Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

«Σύγχρονες Τάσεις στην Ανάλυση και τη Διδασκαλία της
Ελληνικής γλώσσας»

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
«Η νομική ορολογία στην ΑΕ: μια πρώτη διαχρονική και διδακτική
προσέγγιση»

Άννα Κωνσταντοπούλου
Επιβλέπων καθηγητής:
καθηγητής Ασημάκης Φλιάτουρας

Πάτρα, Σεπτέμβριος 2020

Η παρούσα εργασία αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του φοιτητή («συγγραφέας/δημιουργός») που την
εκπόνησε. Στο πλαίσιο της πολιτικής ανοικτής πρόσβασης ο συγγραφέας/δημιουργός εκχωρεί στο ΕΑΠ, μη
αποκλειστική άδεια χρήσης του δικαιώματος αναπαραγωγής, προσαρμογής, δημόσιου δανεισμού,
παρουσίασης στο κοινό και ψηφιακής διάχυσής τους διεθνώς, σε ηλεκτρονική μορφή και σε οποιοδήποτε
μέσο, για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, άνευ ανταλλάγματος και για όλο το χρόνο διάρκειας των
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ανοικτή πρόσβαση στο πλήρες κείμενο για μελέτη και ανάγνωση
δεν σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του
συγγραφέα/δημιουργού ούτε επιτρέπει την αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση,
πώληση, εμπορική χρήση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «μεταφόρτωση» (downloading),
«ανάρτηση» (uploading), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά της
εργασίας, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του συγγραφέα/δημιουργού.
Οσυγγραφέας/δημιουργός διατηρεί το σύνολο των ηθικών και περιουσιακών του δικαιωμάτων.

«Η νομική ορολογία στην ΑΕ: μια πρώτη διαχρονική και διδακτική
προσέγγιση»

«Άννα Κωνσταντοπούλου»

Επιτροπή Επίβλεψης Διπλωματικής Εργασίας

Επιβλέπων Καθηγητής:
Καθηγητής
Ασημάκης Φλιάτουρας
Επίκουρος ΔΠΘ Λέκτορας ΤΕΦ/ΔΠΘ
Μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ

Συν-επιβλέπουσα Καθηγητήτρια
Καθηγητήτρια:
Ερασμία Βασμανόλη
Μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ

Πάτρα, Σεπτέμβριος 2020

Άννα Κωνσταντοπούλου, «Η νομική ορολογία στην ΑΕ: μια πρώτη
διαχρονική και διδακτική προσέγγιση»

Ευχαριστίες

Μεγάλη απόφαση για μένα το μεταπτυχιακό σε αυτή τη φάση της ζωής μου, αλλά και
επιθυμία χρόνων. Για το λόγο αυτό θα ευχαριστήσω με τη σειρά τους οικείους που με
ενίσχυσαν ηθικά: τη μητέρα μου, το σύζυγό μου, τον πνευματικό μου πατέρα. Επιπλέον,
και αναφορικά με την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, τον επιβλέποντα καθηγητή
μου, καθώς και τα μέλη της επιτροπής επίβλεψης κ. Βασμανόλη και κ. Ξυδόπουλο
Ξυδόπουλο. Τέλος,
όσους φίλους και συσπουδαστές
σπουδαστές ενθάρρυναν την πρόοδό μου. Ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη στα
παιδιά μου, που υπέμειναν την ΄απουσία΄ μου.

Διπλωματική Εργασία

iv

Άννα Κωνσταντοπούλου, «Η νομική ορολογία στην ΑΕ: μια πρώτη
διαχρονική και διδακτική προσέγγιση»

Περίληψη
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας
εργασίας αποτελεί η αναζήτηση της νομικής ορολογίας στον
αρχαίο ελληνικό λόγο. Πιο συγκεκριμένα, η εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει τα
ποσοστά επιβίωσης αλλά και οι τρόποι επιβίωσης των αρχαίων ελληνικών νομικ
νομικών όρων
στη νέα ελληνική προκειμένου να αποτελέσουν αυτοί αντικείμενο διδακτικής αξιοποίησης
στην εκπαίδευση. Απώτερος σκοπός είναι να διαφανεί η συμβολή της ΑΕ στο σύγχρονο
επιστημονικό λεξιλόγιο και κατ΄ επέκταση η διαχρονία της ελληνικής γλώσσας. Η
ετυμολογική επισκόπηση διαπέρασε τις ενδιάμεσες χρονικές περιόδους (ελληνι
(ελληνιστική
κοινή, μεσαιωνική), και αξιολόγησε τα είδη των ευρωπαϊκών δανείων μέσα από
ταξινομική κατανομή. Τα συμπεράσματα της έρευνας κατέδειξαν την
την παρουσία πλήθους
αρχαίων ελληνικών όρωνν στη σύγχρονη νομική ορολογία, νεοελληνικών νεολογισμών
που δημιουργήθηκαν από στοιχεία της ΑΕ,
ΑΕ καθώς και ποικιλίας δανείων
δανείων.

Λέξεις-Κλειδιά: νομική ορολογία,
ορολογία κληρονομημένες λέξεις, νεοελληνικοί νεολογισμοί,
λεξικά δάνεια, διδακτική αξιοποίηση.
αξιοποίηση
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«Legal
Legal terminology in Ancient Greek language: an initial timeless,
educational approach»

Anna Konstantopoulou
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Abstract
The subject of this dissertation is the search of legal terminology in ancient Greek. More
specifically, the dissertation aims to investigate the survival rates and the survival ways of
ancient Greek legal terms in modern Greek so that they become the subject of didactic use
in education. The ultimate aim is to make transparent the contribution to the modern
scientific vocabulary and consequently, the timeless value
value of the Greek language. The
etymological review went through the intermediate time periods (Hellenistic Common,
Medieval) and evaluated the types of European loans through taxonomic classification.
The conclusions of the research showed the presence of a number of ancient Greek terms
in modern legal terminology, modern greek neologisms created by ancient greek data and
a variety of loans as well.

Keywords: Legal terminology,
terminology inherited words, modern greek neolo
neologisms, dictionary
loans, educational approach.
approach

Διπλωματική Εργασία

vii

Άννα Κωνσταντοπούλου, «Η νομική ορολογία στην ΑΕ: μια πρώτη
διαχρονική και διδακτική προσέγγιση»

Περιεχόμενα
Περίληψη ................................................................................................
................................
....................................... v
Abstract ................................................................................................
................................
....................................... vii
Συντομογραφίες & Ακρωνύμια ................................................................
....................................ix
Εισαγωγή ................................................................................................
................................
......................................xi
1. Κατηγοριοποίηση με βάση μορφολογικά και σημασιολογικά κριτήρια
κριτήρια...... 1
1.1. Πρωτοτυπικοί και μη πρωτοτυπικοί όροι ................................
............................................. 2
1.2. Σημασιολογικές κατηγορίες ................................................................
.................................. 5
1.3. Σημασιολογικοί μηχανισμοί ................................................................
.................................. 7
2. Ταξινόμηση με βάση ετυμολογικά κριτήρια ................................
.............................................. 9
2.1. Κληρονομημένοι όροι…………………………………………………………
όροι …………………………………………………………….....8
2.2. Νεοελληνικοί νεολογισμοί…………………………………………
νεολογισμοί
………………………………………….….....31
2.3. Δάνεια…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...39
3. Στατιστική κατανομή…………………………………………………
κατανομή…………………………………………………......56
3.1. Συμπεράσματα στατιστικής κατανομής………………
……..….…...........62
4.. Διδακτική αξιοποίηση ……………………………………………………6
………… ………………………………………64
5. Γενικά συμπεράσματα - συζήτηση…………………...…………………..79
η…………………...…………………..79
6. Βιβλιογραφικέςς αναφορές ……………………………………………….82
7. Παράρτημα……………………………………………………………….85
ρτημα……………………………………………………………….85

Διπλωματική Εργασία

viii

Άννα Κωνσταντοπούλου, «Η νομική ορολογία στην ΑΕ: μια πρώτη
διαχρονική και διδακτική προσέγγιση»

Συντομογραφίες & Ακρωνύμια
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Εισαγωγή

Η αρχαία ελληνική αποτελεί την κατεξοχήν γλώσσα αναφοράς πολλών ορολογικών
πεδίων της νέας ελληνικής, ένα από τα οποία
οποία είναι και η νομική ορολογία1. Μαζί με την
ελληνιστική κοινή (λιγότερο τη μεσαιωνική) μοιράζονται τη συνεισφορά προς τη νέα
ελληνική
ηνική σε ετυμολογικές ή/και σημασιολογικές επιβιώσεις, πολυσημίες και παραγωγικές
καταλήξεις και συντελούν στον εμπλουτισμό της νομικής ορολογίας προσφέροντας
γενναιόδωρα το θεμελιώδες υλικό για την αρχιτεκτονική κατασκευή και υποστύλωσή της.

Υπό την έννοια
ια αυτή, στην παρούσα εργασία θα εξεταστεί ο βαθμός επιβίωσης αλλά και
οι τρόποι επιβίωσης της νομικής ορολογίας της αρχαίας ελληνικής, εφεξής ΑΕ, της
νομικής ορολογίας της ελληνιστικής κοινής,
κοινής εφεξής ΕΚ και της νομικής ορολογίας της
μεσαιωνικής, εφεξής ΜΣΝ
Ν στην κοινή νέα ελληνική, εφεξής ΚΝΕ ή για συντομία ΝΕ.
Σημειώνεται ότι το λεξικό αναφοράς είναι εκείνο του Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη (Λεξικό
της Κοινής Νεοελληνικής) στην ηλεκτρονική του μορφή (με επιστημονικό υπεύθυνο
ετυμολογίας τον κ. Ε. Πετρούνια) και το υλικό μελέτης αναζητήθηκε με βάση την
επιλογή: σύνθετη αναζήτηση λημμάτων.
λημμάτων

Η ταξινομική διάκριση της παρούσης εργασίας ακολούθησε σε γενικές γραμμές την
κατηγοριοποίηση του άρθρου του λέκτορα ιστορικής γλωσσολογίας και επιβλέποντα της
εργασίας μου Α. Φλιάτουρα: Η Ελληνιστική Κοινή ως παράγοντας διαμόρφωσης της
εκκλησιαστικής ορολογίας (2020), ενώ έγιναν αλλαγές στη διάκριση ΄σημασιολογικές
κατηγορίες΄ (σ.4) και οι απαραίτητες προσαρμογές στις ταξινομικές διακρίσεις των
κατηγοριών ΄σημασιολογικοί
ημασιολογικοί μηχανισμοί
μηχ
(σ.6) και ΄ταξινόμηση
αξινόμηση και έρευνα με βάση
ετυμολογικά κριτήρια΄ (σ.8).
(σ.
Στην ΄κατηγοριοποίηση
κατηγοριοποίηση με βάση μορφολογικά και
σημασιολογικά κριτήρια΄΄ (ταξινομική διάκριση 1.) έχουν επιλεγεί οι όροι με
δειγματοληπτικό τρόπο, ενώ στην ΄ταξινόμηση
΄
και έρευνα με βάση ετυμολογικά κριτήρια
κριτήρια΄
(ταξινομική διάκριση 2.) συμμετέχουν όλοι ανεξαιρέτως οι όροι, όπως αντλήθηκαν από
την ηλεκτρονική μορφή του Λεξικού της Κοινής Νεοελληνικής του Ιδρύματος
Τριανταφυλλίδη.
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Στο ερώτημα ‘γιατί επιλέχθηκε το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής
Νεοελληνικής του Ιδρύματος
Τριανταφυλλίδη έναντι άλλων ειδικών λεξικών’ αισθάνομαι την ανάγκη να απαντήσω ότι
πρόκειται,, όντως, για ένα γενικό ερμηνευτικό λεξικό και όχι ένα ειδικό λεξικό νομικής.
Τα κριτήρια, όμως, που με οδήγησαν
οδήγη
στη συγκεκριμένη επιλογή ήταν λόγοι πρακτικοί
αλλά και ουσιαστικοί: πρώτον,
πρ
χάριν της εγκυρότητάς του λόγω των ετυμολογιών Ε.
Πετρούνια και δεύτερον, διότι αφορά την ορολογική νόρμα, δηλαδή τις συχνότερα
συναντώμενες λέξεις. Οι όποιες επιφυλάξεις μπορεί να προκύψουν για το δεύτερο
κριτήριο, νομίζω, αίρονται μπροστά στην εκπαιδευτική προοπτική της εργασίας.

Πριν προχωρήσουμε στο κυρίως μέρος,
μέρος καλό είναι να εξετάσουμε και κάποιους βασικούς
όρους, που αποτελούν τοο θεωρητικό θεμέλιο της εργασίας, από γλωσσολογικής πλευ
πλευράς,
τουλάχιστον. Η συζήτηση αποσκοπεί στον ορισμό, την αποσαφήνιση αλλά και την
αναγνώριση της αναγκαιότητάς τους. Οι όροι αυτοί είναι οι: μορφολογία
μορφολογία, σημασιολογία,
σημασιολογικοί μηχανισμοί, ετυμολογία,
ετυμο
νεοελληνικοί νεολογισμοί, δανεισμός, και (νομική)
ορολογία.

Η μορφολογία είναι ο επιστημονικός κλάδος της γλωσσολογίας που έχει ως αντικείμενο
ανάλυσης το μόρφημα, δηλαδή το ΄ελάχιστο τεμάχιο της γλώσσας με σημασία΄
(Φλιάτουρας, 2018). Η γενετική μορφολογία, πιο συγκεκριμένα, τροφοδοτείται από τη
Θεωρία των
ων Χαρακτηριστικών (ό.π.: 21). Εδώ, θα μας απασχολήσει περισσότερο το ένα
από αυτά τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, δηλαδή η γραμματική κατηγορία (ουσιαστικά,
επίθετα, μετοχές, ρήματα, επιρρήματα, προθέσεις) και λιγότερο το γένος, η πτώση, ο
αριθμός και η φωνή.

Οι μορφολογικές πληροφορίες, βέβαια, δεν μπορούν να αποκοπούν από τις
σημασιολογικές παραμέτρους (Mc
(
Mahon, 2005). Ως σημασιολογία νοείται η
επιστημονική μελέτη της σημασίας της γλώσσας (Βελουδής, 2010) και της σημασίας των
γλωσσικών εκφράσεων (Αναγνωστοπούλου,
(Αναγνωστοπούλου, 2013). Η λεξική σημασιολογία, πιο
συγκεκριμένα διερευνά τη σημασία τόσο των λέξεων, όσο και των σχέσεων μεταξύ των
λεξικών σημασιών (ό.π). Σε μια εργασία που εκπονείται με σκοπό τον εντοπισμό και τη
διάκριση των όρων μιας ειδικής, κοινωνικής (επαγγελματικής)
(επαγγελματικής) ποικιλίας που
Διπλωματική Εργασία
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κληρονομείται από την ΑΕ, την ΕΚ και την ΜΣΝ - και οι οποίοι έχουν επιβιώσει στη ΝΕ
άλλοτε διατηρώντας, άλλοτε διαφοροποιώντας και άλλοτε αλλάζοντας τη σημασία τους μπορεί εύκολα να καταλάβει κανείς πόσο μεγάλο ρόλο παίζει
παίζει η προσοχή στη σημασία.

Όπως είναι φυσικό, παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές στη σημασία των λέξεων, εφόσον
η ΝΕ γλώσσα ανάγεται σε τόσο παλαιά εποχή (Παπαναστασίου, 2001). Ως εκ τούτου,
δημιουργούνται σημασιολογικοί μηχανισμοί (Φλιάτουρας, 2020), που παρ
παρεμβαίνουν κατά
τη διαχρονία των λεξικών μονάδων και ΄ενισχύουν την πολυσημία΄ (ό.π), βασική
προϋπόθεση της σημασιολογικής μεταβολής (Βικιπαίδεια). Τέτοιοι είναι: η επέκταση, (ή
διεύρυνση) (Καρατζόλα, 2004:161) δηλαδή η γενίκευση των χαρακτηριστικών από έν
ένα
τμήμα σε ολόκληρο το πεδίο σημασιών (Φλιάτουρας, 2020), η στένωση
στένωση, δηλαδή ο
περιορισμός της σημασίας σε ένα μόνο μέρος του αρχικού πεδίου (ό.
(ό.π), (Καρατζόλα,
2004:162) η βελτίωση,, η απόκτηση δηλαδή ΄καλύτερης΄ σημασίας (ό.π) (Καρατζόλα,
2004:164) και η μεταφορά (ό.π), (Καρατζόλα, 2004:165).

Η ετυμολογία, από την άλλη, είναι ο επιστημονικός κλάδος που μελετά την προέλευση
των λέξεων καταδεικνύοντας την καταγωγή τόσο της μορφής τους όσο και των βασικών
τους σημασιών (Πετρούνιας, 2007). Στην ΝΕ, όπως και σε
σε άλλες γλώσσες, υπάρχουν
κληρονομημένες λέξεις, οι οποίες (οι ίδιες ή τα επιμέρους στοιχεία τους) ανάγονται στην
ΑΕ, στην ΕΚ ή στη ΜΣΝ (ό.π), πρόκειται, δηλαδή, για τον - κατά άλλους - λόγιο ή
διαχρονικό δανεισμό (Παπαναστασίου, 2001).
2001 Η περιοχή, άλλωστε, όπου το φαινόμενο
του δανεισμού είναι ιδιαίτερα εμφανές και παρατηρήσιμο είναι το λεξιλόγιο (ό.π
(ό.π). Οι
λέξεις περιφερόμενες από στόμα σε στόμα κατά τη διαχρονία της γλώσσας υπόκεινται σε
όλες τις μορφολογικές, φωνητικές, κ.λπ. αλλαγές.

Νεολογισμός, σύμφωνα
να με την Αναστασιάδη-Συμεωνίδη
Αναστασιάδη Συμεωνίδη (Ξυδόπουλος, 2008:114) είναι
΄κάθε λεξική μονάδα που εμφανίζεται στο λεξικό της γλώσσας ως προς το σημαίνον ή ως
προς το σημαινόμενο ή και ως προς
προ τα δύο΄. Επειδή τα λεξιλόγια των επιστημών και της
τεχνολογίας ανανεώνονται τακτικά και με μεγάλη ταχύτητα, για αυτό και οι περισσότεροι
νεολογισμοί εμφανίζονται στα ειδικά λεξιλόγια (ό.π). Οι νεολογισμοί προέρχονται
προέρχονται: α) από
το γενικό λεξιλόγιο, β) από τα ειδικά λεξιλόγια (εσωτερικός δανεισμός), γ) από άλλες
γλώσσες (εξωτερικός δανεισμός)
νεισμός) (ό.π). Στην παρούσα διπλωματική εργασία για λόγους
Διπλωματική Εργασία
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οικονομίας θα ακολουθήσει μόνο μία ταξινομική κατανομή με τον τίτλο Νεοελληνικοί
Νεολογισμοί,, οι οποίοι κατεξοχήν προέρχονται από το λόγιο επίπεδο.

Αξίζει να επισημάνω ότι κατά την αναλυτική ετυμολογική ανασκόπηση των νομικών
όρων παρατήρησα ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κληρονομημένων λέξεων από την ΕΚ
ανήκει στο λόγιο επίπεδο (πρόκειται, δηλαδή, για επιβιώσεις μέσω της λόγιας οδού)
οδού),
παρατήρηση που διασταύρωσα εκ των υστέρων βιβλιογραφικά από τον Φλιάτουρα
(2019):

΄το

μεγαλύτερο

ποσοστό

των

στοιχείων

λεξιλογικού

επιπέδου

που

χαρακτηρίζονται ως «λόγια» ανήκουν και στην ελληνιστική ή αποκλειστικά στην
ελληνιστική περίοδο, περίοδο αφετηρίας του φαινομένου της διγλωσσίας΄. Οι επιβιώσεις
αυτές εξυπηρετούν
ηρετούν στη συγχρονία το υψηλό χρηστικό επίπεδο (ό.π), αν και εδώ θα
εστιάσουμε μόνο στην ετυμολογική τους σημασία.

Ο δανεισμός, τέλος, ΄αποτελεί ένα από τα μέσα στα οποία καταφεύγουν οι γλώσσες για να
ανανεωθούν΄, κατά την Αναστασιάδη-Συμεωνίδη
Αναστασιάδη
(1994). Πρόκειται
ρόκειται για γλωσσική αλλαγή
που οφείλεται σε επίδραση άλλου γλωσσικού
σικού συστήματος (ό.π). Δάνειες λέξεις
εισέρχονται στη γλώσσα σε διαφορετικές χρονικές φάσεις (εξωτερικός γλωσσικός
δανεισμός), (Παπαναστασίου, 2001).
2001 Στην περίπτωση της συγκεκριμένης ορολογίας που
εξετάζουμε εδώ υπερτερεί ο λόγιος εξωτερικός δανεισμός (ό.π), όπως ανέφερα και
παραπάνω.

Βέβαια, ο δανεισμός αγκαλιάζει ποικιλία φαινομένων (Αναστασιάδη(Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1994)
και δεν είναι εύκολο να ξεδιαλύνει κανείς τις λεπτές αποχρώσεις του φαινομένου χωρίς να
έλθει αντιμέτωπος με μία μικρή ή μεγάλη σύγχυση. Και αυτό γιατί κάνοντας λόγο για τον
έμμεσο (εξωτερικό)) δανεισμό ενδέχεται να εξοκείλει
εξοκείλει σε λάθη ταύτισης όρων, όπως
όπως:
‘σημασιολογικό δάνειο’ και ‘διεθνισμός’ ή ‘σημασιολογικό δάνειο’ και ‘αντι-δάνειο’ ή
‘σημασιολογικό δάνειο’ και ‘μεταφραστικό δάνειο’ ή ακόμα - ακόμα ‘διεθνισμός και
νεολογισμός’.. Και τούτο γιατί καθίστανται δυσδιάκριτες οι διαφορές των επιμέρους
φαινομένων,
νων, αν δεν ληφθεί υπόψιν εξαρχής το ‘συνεχές δανεισμού’ με κριτήριο τη σχέση
ελληνικότητας - γλώσσας σχηματισμού αφενός, και ελληνικότητας - προέλευσης
συστατικών και σημασιών αφετέρου (Φλιάτουρας, 2017:103).
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Τα δάνεια της νομικής ορολογίας (έμμεσα,
(έμμεσα, διότι άμεσα δάνεια στη νομική ορολογία δεν
υπάρχουν) μπορεί,, επομένως, να είναι: α. μεταφραστικά, να προκύπτουν, δηλαδή, από την
ακριβή ή ελεύθερη μετάφραση του όρου (στα οποία δάνεια βασίζεται το μεγαλύτερο
μέρος των ειδικών λεξιλογίων, Ξυδόπουλος, 2008) και β. σημασιολογικά
ημασιολογικά, να αποκτούν,
δηλαδή, νέα σημασία υπό την επίδραση μιας ξένης λέξης (Παπαναστασίου, 2001),
(αλλιώς δάνειο ‘σημαινομένου’, Φλιάτουρας, 2017). Αντιδάνεια, δηλαδή λέξεις της
ελληνικής που πέρασαν σε άλλες γλώσσες και επέστρεψαν αργότερα με αλλαγμένη μορφή
και σημασία ή δάνεια διπλής κατεύθυνσης, όπως τα ονομάζει ο Πετρούνιας (Βασμανόλη,
2007:54) - και σύγχρονοι όροι που δημιουργούνται στηριγμένοι σε αρχαία ελληνικά και
λατινικά στοιχεία (παραθήματα ή συμφύματα) οι λεγόμενοι

διεθνισμοί (ό.π) δεν

παρατηρήθηκαν εδώ. Τα
α ενδεχόμενα ‘δάνεια
δάνεια διευρυμένης σημασίας
σημασίας’ ή ‘κρυφά
αντιδάνεια’,
’, σύμφωνα με Βασμανόλη
όλη (2007), για λόγους οικονομίας τα εντάσσω στην
ευρύτερη κατηγορία σημασιολογικά δάνεια προκειμένου να περιοριστεί η πιθανή διάχυση
όρων (ό.π).

Μια τελευταία παρατήρηση έχει να κάνει με τις γραμματικές κατηγορίες που αφορούν το
λεξιλογικό δανεισμό. Με κριτήριο τις γραμματικές κατηγορίες παρατηρεί κανείς ότι
προέχουν ποσοτικά τα ονόματα (ουσιαστικά και επίθετα), ακολουθούν τα ρήματα και
έπονται, τέλος, οι γραμματικές
ατικές λέξεις (που είναι και σπανιότερες) (ό.π) (Παπαναστασίου,
2001).

Τέλος, θεωρώ απαραίτητο για την κατανόηση του αντικειμένου της εργασίας να
αποσαφηνιστεί ο όρος ‘νομική ορολογία’ ως γλώσσα ειδικότητας (ή τεχνικής γλώσσας)
γλώσσας),
ειδικής ορολογίας, δηλαδή
ή, ΄΄από τις πιο σύνθετες ειδικές γλώσσες της κατηγορίας των
ειδικών γλωσσών στην κατηγορία των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών΄΄
(Γιουτίκας, 2016:8-10), με γενικά χαρακτηριστικά:: α. ΄΄την οροποίηση γλωσσικών
στοιχείων με αρχικά μη νομική σημασία΄΄ και
και β. ΄΄τη στενή σύνδεσή της με το εκάστοτε
εθνικό σύστημα δικαίου΄΄ (Κριμπάς, 2013::250). Επιπλέον, πολύ χρήσιμος για τη
συνέχεια θα αποδειχθεί και ο εντοπισμός των επιμέρους ιδιαιτεροτήτων
οτήτων της νομικής
ορολογίας, οι οποίοι σχετίζονται με την επιβίωση λόγιων στοιχείων στη ΝΕ νομική ορο
ορο-
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λογία
γία ΄΄λόγω της άλλοτε επικράτησης της καθαρεύουσας΄΄ αλλά
αλλά και με την παρουσία
ποικιλομορφίας εν αντιθέσει με την αντίστοιχη ομοιομορφία των άλλων ευρωπαϊκών
γλωσσών (ό.π).

Πριν ολοκληρώσω
ω την εισαγωγή θα ήθελα να επισημάνω και πάλι πως σκοπός της
εργασίας είναι η αναζήτηση του βαθμού επιβίωσης των νομικών λεξικών μονάδων της ΑΕ
στο νέο ελληνικό λόγο. Την παραπάνω αναζήτηση προσέγγισα μέσω των εξής
μεθοδολογικών εργαλείων: α) της ετυμολογικής
ετυμολογικής ανασκόπησης των όρων, η επιλογή των
οποίων έγινε με βάση τη σύνθετη αναζήτηση λημμάτων από το ηλεκτρονικό Λεξικό της
Κοινής Νεοελληνικής του Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη (βλ. παραπάνω), β) την ανάλυση
ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων για την εξαγωγή συμπερασμάτων
συμπερασμάτων (ακολουθούν
πίνακες λεξικής και στατιστικής κατανομής). Η εργασία θα ολοκληρωθεί με μια πρόταση
διδακτικής αξιοποίησης μέρους των παραπάνω όρων σε σχολική τάξη της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης του δημόσιου ελληνικού σχολείου.
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η σελίδα αυτή είναι κενή περιεχομένου
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1. Κατηγοριοποίηση
οποίηση με βάση μορφολογικά και σημασιολογικά
κριτήρια

Η σύγχρονη νομική
κή ορολογία διαθέτει 560 λήμματα στη ΝΕ, τα οποία ως επί το πλείστον
είναι ουσιαστικά (απλά ή σύνθετα) και επίθετα με παραγωγικές καταλήξεις σε -ός-ή-ό, τήριος-α-ο, -έσιμος-η-ο, -ικός
ικός--ό ή μετοχές σε αρκετές περιπτώσεις ορολογικοποιημένες
(πχ. σχολάζων-ουσα-ον,
ον, ανιών-ούσα-όν,
ανιών
κατιών-ούσα-όν), μειοψηφούν τα ρρήματα, τα
επιρρήματα (πχ. ερήμην, οιωνεί, ανωμοτί,
ανωμοτί και όσα σχηματίζονται από επίθετα
επίθετα:
επισφαλής/επισφαλώς, αμετάκλητος/αμετάκλητα-αμετακλήτως
αμετάκλητος/αμετάκλητα
κλπ), σπανιότατες δε οι
προθέσεις (πχ. ένεκα).

Πιο συγκεκριμένα, τη νομική ορολογία του Λεξικού της Κοινής Νεοελληνικής του
Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη
ταφυλλίδη απαρτίζουν 327 ουσιαστικά (τα περισσότερα συνωστίζον
συνωστίζονται
στο θηλυκό γένος, σύνολο 234), 169 επίθετα (συμπεριλαμβανομένων και των μετοχών),
ενώ τα ρήματα φαίνεται να μειοδοτούν (μόλις 56).
56 Μία πιθανή (υποκειμενική) εξήγηση
για το φαινόμενο αυτό θα μπορούσε να είναι το γεγονός
γεγ
ότι οι νομικοί όροι δηλ
δηλώνουν
περισσότερο τη δράση,, το δράστη και το αποτέλεσμα της δράσης και λιγότερο την
εξέλιξη/ενέργεια (πρόκειται για διαισθητική εξήγηση).

Από τα ουσιαστικά πολλά είναι απλά (πχ. αιδώς, οδύνη), ενώ άλλα παρουσιάζονται ως
ουσιαστικοποιημένα επίθετα με 2 γένη μέσω της διαδικασίας της μετατροπής
(Ορόγραμμα, 2010:2), (πχ.
πχ. αγρολήπτης-τρια, μεσεγγυητής-τρια,). Όσο αφορά τα απλά
επίθετα, αυτά εμφανίζονται ως παράγωγα με καταλήξεις σε -ιμος (πχ. αναιρέσιμος
αναιρέσιμος-η-ο),
σε -τέος (π.χ. εξαιρετέος-α--ο), σε -τήριος, (πχ. κατασχετήριος-α-ο), σε --ης (πχ. μονομερήςής-ές), σε -ικός (πχ. αναβλητικός-ή-ό),
αναβλητικός
αλλά και σύνθετα με τα μόρια α- και ανα- (πχ.
αδιαίρετος, ανέγκλητος). Από τα σύνθετα, άλλα είναι αντικειμενικά (πχ. κληροδότης,
δωρεοδόχος), άλλα προσδιοριστικά (πχ. αυτόφωρος, μονομερής) και άλλα κτητικά (πχ.
ιδιώνυμος, προσωποπαγής).
προσωποπαγής) Επίσης, παρατηρείται πλήθος ρημάτων επενεργητικών (πχ.
παρεμβαίνω, ουδετεροποιώ, κατισχύω, αναμισθώνω, επικαρπώνομαι), και σε μικρότερη
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κλίμακα ουδετέρων (πχ.
πχ. κείμαι, παρίσταμαι) και παθητικών (πχ. προστάζομαι,
υπεξαιρούμαι).

Τέλος, εμφανίζονται δύο συνθετικά ή συμφύματα,
συμφύματα τα ψευδο- και κληρο- που
χρησιμοποιούνται ως α΄ συνθετικό σε σύνθετα ουσιαστικά (πχ. ψευδομάρτυρας,
κληροδότης), καθώς και δύο έναρθρα απαρέμφατα, το συνέρχεσθαικαι το συνεταιρίζεσθαι
συνεταιρίζεσθαι.

1.1 Πρωτοτυπικοί και μη πρωτοτυπικοί όροι
Ως πρωτοτυπικούς
ούς όρους εννοούμε όσους σχηματίζονται μόνο για την ειδική ορολογία
(Φλιάτουρας, 2020), αλλιώς και άμεσους, ενώ ως μη πρωτοτυπικούς
κούς (αλλιώς έμμεσους)
εκείνους του γενικού λεξιλογίου που ανασημασιοδοτούνται για να χρησιμοποιηθούν ως
ειδικοί όροι (ό.π) στο εκάστοτε ορολογικό πεδίο. Τέτοιοι
Τέτοι είναι, λόγου χάρη, οι: αντιμωλία,
αδικοπραξία, φυγοδικία, εφεσιβάλλω, υπομισθώνω, ανέγκλητος,, για την πρώτη περίπτωση
(άμεσοι/πρωτοτυπικοί))

και

έκπτωση,

επιμέλεια,

αιδώς,

καταγγελία,

φαρμακεία,

ασύγγνωστος, ιδιώνυμος για τη δεύτερη περίπτωση (έμμεσοι/μη πρωτοτυπικοί
πρωτοτυπικοί).

Δεν αποκλείεται και η αντίστροφη
αντίστ
πορεία, δηλαδή πρωτοτυπικοί όροι του νομικού πεδίου
να μεταφέρονται στο γενικό λεξιλόγιο (ό.π) (πχ. συνηγορία στο νομικό πεδίο είναι η
«υπεράσπιση διαδίκου», ενώ στο γενικό μεταφέρεται ως η «θερμή υποστήριξη προσώπου
ή άποψης», επίδικος στο νομικό πεδίο είναι αυτός που «εκδικάζεται σε δικαστήριο»
δικαστήριο», ενώ
στο γενικό μεταφέρεται ως ο «επίμαχος»). Υπάρχει, βέβαια, και η περίπτωση μεταφοράς
σε άλλο ορολογικό πεδίο, όπως είναι η μετοχή σχολάζων-ουσα-ον,, η οποία στο νομικό
πεδίο (στο θηλυκό γένος) αναφέρεται στην «κληρονομιά για την οποία δεν έχει οριστεί
ακόμα κληρονόμος», ενώ στην εκκλησιαστική ορολογία αναφέρεται (στο αρσενικό γένος)
στον «Επίσκοπο που απέχει από την άσκηση των καθηκόντων του».

Πολλές από αυτές παρουσιάζουν ορολογική πολυσημία, δηλαδή συναντώνται παράλληλα
και σε άλλα ορολογικά πεδία: αγωγή στη μουσική και την ιατρική, αδιαίρετος στη
θεολογία, αναλογία στη βιολογία,
βιολογία τη γλωσσολογία, τα μαθηματικά και τη φιλοσοφία,
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ομολογία στην οικονομία, στην ιστορική και εκκλησιαστική ορολογία, στις επιστήμες
επιστήμες:
χημεία, βιολογία και μαθηματικά,
μαθηματικά πραγματικός στην οικονομία και στα μαθηματικά,,
πρόσκαιρος στην αστρονομία, πρόσκληση στη στρατιωτική ορολογία, συντηρητικός στην
ιατρική, φυσικός στη μουσική.

Επίσης, παρουσιάζονται με πολλαπλή σημασία στη νομική ορολογία: η αγωγή έχει τη
σημασία της «άσκησης
κησης αγωγής»
αγωγής αλλά και της «πολιτικής αγωγής»,, ως έγκλημα νοείται το
«ποινικό/πολιτικό/οικονομικό
ποινικό/πολιτικό/οικονομικό έγκλημα»
έγκλημα αλλά και το «οργανωμένο
οργανωμένο έγκλημα
έγκλημα», το ρήμα
εκδίδω έχει τη σημασία του «εκδίδω κάποιον πολιτικό φυγάδα» αλλά και «εκδίδω
γυναίκα σε πορνεία», η έκθεση νοείται άλλοτε ως «έκθεση
έκθεση πεπραγμένων
πεπραγμένων» και άλλοτε ως
«έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο».
κίνδυνο»

Σπανιότερα μετακινούνται στη νομική από άλλο/α ορολογικό/ά πεδίο/α, εμφανίζουν,
δηλαδή, ορολογική αλλαγή (Φλιάτουρας, 2020). Η υφαίρεση στα μαθηματικά είναι «τύπος
αριθμητικής πράξης»,, στη γραμματική περίπτωση «αποβολής
αποβολής φωνήεντος ή διφθόγγου
διφθόγγου»,
ενώ στη νομική «κλοπή
κλοπή από συγγενικό πρόσωπο ή συνεργάτη».
συνεργάτη Το αριθμητικό επίθετο
τρίτος ως τακτικό αριθμητικό ονοματίζει τη
τ «θέση
θέση που ορίζει ο αριθμός τρία
τρία», στη
γραμματική δηλώνει το «τρίτο
τρίτο πρόσωπο του επιπέδου», ενώ στη νομική το «πρόσωπο που
δε συμμετέχει σε κάποια σύμβαση».
ύμβαση».

Λόγω του πεδίου αναφοράς αλλά και χρήσης (προφορικός επίσημος λόγος στην περιοχή
των ανακριτικών γραφείων και της δικαστικής αίθουσας ή επίσημος γραπτός λόγος στην
περιοχή των ειδικών νομικών εγγράφων) η νομική ορολογία βρίθει λεξικών μονάδων που
αντιπροσωπεύουν το λόγιο επίπεδο (πχ. αιγιαλός, επαγωγή, ασύ
ασύγγνωστος, ανιών,
κολασμός, επίσχεση, αντιπαροχή). Για το λόγο αυτό, δεν προέκυψαν ανταγωνιστές στη μη
λόγια-λαϊκή
λαϊκή ορολογία, λόγω του εκ φύσεως επίσημου (προφορικού ή γραπτού)
χαρακτήρα της νομικής ορολογίας, και της κατεξοχήν αρχαιοελληνικής προελεύσεως των
λεξικών μονάδων. Δύο μόνο λέξεις εμφανίζουν ανταγωνιστές
ανταγωνιστές στη λαϊκή ορολογία: η λέξη
πράγμα, σε σημασιολογικό, όμως, πεδίο πέραν της νομικής και σε συντακτικό επίπεδο η
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συντακτική χρήση του ένεκα με ονομαστική ή με το που (πχ. «ένεκα η καλοσύνη μου»,
«ένεκα που με θύμωσε») με την έννοια του ‘εξαιτίας’.
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1.2 Σημασιολογικές κατηγορίες
Με βάση σημασιολογικά κριτήρια θα μπορούσαμε να ταξινομήσουμε τους εν λόγω όρους
σε βασικές υπερωνυμικές
ικές κατηγορίες (Φλιάτουρας, 2020):
2020 1. ιδιότητες
ιδιότητες/χαρακτηρισμοί, 2.
αντικείμενα/υλικά στοιχεία, 3. νομικές έννοιες. Ειδικότερα, οι παραπάνω αναφέρονται σε:

1. Εγκληματικές πράξεις: αυτουργία, κακούργημα, ανθρωποκτονία, παιδοκτονία,
φόνος
2. Ένδικα μέσα: αντέφεση, αγωγή
3. Πρόσωπα: αντίδικος, αντίκλητος, αντιλήπτορας, μεσεγγυητής
4. Τύπος δίκης: κατ΄ αντιμωλίαν, αντιπαράσταση, ερημοδικία
5. Τύπος δικαστηρίου: αυτόφωρο, ορκωτό
6. Ρήματα: εφεσιβάλλω, εκπίπτω, εγείρω, ουδετεροποιώ, νέμομαι, τριτεγγυώμαι
7. Αδικήματα: αστικό, ιδιώνυμο
8. Δίκαιο: αστικό, ιδιωτικό
9. Χαρακτηρισμοί

προσώπων:

εγκάθειρκτος,

εγκαλούμενος,

δωρεοδόχος,

δωρολήπτης,
ολήπτης, αντίκλητος
10. Ενέργειες/ρήματα:: έκδοση, παραγραφή, προσφυγή, προσκύρωση, αναστολή,
αναστροφή, εκδίδω, εφεσιβάλλω, επικαρπώνομαι, παραγράφω,
11. Βιβλία/έγγραφα: πρωτόκολλο, κατηγορητήριο, εκχωρητήριο, εξώδικο, επίκριμα,
εξουσιοδότηση, κωδίκελλος
12. Έργο ή λειτούργημα:
ιτούργημα: εμβρυωρία, κηδεμονία
13. Αποτέλεσμα: καταγγελία, κατηγορία, παραχώρηση, μετάνοια
14. Ποινή: κολασμός, ειρκτή
15. Διαδικασίες: διαμετακόμιση, προδικασία
16. Τόπος: αιγιαλός, επικράτεια
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17. Συμβάσεις: παρακαταθήκη, εντολή, αυτοσύμβαση
18. Επίθετα/χαρακτηρισμοί: εφεσίβλητος, εξώδικος, δικάσιμος
19. Νομικά πρόσωπα: εταιρεία

Κυρίαρχη παρατήρηση
ήρηση στη νομική ορολογία της ΝΕ
Ν είναι εκείνη που αφορά τη
διατήρηση της ΑΕ σημασίας αρκετών από τις λεξικές μονάδες ΑΕ προέλευσης (πχ.
αναπηρία, ανυπαίτιος, ανώμοτος,
ανώμοτος ασυλία) - το αυτό
τό αλλά σε μικρότερη αριθμητικά έκταση
συμβαίνει και με τις μονάδες ελληνιστικής προέλευσης - πράγμα δικαι
δικαιολογημένο, ίσως
και αναμενόμενο - για τους λόγους που επικαλέστηκα παραπάνω, ενόσω ένα αρκετά
μεγάλο ποσοστό υπόκειται σε μηχανισμούς σημασιολογικής διαφοροποίησης.
διαφοροποίησης. Όσο αφορά
τους βασικούς μηχανισμούς της σημασιολογικής αλλαγής (Φλιάτουρας, 2020) εκείνοι που
συναντώνται με μεγαλύτερη συχνότητα είναι η σημασιολογική στένωση
στένωση, συνήθως με τη
συμβολή/συλλειτουργία της μεταφοράς (ό.π), (πχ. αμάχητος, απαλλαγή
απαλλαγή, αφάνεια,
διάσταση).

Αξίζει, επίσης, να επισημανθεί η παρουσία νεοελληνικών νεολογισμών της ΚΝΕ μέσα
στο ορολογικό πεδίο, νεολογισμοί που πολλές φορές ορολογικοποιούνται (πχ. αγροληψία,
αδικοπραξία, αρνησικυρία,
ρία, ανταγωγή, εγγυοδότης, εκπλειστηρίασμα,
εκπλειστηρίασμα, ακλ
ακλήτευτος), καθώς
και ο ρόλος της πολυσημίας, η οποία ενισχύει ήδη υπάρχουσες λέξεις κυρίως του γενικού
λεξιλογίου με λεπτές σημασιολογικές ή/και υφολογικές αποχρώσεις ((πχ. εξουσιοδότηση,
κατασχετήριο, ιδιώνυμος-ιδιώνυμο,
ιδιώνυμο, οικογενειακό άσυλο/δίκαιο, κοκ.).
κοκ.)

Τέλος,
έλος, ας μη λησμονούμε και το ρόλο του διαγλωσσικού δανεισμού (Ορόγραμμα, 2010:3)
στον σημασιολογικό εμπλουτισμό της νομικής ορολογίας. Ο δανεισμός είτε με τη μορφή
μεταφραστικών (ό.π) (πχ.
πχ. τριτανακοπή,
τριτανακοπή μτφρδ. γαλλ. tierceopposition, τριτεγγύηση
τριτεγγύηση, μτφρδ.
αγγλ third party guaranty),
guaranty είτε με τη μορφή σημασιολογικών δανείων (Φλιάτουρας,
2017) (πχ. αναδοχή: `αποδοχή΄ σημδ. γαλλ. αcceptation, δωρεά: λόγ. < αρχ. δωρεά &
σημδ. γαλλ. donation) αποδεικνύουν το πόσο παραγωγική διαδικασία είναι ο δανεισμός,
ειδικά η περίπτωση του σημασιολογικού δανεισμού (ό.π).
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1.3 Σημασιολογικοί μηχανισμοί

Οι σημασιολογικοί μηχανισμοί που παρεμβαίνουν στη γλώσσα υπαγορεύονται από το
καθεστώς της διαχρονίας και συγκεκριμένα από τις γλωσσικές μεταβολές που υφίσταται η
λέξη στο πέρασμα των αιώνων. Αν συνυπολογίσει δε κανείς ότι, αφενός τα περισσότερα
λήμματα αντλούν τα σημασιολογικά τους χαρακτηριστικά από την ΑΕ και ΕΚ, και
αφετέρου ότι η νομική ορολογία διαφοροποιείται ανάλογα με το δικανικό σύστημα, το
νομοθετικό πλαίσιο, τους γραπτούς
γραπτούς νόμους και την αντίληψη περί δικαίου ανά εποχή,
είναι αναμενόμενο να συναντάμε ποικίλες διαφοροποιήσεις στο αξιολογικό επίπεδο κάθε
λεξικής μονάδας (εξαιρουμένων εκείνων που διατήρησαν το νόημά τους). Κάποιοι από
τους εν λόγω σημασιολογικούς μηχανισμούς είναι και οι παρακάτω:

α) Η μεταφορά, για παράδειγμα, ενέχομαι δε σημαίνει είμαι «αναμεμειγμένος σε πράξη
κολάσιμη ή επιλήψιμη», αλλά «έχω ενοχή και υποχρεούμαι σε παροχή» (πχ. ο υπόχρεος
ενέχεται στις ζημίες). Τρίτος δεν είναι αυτός που «ορίζει ο αριθμός τρία» αλλά εκείνος που
«δε συμμετέχει σε κάποια σύμβαση» (πχ. οφειλές προς τρίτους). Τα πράγματα (το
πράγμα στον πληθυντικό) δεν είναι «καθετί που έχει αντικειμενική υπόσταση», αλλά είναι
«το θέμα» (πχ. εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή, που δημιουργείται δηλαδή για να
εξετάσει κάποιο συγκεκριμένο θέμα). Ως ελεύθερος νοείται όχι εκείνος που «δεν
υπόκειται σε οποιονδήποτε περιορισμό»,
περιορισμό» αλλά εκείνος που «δεν είναι υποθηκευμένος»
υποθηκευμένος».

β) Η στένωση, για
α παράδειγμα, η δωρεά δεν είναι «ό,τι παραχωρείται
ται χωρίς αμοιβή ή
αντάλλαγμα ακίνητο ή κινητό περιουσιακό στοιχείο»,
στοιχείο αλλά «η
η σύμβαση με την οποία ο
δωρητής παρέχει στο δωρεοδόχο
δωρεοδ
κάτι χωρίς αντάλλαγμα». Πλημμέλημα δεν είναι γενικά
ένα «σφάλμα
σφάλμα ή παράπτωμα»,
παράπτωμα αλλά «αξιόποινη πράξη, πουυ τιμωρείται με φυλάκιση ή
χρηματική ποινή». Πλάνη δεν είναι απλά μια «εσφαλμένη,
εσφαλμένη, λανθασμένη κρίση
κρίση»,
αλλά «εσφαλμένη, άδικη δικαστική απόφαση». Ως δωσίδικος νοείται όχι αυτός που
«υπάγεται στη δικαιοδοσία ενός δικαστηρίου», αλλά ο «υποκείμενος σε αρμοδιότητα
συγκεκριμένου δικαστηρίου».
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γ) Η βελτίωση, για παράδειγμα, πτωχός είναι ο «ζητιάνος» στην ΑΕ και κατόπιν
βελτίωσης εκείνος «που έχει πτωχεύσει» στην ΝΕ, νομέας
νο
είναι «ο τσοπάνος» στην ΑΕ
και βελτιούμενος αυτός που «έχει τη νομή κάποιου πράγματος» στη ΝΕ.

δ) Η επέκταση (Ορόγραμμα, 2010:2) για παράδειγμα, το πταίσμα αρχικά ήταν ο
«κατώτερος βαθμός χαρακτηρισμού μιας αξιόποινης πράξης», ενώ

μετέπειτα κάθε

«ασήμαντο σφάλμα». Η χάρις αρχικά είχε την έννοια της «προθεσμίας», ενώ μετέπειτα
επεκτάθηκε σε «περίοδο ανοχής και υπομονής». Η καθοσίωση σήμαινε «έγκλημα
εσχάτης προδοσίας», αργότερα επεκτάθηκε η σημασία της στον τονισμό της
«σοβαρότητας οποιασδήποτε παράβασης».
παράβασης
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2. Ταξινόμηση με βάση ετυμολογικά κριτήρια
Η ετυμολογική ταξινόμηση των νομικών όρων
όρων της ΝΕ (σύμφωνα με Φλιάτουρα
Φλιάτουρα, 2020)
γίνεται με βάση την εξής διαίρεση: (α) κληρονομημένες λέξεις, (β) νεοελληνικοί
νεολογικοί σχηματισμοί ή νεοελληνικοί νεολογισμοί,, (γ) δάνεια. Στην περίπτωση των
κληρονομημένων λέξεων έχουμε να παρατηρήσουμε ότι ένα μεγάλο σώμα προέρχεται
κατά κύριο
ύριο λόγο από την ΑΕ γλώσσα (163 λήμματα),
), δευτερευόντως από την ΕΚ (106
λήμματα), και ελάχιστα είναι εκείνα που
π έχουν
υν μεσαιωνική καταγωγή (13 λήμματα). Με
τους νεοελληνικούς νεολογισμούς (116 λήμματα) και τα δάνεια (160 λήμματα)
ολοκληρώνεται η αναζήτηση ετυμολογικής προέλευσης της νομικής ορολογίας, σύμφωνα
πάντα με τη σύνθετη αναζήτηση από το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνική
Νεοελληνικής (Ιδρύμα
Τριανταφυλλίδη).

2.1.Κληρονομημένοι
Κληρονομημένοι όροι:

Α. Αρχαίας Ελληνικής Προελεύσεως

Γενικού ή ειδικού λεξιλογίου που στη ΝΕ διατηρούν τη σημασία τους (μερικές φορές
μόνο στη νομική ορολογία) ή αποκτούν μια (ελαφρώς) διαφοροποιημένη σημασία με τη
μορφή της σημασιολογικής στένωσης/βελτίωσης ή μεταφοράς που οδηγε
οδηγεί στην ενίσχυση
της πολυσημίας. Επιπλέον, κάποιοι όροι ορολογικοποιούνται στη νομική ορολογία
(ορισμένες φορές συνοδεία επιθέτου ή ως μέρος επιθετικού προσδιορισμού
προσδιορισμού ή μέρος
περίφρασης, όταν πρόκειται για όνομα) ή συνυπάρχουν και σε άλλα ορολογικά πεδία.
Σπανιότερα, παρουσιάζονται με μικρή μορφολογική αλλαγή ή μετάπλαση.
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Πίνακας 1.

«μ΄
μ΄ αυτόν είναι δυνατή η άσκηση αγωγής (πβ. αγώγιμο
1

αγώγιμος -η -ο
δικαίωμa)
«για
για πράγμα επάνω στο οποίο δεν έχει κανένας

2

αδέσποτος -η -ο
κυριότητα» (πβ. αδέσποτη κληρονομιά)
«για
για συγκυριότητα πολλών δικαιούχων στο ίδιο

3

αδιαίρετος -η -ο
περιουσιακό στοιχείο» (πβ. εξ αδιαιρέτου)
«χερσαία ζώνη που περικλείει τη θάλασσα και

4

αιγιαλός (ο)

περιλαμβάνει
εριλαμβάνει το χώρο, ο οποίος βρέχεται
από το μεγαλύτερο κύμα»
φρ. «συγγενείς εξ αίματος» (αντιθ. «συγγενείς εξ

5

αίμα (το)

6

αίτηση (η)

«επίσημο έγγραφο σε δημόσια ή άλλη υπηρεσία»

7

αιτία (η)

«αίτιο» (πβ. ~ δικαιοπραξίας)

αγχιστείας»)

«που δεν μπορεί να προσβληθεί με νόμιμα μέσα» (πβ.
8

αμάχητος -η -ο
αμάχητο τεκμήριο)
«ενέργεια ή αποτέλεσμα του αμύνομαι» (πβ.

9

άμυνα (η)
βρίσκομαι σε (νόμιμη) ~)

10

αμφιθαλής -ής -ές

«αδέλφια που έχουν γεννηθεί από τους ίδιους γονείς»

«που επιβάλλεται από ανάγκη» (πβ. αναγκαστική
11

αναγκαστικός -ή -ό
εκτέλεση)

12

αναδοχή (η)
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13

αναλογία (η)

14

αναπηρία (η)

«επέκταση εφαρμογής νόμου σε ανάλογη περίπτωση»
«έλλειψη αρτιμέλειας, σωματική ή πνευματική
ανικανότητα»
«για προσωρινή
ωρινή διακοπή που γίνεται βάσει διατάγμα-

15

αναστέλλω -ομαι
τος ή νόμου» (πβ. αναστέλλονται δημόσιες πληρωμές
πληρωμές)

16

ανατρεπτικός -ή -ό

«που ακυρώνει απόφαση» (πβ. ανατρεπτική ένσταση
ένσταση)
«που δεν μπορούμε να τον εγκαλέσουμε» (πβ.

17

ανέγκλητος -η -ο
ανέγκλητη πράξη)

18

αντίδικος (ο, η)

19

αντιμωλία (η)

«ο καθένας από τους δύο διαδίκους σε δικαστικό
αγώνα»

«με παρουσία των διαδίκων» (πβ. δίκη κκατ΄αντιμωλίαν)
«σύμβαση σύμφωνα με την οποία ο κατασκευαστής

20

αντιπαροχή (η)
οικοδομής δίνει τμήμα στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου»

21

ανωμοτί (επιρρ.)

«χωρίς να δοθεί όρκος» (πβ. ο μάρτυρας κατέθεσε ~)

22

ανώμοτος -η -ο

«που δεν ορκίστηκε»

23

απαγγελία (η)

«διατύπωση κατηγορίας
ας από αρμόδιο δικαστή» (λόγ.
< ελνστ. ἀπαγγελία, αρχ. σημ.: `διήγηση αγγελιοφόρου΄)

24

απαγγέλλω -ομαι

25

απαγορεύω -ομαι

«για δικαστικό που διατυπώνει κατηγορητήριο»
«με βάση ειδική διαταγή, δεν επιτρέπω να γίνει κτ» (πβ.
απαγορευμένος βαθμός συγγένειας)
«χρέος που οφείλεται σε επιχείρηση
πιχείρηση και υπάρχει φόβος

26

απαίτηση (η)
ότι δε θα εισπραχτεί»

27

απαλλαγή (η)
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«για περίπτωση που δε στοιχειοθετείται κατηγορία,
28

απαλλάσσω -ομαι
αθωώνω» (πβ. απηλλάγησαν με βούλευμα
βούλευμα)

«ποινικό αδίκημα που στρέφεται κατά της ξένης
29

απάτη (η)
περιουσίας»

30

απειλή (η)

«αξιόποινη πράξη που γίνεται για εκφοβισμό»

31

αποδημία (η)

«έξοδος από τη χώρα» (πβ. απαγόρευση αποδημίας
αποδημίας)

32

αποκηρύσσω -ομαι

«αρνούμαι την πατρότητα παιδιού, αποκληρώνω»

33

απόπειρα (η)

«αξιόποινη πράξη που δεν πραγματώθηκε πλήρως»

34

ασυλία (η)

«καθεστώς που επιτρέπει σε πρόσωπα να μην υφίστανται
δίωξη για ορισμένα αδικήματα» (πβ. βουλευτική ~)
«για ενέργεια δικαστικής αρχής που γίνεται χωρίς να
35

αυτεπάγγελτος -η -ο

προηγηθεί μήνυση ή αίτηση από πολίτη»
(πβ. αυτεπάγγελτη επέμβαση)
«δράστης ή σύλληψη που γίνεται αντιληπτός/ή τη στιγμή
της παράνομης πράξης ή αμέσως μετά» (πβ. επ΄ αυτό-

36

αυτόφωρος -η -ο

φόρω), «δικαστήριο που εκδικάζει αυτόφωρα
πλημμελήματα ή πταίσματα»
«μακρόχρονη εξαφάνιση προσώπου, πιθανός θάνατος»

37

αφάνεια (η)
(πβ. το δικαστήριο τον κήρυξε σε ~)

38

βίος (ο)

39

βούλευμα (το)

«η ζωή» (πβ. πρότερος ~)
«προδικαστική απόφαση δικαστικού συμβουλίου» (πβ.
παραπεμπτικό ~)
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(εκφρ.) το δεδικασμένο,, «δέσμευση που απορρέει από
40

δεδικασμένος -η -ο

41

δημόσιος -α -ο

42

διαδικασία (η)

τελεσίδικη δικαστική απόφαση»
«που ανήκει ή που αναφέρεται στο κράτος»
«σύνολο τύπων και κανόνων που απαιτούνται για τη
διεξαγωγή μιας δίκης»

43

διαιρετός -ή -ό

44

διαιτητής (ο)

«που μπορεί να μοιραστεί»
«αυτός που ορίζεται από τους διαδίκους (άτομα ή κράτη)
για να ρυθμίσει τη διαφορά τους»
«δυνατότητα που δίνει ο νόμος σε υπάλληλο ή δικαστή να

45

διακριτικός -ή -ό

ενεργεί, σύμφωνα με τη δική του κρίση» (πβ. διακριτική
εξουσία)
«σχετικός με τη διάσπαση και εξαφάνιση (πβ. διαλυτική

46

διαλυτικός -ή -ό
προθεσμία)

47

διάνοια (η)

«σχετικός με το πνεύμα» (πβ. προϊόν διανοίας
διανοίας)

48

διανομή (η)

«μοίρασμα περιουσίας» (πβ. εκούσια διανομή
διανομή)

49

διαρκής -ής -ές

«συνεχής, αδιάκοπος (πβ. διαρκές αδίκημα
αδίκημα)

50

διάσταση (η)

«κατάσταση κατά την οποία το αντρόγυνο ζει χωριστά
χωρίς διαζύγιο»

«για κπ. που τον χαρακτηρίζει η διάθεση να ζημιώσει με
51

δόλιος -α -ο
ύπουλο τρόπο»
«τρόπος εκτέλεσης μιας αξιόποινης πράξης με αθέμιτο

52

δόλος (ο)
χαρακτήρα»
«σύμβαση με την οποία ο δωρητής παρέχει στο
δωρεοδόχο»,

53

δωρεά (η)
«περιουσιακό στοιχείο χωρίς αντάλλαγμα»

Διπλωματική Εργασία
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Άννα Κωνσταντοπούλου, «Η νομική ορολογία στην ΑΕ: μια πρώτη
διαχρονική και διδακτική προσέγγιση»

54

δωρολήπτης (ο)

55

εγκαλώ -ούμαι

«που έχει υποπέσει στο αδίκημα της δωροληψίας»

«καταγγέλλω κπ. για αξιόποινη πράξη»
«ποινή στερητική ελευθερίας διάρκειας πέντε έως δέκα

56

ειρκτή (η)

ετών, κάθειρξη»
«εγκατάλειψη ατόμου ανίκανου να συντηρηθεί ή

57

έκθεση (η)
προστατευθεί»
«χάνω δικαίωμα» (πβ. ο οφειλέτης εκπίπτει από τα

58

εκπίπτω -ομαι
δικαιώματά του)

59

εμπόρευμα (το)

«κάθε αντικείμενο εμπορικής πράξης»

60

ενάγω -ομαι

«εγκαλώ κπ. σε δίκη με αγωγή»

61

ένδειξη (η)

«γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κτ. είναι
πιθανό»
(για δήλωση αναγκαστικού αιτίου, σπανιότερα
62

ένεκα (προθ.)
τελικού) «εξαιτίας»
«έχω ενοχή, υποχρεούμαι σε παροχή» (πβ. οι μέτοχοι

63

ενέχομαι
ενέχονται στις ζημίες)

Διπλωματική Εργασία
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Άννα Κωνσταντοπούλου, «Η νομική ορολογία στην ΑΕ: μια πρώτη
διαχρονική και διδακτική προσέγγιση»
«πράγμα αξίας το οποίο παραδίδει ο δανειζόμενος στο
64

ενέχυρο (το)
δανειστή»
«αυτός που έχει κάνει πράξη η οποία αποδοκιμάζεται και

65

ένοχος -η-ο
τιμωρείται»
σύμβαση σύμφωνα με την οποία ο ένας από τους δύο

66

εντολή (η)

συμβαλλομένους αναθέτει στον άλλο διεκπεραίωση
υπόθεσης»
«που πρέπει να απαλλαγεί από νόμιμη υποχρέωση ή να

67

εξαιρετέος -α -ο
στερηθεί νόμιμο δικαίωμα»
φρ. ‘το εξαίρετο’, «περιουσιακό στοιχείο που δίνεται σε

68

εξαίρετος -η -ο
κληρονόμο χωριστά από την κανονική κληρονομιά»

69

εξαλείφω -ομαι

70

επακτός -ή -ό

«διαγράφω, καταργώ»
(πβ. ~ όρκος) «που επιβάλλεται από τον ένα διάδικο στον
αντίπαλό του»

71

επανορθωτικός -ή -ό
ό

72

επίδειξη (η)

«που αναφέρεται στην επανόρθωση» (πβ. ~ ποινή)
«το δικαίωμα που έχει κάποιος να δει και να εξετάσει
πράγμα ή έγγραφο»

73

επίδικος -η -ο

«που εκδικάζεται από δικαστήριο» (πβ. ~ διαφορά)

74

επιεικής -ής -ές

«που χαρακτηρίζεται από επιείκεια» (πβ. επιεικές δίκαιο)
«γεωγραφική έκταση στην οποία ισχύει η εξουσία

75

επικράτεια (η)
ορισμένου κράτους» (πβ. συμβούλιο Επικρατείας
Επικρατείας)

76

επιμαρτυρία (η)

77

επιμέλεια (η)

«πρόσθετη μαρτυρία»
«φροντίδα για πρόσωπο που δεν έχει δικαιώματα
δικαιοπραξίας» (πβ. ~ ψυχοπαθούς)
«που έχει την επιμέλεια», «χαρακτηρισμός ή βαθμός

78

επιμελητής -τρια
υπαλλήλου (πβ. δικαστικός ~)

Διπλωματική Εργασία
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διαχρονική και διδακτική προσέγγιση»

79

επισφαλής -ής -ές

«που δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι είναι αληθινός»

80

επίσχεση (η)

«διακοπή, καθυστέρηση ή αναβολή»

81

επιτήδευμα (το)

«το ελεύθερο επάγγελμα»
«επίσημη ανάθεση σε ορισμένων καθηκόντων διοικη
διοικη-

82

επιτροπεία (η)

τικής, διαχειριστικής φύσεως από δημόσια εξουσία»
«ανθρώπινη δραστηριότητα αποτέλεσμα σωματικής ή

83

έργο (το)

84

ερήμην (επιρρ.)

«χωρίς την παρουσία ενός από τους διαδίκους»

85

εφέσιμος -η -ο

«απόφαση εναντίον της οποίας μπορεί να ασκηθεί έφεση»

πνευματικής εργασίας»

(πβ. αιγιαλίτιδα ~) «παράκτιο τμήμα θάλασσας στο οποίο
86

ζώνη (η)

87

ηθικός -ή -ό

«που αφορά τα ήθη» (πβ. ηθική αυτουργία
αυτουργία)

88

θησαυρός (ο)

«κάθε κινητό πράγμα, κρυμμένο, που έχει αξία»

89

ιδιωτικός -ή -ό

ένα κράτος ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα»

(πβ. ιδιωτικό δίκαιο), που αφορά σχέσεις μεταξύ φυσικών
ή νομικών προσώπων»
90

ισχυρός -ή -ό

«που έχει νομική ισχύ, κύρος»
«χωριστή κυριότητα σε ένα από τα αυτοτελή

91

κάθετος -η -ο
οικοδομήματα» (πβ. ~ ιδιοκτησία)

92

κακοδικία (η)

93

κατακυρώνω -ομαι

«άδικη δικαστική απόφαση»
«αναγνωρίζω σε κπ. το δικαίωμα να κατέχει κτ. με
δικαστική ή με διοικητική πράξη»

94

καταμηνύω -ομαι

Διπλωματική Εργασία

«καταγγέλλω αξιόποινη πράξη»
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Άννα Κωνσταντοπούλου, «Η νομική ορολογία στην ΑΕ: μια πρώτη
διαχρονική και διδακτική προσέγγιση»
«επίρριψη ενοχής για διάπραξη μιας αξιόποινης πράξης»,
95

κατηγορία (η)

«η διατύπωση του αδικήματος που κοινοποιείται στον
κατηγορούμενο»
«επικρατώ πλήρως, είμαι ισχυρότερος» (πβ. ο νόμος

96

κατισχύω
κατισχύει της διατάξεως)

97

98

κατιών -ούσα -όν

«οι κατευθείαν απόγονοι κάποιου» (πβ. κατιόντες
συγγενείς)

κείμαι

«ισχύω, έχω νομικό κύρος» (πβ. κείμενοι νόμοι
νόμοι)
«μορφή επιμέλειας ανηλίκου που δεν έχει γονείς ή που

99

κηδεμονία (η)

αδυνατούν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους»
σε σύνθετες λέξεις «σύνολο περιουσιακών στοιχείων που

100

κληρο- (α΄ συνθ.)

101

κληρονομία (η)

αφήνει κάποιος, όταν πεθαίνει» (πβ. κληρονομιά
κληρονομιά)
«κληρονομιά»
«κοινοποιώ σε κπ. δικαστική κλήση με την οποία τον

102

κλητεύω -ομαι

103

κολάζω -ομαι

«επιβάλλω ποινή ή τιμωρία»

104

κύριος -α -ο

«ο ιδιοκτήτης»

105

μετάνοια (η)

«μεταμέλεια»

106

μίσθωμα (το)

«αντίτιμο της μίσθωσης»

107

μισθώνω -ομαι

«νοικιάζω»

108

μίσθωση (η)

«ενοικίαση»

109

μισθωτής -τρια (ο, η)

«που παίρνει αγαθό με μίσθωση»

110

μισθωτής -τρια (ο, η)

«που παίρνει αγαθό με μίσθωση»

Διπλωματική Εργασία

καλώ στο δικαστήριο ως μάρτυρα ή διάδικο»
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112

νέμομαι

«έχω τη νομή πράγματος»

113

νομέας (ο)

«αυτός που έχει τη νομή ενός πράγματος» (πβ. τσοπάνος)

114

οδύνη (η)

«έντονος ψυχικός πόνος»

115

οιονεί (επιρρ.)

«σαν να επρόκειτο για» (πβ. ~ νομή)

116

ομολογία (η)

«παραδοχή από κπ. ότι είναι υπαίτιος» (πβ. εξώδικη ~)

117

παραιτούμαι

«εγκαταλείπω εκουσίως δικαιώματα ή απαιτήσεις μου»
«σύμβαση ανάμεσα σε δύο πρόσωπα που αφορά κατά-

118

παρακαταθήκη (η)

θεση κινητών αξιών από τον πρώτο και φύλαξή τους από
το δεύτερο»

119

παρίσταμαι

«υπερασπίζομαι στο δικαστήριο ως συνήγορος»

120

πενία (η)

«φτώχεια, έλλειψη, ανεπάρκεια» (πβ. ευεργέτημα πενίας
πενίας)

121

πλημμέλημα (το)

«αξιόποινη πράξη που τιμωρείται με φυλάκιση ή
χρηματική»

122

ποιητός -ή -ό

Διπλωματική Εργασία

(πβ. ~ πατρότητα) «η υιοθεσία»
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«σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν την άσκηση της
123

πολίτευμα (το)
πολιτικής εξουσίας»

124

πράγμα (το)

125

προβούλευμα (το)

«καθετί που αποτελεί αντικείμενο ιδιοκτησίας»

«πράξη εισαγγελέα με την οποία απορρίπτει μήνυση ως
νομικά αβάσιμη»

126

προδικασία (η)

«σύνολο των ενεργειών που γίνονται από τις δικαστικές
αρχές πριν από την τελική εκδίκαση μιας υπόθεσης»
«τα περιουσιακά στοιχεία που προσφέρονταν από τη νύφη

127

προίκα (η)

128

προστάζω -ομαι

129

προσωποπαγής -ής -ές
ές

στο γαμπρό με το γάμο»
«δίνω προσταγή»
(πβ. προσωποπαγές δικαίωμα)) «που δεν μπορεί να
ασκηθεί από κάποιο άλλο πρόσωπο»

130

πταίσμα (το)

«κατώτερος βαθμός αξιόποινης πράξης»

131

πτωχός -ή -ό

«που έχει πτωχεύσει»

132

ρήτρα (η)

«όρος που αναγράφεται σε μια σύμβαση»

133

σέβω

«σέβομαι»

134

συμφέρον (το)

«το σύνολο των υλικών ή άλλων δικαιωμάτων ή
πλεονεκτημάτων» (πβ. έννομο ~)
ουδ. πληθ. «που έχουν κάποιο
ιο κοινό στοιχείο και που για
135

συναφής -ής -ές

το λόγο αυτό εκδικάζονται από το ίδιο δικαστήριο (πβ. ~
αδικήματα)
«αυτός που συνεργάζεται με κπ. στην εκτέλεση

136

συνεργός (ο,η)
αξιόποινης πράξης»

137

συνεργώ

Διπλωματική Εργασία

«γίνομαι συνεργός στην εκτέλεση αξιόποινης πράξης»
19

Άννα Κωνσταντοπούλου, «Η νομική ορολογία στην ΑΕ: μια πρώτη
διαχρονική και διδακτική προσέγγιση»

138

συνέρχεσθαι (το)

«η ελευθερία του πολίτη να μετέχει σε συγκεντρώσεις»

«υπεράσπιση διαδίκου που αναλαμβάνει ο συνήγορος στο
139

συνηγορία (η)
δικαστήριο»
«δικηγόρος που αναλαμβάνει την υποστήριξη των

140

συνήγορος (ο, η)
συμφερόντων του διαδίκου ή του κατηγορουμένου»

«μυστική συνεννόηση ομάδας με σκοπό ανατροπή
141

συνωμοσία (η)
καθιερωμένης τάξης»

«που δε συμμετέχει σε κάποια σύμβαση» (πβ
(πβ. οφειλές
142

τρίτος -η -ο
προς τρίτους)

143

υπαναχωρώ

«αθετώ μονομερώς μια συμφωνία»

144

υπέγγυος -α –ο

«που δίνεται ως εγγύηση»

145

υπεξαιρώ -ούμαι

«ιδιοποιούμαι ξένη περιουσία»

146

υπήκοος -η -ο

«που έχει την υπηκοότητα ενός κράτους»
«κατηγορούμενος που έχει παραπεμφθεί σε δίκη και δεν

147

υπόδικος -η -ο
έχει ακόμα δικαστεί»

148

υπότροπος -η -ο

Διπλωματική Εργασία

«ένοχος αδικήματος που ξαναδιαπράττει το ίδιο αδίκημα»
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Άννα Κωνσταντοπούλου, «Η νομική ορολογία στην ΑΕ: μια πρώτη
διαχρονική και διδακτική προσέγγιση»

«το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με τη χορήγηση
149

φαρμακεία (η)
δηλητηριωδών ουσιών»

150

φόνος (ο)

«προμελετημένη ανθρωποκτονία»

151

φυγοδικώ

«αποφεύγω σκόπιμα να δικαστώ»

152

φυσικός -ή -ό

«που προκύπτει από φυσικό νόμο» « ο γνήσιος, ο μη θετός»

153

χρήστης -στρια

«που έχει το δικαίωμα της χρήσης ενός πράγματος»
«για περιπτώσεις αναληθούς, ψεύτικης κατάθεσης» (πβ.

154

ψευδο- (ά συνθ.)

ψεοδομαρτυρία)

Γενικού ή ειδικού λεξιλογίου που χάνουν την αρχική τους σημασία και αποκτούν
μια νέα (επιπρόσθετη) σημασία/
σημασία/ αλλάζουν /ανασημασιοδοτούνται, και/ή
ορολογικοποιούνται στη νομική ορολογία,, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις
συνυπάρχουν και σε άλλα ορολογικά πεδία

Πίνακας 2.

«η ιδιότητα του αυτουργού» (< αρχ. `έγκλημα μέσα στην
1

αυτουργία (η)

οικογένεια΄)
«προδικαστική απόφαση δικαστικού συμβουλίου» (<

2

βούλευμα (το)

αρχ. `σκοπός, πρόθεση΄)
«αυτός που παραχωρεί κτ. με επίσημο έγγραφο ( <

3

διαθέτης (ο)

αρχ. `που βάζει σε τάξη΄ με αλλ. της σημ. κατά τη
λ. διαθήκη)
«αξιώνω, διεκδικώ» (πβ. ~ αγωγή) (< αρχ. `ξυπνώ κπ.,

4

εγείρω -ομαι

Διπλωματική Εργασία

ερεθίζω΄)
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διαχρονική και διδακτική προσέγγιση»

5

έγκλημα (το)

«αξιόποινη πράξη» ( < αρχ. `κατηγορία΄ )
«κανόνας του δικαίου που επιβάλλεται από τη μακρόχρονη

6

έθιμο (το)

και συνεχή εφαρμογή του στην κοινωνία» ( < αρχ. `χρήση΄,
πληθ. `συνήθειες΄)
«που
που μπορεί να προσβληθεί με νόμιμα μέσα» (πβ. ~

7

μαχητός -ή -ό

τεκμήριο) (< αρχ. 'που δεν μπορεί κανείς να τον πολεμήσει΄)
«ακύρωση
ακύρωση δικαιώματος άσκησης αγωγής» ( < αρχ. `ένδικο

8

παραγραφή (η)

μέσο αναβολής΄, ελνστ. σημ.: `νομική εξαίρεση΄)
«εκούσια εγκατάλειψη δικαιωμάτων, απαιτήσεων» (<

9

παραίτηση (η)

αρχ. `παράκληση για απαλλαγή από κακό΄
κακό΄, ελνστ. σημ.: `
άρνηση΄)

Β. Ελληνιστικής Προελεύσεως

Γενικού ή ειδικού λεξιλογίου που στη ΝΕ διατηρούν τη σημασία τους (μερικές
φορές μόνο στη νομική ορολογία) ή αποκτούν μια (ελαφρώς) διαφοροποιημένη
σημασία με τη μορφή της σημασιολογικής στένωσης/βελτίωσης/μεταφοράς που
οδηγεί στην ενίσχυση της πολυσημίας. Επιπλέον, κάποιοι όροι
ορολογικοποιούνται στη νομική ορολογία (ορισμένες φορές συνοδεία επιθέτου
/ως μέρος επιθετικού προσδιορισμού, ή μέρος περίφρασης, όταν πρόκειται για
όνομα) ή συνυπάρχουν και σε άλλα ορολογικά πεδία

Πίνακας 3.

1

αναπληρωματικός -ή -ό
-

«που
που συμπληρώνει μία έλλειψη, ένα κενό» (πβ. ~ όρκος)
«προφορική ανάπτυξη και αποσαφήνιση υπόθεσης στο

2

αγόρευση (η)

3

αδελφογαμία (η)

Διπλωματική Εργασία

ακροατήριο ενός δικαστηρίου»
«αιμομικτικός γάμος ανάμεσα σε αδέλφια»

22

Άννα Κωνσταντοπούλου, «Η νομική ορολογία στην ΑΕ: μια πρώτη
διαχρονική και διδακτική προσέγγιση»
(πβ. αδιάθετη κληρονομιά) «της οποίας οι κληρονόμοι
4

αδιάθετος -η -ο

5

αιτιώδης -ης -ες

«που χαρακτηρίζεται από αιτιότητα»

6

ακηδεμόνευτος -η -ο

«που δε βρίσκεται υπό κηδεμονία»

7

ακληρονόμητος -η -ο

«που δεν μπορεί να την κληρονομήσει κάποιος»

8

ακροατήριο (το)

«το σύνολο των ακροατών μιας δίκης»

9

αλληλέγγυος -α -ο

δεν ορίζονται με διαθήκη», φρ. ‘κληρονόμοι
κληρονόμοι εξ αδιαθέτου
αδιαθέτου’

«που συνδέεται με αμοιβαία ευθύνη ή υποχρέωση»
(πβ.~ χρεώστης)

10

αμετάκλητος -η -ο

«που δεν μπορεί να αλλάξει»

11

αναμισθώνω -ομαι

«ανανεώνω τη μίσθωση ακινήτου»

12

αναμίσθωση (η)

«ανανέωση της μίσθωσης ενός ακινήτου»

13

αναπέμπω -ομαι

«αναφέρομαι σε ανώτερη αρχή»

14

αναρμόδιος -α -ο

«ακατάλληλος»

15

ανήλικος -η -ο

«πρόσωπο
πρόσωπο που δε συμπλήρωσε το δέκατο έκτο έτος της
ηλικίας του»

16

ανθρωποκτονία (η)

«πρόκληση θανάτου ενός ανθρώπου από άλλον»

17

ανίσχυρος -η -ο

«που δεν έχει νομική ισχύ, κύρος»

18

αντίληψη (η)

«βοήθεια, προστασία» (πβ. δικαστική ~)

19

αντιπρόταση (η)

«έγγραφο κατά των επιχειρημάτων του αντιδίκου»

20

ανυπαίτιος -α -ο

«που δεν ευθύνεται για ορισμένη πράξη»
«διατύπωση κατηγορίας από αρμόδιο δικαστικό εναντίον

21

απαγγελία (η)

κατηγορουμένου», «επίσημη ανάγνωση απόφασης
δικαστηρίου»

22

απαγγέλλω -ομαι

Διπλωματική Εργασία
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κατηγορητήριο»
23

απαγόρευση (η)

«η με δικαστική απόφαση στέρηση δικαιώματος»

24

απαλλακτικός -ή -ό

«αθωωτικός»

25

αποκήρυξη (η)

«άρνηση πατρότητας παιδιού»

26

ασύγγνωστος -η -ο

(πβ.ασύγγνωστη πλάνη) «αδίκημα που καταλογίζεται σε κπ.
για άγνοια του νόμου»
«που
που μπορεί να ασκήσει όλα τα πολιτικά και αστικά
27

αυτεξούσιος -α -ο

28

αυτοδίκαιος -η -ο

δικαιώματα»
«αποτέλεσμα
αποτέλεσμα που γίνεται χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη
απόφαση ή διαδικασία»
«εκδήλωση με την οποία κάποιος δείχνει αντίθεση,

29

διαμαρτυρία (η)
αποδοκιμασία ή άρνηση»

30

διάρρηξη (η)

«ακύρωση» (πβ. ~ συμβολαίου)

31

διαταγή (η)

«εντολή»

32

δικάσιμος (η)

«ημέρα κατά την οποία δικάζεται μια υπόθεση»

33

δολιότητα (η)

«ιδιότητα του δόλιου ανθρώπου» (πβ.~ της χρεοκοπίας)

34

δοτός -ή -ό

«που τον έχουν δώσει, καθορίσει ή διορίσει»

35

δωρολήπτης -τρια

«που έχει υποπέσει στο αδίκημα της δωροληψίας»

36

εγκάθειρκτος -η -ο

«που εκτίει ποινή κάθειρξης»

37

έγκληση (η)

«καταγγελία αξιόποινης πράξης»
«που
που γίνεται με εκούσια ψευδή δήλωση για να

38

εικονικός -ή -ό
παραπλανηθεί τρίτος»

Διπλωματική Εργασία
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39

έκδοση (η)

40

έκπτωτος -η -ο

«παράδοση προσώπου από τις αρχές μιας χώρας σε άλλη»
«για
για φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει εκπέσει από
δικαίωμά του»
«ο ένας από τους διαδίκους εναντίον του οποίου στρέφεται η

41

εναγόμενος -η -ο
αγωγή την οποία έκανε ο ενάγων»

42

ένδικος -η -ο

43

ενήλικος -η -ο

«προβλεπόμενες από τη δικονομία διαδικαστικές πράξεις»
«που έχει συμπληρώσει την προβλεπόμενη από το νόμο
ηλικία»
«για στοιχείο περιουσίας που έχει συγκεκριμένη υλική

44

ενσώματος -η -ο
υπόσταση»

45

εξάλειψη (η)

«κατάργηση»

46

επιγαμία (η)

«σύναψη γάμου»

47

επίκριμα (το)

«έγγραφο με το οποίο γίνεται η κλήση κατηγορουμένου»
«το να ξεχωρίζει κάποιος κπ. από ένα σύνολο το καλύτερο»

48

επιλογή (η)

(πβ. προαγωγή υπαλλήλου κατ΄ επιλογήν και όχι κατ΄
αρχαιότητα)

49

επιμέτρηση (η)

«ακριβής
ακριβής καθορισμός ποινής από το δικαστήριο»
«το σύνολο των κανόνων του ιδιωτικού δικαίου που η πιστή

50

επιτρεπτικός -ή -ό

τήρησή τους δεν είναι υποχρεωτική» (πβ. επιτρεπτικό δί
δίκαιο)

51

ευχέρεια (η)

«δυνατότητα που δίνει ο νόμος σε υπάλληλο ή δικαστή να
ενεργεί σύμφωνα με τη δική του κρίση» (πβ. διακριτική ~)

52

καθιστώ -αμαι

53

καταλογισμός (ο)

«κάνω κπ. ή κτ. να αποκτήσει μια ιδιότητα»
«ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται τις συνέπειες των
πράξεών του και να μπορεί να τις ελέγχει»

54

καταπίστευμα (το)
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κληρονόμο»
55

κατάργηση (η)

(πβ. ~ δίκης) «διακοπή ποινικής υπόθεσης με συμφωνία
διαδίκων»

56

καταργώ -ούμαι

«ακυρώνω»
(πβ. ~ δικαιώματος) «άσκηση δικαιώματος με τρόπο που

57

κατάχρηση (η)

58

κατήγορος (ο, η)

έρχεται σε αντίθεση με νομικούς και ηθικούς κανόνες»
«αυτός που διατυπώνει κατηγορία εναντίον κάποιου»,
«αυτός που εκπροσωπεί την πολιτεία σε ποινικό δικαστήριο»

59

κολασμός (ο)

«ποινή, τιμωρία»

60

κυριότητα (η)

«άμεση και απόλυτη εξουσία επάνω σε ένα πράγμα»
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«σύνολο κανόνων, διατάξεων ή οδηγιών που αναφέρονται
61

κώδικας (ο)
σε ένα θέμα» (πβ. ποινικός~)

62

κωδίκελλος (ο)

«έγγραφο το οποίο συμπληρώνει ή τροποποιεί μια διαθήκη»

63

μονομερής -ής-ές

64

ορκωτός (ο)

«που έχει δεσμευτεί με όρκο»

65

παιδοκτονία (η)

«δολοφονία του παιδιού από τη μητέρα του»

66

παρακρατώ -ούμαι

«κρατώ ένα μέρος από χρήματα που πρόκειται να δώσω»

67

παραχώρηση (η)

«παραίτηση δικαιούχου από δικαιώματα υπέρ τρίτου»

«που αφορά ένα από τα δύο σχετιζόμενα πρόσωπα»

΄το πασίδηλο΄, «γεγονός ολοφάνερο που εξαιρείται από
68

πασίδηλος -η -ο

την αποδεικτική διαδικασία»
«σχέση πατέρα-παιδιού
παιδιού και δικαιώματα ή υποχρεώσεις που

69

πατρότητα (η)
πηγάζουν από αυτήν» (πβ. ποιητή ~)

70

πλαστογραφία (η)

71

προαπόδειξη (η)

«κατασκευή πλαστού κειμένου ή εγγράφου»
«κάθε έγγραφο που καταθέτουν οι διάδικοι πριν την
προδικαστική απόφαση»

72

προκαταβολή (η)

73

πρόσκαιρος -η -ο

«εξόφληση υποχρέωσης πριν λήξει η προθεσμία της»
(πβ. ~ κάθειρξη) «στέρηση ελευθερίας από πέντε ως είκοσι
χρόνια»

74

προσφεύγω

«κάνω προσφυγή»

75

πρόταση (η)

«έγγραφο που υποβάλλει καθένας από τους διαδίκους»

76

στιγμιαίος -α -ο

«που διαρκεί ελάχιστα» (πβ. ~ αδίκημα)

77

συγκληρονομία (η)

«νομική σχέση μεταξύ συγκληρονόμων»

Διπλωματική Εργασία
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78

συμψηφίζω -ομαι

«συγχωνεύω ποινή σε μια άλλη μεγαλύτερη»

79

συναινετικός -ή -ό

«που στηρίζεται στη συναίνεση»
«προμελετημένη βοήθεια που παρέχουν δύο ή περισσότερα

80

συνέργεια (η)
άτομα στην στην εκτέλεση αξιόποινης πράξης»
«συνεργασία δύο ή περισσότερων ατόμων για την

81

συνεταιρίζεσθαι (το)
προαγωγή κοινών συμφερόντων»
(πβ. ~ εγκλημάτων) «εκτέλεση πολλών αδικημάτων από το

82

συρροή (η)
ίδιο πρόσωπο» (έκφρ.) κατά συρροή(ν)

83

υπεξαίρεση (η)

«παράνομη ιδιοποίηση ξένης περιουσίας»

84

υπερορία (η)

«εξορία έξω από τα όρια της χώρας»

85

υπομίσθωση (η)

«η ενέργεια του υπομισθώνω»

86

υφαίρεση (η)

«κλοπή από άτομο με το οποίο υπάρχει σχέση ή
συνεργασία»
87

φυγοδικία (η)

«αποφυγή της δίκης από τον κατηγορούμενο»

88

φυγόδικος -η -ο

«αυτός που αποφεύγει να δικαστεί»

89

χρεοκοπία (η)

«παράνομη ή σκόπιμη πτώχευση»

Γενικού ή ειδικού λεξιλογίου που χάνουν την αρχική τους σημασία και αποκτούν
μια νέα (επιπρόσθετη) σημασία/ αλλάζουν /ανασημασιοδοτούνται, και/ή
ορολογικοποιούνται στη νομική ορολογία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις
συνυπάρχουν και σε άλλα ορολογικά πεδία
Διπλωματική Εργασία
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Πίνακας 4.

«η αποδοχή κάποιας υποχρέωσης» (πβ. ~ χρέους) (< ελνστ. `
1

αναδοχή (η)

2

αναστολή (η)

ενέχυρο΄)
«προσωρινή διακοπή που αφορά νόμιμη διαδικασία»
(ελνστ. `συγκράτηση΄)

3

αναστροφή (η)

«ακύρωση» (πβ. ~ δικαιοπραξίας) (< ελνστ. ΄επιστροφή΄)
«ταυτόχρονη
ταυτόχρονη παρουσία και εξέταση σε νομική διαδικασία

4

αντιπαράσταση (η)

προσώπων που αυτή αφορά (πβ. ανάκριση κατ΄ ~) (<
ελνστ. `απάντηση σε αντίρρηση')
«οικειοποίηση και χρησιμοποίηση ενός αντικειμένου χωρίς

5

αντιποίηση (η)

να υπάρχει σχετικό νόμιμο δικαίωμα» (< ελνστ. `απαίτηση΄)
«αδίκημα
αδίκημα δημόσιου υπαλλήλου ο οποίος από πρόθεση

6

απιστία (η)

7

δήλωση (η)

ζημιώνει δημόσια περιουσία» ( < ελνστ. `δυσπιστία΄)
(πβ. ~ πλειστηριασμού) «δημόσια διακήρυξη
πλειστηριασμού» (< ελνστ. `εξήγηση΄)
«δήλωση προσώπου ότι επιθυμεί να συσταθεί, να αλλοιωθεί

8

δικαιοπραξία (η)

ή να καταργηθεί κάποιο νομικό του δικαίωμα» (<
ελνστ. `δίκαιη πράξη΄)
«δικαίωμα κατηγορουμένου να δικαστεί από το αρμόδιο γι΄

10 δωσιδικία (η)

αυτόν δικαστήριο» (< ελνστ. `άσκηση δικαιοσύνης΄)
«πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάζεται, εκχωρείται μία ενοχική

11 εκδοχέας (ο)

απαίτηση από το δικαιούχο χωρίς τη συγκατάθεση του
οφειλέτη» (< ελνστ. `διεκπεραιωτής΄)
«εμπράγματο δικαίωμα κάποιου να χρησιμοποιεί ή να

12 επικαρπία (η)

εκμεταλλεύεται κτ. ξένο» (< ελνστ. ΄παραγωγή, κέρδος΄)
(πβ.ιδιώνυμο αδίκημα) «που δεν εντάσσεται στις

13 ιδιώνυμος -η -ο

γενικότερες κατηγορίες αδικημάτων και γι΄ αυτό τιμωρείται
με ιδιαίτερες ποινές» (< ελνστ. `κατάλληλος΄)

14 καταμήνυση (η)
Διπλωματική Εργασία

«καταγγελία αξιόποινης πράξης από τον παθόντα» (<
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ελνστ. `πληροφόρηση΄)
«παρεμβάλλομαι
παρεμβάλλομαι σε δίκη που γίνεται ανάμεσα σε άλλους
15 παρεμβαίνω

γιατί έχω νόμιμο συμφέρον» ( < ελνστ. `προχωρώ στο πλάι
κάποιου΄)
«που
που ανήκει ή που αναφέρεται σε περιουσιακό αντικείμενο»

16 πραγματικός -ή -ό

(< ελνστ. `κατάλληλος για δράση΄)
(πβ.τυπικό αδίκημα) «που τιμωρείται ανεξάρτητα από το

17 τυπικός -ή -ό

αποτέλεσμα που είχε η αξιόποινη πράξη»
(<ελνστ. `σύμφωνος με κπ. τύπο΄)

Κληρονομημένοι όροι από τη μεσαιωνική, που διατήρησαν τη σημασία τους ή απέκτησαν
παραπλήσια σημασία συχνά με τη μορφή σημασιολογικής στένωσης/βελτίωσης ή
μεταφοράς ή με μετάπλαση.
μετάπλαση

Πίνακας 5.

1

αναψηλαφώ

«κάνω αναψηλάφηση μιας υπόθεσης ή δίκης»

2

εγκαθιστώ -σταμαι

«διορίζω» (πβ. ~ κπ. ως κληρονόμο)
«χρηματικό ποσό που δίνει κάποιος ως πληρωμή» (πβ. έξοδα

3

έξοδο (το)

παραστάσεως)
«δικαίωμα του πωλητή να αγοράσει από τον αγοραστή αγαθό

4

εξώνηση (η)

που του πούλησε σε ορισμένη προθεσμία και με ορισμένη
τιμή»

5

ερημοδικία (η)

«δίκη που γίνεται χωρίς την παρουσία ενός από τους
διαδίκους»

Διπλωματική Εργασία
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6

κληρονομιαίος -α -ο

7

μεσεγγύηση (η)

που προέρχεται από κληρονομιά» (πβ. ~ αντικείμενα)
«κατάθεση επίδικου πράγματος σε τρίτο πρόσωπο, έως ότου
εκδοθεί σχετική δικαστική απόφαση»
«πρόσωπο
πρόσωπο στο οποίο κατατίθεται επίδικο πράγμα, έως ότου

8

μεσεγγυητής -τρια

εκδοθεί σχετική δικαστική απόφαση»
«που αφορά αποκλειστικά ένα ορισμένο πρόσωπο» (πβ. ~

9

προσωπικός -ή -ό

κράτηση)
«κάθε έγγραφο με το οποίο πιστοποιείται πράξη που έγινε

10 πρωτόκολλο (το)

κυρίως από διοικητικό υπάλληλο», «πρακτικό»

11 συμψηφισμός (ο)

«συγχώνευση μικρότερης ποινής σε μια μεγαλύτερη»

12 χειραφεσία (η)

«χειραφέτηση»

Κληρονομημένος όρος από τη μεσαιωνική
μεσαιω
ΕΚ προελεύσεως που άλλαξε σημασία

Πίνακας 6.

«έγκλημα εσχάτης προδοσίας» (πβ. έγκλημα καθοσιώσεως
καθοσιώσεως)
1

καθοσίωση (η)
(< ελνστ. 'αφιέρωση')
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2.2. Νεοελληνικοί νεολογισμοί

Πίνακας 7.

1

αγρολήπτης -τρια (ο, η)

«αυτός που χρησιμοποιεί ξένο αγρό»
«χρήση ξένου αγρού ύστερα από σχετική συμφωνία με

2

αγροληψία (η)

3

αγρομίσθωση (η)

«μίσθωση αγροτικού κτήματος»

4

αδικαίωτος -η -ο

«που δεν έχει δικαιωθεί»

ιδιοκτήτη»

«παράνομη ενέργεια που βλάπτει δικαιώματα κάποιου
5

αδικοπραξία (η)

6

ακαταδίωκτος -η -ο

άλλου»
«που έχει διαφύγει ή δεν υπόκειται σε ποινική δίωξη»
φρ. ‘το ακαταλόγιστο’«έλλειψη
«έλλειψη ικανότητας για

7

ακαταλόγιστος -η -ο

8

ακλήτευτος -η -ο

καταλογισμό»
«για μάρτυρα που δεν τον έχουν κλητεύσει»
«που
που συνδέεται με κπ. με αμοιβαία δέσμευση χρέους ή

9

αλληλόχρεος -η -ο

υποχρέωσης»
«που δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο»

10

αμεταβίβαστος -η -ο

11

αναβλητικός -ή -ό

(πβ. αμεταβίβαστο δικαίωμα)
«που επικαλείται νομική ή άλλη αιτία για την αναβολή
εκδίκασης υπόθεσης» (πβ. ~ ένσταση)

12

αναιρέσιμος -η -ο

Διπλωματική Εργασία

«για κτ. που μπορεί να αναιρεθεί»
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διαχρονική και διδακτική προσέγγιση»

13

αναιρετικός -ή -ό

«που έχει σχέση με την αναίρεση»

14

αναμισθωτήριος -α -ο
-

«συμβόλαιο με το οποίο ανανεώνεται ενοικίαση»

15

αναμισθωτής -τρια

«αυτός που ανανεώνει μίσθωση ακινήτου»

16

αναπλειστηριασμός (ο)

«επανάληψη πλειστηριασμού»

17

αναρμοδιότητα (η)

«έλλειψη αρμοδιότητας»

18

ανήθικος -η -ο

«που αντιβαίνει στην ηθική»

19

ανταγωγή (η)

«αγωγή
αγωγή εναγόμενου εναντίον ενάγοντος»

20

αντένσταση (η)

«ένσταση για να αντικρουστεί ένσταση αντιδίκου»

21

αντέφεση (η)

«ένδικο μέσο κατά το οποίο αυτός που κέρδισε τη δίκη
μπορεί να προσβάλει την έφεση που έκανε ο αντίδικος»

22

απαιτητός -ή -ό

23

αποδυνάμωση (η)

«τον οποίο δικαιούται κάποιος να απαιτήσει βάσει νόμου»
«ατονία ή ανάλωση δικαιώματος κπ. λόγω αδράνειας του
δικαιούχου»

24

αρνησιδικία (η)

25

αρνησικυρία (η)

«άρνηση δικαστή να εκδικάσει υπόθεση»
«νόμιμο
νόμιμο δικαίωμα αρχηγού κράτους ή κρατών εν γένει για
επικύρωση νόμου»

26

ατόνηση (η)
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«εξασθένηση ισχύος»

33

Άννα Κωνσταντοπούλου, «Η νομική ορολογία στην ΑΕ: μια πρώτη
διαχρονική και διδακτική προσέγγιση»
«σύμβαση που γίνεται από άτομο που ενεργεί για λογαρια
λογαρια27

αυτοσύμβαση (η)
σμό του αλλά και ως εκπρόσωπος αντισυμβαλλομένου»

28

βραχυπρόθεσμος -η -ο
-

«για συναλλαγές μικρής διάρκειας»

29

διαμετακόμιση (η)

«μεταφορά
μεταφορά αγαθών από μια χώρα σε άλλη μέσω τρίτης»

30

διατάραξη (η)

«η ενέργεια ή το αποτέλεσμα του διαταράσσω»
«αυτός στον οποίο ο λαός αναθέτει διοίκηση κοινών

31

διαχειριστής -τρια

32

δικαιόγραφο (το)

υποθέσεων»
«έγγραφο
έγγραφο με το οποίο αποδεικνύεται νόμιμο δικαίωμα»
«που έχει αποδεχτεί ή κληρονομήσει δικαιώματα κάποιου

33

δικαιοδόχος (ο, η)

άλλου»
«που μεταβιβάζει ένα δικαίωμα σε κπ. άλλον (στο

34

δικαιοπάροχος (ο, η)

35

δικαιοπρακτικός -ή -ό
-

δικαιοδόχο)»
«που έχει σχέση με τη δικαιοπραξία»
«δήλωση προσώπου ότι επιθυμεί να συσταθεί, αλλοιωθεί ή

36

δικαιοπραξία (η)

37

δικαιοστάσιο (το)

38

δυσφήμηση (η)

39

δωρεοδόχος (ο, η)

«που δέχεται δωρεά»

40

εγγυοδοσία (η)

«παροχή
παροχή εγγύησης (με δικαστική απόφαση)»

καταργηθεί κάποιο νομικό του δικαίωμα»
«προσωρινή
προσωρινή αναστολή εκδίκασης υποθέσεων»
«ποινικό
ποινικό αδίκημα που συνίσταται στη διάδοση γεγονότος
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που βλάπτει την τιμή κάποιου»

34

Άννα Κωνσταντοπούλου, «Η νομική ορολογία στην ΑΕ: μια πρώτη
διαχρονική και διδακτική προσέγγιση»

41

εγγυοδότης -τρια

«που βαρύνεται με εγγυοδοσία»

42

εγκατάσταση (η)

«τοποθέτηση σε θέση/αξίωμα»
«έγγραφο με το οποίο κοινοποιείται στον κατηγορούμενο

43

εγκλητήριο (το)

44

έγκυρος -η -ο

«που έχει νομική ισχύ»

45

εθιμικός -ή -ό

«που έχει διαμορφωθεί κατ΄ έθιμο»

η κατηγορία που του αποδίδεται»

«ιδιότητα δικαιοπραξίας που έγινε με ψευδή δήλωση με
46

εικονικότητα (η)

47

εκβίαση (η)

σκοπό την παραπλάνηση τρίτου»
«εκβιασμός»
«η κατάσταση στην οποία βρίσκεται μια υπόθεση ως την

48

εκκρεμοδικία (η)

49

εκμίσθωση (η)

«η παραχώρηση δικαιώματος χρήσης πράγματος»

50

εκμισθωτής -τρια

«αυτός που εκμισθώνει»

51

εκπλειστηρίασμα (το)

52

εκτέλεση (η)

οριστική εκδίκασή της»

«τίμημα έναντι του οποίου πουλήθηκε κτ. σε
πλειστηριασμό»
«δικαστική πράξη με σκοπό την εφαρμογή δικαστικής
απόφασης»
«πρόσωπο στο οποίο ο διαθέτης αναθέτει εκτέλεση
53

εκτελεστής -τρια (ο, η)
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διαθήκης»

35

Άννα Κωνσταντοπούλου, «Η νομική ορολογία στην ΑΕ: μια πρώτη
διαχρονική και διδακτική προσέγγιση»

54

εκτιμητικός -ή -ό

«όρκος
όρκος που επιβάλλει το δικαστήριο στον εκτιμητή»

55

εκχωρητήριο (το)

«έγγραφο με το οποίο γίνεται εκχώρηση»

56

εκχωρητής -τρια

«αυτός που εκχωρεί σε άλλον δικαίωμα ή απαίτηση»

57

εμβρυωρία (η)

«το έργο του εμβρυωρού»

58

εμβρυωρός (ο)

«πρόσωπο στο οποίο μια δικαστική αρχή αναθέτει τη
φροντίδα περιουσιακών συμφερόντων κυοφορούμενου»

59

εμπράγματος -η -ο

«που αφορά πράγματα και έννομες σχέσεις των προσώπων
(νομικών ή φυσικών) με αυτά»

60

ενοχικός -ή -ό

«που ανήκει ή αναφέρεται στην ενοχή»

61

εξαιρετικός -ή -ό

«που ξεχωρίζει» (πβ. ~ δίκαιο)

62

εξαναγκασμός (ο)

«ενέργεια, το αποτέλεσμα του εξαναγκάζω»

63

εξατομίκευση (η)

«καθορισμός ποινής με βάση το πρόσωπο που το έχει
διαπράξει»
«μεταβίβαση ορισμένης αρμοδιότητας από ένα όργανο σε

64

εξουσιοδότηση (η)
άλλο»

65

εξουσιοδοτώ -ούμαι

«μεταβιβάζω ορισμένη αρμοδιότητα σε άλλο όργανο»
«που
που δημιουργεί νομικό αποτέλεσμα χωρίς να ανήκει στη

66

εξώδικος -η -ο
διαδικασία δικαστικής υπόθεσης»
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36

Άννα Κωνσταντοπούλου, «Η νομική ορολογία στην ΑΕ: μια πρώτη
διαχρονική και διδακτική προσέγγιση»

67

επιδιαιτησία (η)

«δεύτερη, ανώτερου βαθμού διαιτησία»

68

επιδιαιτητής (ο)

«διαιτητής που κάνει την επιδιαιτησία»

69

επικαρπωτής -τρια (ο, η)

«που έχει ορισμένη επικαρπία»

70

επικυριαρχία (η)

«κυριαρχία που ασκεί ένα κράτος σε χώρα υποτελή»

71

επιτηδευματίας (ο)

«ελεύθερος επαγγελματίας»
«μονομερής δήλωση με την οποία κάποιος περιορίζει

72

επιφύλαξη (η)

την ισχύ των υποχρεώσεών του»
«δίκη
δίκη που γίνεται χωρίς την παρουσία ενός από τους

73

ερημοδικία (η)

74

ερημοδικώ

75

εφεσίβλητος -η -ο

διαδίκους»
«δεν παρίσταμαι στη δίκη»
«για αντίδικο ή απόφαση εναντίον της οποίας έχει ασκηθεί
ή μπορεί να ασκηθεί έφεση»

76

ιδιοχρησιμοποίηση (η)

77

ιδιώνυμος -η -ο

«χρησιμοποίηση
χρησιμοποίηση πράγματος από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη»
«που
που δεν εντάσσεται στις γενικότερες κατηγορίες
αδικημάτων»

78

κατασχετήριος -α -ο

«που αναφέρεται στην κατάσχεση»
«έγγραφο
έγγραφο στο οποίο διατυπώνεται κατηγορία»,

79

κατηγορητήριο (το)
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«απαγγελία κατηγορίας»

37

Άννα Κωνσταντοπούλου, «Η νομική ορολογία στην ΑΕ: μια πρώτη
διαχρονική και διδακτική προσέγγιση»
«κοινοποίηση δικαστικής κλήσης», «πρόσκληση
80

κλήτευση (η)

81

κλητήριος -α -ο

μάρτυρα ή διαδίκου να παρουσιαστεί στο δικαστήριο»
(πβ.κλητήριο θέσπισμα) «που σχετίζεται με κλήτευση»
«θεσμός βάσει του οποίου ορισμένα περιουσιακά

82

κοινοκτημοσύνη (η)

στοιχεία ανήκουν και στους δύο συζύγους»
«συμβόλαιο
συμβόλαιο ή συμφωνητικό που περιέχει όρους

83

μισθωτήριο (το)

84

μισθωτικός -ή -ό

«που αναφέρεται στη μίσθωση»

85

νομιμοποίηση (η)

«απόδειξη
απόδειξη οποιασδήποτε ιδιότητας προσώπου»

86

νομιμοποιώ -ούμαι

«αποδεικνύω ότι έχω νόμιμη ιδιότητα»

87

νομοτελεστικός -ή -ό
ό

«που αναφέρεται στην εκτέλεση νόμου»

88

οικογενειακός -ή -ό

«που αναφέρεται στην οικογένεια» (πβ.. ~ δίκαιο
δίκαιο)

89

οπλοκατοχή (η)

«κατοχή όπλου»

90

οπλοχρησία (η)

«χρησιμοποίηση όπλου σε διάπραξη αδικήματος»

μίσθωσης»

«απαγόρευση
απαγόρευση μετατροπής μιας περιοχής σε θέατρο
91

ουδετεροποίηση (η)

92

ουδετεροποιώ -ούμαι
ούμαι

«επιβάλλω ουδετεροποίηση»

93

παρακράτηση (η)

«ενέργεια ή αποτέλεσμα του παρακρατώ»

Διπλωματική Εργασία

πολεμικών επιχειρήσεων»

38

Άννα Κωνσταντοπούλου, «Η νομική ορολογία στην ΑΕ: μια πρώτη
διαχρονική και διδακτική προσέγγιση»

94

παρέμβαση (η)

«ανάμειξη τρίτου σε δίκη που γίνεται ανάμεσα σε
άλλους»

95

προδικαστικός -ή -ό

«ανήκει
ανήκει ή αναφέρεται στην προδικασία»

96

προκριματικός -ή -ό

«που
που ρυθμίζει μια υπόθεση πριν από την έκδοση της
τελικής»

97

προμελέτη (η)

«οο εκ των προτέρων σχεδιασμός αξιόποινης ιδίως
πράξης»

98

προσημειώνω -ομαι

«εγγράφω προσημείωση υποθήκης»

99

προσημείωση (η)

«σημείωση στα βιβλία υποθηκών του
υποθηκοφυλακείου»

100 προσωποκράτηση (η)

«προσωπική κράτηση»

101 προσωποπαγής -ής -ές
ές

«που
που ασκείται από συγκεκριμένο πρόσωπο»

102 συγκατηγορούμενος -η -ο

«αυτός του κατηγορείται μαζί με άλλους»

103 συγκύριος -α -ο

«αυτός που έχει την κυριότητα πράγματος μαζί με
άλλους»

104 συγκυριότητα (η)

«συμμετοχή στην κυριότητα πράγματος»
«εκτέλεση μιας εγκληματικής πράξης μαζί με άλλον ή

105 συναυτουργία (η)

με άλλους»
«αυτός που έχει εκτελέσει μαζί με άλλον εγκληματική

106 συναυτουργός (ο, η)

πράξη»
(πβ. συσταλτική ερμηνεία) «ερμηνεία που περιορίζει τους

107 συσταλτικός -ή -ό
χώρους ισχύος νόμου ή διατάγματος»
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39

Άννα Κωνσταντοπούλου, «Η νομική ορολογία στην ΑΕ: μια πρώτη
διαχρονική και διδακτική προσέγγιση»
«συμφωνία προσώπων με σκοπό εκτέλεση εγκληματικής
108 σύσταση (η)

πράξης»
«ένδικο μέσο με το οποίο τρίτο πρόσωπο προσβάλλει μια

109 τριτανακοπή (η)

δικαστική απόφαση που αφορά άλλους»

110 τριτεγγύηση (η)

«εγγύηση για τρίτο πρόσωπο»

111 τριτεγγυητής -τρια (ο, η)

«αυτός
αυτός που δίνει εγγύηση για τρίτο πρόσωπο»

112 τριτεγγυώμαι

«παρέχω τριτεγγύηση»

113 υπεγγύηση (η)

«εγγύηση
εγγύηση που δίνεται για άλλη εγγύηση»

114 φυγόποινος -η -ο

«αυτός που αποφεύγει την έκτιση της ποινής του»

115 φυλάκιση (η)

«είδος ποινής από τρεις ημέρες έως πέντε χρόνια»

116 χρεοστάσιο (το)

«προσωρινή
προσωρινή αναβολή πληρωμής χρεών»

2.3. Δάνεια (έμμεσα)
Α .Δάνεια μεταφραστικά στη ΝΕ
-από γαλλική

Πίνακας 8.

1

αδικαίωτος -η -ο

2

ακαταλόγιστος -η -ο

«που δεν έχει δικαιωθεί» (< injustifiable)
«έλλειψη ικανότητας για καταλογισμό» (<
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irresponsible)

40

Άννα Κωνσταντοπούλου, «Η νομική ορολογία στην ΑΕ: μια πρώτη
διαχρονική και διδακτική προσέγγιση»
«που
που δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστεί σε άλλον»
3

αμεταβίβαστος -η -ο

4

αναπλειστηριασμός (ο)

«επανάληψη πλειστηριασμού» (< nouvelleanchère)

5

αναρμοδιότητα (η)

«έλλειψη αρμοδιότητας» (< incompétence)

6

ανήθικος -η -ο

«που αντιβαίνει στην ηθική» (< immoral)

(< intransférable)

«αγωγή εναγόμενου εναντίον ενάγοντος»
7

ανταγωγή (η)

8

απαιτητός -ή -ό

9

αρνησιδικία (η)

(< reconvention)
«τον
τον οποίο δικαιούται κάποιος να απαιτήσει»
(< exigible)
«η άρνηση δικαστή να εκδικάσει μια υπόθεση»
(< déni de justice)
«δέσμευση
δέσμευση που απορρέει από μια τελεσίδικη

10

δεδικασμένο (το)

δικαστική απόφαση» (< chosejugée)
«για
για ποινικά κολάσιμη πράξη που είναι ιδιαίτερα

11

διακεκριμένος -η -ο

12

διαμετακόμιση (η)

13

διατάραξη (η)

σοβαρή» (< distingué)
«μεταφορά
μεταφορά αγαθών από μια χώρα σε άλλη μέσω
τρίτης» (< transit)
«ενέργεια ή αποτέλεσμα του διαταράσσω» (< per
turbation)
«αυτός
αυτός που έχει αποδεχτεί ή κληρονομήσει τα

14

δικαιοδόχος (ο, η)

δικαιώματα άλλου (< ayantcause)
«ποινικό
ποινικό αδίκημα που συνίσταται στη διάδοση

15

δυσφήμηση (η)

γεγονότος που μπορεί να βλάψει την υπόληψη
κάποιου» (< diffamation)
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41

Άννα Κωνσταντοπούλου, «Η νομική ορολογία στην ΑΕ: μια πρώτη
διαχρονική και διδακτική προσέγγιση»

«ενέργεια ή το αποτέλεσμα του εγκαθιστώ» (<
16

εγκατάσταση (η)
établissement και < installation)
«εκκρεμότητα αγωγής ως την οριστική εκδίκασή

17

εκκρεμοδικία (η)

18

εξαιρετικός -ή -ό

της» (< litispendage)
«που ξεχωρίζει» (< exceptionnel)
«που
που δημιουργεί νομικό αποτέλεσμα χωρίς να

19

εξώδικος -η -ο

ανήκει στη διαδικασία μιας δικαστικής υπόθεσης»
(< extrajudiciaire)
(πβ. ~ εγγράφου) «δικαίωμα που έχει κάποιος να

20

επίδειξη (η)

21

επιδιαιτητής (ο)

δει και να εξετάσει έγγραφο» (< demonstration)
«οο διαιτητής που κάνει την επιδιαιτησία»
(< surarbitre)
«που
που έχει και ασκεί δικαιώματα επικυριαρχίας»

22

επικυρίαρχος -η -ο

(< suzerain)
«προσβάλλω απόφαση και την εισάγω σε ανώτερο

23

εφεσιβάλλω

δικαστήριο» (< interjeterappel)
«νομικός-πολιτικός
πολιτικός δεσμός που συνδέει πολίτη με

24

ιθαγένεια (η)

25

καταλογιστός -ή -ό

κράτος» (< indigénat)
(εκφρ.) το καταλογιστό, «ηθική ή νομική
υπευθυνότητα» (< imputabilité)
«θεσμός βάσει του οποίου ορισμένα περιουσιακά

26

κοινοκτημοσύνη (η)

στοιχεία ανήκουν και στους δύο συζύγους» (<
communauté des biens)
«που αναφέρεται στην εκτέλεση νόμου» (< pouvoir

27

νομοτελεστικός -ή -ό
ό

28

παρακράτηση (η)

29

παρέμβαση (η)

30

πεπλανημένος -η -ο

exécutif)
«ενέργεια ή αποτέλεσμα του παρακρατώ» (<
rétention)
«ανάμειξη τρίτου σε δίκη που γίνεται ανάμεσα σε
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άλλους» (< intervention)
«εσφαλμένος» (< erroné)

42

Άννα Κωνσταντοπούλου, «Η νομική ορολογία στην ΑΕ: μια πρώτη
διαχρονική και διδακτική προσέγγιση»
31

προδικαστικός -ή -ό

«που
που ανήκει ή που αναφέρεται στην προδικασία»
(< préjudiciel)

32

προσημείωση (η)

«σημείωση στα βιβλία υποθηκών του
υποθηκοφυλακείου» (< prénotation)
«αυτός που έχει την κυριότητα ενός πράγματος μαζί

33

συγκύριος -α -ο
με άλλους» (< copropriétaire)

34

συγκυριότητα (η)

«συμμετοχή στην κυριότητα ενός πράγματος»
(< copropriété)
(πβ. συσταλτική ερμηνεία) «ερμηνεία που περιορίζει

35

συσταλτικός -ή -ό

τους χώρους ισχύος νόμου ή διατάγματος» (<
γαλλ. contractif ) (με αλλαγή σημασίας από ελνστ.
`καταθλιπτικός΄)

36

τελεσίδικος -η -ο

Διπλωματική Εργασία

«ανέκκλητος» (< endernièreinstance)

43

Άννα Κωνσταντοπούλου, «Η νομική ορολογία στην ΑΕ: μια πρώτη
διαχρονική και διδακτική προσέγγιση»

«ένδικο μέσο με το οποίο ένα τρίτο πρόσωπο
37

τριτανακοπή (η)

προσβάλλει μια δικαστική απόφαση που αφορά
άλλους» (< tierceopposition)

38

χρήστης -τρια (ο, η)

«αυτός που έχει το δικαίωμα της χρήσης»
(< usager)

-από γαλλική μερικές φορές ΑΕ προελεύσεως μέσω μσνλατ
Πίνακας 9.

«που έχει σχέση με την απολογία» (πβ. ~ υπόμνημα) (<
1

απολογητικός -ή -ό

γαλλ. apologétique < μσνλατ. apologeticus (στη νέα σημ.) <
αρχ. ἀπολογητικός)

-από γαλλική και αγγλική
Πίνακας 10.
(πβ.ασφαλιστικά μέτρα) «που διατάσσονται από
δικαστήριο για να αποτραπεί κίνδυνος που θίγει
1

ασφαλιστικός -ή -ό

ιδιωτικό δικαίωμα ή για να ρυθμιστεί μια έννομη
κατάσταση»» (< insurance, safety, < de sureté)
«μικρής χρονικής διάρκειας» (< à courteéchéance ή

2

βραχυπρόθεσμος -η -ο
< shortterm)
«έχω την επικαρπία ενός πράγματος» (< usufruct, <

3

επικαρπώνομαι
avoirl΄usufruit)

-από γερμανική
Πίνακας 11.

Διπλωματική Εργασία
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Άννα Κωνσταντοπούλου, «Η νομική ορολογία στην ΑΕ: μια πρώτη
διαχρονική και διδακτική προσέγγιση»
«σύμβαση που γίνεται από άτομο που ενεργεί και
1

αυτοσύμβαση(η)

ως εκπρόσωπος αντισυμβαλλομένου» (<
selbstkontrahieren)

2

ιδιοχρησία (η)

«ιδιοχρησιμοποίηση» (< selbstgebrauch)

-από γαλλική και γερμανική
κή
Πίνακας 12.

«που
που αφορά τα πράγματα και τις έννομες σχέσεις
1

εμπράγματος -η -ο

2

οπλοκατοχή (η)

των προσώπων με αυτά» (< réel ή γερμ. real
real-)
«κατοχή όπλου» (< détentiond;armes, <
waffenbesitz)

-από αγγλική
Πίνακας 13.

1

εγγυοδοσία (η)

«παροχή εγγύησης» (< guarantygranting)

2

τριτεγγύηση (η)

«εγγύηση για τρίτο πρόσωπο» (< thirdpartyguaranty)

-δάνεια μεταφραστικά από Λατινική/Υστερολατινική στη ΝΕ
(σε ορισμένες περιπτώσεις με αλλαγή σημασίας)

Πίνακας 14.

«άτομο στο οποίο μεταβιβάζεται από τον
1

καταπιστευματοδόχος (ο, η)

προσωρινό κληρονόμο ένα περιουσιακό στοιχείο»
(< fiduciarius)

Διπλωματική Εργασία
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Άννα Κωνσταντοπούλου, «Η νομική ορολογία στην ΑΕ: μια πρώτη
διαχρονική και διδακτική προσέγγιση»
«όρος που αναγράφεται σε μια σύμβαση» με
2

ρήτρα (η)

αλλαγή σημασίας από ΑΕ
(συμφωνία/συμβόλαιο) (< clausula)

Διπλωματική Εργασία
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Άννα Κωνσταντοπούλου, «Η νομική ορολογία στην ΑΕ: μια πρώτη
διαχρονική και διδακτική προσέγγιση»

Β. Σημασιολογικά δάνεια από Λατινικά (υστ/μεσν)/Γαλλικά/Γερμανικά/Ιταλικά/Αγγλικά
συχνά αρχαίας ελληνικής ή ελληνιστικής προέλευσης (κάποιες φορές με προσθήκη δάνειας
σημασίας)

-από λατινική
Πίνακας 15.
1

αναιρώ -ούμαι

«αναίρεση που ασκεί ο Άρειος Πάγος» (< casso)
«έννομο
έννομο δικαίωμα, αποτέλεσμα) που γίνεται χωρίς

2

αυτοδίκαιος -η -ο

ιδιαίτερη απόφαση ή διαδικασία» (< ipso jure<
ελνστ. `δικαίωμα καθ΄ αυτό΄)
«έγγραφο με το οποίο πιστοποιείται πράξη

3

πρωτόκολλο (το)

διοικητικού υπαλλήλου», «πρακτικό» (<
protocollum `συμβολαιογραφικό έγγραφο΄)

-από ιταλική
Πίνακας 16.

«παρεμπόδιση συγκοινωνιών ή επικοινωνία»
1

αποκλεισμός (ο)
(< blocco)

-από γερμανική
Πίνακας 17.
1

αποδυνάμωση (η)

«ατονία δικαιώματος» (< verwirkung)

2

εκπίπτω

«χάνω δικαίωμα» (< ausfallen)

-από αγγλική
Πίνακας 18.
(πβ. διασταλτική ερμηνεία) «ερμηνεία που
επεκτείνει την έννοια του νόμου σε θέματα που δεν
1

2

διασταλτικός -ή -ό

αμέλεια (η)

Διπλωματική Εργασία

περιλαμβάνονται στο γράμμα του νόμου» (< broad
interpretation)
«για μη προσχεδιασμένες πράξεις» (πβ. φόνος εξ΄
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αμελείας)
3

χάρις (η)

«μετριασμός ή άρση της ποινής» (< graceperiod)

-από γαλλική
Πίνακας 19.
«για εκτέλεση άσεμνης ή ακόλαστης πράξης» (<
1

αιδώς (η)

pudeur)
«κάθε συγγένεια που δημιουργείται με το γάμο» (<

2

αγχιστεία (η)

affinitas)
«προσφυγή σε πολιτικό δικαστήριο με στόχο τη

3

αγωγή (η)

διεκδίκηση ορισμένου δικαιώματος» (< actio ή <
procès)
«μ΄ αυτόν είναι δυνατή η άσκηση αγωγής» (< actio

4

αγώγιμος -η -ο

5

αίρεση (η)

6

αίσθημα (το)

7

αίτηση (η)

8

αλητεία (η)

9

αμέλεια (η)

«μη προσχεδιασμένη πράξη» (< negligence)

10

αμετάκλητος -η -ο

«πουδεν μπορεί να αλλάξει» (< irrévocable)

11

αναβλητικός -η -ο

12

αναδοχή (η)

<procès)
«όρος που τίθεται σε μια δικαιοπραξία» (< option)
(πβ. κοινό περί δικαίου ~) «κρατούσα αντίληψη για
το τι είναι δίκαιο» (< sentiment)
«επίσημο γραπτό έγγραφο» (< pétition)
«περιπλάνηση χωρίς σταθερή διαμονή» (<
vagabondage)

«που επικαλείται αιτία για την αναβολή εκδίκασης
μιας υπόθεσης» (< d΄ajournement)
(πβ.~ χρέους «αποδοχή» (< acceptation <
ελνστ. `ενέχυρο΄, αρχ. σημ.: `αποδοχή΄)
«ένδικο μέσο με το οποίο ζητείται από τον Άρειο
13

αναίρεση (η)

Πάγο να ακυρωθεί τελεσίδικη απόφαση κατώτερου
δικαστηρίου» (< cassation, από ΑΕ)
«ένδικο μέσο εναντίον καταδικαστικής απόφασης ή

14

ανακοπή (η)

15

αναλογία (η)

16

αναπέμπω -ομαι

«κάνω αναπομπή» (< renvoyer)

17

αναρμόδιος -α -ο

«ακατάλληλος» (< incompétant)

βουλεύματος» (< inhibition)
«επέκταση εφαρμογής ενός νόμου σε σχετική

Διπλωματική Εργασία

περίπτωση» (< analogie)
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Άννα Κωνσταντοπούλου, «Η νομική ορολογία στην ΑΕ: μια πρώτη
διαχρονική και διδακτική προσέγγιση»
«για
για δικαίωμα ή επάγγελμα που δεν το έχουν
18

ανάσκητος -η -ο

19

αναστροφή (η)

20

ανατροπή (η)

«ακύρωση», «ανασκευή» (< renversement)

21

ανεύθυνος -η -ο

«που δεν έχει νομική ευθύνη» (< irrésponsable)

22

ανικανότητα (η)

23

απειλή (η)

24

αποδημία (η)

25

αστικός -ή -ό

ασκήσει» (< inexercé)

«ακύρωση» (< inversion/retroversion)

«έλλειψη προϋποθέσεων για δικαιοπραξία» (<
incapacité)
«αξιόποινη πράξη που γίνεται για εκφοβισμό» (<
menace)
«έξοδος από τη χώρα» (< migration < αρχ. `ταξίδι
μακριά από την πατρίδα΄)
«που
που αναφέρεται στον πολίτη ως τον υπήκοο ενός
κράτους» (< urbain)
«σύνολο τύπων και κανόνων για τη διεξαγωγή
26

διαδικασία (η)

27

διαιρετός -ή -ό

δίκης» (< procédure)
«που μπορεί να μοιραστεί» (< divisible < αρχ. `που
μπορεί να διαιρεθεί΄)

28

διακεκριμένος -η -ο

«ποινικά
ποινικά κολάσιμη πράξη ιδιαίτερα σοβαρή» (<
distingué)
«δεύτερο τμήμα δικαστικής απόφασης με το οποίο

29

διατακτικός -ή -ό

εκδηλώνεται η βούληση του δικαστηρίου» (<
dispositif)
«εμπράγματο δικαίωμα με το οποίο μπορεί κάποιος
να χρησιμοποιήσει ξένη ιδιοκτησία που βρίσκεται

30

δουλεία (η)

σε επαφή με τη δική του» (< servitude, αρχ.
΄δουλεία΄)
«σύμβαση με την οποία ο δωρητής παρέχει στο

31

δωρεά (η)

δωρεοδόχο περιουσιακό στοιχείο» (< donation <
αρχ. 'δωρεά΄)
«κανόνας που επιβάλλεται από τη μακρόχρονη και

32

έθιμο (το)

συνεχή εφαρμογή του στην κοινωνία» (< coutume <
αρχ. ΄χρήση΄)
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«εγκατάλειψη ατόμου ανίκανου να συντηρηθεί ή να
33

έκθεση (η)

34

ελεύθερος -η -ο

35

ενοχή (η)

προστατευθεί» (< exposition)
«δεν είναι υποθηκευμένος» (< libre)
«νομική
νομική σχέση παροχής ενός προσώπου προς τον
άλλο» (< culpabilité)
«το δικαίωμα του πωλητή να αγοράσει πάλι από

36

εξώνηση (η)

τον αγοραστή το αγαθό που του πούλησε» (<
réméré)

37

επίδειξη (η)

38

επικράτεια (η)

«προσκόμιση, εξέταση εγγράφων» (< démonstration)
«γεωγραφική έκταση στην οποία ισχύει η εξουσία
ορισμένου κράτους» (< état)

39

έργο (το)

«αποτέλεσμα σωματικής ή πνευματικής εργασίας»
(< œuvre, ouvrage, travail)

40

καταγγέλλω -ομαι

«ανακοινώνω στον έτερο συμβαλλόμενο» (<
dénoncer)
«άσκηση ενός δικαιώματος που έρχεται σε

41

κατάχρηση (η)

αντίθεση με νομικούς και ηθικούς κανόνες» (<
abus)

42

43

κατοχή (η)

κυριότητα (η)

«φυσική εξουσία ενός αγαθού» (< occupation)
«άμεση και απόλυτη εξουσία επάνω σε πράγμα» (<
proprieté)
«παραχωρώ σε άλλον δικαίωμά μου» (< transferer)

44

μεταβιβάζω -ομαι

45

μέτρο (το)

46

ορκωτός -ή -ό

«δεσμευμένος με όρκο» (< juré)

47

πατρικός -ή -ό

«εξουσιαστικό δικαίωμα πατέρα» (< paternal)

48

πλάνη (η)

«εσφαλμένη δικαστική απόφαση» (< erreurjudiciaire)

«περιορισμός» (πβ. προσωρινά / συντηρητικά
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μέτρα) (< measures < αρχ. μέτρον)
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διαχρονική και διδακτική προσέγγιση»
«υπάρχον περιστατικό που θεωρείται ανύπαρκτο»
49

πλάσμα (το)

50

πράξη (η)

(< fiction)
(πβ. αξιόποινη πράξη)) «ποινικό αδίκημα» (< acte)
(πβ. προκριματική αγωγή) «που ρυθμίζει υπόθεση

51

προκριματικός -ή -ό

με προσωρινή απόφαση» (< prejudicial)
«εκ
εκ των προτέρων σχεδιασμός μιας αξιόποινης

52

προμελέτη (η)

53

προσβολή (η)

«υβριστική συμπεριφορά» (< offense)

54

προσφεύγω

«κάνω προσφυγή» (< recours)

πράξης (< préméditation)

«ένδικο μέσο με το οποίο επιδιώκεται ακύρωση,
55

προσφυγή (η)

ανάκληση ή τροποποίηση δικαστικής πράξης» (<
recour)

56

προσωπικός -ή -ό

«που αφορά αποκλειστικά ένα ορισμένο πρόσωπο»
(< personnel)

57

στιγμιαίος -α -ο

«χρονικά περιορισμένο αδίκημα» (< instantané,
momentané)

58

συγγενικός -ή -ό

(πβ.~ δικαιώματα) «ανάλογα με αυτά της
πνευματικής ιδιοκτησίας» (< apparenté)

60

συμμορία (η)

61

συνεισφορά (η)

«ομάδα κακοποιών» (< bande)

«εταιρική εισφορά», «υποχρεωτική παραχώρηση
περιουσιακών στοιχείων» (< contribution)

62

συνοπτικός -ή -ό

63

σύσταση (η)

«χωρίς πολύπλοκες διατυπώσεις» (< sommaire
sommaire)
«συμφωνία προσώπων για εκτέλεση εγκληματικής
πράξης» (< constitution)

64

σχολάζων -ζουσα -ζον
ζον

(πβ. σχολάζουσα κληρονομία) «για όσο χρονικό
διάστημα δεν έχει οριστεί ο κληρονόμος» (<
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Άννα Κωνσταντοπούλου, «Η νομική ορολογία στην ΑΕ: μια πρώτη
διαχρονική και διδακτική προσέγγιση»
vacant)
65

τρίτος -η -ο

«που δε συμμετέχει σε σύμβαση» (< tiers, < third)

66

υποτροπή (η)

«επανάληψη αξιόποινης πράξης» (< rechute)

67

χάσμα (το)

«παράλειψη στη ρύθμιση ενός θέματος» (< chasm <
Chasma < ΑΕ)

68

ψιλός -ή -ό

«κυριότητα
κυριότητα χωρίς δικαίωμα επικαρπίας» (< nueproprieté)

-μεσαιωνικής προελεύσως
Πίνακας 20.
«το δικαίωμα του πωλητή να αγοράσει πάλι από τον
1

εξώνηση (η)

αγοραστή το αγαθό που του πούλησε» (< réméré)

Γ. Με ανασημασιοδότηση, επίδραση ξένης ή αλλαγή σημασίας από ΑΕ
Πίνακας 21.

1

άλλοθι (το)

«ένδειξη για την αθωότητα κατηγορουμένου» (<
alibi < αρχ. `αλλού΄)

2

ανατρεπτικός -ή -ό

«που ακυρώνει απόφαση» (< subversif < αρχ. `που
αναποδογυρίζει κτ΄)

3

αναστέλλω -ομαι

«διακόπτω προσωρινά βάσει νόμου» (< suspendre <
αρχ. `τραβώ πίσω΄)

4

αντίληψη (η)

«βοήθεια, προστασία» (< perception < αρχ. σημ.: `
αντάλλαγμα΄)

5

απόπειρα (η)

«αξιόποινη πράξη που δεν πραγματώθηκε» (<
tentative < αρχ. `προσπάθεια να δοκιμαστεί)

6

έγκλημα (το)
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«πράξη αξιόποινη» (< crime < αρχ. `κατηγορία΄)
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7

έντιμος -η -ο

«που γίνεται σύμφωνα με υψηλό αίσθημα τιμής» (<
honnête < αρχ. `τιμημένος΄)

Διπλωματική Εργασία
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Άννα Κωνσταντοπούλου, «Η νομική ορολογία στην ΑΕ: μια πρώτη
διαχρονική και διδακτική προσέγγιση»
«δικαίωμα των πολιτών να ταξιδεύουν ελεύθερα»,
8

επικοινωνία (η)

«δικαίωμα γονέα να επικοινωνεί με το παιδί του» (<
communication < αρχ. `αμοιβαία σχέση)
«ένωση προσώπων αναγνωρισμένη ως νομικό πρόσωπο»

9

εταιρεία (η)

(< société, compagnie < αρχ. ` αδελφότητα, πολιτική
ένωση΄)
«στερώ από κπ. τη δυνατότητα να κινείται

10

κατακρατώ -ούμαι

ελεύθερα» (< détenir < αρχ. `επικρατώ΄)
«παραδοχή από κπ. ότι είναι υπαίτιος ή ένοχος» (<

11

ομολογία (η)

confession < αρχ. `συμφωνία΄)
«πράξη ή παράλειψη που οφείλεται σε υφιστάμενη

12

παροχή (η)

ενοχή» (< supply < αρχ. `προμήθεια΄)
«εκπρόσωπος
εκπρόσωπος εταιρείας/σωματείο σε δικαστικές

13

σύνδικος -η -ο

υποθέσεις» (< syndic < αρχ. `συνήγορος΄)

-από γαλλική ΕΚ προελεύσεως

Πίνακας 22.

1

αναδοχή (η)

«αποδοχή κάποιας υποχρέωσης» (< acceptation <
ελνστ. `ενέχυρο΄)
«ένδικο μέσο με το οποίο προσβάλλονται

2

αναθεώρηση (η)

αποφάσεις» (< révision< ελνστ. `επισταμένη
εξέταση)

3

αναπομπή (η)

«επιστροφή διατάγματος για αναθεώρηση» (<
renvoi < ελνστ. `αποστολή προς τα πάνω΄)
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4

αναστολή (η)

«προσωρινή διακοπή» (< suspension< ελνστ. `
συγκράτηση΄)

5

αμετάκλητος -η -ο

«που δεν μπορεί να αλλάξει» (< irrévocable <
ελνστ. `που δεν μπορείς να τον φέρεις πίσω΄)
«οριστικός, τελεσίδικος» (< sansappel < ελνστ. `

6

ανέκκλητος -η -ο

7

διάρρηξη (η)

αναμφισβήτητος΄)
«ακύρωση» (< einbruch < ελνστ. `κομμάτιασμα΄)
«το δεύτερο τμήμα της δικαστικής απόφασης» (<

8

διατακτικός -ή -ό

δispositif < ελνστ. `κατάλληλος για τακτοποίηση΄)
«καταγραφή σε υποθηκοφυλακείο μεταβίβασης

9

μεταγραφή (η)

ακινήτου» (< transcription < ελνστ. `αλλαγή
κειμένου΄)
«αγαθό, ιδίως ακίνητο, που γίνεται αντικείμενο

10

μίσθιο (το)

μίσθωσης» (< louage < ελνστ. επιθ. `που παίρνει
μισθό΄ [σφαλερή αλλ. της σημ.])
«εγκαταλείπω εκουσίως δικαιώματα ή απαιτήσεις»

11

παραιτούμαι

(< résigner < αρχ. `ζητώ χάρη΄< ελνστ. σημ.: `δεν
αποδέχομαι΄)
«παρεμβάλλομαι σε δίκη που γίνεται ανάμεσα σε

12

παρεμβαίνω

άλλους» (< intervenir < ελνστ. `προχωρώ στο πλάι
κάποιου΄)
«κρατώ για μένα κτ.» (< retenir < ελνστ. `

13

παρακρατώ -ούμαι

συγκρατώ΄)
«που έχει σκοπό τη διαφύλαξη συμφερόντων

14

συντηρητικός -ή -ό

δανειστή οφειλέτη» (< conservateur < ελνστ. ΄ κατάλληλος
να διατηρηθεί΄)
(πβ. τυπικό αδίκημα)) «που τιμωρείται ανεξάρτητα

15

τυπικός -ή -ό

από το αποτέλεσμα» (< typique < ελνστ. `
σύμφωνος με κπ. τύπο΄)

Διπλωματική Εργασία

55

Άννα Κωνσταντοπούλου, «Η νομική ορολογία στην ΑΕ: μια πρώτη
διαχρονική και διδακτική προσέγγιση»
-μέσω
μέσω άλλων γλωσσών
Πίνακας 23.

1

επιλογή (η)

«το να διαλέγει κάποιος κτ.» (< sélection & selection)

«αφορά
αφορά σχέσεις μεταξύ φυσικών ή νομικών προσώπων» (<
2

ιδιωτικός -ή -ό

privé < private < Rrivat-)

«αθέμιτη
αθέμιτη πράξη που τιμωρείται με θανατική ποινή ή
κακούργημα (το)
κάθειρξη» (< crime < Verbrechen < αρχ. `έγκλημα΄)

3

«που προκύπτει από φυσικό νόμο», «ο γνήσιος» «ο υλικός» (<
4

φυσικός (το)
γαλλ. naturel < natural)

5

ανίκανος (ο)
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3. Στατιστική κατανομή
Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι διαμορφώνεται μια στατιστική κατανομή που
οδηγεί στα εξής συμπεράσματα:

Α. με κριτήριο τη φάση εμφάνισης των νομικών όρων:

-το 57,80% προέρχεται από την ΑΕ (163 στους 282)
-το
το 37,59% προέρχεται από την ΕΚ (106 στους 282)
-το 4,61% προέρχεται από την Μεσαιωνική (13 στους 282)

57,80%
60,00
50,00

37,59%

40,00
30,00
20,00

4,61%

10,00
0,00
Αρχαιοελληνική

Ελληνιστική

Μεσαιωνική

Επομένως, πάνω από το 95% των νομικών όρων προέρχεται από την αρχαιο
αρχαιοελληνική και
ελληνιστική κοινή, συμπέρασμα
έρασμα που δείχνει ότι οι νομικοί όροι ως αντανάκλαση του
λόγιου επιπέδου της γλώσσας προέρχονται κατεξοχήν από την ιστορική κληρονομιά της
γλώσσας μας.
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Β. με κριτήριο την ετυμολογική κατηγορία:

-το
το 50,99% αποτελούν κληρονομημένες
κλη
λέξεις (282 στις 559)
-το 20,98% αποτελούν νεολογικοί
εολογικοί ορολογικοί σχηματισμοί (116 στους 559
559)
-το 28,03% αποτελούν δάνεια (155 στα 559)
559

50,99%

60,00
50,00
40,00

28,03%
20,98%

30,00
20,00
10,00
0,00
Κληρονομημένες
Λέξεις

Ορολογικοί
Σχηματισμοί

Δάνεια

Επομένως, πάνω από 1/2 προέρχεται από το γλωσσικό μας παρελθόν και περίπου το 1/3
προέρχεται από λεξικό
ξικό δανεισμό από άλλες γλώσσες (ευρωπαϊκές κατεξοχήν, δηλαδή τη
γαλλική, την αγγλική, τη γερμανική, την ιταλική).
ιταλική Αυτό σημαίνει ότι τα δάνεια δεν
καταλαμβάνουν τον βασικότερο
βασικότερο λεξιλογικό ιστό της ελληνικής (Φλιάτουρας, 2020β).
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Γ. Από τα δάνεια

-το 32,05% είναι μεταφραστικά δάνεια (50 στους
στ
156)
-το 67,95% είναι σημασιολογικά
λογικά δάνεια (106 στους156)

67,95%
70,00
60,00
50,00

32,05%

40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
Άμεσα/Μεταφραστικά

Σημασιολογικά

Αυτό σημαίνει ότι το μεγαλύτερο
μεγαλύτερο μέρος των δανείων είναι σημασιολογικά δάνεια,
λέξεις δηλαδή που προέρχονται από την ΑΕ, ΕΚ, ΜΣΝ ή Λατινική και αποκτούν νέα
σημασία στη ΝΕ υπό την επίδραση ξένης λέξης (γαλλικής, γερμανικής
γερμανικής, ιταλικής ή
αγγλικής)
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Δ. από τα μεταφραστικά δάνεια

-το 76% προέρχεται από τη γαλλική (38 στους 50)
-το 4% προέρχεται από τη γερμανική (2 στους 50)
-το
το 4% προέρχεται από την αγγλική (2 στους 50)
-το
το 6 % προέρχεται από τη γαλλική και αγγλική (3 στους 50)
- το 4% προέρχεται από τη γαλλική ή/και γερμανική (2 στους 50)
-το 4% προέρχεται από τη λατινική/υστερολατινική (2 στους 50)
-το 2% προέρχεται από τη γαλλική μέσω μεσαιωνικής λατινικής (1 στους 50)

80

76%

60
40
20

4%

4%

6%

4%

4%

2%

0

Συμπέρασμα: η γαλλική
αλλική αποτελεί την κύρια πηγή μεταφραστικών δανείων. Ένας πιθανός
λόγος (πρόκειται για διαισθητικής φύσεως αιτιολογία, την οποία αδυνατώ να τεκμηριώσω
βιβλιογραφικά) είναι λόγω του
του ότι η γαλλική διαθέτει πλουσιότερη και μακροβι
μακροβιότερη των
υπολοίπων παράδοση

στην απόδοση νομικών όρων. Αν υποτεθεί

ότι αληθεύει το

παραπάνω περί της γαλλικής,
λλικής, τότε το ίδιο θα έχει βάσιμη ισχύ και στην περ
περίπτωση των
σημασιολογικών δανείων (βλ. ακόλουθο πίνακα).
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Ε. από τα σημασιολογικά δάνεια

-το 61,26%
% προέρχεται από τη γαλλική (68 στους 111)
-το 2,70%
% προέρχεται από τη λατινική (3 στους 111)
-το 1,80%
% προέρχεται από τη γερμανική (2 στους 111)
-το 2,70%
% προέρχεται από την αγγλική (3 στους 111)
-το 0,90%
% προέρχεται από την ιταλική (1 στους 111)
-το 0,90%
% προέρχεται από τη μεσαιωνική (1 στους 111)
-το 4,50%
% προέρχεται από περισσότερες από μία γλώσσες (5 στους 111
111)
-το 13,51%
% προέρχεται από γαλλική ελληνιστικής κοινής προελεύσεως (15 στους 111)
-το
το 11,71% προέρχεται από την επίδραση ξένης ή αλλαγή σημασίας (13 στους 111).

80,00
61,26%

60,00
40,00
13,51% 11,71%

20,00
2,70%

1,80%

2,70%

0,90%

0,90%

4,50%

0,00
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ΣΤ. με αλλαγή σημασίας

-το
το 46,43% προέρχεται από ΑΕ (13 στους 28)
-το
το 53,57% προέρχεται από ΕΚ (15 στους 28)

53,57%
54,00
52,00
50,00
46,43%
48,00
46,00
44,00
42,00
Αρχαιελληνική
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3.1. Συμπεράσματα στατιστικής κατανομής

Στην προηγούμενη φάση της εργασίας έγινε προσπάθεια ποσοτικοποίησης των ποιοτικών
δεδομένων μέσω της χρήσης διαγραμμάτων με τη βοήθεια του excel. Από την παραπάνω
γλωσσική ανάλυση, και όπως επιπλέον καταδεικνύουν και οι
οι στατιστικοί πίνακες,
συνάγονται κάποια συμπεράσματα: το πρώτο, ότι κύρια πηγή προέλευσης των νομικών
όρων είναι η ΑΕ και η ΕΚ. Αυτό σημαίνει ότι το γλωσσικό παρελθόν έχει ιδιαίτερη
βαρύτητα στο ειδικό επιστημονικό λεξιλόγιο της νομικής και αυτό εξηγείται από το
επίπεδο γλώσσας που αυτή εκφράζει (επίσημη γλώσσα
γλώ
- λόγιο επίπεδο), γλώσσας δηλαδή
προορισμένης να διαβαστεί ή να ακουστεί στο δικαστήριο ή να αποτελέσει εκφραστικό
εργαλείο των επίσημων νομικών και δικονομικών εγγράφων (πρόκειται για τη λεγόμενη
δικανική γλωσσολογία)) (Κατρανίδου, 2017).

Ένα δεύτερο συμπέρασμα είναι αυτό που αφορά τον εξωτερικό δανεισμό, κυρίως δε τον
εξέχοντα ρόλο της γαλλικής ως ΄δανείστριας γλώσσας/γλώσσας πηγής΄ (Αναστασιάδη
(ΑναστασιάδηΣυμεωνίδη,
μεωνίδη, 1994: 29) εν συγκρίσει με το ρόλο των υπολοίπων ευρωπαϊκών γλωσσών που
παρουσιάζεται μάλλον ισχνός
ισχνός όσο αφορά τον αριθμό των μεταφραστικών δανείων που
έχει αποδεχτεί η ΝΕ ως ΄γλώσσα υποδοχής/γλώσσα στόχος΄ (ό.π). Το αυτό συμβαίνει και
αναφορικά με την προέλευση
έλευση των σημασιολογικών δανείων, τα οποία προέρχονται ως επί
το πλείστον από τη γαλλική, ευρωπαϊκή
ευρωπαϊκή γλώσσα που εν πολλοίς αποτελεί τον κατεξοχήν
‘αιμοδότη’ (Φλιάτουρας, 2020)
20
σε επίπεδο σημασιολογικής ανανέωσης (Αναστασιάδη
(ΑναστασιάδηΣυμεωνίδη, 1994) της ειδικής επιστημονικής ορολογίας της ΚΝΕ.

Εν κατακλείδι, και αναφορικά με το επόμενο ζητούμενο καλό είναι να δειχθεί η
διαχρονική σύζευξη των πολιτισμών (Φλιάτουρας, 2020) μέσα από τη διαδικασία της
διδακτικής αξιοποίησης των νομικών γλωσσικών μονάδων στο μάθημα Αρχαία Ελληνική
γλώσσα Β΄ Λυκείου.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι κατά τη γλωσσική ανάλυση των εν λόγω λεξικών
λεξικών μονάδων δεν
παρατηρήθηκαν διεθνισμοί (λόγια παράγωγα ή σύνθετα που το αντικείμενο αναφοράς
Διπλωματική Εργασία
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τους δεν ήταν γνωστό στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, Αναστασιάδη-Συμεωνίδη,
Αναστ
Συμεωνίδη, 1994:38)
ούτε και αντιδάνεια μεε την τρέχουσα σημασία του όρου παρά μόνο δάνεια διευρ
διευρυμένης
σημασίας (Βασμανόλη, 2007) θα μπορούσα να αποτολμήσω,
αποτολμήσω, (πχ. κώδικας) τα οποία
συλλήβδην ενέταξα στη γενική κατηγορία με τον όρο σημασιολογικά δάνεια (βλ. πίνακα
15-20). Μια πρώτη εκτίμηση για την απουσία παραγωγικότητας διεθνισμών ή αλλιώς
‘ελληνογενών
ών ξένων όρων’ (ό.π) μπορεί να είναι το γεγονός ότι το νομικό δίκαιο ήταν ήδη
έτοιμο πεδίο από την ΑΕ, οπότε δε παρέστη ανάγκη να δημιουργηθεί εκ νέου ορολογία,
όπως στις σύγχρονες επιστήμες (πχ. την ψυχολογία, τη βιολογία, την πληροφορική, κλπ).
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4. Διδακτική αξιοποίηση

Περνώντας από τη θεωρία στη διδακτική πράξη συχνά διερωτάται ο εκπαιδευτικός για το
‘πώς’ της παιδαγωγικής πρακτικής, δηλαδή ΄πώς θα διδάξω αυτό που πρέπει να διδάξω΄,
ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της ΄εξοικείωσης των μαθητών με τα κείμενα των
παλαιότερων περιόδων
εριόδων της ελληνικής γραμματείας΄ (ΠΔ 447, ΦΕΚ Α΄ 185/7
185/7-10-93)
(Κοξαράκη, 2000: 38) αφενός, και η ΄σύνδεση παλαιότερων μορφών της ελληνικής
γλώσσας με τις αντίστοιχες της ΝΕ΄ (ό.π) αφετέρου.

Ως απάντηση στην αμηχανία αυτή υιοθετούμε την πρόταση του Β. Τσάφου
Τσάφου (2004: 223)
΄εστίαση στην αρχαία ελληνική γλώσσα: από τη γλώσσα στα κείμενα΄.
κείμενα΄. Στην περίπτωση
μάλιστα της προσέγγισης της ορολογίας εν προκειμένω, η παραπάνω κρίνεται η πιο
πρόσφορη.

Για το σκοπό αυτό επέλεξα κείμενα (περιορισμένης έκτασης σώματα κε
κειμένων, για την
ακρίβεια) από την αρχαία ελληνική γραμματεία και συγκεκριμένα από το δικανικό
ρητορικό λόγο, ώστε να είναι πρόσφορες
πρόσφορες στην αναζήτηση λεξιλογίου δι
δικανικού τύπου,
και παράλληλα κοντά στις προσληπτικές ικανότητες των μαθητών. Για αυτό το λόγο
στόχευσα
τόχευσα στην τάξη της Β΄ Λυκείου, η οποία διδάσκεται ρητορικά κείμενα (Λυσία υπέρ
Μαντιθέου) στην κατεύθυνση ανθρωπιστικών σπουδών και ακολούθησα τη μεθοδολογία
του μαθήματος όπως ορίζεται στο «Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα Αρχαία
Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία
της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου» (ΦΕΚ 1562/27-06-2011)
1562/27
(edu.klimaka..gr).

Τα σώματα κειμένων που επέλεξα προέρχονται από ρήτορες του ‘κανόνα των δέκα
αττικών ρητόρων’, ειδικότερα τους: Λυσία, Δημοσθένη, Ισοκράτη, Αντιφώντα
Αντιφώντα, Λυκούργο
και Ισαίο και η αναζήτηση έγινε μέσω του καταλόγου κειμένων (Ανθολόγιο Αττικής
Πεζογραφίας) του διαδικτυακού τόπου ‘Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα’ για κάθε ρήτορα
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ξεχωριστά. Τα έργα των αττικών ρητόρων αποσπάσματα των οποίων
οίων θα ακολουθήσουν
είναι: Υπέρ Αδυνάτου, Υπέρ Μαντιθέου, Κατ΄ Ερατοσθένους, Υπέρ των Αριστοφάνους
χρημάτων προς το δημόσιον, Υπέρ Ερατοσθένους φόνου απολογία, Δήμου καταλύσεως
απολογία, Κατ΄ Αλκιβιάδου λιποταξίου (Α΄), Κατά Εργοκλέους, Περί δημεύσεως (τ
(των)
του Νικία αδελφού, (Λυσία), Κατ΄ Αριστογείτονος, Παραγραφή υπέρ Φορμίωνος, Κατά
Μειδίου περί Κονδύλου (Δημοσθένη), Αρεοπαγητικός (Ισοκράτη), Περί Ηρώδου φόνου
(Αντιφώντα), Κατά Λεωκράτους (Λυκούργος), Περί Κλεονύμου κλήρου (Ισαίου).

Αναλυτικότερα, από τα ακόλουθα σώματα κειμένων οι μαθητές θα κληθούν να
εντοπίζουν λέξεις του ορολογικού πεδίου της αρχαίας
αίας ελληνικής (βλ. πίνακες ταξινόμησης
παραπάνω) και στη συνέχεια να αξιοποιήσουν στρατηγικές νοηματοδότησης των λέξεων
(αξιοποίηση συμφραζομένων, αναζήτηση
αναζήτηση όρων σε λεξικά, αξιοποίηση της Γ
Γραμματικής
και του Συντακτικού) (πβ. διδακτέα ύλη - οδηγίες διδασκαλίας,, 2019
2019), ώστε να
αναγνωρίσουν τη συνεισφορά του λεξιλογίου στη νοηματοδότηση του κειμένου.

Η μέθοδος που θα ακολουθήσω έχει ως απαρχή το γνωστό και
και διδαγμένο κείμενο της Β΄
τάξης Γενικού Λυκείου (που είναι η μόνη στην οποία διδάσκεται ρητορικός λόγος ως
μάθημα προσανατολισμού) και θα προχωρήσω στα λιγότερο γνωστά με φθίνουσα πορεία
από τους οικείους στους λιγότερους οικείους και άγνωστους συγγραφεί
συγγραφείς. Έτσι, λοιπόν, θα
δοθούν τα παρακάτω αποσπάσματα και θα ζητηθεί από τους μαθητές να εντοπίσουν
όρους που προέρχονται από τους ανωτέρω πίνακες (περίπου 20) σε οποιαδήποτε μορφή
βρίσκονται (ανεξαρτήτως αριθμού, πτώσης, ρηματικού τύπου, κλπ.).

ΛΥΣΙΑΣ ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ

-Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς
το κατηγόροις βουλομένοις
ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμ
μὲ ποιεῖν, πολλὴν ἂν αὐτοῖς
χάριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορίας
κατηγορ
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-ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδε
ποδείξειεν
οὔτ’ ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν φυλάρχων οὔτε παραδοθέντα
τοῖς συνδίκοις οὔτε κατάστασιν
στασιν καταβαλόντα

ΛΥΣΙΑΣ ΥΠΕΡ ΑΔΥΝΑΤΟΥ

-Οὐ πολλοῦ δέω χάριν ἔχειν,
χειν, ὦ βουλή, τῷ κατηγόρῳ,
ὅτι μοι παρεσκεύασε τὸν ἀγγῶνα τουτονεἰ

-γὰρ ἐξἴσου τῇ συμφορᾷ καὶ
κα τὴν διάνοιαν ἕξω
καὶ τὸν ἄλλον βίον διάξω, τί
τ τούτου διοίσω;

ΛΥΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ

-Οὐκ ἄρξασθαί μοι δοκεῖ ἄπορον
ἄ
εἶναι, ὦ ἄνδρες
δικασταί, τῆς κατηγορίας, ἀλλὰ
ἀ
παύσασθαι λέγοντι

ΛΥΣΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝ

-μάλιστα δὲ τοῦτο ἔχοι ἄν τις ἰδεῖν, ὅταν πολλοὶ ἐπὶ τῇ
αὐτῇ αἰτίᾳ εἰς ἀγῶνα καταστῶσιν.
καταστ

ΛΥΣΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ ΦΟΝΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

-ἔνιοι γὰρ τοιούτων πραγμά
άτων ἕνεκα θάνατον ἀλλήλοις
ἐπιβουλεύουσι

-τί ἂν οὖν βουλόμενος ἐγὼ τοιοῦτον κίνδυνον ἐκινδύνευον,
εἰ μὴ τὸ μέγιστον τῶν ἀδικημ
δικημάτων ἦ ὑπ’ αὐτοῦ ἠδικημένος

Διπλωματική Εργασία

67

Άννα Κωνσταντοπούλου, «Η νομική ορολογία στην ΑΕ: μια πρώτη
διαχρονική και διδακτική προσέγγιση»

-Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆςς αἰτίας οὐκ οἶδ’ ὅ τι δεῖ
πλείω λέγειν

-ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ
περ αὐτῶν μόνων τῶν
κατηγορημένων προσήκειν
κειν ἀπολογεῖσθαι, ἐν δὲ ταῖς
δοκιμασίαις δίκαιον εἶναι παντὸς
παντ τοῦ βίου λόγον διδόναι.

-Ἐγὼ γὰρ πρῶτον μέν, οὐσ
σίας μοι οὐ πολλῆς καταλειφθείσης διὰ τὰς συμφορὰς καὶ τὰς τοῦ πατρὸς καὶ τὰς τῆς
πόλεως, δύο μὲν ἀδελφὰς ἐξέδωκα
ἐ
ἐπιδοὺς τριάκοντα
μνᾶς ἑκατέρᾳ, πρὸς τὸν ἀδελφ
δελφὸν δ’ οὕτως ἐνειμάμην
ὥστ’ ἐκεῖνον πλέον ὁμολογε
μολογεῖν ἔχειν ἐμοῦ τῶν πατρῴων,
καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους ἅπαντας
παντας οὕτως βεβίωκα ὥστε
μηδε πώποτέ μοι μηδὲ πρὸςς ἕνα μηδὲν ἔγκλημα γενέσθαι.

ΛΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΑΛΥΣΕΩΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

-τῶν δὲ κατηγόρων θαυμάζω,
ζω, οἳ
ο ἀμελοῦντες τῶν
οἰκείων τῶν ἀλλοτρίων ἐπιμ
πιμέλονται,

-μέγα μὲν οὖν ἡγοῦμαί
<μοι> τεκμήριον εἶναι, ὅτι,
τι, εἴπερ
ε
ἐδύναντο οἱ κατήγοροι
ἰδίᾳ με ἀδικοῦντα ἐξελέγξαι,
γξαι,

- ἐγὼ δὲ οὐχ ἡγοῦμαι δίκαιον
καιον εἶναι οὔτε εἴ
τινες τῇ πόλει πολλῶν ἀγαθ
γαθῶν αἴτιοι γεγένηνται, ἄλλους
τινὰς ὑπὲρ τούτων τιμὴν ἢ χάριν κομίσασθαι παρ’ ὑμῶν

ΛΥΣΙΑΣ ΚΑΤ’ ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ ΛΙΠΟΤΑΞΙΟΥ (Α΄)
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-ἐνθυμεῖσθε δ’, ὦ ἄνδρες δικασταί,
δικαστα
ὅτι τῶν στρατιωτῶν οἱ μὲν κάμνοντες ἐτύγχανον, οἱ δὲ ἐν-

δεεῖς ὄντες τῶν ἐπιτηδείων,
ων, καὶ
κα ἡδέως ἂν οἱ μὲν ἐν ταῖς πόλεσι καταμείναντες ἐθεραπε
θεραπεύοντο, οἱ δὲ οἴκαδ’ ἀπελθόντες
τῶν οἰκείων ἐπεμέλοντο, οἱἱ δὲ ψιλοὶ ἐστρατεύοντο –

ΛΥΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΕΥΣΕΩΣ (ΤΩΝ) ΤΟΥ ΝΙΚΙΑ ΑΔΕΛΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΟΣ

-πάντες γὰρ εἴσονται ὅτι τόότε μὲν χιλίαις δραχμαῖς ἐζημιώσατε
τὸν βουλόμενον τὴν ἡμετέραν
ραν γῆν δημοσίαν ποιῆσαι,

- νυνὶ δὲ πάντες ἂν ὁμολογ
μολογήσαιτε ὁμόνοιαν <μὲν> μέγιστον ἀγαθὸν
εἶναι πόλει, στάσιν δὲ πάντων
ντων κακῶν αἰτίαν, διαφέρεσθαι
δὲ πρὸ ςἀλλήλους ἐκ τῶν τοιούτων
τοιο
μάλιστ’, ἐὰν οἱ μὲν τῶν
ἀλλοτρίων ἐπιθυμῶσιν, οἱ δ’ ἐκ τῶν ὄντων ἐκπίπτωσι.

-ἀξιῶ δὲ καὶ τούτους τοὺς συνδίκους
συνδ
εὔνους ἡμῖν εἶναι,
ἐκείνου τοῦ χρόνου μνησθέέντας, ὅτ’ ἐκ τῆς πατρίδος ἐκπεπτωκότες
καὶ τὰς οὐσίας ἀπολωλεκότες
τες ἄνδρας ἀρίστους ἐνομίζετ’ εἶναι τοὺς
ὑπὲρ ὑμῶν ἀποθνῄσκοντας,
σκοντας, καὶ
κα τοῖς θεοῖς ηὔχεσθε δυνηθῆναι
χάριν τοῖς ἐξ ἐκείνων ἀποδο
ποδοῦναι.

ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΚΑΤΑ ΛΕΩΚΡΑΤΟΥΣ

-τοὺς μὲν γὰρ ἀνθρώπους πολλοὶ
πολλο ἤδη ἐξαπατήσαντες καὶ διαλαθόντες οὐ μόνον τῶν παρόντων κινδύνων
ἀπελύθησαν, ἀλλὰ καὶ τὸν ἄλλον χρόνον ἀθῷοι τῶν ἀδικημάτων τούτων εἰσί

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ
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-Ἅπας ὁ τῶν ἀνθρώπων βίος
ος, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, κἂν
μεγάλην πόλιν οἰκῶσι κἂν μικράν, φύσει καὶ νόμοις διοικεῖται.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΥΠΕΡ ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ

-πάντα δ’, ὅσων κύριος τῶνν
τούτου κατελείφθη, διαλύσας
σας καὶ παραδοὺς δικαίως, καὶ
πάντων ἀφεθεὶς μετὰ ταῦτα
τα τῶν ἐγκλημάτων

ΑΝΤΙΦΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΗΡΩΔΟΥ ΦΟΝΟΥ

-ἕνεκά γε τοῦ πιστεύειν ἐμο
μοί τε μηδὲν ἐξημαρτῆσθαι εἰς
τόδε τὸ πρᾶγμα καὶ ὑμᾶς γνώσεσθαι
γν
τὰ δίκαια, ἀλλ’ ἵνα
ᾖ τεκμήρια ὑμῖν καὶ τῶν ἄλλων
ἄ
πραγμάτων [καὶ] τῶν
εἰς ἐμὲ ἡ τούτων βιαιότης καὶ
κα παρανομία.

-φασὶ δὲ αὖτό γε ἀποκτείνειν
νειν μέγα
κακούργημα εἶναι, καὶ ἐγὼ
ὼ ὁμολογῶ μέγιστόν γε, καὶ τὸ
ἱεροσυλεῖν καὶ τὸ προδιδόναι
ναι τὴν πόλιν·

-ἐμοὶ δὲ πρῶτον μέν, οὗτοῖῖς ἄλλοις εἴργεσθαι προαγορεύουσι
τοῖς τοῦ φόνου φεύγουσι τὰ
ὰς δίκας, ἐνταυθο ῖπεποιήκασι τὴν κρίσιν

-Ἔπειτα δέ, ὃ πάντας οἶμαι
μαι ὑμᾶς ἐπίστασθαι, ἅπαντα
τὰ δικαστήρια ἐν ὑπαίθρῳ δικάζει τὰςδίκας τοῦ φόνου,
οὐδενὸς ἄλλου ἕνεκα ἢ ἵνα
να τοῦτο μὲν οἱ δικασταὶ μὴ ἴωσιν
εἰς τὸ αὐτὸ τοῖς μὴ καθαροῖς
καθαρο τὰς χεῖρας, τοῦτο δὲ ὁ διώκων
τὴν δίκην τοῦ φόνου.

-ἃ σὺ παρελθών, αὐτὸς σε αυτῷ
αυτ νόμους ἐξευρών, ἀνώμοτος μὲν αὐτὸς ἐμοῦ κατηγορεῖς,
κατηγορε ἀνώμοτοι δὲ οἱμάρτυρες
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καταμαρτυροῦσι, δέον αὐτο
τοὺς τὸν αὐτὸν ὅρκον σοὶ διομοσα-

μένους καὶ ἁπτομένους τῶνν σφαγίων καταμαρτυρεῖν ἐμοῦ.
ἔπειτα κελεύεις τοὺς δικαστὰς
δικαστ ἀνωμότοις πιστεύσαντας τοῖς
μαρτυροῦσι φόνου δίκην καταγνῶναι,
καταγν
οὓς σὺ αὐτὸς ἀπίστους
κατέστησας παρελθὼν τοὺςς κειμένους νόμους, καὶ ἡγῇ χρῆναι αὐτοῖς τὴν σὴν παρανομίαν
παρανομ κρείσσω γενέσθαι αὐτῶν
τῶν νόμων.

-Καίτοι τούς γε νόμους οἳ κεῖνται
κε
περὶ τῶν τοιούτων,
πάντας ἂν οἶμαι ὁμολογῆσαι
σαι κάλλιστα νόμων ἁπάντων
κεῖσθαι καὶ ὁσιώτατα. ὑπάρχει
ρχει μέν γε αὐτοῖς ἀρχαιοτάτοις
εἶναι ἐν τῇ γῇ ταύτῃ, ἔπειτα
πειτα τοὺς αὐτοὺς ἀεὶ περὶ τῶν αὐτῶν,
ὅπερ μέγιστόν ἐστι σημεῖον
ον νόμων καλῶς κειμένων·

ΙΣΑΙΟΥ ΠΕΡΙ ΚΛΕΟΝΥΜΟΥ ΚΛΗΡΟΥ

-ἡμεῖς δὲ γένει μὲν ἐγγυτάτω
τω
προσήκοντες, χρώμενοι δὲ ἐκείνῳ πάντων οἰκειότατα, δεδωκότων δ’ ἡμῖν καὶ τῶν νόμων
μων κατὰ τὴν ἀγχιστείαν καὶ αὐτοῦ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΑΡΕΟΠΑΓΗΤΙΚΟΣ

-οὕτω δ’ ἔφευγον τὴν ἀγορ
γοράν, ὥστ’ εἰ καί
ποτε διελθεῖν ἀναγκασθεῖεν,
εν, μετὰ
μετ πολλῆς αἰδοῦς καὶ
σωφροσύνης ἐφαίνοντο τοῦῦτο ποιοῦντες

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΑ ΜΕΙΔΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΝΔΥΛΟΥ

-τὴν μὲν δίαιταν ἀντιλαχὼνν οὐκ
ὤμοσεν, ἀλλ’ εἴασε καθ’ αὑὑτοῦ κυρίαν γενέσθαι, καὶ ἀνώμοτος ἀπηνέχθη· βουλόμενος
μενος δὲ τὸ μέλλον λαθεῖν, φυλάξας
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Από τα παραπάνω σώματα κειμένων αναμένεται να εντοπίσουν τους όρους:

τοῖς κατηγόροις (τῶν κατηγόρων,
κατηγ
οἱ κατήγοροι, τῷ κατηγόρῳ),, τῆς κατηγορίας,
ἐνειμάμην, οἱ ψιλοὶ,, δημοσίαν, αἰτίᾳ (τῆς αἰτίας, αἰτίαν), ἐκπίπτωσι
πτωσι (ἐκπεπτωκότες),
συνδίκους (συνδίκοις), χάριν, τήν
τή διάνοιαν, τῶν ἀδικημάτων, ὁ βίος
ος (τοῦ βίου, βίον),
ἔγκλημα (ἐγκλημάτων),
), πρᾶγμα (πραγμάτων), κακούργημα, τοῦ φόνου, ἀνώμοτος
(ἀνώμοτοι, ἀνωμότοις), κεῖνται
κε
(τούς κειμένους, κειμένων), ἀγχιστε
γχιστείαν, αἰδοῦς.

Στη συνέχεια, και αφού ερμηνεύσουν τους όρους συνυπολογίζοντας κάθε φορά το
συγκείμενο, θα ζητήσω να αναγνωρίζουν τη συνεισφορά του συγκεκριμένου λεξιλογίου
στη νοηματοδότηση του κειμένου,
κειμένου, και να αναρωτηθούν κατά πόσο οι εν λόγω γλωσσικές
επιλογές υπηρετούν την ΄πρόθεση του κειμένου, την ιδεολογική του θέση και τον
κοινωνικό σκοπό΄ (ΦΕΚ 1562/27-06-2011)
1562/27
(edu.klimaka.gr).

Ακολούθως, θα πρέπει να διαφανεί
διαφανεί η σύνδεση ΑΕ με ΝΕ γλώσσα. Σε αυτό το σημείο οι
μαθητές θα κληθούν να αναζητήσουν τις γλωσσικές μονάδες που εντόπισαν στα αρχαία
ρητορικά κείμενα σε κείμενα της ΝΕ. Ως χώρο αναζήτησης προτείνω τον διαδικτυακό
τόπο Εθνικός Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας (ΕΘΕΓ) (παραδείγματα 1--19), από τον οποίο
οι μαθητές θα επιλέξουν σώματα κειμένων από τα πρακτικά της Βουλής ή δημοσιεύματα
γενικού ενδιαφέροντος ή από λογοτεχνία χρησιμοποιώντας ως εργαλείο το μέρος του
λόγου που αντιπροσωπεύει ο κάθε όρος (ουσιαστικό, επίθετο,
επίθετο, κλπ) (ό.π), καθώς επίσης
και την Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα (παράδειγμα 20-21)
20 21) μέσω της διαδικασίας
παράλληλη αναζήτηση - αποστολή στα σώματα (βλ. βιβλιογραφικές αναφορές)
αναφορές).

Ενδεικτικά
δεικτικά προτείνω ως απάντηση στην συγκεκριμένη άσκηση τα εξής κείμενα:
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1) «Φεύγει επιτέλους ο θεσμός των βουλευτών - κατηγόρων». Πρακτικά
ρακτικά Β
Βουλής των
Ελλήνων.

2) «Σκοπός της Εθνικής Βιβιοθήκης είναι η διάσωση των προϊόντων πνεύματος και
διάνοιας». Πρακτικά Βουλής
ής των Ελλήνων

3) «Οἱ ἅγιοι ἀποτελοῦνν ζωντανές μεταφράσεις τοῦ Εὐαγγελίου, γι΄ αὐτό
τό και ὁ βίος ἑνός
ἁγίου μπορεῖ να ἀλλοιώσει
λλοιώσει βαθιά μιά ψυχή.
Κάτι τέτοιο συνέβη στήν περίπτωση τοῦ
το ἱεροῦ Αὐγουστίνου.Ὅπως
πως ὁ ἱερός πατήρ τῆς
Δυτικῆς Ἐκκλησίας
κκλησίας (4ος-5ος
(4ος
αἰ.) ἐξομολογεῖται στο ἔργοτου «Ἐ
Ἐξομολογήσεις», ἡ
ἀνάγνωση τοῦ βίου τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου τόν συγκλόνισε σέ τέτοιο βαθμό, πού τον
ὁδήγησε στην ἀπόφαση να ἀφιερωθεῖ ὁλοκληρωτικά στο Θεό». Γνωριμία με τους βίους
των Αγίων (ΕΘΕΓ, πηγή: διαδίκτυο).

4) «Οι ‘Ακυβέρνητες Πολιτείες’
Πολιτείες του Σ. Τσίρκα εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία».
Καθημερινή «Χάρτης» για τις «Ακυβέρνητες Πολιτείες»

5) «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΑΝΗΣ: Σύμφωνοι, αλλά εμείς επικοινωνούμε με τον κόσμο και
πολλά από αυτά τα απλά ζητήματα δημιουργούν κλίμα δυσαρέσκειας άνευ λόγου και
αιτίας». Πρακτικά Βουλής
ής των Ελλήνων

6) «Να τώρα που μόλις και προλάβαιναν να είναι ακριβείς!
Τι ασυνέπεια, Θεέ μου!
Πώς ήταν δυνατόν να της συμβεί εκείνης αυτό το πράγμα;»» Η μπαλάντα των
πορτοκαλιών, Τορόση Ε. 2002
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7) «Οι
Οι παλιοί δημοσιογράφοι μάς έβλεπαν σαν ξένο σώμα -έτρεμαν
έτρεμαν μήπως τους χαλάγαμ
χαλάγαμε
την εφημερίδα με φιοριτούρες.
Τότε, κατάλαβα ότι το βραβείο, για το οποίο καμάρωνα, ήταν, για το νέο μου επάγγγελμα,
κάτι σαν ποινικό αδίκημα..
Όταν, ύστερα από κάμποσα χρόνια, έφυγα από τη δημοσιογραφία, πάτησα πάλι σε
αναμμένα κάρβουνα».
- Ποιο ήταν τώρα το αδίκημα;»
αδίκημα
Παρέα με τον Γκέρσουιν και τη Λαμπέτη, Χ.Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις, ΑΕ. (Ελευθεροτυπία)

8) «Η σύνδικος ξεκίνησε να στέλνει καταγγελίες συμβάσεων εργασίας τον Ιούλιο του
2019. Η ενέργεια αυτή, κ. Υπουργέ, της συνδίκου έχει σοβαρές συνέπειες στα
δικαιώματα των εργαζομένων».
εργαζομένων» Βουλή, συνεδρίαση 2019-10-03, ΚΕ

9) «Είναι
Είναι ντροπή για τα κοινοβουλευτικά ήθη να μιλάτε έτσι. Είναι ντροπή σας!
Από την άλλη πλευρά, σας θυμίζω για τη νομή της εξουσίας ότι δεν έχω και δεν κατέχω
στην Κυβέρνηση Μητσοτάκη κανένα κυβερνητικό αξίωμα για να νέμομαι την εξουσία.
Πρακτικά συνεδρίασης Βουλής,
Βουλής 2019-08-07, ΙΑ

10) «Εκτιμάται
Εκτιμάται ότι γύρω στις 600.000 με 800.000 γυναίκες και παιδιά διακινούνται
παράνομα κάθε χρόνο - με την πλειονότητα να είναι θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης.
Στην Ελλάδα μόνο, ο ετήσιος τζίρος είναι γύρω στο ένα δισ. ευρώ.
Τέτοια κέρδη θα έλκουν πάντα - και θα προκαλούν - το οργανωμένο έγκλημα». Δούλες
και Πασάδες, Κωνσταντάρας, Ν.

11) «Δικαιούχοι της Στεγαστικής Συνδρομής είναι οι ιδιοκτήτες ή ψιλοί κύριοι των
κτιρίων, οι οποίοι είχαν στην ιδιοκτησία τους τα κτίρια πριν το σεισμό»
Ποιοι δικαιούνται Στεγαστική Συνδρομή, Χ.Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις,
Εκδόσεις, Α.Ε.(Ελευθεροτυπία)
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12) «Η
Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται, η αγάπη ου ζηλοί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου
φυσιούται, ουκ ασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου
χαίρει επί την αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία, πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα
ελπίζει, πάντα υπομένει.
Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει».
εκπίπτει (A΄. Προς Κορινθίους Επιστολή Παύλου, ιγ΄)

13) «Ξεσήκωσε τους κύκλους των ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες …η εκτέλεση με
θανατηφόρο ένεση του Έλληνα ομογενή Ανδρέα Κοκκορέλη,
Κοκκορέλη, στη φυλακή του
Ιλινόις…αφού προηγουμένως είχε αποκλειστεί το ενδεχόμενο να του δοθεί χάρη».
Τετέλεσται με μια ένεση, Χ.Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις, Α.Ε.(Ελευθεροτυπία)

14)
4) «Απλώνει το χέρι της πάνω απ΄ το πάπλωμα, ο όγκος του σώματος επιβεβαιώνει την
παρουσία,
ουσία, το χέρι ανεβαίνει προς το στήθος, ανεπαίσθητη η αναπνοή, δε γελιέται,
αναπνέει, είναι ζωντανός, αναπνέει, ο αέρας σφυρίζει, κρυώνει, σηκώνει το σκέπασμα και
ξαπλώνει κοντά του, η ζεστασιά του τη μεταμορφώνει σε υγρό, σκορπίζεται, πλέει γύρω
του, τον σκεπάζει, τον πνίγω, σκέφτεται. Άλλη διάσταση αυτή του έρωτα και του φόνου».
Από την άλλη όχθη του Χρόνου, Γκρίτση - Μιλλιέξ

15) «Απώλεσα το πρωτόκτιστον κάλλος και την ευπρέπειά μου και άρτι κείμαι γυμνός
και καταισχύνομαι…εσβέστη,
ύνομαι…εσβέστη, Σωτήρ, η λαμπάς». Ποίηση, σοφία και θρησκευτικό πνεύμα
Χ.Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις, Α.Ε. (Ελευθεροτυπία)

16) «Τέτοια
Τέτοια ανεκτικότητα, τέτοια αγραμματοσύνη σε πινακίδες δημοτικών έργων, και
τέτοια ισοπέδωση προς τα κάτω της γλώσσας μας;
Λίγη εθνική υπερηφάνεια δεν απέμεινε;
Αιδώς Αργείοι» (Γάλλοι και Ρόδιοι)! 2.Χ.Κ.
2 Χ.Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις, Α.Ε. (Ελευθεροτυπία)
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17) «Ο
Ο ύποπτος μεταφέρεται στο Τμήμα, όπου διενεργείται η προανάκριση.
Εξετάζεται ως μάρτυρας χωρίς όρκο, αρκετές φορές με τη συνοδεία απειλών, ύβρεων και
ξυλοδαρμού και αφού του αποσπάσουν την ομολογία, την επόμενη στιγμή μετατρέπεται
σε κατηγορούμενο. Το περιεχόμενο της κατηγορίας είναι η ανωμοτί κατάθεσή του
του». Στο
εδώλιο οι Ωμο-λογίες,
λογίες, Β.Φωτόπουλου, Χ.Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις, Α.Ε. (Ελευθεροτυπία)

18) «Ο δημόσιος βίος πρέπει
πρέπει να είναι απόλυτα διαφανής σε όλα τα επίπεδα και
προπαντός στις κορυφές, εκεί που ασκείται η εξουσία και λαμβάνονται οι αποφάσεις που
έχουν σχέση με τη διαχείριση δημοσίου χρήματος».
Χ.Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις, Α.Ε. (Ελευθεροτυπία)

19) «Ο πρωθυπουργόςς είπε στον κ. Αρσένη, στην προ ημερών συνάντησή τους ότι θα εχει
την υποστήριξή του και σε όποιες πρωτοβουλίες εκείνος κρίνει αναγκαίες για την
εκτόνωση της έντασης. Άρα, εκ των πραγμάτων ο κ. Αρσένης έχει αναλάβει
αποκλειστικά όλο το βαρύ φορτίο.

20) «Ο πρώην παίκτης του Άρη και του ΠΑΟΚ συνελήφθη την παραμονή Πρωτοχρονιάς
Στο Σμίθφιλντ της Βόρειας Καρολίνας, στο νομό Τζόνσον, όταν κατά τη διάρκεια
αστυνομικού ελέγχου βρέθηκαν στην κατοχή του ένα πιστόλι, το οποίο είχε κρυμμένο, και
σημαντικές ποσότητεςς κοκαϊνης και μαριχουάνας, οι οποίες πάντως συνιστούν
πλημμέλημα και όχι κακούργημα»
κακούργημα ‘Μπερδέματα
Μπερδέματα με τη δικαιοσύνη είχε ο Τσαρλς
Σακλεφορντ’,, εφημερίδα Μακεδονία

21) «Από τον Άρειο Πάγο κρίθηκε ότι στην οικογένεια θύματος θανατηφόρου τροχαίου
δυστυχήματος περιλαμβάνονται οι σύζυγοι, οι εγγύτεροι και συνετώς συνδεόμενοι
συγγενείς του θύματος (παιδιά, γονείς κλπ) αλλά δε συμπεριλαμβάνονται και πρόσωπα εξ
αγχιστείας, δεύτερου βαθμού συγγενείας (θείος, θεία), έστω και αν συγκατοικούσαν με το
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θύμα και αν συμβίωναν με στοργή και αγάπη».
αγάπη ‘Οι
Οι συγγενείς που δικαιούνται
αποζημιώσεις από θάνατο σε τροχαίο’,
τροχαίο εφημερίδα Μακεδονία

Με βάση τις πρακτικές διδασκαλίας που προτείνονται από τις οδηγίες διδασκαλίας του
συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου (ΦΕΚ 1562/27-06-2011)
2011) ((edu.klimaka.gr) οι
μαθητές θα κληθούν να προβληματιστούν, να απαντήσουν στα ερωτήματα
ερωτήματα, να
αναστοχαστούν και στο τέλος να παραγάγουν κείμενο (από τα 4 στάδια των
πολυγραμματισμών (Φτερνιάτη, 2010) θα ακολουθηθούν επιλεκτικά τα 3: ανοιχτή
διδασκαλία, κριτική πλαισίωση, μετασχηματισμένη πρακτική).
πρακτική

Συγκεκριμένα:
-Ποια είναι η σημασία των συγκεκριμένων λέξεων υπογραμμισμένων
μένων λέξεων στα
παραπάνω σώματα κειμένων;
κειμένων
-Ποιες διαφορετικές μορφές/τύποι της ίδιας
ίδια λέξης χρησιμοποιούνται και πώς
διαφοροποιείται η λειτουργία της λέξης μέσα στα κείμενα;
κείμενα

-Ποια διαφορά έχει η σημασία λέξεων όταν χρησιμοποιούνται στη νεοελληνική
συγκριτικά
υγκριτικά με την αρχαία; Σχολιάστε την πολυσημία, όπου είναι απαραίτητο.
-Μπορείτε να βρείτε συνώνυμες ή λέξεις με παρόμοια σημασία θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν στο νεοελληνικό κείμενο;
-Ποιες
Ποιες από τις παραπάνω λέξεις εκτιμάτε ότι ανήκουν στο λόγιο επίπεδο;
επίπεδο;
-Επιλέξτε
Επιλέξτε 10 από τις παραπάνω λέξεις και χρησιμοποιήστε τες κατασκευάζοντας 2 δι
δικά
σας κείμενα (200 περίπου λέξεων το καθένα):
καθένα): ένα από τα κειμενικά είδη (άρθρο, δοκίμιο,
επιστολή, βιογραφία, αυτοβιογραφία, ημερολόγιο) και ένα από τα λογοτεχνικά γένη
(ποίηση,
ποίηση, πεζογραφία, θέατρο) περιγραφικό, αφηγηματικό ή διαλογικό, χρησιμοποιώντας
δηλωτική ή συνυποδηλωτική λειτουργία της γλώσσας των όρων που επιλέξατε. Καλό
είναι στα υπό κατασκευή κείμενα να προσεχθεί η ποικιλία ύφους (απλό, επίσημο,
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χιουμοριστικό, ειρωνικό,
ωνικό, πομπώδες, χαλαρό). (Κάποια από τα κείμενα θα αναγνωστούν
στα πλαίσια της σχολικής τάξης).
Τέλος, σε μεταγνωστικό επίπεδο θα πρότεινα μία δραστηριότητα συγκριτικής εξέτασης
κειμένων για να συσχετιστεί γλώσσα και κειμενικό πλαίσιο προκειμένου να επι
επιτευχθεί ο
αναστοχαστικός γραμματισμός με βάση τον άξονα ‘συγκρίνω – αναστοχάζομαι το λόγιο
επίπεδο και τις περιστάσεις επικοινωνίας που το υπαγορεύουν’ (βλ. οδηγίες για τη
διδακαλία της νέας ελληνικής γλώσσας στη Β΄ ημερήσιου γενικού λυκείου). Για το λόγο
αυτό θα ζητήσω από τους μαθητές να αξιοποιήσουν αποσπάσματα 2 κειμένων που
περιλαμβάνουν όρους από το παραπάνω γλωσσικό υλικό (βλ. πίνακες) και τα οποία
προέρχονται από το σχολικό εγχειρίδιο Έκφραση Έκθεση τεύχ. Γ΄, ενότητα Η πειθώ στο
δικανικό λόγο, κείμενο: Η δίκη της Λαμίας, 1922, Γ. Παπανδρέου, σ. 60
60-61 και ενότητα Η
πειθώ στον πολιτικό λόγο,
λόγο κείμενο: Τα κείμενα του Ελ. Βενιζέλου 1909
1909-1935, σ. 65
(Φωτόδεντρο) (βλ. παράρτημα,
παράρτημα σ. 77 της εργασίας).
Παράλληλα, θα προτρέψω να εξετάσουν αν οι υπογραμμισμένες λέξεις των κειμένων του
παραρτήματος έχουν την ίδια ή διαφορετική σημασία από εκείνη της ΑΕ γλώσσας και
και,
αφού εξηγήσουν τη σημασία τους στην ΑΕ να επισημάνουν τις σημασιολογικές διαφορές
στη ΝΕ γλώσσα. Έτσι, θα εξοικειωθούν με την αναζήτηση των λεπτών αποχρώσεων του
νομικού λόγου ανάλογα με την εποχή, την περίσταση και το συμφραστικό πλαίσιο, αλλά
και θα τους δοθεί η ευκαιρία να διαπιστώσουν τις διαφορές της ορολογική
ορολογικής γλώσσας κατά
τη διαχρονία της.
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5. Γενικά συμπεράσματα - συζήτηση

Ο αρχικός θεωρητικός πυρήνας της εργασίας αυτής υπήρξε η σχέση και σύνδεση ΑΕ και
ΝΕ γλώσσας στη βάση της διαχρονίας της μητρικής μας γλώσσας. Ειδικότερα, το
επιστημονικό της ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στη διερεύνηση της ειδικής επιστημονικής
ορολογίας, συγκεκριμένα των κληρονομημένων νομικών όρων, στο βαθμό που αυτοί
επιβιώνουνν στη σύγχρονη νομική ορολογία καθώς και τους τρόπους που επιβιώνουν μέσα
από ανασημασιοδοτήσεις
οδοτήσεις και λόγιες ανασύρσεις.
ανασύρσεις

Όπως διαπιστώθηκε από την ετυμολογική έρευνα και ανασκόπηση, το ΑΕ γλωσσικό
παρελθόν αποτελεί σταθερό ‘αιμοδότη’ της ΝΕ νομικής γλώσσας σε επίπεδο όρων
επιδαψιλεύοντας πρωτογενές υλικό είτε δια της οδού του εσωτερικού δανεισμού, είτε
μέσω της δημιουργίας νεοελληνικών
νεοελληνικώ νεολογικών σχηματισμών, είτε δια των εξ
εξωτερικών
δανείων (μεταφραστικών και σημασιολογικών).
σημασιολογικών)

Οι διαπιστώσεις αυτές, όπως αναφέρθηκαν και στα παραπάνω συμπεράσματα (βλ.
ενότητα 4), αποσκοπούν να αποκαταστήσουν
αποκαταστήσ
την παρεξήγηση
γηση για το ότι η ΑΕ ζει
(Αναστασιάδη, 2013) με το επιχείρημα ότι ΄η ΑΕ είναι νεκρή, αλλά - επειδή αφήνει
απολιθώματα μέσω του λογίου επιπέδου στις επίσημες περιστάσεις ή περιστάσεις υψηλού
χρηστικού επιπέδου – για αυτό αποτελεί μια αστείρευτη
τη πηγή για τη δημιουργία νέων
όρων και τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου της ΝΕ αλλά και των ευρωπαϊκών γλωσ
γλωσσών΄
και άρα ΄εξακολουθεί να υπάρχει μέσω της επιστημονικής ορολογίας΄ (ό.π).

Οι ευρωπαϊκές γλώσσες δανείστηκαν λέξεις, όρους αλλά και προθήματα, επ
επιθήματα,
κανόνες κατασκευής όρων σε μια εποχή που είχαν ακόμη περιορισμένο λεξιλόγιο εν
αντιθέσει
σει με εκείνο της ΑΕ, έτσι εμπλουτίστηκαν και συνεχίζουν να εμπλουτίζονται και
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σήμερα, γεγονός που συμβάλλει επιπλέον στην αλληλοκατανόηση των επιστημόνων
μεταξύύ των διαφόρων χωρών (ό.π).

Όμως, η διδασκαλία της ορολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία σήμερα εκτιμάται ως
ήσσονος σημασίας. Από ό,τι φαίνεται
φαίνεται δεν έχει γίνει αντιληπτή η βαρύτητα ττου ρόλου της,
ούτε η αναγκαιότητά της στη σύνδεση ΑΕ-ΝΕ,
ΑΕ
αφού ο προσανατολισμός
τολισμός της μέχρι τώρα
διδακτικής προσέγγισης της ετυμολογίας αφορά το λόγιο (χρηστικό) επίπεδο γλώσσας
μόνο, ενώ δε συμπεριλαμβάνει την ορολογία,
ορολογία η μελέτη της οποίας μπορεί να
τροφοδοτήσει το ενδιαφέρον για τη δημιουργία νέων επιστημονικών ορολογικών πεδίων,
να οδηγήσει στο πλάτεμα τον γλωσσικών οριζόντων και να αποτελέσει το ερέθισμα για
περαιτέρω ιστορικοσυγκριτική μελέτη της ΚΝΕ αλλά και των ευρω
ευρωπαϊκών γλωσσών.
Παράλληλα, εκτιμώ ότι θα εμπλουτιστεί η διδασκαλία του μαθήματος της ΝΕ γλώσσας
στο σχολείο και θα ‘ξεδιψάσει
ξεδιψάσει’,
’, ελπίζω, ο τελειόφοιτος μαθητής εκείνος που αναζητά
φρέσκα μονοπάτια
άτια στη σπουδή της φιλολογίας και του υποδιδασκόμενου κλάδου τη
της
γλωσσολογίας.

Για
ια το λόγο αυτό διατύπωσα διδακτικές προτάσεις αξιοποίησης του υπό μελέτη υλικού
στη σχολική τάξη. Εύχομαι, να αποτελέσουν εφαλτήριο και αρχή έμπνευσης για κάθε
εκπαιδευτικό που ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει διδακτικά (ετυμολογικά, μορφολογ
μορφολογικά,
σημασιολογικά) οποιοδήποτε υλικό που αφορά επιστημονικούς όρους κάθε πεδίου.

Σαφώς, η διδακτική μου προσέγγιση δεν συμπεριέλαβε παραδείγματα που να αφορούν τις
ποικίλες περιπτώσεις δανεισμού από και προς τις ευρωπαϊκές γλώσσες, πράγμα πολύ
ενδιαφέρον,
ν, προσωπικά, αλλά εν πολλοίς θα υπερέβαινε την οριζόμενη έκταση της
παρούσας δουλειάς - ίσως να αποτελόυσε αντικείμενο μιας άλλης ΔΕ.

Εν κατακλείδι, η ελληνική γλώσσα διαθέτει απόθεμα λέξεων απαραίτητων για τη
θεμελίωση της ορολογίας της νομικής επιστήμης
επιστήμ - το γνωστό ακαδημαϊκό λεξιλόγιο
(Αναστασιάδη, 2013), αλλά επιπλέον επηρεάζει και το σύστημα κατασκευής όρων της
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αποδέκτριας γλώσσας, καθώς τη δανείζει και το μηχανισμό κατασκευής όρων (ό.π). Ως εκ
τούτου, υιοθετώ την πρόταση της Αναστασιάδη - Συμεωνίδη
δη (ό.π), την οποία και
ασπάζομαι απόλυτα, για διδασκαλία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση των στοιχείων
εκείνων της ελληνικής (προθήματα, επιθήματα, σχηματιστικά στοιχεία και κανόνες κατάσκευής όρων) που θα συμβάλουν στο να παραχθεί νέα επιστημονική ορολογία
ορολογία, και
επιπλέον να οικοδομηθεί η ταυτότητα των νέων επιστημόνων σε ένα πλαίσιο
εκδημοκρατισμού της γνώσης (όπ.).

Μια ενδόμυχη, ταπεινή επιθυμία θα ήταν η συμβολή αυτής της εργασίας, μαζί με άλλες
αντίστοιχες, στο να προκύψει προβληματισμός, να ανοιχθεί συζήτηση ή ακόμα να
προσφερθεί πεδίο για περισσότερη έρευνα ως προς το θέμα της ένταξη
ένταξης της ορολογίας
αλλά και των δανείων εν γένει στη διδακτική πρακτική του σήμερα,
σήμερα ώστε να ‘διαρραγεί’
το δίπολο αρχαία ελληνική - νέα ελληνική γλώσσα στη δευτεροβάθμια
ροβάθμια εκπαίδευση, και
επιπρόσθετα να εννοήσει ο μαθητής του 21ου και μιαν άλλη διάσταση της νέας ελληνικής
γλώσσας, πολύ ευρύτερη και πλουσιότερη, εκείνη που εύστοχα ονομάζει ο Πετρούνιας
(χ.χ) διεθνή ελληνικά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ 1Ο Η ΠΕΙΘΩ ΣΤΟ ΔΙΚΑΝΙΚΟ ΛΟΓΟ

Κύριοι ένορκοι,
Η κατηγορία πλανάται. Εξητάσαμενόλην την διακήρυξιν. Όλας τας φράσεις, τας οποίας
το εγκλητήριον χαρακτηρίζει "επιληψίμους". Ουδαμού αναφέρεται ούτε πράξις, ούτε
παράλειψις, ούτε ευθύνη του Βασιλέως, ώστε να επακολουθή, οπωσδήποτε, εξύβρισις,
δηλαδή προσβολή της προσωπικής τιμής. Και διά να συντελεσθή το αδίκημα, συμφώνως
προς την ερμηνείαν των Γερμανών νομοδιδασκάλων, "απαιτείται πρόθεσις προσβολής της
τιμής, και η θέλησις αυτή πρέπει να κατευθύνεται προς την επίτευξιν αυτού του
αποτελέσματος".
[…]
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ώστε υιοθετείτε την διακήρυξιν;
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Π ι σ τ ε ύ ω
ότι
η
διακήρυξις
είναι
τιμία
π ο λ ι τ ι κ ή π ρ ά ξ ι ς . Επειδή, αν δεν το επίστευα, πώς θα ηδυνάμην να εμφανισθώ,
σήμερον ενώπιον υμών ως συνήγορος,, διά να ψευσθώ και να παραπλανήσω;
[…]
Αλλά είναι δοκιμασία - σας το εξομολογούμαι, όχι με την συνήθη τυπικότητα των
επαγγελματικών συνηγόρων - σας εξομολογούμαι από τα βάθη της ψυχής μου, ότι
αισθάνομαι αληθή δοκιμασίαν εμφανιζόμενος ενώπιον υμών, διά να υμνήσω τους
κατηγορουμένους, ω ς ε ά ν ε ί ν α ι α ν ά γ κ η ν α π ο λ ο γ ο ύ ν τ α ι ε ν ώ π ι ο ν τ η ς
δικαιοσύνης διά την αρετήν των οι τίμιοι άνθρωποι! [...]

Κύριοι ένορκοι.
Ούτε η διακήρυξις περιέχει "εξύβρισιν", ούτε οι κατηγορούμενοι έχουν "δόλον".
Ήλεγξαν μόνον την υπεύθυνονΚυβέρνησιν και εξέφρασαν μίαν πολιτικήνγνώμην διά την
σωτηρίαν του Εθνους. Και η πολιτική γνώμη δεν είναι αδίκημα. Και όχι μόνον δεν είναι
αδίκημα.. Δεν είναι ούτε δικαίωμα.
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ΚΕΙΜΕΝΟ 2Ο Η ΠΕΙΘΩ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΛΟΓΟ

Συμπολίται,
Γνωρίζετε ποια υπήρξαν τα αίτια, τα οποία προεκάλεσαν την εξέγερσιν του
Αυγούστου παρελθόντος έτους, επομένως δεν έχω ανάγκη να υπομνήσω αυτά εις υμάς
διά μακρών.
Αστική δικαιοσύνη,, εφαρμόζουσα, προς ρύθμισιν των σχέσεων του συγχρόνου βίου,
νομοθεσία χρονολογουμένη από 15-20
15 20 αιώνων, επί τη βάσει δε διαδικαστικού
συστήματος, υποθάλποντος πάσαν πλεκτάνην προς καταβαράθρωσιν του ουσιαστικού
Δικαίου, και καθιστώντοςδυνατήν την επ' αόριστονπαρέλκυσιν των δικών [...]
Ποινική διαδικασία, ήτις, χωρίς να παρέχη επαρκείς ασφαλείας δια την
προσωπικήνελευθερίαν των πολιτών, κινείται βραδύτατα, προκαλούσα πολλάκις αυ
αυτήν
την φυγοδικίαν,, ενώ εδεικνύετο, εξ άλλου, ανίκανος να ενεργήση κατασταλτικώς κατά
του αδικήματος. Δημοσία εκπαίδευσις, ήτις θα έλεγέ τις ότι κύριον έχει προορισμόν να
εκτρέφη δι' ανεπαρκούς, άλλως τε, μορφώσεως, τροφίμους του προϋπολογισμού,
ανικάνους διά κάθε άλλο πλουτοπαραγωγικόν επάγγελμα. [...]
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Κυβέρνησιςκαταναλίσκουσα το πλείστον της δραστηριότητος της ουχί εις προαγωγήν
των δημοσίων συμφερόντων, αλλ' εις την ικανοποίησιν, ως επί τα πολλά, αθέμιτων
αξιώσεων, δι' ων διενεργείται η συναλλαγή μεταξύ
μεταξύ εκλογέως και βουλευτού αφ' ενός,

μεταξύ βουλευτού και Κυβερνήσεως αφ' ετέρου, ήτιςΚυβέρνησις δια τούτο, πλην του
προέδρου αυτής, απετελείτο, ως επί τα πολλά, ουχί εκ των ικανωτάτων προς
εξυπηρέτησιν του δημοσίου συμφέροντος, αλλ' εκ των επιτηδειοτάτω
επιτηδειοτάτων, όπως
εξυπηρετήσωσι τας ανάγκας της συναλλαγής. Αντιπολίτευσις εις ουδέν συνήθως άλλο
αποβλέπουσα ή την κάλυψιν της Αρχής, χάριν της οποίας εθυσιάζετο πολλάκις πάσα
άλλη αρχή και κάθε άλλο συμφέρον του Κράτους.
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