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Οκηιία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΛΔΤΟ 
 
 
 

Γηαθξίλεηε ηνπο έγθπξνπο όξνπο από ηνλ δηαδηθηπαθό «ζόξπβν»! 
 

Αγαπεηνί, θίιεο θαη θίινη,  

Εθ κέξνπο ησλ Σπκβνπιίσλ ηεο ΕΛΕΤΟ θαη ησλ ζπιινγηθώλ κειώλ ηεο ζαο θαιεζπεξίδσ θαη ζαο εύρνκαη 

Καιή Χξνληά! Μέιε θαη θίινη ηεο ΕΛΕΤΟ θαη ηεο ειιεληθήο γιώζζαο θαη νξνινγίαο, καο ηηκάηε θάζε ρξόλν 

κε ηελ παξνπζία ζαο ζε ηνύηε ηελ εθδήισζε. Απηή είλαη ε πξώηε θαη ηαθηηθή εθδήισζε ηνπ έηνπο· ζα 

θόςνπκε ηελ πίηα θαη ζα επρεζνύκε λα πάλε όια θαιά κέζα ζην 2013, ηα πξνζσπηθά θαη ηα νηθνγελεηαθά 

ηνπ θαζελόο καο, ηα ζπιινγηθά ηεο ΕΛΕΤΟ θαη ησλ νξγάλσλ ηεο θαη εηδηθόηεξα ην 9
ν
 Σπλέδξην «Ειιεληθή 

Γιώζζα θαη Οξνινγία» (7–9 Ννεκβξίνπ) θαη ηα γεληθόηεξα θνηλσληθά θαη εζληθά, αιιά θαη ηα παγθόζκηα. Οη 

επρέο δελ απνηεινύλ κόλν έθθξαζε επηζπκηώλ καο· δειώλνπλ ηαπηόρξνλα θαη ηε δηάζεζε θαη ηε ζέιεζή καο 

λα ζπκβάινπκε ώζηε απηέο λα εθπιεξσζνύλ. Καη ε αηζηνδνμία καδί κε ηελ ζπλεηδεηή θαη αδηάιεηπηε 

πξνζπάζεηά καο απνηεινύλ ζπληειεζηέο γηα ηελ εθπιήξσζή ηνπο. 

Δελ ζα ζαο θνπξάζσ κε πνιιά ιόγηα. Τν ζέκα κνπ, απηή ηε θνξά, είλαη ν «ζόξπβνο»· ν δηαδηθηπαθόο 

«ζόξπβνο» κέζα ζηνλ νπνίν είλαη «ρσκέλνη» νη όξνη, νη έγθπξνη όξνη. Ο «ζόξπβνο» πνπ πξνθύπηεη από ηα 

ρηιηάδεο «επξήκαηα» ησλ δηαδηθηπαθώλ κεραλώλ αλαδήηεζεο θαη πξώηεο θαη θαιύηεξεο ηεο δηάζεκεο 

κεραλήο Γθνπγθι. Χάρλεηο γηα έλαλ ειιεληθό όξν ή γηα ηελ ειιεληθή απόδνζε ελόο μελόγισζζνπ όξνπ από 

ζπγθεθξηκέλν ζεκαηηθό πεδίν. Η ζσζηή θίλεζε είλαη λα αλαδεηήζεηο εηδηθά ιεμηθά, γισζζάξηα ή βάζεηο όξσλ 

πνπ έρνπλ εθδνζεί από εηδηθά ζπιινγηθά όξγαλα ή θνξείο θαη είλαη απνδεθηά κέζα ζηελ θνηλόηεηα ηνπ 

εηδηθνύ ζεκαηηθνύ πεδίνπ. Απηά είλαη πνπ πεξηέρνπλ έγθπξνπο όξνπο. Καη ηα γεληθά ιεμηθά κπνξνύλ λα 

βνεζήζνπλ ζε θάπνην βαζκό γηαηί πεξηέρνπλ εηδηθνύο όξνπο ζε έλα πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 20%. Αληί γηα 

όια απηά, όκσο, «βάδεηο» ην εξώηεκα ζηε κεραλή Γθνπγθι θαη βαζίδεζαη ζηελ απόθξηζή ηεο... 

Αλ δηαβάζνπκε, ζε έλα θείκελν, θάπνηνλ εηδηθό όξν (κνλνιεθηηθό ή πνιπιεθηηθό) ε έλλνηα ηνπ νπνίνπ καο 

είλαη άγλσζηε – πξνζέμηε· δελ είπα «θάπνηνλ άγλσζην εηδηθό όξν», γηαηί ν όξνο έπαςε λα είλαη 

αγλσζηνο από ηε ζηηγκή πνπ ηνλ δηαβάζακε, αιιά άγλσζηε κάο είλαη ε αληίζηνηρε έλλνηα – ηηο 

πεξηζζόηεξεο θνξέο δελ κπνξνύκε λα ζπλαγάγνπκε ηελ εηδηθή έλλνηα, ρσξίο λα ζπκβνπιεπηνύκε θάπνηνλ 

πνπ γλσξίδεη ηελ εηδηθή έλλνηα (όπσο π.ρ. έλαλ εηδηθό ηνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ) ή θάπνηνλ νξνινγηθό πόξν 

(εηδηθό ιεμηθό, εηδηθό γισζζάξην, εηδηθή βάζε όξσλ, ...). Όζε διαθάνεια θαη αλ έρεη έλαο όξνο δελ είλαη 

δπλαηόλ λα απνδίδεη ζπκππθλσκέλα όλα ηα χαπακηηπιζηικά ηεο έλλνηαο· απηό απνηειεί «πξνηέξεκα» κόλν 

ηνπ νξηζκνύ. Ο εηδηθόο όξνο κπνξεί λα μεθηλήζεη από θάπνηνλ κεκνλσκέλν πξώηνλ νλνκαηνζέηε, αιιά 

δνθηκάδεηαη θαη δνθηκνπνηείηαη από ηα κέιε ηεο θνηλόηεηαο ηνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ θαη εληάζζεηαη ζηελ 

εηδηθή γιώζζα ηνπ πεδίνπ. 

Μέζα ζηελ «επηθξάηεηα» ελόο νπνηνπδήπνηε θεηκέλνπ, πξσηνηύπνπ ή κεηαθξάζκαηνο, νη εηδηθνί όξνη 

απνηεινύλ λεζίδεο αλεμαξηεζίαο, νπζηαζηηθά πξεζβείεο ησλ αληίζηνηρσλ εηδηθώλ ελλνηώλ ζηηο νπνίεο 

δελ επηηξέπεηαη λα επεκβαίλεη ν ζπληάθηεο, ν κεηαθξαζηήο ή, γεληθά, ν ρξήζηεο ηνπ θεηκέλνπ. 

Σηελ πιεηνλόηεηά ηνπο νη όξνη είλαη ζύλζεηνη
1
 θαη απηνί ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο πνιπιεθηηθνί. Η ζειπά ησλ 
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  Οη ζύλζεηνη όξνη είλαη ζύκπινθνη όξνη (δειαδή: ζύλζεηεο ή παξαζύλζεηεο ιέμεηο ή πνιύιεθηα) ή ζπκκείγκαηα. 

 

Διακρίνετε τοσς έγκσροσς όροσς από τον 
διαδικτσακό «θόρσβο»! 
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ιέμεσλ ζηνλ όξν, νη πηώζειρ, ε ύπαξμε ή όρη άπθπων κέζα ζ’ απηόλ δελ απνηεινύλ ζηνηρεία παξαιιάμηκα 

νύηε ηξνπνπνηήζηκα από ηνλ ρξήζηε ηνπ θεηκέλνπ. Ο ρξήζηεο πξέπεη λα βξεη ηνλ έγθπξν όξν· νη δηάθνξεο 

άιιεο παξαιιάζζνπζεο κνξθέο, εθόζνλ δελ είλαη επηθπξσκέλεο από εηδηθνύο ηνπ πεδίνπ είλαη 

αθαηάιιειεο έσο ιαλζαζκέλεο γηα λα αληηπξνζσπεύζνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ν έγθπξνο όξνο. 

Παξαδείγκαηα: α) Ψο όξνη ηεο θπζηθήο, νη ιέμεηο: θσηνβνιία, θσηεηλόηεηα, θσηηζκόο, θσηαύγεηα 

αληηπξνζσπεύνπλ ζπγθεθξηκέλεο θπζηθέο έλλνηεο (θπζηθά κεγέζε) ηηο νπνίεο ΔΕΝ κπνξεί λα ζπλαγάγεη 

αλαιύνληαο ηηο ιέμεηο θαη κόλν ν αλαγλώζηεο πνπ δελ ηηο γλσξίδεη ήδε· πνιύ πεξηζζόηεξν δε λα ηηο 

πεξηγξάςεη «κε δηθά ηνπ ιόγηα» ή λα ηηο ελαιιάμεη ζηε ρξήζε ηνπο. β) Ο έγθπξνο όξνο γηα ηελ «ηαρύηεηα κε 

ηελ νπνία δηαδίδεηαη ην θσο» είλαη ηαρύηεηα ηνπ θσηόο θαη ΟΦΙ ηαρύηεηα θσηόο, πνπ ζήκεξα ηείλεη λα 

γίλεη θαη θαζεκεξηλή θξάζε. γ) Ο έγθπξνο όξνο γηα ηελ «κνλάδα ζεξκνδπλακηθήο ζεξκνθξαζίαο» είλαη 

θέιβηλ θαη ΟΦΙ βαζκόο Κέιβηλ ΟΥΤΕ βαζκόο ηεο θιίκαθαο Κέιβηλ. 

Η ςεθηαθνπνίεζε θαη δηαδηθηύσζε κε ηελ επαθόινπζε αλάπηπμε κεγάινπ όγθνπ επηγξακκηθά δηαζέζηκνπ 

κνλνγισζζηθνύ θαη πνιπγισζζηθνύ θεηκεληθνύ πιηθνύ θαη ε ηαπηόρξνλε αλάπηπμε ησλ κεραλώλ αλαδήηεζεο 

έρνπλ δπζκελή επίδξαζε ζηελ νξνινγία ησλ εηδηθώλ ζεκαηηθώλ πεδίσλ, ε νπνία νθείιεη λα 

αληηπξνζσπεύεη αδιαμθιζβήηηηα θαη αναμθίζημα ηηο εηδηθέο έλλνηέο ηνπο. Καη απηό δελ νθείιεηαη ζηελ ίδηα 

ηελ ηερλνινγία θαη ζηελ αλάπηπμή ηεο, αιιά ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν απηή ρξεζηκνπνηείηαη. Σήκεξα, νη 

κεραλέο αλαδήηεζεο έρνπλ ππνθαηαζηήζεη ηόζν ηα έληππα εηδηθά ιεμηθά, πνπ κέλνπλ ζθνληζκέλα ζηα ξάθηα 

ησλ βηβιηνζεθώλ, όζν θαη ηα ειεθηξνληθά ιεμηθά ζηα νπνία νη κεραλέο απηέο δελ έρνπλ πξόζβαζε. Οη όξνη 

ησλ ιεμηθώλ απηώλ θηλδπλεύνπλ λα απαμησζνύλ αληηθαζηζηώκελνη κε λένπο (δήζελ αλαγθαίνπο) ζε κηα 

δηαξθή «επαλεθεύξεζε ηνπ ηξνρνύ». 

Δηαηξέρνληαο, δεηγκαηνιεπηηθά, θάκπνζα από ηα ρηιηάδεο «απνηειέζκαηα» κηαο κεραλήο αλαδήηεζεο, 

βξίζθεη θαλέλαο ηηο ιέμεηο ηνπ όξνπ ηνλ νπνίν αλαδεηεί κε όινπο ηνπο δπλαηνύο ζπλδπαζκνύο, 

ζπληεηαγκέλεο ή όρη, ζε δηάθνξα πεξηβάιινληα, από, ιίγνπο ζρεηηθά, νξνινγηθνύο πόξνπο (δηαδηθηπαθά 

ιεμηθά θαη ζνβαξά εηδηθά θείκελα όπσο: άξζξα, ιεμηιόγηα θαη γισζζάξηα) κἐρξη αλόεηεο ζπδεηήζεηο 

θαθελείνπ ή αθόκα θαη ρακαηηππείνπ, πνπ, δπζηπρώο, είλαη θαη ζα είλαη θαηαγεγξακκέλεο θαη ζα 

«ζπγθαηακεηξνύληαη» ζε θάζε αλαδήηεζε ησλ ιέμεσλ απηώλ κε ηελ ελ ιόγσ κεραλή θαη όρη κόλν.  

Τη κπνξεί λα γίλεη; 

Από ηελ πιεπξά ησλ νξνινγηθώλ πόξσλ, πξέπεη νη θνξείο έγθπξσλ όξσλ (παλεπηζηήκηα, επηζηεκνληθέο 

θαη επαγγεικαηηθέο ελώζεηο, ζπιινγηθά όξγαλα νξνινγίαο θ.ά.) λα εκπινπηίζνπλ ην Ίληεξλεη κε όζν ην 

δπλαηόλ πεξηζζόηεξα ιεμηθά, γισζζάξηα, ιεμηιόγηα, βάζεηο όξσλ θαη θπξίσο λα παξέρνπλ ηελ 

δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. 

Από ηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε-αλαδεηεηή όξσλ ρξεηάδεηαη ζνβαξή πξνζπάζεηα. Γηα ηελ νπζηαζηηθή 

αμηνπνίεζε ηεο από-θξηζεο κηαο κεραλήο αλαδήηεζεο, ρξεηάδεηαη λα γίλεη δηά-θξηζε ηνπ «ζήκαηνο» από 

ηνλ «ζόξπβν»
2
, ύζηεξα από ζύγ-θξηζε ησλ εκθαληδόκελσλ απνηειεζκάησλ κε ην δεηνύκελν θαη θξίζε ηεο 

αξίαρ ή αξιοπιζηίαρ ηνπο πξηλ από ηελ ηειηθή έγ-θξηζε θαη ρξήζε ηνπο. Η ζεηξά είλαη: απόθξηζε – 

ζύγθξηζε – θξίζε – δηάθξηζε – έγθξηζε – ρξήζε. Με άιια ιόγηα, από κηα απόθξηζε ηεο κεραλήο 

αλαδήηεζεο, γηα ηελ απνθάιπςε ηνπ έγθπξνπ όξνπ ρξεηάδεηαη: θξίζε, θξίζε, θξίζε θαη πάιη θξίζε πξηλ 

απ’ ηε ρξήζε!  

Σαο επραξηζηώ πνιύ γηα ηελ ππνκνλή ζαο! Καιή Φξνληά! 

Κ. Βαιενληήο 
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  ηεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίαο από όιεο ηηο άρξεζηεο (άζρεηεο, ιαλζαζκέλεο, παξαπνηεκέλεο, δηαζηξεβισκέλεο θηι.) 


