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ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ  Ο∆ΗΓΟΣ   
ΓΙΑ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΟΦΙΛΟΥΣ  

 
(για τη µεταφραστική οµάδα της ΙΒΜ - 1988) 

Οι σηµειώσεις που ακολουθούν δεν έχουν σκοπό να υποκαταστήσουν µια πλήρη 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ. Ως αναφορά θα χρησιµοποιούµε τη Νεοελληνική 
Γραµµατική (της ∆ηµοτικής) του Μ. Τριανταφυλλίδη κ.ά. 

1. Σηµειώσεις για τη στίξη 

1.1. Χρήση της τελείας (περιόδου) 

α) ∆ΕΝ σηµειώνεται τελεία (.) στους τίτλους/υπότιτλους. 
β) Μετά από τελεία αφήνουµε ένα µόνο κενό διάστηµα, ακόµα και αν στο 
αγγλικό κείµενο υπάρχουν δύο διαστήµατα. 
γ) Η τελεία σηµειώνεται µέσα στην παρένθεση, εάν η παρενθετική 
πρόταση είναι πλήρης/κύρια: Πατήστε F12. (∆εν χρειάζεται να 
χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία ακύρωσης.) ∆ιαφορετικά σηµειώνεται µετά 
την παρένθεση: Πατήστε F12 (εάν δεν χρειαστεί η λειτουργία ακύρωσης). 
δ) ∆εν σηµειώνεται τελεία σε συντοµογραφίες, στα σηµεία που 
χρησιµοποιείται η τεχνική αποβολής φωνηέντων, π.χ. κλπ. [κλπ., κ.λπ.], 
Επλγ, δρχ. 

1.2. Χρήση του κόµµατος 

∆ΕΝ στίζεται µε κόµµα από το ρήµα: 
 

α) ονοµατική φράση ή πρόταση µε λειτουργία αντικειµένου ή 
υποκειµένου, π.χ. Το έγγραφο (υποκείµ.) εµφανίζεται τώρα στην οθόνη 
σύνταξης· Tο ότι εργάζεστε σκληρά δεν σηµαίνει ότι εργάζεστε αποδοτικά. 
β) ειδικές προτάσεις που εισάγονται µε τα ότι, πώς, που και να, π.χ. Εάν 
θέλετε να διαγράψετε το έγγραφο�· Το µήνυµα δηλώνει ότι το αρχείο 
βρίσκεται τοποθετηµένο... 
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γ) δευτερεύουσες τελικές προτάσεις, εφόσον δίνεται έµφαση στο κύριο 
ρήµα: Για να κρατήσετε µόνο το νέο αντίγραφο πατήστε Enter - δεν 
χρειάζεται να κάνετε τίποτα για να κρατήσετε και τα δύο αντίγραφα. 
δ) οι πλάγιες (ερωτηµατικές) προτάσεις, π.χ. Για να διαπιστώσετε εάν το 
έγγραφο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη, χρησιµοποιήστε τον κατάλογο 
βιβλιοθήκης. 
ε) οι «προσδιοριστικές» (ή «περιοριστικές») αναφορικές προτάσεις, δηλ. 
όσες αποτελούν αναγκαίο προσδιορισµό του ονόµατος, π.χ. Επανεµφανίζε-
ται η οθόνη από την οποία δηµιουργήθηκε το έγγραφο, Πρόκειται για το 
χρήστη που εργάζεται εξ ονόµατός σας. 
ς) προτάσεις που εκφέρονται µε τα µην, µήπως, να µην κλπ., ενδοιαστικές 
και άλλες, π.χ. Φοβάµαι µήπως δεν λειτουργήσει το πρόγραµµα. 
ζ) προτάσεις ή όροι εισαγόµενοι µε συµπλεκτικά: και, είτε, ή, ούτε κλπ., 
π.χ. Επανεµφανίζεται η οθόνη του ηµερολογίου και γίνεται προσθήκη της 
καταχώρησης [καταχώρισης]· ... ο φάκελος, η βιβλιοθήκη ή το έγγραφο. ∆εν 
µπαίνει συνεπώς κόµµα πριν από τα κ.ο.κ, κλπ., κτλ., κ.ά. [πβ. παρακάτω, 
(ζ)] 

 
Αντίθετα, στίζονται µε κόµµα από το ρήµα: 
 

α) προτάσεις κύριες από κύριες και δευτερεύουσες από δευτερεύουσες, 
π.χ. Από την οθόνη αυτή µπορείτε να δηµιουργήσετε, να αναθεωρήσετε, να 
εκτυπώσετε και να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο· Για να διαγράψετε το 
έγγραφο, πατήστε Enter· Εάν χρειαστείτε βοήθεια, πατήστε Help. [ωστόσο, 
πβ. περίπτωση (γ), παραπάνω] 
β) όροι όµοιοι από όµοιους (ασύνδετο σχήµα), π.χ. Σας παρέχονται οι 
δυνατότητες δηµιουργίας, σύνταξης, εκτύπωσης και διαγραφής του 
εγγράφου. 
γ) η παράθεση και η επεξήγηση από το προσδιοριζόµενο, π.χ. Η προσθήκη 
γίνεται σε ειδικό αρχείο, στο ευρετήριο. 
δ) τα βεβαιωτικά ή αρνητικά µόρια ή φράσεις στην αρχή των περιόδων, 
π.χ. Στην πραγµατικότητα, το έγγραφο δεν µεταβάλλεται. 
ε) οι κύριες προτάσεις που εισάγονται µε αντιθετικούς συνδέσµους (µεν, 
δε, αλλά, αν και, παρόλο κλπ.) π.χ. Ο χρήστης µπορεί να εξετάσει το αρχείο, 
αλλά δεν µπορεί να το τροποποιήσει.  
ς) οι «προσθετικές» (ή «µη περιοριστικές») αναφορικές, π.χ. Ο χρήστης 
αυτός, η ταυτότητα του οποίου ορίστηκε στην προηγούµενη οθόνη, ... 
[Συνήθως το που χρησιµοποιείται περιοριστικά, εκτός εάν συνοδεύεται 
από εγκλιτική λέξη, π.χ. Ο χρήστης αυτός, που η ταυτότητά του...] 
ζ) οι προτάσεις που εισάγονται µε το και όταν 1) ο σύνδεσµος αυτός συν-
δέει συντακτικά αποµακρυσµένα στοιχεία, π.χ. Χρησιµοποιήστε το προκα-
θορισµένο σύνολο χαρακτηριστικών, το οποίο παρέχεται µαζί µε το σύστηµα, 
και αντιγράψτε τις τιµές στο έγγραφό σας· 2) όταν δεν έχει συµπλεκτική, 
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αλλά παραχωρητική, επιδοτική («ακόµα και αν») ή άλλη σηµασία, π.χ. Ο-
ρισµένα bytes µπορούν να ανακτηθούν, και αν ακόµα χαλάσει η ταινία. 

 
Μεταξύ δύο κοµµάτων κλείνονται: 
 

α) οι παρενθετικές προτάσεις, όταν δεν διαχωρίζονται µε παύλες ή παρεν-
θέσεις, π.χ. Η µετάφραση, όπως και να το κάνουµε, είναι µανίκι. 
β) τοπικοί και χρονικοί προσδιορισµοί (µη εµφατική χρήση), π.χ. Από την 
οθόνη αυτή, µπορείτε να επιλέξετε λειτουργίες που αφορούν τα ηµερολόγια.  
γ) επιρρήµατα µε εισαγωγική ή συνεχιστική σηµασία στην αρχή της πρό-
τασης (µη εµφατική χρήση), π.χ. Κατά συνέπεια, οι ιεραρχικές βάσεις δεδο-
µένων δεν υπακούουν στους ίδιους κανόνες· Επίσης, µπορείτε να αλλάξετε 
την εµφανιζόµενη ηµεροµηνία. [όχι όµως: Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε 
την εµφανιζόµενη ηµεροµηνία.] 

 
Τέλος, το κόµµα µπορεί να χρησιµοποιείται για την αποφυγή παρανοήσεων· πβ. Ο 
κατάλογος διανοµής του συστήµατος όπου ανήκει ο χρήστης - Ο κατάλογος διανο-
µής, του συστήµατος όπου ανήκει ο χρήστης. 

1.3. Χρήση της διπλής τελείας 

Η διπλή τελεία (:) χρησιµοποιείται 
 
α) πριν από λόγους που αναφέρονται κατά λέξη ή βρίσκονται µέσα σε ει-
σαγωγικά 
β) πριν από µια απαρίθµηση 
γ) πριν από ένα παράδειγµα 
δ) πριν από ένα επακόλουθο για να φανεί η στενή αιτιακή σχέση, π.χ. Πα-
τήστε Εnter: εµφανίζεται η οθόνη σύνταξης. 

 
∆ΕΝ γράφεται µε κεφαλαίο γράµµα η λέξη που ακολουθεί τη διπλή τελεία στις πε-
ριπτώσεις β)-δ). ∆ΕΝ χρησιµοποιείται κόµµα ή άλλο σηµείο στίξης για να χωρίζει 
τους όρους που ακολουθούν µια διπλή τελεία, όταν οι όροι αυτοί εµφανίζονται ο 
ένας κάτω από τον άλλο (σε πίνακα)· η τελεία χρησιµοποιείται µόνο µετά τον τε-
λευταίο όρο, π.χ. 
 

Στην οθόνη εµφανίζεται ένας πίνακας επιλογών από τον οποίο µπορείτε: 
ο να αρχίσετε µια δεύτερη διαλογική εργασία στο ίδιο τερµατικό 
ο να ακυρώσετε την προηγούµενη αίτηση 
ο να παρουσιάσετε και να αποστείλετε µηνύµατα. 

 
Αντίθετα, όταν οι όροι παραθέτονται στην ίδια σειρά, χρησιµοποιούνται κανονικά 
τα σηµεία στίξης: 
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Στην οθόνη εµφανίζεται ένας πίνακας επιλογών από τον οποίο µπορείτε: 
να αρχίσετε µια δεύτερη διαλογική εργασία στο ίδιο τερµατικό, να ακυρώ-
σετε την προηγούµενη αίτηση, να παρουσιάσετε και να αποστείλετε µηνύ-
µατα. 

1.4. Σηµεία στίξης εντός εισαγωγικών 

Μόνο το θαυµαστικό (!) και το ερωτηµατικό (;) σηµειώνονται µέσα στα εισαγωγι-
κά· στις περιπτώσεις αυτές δεν σηµειώνεται τελεία µετά τα εισαγωγικά· π.χ. Eάν 
ζητήσετε ανάκτηση του εγγράφου, εµφανίζεται το µήνυµα: «Μολών λαβέ!»· Εµφανί-
ζεται το µήνυµα: «Πού να µεταφερθεί η ενότητα;» 

2. Κανόνες µονοτονικού 
Τονικό σηµάδι παίρνει κάθε λέξη που έχει δύο ή περισσότερες συλλαβές. 
 
Οι µονοσύλλαβες λέξεις δεν παίρνουν τονικό σηµάδι. Μονοσύλλαβες θεωρούνται 
και οι λέξεις ποιoς, ποια, ποιο, µια, για κλπ. (ΠΡΟΣΟΧΗ: µια � µία, τι, µη.) 
 
Εξαιρούνται και παίρνουν τονικό σηµάδι: α) ο διαζευκτικός σύνδεσµος ή, τα ερω-
τηµατικά πού και πώς. ∆εν παίρνει τονικό σηµάδι η αναφορική αντωνυµία, το ε-
πίρρηµα και ο σύνδεσµος που, π.χ. Ο άνθρωπος που έγραψε το βιβλίο, Είδα που 
έφυγαν, Η οθόνη που εµφανίζεται το µήνυµα. Επίσης, δεν παίρνει τονικό σηµάδι ο 
σύνδεσµος πως, π.χ. Είπε πως κουράστηκε. 
 
Παίρνουν τονικό σηµάδι οι προσωπικές αντωνυµίες µου, σου, του, της, τον, την, 
µας, σας, τους τα, εάν υπάρχει περίπτωση να θεωρηθούν εγκλιτικές, π.χ. ο πατέρας 
µου είπε - ο πατέρας µού είπε· η εµπειρία του χρήστη - η εµπειρία τού να δουλεύει 
για την ΙΒΜ.  
 
Σηµειώνεται κανονικά ο εγκλιτικός τόνος στις προπαροξύτονες λέξεις, π.χ. το έγ-
γραφό σας. 
 
Όταν υπάρχουν δύο εγκλιτικά µετά από παροξύτονη προστακτική, σηµειώνεται 
τόνος στο πρώτο από τα δύο, π.χ. δώσε µού το. 
 
Σηµειώνεται κανονικά τονικό σηµάδι στα τονούµενα κεφαλαία γράµµατα, π.χ. 
Όλα τα έγγραφα. ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΛΕΞΗ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ∆ΕΝ 
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟΝΙΚΟ ΣΗΜΑ∆Ι. 
 
Παίρνουν τονικό σηµάδι λέξεις που παρουσιάζονται ως µονοσύλλαβες ύστερα 
από έκθλιψη, π.χ. είν' ανάγκη. 
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Μετά από αφαίρεση δεν γίνεται αναβιβασµός του τόνου, π.χ. µου 'πε <~ µού 'πε>. 

3. Φωνολογία 

3.1. Τελικό ν 

To τελικό ν φυλάγεται πάντα στο άρθρο των, στην τριτοπρόσωπη προσωπική α-
ντωνυµία τον (η οποία δεν πρέπει να συγχέεται µε το οµόηχο άρθρο, π.χ. τον συ-
νάντησα - τον άνθρωπο), καθώς και στα µόρια σαν, δεν, µην. Τα άρθρα τον την, το 
αόριστο άρθρο και αριθµητικό έναν, η τριτοπρόσωπη προσωπική αντωνυµία την 
(τήν) α) φυλάγουν το τελικό ν όταν ακολουθεί λέξη που αρχίζει από φωνήεν ή από 
σύµφωνο στιγµιαίο (κ, π, τ, γκ, µπ, ντ, τσ, τζ) ή διπλό (ξ=κ+σ, ψ=π+σ) και β) χά-
νουν το τελικό ν όταν η ακόλουθη λέξη αρχίζει από σύµφωνο εξακολουθητικό (γ, 
β, δ, χ, φ, θ, λ, µ, ν, ρ, σ, ζ). 

3.2. Συµφωνικά συµπλέγµατα 

Σηµειώνονται παρακάτω ορισµένα από τα συµπλέγµατα για τα οποία µπορεί να 
υπάρχει αµφιβολία ως προς το φωνολογικό τύπο που πρέπει να χρησιµοποιηθεί. 
 

χτ - οχτώ, νύχτα, χτυπώ, δέχτηκα, συντάχτηκε 
κτ - δεικτικός, ανύπαρκτος, απρόσεκτος, τακτικός, συντακτικός, συνεκτι-

κός, έκταση, εκτείνω, εκτελώ, εκτιµώ, πλήκτρο, χαρακτηρίζω 
φτ - κρύφτηκε, σκέφτηκε, εκπαιδεύτηκε, φτάνω, ερµηνεύτηκε 
φθ - καλύφθηκε, αµειφθεί 
πτ - ανακαλύπτω, ελλειπτικός, λεπτό, λεπτοµέρεια, οπτικός, συνοπτικός, 

περίπτωση, παραλήπτης, γραπτός, επαναληπτικός, περιληπτικός, σκέ-
πτοµαι 

στ - εµφανιστεί, παρουσιαστεί, οριστεί, εκτελεστεί, εκφραστεί, δηµοσιεύ-
τηκε, απαγορεύτηκε, διορίστηκε, περιοριστεί, λέγεστε, βρίσκεστε 

σθ - µισθός, µισθωτής, προσθέτω 
χθ - παραχθεί 
γκτ - ελεγκτής, ελεγκτικός 
γχ - ελέγχω, έλεγχος 
ντ - έντεκα 
νδ - ενδέκατος, συνδιοικητής 

3.3. Πάθη φωνηέντων 

Σηµειώνεται µε απόστροφο, σε µη εµφατικές χρήσεις, η έκθλιψη (τ' άλλα έγγραφα) 
η αφαίρεση, (θα 'χετε τη δυνατότητα) κι η αποκοπή (απ' την οθόνη). 
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Το επίρρηµα µέσα γράφεται χωρίς απόστροφο και µε τελικό ς: µες στη βιβλιοθήκη· 
όµως, πριν από φωνήεν παθαίνει έκθλιψη: µεσ' απ' το συρτάρι.  

3.4. ∆ιτυπίες 

Θα χρησιµοποιούνται οι εξής τύποι: 
 

εβδοµάδα   αντί  βδοµάδα 
ηµέρα    αντί  µέρα 
αν    αντί  εάν 
εµπρός   αντί  µπρος [µπροστά] 
πάνω    αντί  επάνω 
βρίσκοµαι   αντί  ευρίσκοµαι 
παρευρίσκοµαι  αντί  παραβρίσκοµαι 
(καταχώρηση   αντί  καταχώριση) 
(καταχωρήθηκε  αντί  καταχωρίστηκε). 

 
Χρησιµοποιούνται και οι δύο τονικοί τύποι (µε ελαφρές σηµασιολογικές διαφο-
ρές): 
  

µία  - µια 
καµία  - καµιά 
δύο  - δυο 
εννέα  - εννιά. 

4. Μορφολογία 

4.1. Όνοµα 

Τα θηλυκά σε -ότητα κλίνονται κατά τα πρωτόκλιτα (ποιότητα και όχι ποιότης) 
Χρησιµοποιείται κατά κανόνα η γενική ενικού σε -ης για τα παλαιά τριτόκλιτα 
(-ις): 
 

η χρήση  της χρήσης 
η πόλη   της πόλης 

 
Τα προπαροξύτονα θηλυκά ουσιαστικά κανονικά δεν κατεβάζουν τον τόνο στην 
παραλήγουσα:  

η επιφάνεια  της επιφάνειας, 
 
εκτός από ορισµένες στερεότυπες εκφράσεις, όπου συνήθως εµφανίζονται χωρίς 
το άρθρο: 
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υπεύθυνος ασφαλείας 
 
Τα προπαροξύτονα αρσενικά σε -ος δεν κατεβάζουν κανονικά τον τόνο: 
  

του κάτοικου   και όχι:  του κατοίκου. 
 
Γίνεται κανονική χρήση των θηλυκών ουσιαστικών σε -ος:  
 

 η παράµετρος      οι παράµετροι 
 της παραµέτρου  των παραµέτρων 
 την παράµετρο    τις παραµέτρους 

 
Τα ουδέτερα προπαροξύτονα κατεβάζουν συχνά στη γενική ενικού και πληθυντι-
κού τον τόνο της ονοµαστικής:  
 

του εγγράφου         των εγγράφων 
του ηµερολογίου   των ηµερολογίων 

 
αλλά: 
 

του σηµειωµατάριου  των σηµειωµατάριων 
του παράθυρου           των παράθυρων. 

4.2. Επίθετο 

Χρησιµοποιούνται κανονικά τα επίθετα σε -ης, -ες, όπως στοιχειώδης, διεθνής, 
ακριβές κλπ. ∆είγµα κλίσης επιθέτου σε -ύς -ιά -ί: 
 

ο πλατύς   η πλατιά   το πλατύ 
του πλατιού   της πλατιάς του πλατιού 
το πλατύ   την πλατιά το πλατύ 
οι πλατιοί   οι πλατιές        τα πλατιά 
των πλατιών   των πλατιών των πλατιών 
τους πλατιούς  τις πλατιές       τα πλατιά. 

 
Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταλήξεις των παραθετικών επιθέτων και επιρρηµά-
των γράφονται µε -ο: 
 

σοφότερος   σοφότατος 
κυριότερος   κυριότατος 
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4.3. Ρήµα 

Χρησιµοποιείται ο τύπος (να) είστε αντί του τύπου (να) είσαστε. 
 
Χρησιµοποιείται ο τύπος γράφουν αντί γράφουνε. Στο µεσοπαθητικό παρατατικό 
χρησιµοποιείται ο τύπος γραφόταν για τον ενικό και γράφονταν για τον πληθυντι-
κό. 
 
Προσοχή στις καταλήξεις της προστακτικής και «υποτακτικής αορίστου» (να, ό-
ταν, εάν, για να κλπ.): 
 

εµφανίστε               να εµφανίσετε 
 
αλλά: 
 

αγαπήστε  να αγαπήσετε 
πληκτρολογήστε  να πληκτρολογήσετε κ.ο.κ. 

 
Τα ρήµατα µε δύο λ στο ενεστωτικό θέµα, στο αοριστικό έχουν µόνο ένα: ανα-
βάλλω - ανέβαλα. Και οι δύο τύποι είναι δυνατοί (µε σηµαντική διαφορά στη ση-
µασία): να αναβάλλω - να αναβάλω. (Πβ. να εισάγω - να εισαγάγω.) 

4.4. Επίρρηµα 

Για ορισµένα επιρρήµατα από δευτερόκλιτα επίθετα µπορούν να χρησιµοποιού-
νται τόσο οι τύποι σε -α όσο και οι τύποι σε -ως: 
 

βέβαια            βεβαίως 
ηµερήσια ηµερησίως 

 
Οι επιρρηµατικοί τύποι σε -ως είναι συχνά απαραίτητοι προκειµένου να µη γίνεται 
σύγχυση µε τους οµόηχους τύπους των επιθέτων: 
 

Η καταχώρηση γίνεται εβδοµαδιαία 
Η καταχώρηση γίνεται εβδοµαδιαίως. 

5. Συµβάσεις και φρασεολογία 
1. Αντίθετα µε τα Αγγλικά, δεν γίνεται κεφαλαιογράφηση στους τίτλους: 
  

Display Distribution List Entries ! 
  Παρουσίαση καταχωρήσεων καταλόγου διανοµής. 
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2. Τα εισαγωγικά δεν είναι απαραίτητα όταν χρησιµοποιούνται άλλα διακριτικά, 
όπως η υπογραµµή ή πιο έντονα γράµµατα: 
 

Επιλέξτε 5 και πατήστε Enter. 
 
3. To σαν χρησιµοποιείται και για παροµοίωση και για να αποδώσει ιδιότητα· το 
ως χρησιµοποιείται αποκλειστικά για να αποδώσει ιδιότητα: 
 

Εργάζεται σαν σκλάβος 
Ο χαρακτηρισµός του εγγράφου ως εµπιστευτικού. 

 
Το ώς, µε την έννοια του «µέχρι», τονίζεται, π.χ. ώς εδώ. 
 
4. Καλό είναι να αποφεύγονται οι ξενισµοί, εφόσον µπορούν να αποδοθούν στα 
Ελληνικά: 
 

<~το πρόγραµµα τρέχει> το πρόγραµµα λειτουργεί (είναι/βρίσκεται σε λει-
τουργία) 
<~τρέχω το πρόγραµµα> θέτω σε λειτουργία το πρόγραµµα. 

 
5. Επιτρέπεται (και συχνά - ιδιαίτερα όταν υπάρχουν περιορισµοί πεδίου - συνι-
στάται) η χρήση µετοχών: 
 

Θα µπορούσατε να αλλάξετε την εµφανιζόµενη ηµεροµηνία ή ώρα. 
 
6. Από την οθόνη «Η οθόνη αυτή δεν υπάρχει», δεν µπορείτε να δηµιουργήσετε έγ-
γραφα....: Αυτού του είδους η έκφραση προσδιορίζει µια οθόνη ως αφετηρία µιας 
σειράς λειτουργιών. 
Στην οθόνη «Η οθόνη αυτή δεν υπάρχει», δεν µπορείτε να εξετάσετε ένα έγγραφο: 
Εδώ, αντίθετα, η οθόνη είναι το focus µιας λειτουργίας. 
 
7. Το γερούνδιο, ιδιαίτερα όταν εµφανίζεται σε τίτλους, µεταφράζεται κατά κανό-
να µε ουσιαστικό: 
 

Replacing records ! αντικατάσταση εγγραφών <~ αντικαθιστώντας εγ-
γραφές>. 

 
Οι ορισµοί των λειτουργιών, είτε πρόκειται για προστακτικές είτε για ονόµατα, 
µεταφράζονται επίσης µε ουσιαστικά: 
 

Delete ! ∆ιαγραφή 
Execute ! Εκτέλεση. 
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8. Ο υπολογιστής «απευθύνεται» µε ευγένεια στο χρήστη: 
 

Μπορείτε να διαγράψετε το αρχείο (και όχι Μπορείς να διαγράψεις το αρ-
χείο). 

 
Eσείς ωστόσο δεν χρειάζεται να το παρακάνετε· έτσι, η αντωνυµία your δεν είναι 
απαραίτητο να µεταφράζεται σε περιπτώσεις όπως: 
 

When your screen shows... ! Όταν η οθόνη εµφανίσει... 
When your document is deleted ... ! Όταν διαγραφεί το έγγραφο... 

 
9. Υπάρχουν τρία άρθρα στα Ελληνικά: το οριστικό, το αόριστο και το... µηδενικό 
άρθρο (συχνά µε το όνοµα στον πληθυντικό). Είναι πολύ συχνή η µετάφραση του 
αόριστου άρθρου της Αγγλικής µε το µηδενικό άρθρο της Ελληνικής σε γενικές 
εκφορές του τύπου: 
 

Τhis function lets you create a file ! H λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να 
δηµιουργήσετε αρχεία (όχι ένα αρχείο) 
Τhe Create a File command ! H εντολή δηµιουργίας αρχείου. 

 
10. Το διότι είναι ελληνική λέξη. Μην αποφεύγετε να τη χρησιµοποιείτε, ιδιαίτερα 
σε αντιδιαστολή προς το ερωτηµατικό γιατί, π.χ. Ξαναρώτησε γιατί δεν απάντησες 
� Ξαναρώτησε, διότι δεν απάντησες. 
 
11. &1 έγγραφ-ο/α διαγράφηκ-ε/αν. Η σύµβαση αυτή θα ακολουθείται πάντα µετά 
από αριθµητικές µεταβλητές (&1). ∆εν πρέπει ωστόσο να γίνει κατάχρηση αυτής 
της σύµβασης:  
 

<~&1 έγγραφ-ο/α διαγράφηκ-ε/αν από τη/τις βιβλιοθήκ-η/ες που προσδιο-
ρίσατε στη/στις προηγούµεν-η/ες οθόν-η/ες> 

 
12. Πατήστε το πλήκτρο Enter <~Πιέστε>. 
 
13. Το πλήκτρο Αttn. Ωστόσο: το πλήκτρο επαναφοράς, επιστροφής, διαγραφής, 
στηλογνώµονα, παρεµβολής. Το πλήκτρο κεφαλαίων <~το πλήκτρο Shift>. Το 
(πλήκτρο) F1 <~Φ1>. 
 
14. and/or --> ή/και 
 
15. Type --> Πληκτρολογήστε (διάρκεια) / γράψτε (π.χ. τον αριθµό επιλογής): 
 Γράψτε <~Πληκτρολογήστε> 5 και πατήστε Enter. 
 
16. Type choices and press Enter --> Επιλέξτε και πατήστε Enter <~Γράψτε τις 
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επιλογές> 
 
17. Αποφεύγεται, ει δυνατόν, η «περιδιάβαση» στο πρόγραµµα: 

Το return to the previous display --> Για να επανεµφανιστεί η προηγούµε-
νη οθόνη. 
<~Για να επιστρέψετε...>  
<~Για να µεταβείτε...>  
<~βγαίνω απο/µπαίνω στο σύστηµα, πάω, έρχοµαι>. 

 
18. Εµπρόθετες αναφορικές δεν χρησιµοποιούνται µε το που: 
  <~Το πρόγραµµα που δηµιουργήσατε το έγγραφο>  

Το πρόγραµµα µε το οποίο δηµιουργήσατε το έγγραφο. 
 
19. Αποφεύγουµε το επιρρηµατικό πού: 
  Στην οθόνη όπου <~που> εµφανίστηκε το µήνυµα. 
 
20. Tο ρήµα αλλάζω χρησιµοποιείται µε τη σηµασία «αλλάζω κάτι σε/µε κάτι άλ-
λο». Το ρήµα µετατρέπω, αντίθετα, υποδηλώνει ότι το αντικείµενο παραµένει το 
ίδιο· πβ. µετατροπή εγγράφου - αλλαγή ονόµατος. 
 
21. Ας παρατηρηθεί η διαφορά: Τα έγγραφα µπορεί να διαγραφούν [πιθανότητα] - 
Τα έγγραφα µπορούν να διαγραφούν [δυνατότητα]. 

6. Συνήθη σφάλµατα 
1. Forward (Move forward) ! <~εµπρός> µπροστά 
 
2. <~το έγγραφο επεξεργάζεται από τον χρήστη...> 
 
3. <~ο τηλεφωνικός κατάλογος περιέχει πληροφορίες όπως το όνοµα, η διεύθυν-
ση, ...> 
 
4. <Ένας τηλεφωνικός κατάλογος είναι ένα αρχείο στο οποίο περιέχονται ...> (∆εν 
συνηθίζεται το αόριστο άρθρο σε ορισµούς). 
 
5. <~οτιδήποτε ότι> µε αναφορική σηµασία. Ο σωστός τύπος είναι: ο,τιδήποτε, 
ό,τι (Ό,τι περιέχεται στο έγγραφο). 
 
6. <~είτε ... ή ...>, <~ή ... είτε> 
 
7. <~οι εξείς> 
 
8. Μπορείτε να δείτε όλους τους χρήστες όσοι <~ όσους> είναι εγγεγραµµένοι 
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στον απογραφικό κατάλογο του συστήµατος. 
 
9. Υποδιαστολή και όχι τελεία σε δεκαδικούς αριθµούς: 5,45 <~5.45> .45 ! 
<~,45> 0,45 
 
10. Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να <~εργαστείτε> εργάζεστε µε καταλόγους 
διανοµής. <to work ! να εργαστείτε/να εργάζεστε> 
 
11. <~Το PF πλήκτρο> Το πλήκτρο PF. 
 
12. <~Mόνο ένα είδος αρχεία> Μόνο ένα είδος αρχείων. 
 
13. <~λέξης-κλειδί> λέξης-κλειδιού. 
 
14. <~ταυτόγχρονα> 
 
15. <~κτήριο> κτίριο 
 
16. <~Nα πιστέψουµε ότι δεν πρόκειται να κάνουµε λάθη> 
 


