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Αριστοτέλης

Στά θεμέλια του οικοδομήματος της σημερινής επιστήμης της 
Ορολογίας βρίσκεται ο “πατέρας” της Λογικής και της Οντολογίας.

Παραφράζοντάς τον: Η γλώσσα είναι Νους, Φωνή και Γραφή

«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
(του νου), 

ενώ όσα γράφονται είναι σύμβολα αυτών που λέγονται με τη φωνή)
[Περί Ερμηνείας, 16a, 3-5]
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ηόρνο ηεο Οκηιίαο

Να παξνπζηάζεη (ζην πιαίζην ηνπ δηαηηζέκελνπ 
ρξόλνπ): 

- ηα αληηθείκελα σο ςεθίδεο ηνπ εμσηεξηθνύ ή 
ηνπ εζσηεξηθνύ θόζκνπ

- ηα ραξαθηεξηζηηθά σο αθαηξέζεηο ησλ 
ηδηνηήησλ ησλ αληηθεηκέλσλ 

- ηελ έλλνηα σο ζπλδπαζκό ραξαθηεξηζηηθώλ 
θαη βαζηθή κνλάδα γλώζεο 

- ηνλ νξηζκό θαη ηελ θαηαζήκαλζε σο 
παξαζηάζεηο ηεο έλλνηαο

- ηνλ όξν σο γισζζηθό κεηαθνξέα γηα ηελ 
επηθνηλώλεζε ησλ ελλνηώλ.
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Οη νξηζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη παξαθάησ πξνέξρνληαη από 

ην Γηεζλέο Πξόηππν (2000):

ISO 1087-1 Terminology work – Vocabulary –

Part 1: Theory and application

θαη ην ηζνδύλακό ηνπ Διιεληθό Πξόηππν (2006):

ΔΛΟΣ 561-1 Οξνινγηθή εξγαζία – Λεμηιόγην –

Μέξνο 1: Θεσξία θαη εθαξκνγή

πνπ εθπόλεζε ζηελ ειιεληθή γιώζζα θαη γηα ηελ ειιεληθή 

γιώζζα ε Δπηηξνπή ΣΔ21, ε νπνία είλαη επηηξνπή ηνπ ΔΛΟΣ 

θαη ιεηηνπξγεί ππό ηελ επζύλε ηνπ ΣΔΔ θαη ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρεη ελεξγά θαη ε ΔΛΔΣΟ. Η ΣΔ21 είλαη ηδξπηηθό 

ζπιινγηθό κέινο ηεο ΔΛΔΣΟ.

Γηεζλήο ηππνπνίεζε ησλ ελλνηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

Οξνινγίαο
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αληηθείκελν: 
θάζε ηη αληηιεπηό κέζσ ησλ αηζζήζεσλ ή ζπιιεπηό κέζσ ηνπ 
λνπ 
ΗΜΔΙΩΗ: Σα αληηθείκελα κπνξνύλ λα είλαη πιηθά (π.ρ. κηα κεραλή, έλα θύιιν ραξηί, έλα

δηακάληη), άπια (π.ρ. έλα επηηόθην, έλα ζρέδην κειέηεο) ή θαληαζηηθά (π.ρ. έλαο θέληαπξνο).

ραξαθηεξηζηηθό:   
αθαίξεζε (λνεηηθή) κηαο ηδηόηεηαο ελόο αληηθεηκέλνπ ή ελόο 
ζπλόινπ (νκάδαο) αληηθεηκέλσλ

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ: Μεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ελόο ζπγθεθξηκέλνπ κνιπβηνύ: είλαη θπιηλδξηθό, είλαη 

έρεη κήθνο 15cm, έρεη μύιηλν πεξίβιεκα κε εμσηεξηθό ρξώκα θόθθηλν, έρεη ππξήλα από 

γξαθίηε, ην μύλνπκε ζην έλα άθξν γηα λα γξάθνπκε, ... 

έλλνηα:   

κνλάδα γλώζεο πνπ δεκηνπξγείηαη από έλαλ κνλαδηθό 

ζπλδπαζκό ραξαθηεξηζηηθώλ

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ: Οη έλλνηεο «πιαλήηεο», «Κξόλνο», «πύξγνο», «Λεπθόο Πύξγνο».

ΗΜΔΙΩΗ: Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλζέηνπλ κηα έλλνηα δηαθξίλνληαη ζε νπζηώδε

(απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο έλλνηαο) θαη επνπζηώδε. Σα νπζηώδε ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα δηαθξίλεηαη ε έλλνηα από άιιεο έλλνηεο ιέγνληαη δηαθξηηηθά.

Σα αληηθείκελα θαη νη έλλνηεο 
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Πιάηνο ηεο έλλνηαο – Σύπνη ελλνηώλ

πιάηνο, έθηαζε:   

ην ζύλνιν όισλ ησλ αληηθεηκέλσλ ζηα νπνία αληηζηνηρεί κηα 

έλλνηα
ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ: Έλλνηα: «Πξσηνρξνληά» -> Πιάηνο: {..., Πξσηνρξνληά ηνπ 2010, 

Πξσηνρξνληά ηνπ 2011, Πξσηνρξνληά ηνπ 2012, ...}

Έλλνηα: «ε ηειεπηαία Πξσηνρξνληά» -> Πιάηνο: {Πξσηνρξνληά ηνπ 2012}

αηνκηθή έλλνηα:   

έλλνηα πνπ αληηζηνηρεί ζε έλα θαη κόλν αληηθείκελν
Παξαδείγκαηα: «Κξόλνο», «Λεπθόο Πύξγνο».

γεληθή έλλνηα:

έλλνηα πνπ αληηζηνηρεί ζε δύν ή πεξηζζόηεξα αληηθείκελα ηα 

νπνία απνηεινύλ νκάδα ιόγσ θνηλώλ ηδηνηήησλ

ΗΜΔΙΩΗ: Παξαδείγκαηα: «πιαλήηεο», «πύξγνο».
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Σύπνη ραξαθηεξηζηηθνύ – Βάζνο ησλ ελλνηώλ

θξηηήξην ππνδηαίξεζεο:

θξηηήξην βάζεη ηνπ νπνίνπ ρσξίδεηαη (ππνδηαηξείηαη) κηα έλλνηα

ζε έλλνηεο ρακειόηεξεο ζηάζκεο1

Παξάδεηγκα: Με θξηηήξην ππνδηαίξεζεο ην θύιν ε έλλνηα «παηδί» ππνδηαηξείηαη ζηηο έλλνηεο

«αγόξη» θαη «θνξίηζη».

Ωο ζηάζκε (ηεξαξρηθή ζηάζκε) εδώ ελλννύκε ηε ζέζε ζε κηα θαηαθόξπθε θιίκαθα 

δηαβάζκηζεο (ηεξαξρίαο), ζηελ νπνία ππάξρεη ε θαηεύζπλζε από ην ρακειό ζην 

πςειό, ή από θάησ πξνο ηα άλσ, θαη ε αληίζεηή ηεο.

ηύπνο ραξαθηεξηζηηθνύ:   

θαηεγνξία ραξαθηεξηζηηθνύ πνπ εμππεξεηεί σο θξηηήξην 

ππνδηαίξεζεο ησλ ελλνηώλ.
ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ: Ο ηύπνο ραξαθηεξηζηηθνύ ρξώκα ζπκπεξηιακβάλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά: ην 

λα είλαη (έλα αληηθείκελν) θόθθηλν, κπιε, πξάζηλν θηι. 

Ο ηύπνο ραξαθηεξηζηηθνύ πιηθό ζπκπεξηιακβάλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά: ην λα είλαη (έλα 

αληηθείκελν) από μύιν, από κέηαιιν θηι.

βάζνο, έληαζε:

ζύλνιν ραξαθηεξηζηηθώλ  πνπ ζπληζηνύλ ηελ έλλνηα
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Ώζηε,

θάζε ζηηγκή:   ν θόζκνο γύξσ καο θαη κέζα καο, νηηδήπνηε 
δειαδή αηζζαλόκαζηε κε ηηο αηζζήζεηο καο θαη 
αληηιακβαλόκαζηε θαη νηηδήπνηε ζπιιακβάλνπκε κε ην λνπ 
καο θαη δηαλννύκαζηε, απνηειείηαη από αληηθείκελα.

Δίκαζηε δειαδή εκείο θαη ηα αληηθείκελα.

Δδώ αληηθείκελν: όρη κόλν πιηθό ζώκα αιιά θαη ζσκαηηθό ή 
δηαλνεηηθό ζπκβάλ ή θαηάζηαζε.

Η θύξηα ηδηόηεηα ελόο αληηθεηκέλνπ είλαη ε αηνκηθόηεηά ηνπ· 
ην θάζε αληηθείκελν είλαη κνλαδηθό.

αληηθείκελα
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αληηθείκελα

Παξαδείγκαηα «αληηθεηκέλσλ»:

ην κνιύβη κνπ (πνπ θξαηώ απηή ηε ζηηγκή)

ην θεγγάξη (πνπ βιέπσ απηή ηε ζηηγκή)

ν ζθύινο ηνπ Α (πνπ ρατδεύσ απηή ηε ζηηγκή)

ν πνλόδνληόο κνπ (πνπ αηζζάλνκαη απηή ηε ζηηγκή)

ν καγλεηηθόο βνξξάο (πνπ βιέπσ ζηελ ππμίδα απηή ηε 
ζηηγκή)

ην ηξηθέθαιν ηέξαο (πνπ θαληάδνκαη απηή ηε ζηηγκή).
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Όηαλ ζπδεηώ γηα ην κνιύβη κνπ ή γηα ην θεγγάξη, ρσξίο λα ηα 

έρσ κπξνζηά κνπ θαη λα εξεζίδνπλ ηηο αηζζήζεηο κνπ, ή όηαλ 

ζπδεηώ ζήκεξα κε ηνπο θίινπο κνπ γηα ην όλεηξν πνπ είδα

ρζεο βξάδπ, αλαθέξνκαη ζ’ απηά θαη ηα πεξηγξάθσ, ηα 

ζρνιηάδσ, ρξεζηκνπνηώληαο ηε γλώζε κνπ γη’ απηά. 

Γηα θάζε έλα από απηά ππάξρεη απνζεθεπκέλνο ζηνλ λνπ κνπ 

έλαο κνλαδηθόο ζπλδπαζκόο ραξαθηεξηζηηθώλ (έλα ζύλνιν 

αιιεινζπλδεόκελσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ) πνπ όια καδί 

αληηπξνζσπεύνπλ ζην λνπ κνπ ην ηδηαίηεξν αληηθείκελν. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε έλλνηα
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Απηόο ν ζπλδπαζκόο έρεη δεκηνπξγήζεη ζην λνπ κνπ κηα
αληίζηνηρε κνλάδα γλώζεο: ηελ αηνκηθή έλλνηα «ην θεγγάξη»,
ηελ αηνκηθή έλλνηα «ην κνιύβη κνπ», ηελ αηνκηθή έλλνηα «ην
όλεηξν πνπ είδα ρζεο βξάδπ».

Αληίζηνηρνη ζπλδπαζκνί ραξαθηεξηζηηθώλ έρνπλ δεκηνπξγήζεη 
ηηο αηνκηθέο έλλνηεο:

«ην ηξαπέδη ηεο θνπδίλαο κνπ»

«ν ζθύινο ηνπ Α»

«ν πνλόδνληόο κνπ ηεο Δεπηέξαο»

«ν καγλεηηθόο βνξξάο» θηι.

Η αλαθνξά ζηηο αηνκηθέο έλλνηεο γίλεηαη πάληνηε κε νξηζηηθό
άξζξν.

Σα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε έλλνηα
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Σν κνιύβη κνπ, ην κνιύβη ζνπ, ην κνιύβη ηνπ Γηώξγνπ – πνπ 

ηα έρσ αληηιεθζεί (ηα έρσ δεη, ηα έρσ αγγίμεη, έρσ γξάςεη κε 

απηά) –

αιιά θαη άιια κνιύβηα πνπ έρσ δεη ζηα θαηαζηήκαηα ραξηηθώλ 

ή άιια πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ νπνπδήπνηε ζηνλ θόζκν ή 

πνπ κπνξώ λα θαληαζηώ,

παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, ν ηδηαίηεξνο 

ζπλδπαζκόο ησλ νπνίσλ αληηπξνζσπεύεη ζην λνπ κνπ όια 

απηά ηα αληηθείκελα· απην ην ζύλνιν ραξαθηεξηζηηθώλ έρεη 

δεκηνπξγήζεη ζην λνπ κνπ κηα αληίζηνηρε κνλάδα γλώζεο: ηε

γεληθή έλλνηα «κνιύβη». 

Σα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε έλλνηα
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Άιια παξαδείγκαηα «γεληθώλ ελλνηώλ»:

«ηξαπέδη»,

«ζθύινο», 

«πνλόδνληνο», 

«λνκόο ηεο Ειιάδαο», 

«αινγόλν»

«ηαρύηεηα»

«επηηάρπλζε»

...

Η αλαθνξά ζε γεληθέο έλλνηεο γίλεηαη κε (αόξηζην ή νξηζηηθό) 

άξζξν ή θαη ρσξίο θαζόινπ άξζξν, αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε.

Σα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε έλλνηα
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Ώζηε:

όηαλ αλαθεξόκαζηε ζε έλα ηδηαίηεξν αληηθείκελν ρσξίο απηό λα 
είλαη παξόλ θαη λα ππόθεηηαη εθείλε ηε ζηηγκή ζηελ αληίιεςή 
καο,

ηόηε νπζηαζηηθά αλαηξέρνπκε ζηελ απνζεθεπκέλε γλώζε πνπ 
έρνπκε ζην κπαιό καο γη’ απηό ην ηδηαίηεξν αληηθείκελν· 
αλαθεξόκαζηε δειαδή ζηελ αηνκηθή έλλνηα πνπ έρνπκε ζην 
κπαιό καο γηα ην αληηθείκελν απηό.

ελώ:

όηαλ αλαθεξόκαζηε ζε θάπνην κε ηδηαίηεξν αληηθείκελν σο 
κέινο κηαο νκάδαο αληηθεηκέλσλ (πνπ κπνξεί δειαδή λα είλαη 
νπνηνδήπνηε κέινο ηεο νκάδαο)

ηόηε νπζηαζηηθά αλαηξέρνπκε ζηελ απνζεθεπκέλε γλώζε πνπ 
έρνπκε ζην κπαιό καο θαη είλαη θνηλή γηα όια ηα αληηθείκελα 
ηεο νκάδαο· αλαθεξόκαζηε δειαδή ζηε γεληθή έλλνηα πνπ 
έρνπκε ζην κπαιό καο γηα όια καδί ηα αληηθείκελα ηεο νκάδαο. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε έλλνηα
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Όηαλ επηθνηλσλνύκε θαη αλαθνηλώλνπκε ζηνλ άιινλ 

νηηδήπνηε, αθνινπζνύκε ηελ πνξεία: 

αληηθείκελα  έλλνηεο  επηθνηλσλία. 

Πξηλ δειαδή από ην ζηάδην ηεο όπνηαο αλαθνίλσζήο καο ζηνλ 

άιιν έρεη κεζνιαβήζεη έλα ζηάδην ελλνηνπνίεζεο ησλ 

αληηθεηκέλσλ θαη ε επηθνηλσλία γίλεηαη ζε ζηάζκε ελλνηώλ.

Δλλνηνπνίεζε ησλ αληηθεηκέλσλ
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Ιεξαξρηθή ζρέζε ππάξρεη αλάκεζα ζηηο έλλνηεο «ιέμε» θαη «αληωλπκία», αλάκεζα 

ζηηο έλλνηεο «ιέμε» θαη «ζέκα» (ηεο ιέμεο) ή «ιέμε» θαη «θαηάιεμε» (ηεο ιέμεο)

Η έλλνηα ηεο πςειόηεξεο ζηάζκεο ιέγεηαη ππεξηαζζόκελε έλλνηα

Η έλλνηα ηεο ρακειόηεξεο ζηάζκεο ιέγεηαη ππνηαζζόκελε έλλνηα

Γύν ή πεξηζζόηεξεο ππνηαζζόκελεο έλλνηεο ηεο ίδηαο ζηάζκεο κε 

ην ίδην θξηηήξην ππνδηαίξεζεο ιέγνληαη : παξαηαζζόκελεο έλλνηεο

ζπζρεηηθή ζρέζε, πξαγκαηνινγηθή ζρέζε:

ζρέζε κεηαμύ δύν ελλνηώλ πνπ έρνπλ ζεκαηηθή ζύλδεζε κε 
ηεξαξρηθή

πζρεηηθή ζρέζε ππάξρεη αλάκεζα ζηηο έλλνηεο «εθπαίδεπζε» θαη
«δηδαζθαιία», «ςήζηκν» θαη «θνύξλνο».

ηεξαξρηθή ζρέζε :

ζρέζε κεηαμύ δύν ελλνηώλ ιόγσ ηεο νπνίαο ε κία αλήθεη ζε 
πςειόηεξε ζηάζκε θαη ε άιιε ζε ρακειόηεξε ζηάζκε

ρέζεηο κεηαμύ ησλ ελλνηώλ (ζηνλ ηνκέα ηεο Οξνινγίαο)
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εηδνγνληθή ζρέζε, ζρέζε γέλνπο-είδνπο:

ηεξαξρηθή ζρέζε κεηαμύ δύν ελλνηώλ ζηελ νπνία ην βάζνο ηεο 

ππνηαζζόκελεο έλλνηαο πεξηιακβάλεη εθείλν ηεο 

ππεξηαζζόκελεο έλλνηαο θαη ηνπιάρηζηνλ έλα επηπιένλ 

δηαθξηηηθό ραξαθηεξηζηηθό

Δηδνγνληθή ζρέζε ππάξρεη αλάκεζα ζηηο έλλνηεο «ιέμε» θαη «αληωλπκία», «όρεκα» 

θαη «απηνθίλεην», «άλζξωπνο» θαη «παηδί».

Η ππεξηαζζόκελε έλλνηα είλαη ην γέλνο (ή γἐληα έλλνηα), ελώ ε ππνηαζζόκελε 
έλλνηα είλαη ην είδνο (ή είδηα έλλνηα)

κεξηζηηθή ζρέζε, ζρέζε όινπ-κέξνπο:

ηεξαξρηθή ζρέζε κεηαμύ δύν ελλνηώλ ζηελ νπνία ε 

ππεξηαζζόκελε έλλνηα απνηειεί ην όινλ ελώ ε ππνηαζζόκελε

έλλνηα κέξνο ηνπ όινπ 

ρέζε όινπ-κέξνπο ππάξρεη αλάκεζα ζηηο έλλνηεο  «εβδνκάδα» θαη «εκέξα», 
«κόξην» θαη «άηνκν».

Η ππεξηαζζόκελε έλλνηα είλαη ην όινλ (ή νινκεξήο έλλνηα), ελώ ε ππνηαζζόκελε 
έλλνηα είλαη ην κέξνο (ή επηκεξήο έλλνηα)

Οη δύν βαζηθέο ηεξαξρηθέο ζρέζεηο
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Α

Β

Γ

Πιάηνο 

(έθηαζε)

Βάζνο 

(έληαζε)

(αξηζκόο 

δηαθξηηηθώλ

ραξαθηεξη-

ζηηθώλ)

γέλνο

είδνο

ηελ εηδνγνληθή ζρέζε όζν ην βάζνο κεγαιώλεη ηόζν ην πιάηνο 

κηθξαίλεη (όζν εκβαζύλνπκε ηόζν εζηηάδνπκε ζε ιηγόηεξα 

αληηθείκελα)

ρέζε βάζνπο – πιάηνπο ζηελ «εηδνγνληθή ζρέζε»

έπηπιν

ηξαπέδη

ηξαπέδη 

θνπδίλαο

απνηειείηαη  από κηα 

νξηδόληηα επηθάλεηα 

θαη ζηεξίδεηαη ζην 

πάησκα κε πόδηα

ην ρξεζηκνπνηνύκε  

ζηελ θνπδίλα γηα λα 

βάδνπκε επάλσ 

θαγεηά θαη λα ηξώκε
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Παξάζηαζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ ελλνηώλ

Γ

Δ1 Δ2 Δ3

Γέλνο

Δίδε

Όινλ

Μέξε

Πνιια-

πιό

κέξνο

Μνλό

κέξνο

Μ1 Μ2 Μ3

Ο

Δηδνγνληθή ζρέζε (ζρέζε γέλνπο-είδνπο): δελδξνδηάγξακκα

Μεξηζηηθή ζρέζε (ζρέζε όινπ-κέξνπο): θηελνδηάγξακκα



20

πζρεηηθή ζρέζε (πξαγκαηνινγηθή ζρέζε): βεινδηάγξακκα
(ακθίαηρκν βέινο)

Γελ ππάξρεη δηαθνξά ζηάζκεο κεηαμύ ησλ ελλνηώλ Α θαη Β.

Οη έλλνηεο Α θαη Β ππεηζέξρνληαη ζηε ζρέζε ηζνδύλακα

Α Β

Β

Α

Α

Β

Παξάζηαζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ ελλνηώλ
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Παξαδείγκαηα ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ ελλνηώλ

Παξαδείγκαηα εηδνγνληθήο ζρέζεο:

«Ννκόο ηεο Ειιάδαο»-«Ννκόο Αηηηθήο»

«Ννκόο ηεο Ειιάδαο»-«Ννκόο Χαλίσλ»

γέλνο: «Ννκόο ηεο Ειιάδαο»

θξηηήξην ππνδηαίξεζεο:«θαιππηόκελε πεξηνρή ηεο Ειιάδαο»

είδε: «Ννκόο Αηηηθήο», «Ννκόο Χαλίσλ», ...

Ννκόο ηεο Διιάδαο

Ννκόο Αηηηθήο Ννκόο Υαλίσλ ...
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....

«νξαηό θάζκα»

«ππέξπζξν»
«ππεξηώδεο»
...

Παξάδεηγκα κεξηζηηθήο ζρέζεο:

«ειεθηξνκαγλεηηθό θάζκα»: ην όινλ (ε νινκεξήο έλλνηα)

κέξε
(νη επηκεξείο έλλνηεο)

Παξαδείγκαηα ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ ελλνηώλ

ειεθηξνκαγλεηηθό

θάζκα

ππεξηώδεο θάζκανξαηό θάζκαππέξπζξν θάζκα
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πζηήκαηα ελλνηώλ

ζύζηεκα ελλνηώλ:
ζύλνιν ελλνηώλ δνκεκέλν ζύκθσλα κε ηηο κεηαμύ ηνπο 
ζρέζεηο

ελλνηνδηάγξακκα:
γξαθηθή παξάζηαζε ζπζηήκαηνο ελλνηώλ

- εηδνγνληθά ζπζηήκαηα ελλνηώλ

- κεξηζηηθά ζπζηήκαηα ελλνηώλ

- ζπζρεηηθά ζπζηήκαηα ελλνηώλ

- κεηθηά ζπζηήκαηα ελλνηώλ
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Δλλνηνδηάγξακκα:

πζηήκαηα ελλνηώλ – Δηδνγνληθά ζπζηήκαηα ελλνηώλ 

Παξάδεηγκα:

ρεκηθή νπζία

Η2Ο

ρεκηθή έλσζε

…

ζηεξεό

Κξηηήξην 1 Κξηηήξην 2

ρεκηθό ζηνηρείν

λεξό

αιθνόιε

πγξό αέξην

πδξαηκόοπάγνο

Κξηηήξην 3

Κξηηήξην 2
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Δλλνηνδηάγξακκα:

ειεθηξνκαγλεηηθό

θάζκα

ηώδεο

ππεξηώδεο θάζκανξαηό θάζκαππέξπζξν θάζκα

θπαλόπξάζηλνθίηξηλνπνξηνθαιίεξπζξό

πζηήκαηα ελλνηώλ – Μεξηζηηθά ζπζηήκαηα ελλνηώλ 

Παξάδεηγκα:



26

αληηθείκελν

δηαθξηηηθό 

ραξαθηεξηζηηθό

έλλνηα

αληηθεί-

κελα

αηνκηθή έλλνηα γεληθή έλλνηα

άζρεηε έλλνηα

ππνηαζζόκελε έλλνηα

…

νινκεξήο έλλνηα – όινλ

βάζνο

είδηα έλλνηα – είδνο επηκεξήο έλλνηα – κέξνο κε 

παξαηαζζόκελε 

έλλνηα

γέληα έλλνηα – γέλνο

ππεξηαζζόκελε έλλνηα

ηεξαξρηθά ζρεηηδόκελε έλλνηα

…

παξαηαζζόκελε

έλλνηα

πιάηνο

ραξαθηε-

ξηζηηθά

κε ηεξαξρηθά 

ζρεηηδόκελε έλλ.

ηύπνο 

ραξαθηεξηζηηθνύ

επνπζηώδεο

ραξαθηεξηζηηθό

ραξαθηεξηζηηθό

νπζηώδεο 

ραξαθηεξηζηηθό

κε δηαθξηηηθό 

ραξαθηεξηζηηθό

Δλλνηνδηάγξακκα:

πζηήκαηα ελλνηώλ – Μεηθηά ζπζηήκαηα ελλνηώλ 

Παξάδεηγκα:
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Οξηζκόο: παξαζηαηηθή πεξηγξαθή ηεο έλλνηαο

νξηζκόο:

παξάζηαζε κηαο έλλνηαο κέζσ κηαο πεξηγξαθηθήο δήισζεο 

πνπ εμππεξεηεί ηε δηαθνξνπνίεζή ηεο από ζπλαθείο 

(ζρεηηδόκελεο) έλλνηεο

Με ηνλ «νξηζκό» νξίδεηαη (= νξηνζεηείηαη, πεξηνξίδεηαη) κηα 

έλλνηα· θαζνξίδνληαη δειαδή ηα όξηά ηεο, ηα ζύλνξά ηεο, από 

ηηο γεηηνληθέο έλλνηεο.

Απηό γίλεηαη κε ηνλ κνλαδηθό ζπλδπαζκό ραξαθηεξηζηηθώλ κε 

ηνλ νπνίν δεκηνπξγείηαη ην βάζνο (έληαζε) ηεο έλλνηαο θαη ην 

κνλαδηθό πιάηνο (έθηαζε) πνπ πξνθύπηεη σο απνηέιεζκα. 
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Καηαζήκαλζε: παξαζηαηηθόο αληηπξόζσπνο ηεο έλλνηαο

θαηαζήκαλζε: παξάζηαζε κηαο έλλνηαο κε έλα ζεκείν 

(ζεκάδη) πνπ ηελ ππνδειώλεη
ΗΜΔΙΩΗ – ηελ νξνινγηθή εξγαζία δηαθξίλνληαη ηξεηο ηύπνη: νλόκαηα θαη όξνη θαη 

ζύκβνια.

όλνκα, θαηνλνκαζία: 

ιεθηηθή θαηαζήκαλζε κηαο αηνκηθήο έλλνηαο

όξνο: 

ιεθηηθή θαηαζήκαλζε κηαο γεληθήο έλλνηαο ζε ζπγθεθξηκέλν 

ζεκαηηθό πεδίν
ΗΜΔΙΩΗ – Έλαο όξνο κπνξεί λα πεξηέρεη ζύκβνια θαη κπνξεί λα εκθαλίδεη παξαιιαγέο, 

π.ρ. δηαθνξεηηθνύο νξζνγξαθηθνύο ηύπνπο.

ζύκβνιν: 

κε ιεθηηθή θαηαζήκαλζε κηαο έλλνηαο κε κνξθή γξαθηθή
ΗΜΔΙΩΗ – Έλα ζύκβνιν κπνξεί λα απνηειείηαη από έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο εθηππώζηκνπο 

ραξαθηήξεο, γξάκκαηα ή αξηζκνύο, ή λα είλαη έλα ζρέδην.
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Καηαζήκαλζε: παξαζηαηηθόο αληηπξόζσπνο ηεο έλλνηαο

Παξαδείγκαηα θαηαζεκάλζεσλ

Ολόκαηα: Κξόλνο, σθξάηεο, Αζήλα, άκνο, Δππαιίλεην 

όξπγκα, κεραληζκόο ησλ Αληηθπζήξσλ, λόκνο ηεο παγθόζκηαο 

έιμεο, ηαρύηεηα ηνπ θσηόο ζην θελό, δέθα, ηεηξαγσληθή ξίδα 

ηνπ 2, λεξό (σο ρεκηθή έλσζε), βνιη, ρηιηόκεηξν, θπβηθό 

εθαηνζηό, ρηιηνζηόιηηξν

όξνη: πιαλήηεο, θηιόζνθνο, πόιε, λεζί, όξπγκα, κεραληζκόο, 

λόκνο, ηαρύηεηα, αξηζκόο, ρεκηθή έλσζε, κνλάδα κέηξεζεο, 

κνλάδα κήθνπο, κνλάδα όγθνπ

ζύκβνια:  ♫ €      Η2Ο  lg10x   κV  cm3 ml
.
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Η θαηαζήκαλζε (ν όξνο, ην όλνκα ή ην ζύκβνιν) θαη ν 

νξηζκόο απνηεινύλ, αληίζηνηρα, ην πξώην θαη ην δεύηεξν

κέινο κηαο ινγηθήο ηζόηεηαο ε νπνία καο πιεξνθνξεί 

παξαζηαηηθά γηα ηελ έλλνηα.

ηελ θιαζηθή Λνγηθή ην πξώην κέινο απηήο ηεο ηζόηεηαο
(δειαδή ε θαηαζήκαλζε) ιέγεηαη «νξηζηένλ κέινο» ελώ ην
δεύηεξν (δειαδή ν νξηζκόο) ιέγεηαη «νξίδνλ κέινο».

Σν «ίζνλ» ηεο ηζόηεηαο είλαη ην ζπλδεηηθό ξήκα είλαη, πνπ 
ζπλήζσο ζπκβνιίδεηαη κε θάπνην ζύκβνιν (ζύκθσλα κε 
θάπνηα ηππνγξαθηθή ζύκβαζε) π.ρ. έλα δίζηηγκν (:) ή κηα 
παύια (–) ή ελλνείηαη κε αιιαγή γξακκήο:

Η ινγηθή ηζόηεηα:

θαηαζήκαλζε «ίζνλ» νξηζκόο

θαηαζήκαλζε: νξηζκόο

ή

θαηαζήκαλζε – νξηζκόο
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Ο «νξηζκόο» παξηζηάλεη ηελ έλλνηα κε πεξηγξαθηθό ηξόπν

(γξαπηό, πξνθνξηθό ή άιινλ ηξόπν επηθνηλσλίαο)· ηελ 

αληηπξνζσπεύεη πιήξσο. 

Μέζσ απηνύ δελ αθήλεηαη θακηά ακθηβνιία γηα ην πνηα αθξηβώο 

είλαη ε έλλνηα. 

ηελ Οξνινγία (ζήκεξα) αλαγλσξίδνληαη κόλν νη δύν ηύπνη 

νξηζκνύ:

ν εληαηηθόο νξηζκόο (νξηζκόο κέζσ ηνπ βάζνπο-έληαζεο) θαη

ν εθηαηηθόο νξηζκόο (νξηζκόο κέζσ ηνπ πιάηνπο-έθηαζεο).

Αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ ζπζηήκαηνο ελλνηώλ ζην νπνίν βαζίδεηαη ν 

νξηζκόο κπνξεί λα είλαη:

εηδνγνληθόο νξηζκόο

κεξηζηηθόο νξηζκόο

κεηθηόο νξηζκόο

Φύζε ηνπ νξηζκνύ
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εληαηηθόο νξηζκόο:
νξηζκόο πνπ πεξηγξάθεη ην βάζνο κηαο έλλνηαο δειώλνληαο ηελ 
ππεξηαζζόκελε έλλνηα θαη ηα δηαθξηηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 1

Έλλνηα: «ιακπηήξαο ππξαθηώζεωο»

Καηαζήκαλζε: ιακπηήξαο ππξαθηώζεσο

Οξηζκόο: ειεθηξηθόο ιακπηήξαο ζηνλ νπνίν ππάξρεη έλα λήκα πνπ ζεξκαίλεηαη κε ειεθηξηθό 
ξεύκα έηζη ώζηε λα εθπέκπεη θσο

Παξάζηαζε όξνπ – νξηζκνύ :

ιακπηήξαο ππξαθηώζεσο: ειεθηξηθόο ιακπηήξαο ζηνλ νπνίν ππάξρεη έλα λήκα πνπ 
ζεξκαίλεηαη κε ειεθηξηθό ξεύκα έηζη ώζηε λα εθπέκπεη θσο

Σύπνη νξηζκώλ

ειεθηξηθόο ιακπηήξαο

ιακπηήξαο

ππξαθηώζεσο
ιακπηήξαο 

αίγιεο

...

Ο νξηζκόο απηόο είλαη 

εληαηηθόο εηδνγνληθόο
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εληαηηθόο νξηζκόο:

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 2

Έλλνηα: ην θπζηθό κέγεζνο «ωκέγα»
Καηαζήκαλζε: σκέγα, σ (ζύκβνιν)

Παξάζηαζε όξνπ – νξηζκνύ: 

σκέγα

σ (ζύκβνιν)

ην θπζηθό κέγεζνο πνπ δίλεηαη από ηελ ηζόηεηα σ = f(α,β,γ, ...)

όπνπ: 

f είλαη ζπγθεθξηκέλε καζεκαηηθή ζπλάξηεζε

α είλαη ην (γλσζηό) κέγεζνο άιθα, 

β είλαη ην (γλσζηό) κέγεζνο βήηα, 

γ είλαη ην (γλσζηό) κέγεζνο γάκα, 

Σύπνη νξηζκώλ

θπζηθό κέγεζνο

βήηα

γάκα

...
f

σκέγα

άιθα

f

f

f

Ο νξηζκόο απηόο είλαη 

εληαηηθόο κεηθηόο
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εθηαηηθόο νξηζκόο:
νξηζκόο κηαο έλλνηαο κε απαξίζκεζε όισλ ησλ ππνηαζζόκελσλ 
ελλνηώλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε έλα θξηηήξην ππνδηαίξεζεο

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ

Έλλνηα:    «επγελή αέξηα» (ε νηθνγέλεηα 18 ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα ησλ ζηνηρείσλ)
Καηαζήκαλζε: επγελή αέξηα

Παξάζηαζε όξνπ – νξηζκνύ: 
επγελή αέξηα: ήιην, λέν, αξγό, θξππηό, μέλν θαη ξαδόλην

Έλλνηα:   «επγελέο αέξην»

Καηαζήκαλζε: επγελέο αέξην

Παξάζηαζε όξνπ – νξηζκνύ: 
επγελέο αέξην: ήιην, λέν, αξγό, θξππηό, μέλν ή ξαδόλην

Σύπνη νξηζκώλ

επγελή αέξηα

λέν αξγό θξππηό μέλν ξαδόληνήιην λέν

επγελέο αέξην

αξγό θξππηό μέλν ξαδόληνήιην

Ο νξηζκόο 

απηόο είλαη 

εθηαηηθόο 

εηδνγνληθόο

Ο νξηζκόο απηόο 

είλαη εθηαηηθόο 

κεξηζηηθόο
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Όπσο ν νξηζκόο έηζη θαη ε θαηαζήκαλζε απνηειεί 

παξάζηαζε ηεο έλλνηαο θαη ζηελ πξάμε είλαη ζπκπύθλσζε 

ηνπ νξηζκνύ. 

Αιιά:

ελώ ν νξηζκόο παξηζηάλεη πεξηγξαθηθά ηελ έλλνηα, 

ε θαηαζήκαλζε ηελ παξηζηάλεη ζπκβαηηθά.

ηε ζύκβαζε απηή ηεο θαηαζήκαλζεο εκπιέθνληαη νη 

εκπεηξνγλώκνλεο ηνπ ζρεηηθνύ ζεκαηηθνύ πεδίνπ.

θπξειάηεκα ηέηνησλ ζπκβάζεσλ απνηειεί ε νξνδνηηθή 

εξγαζία ησλ νξγάλσλ Οξνινγίαο (επηηξνπώλ, νκάδσλ).

Φύζε θαη ηύπνη ησλ θαηαζεκάλζεσλ
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ην εξώηεκα:

Πόζν «απζαίξεην» είλαη απηό ην «ζεκάδη» ηεο θαηαζήκαλζεο;

ε απάληεζε είλαη:

Γηα ηελ ειιεληθή γιώζζα, ε νπνία είλαη γιώζζα θιηηή, 

κε εμαηξεηηθά δπλαηή παξαγσγηθή θαη ζπλζεηηθή ηθαλόηεηα, 

ρξεηάδεηαη πνιύ κεγάιε πξνζνρή ζηε δηαρείξηζε απηήο ηεο 

«απζαηξεζίαο».

Οη νηθνγέλεηεο ιέμεσλ ηεο ειιεληθήο είλαη ηόζν πνιπκειείο θαη 

πινύζηεο, πνπ αλ θαλέλαο ρξεζηκνπνηήζεη σο ιεθηηθή θαηαζήκαλζε

κηαο λέαο έλλνηαο κηα απιή ιέμε, 

ε νηθνγέλεηα πνπ ήδε ππάξρεη πίζσ από απηήλ ηελ απιή ιέμε ή πνπ 

κπνξεί λα πξνθύςεη από απηήλ

είλαη νιόθιεξν πιέγκα ιεθηηθώλ θαηαζεκάλζεσλ (δει. όξσλ θαη 

νλνκάησλ) πνπ απνξξένπλ απηόκαηα θαη πνπ είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ 

νξνζέηε/νλνκαηνζέηε λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη όπνηε ηηο ρξεηαζηεί.

Οη κεηαμύ απηώλ ησλ ζπγγελώλ ζρέζεηο δελ πξέπεη λα 

παξαβηάδνληαη.

Φύζε θαη ηύπνη ησλ θαηαζεκάλζεσλ
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θαηαζήκαλζε νξηζκόο

εθηαηηθόο

νξηζκόο

(παξάζηαζε έλλνηαο)

(ζηελ επηθνηλσλία)

έλλνηα

όξνο

(ιεθηηθή

θαηαζήκαλζε)
εληαηηθόο

νξηζκόο

(κε ιεθηηθή

θαηαζήκαλζε)

όλνκα… ζύκβνιν

Η έλλνηα θαη νη παξαζηάζεηο ηεο ζηελ επηθνηλσλία
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Πξνζνρή:

Έλαο όξνο έρεη πάληνηε «πίζσ ηνπ» κία θαη κόλν έλλνηα θαη 

δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηε ιέμε.

Ο κνλνιεθηηθόο όξνο (κνλόιεθην) ζπκπεξηθέξεηαη σο ιέμε. 

Ο πνιπιεθηηθόο όξνο (πνιύιεθην) δηαηεξεί ζπγθεθξηκέλε θαη 

ζηαζεξή ζρέζε ησλ ζπλζεηηθώλ ηνπ, ώζηε ζπλήζσο μερσξίδεη 

ηόζν πξνθνξηθά όζν θαη γξαπηά.

Η γλώζε κεηαδίδεηαη κε έλλνηεο θαη ζρέζεηο ελλνηώλ, πνπ 

εθθξάδνληαη κε αληίζηνηρνπο όξνπο.

Οη όξνη θαη νη ιέμεηο
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Γλώζε

(έλλνηεο)

Γιώζζα

(όξνη)

Γιώζζα

(όξνη)

Γλώζε

(έλλνηεο)
Καλάιη

κεηάδνζεο

ΠΑ

Η γλώζε κεηαηξέπεηαη από ηνλ Απνζηνιέα ζε γιώζζα κε ηε 

ρξήζε ησλ θαηαζεκάλζεσλ,

κεηαδίδεηαη σο γισζζηθό ζήκα κέζσ ηνπ εθάζηνηε θαλαιηνύ 

κεηάδνζεο θαη 

ζηε ιήςε κέζσ ηεο αληίζηξνθεο κεηαηξνπήο – πάιη κε ηε 

ρξήζε ησλ όξσλ – απνθηάηαη από ηνλ Παξαιήπηε σο γλώζε

Απιό ζρεκαηηθό δηάγξακκα ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο γλώζεο

Ο ξόινο ησλ θαηαζεκάλζεσλ ζηελ επηθνηλώλεζε ηεο 

γλώζεο
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αληηθείκελα, ραξαθηεξηζηηθά, έλλνηα, θαηαζήκαλζε, νξηζκόο:

νη πξσηαγσληζηέο ηεο γλώζεο

έλλνηα

θαηαζήκαλζε νξηζκόο

αληηθείκελν/-α ραξαθηεξηζηηθά

Σν δηάγξακκα ησλ 
«πξσηαγσληζηώλ» 
ηεο γλώζεο
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πκβνιηζκνί ησλ πξσηαγσληζηώλ ηεο γλώζεο

αληηθείκελα

γισζζηθό/λνεηηθό

επίπεδν

νξηζκόο

ραξαθηεξηζηηθά

έλλνηα

θαηαζήκαλζε

(όξνο, όλνκα, ζύκβνιν)

ζπγθείκελν

(ζεκαηηθό πεδίν)

αληηθείκελα, ραξαθηεξηζηηθά, έλλνηα, θαηαζήκαλζε, νξηζκόο:

νη πξσηαγσληζηέο ηεο γλώζεο
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Γλσξίδνπκε κηα έλλνηα όηαλ γλσξίδνπκε ην βάζνο θαη ην πιάηνο

ηεο, δειαδή όηαλ γλσξίδνπκε πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά από 

ηα νπνία απηή έρεη ζρεκαηηζηεί θαη πνηα είλαη ηα αληηθείκελα ηα 

νπνία αληηπξνζσπεύεη

Η γλώζε κηαο λέαο έλλνηαο δελ απνθηάηαη πάληα κε ηνλ ίδην 

ηξόπν,

αιιά αθνινπζεί δηάθνξνπο «δξόκνπο», 

νη νπνίνη είηε έρνπλ άιιε αθεηεξία, είηε άιιε δηαδξνκή, είηε 

άιιν ηέξκα. 

Πέληε ηέηνηνπο «δξόκνπο ηεο γλώζεο» ζα πεξηγξάςνπκε 

παξαθάησ.

«Γξόκνη ηεο γλώζεο»
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«Γξόκνη ηεο γλώζεο»

αληηθείκελα

ζπγθείκελν

(ζεκαηηθό πεδίν)

νξηζκόο

ραξαθηεξηζηηθά

έλλνηα

θαηαζήκαλζε

Υ

Γξόκνο ηεο γλώζεο 1: αληηθείκελα  έλλνηα  θαηαζήκαλζε 

(ίζσο θαη νξηζκόο)

– Καηαιαβαίλσ ηί θάλεη απηό! (= δηαθξίλσ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ)

Πώο ην ιέλε; (Πώο νξίδεηαη;)

– Σν ιέλε Υ (θαη νξίδεηαη…)
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Γξόκνο ηεο γλώζεο 2: αληηθείκελα  νξηζκόο  έλλνηα

θαηαζήκαλζε

– Σί είλαη απηό; Σί θάλεη; Πώο ην ιέλε;

– Δίλαη … (νξηζκόο πνπ κέζσ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ θάλεη γλσζηή 

ηελ έλλνηα). Σν ιέλε Υ.

αληηθείκελα
ζπγθείκελν

(ζεκαηηθό πεδίν)

νξηζκόο

ραξαθηεξηζηηθά

έλλνηα

θαηαζήκαλζε

(Υ)

γισζζηθό/λνεηηθό

επίπεδν

«Γξόκνη ηεο γλώζεο»
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Γξόκνο ηεο γλώζεο 3: θαηαζήκαλζε  νξηζκόο  έλλνηα

– Σί ζα πεη Υ; ή Ση ζεκαίλεη Υ; 

– Υ είλαη … (νξηζκόο πνπ κέζσ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ θάλεη 

γλσζηή ηελ έλλνηα).

αληηθείκελα
ζπγθείκελν

(ζεκαηηθό πεδίν)

νξηζκόο

ραξαθηεξηζηηθά

έλλνηα

θαηαζήκαλζε

Υ

γισζζηθό/λνεηηθό

επίπεδν

«Γξόκνη ηεο γλώζεο»
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Γξόκνο ηεο γλώζεο 4:– ύιιεςε λέαο γλώζεο ζηνλ εγθέθαιν ηνπ 

πξώηνπ νξνζέηε/νλνκαηνζέηε ζε κηα Γιώζζα Πεγήο.

– Δύξεθα! Να κηα λέα έλλνηα! (πνπ δεκηνπξγείηαη από ζπγθεθξηκέλν

ζπλδπαζκό ραξαθηεξηζηηθώλ)

Πώο νξίδεηαη; Πώο ζα ηελ θαηαζεκάλσ (νλνκάζσ/ζπκβνιίζσ); 

– Δίλαη … (ν πξσηόηππνο νξηζκόο). Θα ηελ νλνκάζσ Υ.

αληηθείκελα
ζπγθείκελν

(ζεκαηηθό πεδίν)

νξηζκόο

ραξαθηεξηζηηθά

έλλνηα

θαηαζήκαλζε

Υ

γισζζηθό/λνεηηθό

επίπεδν

Γιώζζα Πεγήο

«Γξόκνη ηεο γλώζεο»
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Γξόκνο ηεο γλώζεο 5 – Μεηαθνξά ηεο λέαο γλώζεο από ηε Γιώζζα Πεγήο 

ζηε Γιώζζα ηόρνπ κέζσ κηαο λνεηηθήο δηαγιωζζηθήο δηεπαθήο ζηνλ λνπ ηνπ 

νξνζέηε ηεο Γιώζζαο ηόρνπ:

Αθεηεξία: αληηθείκελα, ραξαθηεξηζηηθά, έλλνηα, νξηζκόο, θαηαζήκαλζε

όια γλσζηά ζηε Γιώζζα Πεγήο

Γηαδξνκή: κέζσ ηεο έλλνηαο θαη ηνπ νξηζκνύ (δηαηππσκέλνπ ήδε ζηε

Γιώζζα ηόρνπ

Σέξκα: ε θαηαζήκαλζε (όξνο, όλνκα, ζύκβνιν)

Ο δξόκνο απηόο εθθξάδεηαη κε ηελ εξώηεζε θαη ηελ απάληεζε:

– Γλσξίδσ ηελ λέα έλλνηα! (ηα αληηθείκελα πνπ θαιύπηεη, 

ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηελ απνηεινύλ, ηνλ νξηζκό ηεο θαη ηελ

θαηαζήκαλζή ηεο ζηε Γιώζζα Πεγήο· 

έρσ δηαηππώζεη ήδε θαη ηνλ νξηζκό ηεο ζηε Γιώζζα ηόρνπ. 

Πώο ζα ηελ θαηαζεκάλσ (νλνκάζσ/ζπκβνιίζσ); 

– Θα ηελ νλνκάζσ Τ.

«Γξόκνη ηεο γλώζεο»
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Γξόκνο ηεο 

γλώζεο 5:

Μεηαθνξά ηεο 

λέαο γλώζεο

από ηε Γιώζζα 

Πεγήο ζηε 

Γιώζζα ηόρνπ 

κέζσ ηεο λνεηηθήο 

δηαγιωζζηθήο 

δηεπαθήο ηνπ 

νξνζέηε ηεο 

Γιώζζαο ηόρνπ

ραξαθηεξηζηηθά

αληηθείκελν/-α
ζπγθείκελν

(ζεκαηηθό πεδίν)

νξηζκόο

ραξαθηεξηζηηθά

έλλνηα

νξηζκόο
έλλνηα

θαηαζήκαλζε: Τ
Γιώζζα Σηόρνπ

Γιώζζα Πεγήο

θαηαζήκαλζε: Υ

Ννεηηθή δηαγισζζηθή δηεπαθή ηνπ 

νλνκαηνζέηε ηεο Γιώζζαο ηόρνπ

Ο νξηζκόο δηαηππώλεηαη ζηε 

Γιώζζα ηόρνπ κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ελλνηώλ θαη 

όξσλ ήδε γλσζηώλ 

Αξρέο θαη 

θαλόλεο

θαηαζήκαλζεο

Γισζζηθό/λνεηηθό επίπεδν ηνπ 

νλνκαηνζέηε ηεο γιώζζαο ζηόρνπ γηα 

ηε γιώζζα πεγήο

Σα ραξαθηεξη-

ζηηθά θαη ε 

έλλνηα έρνπλ 

δηαγισζζηθό 

ραξαθηήξα θζη δελ 

ρξεηάδεηαη

λα κεηαθεξ-

ζνύλ

Γισζζηθό/λνεηηθό επίπεδν ηνπ 

νλνκαηνζέηε ηεο Γιώζζαο 

ηόρνπ γηα ηε Γιώζζα ηόρνπ

«Γξόκνη ηεο γλώζεο»
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Ώζηε:

Η κεηαθνξά γλώζεο από γιώζζα ζε γιώζζα γίλεηαη 

ζηνλ εγθέθαιν ηνπ νξνζέηε/νλνκαηνζέηε ηεο Γιώζζαο

ηόρνπ, ν νπνίνο πξνθαλώο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ όια ηα 

ζηνηρεία γηα ηνπο 5 πξσηαγσληζηέο κέζσ ηεο Γιώζζαο 

Πεγήο θαη κεηαθέξεη απηά πνπ ρξεηάδεηαη λα κεηαθεξζνύλ 

(νξηζκό θαη θαηαζήκαλζε) ζηε Γιώζζα ηόρνπ. 

«Γξόκνη ηεο γλώζεο»
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Η κεηαθνξά όκσο ηνπ νξηζκνύ δελ είλαη ηεο ίδηαο θύζεο κε ηε 

κεηαθνξά ηεο θαηαζήκαλζεο. 

Ο νξηζκόο ζηε Γιώζζα ηόρνπ πξνθύπηεη εύθνια από ηελ 

κεηάθξαζε ηνπ νξηζκνύ ηεο Γιώζζαο Πεγήο, εθόζνλ όιεο νη 

έλλνηεο πνπ εκπιέθνληαη ζηνλ νξηζκό είλαη ήδε γλσζηέο θαη ζηε 

Γιώζζα ηόρνπ θαη έρνπλ απνδνζεί κε αληίζηνηρεο 

θαηαζεκάλζεηο πνπ θαη απηέο είλαη γλσζηέο. 

Η θαηαζήκαλζε κηαο λέαο έλλνηαο όκσο δελ κεηαθξάδεηαη. 

Δθείλν πνπ γίλεηαη είλαη επηινγή/πηνζέηεζε/δεκηνπξγία κηαο 

θαηαζήκαλζεο ηεο λέαο έλλνηαο ζηε Γιώζζα ηόρνπ πνπ 

ζεσξείηαη ηζνδύλακε κε ηελ θαηαζήκαλζε ηεο Γιώζζαο

Πεγήο. 

Δδώ βξίζθεηαη νιόθιεξε ε δξαζηεξηόηεηα ηεο δεπηεξνγελνύο

νξνδνζίαο, πνπ βαζίδεηαη ζε αξρέο θαη θαλόλεο πνπ έρνπλ 

εθαξκνγή ζηε Γιώζζα Σηόρνπ.

«Γξόκνη ηεο γλώζεο»
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Η Σερληθή Δπηηξνπή ΔΛΟΣ-ΣΔΔ/ ΣΔ21 «Αξρέο ηεο Οξνινγίαο» έρεη 
εθπνλήζεη θαη ην πξόηππν

ΔΛΟΣ 402 «Οξνινγηθή εξγαζία – Αξρέο θαη κέζνδνη».

Σν πξόηππν απηό απνηειεί κεηαθνξά ηνπ Γηεζλνύο Πξνηύπνπ

ISO 704:2000 “Terminology work – Principles and methods”

θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλε ώζηε λα εθαξκόδεηαη ζηελ ειιεληθή 
γιώζζα. 

Έλα από ηα πην ζεκαληηθά θεθάιαηα ηνπ πξνηύπνπ ΔΛΟΣ 402 είλαη 
νη Αξρέο ζρεκαηηζκνύ όξσλ. Οη αξρέο απηέο (ε ζεηξά αλαγξαθήο 
δελ έρεη αμηνινγηθή ζεκαζία) είλαη: 

– Γηαθάλεηα (transparency)

– πλέπεηα (consistency)

– (Γισζζηθή) Καηαιιειόηεηα (appropriateness)

– (Γισζζηθή) Οηθνλνκία (linguistic economy)

– Παξαγσγηθόηεηα (θαη ζπλζεηηθόηεηα) (derivability and 
compoundability)

– (Γισζζηθή) Οξζόηεηα (linguistic correctness)

– (Γισζζηθή) Δληνπηόηεηα (preference for native language)

Αξρέο ζρεκαηηζκνύ όξσλ
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Παξαδείγκαηα (όξνο πνπ ζπκθσλεί κε ηελ αξρή – όξνο πνπ 

δελ ζπκθσλεί):

– Γηαθάλεηα 

(ζεξκηθόο ζόξπβνο – ζόξπβνο Johnson)

– πλέπεηα 

(ππεξνμείδην ηνπ πδξνγόλνπ – νμπδελέ)

– Γισζζηθή Καηαιιειόηεηα 

(ζεηζκνγόλνο πεξηνρή – ζεηζκνγελήο πεξηνρή )

– Γισζζηθή Οηθνλνκία 

(θηλεηή ηειεθωλία – ηειεθωλία κε θηλεηά ηειέθωλα )

– Παξαγσγηθόηεηα θαη ζπλζεηηθόηεηα

(πιηλζίν – νινθιεξωκέλν θύθιωκα )

– Γισζζηθή Οξζόηεηα 

(αληηθεηκελνζηξεθήο – αληηθεηκελνζηξαθήο)

– Γισζζηθή Δληνπηόηεηα 

(κνξθόηππν – θνξκάη / format )

Αξρέο ζρεκαηηζκνύ όξσλ
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ην ίδην Διιεληθό Πξόηππν

ΕΛΟΤ 402 «Οξνινγηθή εξγαζία – Αξρέο θαη κέζνδνη», 

Παξάξηεκα Α 

πεξηγξάθνληαη  αλαιπηηθά θαη

«Παξαδείγκαηα κεραληζκώλ ζρεκαηηζκνύ ειιεληθώλ 

όξσλ».

ύλνςε ησλ κεραληζκώλ απηώλ δίλεηαη ζην 

ελλνηνδηάγξακκα πνπ αθνινπζεί.

Μεραληζκνί ζρεκαηηζκνύ ειιεληθώλ όξσλ
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πξσηνγελήο 

ζρεκαηηζκόο όξνπ 

δεπηεξνγελήο 

ζρεκαηηζκόο όξνπ 

κεραληζκόο ζρεκαηηζκνύ  
ειι. όξνπ κε δεκηνπξγία  
λέαο κνξθήο (λενόξνπ) 

ζρεκαηηζκόο όξνπ 

ζύκκεημε 
(δεκηνπξγία 

ζπκκείγκαηνο) 

κεραληζκόο ζρεκαηηζκνύ 

όξνπ 

κεραληζκόο ζρεκαηηζκνύ 

ειιεληθνύ όξνπ 

κεραληζκόο ζρεκαηηζκνύ 
ειι. όξνπ κε  

δηαγισζζηθό δαλεηζκό 

κεραληζκόο ζρεκαηηζκνύ 
ειι. όξνπ κε ρξήζε 

ππαξρνπζώλ κνξθώλ 

ηδηώλπκν 

λενόξνο 

δεκηνπξγία 
πνιπιεθηηθνύ 
ζύκπινθνπ 

όξνπ 

 

ζπλεθδνρή –  
ζπλεθδνρηθή 

επέθηαζε 

δεκηνπξγία 

αθξσλύκνπ 

παξνκνίσζε 

ζύλζεζε ζπληόκεπζε παξαγσγή 

δεκηνπξγία 
ζπληεηκεκέλεο 

κνξθήο 

δεκηνπξγία 
ζπλνπηηθήο 

κνξθήο 

δεκηνπξγία 
ζπληνκνγξα-

θίαο 

ζεκαζηνινγηθή 

κεηαθνξά 

δηαζεκαηηθόο 

δαλεηζκόο 
νξνπνίεζε κεηαηξνπή 

δεκηνπξγία 

αξθηηθνιέμνπ 

κεηαθξαζηηθόο 

δαλεηζκόο 

άκεζνο 

δαλεηζκόο 

δεκηνπξγία 
κνλνιεθηηθνύ 
ζύκπινθνπ 

όξνπ 

ζύκπιεμε 
(δεκηνπξγία 
ζύκπινθνπ 

όξνπ) 

όλνκα 

Αλαινγηθόο Καλόλαο 

όξνο 

λενινγηζκόο 
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πλνςίδνληαο ηα πξνεγνύκελα:

Σα αληηθείκελα (θπζηθά θαη λνεηά) εξεζίδνπλ ηηο αηζζήζεηο
καο θαη ην λνπ καο· 

νη έλλνηεο ζρεκαηίδνληαη ζην λνπ καο θαη αληηπξνζσπεύνπλ 
ηα αληηθείκελα·
δειαδή νη έλλνηεο είλαη νη θνξείο ηεο γλώζεο· 

νη θαηαζεκάλζεηο (όξνη, νλόκαηα, ζύκβνια) παξηζηάλνπλ
ηηο έλλνηεο· 

νη όξνη (θαη ηα νλόκαηα) απνηεινύληαη από κία ή 
πεξηζζόηεξεο ιέμεηο πνπ ζρεκαηίδνληαη θαηαξρήλ ζηνλ λνπ
καο, αιιά γηα λα κεηαδνζνύλ πξέπεη λα εμσηεξηθεπηνύλ κε 
απηά θπζηθά κέζα· 

θαη έηζη νη ιέμεηο θσδηθεύνληαη γισζζηθά, 
είηε πξνθνξηθά κε θσλήκαηα, είηε γξαπηά κε γξάκκαηα, 
είηε κε άιινπο ηξόπνπο (όπσο π.ρ. κε λνήκαηα ζηε λνεκαηηθή 
γιώζζα) 

θαη κεηαδίδνληαη σο ζήκαηα (ερεηηθά, ειεθηξηθά, 
ειεθηξνκαγλεηηθά, ...)·
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θαηά ηε ιήςε απηώλ ησλ ζεκάησλ από ηνλ παξαιήπηε 
γίλεηαη ε αληίζηξνθε δηεξγαζία, ε απνθσδίθεπζε· 

έηζη, θηάλνπλ νη όξνη ζην λνπ ηνπ παξαιήπηε όπνπ θαη 
αληηζηνηρίδνληαη κε έλλνηεο, παιηέο ή λέεο· θαζεκηά από ηηο 
έλλνηεο απηέο πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζηα ίδηα αληηθείκελα ζηα 
νπνία αληηζηνηρεί ε έλλνηα πνπ ζρεκαηίζηεθε ζηνλ λνπ ηνπ 
απνζηνιέα πξηλ απηόο ηελ απνζηείιεη κε ηε κνξθή ηνπ όξνπ·
κόλν έηζη κπνξνύλ απνζηνιέαο θαη παξαιήπηεο λα 
ζπδεηνύλ «γηα ηα ίδηα πξάγκαηα». 

Γειαδή: νη όξνη είλαη νη άκεζνη κεηαθνξείο ηεο γλώζεο. 

Με ιίγα ιόγηα, 

όηαλ επηθνηλσλνύκε γισζζηθά θαη αληαιιάζζνπκε γλώζε –
πνπ θαηά βάζε απνηειείηαη από έλλνηεο θαη ζρέζεηο ελλνηώλ 
– όξνη «πάλε θη έξρνληαη» ζπλερώο αλάκεζά καο! 
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      Η ζαπκάζηα γξακκή ηεο επηθνηλσλίαο (κέζσ) ησλ ελλνηώλ Κώζηαο Βαιενληήο

Διιεληθή Δηαηξεία Οξνινγίαο (ΔΛΔΣΟ)

 Η πξαγκα-

ηηθόηεηα
Ο λνπο κνπ

Μέζν 

θσδίθεπζεο

Μέζν 

κεηάδνζεο

Μέζν από-

θσδίθεπζεο
Ο λνπο ζνπ

 Η πξαγκα-

ηηθόηεηα

Ιαλνπάξηνο 2009

 αληηθεί-

 κελα

έλλνηεο όξνη, 

νλόκαηα

ιέμεηο, 

ζύκβνια

ζήκαηα 

(θώδηθαο)

ζήκαηα 

(θώδηθαο)

ζήκαηα 

(θώδηθαο)
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όξνη, 
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έλλνηεο αληηθεί-

κελα

Σα αληηθείκελα είλαη ηα αηνκηθά ζηνηρεία ηεο πξαγκαηηθόηεηαο έμσ από ην λνπ κνπ

Σα αληηθείκελα γίλνληαη αληηιεπηά κέζσ ησλ αηζζήζεώλ κνπ ή ζπιιακβάλνληαη από ην λνπ κνπ 

Σα αληηθείκελα ελλνηνπνηνύληαη ζην λνπ κνπ κε αθαίξεζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπο σο ραξαθηεξηζηηθώλ

Οη έλλνηεο ζρεκαηίδνληαη ζην λνπ κνπ σο κνλαδηθνί ζπλδπαζκνί ραξαθηεξηζηηθώλ  πνπ αληηζηνηρνύλ ζε αληηθείκελα ή νκάδεο αληηθεηκέλσλ

Έλλνηεο μεθηλνύλ από ηνλ λνπ κνπ νπνηεδήπνηε ρξεηάδεηαη λα επηθνηλσλήζσ καδί ζνπ (κε ην λνπ ζνπ)

Οη έλλνηεο θαηαζεκαίλνληαη κε θαηαζεκάλζεηο (όξνπο, νλόκαηα ή ζύκβνια)

Οη όξνη  θαη ηα νλνκαηα απνηεινύληαη από κία ή πεξηζζόηεξεο ιέμεηο 

Οη ιέμεηο θσδηθεύνληαη κε θσλήκαηα πνπ αξζξώλνληαη ζην ζηόκα κνπ σο ζήκαηα ή

Οη ιέμεηο θσδηθεύνληαη κε γξάκκαηα πνπ γξάθνληαη κε κνιύβη από ην ρέξη κνπ σο ζήκαηα ή

Οη ιέμεηο θσδηθεύνληαη κε γξάκκαηα πνπ δαθηπινγξαθνύληαη από ηα άθξα ησλ δαθηύισλ κνπ πάλσ ζε έλα πιεθηξνιόγην σο ζήκαηα ...

Σα ζύκβνια θσδηθεύνληαη κε εηθνλνγξάκκαηα πνπ γξάθνληαη κε κνιύβη από ην ρέξη κνπ, ή παξνπζηάδνληαη κε άιιν κέζν, σο ζήκαηα

Σα ζήκαηα κεηαδίδνληαη κέζσ ηνπ αέξα (ερεηηθά ζήκαηα) ή

Σα ζήκαηα κεηαδίδνληαη κέζσ ζύξκαηνο (ειεθηξηθά ζήκαηα) ή 

Σα ζήκαηα κεηαδίδνληαη κέζσ ξαδηνθπκάησλ ή θσηεηλώλ θπκάησλ (ειεθηξνκαγλεηηθά ζήκαηα)... 

Σα ζήκαηα ιακβάλνληαη από ηα απηηά ζνπ θαη θηάλνπλ ζην λνπ ζνπ ή

Σα ζήκαηα ιακβάλνληαη από ηα κάηηα ζνπ θαη θηάλνπλ ζην λνπ ζνπ ή

Σα ζήκαηα ιακβάλνληαη από άιιεο αηζζήζεηο ζνπ θαη θηάλνπλ ζην λνπ ζνπ...

Σα ζήκαηα απνθσδηθεύνληαη (από ηελ νηθεία αίζζεζε) σο ιέμεηο ή ζύκβνια

Οη ιέμεηο νκαδνπνηνύληαη (από ηνλ λνπ ζνπ) ζε όξνπο θαη νλόκαηα

Οη όξνη, ηα νλόκαηα θαη ηα ζύκβνια θαηαζεκαίλνπλ έλλνηεο ζην λνπ ζνπ

Οη έλλνηεο ζην λνπ ζνπ αληηζηνηρνύλ ζε νξηζκέλα αληηθείκελα

Σα αληηθείκελα είλαη ζηνηρεία ηεο πξαγκαηηθόηεηαο έμσ από ην λνπ ζνπ

Αλ νη έλλνηεο πνπ δεκηνπξγνύληαη ζην λνπ ζνπ αληηζηνηρνύλ ζηα ίδηα αληηθείκελα ή ζύλνια αληηθεηκέλσλ κε εθείλα πνπ είρε αληηιεθζεί ή ζπιιάβεη ν δηθόο κνπ λνπο ηόηε ε επηθνηλσλία καο είλαη επηηπρήο!
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Η γλώζε δελ ζηακαηά λα απμάλεηαη θαη λα πξνάγεηαη

ζπλερώο.

Καη απηό γηαηί είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν. 

Δίλαη ε θαη’ εμνρήλ ηδηόηεηα ηνπ αλζξώπνπ. 

Μηιώληαο ζήκεξα γηα αλάπηπμε θαη πξναγσγή ηεο γλώζεο, 

έρνπκε ππόςε καο ηελ αλάπηπμε θαη πξναγσγή ησλ 

δηάθνξσλ ζεκαηηθώλ πεδίσλ, πνπ ζπλεπάγεηαη:

- δεκηνπξγία/απόθηεζε λέαο γλώζεο ζε θαζέλα 

από απηά, 

- νξγάλσζε θαη δηάδνζε απηήο ηεο γλώζεο θαη 

- ζπλ ησ ρξόλσ εθαξκνγή ηεο ζηελ θαζεκεξηλή 

βησηηθή θαη πνιηηηζκηθή καο δξαζηεξηόηεηα. 

Γηαηί ρξεηάδνληαη ειιεληθνί όξνη;
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Απηό γηα ηελ ειιεληθή γιώζζα ζεκαίλεη:

- ειιεληθέο ιέμεηο θαη όξνπο, 

- ειιεληθά κνξθνινγηθά θαη ζπληαθηηθά ζηνηρεία,

- ειιεληθά πξνθνξηθά θαη γξαπηά ζηνηρεία. 

Δίλαη επλόεην όηη ε γιώζζα – ε θάζε γιώζζα –

γηα λα αλαπηύζζεηαη θαη λα παξακέλεη «δσληαλή» ζα πξέπεη 
θάζε ζηηγκή λα είλαη ζε ζέζε λα πεξηγξάθεη – κε δηθά ηεο 
ζηνηρεία – ηε ζύγρξνλε γλώζε, ηε ζύγρξνλε 
πξαγκαηηθόηεηα, ζε όια ηα ζεκαηηθά πεδία. 

Με ην επίζεην «ειιεληθόο» εδώ ελλννύκε απηόλ πνπ 

«πξνζηδηάδεη ζηελ ειιεληθή γιώζζα», απηόλ πνπ αλήθεη ή 

ηαηξηάδεη ζην γισζζηθό ζύζηεκά ηεο θαη ππαθνύεη ζηνπο 

θαλόλεο ηεο.

Γηαθνξεηηθά, γηα πνηα αλάπηπμε θαη επηβίσζε ηεο γιώζζαο 

κπνξνύκε λα κηιάκε;
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Σν «αζηέξη» ηεο γιώζζαο. 

O θύθινο F0 ηεο γεληθήο γιώζζαο κε ηηο «αθηίλεο» ησλ εηδηθώλ γισζζώλ

F1, F2, … FN ησλ ζεκαηηθώλ πεδίσλ 1, 2, … Ν, ... 

2
F2

…

FN-1

FN-2

FN

…

F3

F0

3

…
…

N-2

N-1

N

1
F1
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Ώζηε – κε ηελ αλάπηπμε ησλ ζεκαηηθώλ πεδίσλ – ε 
πεξηγξαθή ηεο λέαο γλώζεο κε λέα γισζζηθά ζηνηρεία ζπληειεί 
ζε νξνινγηθό εκπινπηηζκό ησλ εηδηθώλ γισζζώλ, 

ν νπνίνο, ζηε ζπλέρεηα – κε ηε ρξήζε θαη δηάδνζε ησλ όξσλ
– ζπλεπάγεηαη θαη ηνλ νξνινγηθό εκπινπηηζκό ηεο γεληθήο 
γιώζζαο.

Δθόζνλ ε αλάπηπμε ηεο γλώζεο είλαη δηαξθήο,

εθόζνλ ε δεκηνπξγία λέσλ ελλνηώλ είλαη αζηακάηεηε, 

είλαη επόκελν όηη 

ν δηαξθήο νξνινγηθόο εκπινπηηζκόο κηαο γιώζζαο είλαη 
δσηηθήο ζεκαζίαο γη’ απηήλ.

Γηαηί ρξεηάδνληαη ειιεληθνί όξνη;
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Μεγάιε ζα ήηαλ ε ζπκβνιή ζηελ πγηή αλάπηπμε ηεο 
ειιεληθήο γιώζζαο 

αλ νη Έιιελεο επηζηήκνλεο πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη 
ζπλεηζθέξνπλ
– ηόζν εληόο όζν θαη εθηόο Διιάδνο –
ζηελ εξεπλεηηθή θάζε ηεο όιεο αλζξώπηλεο πξνζπάζεηαο, 

εληζρύνληαλ ζην λα κεηαθέξνπλ ηελ «ππό δηακόξθσζε» 
αθόκα γλώζε (δειαδή όιεο ηηο επηζηεκνληθέο αλαθνηλώζεηο 
ηνπο) ζηα ειιεληθά. 

Σόηε δελ ζα καο θαηέθιπδαλ νη μελόγισζζνη όξνη κε ηνπο 
ξπζκνύο πνπ καο θαηαθιύδνπλ ζήκεξα,

αθνύ ε ειιεληθή γιώζζα ζα παξαθνινπζνύζε εθ ηνπ 
ζύλεγγπο ηελ αλάπηπμε ηεο γλώζεο ζηα δηάθνξα ζεκαηηθά 
πεδία.

Πώο κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ νη Έιιελεο επηζηήκνλεο;
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Κιείλνληαο

Λίγα ιόγηα γηα ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Οξνινγίαο (ΔΛΔΣΟ):

– Η ΔΛΔΣΟ είλαη δηαθιαδηθή επηζηεκνληθή έλσζε πνπ 

ηδξύζεθε ην 1992 θαη θαιύπηεη ζηελ Διιάδα ηνλ ηνκέα 

<Οξνινγία>.

– Παξέρεη δσξεάλ ζε θάζε ελδηαθεξόκελν νξνινγηθέο 

γλώζεηο θαη πιεξνθνξίεο (www.eleto.gr).

– Γηαζέηεη δσξεάλ ζην Ίληεξλεη ηε ρξήζε Βάζεσλ Όξσλ

(http://www.eleto.gr/gr/termbases.htm) όπσο είλαη νη 

βάζεηο TELETERM ηειεπηθνηλσλίεο , INFORTERM

πιεξνθνξηθή θαη TERMTERM Οξνινγία .

– Κπθινθνξεί αλειιηπώο θάζε δύν κήλεο (ηαρπδξνκηθώο θαη 

ειεθηξνληθώο) ην ελεκεξσηηθό θύιιν Οξόγξακκα, πνπ 

αξηζκεί ήδε 116 θύιια όια δηαζέζηκα ζην Γηαδίθηπν 

(http://www.eleto.gr/gr/orogramma.htm).
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– Κάζε δύν ρξόληα δηνξγαλώλεη ηα ζπλέδξηα «Διιεληθή 

Γιώζζα θαη Οξνινγία» ζε ζπλεξγαζία κε πνιινύο 

θνξείο ζπλδηνξγαλσηέο (ην 8ν πλέδξην έγηλε ην 2011).

– πλεξγάδεηαη κε Παλεπηζηήκηα ζε κεηαπηπρηαθά

πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ.

– πλεξγάδεηαη κε δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο θνξείο 

(ΔΛΟΣ, ΙΔΛ, ΣΔΔ, Translatum.gr θ.ά.) γηα ηε δηνξγάλσζε 

ζπδεηήζεσλ, εθδειώζεσλ, νκηιηώλ θαη 

ζεκηλαξίσλ πνπ αθνξνύλ ηελ επηζηήκε ηεο Οξνινγίαο, 

αιιά κε επίθεληξν ηνπο ειιεληθνύο όξνπο, ηελ ειιεληθή 

νξνινγία.

– Βξίζθεηαη ζπλερώο ζηηο επάιμεηο ελόο αγώλα: ηνπ αγώλα 

γηα ηελ πεξηγξαθή κε ειιεληθνύο όξνπο θάζε λέαο 

γλώζεο πνπ εηζάγεηαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα.
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«Καλὸν» καὶ «οὐ σμικρόν»

ΩΚΡΑΣΗ:

“Παλαιὰ παροιμία 
ὃτι χαλεπὰ τὰ καλὰ ἐστίν ὃπη ἒχει μαθεῖν. 
καὶ δὴ καὶ τὸ περί τῶν ὀνομάτων
οὐ σμικρὸν τυγχάνει ὂν μάθημα”.

Πιάησλνο «Κξαηύινο» ή «Περί ὀρθότητος ὀνομάτων»

ΩΚΡΑΣΗ :

Μηα παιηά παξνηκία ιέεη

όηη δύζθνια καζαίλνπκε πώο είλαη ηα σξαία πξάγκαηα

θαη ηδίσο ε γλώζε ζρεηηθά κε ηα νλόκαηα

ηπραίλεη λα κελ είλαη ακειεηέα γλώζε.
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Ευχαριστώ


