεχος ΤΕΕ, 
Συντονίστρια της επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ21 

 Δημήτρης Παναγιωτάκος 
Μαθηματικός, Αναλυτής Η/Υ, πρώην στέλεχος 
ΟΑΕΔ  
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ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η σημερινή Ελεγκτική Επιτροπή είναι: 
 Πρόεδρος: Σπύρος Βουλόδημος 

Μηχανολ. Ηλεκτρολόγος, πρώην στέλεχος ΟΤΕ 
 Μέλη: Δημήτρης Παναγιωτάκος 

Μαθηματικός, Αναλυτής Η/Υ, πρώην στέλεχος ΟΑΕΔ 
 Νίκος Κωνσταντακάκης 

Βιομηχαν. ψυχολόγος, πρώην στέλεχος ΟΤΕ 
 
Επίσης, για την επόμενη τριετία (2018–2021) θα είναι σε ισχύ η 
Εφορευτική Επιτροπή, η οποία διεξήγαγε τις αρχαιρεσίες και την 
οποία αποτελούν οι: 

Πρόεδρος: Αλέξης Αλεξόπουλος  
οικονομολόγος, πρώην στέλεχος ΟΤΕ 

Μέλη: Κώστας Ριζιώτης 
Φυσικός-Ηλεκτρονικός, πρώην στέλεχος ΟΤΕ 

 Δημήτρης Μουτάφης  
Μεταφραστής – Διοίκηση Επιχειρήσεων 

και ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Κώστας Ριζιώτης, 
Φυσικός-Ηλεκτρονικός, πρώην στέλεχος ΟΤΕ. 

Κ.Β. 
 

Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με την Ορολογία 

(Διαρκής Κατάλογος του «Ο») 
Ο κατάλογος Συνεδρίων/Συμποσίων/Σεμιναρίων που δημοσιεύεται 
παρακάτω περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν σχέση με Ορολογία 
και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, ή έχουν πρόσφατα 
διεξαχθεί, καθώς και άλλα ορολογικά νέα. Η πληροφόρηση του «Ο» 
για τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή 
ηλεκτρονική ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές 
Κέντρο Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/), 
και από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-
aet.net ), των οποίων η ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 
1. Εργομήγυρη Workshop III Terminology Management for 

Translation Memories (2nd Edition) της IULATERM,  
4 Απριλίου – 16 Μαΐου 2018. Πληροφορίες: https://www.upf. 
edu/web/terminologiaonline/inscripciones 

2. Διεθνές Συνέδριο "Terminology research in musicology and the 
humanities" Zagreb, 25 – 26 May 2018. 
http://conmusterm.eu/article/international-conference-2018-
terminology-research-in-musicology-and-the-
humanities/29/?ct=t(EAFT_Newsletter_84) 

3. Διεπιστημονικό Συμπόσιο «Πώς Μαθαίνει ο Εγκέφαλος; 
(ΠΜΕ)», Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1-3 Ιουνίου 2018. 
Πληροφορίες: 
(http://pme.conf.uoi.gr/)  

4. TOTh 2018 - Terminology & Ontology: Theories and 
applications, στο Savoie Mont-Blanc University (Chambéry, 
France), 7-8 Ιουνίου 2018. – Εκπαιδευτική συνεδρία 5–6 
Ιουνίου με θέμα: The contribution of Linguistics to Terminology 

5. CINEO, 4-6 July 2018, Lyon 2 University France 
(https://termcat.us10.list-manage.com/track/click?u=7cd8149 
438b3eb88893ce2987&id=9249d64a60&e=f7b56cb749)  

6. Θερινό Σχολείο Ορολογίας TSS 2018 (Terminology Summer 
School, 9–13 Ιουλίου, Βιέννη, Αυστρία) (Πληροφορίες: 
http://www.termnet.org/english/events/tss_2018/index.php). 

7. First International Conference in Terminology, 14-16 September 
Tbilisi, Georgia    

8. Συνέδριο: International Terminology: Translation and 
Standardization, 5-7 October, 2018, Tbilisi (Georgia) (Ιστότ.: 
http://gashol.ge/index.php?lang=en) 

9. 9η Σύνοδος Κορυφής για την Ορολογία (IX EAFT Terminology 
Summit), με θέμα Making, Managing, Measuring Terminology 
In the pursuit of Quality η οποία θα πραγματοποιηθεί στην πόλη 
San Sebastian, Basque Country, στις 22-23 Νοεμβρίου 2018 

10. I Congreso internacional “Traducción y sostenibilidad cultural: 
sustrato, fundamentos y aplicaciones 28-30 November 
Salamanca Spain 

Κ.Β. 

Λεξιλόγιο νέας εποχής 
(Καλείται το ΓΕΣΥ να υιοθετήσει ελληνικούς ισοδύναμους όρους) 

digital amnesia 
Με τον όρο αυτό περιγράφεται ένα ιδιότυπο είδος αμνησίας, η 
οποία έχει ενσκήψει τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της ευρείας 
διάδοσης έξυπνων συσκευών. Οι δυνατότητες των εν λόγω 
συσκευών έχουν καταστήσει άχρηστη κάθε είδους απομνημόνευση 
με αποτέλεσμα να έχουμε ξεχάσει πώς να θυμόμαστε. 
Παραδείγματα: δεν θυμόμαστε κανέναν αριθμό τηλεφώνου καθώς 
τους έχουμε αποθηκεύσει στη μνήμη του κινητού μας, ενώ με μία 
αναζήτηση στις κατάλληλες μηχανές (Google) μπορεί κανείς να 
βρει απάντηση σε όλα τα ερωτήματά του. 
farecasting 
Θα λέγαμε ελληνικά «αεροναυλοπρόβλεψη» με τη διευκρίνιση ότι 
άλλοι την κάνουν για εμάς που ψάχνουμε ένα φθηνό αεροπορικό 
εισιτήριο. Η λέξη αυτή συνοδεύεται από διαδικτυακές εφαρμογές 
(GoogleFlights, Flur, Kayak και Hopper). Οι εφαρμογές αυτές 
χρησιμοποιούνται με βάση εξελιγμένα μαθηματικά μοντέλα για να 
δίνουν και πρόβλεψη αν η τιμή του εισιτηρίου είναι καλή και αν 
υπάρχει πιθανότητα να αλλάξει. 
LDSD disk (Low Density Supersonic Decelerator disk) 
Είναι ένα σκάφος σε σχήμα ιπτάμενου δίσκου που κατασκεύασε 
και δοκιμάζει η NASA. Σε πρώτη φάση θα μεταφέρει εξοπλισμό 
στο Διάστημα και στο μέλλον θα μπορεί να μεταφέρει και 
ανθρώπους σε άλλους πλανήτες. 
parcel copter 
Η Amazon είναι η πρώτη που εισήγαγε την ιδέα της παράδοσης 
πακέτων κατ’ οίκον με drones. 
Και άλλες εταιρείες με τελευταία τον κολοσσό των υπεραγορών 
Walmart έχουν ζητήσει ανάλογες άδειες, ενώ το Κογκρέσο πιέζει 
την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπλοΐας να ενσωματώσει τα 
πολιτικά μη επανδρωμένα συστήματα αεροπλοΐας στο σύστημα 
του Εθνικού εναέριου χώρου. 
shade balls 
Η αντίστοιχη ΕΥΔΑΠ του Λος Άντζελες στη δοκιμαζόμενη από την 
ξηρασία πολιτεία της Καλιφόρνιας σκόρπισε 96 εκατ. μαύρα 
πλαστικά μπαλάκια στην επιφάνεια της μεγαλύτερης δεξαμενής 
πόσιμου νερού της πόλης. Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι έτσι 
προστατεύουν το νερό γιατί μειώνεται η εξάτμισή του ενώ 
εμποδίζεται η ανάπτυξη φυκών, βακτηρίων και επιβλαβών 
χημικών αντιδράσεων. 
spencer 
Στο τεράστιο και πολυσύχναστο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ, στο 
Σκίπχολ, έκανε την εμφάνισή του το πρώτο μέλος του στόλου του 
spencer, ενός προγράμματος για τη χρήση ρομπότ ως «συνοδού 
εδάφους» σε αεροδρόμια. Ρόλος της έξυπνης μηχανής είναι να 
κυκλοφορεί μέσα στο αεροδρόμιο και να δίνει χρήσιμες 
πληροφορίες στους επιβάτες. Το ρομπότ που έχει 
προγραμματιστεί να είναι πολύγλωσσο θα μπορεί ακόμα να κάνει 
παρέα σε κάποιον που έχασε την πτήση του και έπρεπε να 
περιμένει την επόμενη. 
SSBDS (Stand off Suicide Bomber Detection System) 
Λίγες ημέρες μετά τις τρομοκρατικές ενέργειες στο Παρίσι, ο 
αμερικανικός στρατός αναπτύσσει ένα νέο προηγμένο σύστημα 
εντοπισμού εκρηκτικών υλών. Το σύστημα αυτό θα μπορεί να 
εντοπίζει από μεγάλη απόσταση ακόμη και τα «γιλέκα» τα οποία 
φορούν οι βομβιστές αυτοκτονίας συμβάλλοντας στην έγκαιρη 
εξουδετέρωση μιας απειλής. Θα μπορεί να τοποθετηθεί σε 
σταθερά σημεία (κτίρια, κολώνες, σταθμούς τρένων, γήπεδα κ.ά.) 
αλλά και να ενσωματωθεί σε φορητές συσκευές. 
trakkies 
Είναι μικρή συσκευή που τοποθετείται επάνω σε άλλες συσκευές ή 
διάφορα αντικείμενα (κινητά τηλέφωνα, κλειδιά, πορτοφόλια, 
τσάντες κ.ά.). Αν κάποιος ξεκινήσει να φύγει χωρίς να πάρει μαζί 
του το αντικείμενο πάνω στο οποίο είναι τοποθετημένο, το trakkies 
αρχίζει να παράγει έναν ήχο ενώ συγχρόνως αναβοσβήνει 
(λαμπάκια LED φροντίζουν γι’ αυτό). 
Ugly food but good 
Το 2015, με αφορμή και τη Διάσκεψη στο Παρίσι, έγινε πλέον 
παγκόσμια γνωστό το κίνημα για την κατανάλωση τυριών, 
φρούτων και λαχανικών που δεν είναι χαλασμένα αλλά δεν είναι 
και ομοιόμορφα, άμεμπτα. Αν δεν τα πετούσαμε, θα 
εξοικονομούσαμε 210 εκατ. τόνους τροφής και θα γλυτώναμε 
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περίπου ένα εκατομμύριο τόνους εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
τον χρόνο. 
Πηγή: 
ΒΗΜΑ science, Κυριακή 3/1/16, «Λεξικό για το 2016», Βενιού 
Ειρήνη, Γαλδαδάς Αλκης, Λαΐνας Θοδωρής, Σουφλέρη 
Ιωάννα Α.,Φαφούτη Λαλίνα. Το πλήρες άρθρο: 
(http://www.tovima.gr/science/article/?aid=765671&wordsinarticle=
%CE%9B%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%
CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%202016) 

Δ.Π. 
 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

1
PT έλα κι εσύ 

 

1.   Ορισμοί των εννοιών «brand», 
«branding», «trademark», «brand name» 

και ελληνικοί ισοδύναμοι όροι 
Η απάντηση που δόθηκε στο ερώτημα που έθεσε η Τριανταφυλλιά 
Διαμαντή, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΕΑΠ, για επιστημονικούς 
ορισμούς των εννοιών «brand» και «branding», βασίστηκε σε 
επιγραμμικές πηγές των αγγλικών ορισμών: 
α. brand 

unique design, sign, symbol, words, or a combination of these, 
employed in creating an image that identifies a product and 
differentiates it from its competitors 
Legal name for a brand is trademark and, when it identifies or 
represents a firm, it is called a brand name. 
(http://www.businessdictionary.com/definition/brand.html)  

β. branding 
the process involved in creating a unique name and image for a 
product in the consumers' mind, mainly through advertising 
campaigns with a consistent theme 
Branding aims to establish a significant and differentiated 
presence in the market that attracts and retains loyal customers. 
(http://www.businessdictionary.com/definition/branding.html)  

γ. trademark 
distinctive design, graphics, logo, symbols, words, or any 
combination thereof that uniquely identifies a firm and/or its goods 
or services, guarantees the item's genuineness, and gives it 
owner the legal rights to prevent the trademark's unauthorized 
use 
(http://www.businessdictionary.com/definition/trademark.html)  

δ. brand name 
word(s) that identify not only a product but also its manufacturer 
or producer, such as Apple, Coca Cola, IBM, Mercedes, Shell, 
Sony, Toyota 
(http://www.businessdictionary.com/definition/brand-name.html)  

Όσο για τους ισοδύναμους όρους, αυτοί είναι σύμφωνοι με τις 
αποδόσεις των όρων αυτών στη Βάση TELETERM: 
 

brand ονοματόσημο, εμπορικό όνομα, μάρκα 
branding ονοματοσήμανση,  

αποτύπωση εμπορικού ονόματος 
brand name εμπορικό όνομα 
trademark εμπορικό σήμα 

 
2.  Συναρτήσεις και τελεστές 

Ύστερα από λεπτομερή εξέταση της ηλ-αλληλογραφίας του 
προέδρου με τον καθ. Κώστα Ευσταθίου (ΕΚΠΑ), το ΓΕΣΥ 
υιοθέτησε τις ακόλουθες ισοδυναμίες όρων: 

step function -> συνάρτηση βαθμίδας, βαθμιδωτή 
συνάρτηση, βηματική συνάρτηση 

gradient (σύντ. grad, σύμβολο ) -> βαθμίδα, κλίση 
impulse -> παλμώθηση 
impulse response function -> συνάρτηση παλμωθητικής 

απόκρισης, συνάρτηση απόκρισης παλμώθησης 

                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

divergence (σύντ. div, σύμβολο ·) -> απόκλιση 
curl (σύμβολο x) -> στροβιλισμός 
del (τελεστής )-> ανάδελτα 
nabla (σύμβολο ) -> ανάδελτα 
del squared (τελεστής/σύμβολο 2) -> ανάδελτα (στο) 

τετράγωνο, λαπλασιανή 
 

3.   Τα αγγλικά replicate, duplicate, triplicate 
σε όρους, 

ως επίθετα, ουσιαστικά και ρήματα 
Μετά την εξέταση εκτεταμένης σχετικής ηλ-αλληλογραφίας του 
προέδρου με τον καθ. Κώστα Ευσταθίου (ΕΚΠΑ), το ΓΕΣΥ 
υιοθέτησε τις ακόλουθες ισοδυναμίες όρων: 
replicate (adj.) -> πανόμοιος 
duplicate / triplicate / replicate sample, replicate (n.) -> 

πανόμοιο δείγμα  (ένα από δύο, τρία ή πολλά, 
συνολικά, δείγματα) 

duplicate / triplicate / replicate measurement, replicate (n.) -> 
πανόμοια μέτρηση  (μία από δύο, τρεις ή πολλές, 
συνολικά, μετρήσεις) 

replicate (v. tr.) -> πανομοιώνω 
replication (n.) -> πανομοίωση  
replication of experiments -> πανομοίωση πειραμάτων 
replication of sampling -> πανομοίωση δειγματοληψίας 
replication of samples -> πανομοίωση δειγμάτων 
replication of measurements -> πανομοίωση μετρήσεων 
replicated (p.p.) -> πανομοιωμένος ( = που έχει καταστεί 

πανόμοιος), πανόμοιος 
replicated samples -> πανομοιωμένα δείγματα,  

πανόμοια δείγματα 
Το επίθετο «όμοιος» κρίθηκε ότι δεν αποδίδει το αγγλικό επίθετο 
«replicate»· το αδυνατίζει διότι αποδίδει το επίθετο «similar» και 
μπορεί να προκαλέσει σύγχυση.  
Χαρακτηριστικό παράδειγμα σύγχυσης: δύο δείγματα που έχουν τη 
μορφή πλακιδίων από ένα υλικό και είναι όμοια τρίγωνα με 
διαφορετικό μέγεθος (εμβαδόν) μπορούν να θεωρηθούν όμοια 
αλλά δεν είναι replicate samples. Ενώ με τον νεολογισμό 
πανόμοια μπορεί να καλυφθεί και το να έχουν και ίδιο εμβαδόν 
(δηλαδή τα δείγματα αυτά ως τρίγωνα θα είναι και ίσα.). 
 

4.  Τέσσερα είδη τεκμηρίων (evidence) 
Ύστερα από εξέταση σχετικής ηλ-αλληλογραφίας του προέδρου με 
τα μέλη του ΓΕΣΥ – και μέλη της επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ21 – 
Κ. Τοράκη και Π. Κριμπά για τα ακόλουθα τέσσερα είδη της 
έννοιας «evidence», το ΓΕΣΥ υιοθετεί τους όρους: 

anecdotal evidence ->  ανεπίσημα τεκμήρια,  
ανέκδοτα τεκμήρια 

inferred evidence -> συναγόμενα τεκμήρια 
solicited evidence -> επικλητά τεκμήρια 
observed evidence-> παρατηρούμενα τεκμήρια 

 

5.  Όροι από τίτλους Διεθνών και 
Ευρωπαïκών Προτύπων 

Εγκρίθηκαν οι ελληνικές αποδόσεις (για λογαριασμό του ΕΛΟΤ) 
των τίτλων των Διεθνών Προτύπων IEC100/2815/CDV, 
100/2817/CDV (IEC 63029) και του Ευρωπαϊκού Προτύπου ETSI 
TS 103 463 και υιοθετήθηκαν οι περιεχόμενοι σ’ αυτούς τεχνικοί 
όροι, οι οποίοι αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας όρων 
Αγγλικός όρος Ελληνικός όρος 

multimedia vibration 
audio system 

πολυμεσικό ηχοσύστημα 
δόνησης 

audio characteristic ακουστικό χαρακτηριστικό 
audio actuator ηχοεκκινητής 
pinna-conduction πτερυγιακή αγωγή 
audio system ηχοσύστημα, σύστημα ήχου 
video system βιντεοσύστημα, σύστημα βίντεο 
multimedia system πολυμεσικό σύστημα, σύστημα 

πολυμέσων 
audio equipment ηχοεξοπλισμός, εξοπλισμός ήχου 
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video equipment βιντεοεξοπλισμός, εξοπλισμός 
βίντεο 

multimedia equipment πολυμεσικός εξοπλισμός, 
εξοπλισμός πολυμέσων 

multimedia e-
publishing 

πολυμεσικές ηλεκτρονικές 
εκδόσεις, πολυμεσικές ηλ-
εκδόσεις 

e-book ηλεκτρονικό βιβλίο, ηλ-βιβλίο 
image-based e-books εικονοπαγές ηλεκτρονικό βιβλίο, 

εικονοπαγές ηλ-βιβλίο 
raster-graphics  γραφικά ψηφιδοπλέγματος 
key performance 
indicator 

κλειδιακός δείκτης επίδοσης 

digital multiservice city ψηφιακή πολυυπηρεσιακή πόλη 
sustainable digital 
multiservice city 

διατηρήσιμη ψηφιακή 
πολυυπηρεσιακή πόλη 

 

6.  e-reader, e-book reader, e-book device 
Εξετάζεται η συζήτηση που έγινε στο Translatum για την έννοια 
«e-reader, e-book reader, e-book device”. Ύστερα από 
συζήτηση, για αποφυγή σύγχυσης με την έννοια “ηλεκτρονικό 
αναγνωστήριο” (χώρος), το ΓΕΣΥ κατέληξε στην πρόταση: 
e-reader, e-book reader, e-book device -> ηλ-ανάγνωστρο, 

ηλεκτρονικό ανάγνωστρο 

7. Τεχνήματα και τεχνουργήματα 
Εξετάζεται σχετική συζήτηση που έγινε στο Φέισμπουκ και τα 
αντίστοιχα λήμματα από τα λεξικά Δ. Δημητράκου και 
Γ. Μπαμπινιώτη και υιοθετούνται οι προταθέντες ακόλουθοι όροι: 

gadget -> τέχνημα 
artifact -> τεχνούργημα (ήδη εν χρήσει, βλ. Βάση TELETERM) 
 

8. Κυριολέκτης 
Η απάντηση στο ερώτημα της κας Πηνελόπης Φραντζή, σχετικά 
με το αν υπάρχει λέξη κυριολέκτης ήταν:  
 
Εφόσον υπάρχει ο «λέκτης», π.χ. Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ: 

 

και υπάρχουν σχηματισμοί όπως: ψήφος + -λέκτης > 
ψηφολέκτης, είναι επιτρεπτός ο σχηματισμός: κύριος + -λέκτης > 
κυριολέκτης 
Με αναζήτηση, όμως, στο Ίντερνετ, βρέθηκε το κείμενο «Thesaurus 
Linguae Graecae» του Henrico Stephano (στην ιστοσελίδα: 
https://arrow.latrobe.edu.au/store/3/4/9/2/9/public/10_B1659499xV1
_1-156.pdf .  
Στη σελίδα 151 – 152 αυτού, υπάρχει υποσημείωση, στην οποία 
αναφέρεται ρήμα κυριολεκτώ και ουσιαστικό κυριολέκτης. 

9. webinar -> ιστοσεμινάριο 
Συχνά πλέον τα σεμινάρια στον κυβερνοχώρο, στον Παγκόσμιο 
Ιστό (WorldWide Web), τα webinars (< web (sem)inars). 
Yιοθετείται η ισοδυναμία όρων: 

webinar -> ιστοσεμινάριο ( < ιστ-ός + -ο- + σεμινάριο) 

10. fake news -> ;  
Για το θέμα της απόδοσης του όρου fake news που έθεσε η 
Κ. Τοράκη, ο οποίος έχει ανακηρυχθεί στην ΙΑΤΕ ως όρος της 
εβδομάδας, συζητήθηκε και στο ΕΔΟ, χωρίς να έχει κλείσει η 
συζήτηση ακόμη. Η τελική πρόταση της ΕΛΕΤΟ, μέσω του 
προέδρου της, στη συζήτηση εκείνη είναι ο διαχωρισμός μεταξύ δύο 
εννοιών με το ακόλουθο σκεπτικό:  
Ο όρος fake news άλλοτε είναι συνώνυμος με τον όρο false news 
(απλώς ψευδείς ειδήσεις) και άλλοτε σημαίνει τις σκόπιμα 
κατασκευασμένες ψευδείς ειδήσεις. Για την ελληνική γλώσσα, οι 
έννοιες «αληθής», «ψευδής», «πλαστός», «χαλκευμένος» δεν 
έχουν καμιά αμφισημία. ούτε συγχέονται μεταξύ τους. 
Οι πλαστές (ή χαλκευμένες) ειδήσεις είναι πάντα ψευδείς 
ειδήσεις, ενώ οι ψευδείς ειδήσεις δεν είναι πάντα πλαστές.  
Δηλαδή πρόκειται για δύο διαφορετικές έννοιες, η σχέση των 
οποίων είναι σχέση ειδογονική (γένους – είδους). Για την Ορολογία 
τα συνώνυμα είναι πάντοτε ταυτόσημα. Εάν, λοιπόν, ο ίδιος όρος 
(fake news) αποδίδει άλλοτε τη μία έννοια και άλλοτε την άλλη, τότε 

στον ορολογικό πόρο (γλωσσάριο, βάση όρων κτλ.) πρέπει να 
δημιουργηθούν δύο λήμματα, ένα για κάθε έννοια: 
1. fake news 1 (συνώνυμο: false news) -> ψευδείς ειδήσεις 
2. fake news 2  -> πλαστές ειδήσεις, χαλκευμένες ειδήσεις 
Και φυσικά, ο μεταφραστής θα κρίνει ποια από τις δύο έννοιες έχει 
στο κείμενό του. 

11.   Τα παράγωγα επίθετα Χ-ώδης 
Με αφορμή σχετικό ηλ-μήνυμα του Νίκου Καρρά για την κατάληξη 
-ώδης, εγκρίνεται από το ΓΕΣΥ, για εφαρμογή σε τωρινή και/ή 
μελλοντική χρήση στην γεωλογική ορολογία και όχι μόνο, η 
ακόλουθη πρόταση:  

Τα παράγωγα επίθετα Χ-ώδης (όπου Χ = ουσιαστικό) 
έχουν (από παλιά) κυρίως δύο σημασίες:  
α) ταυτίζονται με τα επίθετα Χ-ειδής και εναλλάσσονται με 
αυτά στη χρήση  
β) εκφράζουν αφθονία από Χ (π.χ. ακανθώδης, 
θορυβώδης, αφρώδης) 

Ωστε: 
Προκειμένου για γεωλογική ορολογία, εάν οι αποθέσεις έχουν 
στοιχεία που μοιάζουν με πάγο/παγετό/παγετώνα μπορούν να 
αποδοθούν ως παγετώδεις. Εάν, όμως, οι αποθέσεις οφείλονται 
σε παγετώνες / έχουν δημιουργηθεί από παγετώνες, τότε είναι: 
παγετωνικές ή παγετωνογενείς και όχι παγετώδεις. 

12.   Όροι που προτάθηκαν στο ΕΔΟ και 
εγκρίθηκαν από το ΓΕΣΥ  

α.  bird baffler 
Εξετάζεται αναλυτικά η εκτεταμένη συζήτηση που είχε γίνει στη 
Βικιομάδα Φυσικοί πόροι του ΕΔΟ για τον όρο bird baffler. 
Μετά από τη συζήτηση, η μεταφράστρια που είχε θέσει το ερώ-
τημα επέλεξε τελικά τον όρο πέτασμα απώθησης πτηνών. Σε 
τέσσερις συνομιλητές του ΕΔΟ (συμπεριλαμβανομένου και του 
Προέδρου) άρεσε και η μονολεκτική απόδοση: πτηνοφράκτης 
η οποία αυτός πρότεινε να μπει στην ΙΑΤΕ τουλάχιστον ως 
συνώνυμο...  
Το ΓΕΣΥ συμφωνεί με την πρόταση του Προέδρου στο ΕΔΟ: 

bird baffler πέτασμα απώθησης πτηνών, πτηνοφράκτης 
β.   data silo 
Υιοθετούνται οι όροι της ελληνικής απόδοσης του αγγλικού όρου 
data silo και συναφών όρων που προτάθηκαν στην βικιομάδα 
Τεχνολογία του ΕΔΟ:  

 data silo -> σιρός δεδομένων, σιλό δεδομένων 
 silo data { v.} -> ενσιρώνω δεδομένα 
 data siloing -> ενσίρωση δεδομένων 
 siloed data -> ενσιρωμένα δεδομένα 

Κ.Β. 
 

«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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Συντάκτες φύλλου:  Κώστας Βαλεοντής, Δημήτρης Παναγιωτάκος 
Εκδοτική Ομάδα:  Κώστας Βαλεοντής, Θεόφιλος Βαμβάκος, Γιώργος 

Τσιάμας, Μιχάλης Καραμιχάλης, Τάνια Βαλεοντή 
Τηλέφωνα:  6974321009, 210-8662069 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http://www.eleto.gr/gr/orogramma.htm  
Γίνονται δεκτές συνεργασίες. Απαραίτητες προϋποθέσεις τα κείμενα να 
είναι σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, σύντομα και έτοιμα για 
δημοσίευση δίχως να απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία. 
Τα δημοσιεύματα που προσυπογράφονται με αρχικά απηχούν τις 
προσωπικές απόψεις του/της συντάκτη/συντάκτριάς τους, το πλήρες 
όνομα του/της οποίου/οποίας περιλαμβάνεται στους συντάκτες του 
εκάστοτε φύλλου. 
Τα θέματα των άρθρων της «ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ» έχουν συζητηθεί στο 
ΓΕΣΥ και η δημοσίευση γίνεται ύστερα από απόφασή του. 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή κειμένων του «Ο» με 
την υποχρέωση αφενός να αναφέρεται η πηγή των κειμένων και 
αφετέρου, προκειμένου περί ολόκληρων άρθρων, να εξακολουθήσουν 
αυτά να διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς καμιά 
δέσμευση· σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται άδεια της ΕΛΕΤΟ. 

 
 



 

ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ
 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society for Terminology (ELETO)

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) 
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Ο ιστότοπος της ΕΛΕΤΟ 
εμπλουτίζεται συνεχώς 

Ο ιστότοπος της ΕΛΕΤΟ (www.eleto.gr) κλείνει εφέτος τα 11 χρόνια 
του. Μερίμνη του προέδρου της ΕΛΕΤΟ ο ιστότοπος εμπλουτίζεται 
συνεχώς με νέο υλικό από τις δραστηριότητες της ΕΛΕΤΟ, των 
Συμβουλίων της και των συλλογικών μελών της. 

Παραπλεύρως, φαίνεται η δομή του 
ιστοτόπου με τις κύριες ιστοσελίδες 
του. Το μέγεθος του ιστοτόπου, 
σήμερα, είναι 1,07 GB. 
Εκτός από τις ιστοσελίδες γνωρι-
μίας με την ΕΛΕΤΟ (ιστορικό, 
καταστατικό, διοίκηση, μέλη κτλ.), οι 
σημαντικότερες ιστοσελίδες είναι 
στις ενότητες: 
– Εκδηλώσεις της ΕΛΕΤΟ 
– Άρθρα–Βιβλία–Εκδόσεις 
– Υπηρεσίες ορολογίας που προσ-
   φέρει η ΕΛΕΤΟ 
και  
– Συνεργασία με άλλους φορείς. 

Στην ενότητα «Εκδηλώσεις της 
ΕΛΕΤΟ» περιλαμβάνονται: 
α. η ιστοσελίδα των συνδέσμων 
προς τις αποκλειστικές ιστοσελίδες 
οι οποίες περιλαμβάνουν όλα τα 
έγγραφα που αφορούν τα βήματα 
της διοργάνωσης των 11 συνεδρί-
ων «Ελληνική Γλώσσα και Ορολο-
γία» από το 1997 μέχρι σήμερα, 
καθώς και του Διημέρου Ορολογίας 
του 1992 
β. η ιστοσελίδα «Άλλες εκδηλώ-
σεις», στην οποία έχουν αναρτηθεί 
και αναρτώνται κείμενα που αφο-
ρούν όλες τις άλλες εκδηλώσεις 
πλην των συνεδρίων «Ελληνική 
Γλώσσα και Ορολογία» (άλλες 
συνεδριακές εκδηλώσεις, ομιλίες, 
γενικές συνελεύσεις της ΕΛΕΤΟ, 
εκδηλώσεις κοπής της πίτας κ.ά.). 

Στην ενότητα «Άρθρα–Βιβλία–
Εκδόσεις» περιλαμβάνονται: 
α. η ιστοσελίδα των ανακοινώσεων 
των συνεδρίων «Ελληνική Γλώσσα 
και Ορολογία», στην οποία έχουν 
αναρτηθεί τα κείμενα όλων των 
ανακοινώσεων 

 

β. η ιστοσελίδα «Κείμενα άρθρων ή συγγραμμάτων γλώσσας και 
Ορολογίας», όπου έχουν αναρτηθεί επιλεγμένα άρθρα, 
συγγράμματα και κείμενα ομιλιών (μελών ή μη μελών της 
ΕΛΕΤΟ) που αφορούν γλώσσα και/ή Ορολογία 

γ. η ιστοσελίδα «Λεξικά και γλωσσάρια», όπου έχουν αναρτηθεί 
και αναρτώνται οι τελευταίες εκδόσεις έργων ορολογίας (με τη 
μορφή λεξικών ή γλωσσαρίων) που έχει εγκρίνει ή παραγάγει 
η ίδια η ΕΛΕΤΟ 

δ. η ιστοσελίδα «Ορόγραμμα», όπου έχουν αναρτηθεί όλα τα 
φύλλα του Ορογράμματος, από το 1993 μέχρι σήμερα, καθώς 
και οι επιτομές των ετών 2010–2017 και αναρτώνται όλα τα 
νεότερα φύλλα. 

Στην ενότητα «Υπηρεσίες Ορολογίας που παρέχει η ΕΛΕΤΟ» 
περιλαμβάνονται: 
α. Βάσεις όρων που μπορεί να συμβουλεύεται ελεύθερα κάθε 

ενδιαφερόμενος (TELETERM, INFORTERM, TERMTERM, 
TermTerm) 

β. Σεμινάρια κατάρτισης στην Ορολογία. 

Στην ενότητα «Συνεργασία με άλλους φορείς» περιλαμβάνονται: 
α. η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας (EAFT) 
β. η συνεργασία με το Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας (ΕΔΟ). 

Κ.Β. 

Τελευταίες εκδόσεις (2018)  
στην ιστοσελίδα  

«Λεξικά και γλωσσάρια» της ΕΛΕΤΟ 
Μέσα στο 2018 έχουν συνταχθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
«Λεξικά και γλωσσάρια» του ιστοτόπου της ΕΛΕΤΟ οι τελευταίες 
εκδόσεις των ακόλουθων γλωσσαρίων: 
1. Όροι στα Φόρα! – Αγγλοελληνικό Γλωσσάριο Όρων που έχει 

προτείνει / υιοθετήσει / εγκρίνει η ΕΛΕΤΟ (Έκδοση 16η) 
(http://www.eleto.gr/download/TermsOnFora/TermsOnFora.pdf) 

2. Γενικοί και ειδικοί όροι του τομέα της Ορολογίας (τρίγλωσσο 
GR-EN-FR) (Έκδοση 6η) 
(http://www.eleto.gr/download/Bodies/TE21-TerminologyTerms 
_GR.pdf) 

3. Αγγλοελληνικό γλωσσάριο γεωλογικών όρων (Έκδοση 8.1) 
(http://www.eleto.gr/download/Bodies/Geoterms_Glossary.pdf). 

Κ.Β. 
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Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με την Ορολογία 

(Διαρκής Κατάλογος του «Ο») 
Ο κατάλογος Συνεδρίων/Συμποσίων/Σεμιναρίων που δημοσιεύεται 
παρακάτω περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν σχέση με Ορολογία 
και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, ή έχουν πρόσφατα 
διεξαχθεί, καθώς και άλλα ορολογικά νέα. Η πληροφόρηση του «Ο» 
για τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή 
ηλεκτρονική ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (Διεθνές 
Κέντρο Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/), 
και από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-
aet.net ), των οποίων η ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 

1. Συνέδριο REALITER, 2-3 Ιουλίου 2018, Paris France 
(https://termcat.us10.list-manage.com/track/click?u=7cd8149 
438b3eb88893ce2987&id=1042d0cc82&e=f7b56cb749)  

2. 14η Επιστημονική Διημερίδα του Πανλατινικού Δικτύου 
Ορολογίας REALITER (XIVe Journée scientifique REALITER) 
«Συγκλίσεις και αποκλίσεις στην ορολογική πρακτική - Από την 
αυθόρμητη στη σχεδιασμένη ορολογία» (Convergences et 
divergences dans la pratique terminologique - De la 
terminologie spontanée à la terminologie aménagée), Παρίσι, 2-
3 Ιουλίου 2018 (http://www.realiter.net/wp-content/uploads/ 
2018/06/Programme-Journ%C3%A9e-Realiter-2018.pdf)  

3. Θερινό Σχολείο Γλωσσολογίας, Terminology Summer School , 
2–6 July, Lisbon, Portugal (https://termcat.us10.list-
manage.com/track/click?u=7cd 
8149438b3eb88893ce2987&id=a60ec2f4d5&e=f7b56cb749) 

4. CINEO, 4-6 July 2018, Lyon 2 University France 
(https://termcat.us10.list-manage.com/track/click?u=7cd8149 
438b3eb88893ce2987&id=9249d64a60&e=f7b56cb749)  

5. Θερινό Σχολείο Ορολογίας TSS 2018 (Terminology Summer 
School, 9–13 Ιουλίου, Βιέννη, Αυστρία) (Πληροφορίες: 
http://www.termnet.org/english/events/tss_2018/index.php). 

6. First International Conference in Terminology, Tbilisi, 14-16 
September Georgia  ((https://termcat.us10.list-manage.com/ 
track/click?u=7cd8149438b3eb88893ce2987&id=275 
a098f74&e=f7b56cb749) 

7. 11η συνάντηση του Δικτύου «Λεξικολογία, Ορολογία, 
Μετάφραση» (11es journées du réseau Lexicologie, 
Terminologie, Traduction) με θέμα: «Lexique(s) et genre(s) 
textuel(s) : approches sur corpus» (Λεξιλόγιο/α και κειμενικό/ά 
είδος/η: προσεγγίσεις βάσει σωμάτων κειμένων), Γκρενόμπλ 
(Γαλλία), 25 - 28 Σεπτεμβρίου 2018 (http://ltt2018.imag.fr/)  

8. First International Conference Terminology - Heritage and 
Modernity που θα διεξαχθεί στην Τιφλίδα (Tbilisi) της 
Γεωργίας, 14–16 Σεπτεμβρίου 2018 (http://ice.ge/ofen/wp-
content/uploads/2018/05/international-conference.-2nd-call.pdf) 

9. Συνέδριο: International Terminology: Translation and 
Standardization, 5-7 October, 2018, Tbilisi (Georgia) 
(https://termcat.us10.list-manage.com/track/click?u=7cd81 
49438b3eb88893ce2987&id=5a68c7ff71&e=f7b56cb749 

10. 9η Σύνοδος Κορυφής για την Ορολογία (IX EAFT Terminology 
Summit), με θέμα Making, Managing, Measuring Terminology 
In the pursuit of Quality η οποία θα πραγματοποιηθεί στην πόλη 
San Sebastian, Basque Country, στις 22-23 Νοεμβρίου 2018 

11. I Congreso internacional “Traducción y sostenibilidad cultural: 
sustrato, fundamentos y aplicaciones 28-30 November 
Salamanca Spain ( (https://termcat.us10.list-manage.com/track/ 
click?u=7cd8149438b3eb88893ce2987&id=06b655f990&e=f7b
56cb749) 

12. TOTh Workshop 2018: Organisations et entreprises : 
perspectives terminologiques, Μασσαλία (Γαλλία) – 6 
Δεκεμβρίου 2018 (http://toth.condillac.org/workshop-2018) 
Προθεσμία υποβολής: 28 Σεπτεμβρίου 2018. Ενημέρωση 
αποδοχής: 15 Οκτωβρίου 2018. Γλώσσες εργασίας: γαλλικά, 
αγγλικά. Υποβολή προτάσεων: workshop@toth.condillac.org. 

Κ.Β. 

 

 

Περί του ωτός  
κοινώς περί του αυτιού 

Οι αρχαίοι συγγραφείς μας πληροφορούν σχετικά με το έτυμο, τα 
πάθη και την κλίση του, ως εξής: 
1. Ότι γεννήθηκε ως το όργανο που αντιλαμβάνεται την πράξη 

του φωνῶ και, επομένως, τη φωνή και αφού υποστεί, ως λέξη, 
διάφορα πάθη, καταλήγει στο να λέγεται οὖς και κατά τους 
Δωριείς ὦς (διότι «τρέπουσι γὰρ πολλάκις τὴν <ου> δίφθογγον 
εἰς <ω>.» 

2. Ότι οι διάφορες μορφές εξελικτικά είναι: οὖας, => ὄας, ὦας => 
ὄος, => οὖς => ὦς 

3. Ότι για το σχηματισμό της γενικής το αρχικό οὖας ακολουθεί 
διάφορα ονόματα εις -ας που στη γενική κάνουν σε -τος, όπως 
το πέρας, το τέρας, το κρέας, κ.ά.  

4. Έτσι λοιπόν έχουμε: οὖας, οὔατος, (Οδ.Ρ 302, οὔατα 
κάββαλεν άμφω), ὄας- ὄατος, ὦας- ὤατος, οὖς- ὠτός και ὦς - 
ὠτός. 

Βιβλιογραφία 
1. Etymologicum Gudianum, Additamenta in Etymologicum 

Gudianum (ἀάλιον – ζειαί) (e codd. Vat. Barber. gr. 70 [olim 
Barber. I 70] + Pari  Alphabetic entry alpha, page 238, line 21   
<Αὔω>· τὸ φωνῶ· ἀφ' οὗ τὸ τῆς φωνῆς δεκτικὸν αὖας, καὶ 
τροπῇ τοῦ <α> εἰς <ο>  οὖας, καὶ ἀποβολῇ τοῦ <υ> ὄας, καὶ 
ἑτέρᾳ τροπῇ τοῦ <α> εἰς <ο> ὄος, [ὦς] ὡς κῶας  κῶ<ο>ς <γ 
38> “κώε[ς]σιν ἐν μαλακοῖσιν”, οὖ δας οὖδ ος  <Ξ 468> 
“οὔδεϊ πλῆντ'”· οὕτως ὄας ὄος, καὶ ἐν συναλιφῇ οὖς, καὶ κατὰ 
Δωριεῖς ὦς· τρέ πουσι  γὰρ πολλάκις τὴν <ου> δίφθογγον εἰς 
<ω>. 

2. Aelius Herodianus et Pseudo-Herodianus Gramm., Rhet., 
Περὶ κλίσεως ὀνομάτων Part+volume 3,2, page 772, line 9, 
Choer. 385, 11:  
πάντα τὰ εἰς <ας> λήγοντα οὐδέτερα διὰ τοῦ <τος κλίνεται οἷον 
πέρας πέρατος, κρέας κρέατος, γέρας γέρατος, οὖας οὔατος, 
ἐκ δὲ τούτου γίνεται κατὰ ἀποβολὴν τοῦ <υ> ὄας καὶ κατὰ 
κρᾶσιν οὖς καὶ κατὰ Δωριεῖς ὦς. 
3,2.776.25 
χρυσοῦ, ἀργύρεος ἀργυρέου ἀργυροῦς ἀργυροῦ, οὕτως οὖν 
καὶ φόας φόατος καὶ φῶς φωτός, καὶ ὄας ὄατος καὶ ὦς ὠτός. 

3. Aelius Herodianus et Pseudo-Herodianus Gramm., Rhet., 
Περὶ μονήρους λέξεως Part+volume 3,2, page 921, line 11  
οὐκ ἀγνοῶ δὲ τὸ πάθος τῆς λέξεως καθότι ποικίλως λέγεται. 
οὖας γὰρ καὶ ἡ γενικὴ οὔατος· καὶ ὄας, ἔνθεν ὄατος· καὶ ὦας, 
ἔνθεν ὤατος· καὶ ὦς, ἔνθεν ὠτός· καὶ ὦος οὐκ εἰρημένον, 
συνεσχηματισμένον δὲ παρὰ Θεοκρίτῳ (I 28) ἀμφωές. 

Γ.Α.Τ. 

Σκεπτικό και απόφαση του ΓΕΣΥ  
για την ελληνική απόδοση των όρων 

building information model (BIM)  
και building information modeling 

Ύστερα από τη σχετική ηλ-αλληλογραφία με τον καθηγητή της 
Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ κ. Δημήτρη Κουτσογιάννη 
και λεπτομερή εισήγηση του Προέδρου για τη ζητούμενη 
οροδότηση της έννοιας «Building information model», το 
σκεπτικό και η απόφαση του ΓΕΣΥ έχουν ως εξής: 

Το ΓΕΣΥ, αφού έλαβε υπόψη του: 
1.  τους ορισμούς: 

Building information modeling (BIM) 
Building information modeling (BIM) is a process involving 
the generation and management of digital representations of 
physical and functional characteristics of places. Building 
information models (BIMs) are files (often but not always in 
proprietary formats and containing proprietary data) which can 
be extracted, exchanged or networked to support decision-
making regarding a building or other built asset. Current 
BIM software is used by individuals, businesses and 
government agencies who plan, design, construct, operate 
and maintain diverse physical infrastructures, such as 
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water, refuse, electricity, gas, communication utilities, roads, 
bridges, ports, tunnels, etc.                                       
(https://en.wikipedia.org/wiki/Building_information _modeling  

System information modelling (SIM) 
System information modelling (SIM) is a generic term used 
to describe the process of modelling complex connected 
systems. System information models are digital 
representations of connected systems, such as electrical 
instrumentation and control, power and communication 
systems. The objects modelled in a SIM have a 1:1 relationship 
with the objects in the physical system. Components, 
connections and functions are defined and linked as they would 
be in the real world. 
https://en.wikipedia.org/wiki/System_information_modelling  
… 
SIM and BIM 
System information modelling is different from building 
information modeling, though both focus on sharing knowledge 
and information. The process of BIM has been defined as: 
Building information modeling (BIM) is a digital 
representation of physical and functional characteristics of a 
facility. A BIM is a shared knowledge resource for information 
about a facility forming a reliable basis for decisions during its 
life-cycle; defined as existing from earliest conception to 
demolition. 
model (in science) 
A systematic description of an object or phenomenon that 
shares important characteristics with the object or 
phenomenon. Scientific models can be material, visual, 
mathematical, or computational and are often used in the 
construction of scientific theories. See also hypothesis, theory.  
The American Heritage® Science Dictionary Copyright © 2002. 
(http://www.dictionary.com/)  

 information model  
An information model in software engineering is a 
representation of concepts and the relationships, constraints, 
rules, and operations to specify data semantics for a chosen 
domain of discourse. Typically it specifies relations between 
kinds of things, but may also include relations with individual 
things. 
Information model - Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Information 
_model) 

και 
2. τις διάφορες ελληνικές αποδόσεις που έχουν χρησιμοποιη-

θεί, όπως: 
κτιριακό μοντέλο πληροφοριών 
(http://lekythos.library.ucy.ac.cy/handle/10797/12931)  

πληροφοριακό προσομοίωμα κατασκευών 
(http://okeanis.lib.puas.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/3886/retrofi
t_21.pdf?sequence=2) 
πληροφοριακό μοντέλο έργου 
(https://www.itia.ntua.gr/el/docinfo/1662/) 

μοντέλο δομικών πληροφοριών 
(http://www.topsw.gr/index.php/using-joomla/extensions/components/ 
content-component/article-category-list/20-software),  

επισημαίνει / αποφασίζει τα ακόλουθα: 
α. Καταρχάς, ο όρος μοντέλο μπορεί να μην είναι ελληνογενής 

λέξη, αλλά είναι κανονική λέξη της νεοελληνικής γλώσσας 
προσαρμοσμένη πλήρως στο νεοελληνικό κλιτικό σύστημα, 
επομένως είναι ελληνική λέξη. 

β. Υιοθετούνται οι αποδόσεις: 

information model ->  μοντέλο πληροφοριών 
information modelling ->  μοντελοποίηση πληροφοριών 

Σημείωση 1 – Όχι πληροφοριακό μοντέλο, το οποίο θα εκλαμβανόταν 
ως μοντέλο που παρέχει πληροφορίες, ενώ το μοντέλο αυτό δεν παρέχει 
πληροφορίες, αλλά παριστάνει πληροφορίες. Ούτε πληροφοριακή 
μοντελοποίηση. (Στη βάση TELETERM έχει περιληφθεί και το 
πληροφοριακό μοντέλο, διότι αυτός ο όρος χρησιμοποιήθηκε σε 
κάποιες συγκεκριμένες πηγές, αλλά ο όρος αυτός δεν θεωρείται 
προτιμώμενος). 

Σημείωση 2 – Το ρήμα model είναι μεταβατικό. Αντικείμενό του είναι οι 
πληροφορίες. Εμείς (υποκείμενο) μοντελοποιούμε τις πληροφορίες· 
δημιουργούμε μοντέλο των πληροφοριών. Στον όρο μοντελοποίηση 

πληροφοριών η γενική  πληροφοριών είναι γενική αντικειμενική. Η 
γενική αυτή δύσκολα μπορεί να ισοδυναμήσει με επιθετικό 
προσδιοριστικό συνθετικό που θα προηγηθεί του προσδιορισμένου 
συνθετικού μοντελοποίηση. Μονολέκτηση, όμως, θα μπορούσε να 
γίνει και στα δύο: πληροφοριομοντέλο, πληροφοριομοντελοποίηση. 

γ. Αν, τώρα, στην έννοια «information modeling» (μοντελο-
ποίηση πληροφοριών) λάβουμε υπόψη το είδος των 
πληροφοριών, τότε στον αντίστοιχο όρο θα προστεθεί και ένας 
προσδιορισμός της έννοιας «information» (πληροφοριών) ο 
οποίος, στα αγγλικά, παριστάνεται με ένα επίθετο ή ουσιαστικό 
που θα προηγηθεί της λέξης information. Έχουμε λοιπόν π.χ. 
τους τριλεκτικούς όρους και τους ισοδύναμους ελληνικούς 
όρους που υιοθετούμε, τον καθέναν χωρισμένο στα δύο άμεσα 
συνθετικά του : 

system information | model: ->  
μοντέλο | πληροφοριών συστήματος 

system information | modeling (SIM) ->  
μοντελοποίηση | πληροφοριών συστήματος 

δ. Όπως προκύπτει από τον ορισμό της, στην έννοια «building 
information | modeling» ο προσδιορισμός  «building» της 
έννοιας «information» δεν είναι το ουσιαστικό  building = 
κτίριο/κτήριο (διότι δεν πρόκειται μόνο για κτίρια/κτήρια), αλλά 
το γερούνδιο του ρήματος build = κτίζω, κατασκευάζω, 
(οικο)δομώ: building, που ισοδυναμεί με τα απαρέμφατα: 
κτίζειν, κατασκευάζειν, (οικο)δομείν ή με τα ρηματικά 
επίθετα  κτιστικός, κατασκευαστικός, δομικός. Υιοθετούμε, 
λοιπόν : 

building information | model ->  
μοντέλο δομικών πληροφοριών,  
μοντέλο κτιριακών πληροφοριών 

building information | modeling (BIM) -> 
μοντελοποίηση δομικών πληροφοριών, 
μοντελοποίηση κτιριακών πληροφοριών 

όπου προτιμώμενος όρος είναι η πρώτη (ορθότερη) 
απόδοση, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. 

ε. Δεδομένου ότι έχουν ήδη υιοθετηθεί οι όροι: 

simulate -> προσομοιώνω 
simulation -> προσομοίωση 

ο όρος προσομοίωμα πρέπει να θεωρηθεί ότι υποδηλώνει το 
αποτέλεσμα της ενέργειας «προσομοίωση» του ρήματος 
προσομοιώνω και όχι την έννοια «μοντέλο». 

Όπως, επίσης,  

αφού έχουν ήδη υιοθετηθεί οι όροι: 

emulate -> εξομοιώνω 
emulation -> εξομοίωση 

ο όρος εξομοίωμα πρέπει να θεωρηθεί ότι υποδηλώνει το 
αποτέλεσμα της ενέργειας «εξομοίωση» του ρήματος 
εξομοιώνω. 

Κ.Β. 
 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

1
PT έλα κι εσύ 

 

1.   deterministic-> αιτιοκρατικός 
Στο ηλ-μήνυμα του καθηγητή ΕΜΠ Δημήτρη Κουτσογιάννη με το 
ερώτημα αν έχει ασχοληθεί η ΕΛΕΤΟ με την απόδοση του όρου 
deterministic, σε τεχνικό συγκείμενο, η απάντηση ήταν ότι έχει 
αποδοθεί: 

deterministic -> αιτιοκρατικός 
και παρατέθηκε (από τη Βάση TELETERM) πίνακας όλων των 
όρων των τηλεπικοινωνιών που έχουν ως συνθετικό το επίθετο 
deterministic. 
 

2.  optimal -> βέλτιστος και λοιπά μέλη της 
οικογένειας 

Εγκρίθηκαν από το ΓΕΣΥ όλοι οι όροι του ακόλουθου πίνακα (που 
προέκυψε από ερώτημα που τέθηκε στο Φέισμπουκ) οι οποίοι 

                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
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έχουν ως συνθετικό το επίθετο optimal, (οι περισσότεροι από τη 
Βάση TELETERM)  

 
Σημείωση 
Τα ενωτικά – τόσο στους αγγλικούς όσο και στους ελληνικούς 
όρους μπορούν και να παραλείπονται. 
 

3.   CEDAW ->  ΣΕΝΤΩ 
Μετά από εξέταση του πολύγλωσσου ορολογικού λήμματος 
«CEDAW» της ΙΑΤΕ, όπου:  
ο αγγλικός πλήρης όρος είναι:  

Convention on the Elimination of all forms of Discrimination 
Against Women 

και η αγγλική συντομομορφή  
(και σε πολλές άλλες γλώσσες): CEDAW 
ενώ ο ελληνικός πλήρης όρος είναι:  

Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων  
κατά των γυναικών 

το ΓΕΣΥ ενέκρινε ως ελληνική συντομομορφή το ακρώνυμο 
ΣΕΝΤΩ (προφορά: sedó):  

Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεωΝ  
καΤά των γυναικΩν  

 -> ΣΕΝΤΩ 
 

4.  netnography -> δικτυοεθνογραφία 
Το ΓΕΣΥ εγκρίνει τις ακόλουθες αποδόσεις των όρων του αιτήματος 
της κας Μ. Αλεμπάκη (διδάκτορος Αγροτικής Οικονομίας, ΑΠΘ). 

netnography (ουσιαστικό) -> δικτυοεθνογραφία 
netnography (ως προσδιοριστικό) -> δικτυοεθνογραφικός 
netnographic -> δικτυοεθνογραφικός 
netnography study, netnographic study -> 

δικτυοεθνογραφική μελέτη 

Σημείωση (Θα ζητηθεί από τον διαχειριστή του Translatum να 
αφαιρεθεί από την ανάρτηση η δεύτερη απόδοση). 
 

5.  homogenous / heterogenous και 
homogeneous / heterogeneous 

Σχετικά με το ερώτημα του καθ. Κώστα Ευσταθίου, ως γενική 
αρχή για εφαρμογή κυρίως σε νέους όρους, τα ζεύγη των αγγλικών 
όρων homogenous / heterogenous και homogeneous / 
heterogeneous: 

α.  στην περίπτωση που ενδεικνύουν χαρακτηριστικά ταυτότητας / 
μη ταυτότητας, ετερότητας, αλλότητας των εννοιών να 
ισοδυναμούνται με ίδιους ελληνικούς όρους με προθήματα 
ομο- / ετερο- ως εξής: 
homogenous / heterogenous -> ομογενής / ετερογενής 
homogeneous / heterogeneous -> ομογενής / ετερογενής 

β. στην περίπτωση που ενδεικνύουν χαρακτηριστικά ομοιότητας / 
ανομοιότητας να ισοδυναμούνται με ίδιους ελληνικούς όρους με 
προθήματα ομοιο- / ανομοιο- και ετερο- ως εξής: 

homogenous / heterogenous -> ομοιογενής / 
ανομοιογενής, ετερογενής 

homogeneous / heterogeneous -> ομοιογενής / 
ανομοιογενής, ετερογενής 

Τηλεγραφικά: 

Αν το χαρακτηριστικό που λαμβάνεται υπόψη είναι: 
α.  το αυτό, το ίδιο, ίσο: => ομο- (αντώνυμο: ετερο-) 
β.  όμοιο: => ομοιο- (αντώνυμο: ανομοιο-, ετερο- ) 

ανεξάρτητα από τον αγγλικό όρο. 
 

6.   Όροι που προτάθηκαν στο ΕΔΟ και 
εγκρίθηκαν από το ΓΕΣΥ  

Εγκρίνονται οι προτάσεις του Προέδρου στο ΕΔΟ των όρων των 
τεσσάρων αναρτήσεων της βικιομάδας Τεχνολογία: 

α) 2018-001   supercomputing infrastructure 
computing (ουσ.) - > υπολογιστική 
computing (επίθ.) - > υπολογιστικός 
supercomputing (ουσ.) - > υπερυπολογιστική 
supercomputing (επίθ.) - > υπερυπολογιστικός 

supercomputing infrastructure - > υπερυπολογιστική 
υποδομή 

β) 2018-002   high-performance computing 
high performance computing - > υπολογιστική 
υψηλών επιδόσεων 

γ) 2018-003 exascale performance 
Οι ισοδύναμοι ελληνικοί όροι των exascale, petascale κτλ. 
πρέπει να είναι όροι και όχι ολόκληροι ορισμοί. Τα διεθνή 
προθέματα των μονάδων μαζί με το δεύτερο συνθετικό -scale 
το λογικότερο είναι να αποδοθούν με τα ισοδύναμα ελληνικά 
συν το συνθετικό-κλίμακα : 
εξακλίμακα, πετακλίμακα, ζεττακλίμακα, γιοττακλίμακα, 

γιγακλίμακα κτλ. 
Επομένως, 

exascale performance - > επίδοση εξακλίμακας 
 

Επίσης, τα pre- και post- (π.χ. στα  pre-exascale και post-
exascale) είναι μονόδρομος: προ- και μετα-. 

δ) 2018-004   petascale 

petascale - > πετακλίμακα 
Κ.Β. 

 
 

«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. 
Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
Συντάκτες φύλλου:  Κώστας Βαλεοντής, Γιώργος Τσιάμας 
Εκδοτική Ομάδα:  Κώστας Βαλεοντής, Θεόφιλος Βαμβάκος, Γιώργος 

Τσιάμας, Μιχάλης Καραμιχάλης, Τάνια Βαλεοντή 
Τηλέφωνα:  6974321009, 210-8662069 
Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 
Ιστότοπος: http://www.eleto.gr/gr/orogramma.htm  
Γίνονται δεκτές συνεργασίες. Απαραίτητες προϋποθέσεις τα κείμενα να 
είναι σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, σύντομα και έτοιμα για 
δημοσίευση δίχως να απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία. 
Τα δημοσιεύματα που προσυπογράφονται με αρχικά απηχούν τις 
προσωπικές απόψεις του/της συντάκτη/συντάκτριάς τους, το πλήρες 
όνομα του/της οποίου/οποίας περιλαμβάνεται στους συντάκτες του 
εκάστοτε φύλλου. 
Τα θέματα των άρθρων της «ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ» έχουν συζητηθεί στο 
ΓΕΣΥ και η δημοσίευση γίνεται ύστερα από απόφασή του. 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή κειμένων του «Ο» με 
την υποχρέωση αφενός να αναφέρεται η πηγή των κειμένων και 
αφετέρου, προκειμένου περί ολόκληρων άρθρων, να εξακολουθήσουν 
αυτά να διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς καμιά 
δέσμευση· σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται άδεια της ΕΛΕΤΟ. 

 
 



 

ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ
 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society for Terminology (ELETO)

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) 
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Ημερίδα Ορολογίας 
«Ορολογία και ορολογικοί πόροι –  

Οι απαιτήσεις για σύγχρονη ελληνική επιστημο-
νική ορολογία και η ανάγκη ενεργοποίησης των 

ειδικών» 
Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018 

Συνεδριακή αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 
(Νίκης 4, Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα) 

Συνδιοργανωτές: 
Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ21 «Ορολογία–Γλωσσικοί πόροι» 
Ελληνικό ∆ίκτυο Ορολογίας (Ε∆Ο) 

Χορηγοί: 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) 
Translating Europe Workshops 2018 

Πρόγραμμα 
  8.00–9.00 Υποδοχή – Καφές 

Α΄ ΜΕΡΟΣ (θεωρητικό, ενημερωτικό) 
  9.00–9.40 Ορολογία, ένα διαθεματικό πεδίο που αφορά 

όλους τους τομείς της γνώσης, Κώστας 
Βαλεοντής 

(Βασικές έννοιες και αρχές της Ορολογίας – 
Ανάδειξη της σημασίας της Ορολογίας ως 
διαθεματικού πεδίου και της χρησιμότητάς της 
στην ανάπτυξη, συστηματοποίηση, διάδοση και 
χρήση των όρων κάθε θεματικού πεδίου μέσω της 
στενής συνεργασίας με τους ειδικούς του πεδίου). 

  9.40–9.50 Ερωταποκρίσεις 

  9.50–10.20 Ορολογικοί πόροι, Κατερίνα Τοράκη 

(Συγκεντρωμένη ορολογική γνώση για κάθε ειδικό 
τομέα – Φορείς και όργανα δημιουργίας, 
επικύρωσης και διαχείρισης ορολογικών πόρων – 
∆ιεθνής (ISO) και ελληνική (ΕΛΟΤ) τυποποίηση. 
Αδύνατη η δημιουργία έγκυρων ορολογικών 
πόρων χωρίς τη στενή συνεργασία και συμβολή 
των ειδικών. Προβλήματα από την έλλειψη 
τυποποίησης και συντονισμού στην παραγωγή 
ελληνικής επιστημονικής ορολογίας. Οδηγίες 
αναφοράς και χρήσης των διαθέσιμων ορολογικών 
πόρων). 

10.20–10.30 Ερωταποκρίσεις 

10.30–11.00 Το Ελληνικό ∆ίκτυο Ορολογίας (Ε∆Ο),  Χρυσούλα 
∆ουδουλακάκη  

(Το Ε∆Ο και η συμβολή του στην κάλυψη 
επειγουσών ορολογικών αναγκών και στη 
συγκέντρωση ορολογικών πόρων για χρήση από 
τις μεταφραστικές υπηρεσίες σε ευρωπαϊκό και 
εθνικό επίπεδο). 

11.00–11.10 Ερωταποκρίσεις 

11.10–11.40 ∆ιάλειμμα – Καφές 

Β΄ ΜΕΡΟΣ (πρακτικό) 
11.40–12.30 Συζήτηση ασκήσεων επεξήγησης και εφαρμογής 

των εννοιών και αρχών της Ορολογίας, Κώστας 
Βαλεοντής 

12.30–13.00 Πρακτική επίδειξη εγγραφής, συνεισφοράς και 
χρήσης των ομάδων του Ε∆Ο – Επιτόπου 
εγγραφές μελών, Χρυσούλα ∆ουδουλακάκη 
 

Γ΄ ΜΕΡΟΣ (Συζήτηση – Προετοιμασία μελλοντικής 
ορολογικής συνεργασίας) – Προσκεκλημένος 

φορέας ο ΕΛΟΤ 
13.00–14.30 Συζήτηση μεταξύ διοργανωτών και φορέων και 

των φορέων μεταξύ τους για τα προβλήματα και 
τις ανάγκες σε ειδική επιστημονική ορολογία, 
καθώς και προτάσεις για υλοποίηση της 
συνεργασίας και για τον συντονισμό των φορέων, 
καθώς και για την αξιοποίηση των όρων που 
έχουν παραχθεί, και παράγονται, στο πλαίσιο της 
ελληνικής τυποποίησης. 

Συγκρότηση Καταλόγου Ορολογικών Συνδέσμων 
των φορέων με την ΕΛΕΤΟ και το Ε∆Ο. 

Στις λογομηγύρεις των τρών μερών της Ημερίδας: 

Γιώργος Τσιάμας, Γενικός Γραμματέας της ΕΛΕΤΟ, προεδρείο 

Κώστας Βαλεοντής, πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ και της Επιστημο-
νικής Επιτροπής του Ε∆Ο 

Κατερίνα Τοράκη, συντονίστρια της Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ21 και 
μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ε∆Ο 

Χρυσούλα ∆ουδουλακάκη, μεταφράστρια της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ε∆Ο 

Γιάννης Σαριδάκης, στέλεχος του ΕΛΟΤ 

Στη Γραμματεία: Μαντώ Τσιάμα, Μαριλού Βαλεοντή 

Ιστοσελίδα της Ημερίδας:  
http://www.eleto.gr/gr/ELETO-TE21-EDO_Conference.html  

Κ.Β. 
Προσκλήθηκαν στην Ημερίδα 

Στην Ημερίδα προσκλήθηκαν 170 επιστημονικοί και επαγγελμα-
τικοί φορείς με την ακόλουθη πρόσκληση 

«Τι είναι ορολογία (οι όροι) και τι Ορολογία (η επιστήμη); Γιατί 
χρειαζόμαστε τους όρους; Υπάρχει λόγος για ελληνική ορολογία 
(ελληνικούς όρους); Έχει η Ορολογία αρχές και κανόνες; Πόσο 
σημαντικό είναι να αναπτύσσουμε ελληνική ορολογία; Ποια η σχέση 
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της Ορολογίας με τη γλώσσα και τα γλωσσικά ζητήματα; Ποια η 
σχέση της με τη μετάφραση; Ποιοι ασχολούνται με την 
Ορολογία; Υπάρχουν δυνατότητες συνεργασίας; 

Ελάτε να συζητήσουμε για την Ορολογία και την ορολογία· για 
τις ανάγκες και τα προβλήματα που υπάρχουν· να 
διερευνήσουμε μαζί και να συμφωνήσουμε τρόπους 
συνεργασίας. 

Η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ), η Τεχνική Επιτροπή 
ΕΛΟΤ/ΤΕ 21 «Ορολογία – Γλωσσικοί πόροι» και το Ελληνικό 
∆ίκτυο Ορολογίας (Ε∆Ο)  διοργανώνουν ημερίδα με θέμα  

«Ορολογία και ορολογικοί πόροι – Οι απαιτήσεις για 
σύγχρονη ελληνική επιστημονική ορολογία και η ανάγκη 
ενεργοποίησης των ειδικών».  

Σκοπός της ημερίδας είναι  η παρουσίαση των γενικών 
ζητημάτων γύρω από την Ορολογία όπως αντιμετωπίζονται 
από τους παραπάνω φορείς-διοργανωτές σήμερα και, κυρίως, 
η συζήτηση γύρω από τα προβλήματα και τις ανάγκες σε ειδική 
επιστημονική ορολογία, καθώς και προτάσεις για συνεργασία 
και συντονισμό των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων 
και για την αξιοποίηση των όρων που έχουν παραχθεί, και 
παράγονται, στο πλαίσιο της ελληνικής τυποποίησης. 

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018 
στη Συνεδριακή αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 
(Νίκης 4, Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα) στις ώρες 8.00–
14.30.               Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της ημερίδας. 

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας στην 
ημερίδα μέχρι την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018... 

Οι διοργανωτές 

ΕΛΕΤΟ–ΕΛΟΤ/ΤΕ21–Ε∆Ο» 

Κ.Τ. 
 

Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με την Ορολογία 

(∆ιαρκής Κατάλογος του «Ο») 

Ο κατάλογος Συνεδρίων/Συμποσίων/Σεμιναρίων που δημοσιεύεται 
παρακάτω περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν σχέση με Ορολογία 
και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, ή έχουν πρόσφατα 
διεξαχθεί, καθώς και άλλα ορολογικά νέα. Η πληροφόρηση του «Ο» 
για τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή 
ηλεκτρονική ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (∆ιεθνές 
Κέντρο Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/), 
και από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-
aet.net ), των οποίων η ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 

1. Το πρώτο Πανεπιστημιακό ∆ίπλωμα Ορολογίας (University 
Diploma in Terminology) στη Γαλλία, από τα πανεπιστήμια 
Université Savoie Mont-Blanc και Universida de Nova de 
Lisboa, για το ακαδημαϊκό έτος 2018–2019 (https://www.univ-
smb.fr/en/). 

2. First International Conference in Terminology, Tbilisi, 14-16 
September Georgia  ((https://termcat.us10.list-manage.com/ 
track/click?u=7cd8149438b3eb88893ce2987&id=275 
a098f74&e=f7b56cb749) 

3. 11η συνάντηση του ∆ικτύου «Λεξικολογία, Ορολογία, 
Μετάφραση» (11es journées du réseau Lexicologie, 
Terminologie, Traduction) με θέμα: «Lexique(s) et genre(s) 
textuel(s) : approches sur corpus» (Λεξιλόγιο/α και κειμενικό/ά 
είδος/η: προσεγγίσεις βάσει σωμάτων κειμένων), Γκρενόμπλ 
(Γαλλία), 25 - 28 Σεπτεμβρίου 2018 (http://ltt2018.imag.fr/)  

4. First International Conference Terminology - Heritage and 
Modernity που θα διεξαχθεί στην Τιφλίδα (Tbilisi) της 
Γεωργίας, 14–16 Σεπτεμβρίου 2018 (http://ice.ge/ofen/wp-
content/uploads/2018/05/international-conference.-2nd-call.pdf) 

5. Συνέδριο: International Terminology: Translation and 
Standardization, 5-7 October, 2018, Tbilisi (Georgia) 
(https://termcat.us10.list-manage.com/track/click?u=7cd81 
49438b3eb88893ce2987&id=5a68c7ff71&e=f7b56cb749 

6. 9η Σύνοδος Κορυφής για την Ορολογία (IX EAFT Terminology 
Summit), με θέμα Making, Managing, Measuring Terminology 

In the pursuit of Quality η οποία θα πραγματοποιηθεί στην 
πόλη San Sebastian, Basque Country, στις 22-23 Νοεμβρίου 
2018. 

7. Γενική Συνέλευση της EAFT (EAFT General Assembly), 22 
Νοεμβρίου 2018, 17:30–18:30, στο: Kursaal Congress Centre, 
San Sebastian. (https://eaft-aet.net/en/activities/eaft-general-
assembly/) 

8. I Congreso internacional “Traducción y sostenibilidad cultural: 
sustrato, fundamentos y aplicaciones 28-30 November 
Salamanca Spain  (https://termcat.us10.list-manage.com/track/ 
click?u=7cd8149438b3eb88893ce2987&id=06b655f990&e=f7
b56cb749) 

9. TOTh Workshop 2018: Organisations et entreprises : 
perspectives terminologiques, Μασσαλία (Γαλλία) – 6 
∆εκεμβρίου 2018 (http://toth.condillac.org/workshop-2018) 
Προθεσμία υποβολής: 28 Σεπτεμβρίου 2018. Ενημέρωση 
αποδοχής: 15 Οκτωβρίου 2018. Γλώσσες εργασίας: γαλλικά, 
αγγλικά. Υποβολή προτάσεων:: workshop@toth.condillac.org  

10. 6ο Συνέδριο Ακαδημαϊκής Εσθονικής [The 6th Conference on 
Academic Estonian (6. eesti teaduskeele konverents), 
Πανεπιστήμιο του Ταλίν, 7–8 ∆εκεμβρίου 2018. 
(https://termcat.us10.list-manage.com/track/click?u=7cd 
8149438b3eb88893ce2987&id=a9ea3810c9&e=f7b56cb749) 

Κ.Β. 

   Η ∆ιακήρυξη των Βρυξελών σε 20 γλώσσες 

Τη ∆ιακήρυξη των Βρυξελών για τη ∆ιεθνή Συνεργασία στην 
Ορολογία την έχουν υπογράψει ως τώρα οι ακόλουθοι 
ευρωπαϊκοί και διεθνείς φορείς  

Acaterm, AETER, AIT, Ass.I.Term, Bureau de la 
traduction, Bulterm, Cindoc, CTB, Colterm, Danterm, 
Deuterm, DTT, EAFT/AET, Eafterm, ELETO, ELOT, ELRA, 
Eter, GTW, Hungterm, IITF, ÍM, Infoterm, IPC, ISRDS, 
Jiamcatt, Korterm, LTT, NL-Term, Nordterm, Office de la 
langue française, Paraterm, Polterm, PRO-TLS, Radt, 
Realiter, Rifal, RITerm, Russian Terminology Association, 
Société française de terminologie,  Sprakradet, 
Nederlandse Taalunie, Termcat, Termigal, Termip, 
Termisti, TermNet, TermRom-Moldova, Termrom-
Romania, TNC, TSK, Union Latine, Uruterm, Uzei, 
Venterm. 

∆ιαβάστε τη «∆ιακήρυξη των Βρυξελλών για τη ∆ιεθνή 
Συνεργασία στην Ορολογία», σε 20 γλώσσες, στην ιστοσελίδα 
http://www.eaft-aet.net/2840 της EAFT (Η ελληνική 
μετάφραση έχει γίνει από την ΕΛΕΤΟ). (Η ∆ιακήρυξη των 
Βρυξελών υπάρχει στα ελληνικά και στο φύλλο αριθ. 70 του 
«Ο»: http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or70_V12.pdf. 

Κ.Β. 

CNCTST:  
Η Εθνική Επιτροπή Ορολογίας της Κίνας 

Με ηλ-μήνυμα του Infoterm ενημερωθήκαμε για την Εθνική 
Επιτροπή Ορολογίας στην Επιστήμη και στην Τεχνολογία της 
Κίνας (CNCTST: China National Committee for Terms in 
Sciences and Technologies) και την παραγωγή ορολογίας από 
αυτήν, στην οποία μπορεί κανένας να έχει πρόσβαση μέσω 
του ιστοτόπου: www.termonline.cn  

Η CNCTST είναι σε στενή συνεργασία με την Κινεζική 
Ακαδημία Επιστημών (Chinese Academy of Sciences (CAS)), 
την Κρατική Επιτροπή της Επιστήμης (State Committee of 
Science (SCS)) και με την Κρατική Επιτροπή για τη γλώσσα 
(State Language Commission (SLC)). Ως τώρα έχουν 
αναπτυχθεί 95 υποεπιτροπές ορολογίας και εκδοθεί 
περισσότερα από 100 θεματικά ορολόγια, που περιλαμβάνουν 
περισσότερους από 350.000 τυποποιημένους κινεζικούς 
όρους με τους αγγλικούς ισοδύναμους όρους στους οποίους 
μπορεί να προσβεί κανείς μέσω του παραπάνω ιστοτόπου. 

Κ.Β. 
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Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

1
PT έλα κι εσύ 

 

1.  Όροι που προτάθηκαν στο Ε∆Ο (Ελληνικό 
∆ίκτυο Ορολογίας) και εγκρίθηκαν  

από το ΓΕΣΥ  
1.1  Βικιομάδα «Τεχνολογία» 
Εγκρίνονται οι προτάσεις του Προέδρου στο Ε∆Ο για τους όρους 
των ακόλουθων αναρτήσεων της βικιομάδας Τεχνολογία: 

α.  2018-005 –2018-008 

cyber hazard -> κυβερνοκίνδυνος 
cyber risk ->    κυβερνοδιακινδύνευση 
cyber threat ->   κυβερνοαπειλή 
cyber protection - >  κυβερνοπροστασία 
cyber safety -> κυβερνοασφάλεια, έλλειψη κυβερνοκιδύνου 

ή κυβερνοδιακινδύνευσης 
cyber security-> κυβερνοασφάλεια, εξασφάλιση / 

απαλλαγή από τον κυβερνοκίνδυνο 
cyber insurance -> κυβερνοασφάλεια, κυβερνοασφάλιση 

β.  2018-009  cyber event / cyber-event/cybersecurity event 

cybersecurity event, cyber event  -> συμβάν κυβερνο-
ασφάλειας. κυβερνοσυμβάν 

γ.  2018-010  cybersecurity incident, cyberincident  

cybersecurity incident, cyberincident -> περιστατικό 
κυβερνοασφάλειας, κυβερνοπεριστατικό 

δ.  2018-011 podcast  

podcast -> ηχοεκπομπή (κατ' αίτηση), αρχειοεκπομπή (κατ' 
αίτηση)  

Άλλες εκπομπές από τη Βάση TELETERM: 

Αγγλικός όρος Ελληνικός όρος 

broadcast ευρυεκπομπή 
broadcast {v.} εκπέμπω (πρόγραμμα, 

πληροφορία), ευρυεκπέμπω 
broadcasting ευρυεκπομπή, εκπομπή 

{προγράμματος, πληροφορίας} 
multicast πολυεκπομπή 
narrowcast στενοεκπομπή 
pointcast σημειοεκπομπή 
simulcasting συγχρονεκπομπή, ταυτόχρονη 

εκπομπή {ενέργεια} 
simulcast συγχρονεκπομπή, ταυτόχρονη 

εκπομπή {αποτέλεσμα} 
single-cast {adv.} με μια εκπομπή 
telecasting τηλεοπτική εκπομπή, τηλεεκπομπή 
unicast μονοεκπομπή 
webcast ιστοεκπομπή 

 

1.2  Βικιομάδα «∆ίκαιο» 
Εγκρίνονται οι προτάσεις του Προέδρου και της Κ. Τοράκη για τους 
όρους των ακόλουθων αναρτήσεων της βικιομάδας ∆ίκαιο του 
Ε∆Ο: 

α.   2017-004 internationalized identifier 

identifier -> αναγνωριστικό (TELETERM, INFORTERM, 
TERMTERM ...) 

internationalized identifier -> διεθνοποιημένο αναγνωρι-
στικό 

β.   2017-005 literal 

literal -> κυριολέκτημα (TELETERM, INFORTERM) 

γ.   2017-006 serialization format 

serialization / deserialization -> σειριακοποίηση / 
αποσειριακοποίηση (TELETERM) 

serialization format -> μορφότυπο σειριακοποίησης 

δ.   2017-007 language tag  

language tag -> σημαντήρας γλώσσας 
language tagging -> σήμανση γλώσσας 
language tagged -> με σήμανση γλώσσας, με σημαντήρα 

γλώσσας 

                                                 
1  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 

ε.   2017-008 4-corner network 

4-corner network -> 4-γωνιαίο δίκτυο, τετραγωνιαίο δίκτυο 
(< 4 γωνίες + δίκτυο) 

στ.   2017-009 Service Metadata Publisher 

service metadata publisher -> εκδότης μεταδεδομένων 
υπηρεσίας 

ζ.   2017-010 in a point-to-point manner 

connect in a point-to-point manner -> συνδέω με δισημεια-
κό τρόπο, συνδέω με σημειοσημειακό τρόπο 

η.   2017-011 machine actionable 

machine actionable, computer actionable ->  
ενεργοποιήσιμος από μηχανή, ενεργοποιήσιμος από 
υπολογιστή 

θ.   2017-012 trust 

trust -> εμπίστευμα 
settlor (of a trust) -> εμπιστευματοθέτης 
trustee -> εμπιστευματούχος 
beneficiary (of a trust) -> εμπιστευματοδόχος 

ι.   2017-013 beneficiary (of a trust) (Βλέπε θ.) 

ια. 2017-014 trustee (Βλέπε θ.) 

ιβ. 2017-015 settlor (of a trust) (Βλέπε θ.) 

ιγ. 2018-001 staff level agreement 

staff level agreement -> συμφωνία σε υπηρεσιακό επίπεδο 

political level agreement -> συμφωνία σε πολιτικό επίπεδο 

ιδ. 2018-002 sharenting / oversharenting 

Στο Ε∆Ο εγκρίθηκε τελικά η πρόταση του Προέδρου: 
κυβερνοεπίδειξη παιδιών. Στον όρο αυτό, το ΓΕΣΥ 
προσέθεσε, ως συνώνυμο και την άλλη πρόταση που 
διατύπωσε ο Πρόεδρος κατα τη συζήτηση στο Ε∆Ο: 
κοινωνικοδικτυακή προβολή παιδιών. Ώστε: 

sharenting/oversharenting -> κυβερνοεπίδειξη παιδιών, 
κοινωνικοδικτυακή προβολή παιδιών 

 

2.  Αποτελέσματα της Κρίσης Μελών αρ.23 

Εγκρίθηκε από το ΓΕΣΥ ο πίνακας γεωλογικών όρων κοκκομε-
τρίας, της Κρίσης Μελών αρ.23, στον οποίο ταξινομούνται, κατά 
μέγεθος κόκκων, στοιχεία, ιζήματα και πετρώματα. Όλοι οι 
περιλαμβανόμενοι αγγλικοί γεωλογικοί όροι αναγράφονται στον 
πίνακα που ακολουθεί μαζί με τους ισοδύναμους ελληνικούς 
όρους. 

Αγγλικός όρος Ελληνικός όρος 

granulometry κοκκομετρία 
grain size μέγεθος κόκκων 
element στοιχείο 
sediment ἰζημα 
rock πέτρωμα 
granule ψηφίδα 
pebble χαλίκι 
cobble τρόχαλο 
boulder ογκόλιθος 
block  μπλοκ 
slab πλάκα 
monolith μονόλιθος 
megalith μεγάλιθος 
gravel1 χάλικας, χάλιξ {πληθ. χάλικες} 
gravel2 κροκάλη {στρογγυλευμένη} 
gravel3 λατύπη {γωνιώδης} 
megagravel μεγαχάλιξ, μεγαχάλικας 
rubble1 συντρίμμια 
rubble2 θρύψαλα 
rubble3 σκύρα {από σπασμένο φυσικό 

πέτρωμα} 
rubble4 πέτρες, λίθοι 
clay άργιλος 
silt ιλύς 
sand άμμος 
mud πηλός 
breccia λατυποπαγές 
tectonic breccia τεκτονικό λατυποπαγές 
cataclastite κατακλαστίτης 
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mylonite μυλωνίτης 
claystone αργιλόλιθος 
siltstone ιλυόλιθος 
sandstone ψαμμίτης 
conglomerate κροκαλοπαγές 
megaconglomerate μεγακροκαλοπαγές 
mudstone πηλόλιθος 
shale, mudshale σχιστοπηλός, σχιστάργιλος 

 

3.  Αποτελέσματα της Κρίσης Μελών αρ.24 

Εγκρίθηκε από το ΓΕΣΥ ο πίνακας γεωλογικών όρων 
γεωμορφολογίας, της Κρίσης Μελών αρ.24. Όλοι οι 
περιλαμβανόμενοι αγγλικοί γεωλογικοί όροι αναγράφονται στον 
πίνακα που ακολουθεί μαζί με τους ισοδύναμους ελληνικούς όρους. 

Αγγλικός όρος Ελληνικός όρος 

geomorphology γεωμορφολογία 
1η Ομάδα όρων 

cirque παγετωνικό αμφιθέατρο 
moraine, deposited 
moraine 

λιθώνας 

stranded moraine απομονωμένος λιθώνας 
distributary διακλάδωση, διανομέας 
eluvial αποπλυμένος, εκπλυμένος 
eluviation απόπλυση 
Illuviation εμπλουτισμός 
eluvial mantle αποπλυμένος μανδύας, 

μανδύας εκπλύσεως 
eluvium αποπλυμένο έδαφος, 

εκπλυμένο έδαφος 
end moraine, frontal 
moraine, terminal 
moraine 

ακραίος λιθώνας, μετωπικός 
λιθώνας, τελικός λιθώνας 

englacial moraine ενδοπαγετώδης λιθώνας, 
εσωτερικός λιθώνας 

ground moraine, 
subglacial moraine 

υποπαγετωνικός λιθώνας 

glacial drift λιθώνας, παγετωνική απόθεση 
medial moraine,  
median moraine 

μεσαίος λιθώνας, ενδιάμεσος 
λιθώνας 

moraine in transit, 
carried moraine, moving 
moraine  

κινούμενος λιθώνας 

tributary παραπόταμος 
tributary valley κοιλάδα παραπόταμου, 

δευτερεύουσα κοιλάδα 
rapids ορμητικό τμήμα ποταμού 
rock ledge βραχοσκεπή 

2η Ομάδα όρων 

monogenic, 
monogenetic 
(~conglomerate, 
~breccia) 

μονογενές (~κροκαλοπαγές, 
~λατυποπαγές) {μία πηγή 
προέλευσης} 

polygenic, polygenetic πολυγενές {όχι πολυγενετικό} 
{πολλές πηγές προέλευσης} 

monomict, monomictic άμεικτο {όχι μονόμεικτο} {ένα 
είδος κλαστών} 

oligomict, oligomictic ολιγόμεικτο {2-3 είδη κλαστών} 
polymict, polymictic πολύμεικτο {>3 είδη κλαστών} 
epiclastic επικλαστικό 
petromict πετρόμεικτο 

3η Ομάδα όρων 
(Χαρακτηρισμός του κόκκου υλικού που σχηματίστηκε μέσα 
στον ίδιο τον χώρο του σχηματισμού, που δεν είναι άλλος  

από τη λεκάνη απόθεσης του σχηματισμού) 

intraformational ενδολεκάνιος 
extraformational εξωλεκάνιος 

4η Ομάδα όρων 

orthoconglomerate ορθοκροκαλοπαγές 
paraconglomerate παρακροκαλοπαγές 
clast-supported, grain-
supported 

κοκκοστηριζόμενο 

matrix-supported, mud-
supported 

πηλοστηριζόμενο 

5η Ομάδα όρων 

coalification (παλιότερα 
και carbonification) 

ενανθράκωση 

carbonization, 
carbonisation 

απανθράκωση, εξανθράκωση 

charring απανθράκωση, εξανθράκωση 

char απανθράκωμα, εξανθράκωμα 

char particle απόκαυμα, αποκαΐδι 

coke οπτάνθρακας, κοκ, κωκ 

coking οπτανθράκωση 

charcoal ξυλάνθρακας, (ξυλοκάρβουνο) 

biochar βιοαπανθράκωμα, 
βιοεξανθράκωμα 

 

4.  Αποτελέσματα της Κρίσης Μελών αρ.25 

Εγκρίθηκε από το ΓΕΣΥ ο πίνακας γεωλογικών όρων της Κρίσης 
Μελών αρ.25. Όλοι οι περιλαμβανόμενοι αγγλικοί γεωλογικοί όροι 
αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί μαζί με τους 
ισοδύναμους ελληνικούς όρους. 

Αγγλικός όρος 
Ελληνικός ισοδύναμος 

όρος 
geological heritage  γεωλογική κληρονομιά 

geoconservation γεωδιατήρηση 

geodiversity γεωποικιλότητα 

geosite integrity ακεραιότητα γεωτόπου 

exposure geosite,  
exposure geotope 

γεώτοπος αποκάλυψης 

critical geological capital  

{the geological part of the 
critical natural capital} 

κρίσιμο γεωλογικό 
κεφάλαιο  

{το γεωλογικό μέρος του κρί-
σιμου φυσικού κεφαλαίου} 

urban geology αστική γεωλογία 

urban natural environment αστικό φυσικό περιβάλλον 

accessible natural 
greenspace 

προσβάσιμος φυσικός 
βιοχώρος 

geopark γεώπαρκο, γεωπάρκο 

geotourism γεωτουρισμός 

natural asset φυσικό κεφάλαιο 

 
Κ.Β. 
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Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 

Ιστότοπος: http://www.eleto.gr/gr/orogramma.htm  

Γίνονται δεκτές συνεργασίες. Απαραίτητες προϋποθέσεις τα κείμενα να 
είναι σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, σύντομα και έτοιμα για 
δημοσίευση δίχως να απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία. 

Τα δημοσιεύματα που προσυπογράφονται με αρχικά απηχούν τις 
προσωπικές απόψεις του/της συντάκτη/συντάκτριάς τους, το πλήρες 
όνομα του/της οποίου/οποίας περιλαμβάνεται στους συντάκτες του 
εκάστοτε φύλλου. 

Τα θέματα των άρθρων της «ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ» έχουν συζητηθεί στο 
ΓΕΣΥ και η δημοσίευση γίνεται ύστερα από απόφασή του. 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή κειμένων του «Ο» με 
την υποχρέωση αφενός να αναφέρεται η πηγή των κειμένων και 
αφετέρου, προκειμένου περί ολόκληρων άρθρων, να εξακολουθήσουν 
αυτά να διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς καμιά 
δέσμευση· σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται άδεια της ΕΛΕΤΟ. 

 
 
 



 

ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ
 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) 
Hellenic Society for Terminology (ELETO)

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... 
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Ημερίδα Ορολογίας 
ΕΛΕΤΟ–ΕΛΟΤ/ΤΕ 21–Ε∆Ο 

«Ορολογία και ορολογικοί πόροι –  
Οι απαιτήσεις για σύγχρονη ελληνική επιστημο-
νική ορολογία και η ανάγκη ενεργοποίησης των 

ειδικών» 
Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018 

(Σύνοψη της εκδήλωσης) 

Η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ), η Τεχνική Επιτροπή 
ΕΛΟΤ/ΤΕ 21 «Ορολογία – Γλωσσικοί πόροι» και το  Ελληνικό 
∆ίκτυο Ορολογίας (Ε∆Ο) διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα 
«Ορολογία και ορολογικοί πόροι – Οι απαιτήσεις για σύγχρονη 
ελληνική επιστημονική ορολογία και η ανάγκη ενεργοποίησης 
των ειδικών», η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 
Νοεμβρίου 2018 στη συνεδριακή αίθουσα του ΤΕΕ στην Αθήνα. 

Το πρόγραμμα της ημερίδας ήταν διαρθρωμένο σε τρία μέρη: στο 
θεωρητικό, ενημερωτικό μέρος, στο πρακτικό μέρος και στη 
συζήτηση. 

Στο πρώτο μέρος έγιναν εισηγήσεις από τους εκπροσώπους των 
διοργανωτών φορέων. Ο πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ Κώστας 
Βαλεοντής παρουσίασε συνοπτικά τις βασικές έννοιες και αρχές 
της Ορολογίας, δίνοντας έμφαση στην ανάδειξη της σημασίας της 
Ορολογίας ως διαθεματικού επιστημονικού πεδίου και της 
χρησιμότητάς της στην ανάπτυξη, συστηματοποίηση, διάδοση και 
χρήση των όρων που «αποτελούν τη «διεπαφή» μεταξύ γνώσης και 
γλώσσας στα διάφορα θεματικά πεδία». 

Η συντονίστρια της ΤΕ 21 Κατερίνα Τοράκη αναφέρθηκε στα 
ειδικότερα ζητήματα τυποποίησης στην Ορολογία και στους φορείς 
Τυποποίησης στην Ελλάδα και διεθνώς, στην ανάγκη ορολογικής 
ενημέρωσης και ορολογικής εργασίας στα ειδικά θεματικά πεδία, 
στους ορολογικούς πόρους και φορείς που υπάρχουν, καθώς και σε 
ειδικά ζητήματα και προβλήματα ορολογίας και ορολογικής 
εναρμόνισης, δίνοντας σχετικά παραδείγματα. Τόνισε την 
εννοιοκεντρική διάσταση της Ορολογίας και την ανάγκη 
συνεργασίας των ειδικών από τα διάφορα θεματικά πεδία και από 
το πεδίο των γλωσσικών επαγγελμάτων, ενώ κατέθεσε προτάσεις 
ορολογικής πολιτικής στο πλαίσιο της ΕΛΕΤΟ, του Ε∆Ο, του ΕΛΟΤ 
και με τη συνεργασία με άλλους φορείς όπως το ΙΕΛ, το ΕΚΤ, η 
Εθνική Βιβλιοθήκη, πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα κ.ά. 

Η Χρυσούλα ∆ουδουλακάκη, εκπροσωπώντας το Ελληνικό 
∆ίκτυο Ορολογίας και το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μίλησε για το 
Ε∆Ο και τη συμβολή του στην κάλυψη επειγουσών ορολογικών 
αναγκών και στη συγκέντρωση ορολογικών πόρων για χρήση από 
τις μεταφραστικές υπηρεσίες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. 
Περιέγραψε ειδικότερα τον τρόπο λειτουργίας της Υπηρεσίας 
Επείγουσας Απόδοσης Όρων και προσκάλεσε τους συμμετέχοντες 
να συμβάλουν ως άτομα και ως εκπρόσωποι συλλογικών φορέων 
στο έργο του ∆ικτύου και της διοργανικής βάσης ορολογικών 
δεδομένων IATE και, κατ’ επέκταση, στον εμπλουτισμό της 
ελληνικής γλώσσας. 

Στο πρακτικό μέρος της ημερίδας, ο Κώστας Βαλεοντής 
παρουσίασε ασκήσεις με τη μορφή ερωτήσεων και αντίστοιχων 
απαντήσεων, οι οποίες κάλυψαν όλο το αντικείμενο της ομιλίας του 
στο πρώτο μέρος, δηλαδή τις βασικές έννοιες και αρχές 
Ορολογίας. Η Χρυσούλα ∆ουδουλακάκη, με τη συνδρομή και της 
Κλειώς Μπενέκου, επίσης στελέχους του Τμήματος Ελληνικής 
Γλώσσας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και ορολόγου του Τμήματος, παρουσίασαν τον τρόπο 
εγγραφής, συνεισφοράς και χρήσης των βικιομάδων του Ε∆Ο, 
προσκαλώντας σε επιτόπου εγγραφές μελών.  

Στο τρίτο μέρος, στο οποίο μίλησε και ο Γιάννης Σαριδάκης ως 
προσκεκλημένος εκπρόσωπος του ΕΛΟΤ, έγινε ιδιαίτερη αναφορά 
στην ανάγκη ενεργοποίησης της βάσης ορολογικών δεδομένων 
του ΕΛΟΤ, αντίστοιχης με τη βάση ISO Concept Database, η 
οποία αποτελεί πλούσια πηγή ελληνικών ορολογικών δεδομένων.  

Συνολικά, έγινε γόνιμη συζήτηση ανάμεσα στους ομιλητές και 
στους συμμετέχοντες και όλοι τόνισαν το ενδιαφέρον, την ανάγκη, 
τα προβλήματα, αλλά και τη διάθεση συμμετοχής σε δράσεις 
ορολογικής εργασίας σε ένα πλαίσιο συγκεκριμένο, 
θεσμοθετημένο, με αρχές, κανόνες και καλό πνεύμα συνεργασίας. 
Τονίστηκε ιδιαίτερα, επίσης, η ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης και 
κατάρτισης σε θέματα ορολογίας και ορογραφίας. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο Κώστας Βαλεοντής παρουσίασε 
την πρότασή του για επιτόπου κατάρτιση καταλόγου υποψήφιων 
ορολογικών συνδέσμων/ανταποκριτών, ώστε να δημιουργηθεί μια 
γέφυρα συνεργασίας των φορέων με την ΕΛΕΤΟ και το Ε∆Ο, 
έχοντας ως πρότυπο την εμπειρία από τη συνεργασία της ΕΛΕΤΟ 
με την Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία και την παραγωγή του 
συνεχώς εμπλουτιζόμενου και επιγραμμικά διαθέσιμου 
γλωσσαρίου γεωλογικών όρων. Ήδη έγιναν εγγραφές στον 
κατάλογο που κυκλοφόρησε στην αίθουσα. 

Οι συμμετέχοντες στην ημερίδα, μεταφραστές, βιβλιοθηκονόμοι, 
φιλόλογοι και άλλες ειδικότητες, ξεπέρασαν τους 60 στον αριθμό 
και εκπροσώπησαν φορείς όπως η Εθνική Βιβλιοθήκη, το Εθνικό 
Κέντρο τεκμηρίωσης, ΑΕΙ, οργανισμοί και η ΓΕΣΕΒΕ. Η ημερίδα 
θεωρείται επιτυχημένη και αναμένεται η προώθηση, από τους 
διοργανωτές φορείς, των ζητημάτων που τέθηκαν. 

Στην ιστοσελίδα της Ημερίδας (http://www.eleto.gr/gr/ELETO-
TE21-EDO_Conference.html) έχουν αναρτηθεί τα ακόλουθα 
κείμενα (αρχεία pdf): 

1. Κατάλογος συμμετασχόντων 

2. Ομιλίες της Ημερίδας 

α.  Κώστας Βαλεοντής, «Ορολογία, ένα διαθεματικό πεδίο που 
αφορά όλους τους τομείς της γνώσης»: 

 Πλήρες κείμενο 
 Παρουσίαση 
 Βασικά γνώσματα Ορολογίας 
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β.  Κατερίνα Τοράκη, «Ορολογικοί πόροι – Τυποποίηση 
ορολογίας – Ορολογική πολιτική»: Παρουσίαση 

γ.  Χρυσούλα ∆ουδουλακάκη, «Το Ελληνικό ∆ίκτυο Ορολογίας 
και η συμβολή του στην κάλυψη επειγουσών ορολογικών 
αναγκών»: Παρουσίαση 

δ.  Κώστας Βαλεοντής, «Συζήτηση ασκήσεων επεξήγησης και 
εφαρμογής των εννοιών και αρχών της Ορολογίας»:  
Παρουσίαση 

ε.  Χρυσούλα ∆ουδουλακάκη, «Οδηγίες εγγραφής στις 
βικιομάδες και χρήση τους»: Παρουσίαση 

3. Σύνοψη της Ημερίδας. 
Κ.Τ. 

 

Συνέδρια/Συμπόσια/Σεμινάρια 
σχετικά με την Ορολογία 

(∆ιαρκής Κατάλογος του «Ο») 

Ο κατάλογος Συνεδρίων/Συμποσίων/Σεμιναρίων που δημοσιεύεται 
παρακάτω περιλαμβάνει εκδηλώσεις που έχουν σχέση με Ορολογία 
και πρόκειται να διεξαχθούν στο άμεσο μέλλον, ή έχουν πρόσφατα 
διεξαχθεί, καθώς και άλλα ορολογικά νέα. Η πληροφόρηση του «Ο» 
για τις εκδηλώσεις αυτές προέρχεται κυρίως από τη συχνή 
ηλεκτρονική ενημέρωση της ΕΛΕΤΟ από το Infoterm (∆ιεθνές 
Κέντρο Πληροφοριών για την Ορολογία: http://linux.infoterm.org/), 
και από την EAFT (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας: www.eaft-
aet.net ), των οποίων η ΕΛΕΤΟ είναι μέλος. 

1. Το πρώτο Πανεπιστημιακό ∆ίπλωμα Ορολογίας (University 
Diploma in Terminology) στη Γαλλία, από τα πανεπιστήμια 
Université Savoie Mont-Blanc και Universi da de Nova de 
Lisboa, για το ακαδημαϊκό έτος 2018–2019 (https://www.univ-
smb.fr/en/). 

2. 9η Σύνοδος Κορυφής για την Ορολογία (IX EAFT Terminology 
Summit), με θέμα Making, Managing, Measuring Terminology 
In the pursuit of Quality η οποία θα πραγματοποιηθεί στην πόλη 
San Sebastian, Basque Country, στις 22-23 Νοεμβρίου 2018. 

3. Γενική Συνέλευση της EAFT (EAFT General Assembly), 22 
Νοεμβρίου 2018, 17:30–18:30, στο: Kursaal Congress Centre, 
San Sebastian. (https://eaft-aet.net/en/activities/eaft-general-
assembly/) 

4. I Congreso internacional “Traducción y sostenibilidad cultural: 
sustrato, fundamentos y aplicaciones 28-30 November 
Salamanca Spain  (https://termcat.us10.list-manage.com/track/ 
click?u=7cd8149438b3eb88893ce2987&id=06b655f990&e=f7b
56cb749) 

5. TOTh Workshop 2018: Organisations et entreprises : 
perspectives terminologiques, Μασσαλία (Γαλλία) – 6 
∆εκεμβρίου 2018 (http://toth.condillac.org/workshop-2018) 
Προθεσμία υποβολής: 28 Σεπτεμβρίου 2018. Ενημέρωση 
αποδοχής: 15 Οκτωβρίου 2018. Γλώσσες εργασίας: γαλλικά, 
αγγλικά. Υποβολή προτάσεων:: workshop@toth.condillac.org  

6. 6ο Συνέδριο Ακαδημαϊκής Εσθονικής [The 6th Conference on 
Academic Estonian (6. eesti teaduskeele konverents), 
Πανεπιστήμιο του Ταλίν, 7–8 ∆εκεμβρίου 2018. 
(https://termcat.us10.list-manage.com/track/click?u=7cd 
8149438b3eb88893ce2987&id=a9ea3810c9&e=f7b56cb749) 

Κ.Β. 

Η ελληνική γλώσσα στην Ισπανία 

Το Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών 
(ΚΒΝΚΣ) του Πανεπιστημίου της Γρανάδας ιδρύθηκε το 1998. 
Στόχος του είναι η στήριξη και η προώθηση των βυζαντινών και 
νεοελληνικών σπουδών στον ισπανόφωνο κόσμο. Λειτουργεί ως 
συμβεβλημένο κέντρο του Πανεπιστημίου της Γρανάδας και έχει 
συνάψει πρωτόκολλα συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το 
∆ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πανεπιστήμιο Πατρών.  

Το ΚΒΝΚΣ προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Πανεπιστήμιο της 
Γρανάδας για την εισαγωγή, ενίσχυση και σταθεροποίηση της 
διδασκαλίας της νέας ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ενώ η 
ερευνητική του ομάδα αναπτύσσει δίγλωσσα, γενικά και ειδικά 
λεξικά: 

 Γενικό λεξικό (υπό κατασκευή) 

 Ελληνο-ισπανικό λεξικό θρησκευτικών όρων / Diccionario 
griego-español de términos religiosos 

 Λεξικό ιχθύων / Diccionario de ictiología 

 Λεξικό χλωρίδας / Diccionario de flora 

 Λεξικό φιλοσοφικών όρων / Diccionario de términos 
filosóficos 

Το ΚΒΝΚΣ διαθέτει μία από τις πλουσιότερες εξειδικευμένες 
βιβλιοθήκες του είδους της εκτός Ελλάδας και Κύπρου, με 
περισσότερους από 25.000 τίτλους και 85 επιστημονικά και 
λογοτεχνικά περιοδικά και είναι ανοιχτή στο επιστημονικό κοινό, 
καθώς και αρχείο (Βάση ∆εδομένων) του Ελληνικού Θεάτρου 
Σκιών.  

Την 7η Νοεμβρίου 2018, o κ. Μόσχος Μορφακίδης Φυλακτός, 
Καθηγητής Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της 
Γρανάδας και ∆ιευθυντής του Κέντρου Βυζαντινών, Νεοελληνικών 
και Κυπριακών Σπουδών, αναγορεύτηκε Επίτιμος ∆ιδάκτορας του 
∆ημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 

Ιστότοπος του ΚΒΝΚΣ: http://www.centrodeestudiosbnch.com/gr  

Μ.Π. 

Συνεργασία Ιονίου Πανεπιστημίου και  
Μονάδας Συντονισμού Ορολογίας  
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  

Στις 22 Νοεμβρίου 2018, το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης 
και ∆ιερμηνείας (ΤΞΓΜ∆) του Ιονίου Πανεπιστημίου εγκαινίασε 
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον τομέα της 
Ορολογίας, στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας της 
Μονάδας Συντονισμού Ορολογίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
με τα πανεπιστήμια. Σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι ο 
εμπλουτισμός της Βάσης ορολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΙΑΤΕ) με ελληνικούς όρους από τα αγγλικά, γαλλικά και 
γερμανικά, σε τομείς όπως είναι το ∆ίκαιο Ανταγωνισμού και οι 
Επιστήμες Ζωής. Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν τριτοετείς και 
τεταρτοετείς φοιτητές, καθώς και όσοι προπτυχιακοί και 
μεταπτυχιακοί φοιτητές ασχοληθούν με την Ορολογία στο πλαίσιο 
της πτυχιακής ή μεταπτυχιακής τους εργασίας. Συντονιστές εκ 
μέρους του ΤΞΓΜ∆ είναι οι καθηγητές: Βιλελμίνη Σωσώνη, 
Μιχάλης Πολίτης, Σωτήριος Κεραμίδας και Olaf Immanuel Seel. 

(http://termcoord.eu/2018/11/collaboration_with_the_ionian_univer
sity) 

Μ.Π. 

62 βασικά γνώσματα1 Ορολογίας 

1. αντικείμενο: κάθε τι που αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις ή 
συλλαμβάνουμε με τον νου σε δεδομένη στιγμή 

2. χαρακτηριστικό: νοητική αφαίρεση ιδιότητας ενός αντικειμέ-
νου ή κοινής ιδιότητας ομάδας αντικειμένων 

3. έννοια: μονάδα γνώσης που δημιουργείται από έναν μοναδικό 
συνδυασμό χαρακτηριστικών 

4. πλάτος: το σύνολο όλων των αντικειμένων που αντιπροσω-
πεύει η έννοια 

5. βάθος: σύνολο χαρακτηριστικών που συνιστούν την έννοια 

6. τύπος χαρακτηριστικού: κατηγορία χαρακτηριστικού που 
εξυπηρετεί ως κριτήριο υποδιαίρεσης των εννοιών 

7. ουσιώδες χαρακτηριστικό: χαρακτηριστικό που είναι απαραί-
τητο για την κατανόηση μιας έννοιας 

8. κοινό χαρακτηριστικό: χαρακτηριστικό που χρησιμοποιείται 
για να καθοριστεί αν ένα αντικείμενο ανήκει στο πλάτος μιας 
έννοιας 

9. διακριτικό χαρακτηριστικό: ουσιώδες χαρακτηριστικό που 
χρησιμοποιείται για να διακρίνεται μια έννοια από άλλες 
έννοιες που σχετίζονται με αυτήν 

10. Προσθήκη διακριτικών χαρακτηριστικών στο βάθος  μείωση 
του αριθμού των αντικειμένων στο πλάτος 

11. Βάσει των κοινών χαρακτηριστικών εντάσσονται αντικείμενα 
στο πλάτος της ίδιας έννοιας, ενώ βάσει των διακριτικών 
χαρακτηριστικών εντάσσονται αντικείμενα στα πλάτη διαφο-
ρετικών εννοιών 

12. ατομική έννοια: έννοια που έχει πλάτος με ένα μόνο 
αντικείμενο. Οι ατομικές έννοιες παριστάνονται λεκτικά με 
ονόματα 

                                                 
1  γνώσμα =  στοιχείο/αντικείμενο  που μπορεί να γνωσθεί (εδώ : όροι, 
ορισμοί, σημειώσεις, επισημάνσεις, ...). 
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13. γενική έννοια: έννοια που έχει πλάτος με περισσότερα από ένα 
αντικείμενα. Οι γενικές έννοιες παριστάνονται λεκτικά με όρους. 

14. ιεραρχική σχέση: σχέση μεταξύ δύο εννοιών Α – Β λόγω της 
οποίας η Α ανήκει σε υψηλότερη στάθμη και η Β σε χαμηλότερη 
στάθμη. Α: υπερτασσόμενη έννοια, Β: υποτασσόμενη 
έννοια. ∆ύο υποτασσόμενες έννοιες Β1, Β2 κάτω από την ίδια 
υπερτασσόμενη Α, με το ίδιο κριτήριο υποδιαίρεσης είναι: 
παρατασσόμενες έννοιες. 

15. Κύριες ιεραρχικές σχέσεις μεταξύ των εννοιών Α – Β: η 
ειδογονική σχέση (σχέση γένους–είδους) και η μεριστική 
σχέση (σχέση όλου–μέρους).  

16. Στην ειδογονική σχέση: Α: γένια έννοια, γένος, Β: είδια 
έννοια, είδος.  
Βάθος της Β = βάθος της Α + διακριτικό/-ά χαρακτηριστικό/-ά 

17. Στη μεριστική σχέση: Α: ολομερής έννοια, το όλον, Β: 
επιμερής έννοια, το μέρος 

18. συσχετική σχέση: κάθε σχέση εννοιών μη ιεραρχική 

19. ακολουθιακή σχέση: συσχετική σχέση που βασίζεται σε 
χωρική, χρονική ή άλλη γειτνίαση και διαδοχή 

20. Ακολουθιακές σχέσεις: χωρική σχέση (σχετική θέση στον 
χώρο), χρονική σχέση (συμβάντα στον χρόνο), αιτιακή σχέση 
(σχεση αιτίου–αποτελέσματος (αιτιατού)). 

21. πεδίο εννοιών: αδόμητο2 σύνολο θεματικά σχετιζόμενων 
εννοιών 

22. σύστημα εννοιών: σύνολο εννοιών δομημένο σύμφωνα με τις 
μεταξύ τους σχέσεις 

23. τύποι συστημάτων εννοιών: ειδογονικό, μεριστικό, συσχετικό, 
μεικτό 

24. ειδογονικό σύστημα εννοιών: σ’ αυτό όλες οι σχέσεις σε μια 
κατακόρυφη σειρά εννοιών είναι ειδογονικές 

25. μεριστικό σύστημα εννοιών: σ’ αυτό όλες οι σχέσεις σε μια 
κατακόρυφη σειρά εννοιών είναι μεριστικές 

26. συσχετικό σύστημα εννοιών: σ’ αυτό όλες οι σχέσεις μεταξύ 
των εννοιών του είναι συσχετικές 

27. μεικτό σύστημα εννοιών: σ’ αυτό χρησιμοποιούνται όλα τα 
είδη σχέσεων μεταξύ των εννοιών 

28. παράσταση μιας νοητής οντότητας: απόδοση/παρουσίαση/ 
αντιπροσώπευση της οντότητας με αισθητά μέσα (λεκτικά, 
συμβολικά, γραφικά ή άλλα) 

29. εννοιοδιάγραμμα: γραφική παράσταση συστήματος εννοιών 
(ειδογονική σχέση  δενδροδιάγραμμα, μεριστική σχέση  
κτενοδιάγραμμα, συσχετική σχέση  βελοδιάγραμμα) 

30. ορισμός και κατασήμανση: δύο παραστάσεις της έννοιας στην 
επικοινωνία 

31. ορισμός: περιγραφική παράσταση της έννοιας (περιγραφική 
δήλωση: γραπτή, προφορική ή άλλη) 

32. εντατικός ορισμός: ορισμός που περιγράφει το βάθος της 
έννοιας (δίνοντας την υπερτασσόμενη έννοια και το/τα 
διακριτικό/-ά χαρακτηριστικό/-ά) 

33. εκτατικός ορισμός: ορισμός που απαριθμεί όλες τις 
υποτασσόμενες έννοιες με ένα κριτήριο υποδιαίρεσης 

34. κατασήμανση: συμβατική παράσταση της έννοιας (λεκτική, 
συμβολική ή άλλη) 

35. λεκτική κατασήμανση μιας έννοιας: κατασήμανση της έννοιας 
με λέξη ή λέξεις 

36. όρος: λεκτική κατασήμανση γενικής έννοιας 

37. όνομα: λεκτική κατασήμανση ατομικής έννοιας 

38. σύμβολο: είδος μη λεκτικής κατασήμανσης 

39. απλός όρος / απλό όνομα: περιλαμβάνει μόνο μία ρίζα 

40. σύμπλοκος όρος / σύμπλοκο όνομα: περιλαμβάνει περισσό-
τερες από μία ρίζες 

41. σύμμειγμα: όρος που παράγεται με σύντμηση και συνδυασμό 
χωριστών όρων 

42. σύνθετο όνομα: σύμπλοκο όνομα ή σύμμειγμα που καταση-
μαίνει ατομική έννοια 

43. σύνθετος όρος: σύμπλοκος όρος ή σύμμειγμα που καταση-
μαίνει γενική έννοια 

44. συντομομορφή: σχηματίζεται με συντόμευση της πλήρους 
μορφής μιας κατασήμανσης, είτε ανεξάρτητα από αυτήν, ως 

                                                 
2  χωρίς δομη = χωρίς οργάνωση 

συνώνυμό της (εξηρτημένη συντομομορφή, ανεξάρτητη 
συντομομορφή) 

45. αρκτικόλεξο: προφέρεται με τα ονόματα των αρχικών 
γραμμάτων χωριστά (π.χ. ΙΧ) 

46. ακρώνυμο: προφέρεται συλλαβικά (π.χ. ΤΕΕ, ΕΛΕΤΟ) 

47. συνοπτική μορφή: συντομομορφή που περιλαμβάνει λιγότε-
ρες λέξεις από την πλήρη μορφή 

48. συνώνυμα: όροι (ή ονόματα) που παριστάνουν την ίδια έννοια 
σε μία γλώσσα 

49. ισοδύναμα: κατασημάνσεις που παριστάνουν την ίδια έννοια 
σε διαφορετικές γλώσσες 

50. μονώνυμη έννοια: έννοια που έχει μία μόνο κατασήμανση σε 
μια γλώσσα 

51. ομώνυμη έννοια: έννοια που έχει την ίδια κατασήμανση σε 
μια γλώσσα με άλλη έννοια άσχετη προς την πρώτη 

52. μονόσημο: κατασήμανση που παριστάνει μόνο μία έννοια σε 
μια γλώσσα 

53. πολύσημο: κατασήμανση που παριστάνει δύο ή 
περισσότερες έννοιες με ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά 

54. αρχές σχηματισμού όρων (κατά ISO): διαφάνεια, συνέπεια, 
γλωσσική καταλληλότητα, γλωσσική οικονομία, παραγωγικό-
τητα και συνθετικότητα, γλωσσική ορθότητα, γλωσσική 
εντοπιότητα 

55. μηχανισμοί σχηματισμού όρων (κατά ISO): δημιουργία νέων 
μορφών, χρήση υπαρχουσών μορφών, διαγλωσσικός 
δανεισμός 

56. μηχανισμοί σχηματισμού ελληνικών όρων: δημιουργία 
νέων μορφών (παραγωγή, σύνθεση, συντόμευση), χρήση 
υπαρχουσών μορφών (μετατροπή, οροποίηση, διαθεματικός 
δανεισμός, σημασιολογική μεταφορά), διαγλωσσικός δανεισμός 
(άμεσος δανεισμός, μεταφραστικός δανεισμός) 

57. Αναλογικός Κανόνας: να εξετάζεται κατά προτεραιότητα η 
εφαρμογή στη γλώσσα στόχο μηχανισμού σχηματισμού όρου 
ανάλογου του μηχανισμού σχηματισμού της γλώσσας πηγής 

58. οροσυνθετικό: μέρος του όρου που είτε από μόνο του 
αποτελεί όρο ή υποδηλώνει χαρακτηριστικό 

59. ορολογική ανάλυση: ανάλυση ενός όρου στα οροσυνθετικά 
του 

60. άμεσα συνθετικα: τα δύο οροσυνθετικά ενός σύμπλοκου όρου 
που προκύπτουν κατά την πρώτη φάση ορολογικής ανάλυσης 
του όρου: προσδιοριζόμενο συνθετικό, προσδιορίζον (ή 
προσδιοριστικό) συνθετικό 

61. προσδιοριζόμενο συνθετικό: το άμεσο συνθετικό που 
εκφράζει ένα γένος της έννοιας που υποδηλώνει ο σύμπλοκος 
όρος 

62. προσδιορίζον συνθετικό ή προσδιοριστικό συνθετικό: το 
άμεσο συνθετικό που εκφράζει διακριτικό χαρακτηριστικό που 
μετατρέπει το προσδιοριζόμενο συνθετικό από γένος σε είδος. 

Κ.Β. 
 
 

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥTP

3
PT έλα κι εσύ 

 

1.   Τι είναι τα MOOC; (διεθνής προφορά: [muk]) 

Ύστερα από ερώτημα του Ι. Σαριδάκη (ΕΛΟΤ) εξετάστηκε από το 
ΓΕΣΥ η απόδοση με ελληνικό ισοδύναμο όρο των «Massive 
Online Open Courses», των οποίων ένας ορισμός είναι: 

MOOCs are courses designed for large numbers of 
participants, that can be accessed by anyone 
anywhere as long as they have an internet 
connection, are open to everyone without entry 
qualifications, and offer a full/complete course 
experience online for free. 

Εξετάστηκαν υποψήφιοι ελληνικοί όροι οι οποίοι αναδεικνύουν τα 
χαρακτηριστικά της έννοιας που αναδεικνύει και ο αγγλικός όρος: 

– τον επιγραμμικό χαρακτήρα (διαδίκτυο),  
– τη μαζικότητα (της συμμετοχής) και  
– τη δωρεάν παροχή (ανοικτότητα) 

και επελέγη η απόδοση: 
 

                                                 
3  ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ 
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massive open online 
courses, MOOCs 

ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα 
μαζικής συμμετοχής, μαζικά ανοικτά 
διαδικτυακά μαθήματα, MOOC 
 

 (προφορά του ακρωνύμου MOOC: [muk])
 

2.  Έννοιες και όροι από τις CEN/CENELEC 

Ύστερα από ερώτημα του Ι. Σαριδάκη (ΕΛΟΤ) εξετάστηκε από το 
ΓΕΣΥ η απόδοση των εννοιών των ακόλουθων ορισμών με 
ελληνικούς ισοδύναμους όρους: 

CEN/CENELEC Workshop 

working platform open to the participation of any 
interested parties for elaboration of CEN/CENELEC 
Workshop Agreements (see also CEN-CENELEC Guide 
29 on  “CEN/CENELEC Workshop Agreements) 

CEN/CENELEC Workshop Agreement (CWA) 

CEN/CENELEC agreement, developed by a Workshop, 
which reflects the agreement of identified individuals and 
organizations responsible for its contents. 

It is a document made available by CEN/CENELEC in at 
least one of the official languages (see CEN-CENELEC 
Guide 29) 

Εγκρίθηκαν οι ακόλουθοι ισοδύναμοι όροι: 

CEN/CENELEC Workshop εργομήγυρη CEN/CENELEC 

CEN/CENELEC Workshop 
Agreement, CWA 

εργομηγυρική συμφωνία 
CEN/CENELEC, CWA 

 

3. Όροι από το Γλωσσάριο όρων και εκφράσεων 
 από τη διακήρυξη μειοδοτικών διαγωνισμών 

προμήθειας υλικών 
Κατά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας, από το ΓΕΣΥ, του 
Γλωσσαρίου όρων και εκφράσεων από τη διακήρυξη μειοδοτικών 
διαγωνισμών προμήθειας υλικών (συντάκτης ο Γραμματέας του 
ΓΕΣΥ Γ. Τσιάμας), διευκρινίστηκαν οι όροι: 

stipulate -> συνομολογώ 

solicit a consent -> ζητώ επίσημα συγκατάθεση 

4.  Αποτελέσματα της Κρίσης Μελών αρ.26 

Εγκρίθηκε από το ΓΕΣΥ ο πίνακας όρων γεωμορφολογίας, της 
Κρίσης Μελών αρ.26. Όλοι οι περιλαμβανόμενοι αγγλικοί 
γεωλογικοί όροι αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί μαζί με 
τους ισοδύναμους ελληνικούς όρους. 

Αγγλικός όρος Ελληνικός ισοδύναμος όρος 
calcrete1 {genus}, 
caliche1 {genus} 

ασβεστοπαγές {τσιμέντο 
CaCO3, κλάστες οτιδήποτε} 

calcrete2 {species}, 
caliche2 {species} 

ασβεστοπαγές στρώμα 

calcrete3 {species}, 
caliche3 {species} 

ασβεστοπαγής επιφλοίωση, 
ασβεστοπαγής κρούστα 

calcite crust, calcrust 
{speleol.} 

ασβεστιτική επιφλοίωση, 
 ασβεστιτική κρούστα 
{ασβεστίτης ~100%} 

ferricrete1 {genus} 
σιδηροπαγές {τσιμέντο 
πλούσιο σε Fe2O3, κλάστες 
οτιδήποτε} 

ferricrete 2 {species} σιδηροπαγές στρώμα 

ferricrust {species} 
σιδηροπαγής επιφλοίωση, 
σιδηροπαγής κρούστα 

silcrete 1 {genus} 
πυριτιοπαγές {τσιμέντο 
πλούσιο σε SiO2, κλάστες 
οτιδήποτε} 

silcrete 2 {species} πυριτιοπαγές στρώμα 
silcrete 3 {species}, 
silcrust {species} 

πυριτιοπαγής επιφλοίωση, 
πυριτιοπαγής κρούστα 

salcrete 1 {genus} αλατοπαγές 
salcrete 2 {species} αλατοπαγές στρώμα 

salcrete 3 {species} 
αλατοπαγής επιφλοίωση,  
αλατοπαγής κρούστα 

duricrust {calcrete-
ferricrete-silcrete-salcrete, 
no matter which} 

κρούστα, σκληρή κρούστα 

 

5.  Αποτελέσματα της Κρίσης Μελών αρ.27 

Κλείνοντας τη διαδικασία Κρίσης Μελών Αρ.27, Κρίση και σχόλια 
μελών της ΕΛΕΤΟ για ένα Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων 
οπτικής και λέιζερ, το ΓΕΣΥ ενέκρινε το περιεχόμενο του 
γλωσσαρίου. Μετά την αντιστροφή και προσθήκη και του 
ελληνοαγγλικού και την εκδοτική επιμέλεια, το αρχείο pdf  έχει 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα Λεξικά και Γλωσσάρια 
(http://www.eleto.gr/gr/LexicaAndGlossaries.htm) στον ιστότοπο 
της ΕΛΕΤΟ με αύξοντα αριθμό 13. 

13. Oρολογία οπτικής και λέιζερ (1185 λήμματα) 

 
 

6.  Αποτελέσματα της Κρίσης Μελών αρ.28 

Κλείνοντας τη διαδικασία Κρίσης Μελών Αρ.28, Κρίση και σχόλια 
μελών της ΕΛΕΤΟ για ένα Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων 
και εκφράσεων που χρησιμοποιούνται στους διαγωνισμούς 
προμηθειών, το ΓΕΣΥ, με κάποιες τροποποιήσεις βάσει των 
υποβληθέντων σχολίων, εγκρίνει το περιεχόμενο του γλωσσαρίου. 
Το τελικό αρχείο pdf έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα Λεξικά και 
Γλωσσάρια (http://www.eleto.gr/gr/LexicaAndGlossaries.htm) στον 
ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ με αύξοντα αριθμό 14. 

14. Oρολογία διαγωνισμών προμηθειών 

 
Κ.Β. 

 
 

«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. 

Ιδιοκτήτης:  Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 

Εκδότης:  Κ. Ε. Βαλεοντής, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 

Συντάκτες φύλλου:  Κώστας Βαλεοντής, Κατερίνα Τοράκη, Μαβίνα 
Πανταζάρα 

Εκδοτική Ομάδα:  Κώστας Βαλεοντής, Θεόφιλος Βαμβάκος, Γιώργος 
Τσιάμας, Μιχάλης Καραμιχάλης, Τάνια Βαλεοντή 

Τηλέφωνα:  6974321009, 210-8662069 

Ηλ-Ταχυδρομείο: valeonti@otenet.gr 

Ιστότοπος: http://www.eleto.gr/gr/orogramma.htm  

Γίνονται δεκτές συνεργασίες. Απαραίτητες προϋποθέσεις τα κείμενα να 
είναι σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, σύντομα και έτοιμα για 
δημοσίευση δίχως να απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία. 

Τα δημοσιεύματα που προσυπογράφονται με αρχικά απηχούν τις 
προσωπικές απόψεις του/της συντάκτη/συντάκτριάς τους, το πλήρες 
όνομα του/της οποίου/οποίας περιλαμβάνεται στους συντάκτες του 
εκάστοτε φύλλου. 

Τα θέματα των άρθρων της «ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ» έχουν συζητηθεί στο 
ΓΕΣΥ και η δημοσίευση γίνεται ύστερα από απόφασή του. 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή κειμένων του «Ο» με 
την υποχρέωση αφενός να αναφέρεται η πηγή των κειμένων και 
αφετέρου, προκειμένου περί ολόκληρων άρθρων, να εξακολουθήσουν 
αυτά να διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς καμιά 
δέσμευση· σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται άδεια της ΕΛΕΤΟ. 
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