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Ευρετήρια και γλωσσάρια 
 

Κατερίνα Τοράκη 
toraki@tee.gr 

 
 
1. Βασικές έννοιοες – όροι και ορισμοί των εννοιών 
 
Παρακάτω, παρατίθενται οι όροι και οι ορισμοί εννοιών που αναφέρονται κατά τη 
δημιουργία και τη χρήση ευρετηρίων, γλωσσαρίων, λεξικών και άλλων εργαλείων που 
συνοδεύουν άλλα κείμενα. Τα περισσότερα στοιχεία προέρχονται (αυτούσια ή με 
προσαρμογή) από Ελληνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ όπως τα παρακάτω:  

• ΕΛΟΤ 1213:2004 Πληροφόρηση και τεκμηρίωση – Βασικές αρχές για την 
επεξεργασία, τη δομή και την παρουσίαση ευρετηρίων, ισοδύναμο του Διεθνούς 
Προτύπου ISO 999:1996 «Information and documentation – Guidelines for the 
content, organization and presentation of indexes» 

• ΕΛΟΤ 1381:2013 “Πληροφόρηση και τεκμηρίωση – Λεξιλόγιο», ισοδύναμο του ISO 
5127:2001 “Information and documentation – Vocabulary» 

• ΕΛΟΤ 1450:2015 “Το σύνολο στοιχείων μεταδεδομένων Dublin core”, ισοδύναμο 
του ISO 15836:2009 " Information and documentation - The Dublin Core metadata 
element set" 

• ΕΛΟΤ 402:2010 «Ορολογική εργασία – Αρχές και μέθοδοι», ισοδύναμο του 
704:2000 “Terminology work-Principles and methods” 

• ΕΛΟΤ 560-1:2006 «Ορολογική εργασία - Λεξιλόγιο - Μέρος 1: Θεωρία και 
εφαρμογή», ισοδύναμο του ISO 1087-1:2000 «Terminology work-Vocabulary-Part 
1:Theory and application» 

• ΕΛΟΤ 560-2:2007 «Ορολογική εργασία - Λεξιλόγιο - Μέρος 2: Πληροφορικές 
εφαρμογές», ισοδύναμο του ISO 1087-2:2000 «Terminology work-Vocabulary-Part 
2:Computer applications» 

 
Για κάθε έννοια, παρατίθεται ο όρος στα ελληνικά  (ή οι όροι, εάν περιέχονται 

παραπάνω από μία απόδοση), οι αντίστοιχοι όροι στα αγγλικά και στα γαλλικά, οι ορισμοί 
και σε ορισμένες περιπτώσεις σημειώσεις. 
 
αντικείμενο 
object 
objet 
κάθε τι αντιληπτό (μέσω των αισθήσεων ) ή συλληπτό (μέσω του νου) 
 
έννοια 
concept 
concept, notion 
μονάδα γνώσης που δημιουργείται από ένα μοναδικό συνδυασμό χαρακτηριστικών 
Σημείωση 1: Παραδείγματα εννοιών: «πλανήτης», «Κρόνος», «πύργος», «Λευκός Πύργος». 
Σημείωση 2: Οι έννοιες δεν συνδέονται κατ’ ανάγκην με συγκεκριμένες γλώσσες. Επηρεάζονται, όμως, 
από το κοινωνικό ή πολιτισμικό υπόβαθρο το οποίο συχνά οδηγεί σε διαφορετικές κατηγοριοποιήσεις. 
 
ορισμός 
definition 
définition 
παράσταση μιας έννοιας μέσω μιας περιγραφικής δήλωσης που εξυπηρετεί τη διαφοροποίησή 
της από συναφείς έννοιες  
Σημείωση – Ο ορισμός μπορεί να είναι εντατικός, όταν δηλώνεται η υπερτασσόμενη έννοια 
ακολουθούμενη από τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν την οριζόμενη έννοια από άλλες ή εκτατικός, 
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όταν διατυπώνεται ως απαρίθμηση των υποτασσόμενων εννοιών που αποτελούν και το πλάτος της 
οριζόμενης έννοιας. 
 
κατασήμανση 
designation 
désignation 
παράσταση μιας έννοιας με ένα σημείο (σημάδι) που την υποδηλώνει 
Σημείωση – Οι κατασημάνσεις μπορεί να είναι σύμβολα, ονόματα και όροι 
 
όρος 
term 
terme 
λεκτική κατασήμανση μιας γενικής έννοιας σε ίδιο θεματικό πεδίο (ΕΛΟΤ 561-1) 
 
συντομομορφή (συντομογραφία, συντομευμένη μορφή) 
abbreviated form, abbreviation 
form abrégée 
κατασήμανση που σχηματίζεται με παράλειψη λέξεων ή γραμμάτων μιας κατασήμανσης 
μεγαλύτερου μήκους και παριστάνει την ίδια έννοια  
 
ακρώνυμο 
acronym 
acronyme 
συντομομορφή που σχηματίζεται από τα αρχικά γράμματα των συστατικών στοιχείων της 
πλήρους μορφής της κατασήμανσης ή από συλλαβές της πλήρους μορφής και προφέρεται 
συλλαβικά 
Σημείωση – Παραδείγματα: ΟΤΕ /οτέ/ (Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος), ΑΣΕΠ /ασέπ/ (Ανώτατο 
Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού), ΤΑΧΥΚΩΔ /ταχικόδ/ (ταχυδρομικός κώδικας), ΥΠΕΧΩΔΕ /ιπεχοδέ/ 
(Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων). 
 
αρκτικόλεξο 
initialism 
sigle 
συντομομορφή που σχηματίζεται από τα αρχικά γράμματα των συστατικών στοιχείων της 
πλήρους μορφής της κατασήμανσης ή από συλλαβές της πλήρους μορφής και προφέρεται 
γράμμα-γράμμα με τα ονόματα των γραμμάτων 
Σημείωση – Παραδείγματα: ΙΧ /γιώταχί/ (Ιδιωτικής Χρήσης), ΔΣ /δέλτασίγμα/ (Διοικητικό Συμβούλιο), 
ΑΠ /άλφαπί/ (Αριθμός Πρωτοκόλλου), AC /έισί/ (Alternating Current - εναλλασσόμενο ρεύμα), DC 
/dίσί/ (Direct Current - συνεχές ρεύμα), TV /τιβί/ (TeleVision - τηλεόραση). 

 
συντετμημένος όρος 
clipped term 
terme tronqué 
συντομομορφή που σχηματίζεται με αποκοπή τμήματος ενός μονολεκτικού όρου  
Σημείωση – Παραδείγματα: φέτος (εφέτος), στάρι (σιτάρι), σοδειά (εσοδεία). 
 
σύμμειγμα 
blend 
mot-valise 
όρος που σχηματίζεται με ψαλίδιση και συνδυασμό δύο ή περισσότερων χωριστών όρων  
Σημείωση – Παραδείγματα συμμειγμάτων: δυφίο [(= δυ(αδικό) (ψη)φίο], ευρωκώδικας [= 
ευρω(παϊκός) κώδικας], πετροδολλάριο [= πετρ(ελαι)οδολλάριο] 

 
ομωνυμία 
homonymy 
homonymie 
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σχέση μεταξύ κατασημάνσεων και εννοιών, σε δεδομένη γλώσσα, στην οποία μία 
κατασήμανση παριστάνει δύο ή περισσότερες έννοιες άσχετες μεταξύ τους 
Σημείωση –  Οι κατασημάνσεις, καθώς και οι αντίστοιχες έννοιες στη σχέση της ομωνυμίας λέγονται 
ομώνυμα. Ένα παράδειγμα ομωνυμίας: 
ρόκα (το φυτό) 
ρόκα  (εργαλείο για γνέσιμο του μαλλιού) 
Όροι που ταυτίζονται φωνητικά, αλλά γράφονται διαφορετικά, λέγονται ομόφωνα (κλίμα – κλήμα), ενώ 
όροι που έχουν ταυτιζόμενες γραπτές μορφές, αλλά προφέρονται διαφορετικά λέγονται ομόγραφα (παιδιά 
– παι-διά). Τα πλήρη ομώνυμα ή ταυτώνυμα καί γράφονται καί προφέρονται με τον ίδιο τρόπο (κλίμακα 
– κλίμακα). 
 
πολυσημία 
polysemy 
polysemie 
σχέση μεταξύ κατασημάνσεων και εννοιών, σε δεδομένη γλώσσα, στην οποία μία 
κατασήμανση παριστάνει δύο ή περισσότερες έννοιες που έχουν ορισμένα κοινά 
χαρακτηριστικά 
Σημείωση –  Οι κατασημάνσεις στη σχέση της πολυσημίας λέγονται πολύσημα. Ένα παράδειγμα 
πολυσημίας: 
σίδερο (το μέταλλο «σίδηρος» (Fe)) 
σίδερο (μεταλλικό ραβδί (από σίδερο ή όχι)) 
σίδερο (συσκευή σιδερώματος) 
 
συνωνυμία 
synonymy 
synonymie 
σχέση μεταξύ δύο ή περισσότερων όρων ή ονομάτων, σε δεδομένη γλώσσα, που παριστάνουν 
την ίδια έννοια 
Σημείωση – Η σχέση της συνωνυμίας υπάρχει, για παράδειγμα, ανάμεσα στους όρους δευτέριο και βαρύ 
υδρογόνο. Όροι που είναι εναλλάξιμοι σε όλα τα συγκείμενα λέγονται συνώνυμοι όροι ή συνώνυμα, ενώ 
αν μόνο σε κάποια συγκείμενα είναι εναλλάξιμοι λέγονται οιονεί συνώνυμοι όροι ή οιονεί συνώνυμα. Για 
παράδειγμα οι όροι κυλικείο και καφενείο και οι όροι ακόντιο και δόρυ. 
 
αντωνυμία 
antonymy 
antonymie 
σχέση μεταξύ δύο όρων, σε δεδομένη γλώσσα, που παριστάνουν αντίθετες έννοιες  
Σημείωση – Η σχέση της αντωνυμίας υπάρχει, για παράδειγμα, ανάμεσα στους όρους θετικός και 
αρνητικός. Οι όροι στη σχέση της αντωνυμίας λέγονται αντώνυμοι όροι ή αντώνυμα. 

 
τεκμήριο 
document 
document 
κάθε αντικείμενο, το οποίο περιέχει πληροφορία, σε οποιαδήποτε μορφή (ηλεκτρονική, 
μικρομορφή, έντυπη και μη έντυπη) (Προσαρμογή από ΕΛΟΤ 1213:2004) 
εγγεγραμμένη πληροφορία ή υλικό αντικείμενο που μπορεί να εκληφθεί ως μονάδα σε μια 
διεργασία τεκμηρίωσης (ΕΛΟΤ 1381:2013) 
 
συλλογή 
collection 
collection 
σύνολο τεκμηρίων,  στο περιεχόμενο των οποίων γίνεται παραπομπή σε ένα ευρετήριο 
(Προσαρμογή από ΕΛΟΤ 1213:2004) 
τεκμήριο που συνενώνει, συνήθως κάτω από έναν κοινό τίτλο, εργασίες ενός ή περισσοτέρων 
συγγραφέων ή επιμελητών έκδοσης σε ένα ή περισσότερα θέματα (ΕΛΟΤ 1381:2013) 



Ευρετήρια και γλωσσάρια/Κατερίνα Τοράκη/Ιόνιο ΤΑΒ 18-11-2015                                                                                    4 
 

συγκέντρωση τεκμηρίων με βάση κάποια κοινά χαρακτηριστικά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη 
η πηγή προέλευσής τους (ΕΛΟΤ 1381:2013) 
 
πόρος 
resource 
ressource 
οντότητα, της οποίας η ταυτότητα θα μπορούσε να προσδιοριστεί (ΕΛΟΤ 1450:2013) 
 
ευρετήριο  
index 
index 
αλφαβητική ή άλλη διευθέτηση των λημμάτων, διαφορετική από τη σειρά του τεκμηρίου ή 
της συλλογής που ευρετηριάζεται, με σκοπό τον εντοπισμό πληροφοριών σε ένα τεκμήριο ή 
συγκεκριμένων τεκμηρίων σε μία συλλογή   
 
λήμμα ευρετηρίου  
index entry 
entrée d’  index 
διακριτή εγγραφή μέσα σ’ ένα ευρετήριο, αποτελούμενη από μία επικεφαλίδα, ένα 
προσδιοριστικό ή μία διευκρινιστική σημείωση, εάν απαιτούνται, μία ή περισσότερες 
εξαρτημένες επικεφαλίδες, επίσης εάν απαιτούνται, καθώς επίσης και, είτε ένα ή 
περισσότερους δείκτες εντοπισμού ή μία ή περισσότερες παραπομπές ή και τα δύο 
 
επικεφαλίδα ευρετηρίου (σημείο πρόσβασης)  
index heading 
point d’accès 
όρος που επιλέγεται για να εκπροσωπήσει στο ευρετήριο ένα στοιχείο ή μια έννοια που 
περιέχονται σε ένα τεκμήριο 
Σημείωση – Η επικεφαλίδα χρησιμοποιείται μόνη ή μπορεί να συμπληρώνεται από υποεπικεφαλίδες)    
 
υποεπικεφαλίδα ευρετηρίου (εξαρτημένη επικεφαλίδα ευρετηρίου, υποτασσόμενο 
σημείο πρόσβασης) 
index subheading 
point d’accès subordonné 
επικεφαλίδα ευρετηρίου, που τοποθετείται κάτω από άλλη επικεφαλίδα και δείχνει τη σχέση 
εξάρτησης ή τροποποίησης ως προς αυτήν 
Σημείωση – Σε μία υποεπικεφαλίδα μπορεί να αντιστοιχούν μία ή περισσότερες υποεπικεφαλίδες που 
ανήκουν σε χαμηλότερη στάθμη  
 
αρχείο καθιερωμένων όρων (αρχείο καθιερωμένων αποδόσεων) 
authority file 
fichier d’ autorité 
τυποποιημένος κατάλογος των σημείων πρόσβασης σε ένα λεξιλόγιο, συμπεριλαμβανομένων 
των ονομάτων (Προσαρμογή από ΕΛΟΤ 1381:2013) 
κατάλογος ή αρχείο επικεφαλίδων που προρίζονται να χρησιμοποιηθούν  σε ένα ευρετήριο, 
π.χ. κύρια ονόματα ή θεματικές επικεφαλίδες (Προσαρμογή από ΕΛΟΤ 1213:2004) 
Σημείωση – Τέτοιοι προκατασκευασμένοι κατάλογοι χρησιμεύουν ιδιαίτερα στο συντονισμό της 
ευρετηρίασης συλλογών. 
 
προσδιοριστικό  
qualifier 
qualificatif 
όρος που προστίθεται σε μια επικεφαλίδα, διαχωριζόμενη από αυτήν με ένα σημείο στίξης 
(κατά προτίμηση παρένθεση), προκειμένου να τη διακρίνει από τα ομόγραφά της μέσα  στο 
ίδιο ευρετήριο.  
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σημείωση (διευκρινιστική σημείωση) 
scope note 
note d’ application 
επεξήγηση η οποία προστίθεται σε  μια επικεφαλίδα ή υποεπικεφαλίδα, για να διασαφηνιστεί 
το εύρος του θεματικού πεδίου που καλύπτεται  ή η χρήση της  επικεφαλίδας μέσα στο 
ευρετήριο 
Σημείωση – Η σημείωση δεν αποτελεί μέρος της επικεφαλίδας, αποτελεί όμως μέρος του λήμματος του 
ευρετηρίου 
 
διαπαραπομπή  
cross-reference 
renvoi, référence croisée 
προσανατολισμός από μια επικεφαλίδα ή υποεπικεφαλίδα προς  μια άλλη 

 
διαπαραπομπή «βλέπε» 
“see” cross-reference 
renvoi de type “voir” 
προσανατολισμός από μια επικεφαλίδα ή υποεπικεφαλίδα, που δεν ακολουθείται από δείκτες 
εντοπισμού,  προς μια ή περισσότερες επικεφαλίδες ή υποεπικεφαλίδες, μέσω των οποίων 
μπορεί να βρεθεί  πληροφορία 
 
διαπαραπομπή «βλέπε επίσης» 
“see also” cross-reference 
renvoi de type “voir aussi” 
προσανατολισμός  από μια επικεφαλίδα ή υποεπικεφαλίδα, που ακολουθείται από ένα ή 
περισσότερους δείκτες εντοπισμού, προς μια ή περισσότερες επικεφαλίδες ή 
υποεπικεφαλίδες,  μέσω των οποίων μπορεί να βρεθεί  σχετική πληροφορία 
 
δείκτης εντοπισμού (τοπογραφικός δείκτης, εντοπιστής) 
locator 
indicateur de localisation 
ένδειξη, σε συνέχεια μιας επικεφαλίδας ή υποεπικεφαλίδας του ευρετηρίου, της θέσης του 
τμήματος του τεκμηρίου ή του στοιχείου της συλλογής στα οποία αναφέρεται η επικεφαλίδα 
ή υποεπικεφαλίδα 
 
θεματικό πεδίο, τομέας 
subject field, domain 
domaine 
πεδίο ειδικής γνώσης 
Σημείωση – Τα σύνορα ενός θεματικού πεδίου καθορίζονται σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό. 
 
ειδική γλώσσα 
special language, language for special purposes, LSP 
langue de specialité 
γλώσσα που χρησιμοποιείται σε ένα θεματικό πεδίο και χαρακτηρίζεται από τη χρήση είδιων 
γλωσσικών μέσων έκφρασης 
Σημείωση – Τα είδια γλωσσικά μέσα έκφρασης περιλαμβάνουν πάντοτε ορολόγιο και φρασεολόγιο είδια 
ως προς το θέμα και μπορούν, ακόμα, να καλύπτουν υφολογικά ή συντακτικά γνωρίσματα. 
 
ορολόγιο, ορολογία 
terminology 
terminologie 
σύνολο κατασημάνσεων που ανήκει σε μία ειδική γλώσσα  
Σημείωση – Παράδειγμα: ορολόγιο (της γλώσσας) των Τηλεπικοινωνιών. 
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Ορολογία, επιστήμη των όρων 
Terminology 
Terminologie 
επιστήμη που μελετά τις έννοιες και τις κατασημάνσεις τους και τη δομή, το σχηματισμό, την 
ανάπτυξη, τη χρήση και τη διαχείριση ορολογίων σε διάφορα θεματικά πεδία  
 
ονοματολόγιο, ονοματολογία  
nomenclature 
nomenclature 
ορολόγιο δομημένο συστηματικά σύμφωνα με προκαθορισμένους κανόνες ονοματοδοσίας 
Σημείωση –  Ονοματολόγια έχουν εκπονηθεί σε διάφορα πεδία, όπως στη βιολογία, ιατρική, φυσική και 
χημεία. 
 
ορολογικό λεξικό 
terminological dictionary 
dictionnaire terminologique 
συλλογή ορολογικών λημμάτων που παρουσιάζουν πληροφορίες σχετικές με έννοιες ή 
κατασημάνσεις από ένα ή περισσότερα θεματικά πεδία  
 
λεξιλόγιο 
vocabulary 
vocabulaire 
ορολογικό λεξικό που περιέχει κατασημάνσεις και ορισμούς από ένα ή περισσότερα θεματικά 
πεδία  
 
γλωσσάριο 
glossary 
glossaire 
ορολογικό λεξικό που περιέχει κατάλογο κατασημάνσεων από ένα θεματικό πεδίο μαζί με 
ισοδύναμα σε μία ή περισσότερες γλώσσες 
 
θησαυρός 
thesaurus 
thesaurus 
ελεγχόμενο και δομημένο λεξιλόγιο στο οποίο οι έννοιες παριστάνονται από όρους, 
οργανωμένους με τέτοιο τρόπο ώστε οι σχέσεις ανάμεσα στις έννοιες να είναι εμφανείς, και 
οι προτιμώμενοι όροι συνοδεύονται από λήμματα-οδηγούς για συνώνυμα ή οιονεί συνώνυμα 
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Έννοιες και όροι (από τα  Ελληνικά Πρότυπα Ορολογίας ΕΛΟΤ 704 και ΕΛΟΤ 561-1 & 561-2) 
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2. Ρόλος του ευρετηρίου και των ευρετηριαστών 

 
Η ευρετηρίαση έχει ως βασικό σκοπό τη δημιουργία σημείων πρόσβασης στις πληροφορίες 
που περιέχονται στα τεκμήρια και σε άλλους πληροφοριακούς πόρους.  Ρόλος του 
ευρετηρίου είναι η δημιουργία ενός αποτελεσματικού εργαλείου για την αναζήτηση 
πληροφοριών. Επιγραμματικά, μπορούμε να πούμε ότι σκοποί του ευρετηρίου είναι:  

• ο προσδιορισμός και εντοπισμός σχετικών πληροφοριών μέσα στο τεκμήριο που 
ευρετηριάζεται· 

• η ανάλυση των εννοιών που περικλείονται σε ένα τεκμήριο, προκειμένου να 
παραχθούν οι σχετικές αποδόσεις τους σε όρους ή σύμβολα· 

• η συγκέντρωση των αποδόσεων αυτών στις διάφορες μορφές τους (συνώνυμα κτλ.) 
και η κατάταξή τους σε κατηγορίες· 

• η διασφάλιση ότι οι όροι ευρετηρίασης που χρησιμοποιούνται, συμβάλλουν στη 
γρήγορη ανάκτηση πληροφοριών και στον προσδιορισμό των κατάλληλων 
τεκμηρίων μίας συλλογής· 

• η καθιέρωση σχέσεων ανάμεσα στις έννοιες· 
• η καθοδήγηση των χρηστών στη χρήση επιλεγμένων όρων αναζήτησης μέσω 

παραπομπών· 
• η κατάταξη των όρων με συστηματικό τρόπο. 

 
Επομένως, ο συντάκτης ή η συντάκτρια ενός ευρετηρίου πρέπει: 

• να αναγνωρίσει και να εντοπίσει την κατάλληλη πληροφορία μέσα στα τεκμήρια που 
θα   επεξεργασθεί· 

• να κάνει τη διάκριση ανάμεσα σε πληροφορία πάνω σ’ ένα θέμα και σε απλή 
αναφορά  σ’ αυτό το θέμα· 

• να αποκλείσει τις απλές αναφορές σε θέματα, οι οποίες δεν προσφέρουν καμιά 
σημαντική πληροφορία στον εν δυνάμει χρήστη· 

• να αναλύσει τις έννοιες που εξετάζονται μέσα στο τεκμήριο, για να δημιουργήσει μια 
σειρά από σημεία πρόσβασης· 

• να βεβαιωθεί ότι οι όροι που έχουν χρησιμοποιηθεί στο ευρετήριο, θα επιτρέψουν 
στους χρήστες του: 

o να αναγνωρίσουν  γρήγορα την παρουσία ή την απουσία  πληροφοριών για 
ένα συγκεκριμένο θέμα μέσα σ’ ένα τεκμήριο, που δεν τους είναι γνωστό· 

o να βρουν  γρήγορα την πληροφορία για κάτι, που θυμούνται ότι έχουν δει σε 
ένα περισσότερο ή λιγότερο γνωστό τεκμήριο· 

o να αναγνωρίσουν γρήγορα τα κατάλληλα τεκμήρια μέσα σε μια συλλογή· 
• να δείξει τις σχέσεις ανάμεσα στις έννοιες· 
• να συγκεντρώσει μαζί τις πληροφορίες πάνω σ’ ένα θέμα,  αν αυτές είναι  

σκορπισμένες, λόγω της δομής του τεκμηρίου ή της συλλογής· 
• να οργανώσει τις επικεφαλίδες και υποεπικεφαλίδες για να δημιουργήσει  σημεία 

πρόσβασης. Αυτή η οργάνωση μπορεί να έχει ήδη πραγματοποιηθεί σε ένα αρχείο 
καθιερωμένων όρων· 

• να κατευθύνει  τους χρήστες,  με παραπομπές του τύπου «βλέπε», από ένα όρο που 
δεν έχει επιλεγεί ως σημείο πρόσβασης, προς εκείνον ή εκείνους που έχουν επιλεγεί· 

• να κατατάξει τις αναγραφές σε μια σειρά λογική και πρακτική. 
 

Τα ευρετήρια θα μπορούσαν να αναλυθούν σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με: 
• τον τύπο των πληροφοριών ως προς τις οποίες γίνεται η ευρετηρίαση (π.χ. τίτλο, 

συγγραφέα, θέμα, κλπ.),  
• τον τύπο των σημείων ευρετηρίασης (ονόματα, σύμβολα, όροι ή όροι),  
• τον τρόπο κατάταξης των λημμάτων (π.χ. αλφαβητική, αλφαριθμητική, 

συστηματική),  
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• τη μέθοδο ανάλυσης των τεκμηρίων (με ανθρώπινη δραστηριότητα ή με αυτόματο 
τρόπο),  

• τη μέθοδο επιλογής όρων (ελεγχόμενη ή παράγωγη ευρετηρίαση),  
• τη μέθοδο συνδυασμού των όρων ευρετηρίασης (προσυνδυασμένη, 

υστεροσυνδυασμένη ευρετηρίαση). 
 

Με βάση τον τύπο των πληροφοριών, μπορούμε να διακρίνουμε τα παρακάτω είδη 
ευρετηρίων: 

• Θεματικά ευρετήρια (αλφαβητικά ή συστηματικά)· 
• Ευρετήρια συγγραφέων (παρέχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για τεκμήρια 

που αναφέρονται με το όνομα του συγγραφέα ή αποτελούν κατάλογο 
τεκμηρίων ως προς το όνομα του συγγραφέα)· 

• Ευρετήρια ονομάτων  (παρέχουν πρόσβαση σε ονόματα που αναφέρονται 
σε τεκμήρια)· 

• Γεωγραφικά ευρετήρια  (παρέχουν πρόσβαση σε πληροφορίες ή τεκμήρια 
μέσω γεωγραφικών τόπων)· 

• Ευρετήρια τίτλου (παρέχουν πρόσβαση σε τεκμήρια ή σε αναφορές 
τεκμηρίων μέσω καταλόγου τίτλων των τεκμηρίων)· 

• Ευρετήρια αριθμών και κωδικών (παρέχουν πρόσβαση σε πληροφορίες ή 
τεκμήρια σύμφωνα με την αριθμητική ένδειξη, π.χ. αριθμό πατέντας, ISBN, 
ημερομηνία έκδοσης κλπ.)· 

• Χημικά ευρετήρια (χημικών τύπων, ενώσεων, συστημάτων δακτυλίου). 
 

Ανάλογα με την πολιτική της, η βιβλιοθήκη μπορεί να επιλέξει διαφορετικό τρόπο 
ευρετηρίασης, οι οποίοι έχουν εφαρμογή κυρίως στη θεματική ευρετηρίαση και αφορούν την 
επιλογή της βιβλιοθήκης ως προς την ποσότητα και τον τύπο των θεματικών σημείων 
πρόσβασης για το σύστημά της:  

• εξαντλητική ευρετηρίαση (exhaustive indexing) 
o έχουν κατανοηθεί και εντοπιστεί όλες οι έννοιες που εμπεριέχονται στο 

εξεταζόμενο τεκμήριο, και κατά την ευρετηρίαση επιλέγονται πολλά σημεία 
θεματικής πρόσβασης (κύρια και δευτερεύοντα) 

• συνοπτική ευρετηρίαση (summarization)  
o επιλέγονται μόνο τα κύρια θέματα για την απόδοση όρων ευρετηρίου 

• εξειδίκευση (specificity) 
o επιλέγονται τα ειδικά θέματα που αφορούν το εξεταζόμενο τεκμήριο και όχι 

τα γενικά. 
 
3. Τύποι ευρετηρίων 
 
Το ευρετήριο μπορεί να αποτελεί είτε μέρος του τεκμηρίου ή της συλλογής που 
ευρετηριάζεται ή χωριστή έκδοση. Οι επικεφαλίδες των λημμάτων του ευρετηρίου μπορεί να 
είναι π.χ.  ονόματα (προσώπων, συλλογικών οργάνων, γεωγραφικών τόπων), τεχνικοί όροι, 
θέματα, τίτλοι έργων, πρώτοι στίχοι ποιημάτων, συντομογραφίες, ακρώνυμα, αριθμοί, 
ημερομηνίες κτλ. 
 

Στα γενικά ευρετήρια μπορεί να περιλαμβάνονται μαζί λήμματα από μερικές ή και 
όλες τις παραπάνω κατηγορίες. Εναλλακτικά, εφόσον κριθεί απαραίτητο, μπορεί να 
δημιουργηθούν διαφορετικά ευρετήρια, όπως τα παρακάτω: 
 

• Θεματικό ευρετήριο 
Επιτρέπει τον εντοπισμό του περιεχομένου των τεκμηρίων από το θέμα.  

 
• Ευρετήριο συγγραφέων 

Το ευρετήριο συγγραφέων, που μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα ή συλλογικά όργανα: 
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o επιτρέπει πρόσβαση σε πληροφορίες  για τεκμήρια που αναφέρονται με το 
όνομα του συγγραφέα τους  στο τεκμήριο που έχει ευρετηριασθεί, ή 

o καταγράφει τεκμήρια, που διακρίνονται από το όνομα του συγγραφέα στη 
συλλογή που έχουμε επεξεργασθεί. 

 
• Ευρετήριο ονομάτων 

Παρέχει πρόσβαση σε ονόματα που περιέχονται μέσα σε τεκμήρια, είτε πρόκειται για 
πρόσωπα ή  οργανώσεις, είτε άλλα έμψυχα ή άψυχα αντικείμενα, που αναγνωρίζονται από 
ένα όνομα, π.χ. Κεραυνός (άλογο κούρσας), Excel (πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή). 

 
• Ευρετήριο γεωγραφικών ονομάτων 

Παρέχεται πρόσβαση σε πληροφορίες ή τεκμήρια με αναφορές σε ονόματα τόπων (π.χ. 
ήπειροι ή χώρες, αλλά και πόλεις, συνοικίες ή και συγκεκριμένα κτήρια μέσα σε μια πόλη). 

• Ευρετήριο τίτλων 
Παρέχει πρόσβαση σε τεκμήρια ή αναφορές  τεκμηρίων, εμφανίζοντας ενιαία τους τίτλους 
των τεκμηρίων. 

• Ευρετήριο αριθμών και κωδικών 
Παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες ή τεκμήρια με βάση μια αριθμητική ένδειξη,  π.χ. αριθμό 
ευρεσιτεχνίας,  ISBN,  ημερομηνία έκδοσης ή δημοσίευσης  (ή και τα δύο). 
 
4. Έλεγχος ποιότητας 
   
 Ποιότητα ευρετηρίου 

 
• ένα λειτουργικό ευρετήριο πρέπει να απαντά στις ανάγκες όσων αναζητούν 

πληροφορίες από τα τεκμήρια που ευρετηριάζονται· 
• ο ευρετηριαστής πρέπει να είναι αμερόληπτος και αντικειμενικός τόσο στον 

προσδιορισμό του θέματος, όσο και στην επιλογή της ορολογίας·  
• η ποιότητα του ευρετηρίου εξαρτάται από τη γνώση των αρχών ευρετηρίασης· 
• γνώση της γλώσσας και του θέματος του τεκμηρίου·  
• ποιότητα των εργαλείων που χρησιμοποιούνται (π.χ. ελεγχόμενες γλώσσες 

ευρετηρίασης)· 
• ρόλος και δυνατότητες τεκμηριωτών/ευρετηριαστών. 

 
 Μήκος και ακρίβεια ευρετηρίου 

 
Ένα ευρετήριο πρέπει να είναι αρκετά λεπτομερειακό, ώστε να απαντά στις αναμενόμενες 
ανάγκες του χρήστη, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ακρίβεια και τον αριθμό των θεμάτων που 
καλύπτονται από τα ευρετηριασμένα τεκμήρια. Στους παράγοντες που επηρεάζουν το μήκος 
ενός ευρετηρίου, περιλαμβάνονται: 

• ο χαρακτήρας και οι σκοποί των ευρετηριασμένων τεκμηρίων 
o π.χ. ένα τεχνικό ή ακαδημαϊκό τεκμήριο πιθανόν να χρειάζεται περισσότερο 

λεπτομερειακή επεξεργασία από όσο ένα  εκλαϊκευτικό υλικό· 
• οι σκοποί της ευρετηρίασης 

o π.χ. ένα συγκεκριμένο κοινό μπορεί να ενδιαφέρεται  για μια  μόνο από τις 
απόψεις ενός σύνθετου τεκμηρίου.  

 
Συνιστάται, όταν στην ευρετηρίαση δίνεται ένας ιδιαίτερος προσανατολισμός, αυτό 

να δείχνεται καθαρά σε μια εισαγωγική σημείωση, ή στον τίτλο, ή σε άλλο μέρος του 
ευρετηρίου. Θα ήταν χρήσιμο να υπολογίζεται από την αρχή, κατά το δυνατόν, ο αριθμός και 
το μήκος των λημμάτων, ώστε να είναι ευκολότερος ο υπολογισμός του μεγέθους και του 
τρόπου παρουσίασης του ευρετηρίου. 
 
 Συνοχή στην ευρετηρίαση 
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Ο βαθμός ακρίβειας, η παρουσίαση και η σελιδοποίηση ενός ευρετηρίου πρέπει να έχουν 
συνοχή και συνέπεια. Το ευρετήριο πρέπει να δομηθεί σύμφωνα με ένα μοντέλο λογικό, 
ισορροπημένο, συνεπές και εύκολα αναγνωρίσιμο. 
  
Η  συνέπεια αφορά:  

• την ποσότητα των παρεχομένων λεπτομερειών 
• τη χρήση ορολογίας 
• τις υποδιαιρέσεις 
• τις αντιστροφές 
• τις παραπομπές 
• τους δείκτες εντοπισμού 
• τη  γενική παρουσίαση του ευρετηρίου. 

 
Η συνοχή έχει περισσότερες πιθανότητες να επιτευχθεί εάν:  

• έχουν οριστεί και τηρούνται  κανόνες  ευρετηρίασης και αρχείο καθιερωμένων όρων· 
• χρησιμοποιούνται αξιόπιστα βοηθήματα ευρετηρίασης: π.χ. λεξικά, ελεγχόμενα 

λεξιλόγια, συμβουλές   εμπειρογνωμόνων· 
• οι αποφάσεις ευρετηρίασης καταγράφονται συστηματικά· 
• η εργασία που πραγματοποιείται στο ίδιο ευρετήριο από δύο ή περισσότερους 

ευρετηριαστές συντονίζεται με προσοχή.  
 
Η προσεκτική  σύνταξη, ο  έλεγχος και οι  διορθώσεις του ευρετηρίου, είναι 

απαραίτητοι για να εξασφαλιστεί η  συνεπής χρήση των επικεφαλίδων και υποεπικεφαλίδων, 
η ακρίβεια στις παραπομπές, στους δείκτες, στην αλφαβητική (ή άλλη) ταξιθέτηση, η χρήση 
της σωστής στίξης,  τα διαστήματα, και,  (όπου αυτό έχει εφαρμογή), η αντικατάσταση των 
παραπομπών από πρόσθετες αναγραφές. 
 
5. Περιεχόμενο και συνολική οργάνωση του ευρετηρίου 
 
 Θεματική κάλυψη 

 
Τα ευρετήρια πρέπει να καλύπτουν όλα τα θέματα που περιέχονται στα τεκμήρια. Εάν 
γίνονται εξαιρέσεις, θα πρέπει να επισημαίνονται στο χρήστη σε μια εισαγωγική σημείωση. 
Στα τμήματα που ευρετηριάζονται,  περιλαμβάνονται κανονικά  η εισαγωγή, οι  σημειώσεις, 
οι προσθήκες, οι εικονογραφήσεις και τα παραρτήματα. Οι σελίδες τίτλου, οι αφιερώσεις, οι 
πίνακες περιεχομένων, οι συνόψεις ή περιλήψεις, οι διαφημίσεις και παρόμοια στοιχεία 
κανονικά δεν ευρετηριάζονται, θα μπορούσε όμως να εξεταστεί αν περιέχουν στοιχεία που θα 
έπρεπε να περιληφθούν στο ευρετήριο. 
 
 Εισαγωγική σημείωση 
 
Αν είναι ανάγκη, στην αρχή του ευρετηρίου μπορεί να υπάρχει μια εισαγωγική σημείωση, 
που θα εξηγεί το σχεδιασμό και τη δομή του. 
 
 Ενιαίο και πολλαπλά ευρετήρια 
 
Για την κάλυψη του περιεχομένου ενός μόνου τεκμηρίου, είναι προτιμότερο ένα  ενιαίο 
ευρετήριο, παρά μια σειρά από ευρετήρια. Τα ευρετήρια για συλλογές, μπορεί να είναι είτε 
γενικά (ενιαία) είτε ειδικά. Η απόφαση για ένα ή περισσότερα ευερετήρια μπορεί να 
επηρεαστεί από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• ιδιαίτερο ενδιαφέρον για συγκεκριμένα τμήματα του τεκμηρίου, π.χ. διαφημίσεις ή 
κριτικές· 
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• ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ειδικά στοιχεία που βρίσκονται στο τεκμήριο, π.χ. για 
συγγραφείς ή  αναφορές δικαστικών περιπτώσεων·  

• τη δυσκολία να ενσωματωθούν σημεία πρόσβασης όχι αλφαβητικά, όπως π.χ. 
αριθμοί ευρεσιτεχνιών ή χημικοί τύποι, σε έναν κατάλογο κατά βάση αλφαβητικό.  

 
 Επιλογή εννοιών 
 
Η επιλογή των εννοιών που πρέπει να περιληφθούν σε ένα ευρετήριο εξαρτάται από τις 
προβλεπόμενες ανάγκες του χρήστη και από τη φύση των ευρετηριασμένων τεκμηρίων. Οι 
επικεφαλίδες πρέπει να είναι τόσο εξειδικευμένες, όσο χρειάζεται για να  βοηθήσουν το 
χρήστη. 

Παράδειγμα από το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1213: Στο  ευρετήριο ενός έργου πάνω στη 
διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, μια  μελέτη οικονομικών θεωριών για την εργασία, μπορεί να 
ευρετηριασθεί με τον ακόλουθο τρόπο: Η επικεφαλίδα μπορεί να αρχίζει «οικονομικές 
θεωρίες...», διότι αυτό είναι το  ειδικό θέμα αυτού του τμήματος του τεκμηρίου. Η 
επικεφαλίδα «Εργασία: οικονομικές θεωρίες» δεν θα ήταν χρήσιμη, καθώς η εργασία είναι το 
θέμα του τεκμηρίου στο σύνολό  του. Αντίθετα, για ένα έργο σε οικονομικά θέματα, ο όρος  
«εργασία», θα ήταν το σωστό σημείο πρόσβασης. 
 
 Ορολογία 
 
Οι επικεφαλίδες πρέπει να επιλέγονται από την ορολογία που χρησιμοποιείται στο τεκμήριο, 
ειδικά όταν κάνουμε το ευρετήριο σε ένα μόνο τεκμήριο, ή στην περίπτωση που κάνουμε το 
ευρετήριο μιας συλλογής με βάση ένα  αρχείο καθιερωμένων όρων. 
 
 Συνώνυμα 
 
Πρέπει να χρησιμοποιούμε ένα μόνο και τον ίδιο όρο για να αντιπροσωπεύσει την ίδια 
έννοια. Αν υπάρχουν συνώνυμα του όρου, που επιλέξαμε ως επικεφαλίδα, πρέπει να γίνουν 
παραπομπές «βλέπε» από τους υπόλοιπους όρους.  

Όταν ευρετηριάζονται συλλογές ή τεκμήρια με πολλαπλή συγγραφική ευθύνη, πρέπει 
να συγκεντρώνονται κάτω από μια επικεφαλίδα όλες οι αναφορές σε μια έννοια, για την 
οποία, διαφορετικοί συγγραφείς χρησιμοποίησαν διαφορετικούς όρους, για παράδειγμα, 
φιλοτέλεια ή συλλογή γραμματοσήμων. 

Οι διαφορετικές ορθογραφίες και οι συντμήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως τα 
συνώνυμα, δηλαδή να επιλέγεται η μία μορφή και να γίνονται παραπομπές σε αυτήν από τις 
άλλες μορφές,  
 
Παραδείγματα: 
ταξείδι  ή  ταξίδι 
τραίνο ή τρένο 
κτήριο ή κτίριο 
ΤΕΕ ή Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 

 
Εάν χρησιμοποιούνται στο ευρετήριο  όροι του τεκμηρίου που δε συναντιούνται 

συχνά ή είναι πολύ εξειδικευμένοι,  θα πρέπει να προσδιορισθούν με την προσθήκη του όρου 
της τρέχουσας χρήσης, κάνοντας συγχρόνως  μια παραπομπή «βλέπε» από αυτόν τον όρο. 
 
Παραδείγματα: 
λέπρα   βλέπε  νόσος του  Hansen (λέπρα) 
νόσος του Hansen  (λέπρα)            
 
αντισφαίριση (τένις)  
τένις  βλέπε  αντισφαίριση (τένις) 
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 Συδεδεμένοι όροι 
 
Συνδεδεμένοι όροι, όπως τα αντώνυμα, τα οποία δεν μπορούν να εξεταστούν το ένα χωρίς να 
γίνεται αναφορά στο άλλο, συνιστάται να εισάγονται ως μια επικεφαλίδα, που περιέχει και 
τους δύο όρους. Συνιστάται επίσης να γίνεται μια διαπαραπομπή από το δεύτερο των 
συνδεδεμένων όρων στην όλη φράση.  

 
Παραδείγματα: 
αποχέτευση  βλέπε  ύδρευση και αποχέτευση 
ύδρευση και αποχέτευση 
 
Δύση  βλέπε  Ανατολή – Δύση  
Ανατολή – Δύση 
 
πληθυντικός  βλέπε  ενικός – πληθυντικός 
ενικός – πληθυντικός 
 
ψύξη  βλέπε  θέρμανση –ψύξη 
θέρμανση –ψύξη 
 
evil see good and evil 
good and evil 
 
 Ομόγραφα  

 
Τα ομόγραφα πρέπει να διακρίνονται μεταξύ τους με την προσθήκη προσδιοριστικού. 

 
Παραδείγματα: 
όρος (γεωγραφικός)  
όρος (γραμματικός) 
 
γερανός (ανυψωτικό μηχάνημα)   
γερανός (πουλί) 
 
λύκος (ζώο) 
λύκος (ασθένεια) 
 
 Επικεφαλίδες ευρετηρίου 
 
Οι επικεφαλίδες πρέπει να αντιπροσωπεύουν τις έννοιες, που βρίσκονται μέσα στο τεκμήριο. 
Η παρουσίασή τους στο ευρετήριο πρέπει να είναι σύμφωνη με τη γλώσσα και με την 
ορολογία που χρησιμοποιούνται στο τεκμήριο ή με τις συνήθειες των χρηστών, για τους 
οποίους προορίζεται το ευρετήριο (και τότε πρέπει να υπάρχουν παραπομπές, όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω). Γενικά, οι επικεφαλίδες πρέπει να είναι ονόματα ουσιαστικά,  που, 
αν είναι ανάγκη, τροποποιούνται με επίθετα, ή με άλλα ονόματα ή με ρήματα που 
χρησιμοποιούνται για προσδιορισμό.  

 
Παραδείγματα: 
γλάστρες πήλινες 
Εκπαίδευση, Ανωτάτη  
εργασία ανηλίκων 
μηχανή  για πότισμα  
χρήμα, πλαστικό 
 
 Ενικός ή πληθυντικός 
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Αν ένας όρος που επιλέχθηκε ως επικεφαλίδα, εμφανίζεται στο τεκμήριο και με τις δύο 
μορφές, και στον ενικό και στον πληθυντικό, για το ευρετήριο θα επιλέξουμε μια μόνο 
μορφή, εκτός αν η κάθε μορφή έχει διαφορετική σημασία.  
Η επιλογή της μιας ή της άλλης μορφής του όρου ως επικεφαλίδας, εξαρτάται από τη γλώσσα 
του ευρετηρίου. 
Για παράδειγμα, στα γαλλικά ή τα γερμανικά, γενικά προτιμάται ο ενικός. ενώ στα αγγλικά, 
χρησιμοποιείται γενικά ο πληθυντικός για όρους που εκφράζουν διακριτά αντικείμενα (που 
μπορούν να μετρηθούν)  και ο ενικός χρησιμοποιείται γι’ αυτά που δεν μπορούν να 
μετρηθούν, π.χ. ο πληθυντικός χρησιμοποιείται όταν η ερώτηση που  αφορά στην ποσότητα 
είναι  «πόσα;» (How many?”). Ο ενικός χρησιμοποιείται όταν η ερώτηση που αναφέρεται 
στην ποσότητα  είναι «πόσο (πολύ);», (How much?) 
                     
Παραδείγματα: 
             
            ΑΓΓΛΙΚΑ                     ΓΑΛΛΙΚΑ                      ΕΛΛΗΝΙΚΑ     

μη μετρήσιμα 

                      freedom                         liberté                             ελευθερία 

                       air                                   air                                   αέρας 

μετρήσιμα       

   animals                            animal                            ζώα 

                       watches                            montre                           ρολόγια                  

 
Αν η σημασία είναι διαφορετική στον ενικό και τον πληθυντικό, τότε και οι δύο 

μορφές θα χρησιμοποιηθούν στο ευρετήριο. 
 
Παραδείγματα: 
 
γυαλί  - γυαλιά 
σίδερο - σίδερα 
 
 Ορθογραφία 
 
Στο ευρετήριο πρέπει να τηρείται με  απόλυτο σεβασμό η  ορθογραφία του κειμένου ή του 
αρχείου καθιερωμένων όρων, π.χ. η χρήση «κτήριο» ή «κτίριο» για τεκμήρια που 
χρησιμοποιούν πολλές ορθογραφίες. 
Το πρώτο γράμμα στις  επικεφαλίδες είναι μικρό,  εκτός εάν πρόκειται για κύριο όνομα (και 
εκτός εάν το απαιτεί η γλώσσα του τεκμηρίου, όπως π.χ. τα γερμανικά).  
 
 Πολυλεκτικοί όροι 
 
Όροι που αποτελούνται από δύο ή περισσότερες λέξεις και που είναι σε κοινή χρήση, ως 
επικεφαλίδες να κρατούν τη σειρά των λέξεων, χωρίς αντιστροφή ή υπαγωγή (εξάρτηση). 
Αν είναι ανάγκη, μπορεί να γίνει παραπομπή από  τη λέξη ή τις λέξεις που βρίσκονται μετά 
την πρώτη, ή να γίνουν πρόσθετες  αναγραφές 
 
Παραδείγματα: 
 
καισαρική τομή  



Ευρετήρια και γλωσσάρια/Κατερίνα Τοράκη/Ιόνιο ΤΑΒ 18-11-2015                                                                                    15 
 

τομή   
τομή, καισαρική  βλέπε  καισαρική τομή  
τομή, χρυσή  βλέπε  χρυσή τομή 
χρυσή τομή 
                       
μάλλον παρά 
τομή 
      καισαρική 
      χρυσή 
 

Εν τούτοις, μπορεί να χρειάζεται να γίνουν αντιστροφές ή υπαγωγές (υποδιαιρέσεις), 
όταν κρίνεται καταλληλότερη μια ιεραρχία από σημεία πρόσβασης διαφόρων επιπέδων. 

 
Παραδείγματα: 

 
ανάπηροι: προστασία  
άνεργοι: προστασία 
παιδί: προστασία 
       
και 
 
προστασία 

ανάπηροι 
άνεργοι 
παιδί 

 
Αν χρησιμοποιούμε σημεία στίξης, π.χ. όπως παραπάνω για να δείξουμε τη σχέση μεταξύ 
όρων στο εσωτερικό μιας επικεφαλίδας, συνιστάται να δηλώνεται αυτό σε μια εισαγωγική 
σημείωση. 
 
 Προθέσεις 
 
Συνιστάται να αποφεύγονται οι προθέσεις, εκτός εάν χρειάζονται για την αποφυγή 
αμφισβητήσεων. 
 
Παραδείγματα: 
 
παραλία: πρόσβαση                 («σε»  άχρηστο) 
πορτοκάλι: χυμός                    («από» άχρηστο)                    
ταξίδι: πλοίο                           («με»  άχρηστο) 
 
αλλά  
 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
            για τη διοίκηση 
            διοίκηση  με 
        
μάλλον παρά 

 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
                διοίκηση 
 
και 
 
περιβάλλον 
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             επίδραση του 
             επίδραση στο 
 
μάλλον παρά 
 
περιβάλλον 
             επίδραση 
 
 
 Επικεφαλίδες και υποεπικεφαλίδες 
 

• Μια σημείωση μπορεί να βοηθήσει στη διευκρίνηση του πεδίου εφαρμογής μιας 
επικεφαλίδας ως σημείου πρόσβασης. Συνιστάται να διακρίνεται από τα υπόλοιπα, 
π.χ. να γράφεται με πλάγια γράμματα. 

• Οι έννοιες που εκφράζουν διάφορες όψεις του ίδιου θέματος μπορούν να 
συγκεντρώνονται  μαζί για το σχηματισμό μιας ιεραρχίας επικεφαλίδας και 
υποεπικεφαλίδων. 

• Χρησιμοποιείται παραγραφοποίηση 
o για να φαίνονται οι ιεραρχικές σχέσεις ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα των 

επικεφαλίδων 
o για να αποφεύγεται η επανάληψη των όρων. 

• Η ομαδοποίηση των υποεπικεφαλίδων επηρεάζεται από τη σχετική βαρύτητα που 
κατέχει ένα θέμα στο τεκμήριο, καθώς και από την πιθανότητα που υπάρχει να 
αναζητήσουν οι χρήστες τις πληροφορίες που είναι συγκεντρωμένες με αυτό τον 
τρόπο. 

 
Παραδείγματα: 
 
Σ’ ένα έργο για οικονομικά θέματα 
εργασία 

ειδίκευση    43-62, 161-165, 228  
θεωρία κατανομής  143-167  
κέρδος  39-42, 129-142  
μονοπωλιακή αγορά  53, 149, 223-229 

       
Σ’ ένα έργο για τη διοίκηση του προσωπικού 
οικονομικές θεωρίες για την εργασία  39-62, 129-167, 223-229 
            
Σ’ ένα βιβλιογραφικό δελτίο περιοδικών πάνω στις  επιχειρήσεις 
εργατικό δυναμικό: οικονομικές θεωρίες 2042 
οικονομία: εργασία  2042 
 
 Πρέπει να αποφεύγονται υποδιαιρέσεις σημείων πρόσβασης, που ακολουθούνται από πολύ 
μεγάλο αριθμό τοπογραφικών δεικτών. 
 
Παραδείγματα: 
λαμπτήρες 

ηλεκτρικοί 
βάσεις 110-112, 353-368 
γυαλί  45, 263 
σύρμα  346, 371 

γκαζιού  10, 381,  402  
πετρελαίου  6, 110-112 
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ή 
 
ηλεκτρικοί λαμπτήρες 

βάσεις 110-112, 353-368 
γυαλί 45, 263 
σύρμα  346, 371 

λαμπτήρες 
ηλεκτρικοί  βλέπε  ηλεκτρικοί λαμπτήρες 
γκαζιού  10, 381,  402 
πετρελαίου  6, 110-112 

 
μάλλον παρά  
 
λαμπτήρες 6, 10, 45, 110-112, 263, 346, 353-368, 371, 381, 402  
  

• Μια εναλλακτική παρουσίαση στην ιεραρχική κατάταξη των σημείων πρόσβασης 
ενός ευρετηρίου είναι να επαναλαμβάνονται οι  ίδιοι  όροι, για να φαίνονται τα 
σύνθετα θέματα, ή να χρησιμοποιείται μια συστηματική στίξη, για να προσδιορίζεται 
ο ακριβής ρόλος των συμπληρωματικών όρων. Αυτή η μέθοδος μπορεί να 
εφαρμοστεί στα ευρετήρια περιοδικών, βιβλιογραφιών και δελτίων με περιλήψεις. Το 
ακόλουθο παράδειγμα φωτίζει συγχρόνως τις επαναλήψεις και τη χρήση  σημείων 
στίξης: Δύο τελείες συνδέουν ένα αντικείμενο ή μια μονάδα με τα χαρακτηριστικά 
της, τη λειτουργία της, το υλικό της ή ένα τμήμα της. Το κόμμα συνδέει έναν όρο με 
το αντικείμενο ή τη μονάδα που περιορίζει ή προσδιορίζει. 

 
Παραδείγματα: 
 
ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 

Μερικές, Ελλιπτικές, Δευτέρας τάξεως: Οριακές τιμές: Λύση:  
Συμπληρωματικές μεταβλητές αρχές  

Μερικές, Ελλιπτικές, Δευτέρας τάξεως: Οριακές τιμές: Λύση: Μέθοδος υπερκύκλου 
Μερικές, Μη γραμμικές: Σύγκλιση – σταθερότητα σχέσεις: Θεώρημα Lax-Richtmyer 

 
 Κύρια ονόματα και τίτλοι τεκμηρίων 
 
Συνιστάται να χρησιμοποιούνται οι κανόνες καταλογογράφησης που αφορούν τη δημιουργία 
επικεφαλίδων για ονόματα προσώπων, τόπων και συλλογικών οργάνων. 

 
• Μορφή ονομάτων 

 
Γενικά, τα ονόματα προσώπων πρέπει να δίνονται  στην όσο το δυνατόν πληρέστερη μορφή, 
ώστε να δίνουν στο χρήστη του ευρετηρίου τις πληρέστερες διαθέσιμες πληροφορίες. 
 
Σε ευρετήρια μεμονωμένων τεκμηρίων, τα ονόματα προσώπων πρέπει να παίρνουν τη μορφή 
που χρησιμοποιείται στο τεκμήριο, αλλά εάν το τεκμήριο δεν είναι συνεπές ως προς τη γραφή 
των ονομάτων, ο ευρετηριαστής θα πρέπει να υιοθετήσει μια ενιαία μορφή ως προτιμώμενη 
και να γίνονται παραπομπές «βλέπε» από άλλες μορφές, έστω και αν δεν χρησιμοποιούνται 
στο τεκμήριο. 
 
Κατά την προετοιμασία ενός αρχείου καθιερωμένων τύπων ονομάτων για την ευρετηρίαση 
πολλών τεκμηρίων, οι ευρετηριαστές θα πρέπει να επιλέγουν σαν επικεφαλίδα  για το όνομα 
προσώπου, την πιο πρόσφατη μορφή ή εκείνη που χρησιμοποιείται περισσότερο και να 
κάνουν παραπομπές «βλέπε» από τις άλλες μορφές. 
 
Παραδείγματα: 



Ευρετήρια και γλωσσάρια/Κατερίνα Τοράκη/Ιόνιο ΤΑΒ 18-11-2015                                                                                    18 
 

 
Arouet, Francois-Marie   βλέπε Voltaire 
Voltaire 
 
Clemens, Samuel Langhorne βλέπε  Twain, Mark 
Twain, Mark 
 
Jeanneret-Gris, Charles-Edouard  βλέπε  Le Corbusier 
Le Corbusier 
  
Ερυμάνθιος βλέπε Πορετσάνος, Γεώργιος Α. 
Πορετσάνος, Γεώργιος Α. 
 

• Μορφή επικεφαλίδων ονομάτων 
 

o Όπου χρησιμοποιούνται επώνυμα, αυτό προηγείται, ακολουθούμενο από 
μικρό όνομα ή αρχικά. 

 
Παραδείγματα: 

 
Wheatley, Henry B. 
Ζιάκας, Γεώργιος Ηλ. 
 

o Όπου δεν χρησιμοποιούνται επώνυμα, στην επικεφαλίδα  γράφεται το όνομα 
που συνήθως εμφανίζεται πρώτο. Μπορεί να γίνεται παραπομπή «βλέπε»  για 
αντιστροφή του ονόματος εάν αυτό θεωρείται χρήσιμο. 

 
Παραδείγματα: 

 
Αγά Χαν 

 
αλλά και 
 
Χαν, Αγά  βλέπε Αγά Χαν 
Ρίζος Ιάκωβος Ραγκαβής βλέπε Ραγκαβής, Ιάκωβος Ρίζος 
 

o Ονόματα που ταυτίζονται μόνον με ένα μικρό όνομα, πρέπει να 
ευρετηριάζονται κάτω από αυτό το όνομα, προσδιοριζόμενο, αν είναι 
απαραίτητο, από τίτλο ή άλλο διακριτικό επίθετο. 

 
Παραδείγματα: 
 
Μαγδαληνή, Μοναχή 
Ιωάννης Παύλος Β΄, Πάπας 
Leonardo da Vinci 
 

o πρόσωπα που φυσιολογικά ταυτίζονται με έναν τίτλο ευγενείας πρέπει να 
ευρετηριάζονται κάτω από αυτό τον τίτλο, συμπληρωμένο αν είναι 
απαραίτητο από το οικογενειακό τους όνομα. 

 
Παραδείγματα: 
 
Ιωάννης ΣΤ΄ Κατακουζηνός, Αυτοκράτορας του Βυζαντίου 
Dalai Lama 
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o Όταν χρησιμοποιούνται διπλά επώνυμα, είτε ενώνονται με παύλα ή όχι, 
ευρετηριάζονται κάτω από το πρώτο μέρος, ενώ χρησιμοποιείται παραπομπή 
«βλέπε» από τα άλλα μέρη, εκτός εάν η χρήση ευνοεί άλλη μορφή. 

 
Παραδείγματα: 
 
Αποστολίδου – Λουκάτου, Ελένη 
Λουκάτου, Ελένη Αποστολίδου-  βλέπε  Αποστολίδου-Λουκάτου, Ελένη 
 
Layzell Ward, Patricia 
Ward, Patricia Layzell  βλέπε  Layzell Ward, Patricia 
 
 Διάκριση προσώπων με το ίδιο όνομα 
 
Δύο ή περισσότερα πρόσωπα με το ίδιο όνομα πρέπει να διακρίνονται με την προσθήκη 
προσδιοριστικών πληροφοριών, όπως χρονολογίες, επάγγελμα ή τίτλος. 
 
Παραδείγματα: 
 
Δημόπουλος, Κωνσταντίνος Α. (1934-    ) 
Δημόπουλος, Κωνσταντίνος Α. (1947-    ) 
 
Rickert, Heinrich (φιλόσοφος) 
Rickert, Heinrich (πολιτικός) 
 
 Ονόματα συλλογικών οργάνων 
 

• Ονόματα συλλογικών οργάνων ευρετηριάζονται χωρίς αντιστροφή και στην 
πληρέστερη δυνατή μορφή, ώστε να υπάρχει διάκριση μεταξύ παρόμοιων ονομάτων. 
Παραλείπεται το αρχικό άρθρο, εκτός εάν απαιτείται για γραμματικούς ή άλλους 
λόγους. Μπορεί, όμως, να χρησιμοποιηθεί αντιστροφή, εάν θεωρηθεί ότι θα 
διευκολύνει το χρήστη του ευρετηρίου. Επίσης, συνιστάται να γίνονται παραπομπές 
«βλέπε» για εναλλακτικές μορφές. 

 
Παραδείγματα: 
 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος 
Ecole nationale supérieure des mines (Παρίσι) 
   
Αγροτικής Ανάπτυξης, Υπουργείο 
Whitaker (J) & Sons 
 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  βλέπε  Αγροτικής Ανάπτυξης, Υπουργείο 

 
• Σε ευρετήρια μεμονωμένων τεκμηρίων, τα ονόματα των συλλογικών οργάνων πρέπει 

να έχουν τη μορφή με την οποία χρησιμοποιούνται στο τεκμήριο, αλλά, όπως και 
παραπάνω αναφέρθηκε, εάν δεν υπάρχει συνέπεια, πρέπει να υιοθετηθεί μία μορφή 
ως προτιμώμενη και να γίνουν  παραπομπές «βλέπε» από τις άλλες μορφές, έστω και 
αν δεν χρησιμοποιούνται στο τεκμήριο. 

 
Παραδείγματα: 
 
ΝΙΜΤΣ 
Μετοχικό Ταμείο Στρατού βλέπε ΝΙΜΤΣ 
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Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού βλέπε ΝΜΙΤΣ 
 

• Κατά την προετοιμασία ενός αρχείου καθιερωμένων τύπων ονομάτων για την 
ευρετηρίαση πολλών τεκμηρίων, οι ευρετηριαστές θα πρέπει να επιλέγουν ως 
επικεφαλίδα  για το όνομα συλλογικού οργάνου, την πιο πρόσφατη μορφή ή εκείνη 
που χρησιμοποιείται περισσότερο και να παραθέτουν παραπομπές «βλέπε» από τις 
άλλες μορφές. 

 
Παραδείγματα: 
 
OCLC 
Ohio Colleges Library Center  βλέπε  OCLC 
Online Computer Library Center Inc  βλέπε OCLC 
 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Υπουργείο Γεωργίας  βλέπε  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
 
 Γεωγραφικά ονόματα 
 
Τα γεωγραφικά ονόματα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρη ώστε  να διακρίνονται 
μεταξύ τους, με προσθήκες για την αποφυγή σύγχυσης μεταξύ ονομάτων που διαφορετικά 
είναι πανομοιότυπα.  Άρθρο ή πρόθεση διατηρείται μόνο εάν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
του, σε άλλες περιπτώσεις παραλείπεται. Το όνομα πρέπει να ταξιθετείται σύμφωνα με την 
τοπική χρήση. 
 
Παραδείγματα: 
 
Τρίκαλα (Θεσσαλία) 
Τρίκαλα (Κορινθία) 
 
La Paz 
Λος Άντζελες 
 
New Forest   και όχι The New Forest 
 
 
 Τίτλοι τεκμηρίων 
 

• Οι τίτλοι των τεκμηρίων γράφονται με πλάγιους χαρακτήρες ή υπογραμμίζονται ή 
διακρίνονται με κάποιον άλλο τρόπο. Αν είναι απαραίτητο για λόγους διάκρισης, 
μπορούν να προστίθενται μέσα σε παρενθέσεις ονόματα δημιουργών, τόποι 
δημοσίευσης, χρονολογίες ή άλλοι προσδιοριστές. 

 
Παραδείγματα: 

 
Ηλέκτρα (Ευρυπίδης) 
Ηλέκτρα  (Σοφοκλής) 
 
Ave Maria (Gounod) 
Ave Maria (Schubert) 
Ave Maria (Verdi) 
 

• Το άρθρο στην αρχή ενός τίτλου τεκμηρίου θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σύμφωνα 
με την εθνική χρήση. Εν τούτοις, θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια στο ευρετήριο. Το 



Ευρετήρια και γλωσσάρια/Κατερίνα Τοράκη/Ιόνιο ΤΑΒ 18-11-2015                                                                                    21 
 

οριστικό άρθρο στην ονομαστική μεταφέρεται στο τέλος της επικεφαλίδας, ενώ στις 
άλλες πτώσεις διατηρείται στη θέση του. 

 
Παραδείγματα: 
 
Αμάρτημα της μητρός μου, Το 
Δίκιο είναι ζόρικο πολύ, Το 
Κόσμος της ζωγραφικής, Ο 
Χαρά της μουσικής, Η 
 
 
Της επανάστασης, της μοναξιάς και της λαγνείας 
 

• Σε ένα αγγλικό ευρετήριο, τα άρθρα των τίτλων μεταφέρονται συμβατικά  στο τέλος 
της επικεφαλίδας ώστε να είναι σαφής η ταξιθετική σειρά. Σε ένα γαλλικό ευρετήριο, 
τα άρθρα των τίτλων δεν μεταφέρονται στο τέλος της  επικεφαλίδας, αλλά δεν 
λαμβάνονται υπόψη στην ταξιθέτηση. 

 
Παραδείγματα: 
 
Αγγλικό ευρετήριο: 
hunting of the snark, The 
Kapital, Das 
Nourritures terrestres, Les  
 
Γαλλικό ευρετήριο: 
The hunting of the snark 
Das Kapital 
Les nourritures terrestres 
 

• Μία πρόθεση στην αρχή του τίτλου πρέπει να διατηρείται. 
 
Παραδείγματα: 
 
Επί τα ίχνη 
Με ξένη ταυτότητα 
Προς το παρόν 
Στου κύκλου τα γυρίσματα 
Υπέρ των μουσών 
 
 Πρώτες γραμμές ποιημάτων 
   
Συμβατικά σε ένα ευρετήριο πρώτων γραμμών ποιημάτων, το άρθρο διατηρείται χωρίς 
αντιστροφή και αναγνωρίζεται για τις ανάγκες αλφαβητικής κατάταξης. 
 
 Συντομεύσεις 
 
Οι συντμήσεις και οι συντομογραφίες πρέπει να ταξιθετούνται όπως εμφανίζονται και όχι 
όπως προφέρονται στην πλήρη μορφή τους, πχ. Inc, plc. 
 
Αρχικά γράμματα που αντιπροσωπεύουν ένα κύριο όνομα (ακρώνυμα ή αρκτικόλεξα, όπως 
πχ. ASCII, ISΟ), πρέπει να αντιμετωπίζονται με συνέπεια σύμφωνα με την πρακτική της 
γλώσσας ή του ευρετηρίου, δηλ. σαν μια λέξη. Γενικά, δεν χρησιμοποιούνται τελείες στις 
συντομευμένες μορφές. 
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 Μεταγραφή  λέξεων από άλλα συστήματα γραφής 
 
Ονόματα και λέξεις που έχουν μεταγραφεί από ένα σύστημα γραφής σε άλλο (πχ. ιαπωνική 
γραφή σε λατινική) πρέπει να εμφανίζονται στο ευρετήριο με τη μορφή με την οποία 
εμφανίζονται στο κείμενο, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν μεταγραφεί με συνέπεια. Αν 
ονόματα και λέξεις έχουν μεταγραφεί στο ευρετηριαζόμενο κείμενο σύμφωνα με διαφορετικά 
συστήματα, ή δεν έχουν μεταγραφεί καθόλου, θα πρέπει να μεταγραφούν από τον 
ευρετηριαστή σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα ISO και ΕΛΟΤ (ISO 743 / ΕΛΟΤ 843) και να 
ταξιθετηθούν κατά τον ίδιο τρόπο όπως ταξιθετούνται οι υπόλοιπες λέξεις του  ευρετηρίου.  
 
 Δείκτες εντοπισμού 
 
Προορισμός των δεικτών αυτών είναι να οδηγήσουν το χρήστη απευθείας στο μέρος του 
τεκμηρίου ή της συλλογής που περιέχει την πληροφορία στην οποία αναφέρεται η σχετική 
επικεφαλίδα. 

 
• δείκτες για έντυπο υλικό  

 
Όταν ευρετηριάζονται βιβλία, φυλλάδια, περιοδικά και άλλα έντυπα τεκμήρια, οι 

δείκτες  αναφέρονται σε αριθμούς σελίδων, χωρισμένες μεταξύ τους με κόμμα. Είναι 
απαραίτητο να γίνεται διαχωρισμός μεταξύ διαφορετικών αλληλουχιών αριθμών. 
 
 Σε ένα τεκμήριο που αποτελείται από 3 αριθμημένες αλληλουχίες : 
 
  Livingstone, Ken 1/3, 1/97, 3/94 
 
 ή 
  Livingstone, Ken 1:3, 1:97, 3:94 
 

Αν οι σελίδες ενός έντυπου τεκμηρίου χωρίζονται με κάποιο τρόπο, πχ. σε στήλες, 
μπορεί να χρησιμοποιείται και ο αριθμός στήλης μαζί με τον αριθμό σελίδας. Για μερικές 
κατηγορίες έντυπου υλικού εφαρμόζονται συγκεκριμένοι τύποι δεικτών. Για παράδειγμα, 
μέρη θεατρικών έργων αναφέρονται με αριθμό πράξης, σκηνής και γραμμής, ενώ μέρη 
βιβλίων της Βίβλου αναφέρονται κατά κεφάλαιο και αριθμό(ούς) εδαφίου. 
 

Εάν τα τεκμήρια έχουν αριθμημένες παραγράφους, μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι 
αριθμοί παραγράφων ως δείκτες. Όπου το τεκμήριο αποτελείται από σειρά μοναδικά 
αριθμημένων, σύντομων, διακριτών μερών, όπως  περιλήψεις, αποσπάσματα άρθρα νομικών 
κειμένων κτλ, μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι αριθμοί των μερών αυτών αντί των αριθμών 
σελίδας. Αν ένα δημοσίευμα αποτελείται από δύο ή περισσότερα τμήματα που αριθμούνται 
χωριστά ή διαφορετικά (πχ. αραβική  αρίθμηση για το κείμενο μιας νομικής εργασίας και  
λατινική αρίθμηση για τις περιπτώσεις που αναφέρονται), τότε πρέπει να γίνεται διαχωρισμός 
και στους δείκτες  εντοπισμού. 
 

Όταν ευρετηριάζονται πολλές εκδόσεις ή τόμοι ενός περιοδικού, οι δείκτες  θα 
χρησιμοποιούν την αρίθμηση των εκδόσεων κατά τη στιγμή της δημοσίευσης. 
 
Παραδείγματα: 
 
52/4:38    τόμος/μέρος:σελίδα 
52, Απρίλιος 1947:38  τόμος, ημερομηνία:σελίδα 
52:38    τόμος:σελίδα 
Απρίλιος 1947:38  ημερομηνία:σελίδα 
 

• δείκτες για μη έντυπο υλικό και πολυμέσα 
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Σε μια συλλογή διαφανειών, μια κινηματογραφική ταινία, έναν ακουστικό δίσκο, μια βάση 
δεδομένων, οι δείκτες μπορεί να είναι ο αριθμός της διαφάνειας, ο αριθμός πλαισίου, ο 
αριθμός πλευράς και ο αριθμός εγγραφής. 
 
Στα μέσα που αποτελούνται από μια ή περισσότερες ακολουθίες στοιχείων που δεν μπορούν 
να διακριθούν αριθμητικά ή να χρησιμοποιηθούν έτσι από το χρήστη, όπως κινηματογραφική 
ταινία, κασέτα ακουστική και βιντεοκασέτα, τότε μπορεί να επινοηθούν σχετικοί δείκτες, 
όπως χρόνος λειτουργίας από κάποιο συγκεκριμένο σημείο (βλ. podcast / ηχοεκπομπή κατ’ 
αίτηση). 
 
Σε όσα δεν αποτελούνται από ακολουθίες, όπως είναι οι χάρτες, τα σχέδια, οι εικόνες, μπορεί 
να ακολουθούνται συγκεκριμένες συμβάσεις, όπως για παράδειγμα στους χάρτες τα δικτυωτά  
αριθμημένα τετράγωνα χάρτη. ή να επινοηθούν δείκτες. 
 

• πολλαπλοί δείκτες  
 
Αν ένα τεκμήριο πραγματεύεται ένα θέμα σε μια ακολουθία με διαδοχική αρίθμηση,  πρέπει 
να γίνεται η  παραπομπή στο πρώτο και τελευταίο αριθμημένο στοιχείο μόνο, πχ. 3-11. Για 
λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας, δεν πρέπει να συμπτύσσονται οι αριθμοί, εκτός αν οι δείκτες 
είναι ιδιαίτερα μεγάλοι, πχ. Αντί για 100026-100027 μπορεί να γραφτεί 100026-7. 
Συμβατικά, τα ψηφία 10-19 στο εσωτερικό των εκατοντάδων δίνονται πλήρως, πχ. 13-15, 
315-17. 
 
Αν ένα θέμα εξετάζεται στο εσωτερικό μιας ακολουθίας με τρόπο επαναλαμβανόμενο αλλά 
όχι συνεχώς σε μια συνεχή αριθμημένη αλληλουχία,  πρέπει να γίνεται παραπομπή σε κάθε 
στοιχείο της αλληλουχίας, πχ. 3, 4, 5 (όχι 3-5). 
  

• παρουσίαση των δεικτών 
 
Οι δείκτες πρέπει να διακρίνονται σαφώς από την επικεφαλίδα, είτε με ένα κόμμα 
ακολουθούμενο από κενό ή με δύο κενά ή με κάποιο άλλο σημείο στίξης που δεν δημιουργεί 
αμφισβήτηση στο ευρετήριο. 
 
 Παραπομπές 

 
Ένα ευρετήριο πρέπει να περιέχει τις κατάλληλες παραπομπές από συνώνυμες ή 
εναλλακτικές επικεφαλίδες και από και προς σχετικές επικεφαλίδες. 
 

• παραπομπές «βλέπε» 
 
Γίνονται παραπομπές «βλέπε» από μη χρησιμοποιούμενους  συνώνυμους ή άλλους μη 
επιλεγμένους τύπους επικεφαλίδων προς τις χρησιμοποιούμενες επικεφαλίδες.  
Παραδείγματα: 
 
εμπορικά προϊόντα    βλέπε   εμπορεύματα 
πληθυσμιακή έρευνα   βλέπε   δημογραφική έρευνα 
πυρηνικές εκρήξεις, υπόγειες   βλέπε   υπόγειες πυρηνικές εκρήξεις 
 

• παραπομπές «βλέπε επίσης» 
 

Παραπομπές «βλέπε επίσης» γίνονται μεταξύ σχετικών επικεφαλίδων ή υποεπικεφαλίδων 
που χρησιμοποιούνται στο ευρετήριο, αλλά όχι εάν αυτό έχει ως αποτέλεσμα να οδηγηθεί ο 
χρήστης σε  ίδιους ακριβώς δείκτες. Εάν η παραπομπή γίνεται σε παραπάνω επικεφαλίδες, 
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τότε αυτές χωρίζονται με τελεία. Πρέπει να εξετάζεται η ανάγκη για παραπομπές «βλέπε 
επίσης» μεταξύ όρων που έχουν άλλου τύπου σχέσεις. Η παραπομπή πρέπει να γίνεται και 
προς τις δύο κατευθύνσεις όπου χρειάζεται. 
 
Παραδείγματα: 
 
Εκδότες και εκδόσεις 100, 217, 923   βλέπε επίσης  Βιβλία. Βιβλιοπώλες και βιβλιεμπόριο.  
 
Συνιστάται να εξετάζεται η ανάγκη παραπομπών από περισσότερο περιεκτικούς σε λιγότερο 
περιεκτικούς όρους , όπως στις παρακάτω περιπτώσεις : 
 

− από γενικό σε συγκεκριμένο 
− από ένα επιστημονικό πεδίο στους  επιμέρους τομείς 
− από μία τάξη σε συγκεκριμένα μέλη της 
− από ένα σύνολο στα μέρη ή είδη του 

 
Παραδείγματα: 
 
θέατρο   βλέπε επίσης  ελληνικό  θέατρο 
ανθοκομία   βλέπε επίσης   λουλούδια 
φορολογία   βλέπε επίσης   έμμεση φορολογία 
 
γεωλογία   βλέπε επίσης   ορυκτολογία 
 
γέφυρες  βλέπε επίσης   γέφυρα της Πλάκας 
 
κτήρια   βλέπε επίσης   κουφώματα 
πληθυσμός   βλέπε επίσης   μετανάστες 
 
βοτανική    βλέπε επίσης   φυτά 
 
στατιστική   βλέπε επίσης   δημογραφική στατιστική 
 
φωτογραφία   βλέπε επίσης   φωτογραφικές μηχανές 
 
αλιεία  βλέπε επίσης ψάρια 
 
επιθετικότητα   βλέπε επίσης   βία 
 
πονοκέφαλος   βλέπε επίσης   ημικρανία 
ημικρανία   βλέπε επίσης  πονοκέφαλος 
 
 

• αλλαγές στην ονοματολογία και την ορολογία 
 
Πρέπει να καλύπτονται οι αλλαγές στην ορολογία κατά την εισαγωγή νέου όρου σε 
αντικατάσταση ενός ξεπερασμένου ή κατά την αλλαγή ονομάτων. 
 
Παραδείγματα: 
 
radio  βλέπε  wireless 
 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές   βλέπε επίσης   μικροϋπολογιστές, μινιυπολογιστές 
μικροϋπολογιστές 
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μινιυπολογιστές 
 

Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών βλέπε επίσης Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (σημείωση: για παραπομπές από το 1989 και εξής) 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο βλέπε επίσης Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών 
Επιστημών (σημείωση: για παραπομπές προ του 1989) 
 
Burkina Faso  βλέπε επίσης  Upper Volta  (σημείωση: για παραπομπές προ του Νοεμβρίου 
1984) 
Upper Volta   βλέπε επίσης  Burkina Faso (σημείωση: για παραπομπές από το Νοέμβριο 1984 
και εξής) 
 
Lobel, Alice  (τώρα Alice Synkova) 43, 62, 144… 
Synkova, Alice   βλέπε  Lobel, Alice 
 
 
6. Ταξιθέτηση των λημμάτων του ευρετηρίου 
 

• αλφαβητική ταξιθέτηση λέξη προς λέξη 
 
Παραδείγματα: 
 
δεξί χέρι 
δεξιά παράταξη 
 
Νέα Πόλη 
Νεάπολη   

 
Bank of England 
banking 

 
• αλφαβητική ταξιθέτηση γράμμα προς γράμμα (δεν λαμβάνονται υπόψη χαρακτήρες 

όπως το κενό διάστημα ή η παύλα) 
 
Παραδείγματα: 
 
δεξιά παράταξη 
δεξί χέρι  

 
banking 
Bank of England 
 

• αλφαριθμητική ταξιθέτηση (επικεφαλίδες που αρχίζουν από αραβικούς και 
ρωμαϊκούς αριθμούς ταξιθετούνται πριν από την κύρια αλφαβητική σειρά, δεν 
λαμβάνονται υπόψη οι αριθμοί που χρησιμοποιούνται σε κείμενα βιολογίας ή 
χημείας ως προθέματα ή επιθέματα στα ονόματα χημικών ενώσεων εκτός από τα 
ομόγραφα) 

 
Παραδείγματα: 
 
1:30 π.μ. 
ΧΧ ου αιώνα εγκυκλοπαίδεια και άτλαντας 
1001 νύχτες 
1066 κλπ 
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1984  
 
1,5 - Διχλωροναφθαλένιο 
1,8 - Διχλωροναφθαλένιο 
2,7 - Διχλωροναφθαλένιο 
1,2 - Διχλωρο-4-νιτροβενζένιο 
1,4 - Διχλωρο-2-νιτροβενζένιο 
 

• Οι επικεφαλίδες που αρχίζουν με τον ίδιο όρο, ταξιθετούνται με την ακόλουθη σειρά: 
       

− Όρος με ή χωρίς δευτερεύουσα υποεπικεφαλίδα 
− Όρος που συνοδεύεται από ένα προσδιοριστικό 
− Όρος που χρησιμοποιείται ως πρώτο στοιχείο ενός όρου πιο μεγάλου 

 
Παραδείγματα: 

 
αρχιτεκτονική 
      βυζαντινή 
      μοντέρνα 
Αρχιτεκτονική (περιοδικό) 
αρχιτεκτονική δικτύων 
αρχιτεκτονική τοπίου 
 

• ταξιθέτηση υποεπικεφαλίδων 
Κατά κανόνα εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες όπως στις επικεφαλίδες. 
 

• Η ύπαρξη παραπομπών δεν επηρεάζει την ταξιθέτηση των λημμάτων όπως 
περιγράφηκε παραπάνω. 
 

7. Παρουσίαση ευρετηρίου 
 
Γενικά, το ευρετήριο προστίθεται στο τέλος του τεκμηρίου, μερικές φορές όμως μπορεί να 
προτάσσεται, όπως στα πολύτομα πληροφοριακά έργα ή στα περιοδικά. Ο αριθμός της 
πρώτης σελίδας του ευρετηρίου πρέπει να εμφανίζεται στον πίνακα περιεχομένων. Στα 
πολύτομα τεκμήρια, το ευρετήριο μπορεί να εμφανίζεται στο τέλος κάθε τόμου ή και να 
αποτελεί έναν χωριστό τόμο. 

Η σελιδαρίθμηση του ευρετηρίου που έχει προστεθεί ως παράρτημα πρέπει να 
συνεχίζει αυτήν του τεκμηρίου, σε μιαν ακολουθία με αραβικούς αριθμούς, εκτός εάν το 
ευρετήριο προηγείται του κειμένου, οπότε μπορεί να ακολουθείται η πολιτική 
σελιδαρίθμησης στο συγκεκριμένο τεκμήριο για τα εισαγωγικά με΄ρη του (π.χ. χρήση 
λατινικών αριθμών κτλ.). 

Συνιστάται το ευρετήριο να έχει τίτλο. Στην περίπτωση πολλών ευρετηρίων, το 
καθένα έχει δικό του τίτλο που εμφανίζεται σε κάθε σελίδα ευρετηρίου. Στην περίπτωση που 
το ευρετήριο δημοσιεύεται χωριστά, χρησιμοποιείται η έκφραση «Ευρετήριο του (τίτλος του 
κειμένου)». Για παράδειγμα, στα Ελληνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ περιέχεται το «Ευρετήριο όρων 
και θεμάτων». 

Συχνά, το ευρετήριο εμφανίζεται σε δύο στήλες, ανάλογα με τον τύπο του και το 
μήκος των λημμάτων. 
 
 
8.  Γλωσσάρια 
 
Λίγα ιστορικά στοιχεία από την εισήγηση των Κουτσουμπάρη, Σδούκου, Βαλεοντή στο 8ο 
Συνέδριο για την Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία  με τίτλο «Ορολογία και Λεξικογραφία: Δύο 
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θεματικά πεδία με συμπληρωματικούς στόχους, αλλά με εννοιολογικές και μεθοδολογικές 
διαφορές – Σημεία σύγκλισης και προτάσεις περαιτέρω εναρμόνισης» 
(http://www.eleto.gr/download/Conferences/8th%20Conference/Papers/8th_01-
30_Koutsoubari_Sdoukou_Valeontis_Paper_V06.pdf). 

 
Τα πρώτα λεξικογραφικά ντοκουμέντα αποτελούνται από λέξεις (γύρω στις 1400) των 
Σουμέριων και των Ακάδιων πάνω σε πήλινες πλάκες 4.700 χρόνια πριν, οι οποίες 
οργανώνονται με βάση τη θεματική τους ή το σύμβολο τους στη σφηνοειδή γραφή. Η 
πρακτική της σύνθεσης τέτοιων λέξεων συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της Αρχαιότητας 
Και του Μεσαίωνα.  

Το παλαιότερο τεκμήριο στη σύγχρονη ιστορία τοποθετείται στη Γερμανία, 
γραμμένο γύρω στο 765 με τίτλο Abrogans που περιείχε μερικές Λατινικές λέξεις με τις 
επεξηγήσεις τους στη Γερμανική γλώσσα. Συχνά αυτά τα γλωσσάρια δεν είχαν ως στόχο την 
απόδοση ενός εμπεριστατωμένου λεξικού, απλά συγκέντρωναν έναν αριθμό λέξεων που 
θεωρητικά ήταν δύσκολες και τις επεξηγούσαν χρησιμοποιώντας πιο γνωστές_ λέξεις της 
ίδιας γλώσσας ή μεταφράζοντάς τες. Οι λέξεις συντάσσονταν αλφαβητικά, άλλοτε θεματικά 
και άλλοτε αυθαιρέτως. Υπήρξαν βέβαια και πιο συστηματικές προσεγγίσεις όπως το 
Catholicon1, ένα κράμα εγκυκλοπαίδειας και λεξικού, αποτελούμενο από 1250 σελίδες όπου 
ήταν η πρώτη τυπωμένη λεξικολογική δουλειά στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο Μάιντς 
της Γερμανίας το 1460. 

Μετά την ανακάλυψη της τυπογραφίας από τον Γουτεμβέργιο, μέχρι το 1500 πάρα 
πολλά συγγράμματα είχαν τυπωθεί, προσφέροντας έτσι ένα σταθερό έδαφος για συστηματικά 
λεξικά εγχειρίδια στα Λατινικά και στα Ελληνικά, όπως του Αμβρόσιου Καλεπίνο, το 
Dictionarium το 1502 και ακολούθησαν συντόμως δύο αριστουργήματα του Robert Etienne 
το Dictionarium seu Latinae Linguae Thesaurus (Παρίσι 1531) και του Henri Etienne το 
Thesaurus Linguae (Παρίσι 1572). Ο μεγάλος όγκος λεξικογραφικής δουλειάς 
πραγματοποιείτο είτε από επιχειρηματίες εκδότες, είτε από μεμονωμένα άτομα όπως ο 
Samuel Johnson, ο οποίος επιβοηθούμενος από έξι ανθρώπους, σε λιγότερο από οκτώ χρόνια, 
συνέταξε το 1755 στο Λονδίνο το Dictionary of the English Language, που αποτέλεσε και 
την πρώτη επιστημονική περιγραφή του αγγλικού λεξιλογίου. Η ανάπτυξη της ιστορικής και 
συγκριτικής γλωσσολογίας στις αρχές του 19ου αιώνα, έδωσε μία τεράστια ώθηση στη 
γραμματική και λεξική γνώση. Το πρώτο λεξικό που προσπάθησε να καλύψει μία τέτοιου 
είδους γνώση ήταν το Deutsches Wörterbuch (Γερμανικό Λεξικό) από τον Jacob Grimm και 
τον αδερφό του Wilhelm Grimm. Η δουλειά των Grimm ενέπνευσε μεγάλο αριθμό 
παρόμοιων επιχειρήσεων με αξιοσημείωτο το New English Dictionary on a Historical Basis 
το οποίο αναφέρεται ως Oxford English Dictionary (OED) έχοντας ως πρωτεργάτη τον 
φιλόλογο και κληρικό Richard Trench το 1857. H πρώτη δέσμη εμφανίστηκε στην αγορά με 
κύριο εκδότη τον James Murray το 1882· η εργασία ολοκληρώθηκε το 1928, 13 χρόνια μετά 
τον θάνατο του Murray. O Dr. Johnson στο εισαγωγικό σημείωμα αναφέρει μεταξύ άλλων 
πως κάθε συγγραφέας μπορεί να επιδιώκει τον έπαινο, ενώ ο λεξικογράφος μπορεί μόνο να 
ελπίζει στην αποφυγή επαναπροσέγγισης. 

 
Παραδείγματα 

http://www.eleto.gr/download/Conferences/8th%20Conference/Papers/8th_01-30_Koutsoubari_Sdoukou_Valeontis_Paper_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Conferences/8th%20Conference/Papers/8th_01-30_Koutsoubari_Sdoukou_Valeontis_Paper_V06.pdf
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