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ΠΡΟΒΛΒΜΑΤΑ ΤΒΣ ΤΒΧΝΙJαΙΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ιt. Βαλεοντ.ήc; 

ΠΗΡΙΛΒ9Β 

Αναφέροντ.αι.. οι.. κατ.ηγορί.εc; ενδι..αφερομένων γι.ο τ.ην τ.εχν ι.. κή 
ορολογί.α ( ονοματ.οθέτ.ει;;, χρήστ.ει;;, αμέτ.οχοι.. δέκτ.ει;;, γλωσσολό
γοι..) και.. τ.α προβλήματ.α τ.ηι;; τ.εχνι..κήι;; ορολογί.αι;; από τ.η σκοπι..ά 
τ.ηι;; κάθε κατ.ηγορί.αι;;. Συνοψί.ζετ.αι.. η προέλευση τ.ηι;; ελληνι..κήι;; 
τ.εχνι..κήι;; ορολογί.αι;;. Επι..χει..ρεί.τ.αι.. παραπέρα ανάλυση μερι..κών 
πτ.υχών τ.ου προβλήματ.οι;; τ.ηι;; κάθε κατ.ηγορί.αι;; και.. ι..δι..α ί.τ.ερα τ.ου 
ονοματ.οθέτ.η (ο φόβοι;; τ.ου νεολογι..σμού, τ.ο πρόβλημα τ.ου γλωσσι..
κού υλι..κού, τ.ο πρόβλημα τ.ηι;; γενι..κήι;; αποδοχής). Συνοψί.ζοντ.αι.. 
συμπεράσματ.α και.. δι..ατ.υπώνοντ.αι.. σχετ.ι..κέι;; προτ.άσει..ι;;. 

PROBLRMS ΟΡ TECllNI CλL ΤΚRΧΙ HOLOGY 

c. Val eonti a 

SUMMARY 

The parties interest.ed in technical terminoloqy ( namers, 
users, uninvol ved recei vers, lingui sts) as well as the 
problems of technical terminology from the point of view of 
each party are considered. The origin of the greek technical 
terminology is summarized. Further analysis of some aspects 
particularly of the namer's problem is attempted (the fear of 
the neologism, the problem of the li·ngual material, the 
general acceptance problem). Conclusions are swnmarized and 
relevant suggestions are put forward. 
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ΠΡΟΛΟΙΌΣ 

Το μεγαλύτ.ερο μέρος από τ.ο κείμενο τ.ούτ.ης τ.ης ΟμLλίας 
συντ.άχθηκε στ.Lς αρχές Σεπτ.εμβρίου τ.ου 1987 ότ.αν ο αείμνηστ.ος 
Αντώνης Τρί.τ.σης, Υπουργός ΠαLδείας τ.ότ.ε, μου ζήτ.ησε μέσω τ.ου 
δLευθυντ.ή τ.ου LδLα ίτ.ερου Γραφείου τ.ου να τ.ου εκθέσω, σε 
σύντ.ομο Ενημερωτ.Lκό Σημείωμά μου<~> , απόψεLς καL προτ.άσεLς 
γLα τ.α προβλήματ.α τ.ης ΤεχνLκής Ορολογίας, ενόψεL τ.ης 
συμμετ.οχής τ.ου Υπουργού στ.ην εκπομπή τ.ης ΕΤ-1 'ΆνοLχτ.ά 
Χαρτ.Lά" που πραγματ.οποLήθηκε λίγες μέρες αργότ.ερα (14. 9. 87), 
με θέμα συζήτ.ησης " Η γλώσσα μας". 

Σήμερ~, μετ.ά από πέντ.ε χρόνLα από τ.ο αpχLκό ερέθι.σμα, 
πέντ.ε χρονLα γεμάτ.α από συντ.αρακτ.Lκά γεγονότ.α ανάμεσα στ.α 
οποί.ο και. ο απρόσμενος χαμός τ.ου Αντ.ώνη Τρ ί.τ.ση, τ.ο σκηνLκό 

τ.ης Ελληνι.κής Ορολογί.ας δεν μπορούμε να πούμε ότ.L δεν έχει. 
αλλάξεL - LδLαί.τ.ερα μετ.ά τ.ην πρόσφατ.η ί.δρυση τ.ης ΕλληνLκής 
Ε~Lρεί.ας Ορολογία<; ( ΕΛΕΤΟ) - αλλά τ.α προβλήματ.α δεν έχουν 
ακόμα λυθεί.. 

Ξαναθέτ.οντ.ας, λοLπόν, εκεί.να τ.α ί.δLα προβλήματ.α, τ.ην 
ανασκόπηση τ.ων οπο ί.ων προκάλεσε τ.ο ενδι.αφέρον καL η LδLαί.τ.ερη 
ευαLσθησ ί.α τ.ου Αντ.ώνη Τρ ί.τ.ση γLα τ.ην ελληνLκή γλώσσα, εξετ.ά
ζοντ.άς τ.α βέβαLα κάτ.ω από τ.ο πρ ί.σμα τ.ης σημεpLνής πραγματ.Lκό
τ.ητ.ας, αφLερώνω τ.ούτ.η τ.ην εργασία στη μνήμη τ.ου. 

1 ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΒΡΟΜΒΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΒ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Τα προβλήματ.α τ.ης τ.εχνLκής ορολογία<; εί.ναL δLαφορετ.Lκά, 
ανάλογα με τ.η σκοπLά από τ.ην οποί.ο τ.α εξετ.άζουμε καL η οποί.ο 
εί.ναL συνάρτ.ηση τ.ης κατ.ηγορί.ας τ.ων ανθρώπων που ενδLαφέροντ.αι. 
γι.ο τ.ην τ.εχνLκή ορολογί.α. 

Μπορούμε να δLακρί.νουμε τ.έσσερLς κατ.ηγορίες ανθρώπων που 
εμπλέκοντ.αι. στ.ο θέμα, χωρίς να αποκλεί.ετ.αι. ένας συγκεκρLμένος 
ενδLαφερόμενος να ανήκεL σε περLσσότ.ερες από μι. ο. 

1.1 OL ονοματ.οθέτ.ει; 

Στ.ην κατ.ηγορί.α αυτ.ή ανήκουν: 

α. ο εLδLκόι; εnLστήμοναι; που εργάζετ.αι. στ.ην πρώτ.η γραμμή 
τ.ης επι.στ.ήμης ή τ.ης τ.εχνLκής, όπου γεννLούντ.αL συνεχώς 
νέες έννοLε<; που χρεLάζοντ.αι. ονοματ.οδότ.ηση, 

β. ο τ.υποποLητ.ήι; εLδLκός επι.στ.ήμονας που ασχολείτ.αι. με 
τ.ην τ.υποποί.ηση ορολογί.ας, μεθόδων, δοκLμών καL 
προδι.αγραφών ενός συγκεκpLμένου γνωστ.ι.κού π εδίο υ καL 
που δι.αθέτ.ει. γενι.κή θεώρηση τ.ου αντ.ι.κει.μένου και. γνώση 
τ.ης αντ.ί.στ.οLχης ξενόγλωσσης ορολογί.ας, 

γ. ο τ.εχνοκράτ.ηι; 
πολL τ.L κή κτ.λ . ) 
εξελί.ξεων σε 

κάθε τ.ομέα ( τ.εχνL κή 
που ΚLνεί.τ.αι. στ.ην πρώτ.η 

δLεθνές ή περLφερει.ακό 

οι.κονομί.α, 
γραμμή τ.ων 

( π. χ. ΕΟΚ) 
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επ ί.πεδο, που σ.υμμετ.έχει. σε συναντ.ήσει.ς ~.<αι. συνέδρι.α 
και. έρχετ.αι. πρwτ.ος σε επαφή με τ.ην τ.ελευτ.αί.α λέξη τ.ης 
σχετ.ι.κής ξενόγλωσσης ορολογί.ας και. που ότ.αν επι.στ.ρέφει. 
ψάχνει. γι.ο λέξει.ς γι.ο να μας τ.α πει. ελληνι.κά, 

δ. ο συγγραφέας ή αρθρογρόφοc; επι.στ.ημονι.κών ή τ.εχνι.κών 
κει.μένων, οι. πηγές τ.ου οποί.ου εί.νοι. συνήθως ξενόγλωσ
σες ~.<οι 

ε. τ.έλος, ακόμα και ο ο~λός μετ:αφραστ.ήc; ή ο δημοσι.ογράφοc; 
που ~.<άτ.ω οπό τ.ην π ιεση τ.ων ~.<οθημερι νών υποχρεώσεών 
τ.ους δεν έχουν πού να απευθυνθούν ~.<αι. κοτ.οφεύγουν συ
χνά σε λύσει.c; απελπι.σί.αc;. 

1.2 Οι. χρήστ.εc; 

Στ.ην κοτ.ηγορί.α αυτ.ή ανήκουν: 

a. ο επι.στ.ήμονας, ο τ.εχνι.κός ή ο τ.εχνολόγος που ασχολού
ντ.οι με τ.η μελέτ.η και τ.ην εφαρμογή, 

β. ο συγγραφέας, ο μετ:αφραστ.ής ή ο συντ.άκτ.ης κειμένων 
γενι ~.<ότ.ερο, 

γ. ο εκπαιδευτ.ι.κός. 

1.3 Οι. αμέτ.οχοι. δέκτ.ες 

Στ.ην ~.<οτ.ηγορί.ο ουτ.ή ονή~ουν οι μη ειδικοί. - τ.ο ευρύ κοινό 
που έρχετ.οι σε εποφη με ένα μέρος τ.ης τ.εχνικής ορολο

γί.ας, τ.ο μέρος ε~.<εί.νο που δι.οχέετ.οι καθημερινά και ενσω
μοτ.ώνετ.οι στ.ην κοι.νή ορολογί.α. 

1.4 Οι. γλωσσολόγοι. 

Οι επιστ.ήμονες τ.ης γλώσσας, οι ειδήμονες μελετ.ητ.ές, οι 
ερευνητ.έc; τ.ων γλωσσικών φαινομένων. 

1.5 Το πρόβλημα τ.ηc; κάθε κατ.ηγορί.οc; 

Ας δούμε, σε γενικές γραμμές, τ.ο πρόβλημα γιο κοθεμι.ά οπό 
τ.ι.ς πι.οπάνω κοτ.ηγορί.ες ενδ ι.οφερομένων γι.ο τ.ην τ.εχνι.κή ορολο
γί.ο. 

Το πρόβλημα τ.ης πρώτ.ης κατ.ηγορί.ας εκφράζετ.αι. με τ.ο ερwτ.ή
ματ.α: "Πώς να ονομάσω τ.ην και. νούργι.ο έννοι.ο; Ποι. ες αρχές θα 
εφαρμόσω; Πού μπορώ να βρω βοήθει.ο; Τι. εντ.ύπωση θα δημι.ουρ
γήσει. η επι.λογή μου; θα έχει. γενι.κή αποδοχή;". 

Το πρόβλημα τ.ης δεύτ.ερηc; κατ.ηγορί.αc; εκφράζετ.οι. με τ.ο ερω
τ.ήμοτ.ο: ''Υπάρχει. άραγε ελληνι.κός όρος γι.ο τ.ην έννοι.ο αυτ.ή; Τι. 
βοηθήματ.ο μπορώ να χρησι.μοποι.ήσω γι.ο να τ.ον βρώ; Βρήκα περι.σ
σότ.ερους οπό έναν ελληνι.κούς όρους που θα μπορούσα να χρησι.
μοποι.ήσω γι.ο τ.η συγκεκρι.μένη έννοι.ο, ποι.ον να επι.λέξω; Να βά
λω, γι.ο καλό και. γι.ο κακό, και. τ.ον ξενόγλωσσο όρο μέσα σε πα-



ρένθεση; δεν βρήκα κανέναν αντ.ί.στ.οιχο ελληνικό όρο. δεν θέλω 
να διακινδυνεύσω να παί.ξω τ.ο ρόλο τ.ου ονοματ.οθέτ.η, πού θα 
απευθυνθώ για βοήθεια; Ν' αφήσω τ.ον ξενόγλωσσο όρο βάζοντ.άς 
τ.ον μεσα σε εισαγωγικά; Να τ.ον μετ.αγράψω στ.ο ελληνικό αλφά
βητ.ο ή να τ.ον χρησιμοποιήσω όπως εί.ναι; " 

Το πρόβλημα τ.ης τρί.τ.ης κατ.ηγορί.ας εκφράζετ.αι με τ.α ερω
τ.ήματ.α: " δεν πρέπει να κατ.ανοήσω τ.ις έννοιες που μου περιγρά
φοντ.αι; Γιατ.ί. αυτ.ές να μην αποδί.δοντ.αι με ελληνικούς όρους 
αλλά με ξενόγλωσσους; Εί.ναι ανάγκη να εί.μαι γλωσσομαθής; Τι 
βοηθήματ.α, απλά και εύχρηστ.α, μπορώ να βρω; " 

Το πρόβλημα τ.ης τ.έτ.αρτ.ης κατ.ηγορί.ας εκφράζετ.αι με τ.α ερω
τ.ήματ.α: "Σε ένα τ.όσο σοβαρό εθνικό διεπιστ.ημονικό πρόβλημα 
που με αφορά άμεσα σαν ειδικό επιστ.ήμονα τ.ης γλώσσας δεν θά 
'πρεπε να παί. ξω ενεργότ.ερο ρόλο; Πώς προσδιορί.ζετ.αι ακριβώς 
αυτ.ός ο ρόλος; θα πρέπει να εξειδικευτ.ώ και σε κάθε άλλο 
γνωστ.ικό πεδί.ο για να μπορέσω να συμβάλω ουσιαστ.ικά στ.ην πα
ραγωγή τ.εχνικής ορολογί.ας στ.ο υπόψη πεδί.ο; Και σε ποιο πεδί.ο; 
Μήπως αυτ.ή η άποψη εί.ναι ουτ.οπική; " 

Τέλος, τ.ο γενικό πρόβλημα όλων εί.ναι η κατ.αλληλότ.ητ.α τ.ου 
γλωσσικού υλικού: 

τ.ου ονοματ.οθέτ.η ως υλικού που θα πρέπει να τ.ο επεξεργα
στ.εί. και να τ.ο μορφοποιήσει, 

τ.ου χρήστ.η ως υλικού που θα πρέπει να αντ.αποκριθεί. στ.ις 
ιδιαί. τ.ερες απαι τ.ήσεις σαφήνειας και ακρί.βειας για τ.ην 
τ.εχνική έκφραση, 

τ.ου αμέτ.οχου δέκτ.η ως υλικού πληροφόρησης μέσα στ.α πλαί.
σια τ.ων καθημερινών τ.ου ασχολιών, 

τ.ου γλωσσολόγου ως υλικού μελέτ.ης και έρευνας. 

ΣΒΚΕΙΩΣΒ - Και η Ακαδημί.α Αθηνών; θα ρωτ.ούσε κάποιος. δεν 
ε ί.ναι και αυτ.ής αρμοδιότ.ητ.α η τ.εχνική ορολογί.α; Η απάντ.ηση 
εί.ναι "Ναι" στ.ο βαθμό που αυτ.ή μπορεί. να απασχολεί. ή να 
αξιοποιεί. ανθρώπους τ.ης κατ.ηγορί.ας τ.ων ονοματ.οθετ.ών που 
αναφέραμε πιοπάνω. Αλλά, οπωσδήποτ.ε, με τ.α σημερινά δεδομέ
να, τ.ο βάρος τ.ου συνολικού προβλήματ.ος, δεν μπορεί. να ριχτ.εί. 
πάνω στ.ους ώμους ενός μόνο ιδρύματ.ος/ φορέα έστ.ω και αν αυτ.ό 
εί.ναι η Ακαδημια Αθηνών. Εκτ.ός αν αυτ.ό τ.ο ί.δρυμα, με κατ.άλ
ληλη θεσμοθέτ.ηση, ένεργοποιηθεί. και παί.ξ ει τ.ο ρόλο εθνικού 
συντ.ονιστ.ή. 

2. Β ΠΡΟΕΛΕΥΣΒ ΤΒΣ ΕΛΛΒΝΙΚΒΣ ΤΕΧΝΙΚΒΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

Ενας ελληνικός τ.εχνικός όρος μπορεί. 

125 



2.1 να ει.σαχθεί. από ξένη, εθνι.-κή ή δι.εθνή , ορολογί.α -και. να 
αποδοθεί. στ.α ελληνι.-κά - συχνή περί.πτ.ωση που αφορά όλους 
τ.ους ονοματ.οθέτ.ες - οπότ.ε εί.ναι. δυνατ.ό να εφαρμοστ.εί. μι.α 
από τ.ι.ς α-κόλουθες εναλλακτ.ι.κές λύσει.ς: 

α. να χρησι.μοποι.ηθεί. περί.φραση από υπάρχοντ.ες ελλ ηνι. 
-κούς όρους ( π.χ. display: οπτ.ι.κή παρουσί.αση), 

β. να γί.νει. με~φορ~ υπάρχοντ.ος ελληνι.-κού όρου και. 
αλλαγή -cου νοημα-cος -cου ( π. χ. testing laboratory 
accreditation: δι.απί.στ.ευση εργασ-cηρί.ων δοκι.μών), 

γ. να δημι.ουργηθεί. ένας νεολογι.σμός, δηλαδή μι.ο νέα 
ελληνι.κή λέξη ή φράση που δεν εί.χε χρησι.μοποι.ηθεί. ωc;; 
-cώρα (π. χ. i nterface: δι.επαφή), 

δ. να γί.νει. δανει.σμός τ.ου ξενόγλωσσου όρο~, δηλαδή 
προσαρμογή τ.ης εξω-cερι.κής μορφής τ.ου σ-cο συσ-cημα -cης 
ελληνι.κής γλώσσας ( π.χ . pigment: πι.γμέντ.ο), 

ε. ή, τ.έλος, να γί.νει. απλή μετ.αγραφή -cης προφοράς τ.ου 
ξένου όρου στ.α ελληνι.κά ( π. χ. volt: βολτ), 

2. 2 να δημι.ουργηθεί. σ-ca ελληνι.κά από τ.ην αρ~ή -και. ύστ.ερα να 
αποδοθεί. σε άλλες γλώσσες, οπότ.ε θα ει.ναι. μι.α καθαρά 
ελληνι.κή λέξη ή φράση - περί.π-cωση που αφορά -κυρ ί.ωc;; -cον 
ονοματ.οθέτ.η 1. la - οπότ.ε μπορεί. να εφαρμοστ.εί. μι.ο από 
τ.ι.ς προηγούμενες λύσει.ς 2.la, 2.lβ ή 2.lγ. 

3. ΕΜΒΑθΥΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΒΜΑ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟθΕΤΒ 

Εξε-cάζον-cας γι.ο λί.γο, μι.α-μι.α, τ.ι.ς λύσει.ς 2. l a ωc;; 2. l ε, 
που μπορούν να επι.λέξουν οι. ονοματ.οθέτ.ες, μπορούμε να παρα
τ.ηρήσουμε: 

Η λύση 2.la έχει. -co π λεονέκτ.ημα ότ. ι. χρησι.μοποι.εί. λέξει.~ 
όρους και. έννοι.ες που ήδη υπάρχουν, προσκρούε ι. όμωc;; στ.ην αρχή 
τ.ης γλωσσι.κής οι.κονομί.ας αφού οδηγεί. σε ελληνι.κές μακροσκε
λεί.ς περι.φραστ.ι.κές αποδόσει.ς. Η γεν ί.κευση τ.ης εφαρμογής τ.ης 
- ι.δι.αί.τ.ερα στ.ην ονομα-cοδό-cηση θεμελι.ωδών σύγχρονων εννοι.ών -
θα απο-cελούσε κ ί.νδυνο ανακοπής τ.ης ανάπ-cυξης -cης ελληνι.κής 
γλώσσας. 

Η λύση 2. lβ έχει. -co πλεονέκ-cημα ότ.ι. χρησι.μοποι.ε:ί. γ':'ωστ.ές 
λέξει.ς ή ορους σ-cους οποί.ους αν-cι.σ-cοι.χεί. μι.ο ακομα εννοι.α 
εκ-cός από ε-κεί.νες που ήδη υπάρχουν. Η γενί.κευση της εφαρμογής 

τ.ης θα "ανέβαζε σ-cα ύψη" -cην πολυδυναμί.α -cων λέξεων και. όρων 
τ.ης ελληνι.κής γλώσσας, θα οδηγούσε, δηλαδή, σε μι.ο πραγμα-cι.κή 
αδυναμί.α και. φτ.ώχει.α -cης γλώσσας μας γι.ο τ.ι.ς σύγχρονες απαι.
-cήσει.ς. 

126 



Η λύση 2.lγ εί.νοL από τLς ουσLαστ.Lκότερες συνLστ.ώσες του 
προβλήματος του ονομοτοθέτη. ΥπάρχεL δLάχυτη η οντί.ληψη - σαν 
άγραφη Αρχή Ονοματοδοσί.ος - ότL "Ί<αλό εί.ναL" να αποφεύγονταL 
OL νεολογLσμοί., OL νέες λέξεLς ή όροL που δεν έχουν χρησLμο
ΠΟL ηθε ί. ως τώρα Ί<αL δεν υπάρχουν σε 'Κανένα λεξ L Ί<ό, έστ.ω Ί<ΟL 
αν αυτοί. έχουν σχηματLστεί. σωστά με τους 'Κανόνες της παραγω
γής, της σύνθεσης Ί<αL της σύνταξης ... Αλλά εί.ναL τοuλάχLστ.ον 
αφέλεLα να ΠLστεύουμε ότL γLα τους όρους με τους οποί.ους θα 
ονοματί.σουμε νέες βασLκές τεχνLκές έννοLες θα βρούμε λέξεLς 
"που υπάρχουν" ήδη στο γενLΊ<ό Αρχεί.ο της ΕλληνLΊ<ής Γλώσσας, 
αφού OL έννοLες αυτές ήταν ως τώρα ανύπαρκτες. Εί.νοL θέμα 
Ί<οLνής λογLΊ<ής ότL αν έχουμε μLο νέο έννοLα η οποί.ο εί.νοL 
βαΟLΚή έννοLα μLας, μLΊ<ρής ή μεγάλης, περLοχής ενός τομέα 'ΚΟL 
το όνομα της οποί.ας - ο όρος - θα οποτελέσεL απαρχή Ί<ΟL βάση 
γLα τη δημLουργί.ο μLος ολόΊ<ληρης οLκογένεLας λέξεων ή όρων, η 
πορεί.α γLΟ την ονοματοδότησή της θα εί.ναL - σχεδόν πάντα -
μονόδρομος προς τον νεολογLσμό. θα επLστροτευθούν, λοLπόν, 
όλοL OL δημLουργLΊ<οί. 'Κανόνες της γλώσσας Ί<ΟL θα σχημοτLστεί. ο 
απαLτούμενος όρος. 

Παραδεί.γματα 

Ο νεολογLσμός " δLεπαφή", πρόταση της ΤΕ48/ΟΕ1 < 2 > • < 3 > που 
υLοθετήθηΊ<ε Ί<ΟL οπό τη ΜΟΤΟ, αποτελεί. βάση γLα ολόΊ<ληρη 
Ί<ατηγορί.α όρων το πλήθος των οποί.ων αυξάνετοL συνεχώς ως 
προϊ.όν των εγασLών της ΜΟΤΟ< •> Ί<αL OL ο ποί.οL αντLστοLχούν 
σε ολόΊ<ληρο υnοσύστ.ημα εννοLών της ΤηλεπληροφορLΊ<ής: 

- interface 
- S interface 
- Ζ interface 

- man-mac hine interface 
- user-network interface -

- basic access interface -
- ISDN basic access 

interface 
- transceiver speech and -

data interface 
- x-application interface-

- interface structure 
- interface unit 

- radio interface 
etc. 

δLεπαφή 
δLεπαφή S 
δLεnαφή Ζ 

δLεnαφή ανθρώπου-μηχανής 
δLεnαφή χρήστη-δLΊ<τύου 

δLεnαφή βασLΊ<ής πρόσβασης 
δLεπαφή βασLΊ<ής πρόσβασης ISDN 

δLεπαφή ομLλί.ας Ί<αL δεδομένων 
πομποδέΊ<τη 
δLεnαφή εφαρμογής χ 

δομή δLεπαφής 
μονάδα δLεπαφής 

ραδLοδLεπαφή 
Ί<τλ 

- Ο νεολογLσμός " λογLσμLκό" < 5 > γLα τον αγγλLΊ<ό όρο software 
( γολλ. logiciel) δεν δημLουργεί. προβλήματα στην εφαρμογή 
του, ενώ απεναντί.ας ο " μη νεολογLσμός" "uλLκό" ή " ΥλLκό" ή 
" υλLκός εξοπλLσμός" (χρήση μεταφοράς περLορLσμού του 
γενLκού όρου " uλLκό" - 2. lβ) γLα την απόδοση του ογγλLΊ<ού 
όρου hardware ( γολλ. materiel) εί.νοL προβληματLΊ<ός στην 
εφαρμογή του δεδομένου ότL δημLουργε ί. αμφLβολί.ες η παρά
Ί<αμψη των ο ποί.ων γί.νετοL συνήθως με την προσθήΊ<η, σε παρέν
θεση, του ξενόγλωσσου hardware, φαLνόμενο προφανώς απαράδε-
Ί<το ... 
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Η λύση 2. lδ εί.ναι. η τ.ελευτ.αί.α λύση στ.ην οποί.ο μπορεί. να 
κατ.αφύγει. ο ονοματ.οθέτ.ης και. μόνο αφού δι.απ ι.στ.ωθεί. αδυναμί.α 
εξεύρεσης αποδεκτής ελλ ηνι.κή ς λέξης ή φράσης μέσω τ.ων δι.αδι.
κασι.ών 2. lα, 2. lβ ή 2.1 γ. Η λύση αυτ.ή καθι.ερώνει. ορολογι.κά 
μορφήματ.α ( ρί.ζες, προσφύματ.α) ξένα προς τ.ην ελληνι.κή γλώσσα 
γι.' αυτ.ό και. η χρήση τ.ης, κατ.ά τ.η γνώμη μας, πρέπει. να εί.ναι. 
περι.ορι.σμένη. 

Παραδεί.γματ.α 

- Στ.ον όρο " πι.γμέντο" γι.ο τ.ην απόδοση τ.ου αγγλι.κού όρου 
piφnent κατ.έληξε ο ΕΛΟΤ γι.ο να αντ.ι.κατ.αστ.ήσει. τον περι.
φραστ.ι.κό καθαρευουσι.άνι.κο όρο "αδι.άλυτ.η εν αι.wρήσει. 
χρωστ.ι. κή" . 

- Στ.ον όρο " φάσορας" γι.ο τ.ην απόδοση τ.ου αγγλι.κού όρου phasor 
κατ.έληξε η Ομάδα ΤΕ2/ΟΕ5< 6) ύστ.ερα από μελέτ.η πολλών εναλ
λακτ.ι.κών αποδόσεων, νεολογι.σμών ή μη [π . χ. μι.γαδι.κό δι.άνυ

σμα, δι.άνυσμα φάσης, φασι.στ.ής ( κατ.ά τ.ο τανυστ.ής) , φάσι.σμα 
( κατ.ά τ.ο δι.άνυσμα) κ. ά. ) . 

Η λύση 2.lε εφαρμόζετ.αι. σε ορι.σμένες κατ.ηγορί.ες όρων όπως 
εί.ναι. τ.α ονόματ.α μονάδων μέτ.ρησης ( π. χ . νοl t - βολτ, watt -
βατ, g auss - γχάους κτ.λ. - βλέπε ΕΛΟΤ 100), όροι. που εί.ναι. ή 
περι. έχουν ξενόγλωσσο κύρι.ο όνομα (π.χ. Compton effect 
φαι.νόμενο Κόμπτον, Coulomb field - πεδί.ο Κουλόμπ) κ. ά. Η 
λύση αυτ.ή δί.νει. όρους που δεν μπορούν να αφομοι.ωθούν στ.ο 
σύστ.ημα τ.ης κλι. τ.ής ελληνι.κής γλώσσας και., κατ.ά συνέπει.αν, η 
γενι.κότ.ερη εφαρμογή τ.ης αποτ.ελεί. άμεσο κί.νδυνο αλλοτρί.ωσης 
τ.ης γλώσσας μας. Η ελληνι.κή γλώσσα δεν εί.ναι. απλώς "η γλώσσα 
που γράφετ.αι. με τ.ο ελλην ι.κό αλφάβητ.ο" , αλλά η γλώσσα που 

μι.λήθηκε, μι.λι.έται. κα ι. πρέ-πει. να μι.λι.έται. και. στ.ο μέλλον από 
τ.ον ελληνι.κό λαό. Αυτ.ή που κουβαλάει. μέσα τ.ης ρί.ζες, 
προσφύματα και. καταλήξει.ς από τ.ην ομηρι.κή αρχαι.ότ.ητ.α μέχρι. 

σήμερα. Οροι. όπως " στ.άντ.αρντ." , " μάνατ.ζ μεντ." , " μάρκετ.ι. νγκ" , 
"πάρκι. νγκ" και. τ.όσοι. άλλοι. δεν πρέπει. να αποτ.ελέσουν κανόνα 
"ελληνι.κής απόδοσης". 

Από τ.α παραπάνω βλέπουμε πόσο κεντ.ρι.κό ρόλο παί.ζει. ο νεο
λογι.σμός γι.ο τ.ην ορθολογι. κότ.ερη κάλυψη τ.ων αναγκών τ.ης σύγ

χρονης ονοματ.οδοσί.ας. Σ' αυτ.ό τ.ο σημεί.ο, υπει.σέρχοντ.αι. οι. 
Αρχές Ονοματοδοσί.ας, δ ηλαδή οι. βασι.κές αρχές τ.ης γλώσσας και. 
τ.ης λογι. κής που αφορούν τ.ην περι. γραφή τ.ων εννοι.ών και. τ.ον 
ορθό σχηματ.ι.σμό τ.ων όρων και. τ.ί.θεντ.αι. στ.η δι.άθεση τ.ου ονομα
τ.οθέτ.η γι.ο να τ.ον βοηθήσουν στ.ο δύσκολο έργο τ.ου. Οι. αρχές 
αυτ.ές έχουν δι.ατ.υπωθεί. στ.α δι.εθνή Πρότ.υπα ISO/R704< 7 >, ISO/ 
RlOB7< 8 >, και. ISO 704< 9 > , προσαρμοστ.εί. γι.ο τ.ην ελληνι.κή γλώσ
σα στ.α ελληνι.κά πρότυπα ΕΛΟΤ 402< 10>, ΕΛΟΤ 561 < 11 > και. ΣΕΠ 
ΕΛΟΤ 402< 1 2 > και. αναλυθεί./ερμηνευτ.εί. σε ει.δι.κή εργασ ί.α< 13> 
που εξέδωσε ο ΕΛΟΤ. Οι. αρχές αυτ.ές πρέπει. να εί.ναι. τ.ο 
ευαγγέλι.ο του ονοματοθέτη. Με τ.ην εκμάθησή και. εφαρμογή τ.ους 
ο ονοματ.οθέτης μπορεί. να δημι.ο υργε ί. σωστ.ούς νεολογι.σμούς -κα ι. 
γενι.κότ.ερα δόκι.μους όρους - γι.ο τ.η σύγχρονη τ.εχνι.κή ορολογί.α. 



3.2 Το πρόβλημα του γλωσσLκού υλLκού 

Αν ο ονοματοθέτης θελήσεL να περLορLστεL στο γλωσσLκό 
υλLκό που δLδάσκεταL σήμερα στα σχολεLα ως σημερLνή ελληνLκή 
γλώσσα θα αντLμετωπLσεL πολλά προβλήματα. Ας εξετάσουμε με 
συντομ Lα μερLκά από αυτά. 

3. 2.1 Β μετοχή του ενεργητLκού ενεστώτα 

Ας πάρουμε λ. χ. το ρήμα •• τρέχω" . Η ενεργητLκή μετοχή 
" τρέχοντας" δεν μπορε L να οντLπροσωπεύσεL όλες τLς σημοσLες 
της αρχοLας "τρέχων, -ουσα, -ον" , που μπ ορεL να χρησLμοποL
ηθεL ως επLθετLκός προσδLορLσμός. 

ΓLα παράδεLγμα, στ?υς 
αντLληψη, τρέχον κυμα, 
τη μετοχή " τρέχοντας". 

όρους: τρέχων μέσος όρος, τρέχουσα 
δεν εLναL δυνατόν να χρησLμσποLήσουμε 

ΕπLσης_στους όρους: αύξων αρLθμός, αύξουσα συνάρτηση, φθLνου
σα συναρτηση, προσπLπτον κύμα, προσπLπτουσα ακτLνα, δεν εLναL 
δυνατό να χρησLμοποLήσουμε τη μετοχή " αύξοντος" ούτε " φθLνο
ντας" ούτε " προσπ Lπτοντας" . 

Σε ελάχLστες, Lσως, περLπτώσεLς κάποLες νέες μετοχέ~ έχουν 
ουσLοστLΚΟΠΟLηθεL καL χρησLμοποLούντοL ως ουσLαστLκα π.χ. 
" παράγοντας". Το φαLνόμενο αυτό, όμως, ον γενL1<ευτεL θα οπο
τελέσεL σοβαρή επέμβαση στη γλώσσα (Ας σ1<εφτούμε: ο επLμένο
ντας ελληνLκά!). 

ΠLΟ συχνό φαLνόμενο, όμως,_ εLναL η ουσLαστ.L\<ΟΠΟLηση τ.ης 
αρχαLος μετοχής. π. χ. ο παρων, το παρόν, το παρελθόν, το 
μέλλον, το πεpLβάλλον, η πεpLβάλλουσα, το ενδLαφέρον, το 
προiόν, ο δLδάσκων, ο ομLλών, τα υπάρχοντα κτλ. 

θα πρέ πεL, λοLπόν, να οναθεωρηθεL ο εξοβελLσμός της ενερ
γητL κής μετοχής του ενεστώτα, ως επLθετLκού προσδLορLσμού από 
τ.η δLδοσ\<όμενη σήμερα ελληνL\<ή γλώσσα. ΑλλLώς, ή θα καταφεύ
γουμε σε εξαμβλωματL1<ές λύσεLς ( όπως ο τρέχοντας) ή σε αστεL
ες κατοστόσεLς περLφραστLκών όρων, κατά παράβαση καL της 
αρχής της γλωσσLκής οLκονομLας ( π. Χ· το κύμα που τρέχεL 
τρέχον κύμα - σε οντLδLαστολή βέβαLα με το κύμα που στέκεταL 
- στόσLμο κύμα). 

3. 2.2 Β μετοχή του παθητLκού ενεστώτα 

ΣημαντLκός εLναL 
σημερLνή δLδοσκόμενη 
ενεστώτα, χρήση που 
φαLνόμενο: 

καL ο πεpLΟρLσμός της χρήσης, στη 
γραμμοτL κή, της μετοχής του παθητL κού 
στην ΤεχνLκή Ορολογ Lα εLναL συχνότατο 

ανακλώμενη ακτLνα 

δLαδLδόμενο κύμα 
μεταδLδόμενη ενέργεLα 
ταλαντούμενο σύστημα 

ακτLνοβολούμενη ενέργεLα 
εκπεμπόμενος ηχος 
ΚLνούμενος παρατηρής 
κτλ. 
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Κατ.ά τ.η γνώμη μας, η μετ.οχή αυτ.ή θα πρέπει. να δι.δάσ~<ετ.αι. 
~<ανονι.~<ά ~<οι. γι.ο οποι.οδήποτ.ε ρήμα. 

3.2. 3 Β χρήση τ.ης παθητ.ι.κής φωνής 

Ενώ στ.ην προφορι.~<ή ~<αθημερι.νή γλώσσα, αλλά και. στ.η γραπτ.ή 
λογοτ.εχνι.~<ή γλώσσα, η παθητ.ι.κή φωνή έχει. π ερι.ορι.σμένη χρήση, 
στ.ην τ.εχνι.κή ορολογί.α ~<οι. στ.η σύντ.αξη τ.εχνι.~<.ών κει.μένων η 
χρήση τ.ης εί.ναι. πολύ συχνή. 

3. 2.4 Οι. αρχαί.ες ρί.ζες στ.ην παραγωγή και. στη σύνθεση 

Οι. σημερι.νοί. επι.στ.ήμονες έχουν δι.δαχτ.εί. ~<οι. ασχοληθεί. " μι.ο 
ζωή" με τ.ην καθαρεύουσα και. με τ.ι.ς αρχαί.ες ρί.ζες και. δεν 
έχο υν μεγάλο πρόβλημα με τ.ην τ.εχνι.~<ή ορολογί.α που βασί.ζετ.αι. 
στ.α αρχαί.α ρι.ζι.κά μορφήματ.α. Οι. σημερι.νοί. νέοι. ~<οι. αυρι.ανοί. 

επι. στ.ήμονες, όμως, δεν θα έχουν αυτ.ό τ.ο π λεονέκτ.ημα αν 
συνεχι.στ.εί. με τ.ον ί.δι.ο τ.ρόπο να δι.δάσ~<ετ.αι. η γλώσσα. 

Πολλές από τ.ι.ς παραγωγι.κές κατ.αλήξει.ς τ.ης αρχαί.ας και. τ.ης 
καθαρεύουσας μένουν οι. ί.δι.ες και. στ.η δημοτ.ι.κή {οι. λεγόμενες 
λόγι.ες) , αλλά και. πολλές έχουν προσαρμοστεί. στ.η δημοτ.ι.κή. 
Παραδε ί. γματ.α: 

λόνι.ες προσαρuοσuένες 

-ος 

-της 

-τρι.α 

-σί.α 

-τι.σσα 

-τήρος 
-τ.ορας 

-ση 

( -τ.ι.ς) 
( -τ.ήρ) 
( -τ.wρ) 
( -σι.ς) 

Οι. ρί.ζες όμως, γενι.κά, επηρεάζοντ.αι. . πολύ λι.γότ.ερο με τ.ην 
εξέλι.ξη τ.ης γλώσσας. Ετ.σι., πρα~<τ.ι.~<α, η σπονδυλι.κή στήλη 
πλεί.στ.ων όσων οι.κογενει.ών σημερι.νών λέξεων εί.ναι. οι. αρχαί.ες 
ρί.ζες που έμει.ναν αναλλοί.ωτ.ες με τ.ο πέρασμα χι.λι.ετ.ι.ών. Αυτές 
οι. ρί.ζες αλλά και. οι. αντ.ί.στοι.χες ρι.ζι.κές λέξει.ς δεν 
δι.δάσκονται. συστηματ.ι.κά. 

Γι.ο παράδει.γμα, η ρί.ζα -αλ- ( ρι.ζι.κή λέξη η αρχαί.α 
θάλασσα) εί.να ι. η κοι.νή ρί.ζα μι.ας ολό~<ληρης οι.~<ογένει.ας 
που χρησι.μοποι.ούντ.αι. σήμερα: αλι.εί.α, αλι.ευτ.ι.κό, 
αλογόνο, άλατ.α, αλάτι., αλμυρός, αρμύρα (αλμύρα), 
ύφαλος, ί.σαλος, κ.ά. 

αλς = 
λέξεων 
αλυκή, 
άλμη, 

Αλλο παράδει.γμα: Το ρήμα πί.πτ.ω δεν χρησι.μοποι.εί.τ.αι. μόνο τ.ου 
στ.η νεοελληνι.κή, αλλά έχει. αντ.ι.κατ.αστ.αθεί. από τ.ο ρήμα πέφτ.ω. 
aεν παύει., όμως, να χρησι.μοποι.εί.τ.αι. και. αυτ.ό και. τ.α 
παράγωγά τ.ου - σε σύνθετ.ες λέξει.ς ως δεύτ.ερο συνθετ.ι.~<ό: 

( π ί.πτ.ω) 
συμπί.πτ.ω 

προσπί.πτ.w 
κατ.απ ί.πτ.w 

εκπί.πτ.ω 
μεταπί.πτ.w 

~<τ.λ 

πτώση 
σύμπτ.ωση 
πρόσπτ.ωση 
κατάπτ.ωση 
έκπτ.ωση 
μετάπτ.ωση 



Με κύρι.ες πηγές τ.α Λεξι.κά τ.ου .a. .aημητ.ρά1<ου (Μέγα και. 
Επί.τ.ομο) και. τ.ο Αντ.ί.στ.ροφο Λεξι.κό τ.ου Γ. Κουρμούλη 
κατ.αγράψαμε< 1 > 571 παράγωγα και. σύνθετ.α που προέρχοντ.αι. από 
τ.ο αρχαί.ο ρήμα "τ.ί.θημι. " (νέο:" θέτ.ω"), από τ.ι.ς λογι.κές ρί.ζες 
-θε- και. -θη-. Στ.ουc;; π ί.νακες τ.ων συγγενών λέξεων αυτ.ής τ.ης 
οι.κογένει.ας< 1 > επι.σημαί.νοντ.αι. πολλές " κενές θέσει.ς", δηλαδή 
θέσει.ς λέξεων που δεν υπάρχουν. Σ' αυτ.ές τ.ι.ς λέξει.ς κόποι.ο 
στ.ι.γμή μπορούμε να δώσουμε ύπαρξη χρησι.μοποι.ώντ.ας τ.ες ως 
κατ.άλλ ηλους τ.εχνι. κούς όρους γι.ο τ.ην ονοματ.οδότ.ηση σημερι. νών 
νέων εννοι.ών. Φυσι.κά, θα πρόκει.τ.αι. γι.ο νεολογι.σμούςl Αλλά τ.ο 
φόβο αυτ.ό πι.στ.εύω πως θα τ.ον έχουμε πλέον ξεπεράσει. •.. 

Παράδει.γμα: Με 2ο συνθετ.ι.κό τ.ο "-θέτ.ης" και. lo συνθετ.ι.κό 
πρόθεση ή αχώρι.στ.ο μόρι.ο έχουν βρεθεί. τ.α σύνθετ.α: αποθέτ.ης, 
δι.αθέτ.ης, αναθέτ.ης, εκθέτ.ης, κατ.αθέτ.ης, συνθέτ.ης. Οι. 
ανύπαρκτ.ες - ως τ.ώρα - λέξει.ς αντ.ι.θέτ.ης, μετ.αθέτ.ης, παραθέ
τ.ης, τ.ηλεθέτ.ης, υπερθέτ.ης εί.ναι. θαυμάσι.οι. υποψήφι.οι. 

τ.εχνι.κοί. όροι. γι.ο να ανασυρθούν από τ.ην ανυπαρξί.α στ.ην ύπαρξη 
και. να αποδώσουν - κατ.άλληλε~ φυσι.κά - νέες έννοι.ες. 

Μι.ο σημαντ.ι.κή παρατ.ήρηση πάνω σ' αυτ.ή τ.η μεγάλη οι.κογένει.α 
τ.ου "θέτ.ω" εί.ναι. ότ.ι. τ.ο παθητ.ι.κό " θέτ.ομαι. " - και. κυρί.ως στ.α 
σύνθετ.ά τ.ου χρησι.μοποι.εί.τ.αι. περι.ορι.σμένα. Αντ.' αυτ.ού 
χρησι.μοποι.εί.τ.αι. τ.ο παθητ.ι.κό "τ. ί.θεμαι." και. τ.α σύνθετ.ά τ.ου. 
Ετ.σι., χρησι.μοποι.ούντ.αι. και. σήμερα τ.α ρήματ.α ανα'ι:ί.θεμαι., 
αντ.ι.τ.ί.θεμαι., αποτ.ί.θεμαι., δι.ατ.ί.θεμαι., εκτ.ί.θεμαι., επι.τ.ί.θεμαι. 
κ.ά. Τα ρήματ.α αυτ.ά, δυστ.υχώς, εί.ναι. ανύπαρκτ.α γι.ο τ.η σχολι.κή 
γραμματ.ι. κή και. άγνωστ.ο πώς να κλι.θούν από τ.ο μαθητ.ή. Κι. 
ακούγετ.αι., α ί.φνης, από μαθητ.ι. κά χεί.λη " οι. εχθροί. επι. τ.ί.θοvτ.αι." 
και. δεν ξέρουμε πώς ν' αντ.ι.δράσουμεΙ θά 'τ.αν σωστ.ό, σύμφωνα 
με τ.η σχολι.κή γραμματ.ι.κή, εμεί.ς να δι.ορθώσουμε τ.ο 
"επι. τ.ί.θοντ.αι." τ.ου μαθητ.ή με τ.ο "επι.θέτ.οντ.αι. " ; 1 [ Ευτ.υχώς, 
σήμερα υπάρχουν αξι.όλογες προτ.άσει.ς< 19> που πρέπει. να λάβει. 
σοβαρά υπόψη τ.ης η Πολι.τ.εί.α κατ.ά τ.ην αναθεώρηση τ.ης επί.σημης 
Γραμματ.ι.κής< 20>]. 

3. 2. 5 Εξοβελι.ομός ουγκεχρι.μένων λέξεων ή φράσεων 

Ενα άλλο πρόβλημα τ.ου ονοματ.οθέτ.η, αλλά και. τ.ου χρήστ.η, 
στ.η δι.ατ.ύπωση τ.ων όρων και. τ.ων ορι.σμών, εί.ναι. ο εξοβελι.ομός ή 
η απολί.θωση, από τ.η σχολι.κή Γραμματ.ι.κή, λέξεων ή φράσεων πολύ 
κοι.νών και. που μ• αυτ.όν τ.ον τ.ρόπο τ.ου συνι.στ.ατ.αι. να τ.ι.ς 
αποφεύγει.. Γι.ο παράδει.γμα, η πρόθεση " μέχρι. " εί.ναι. ανύπαρκτ.η 
γι.ο τ.η σχολι.κή Γραμματ.ι.κή, ενώ οι. λέξει.ς " κατ.ά" , " εκ (εξ) " , 
"από" , "υπό" δεν δι.δάσκοντ.αι. ως αρχαί.ες αλλά και. νέες 
προθέσει.ς. Δι.δάσκετ.αι., όμως, ότ.ι. οι. λέξει.ς αυτ.ές εί.ναι. 
" λόγι.α αχώρι.στ.α μόρι.α", ενώ φράσει.ς όπως κατ.' αρχήν, κατ.' 
ανάγκην, εξ αρχής, υπ' όψι.ν, κτ.λ. πρέπει. να χρησι.μοποι.ούντ.αι. 
ως " απολι.θώματ.α" (κατ.αρχήν, κατ.ανάγκη, εξαρχής, υπόψη, κτ.λ. ) . 

Κατ.ά τ.ην άποψή μας, εί.ναι. ακατ.ανόητ.ος ο χαρακτ.ηρι.σμός " λόγι.
ος" και. απαράδεκτ.ος ο όρος " απολί.θωμα". 

Αφού στ.ο μεγαλύτ.ερο μέρος τ.ου τ.ο ορομορφολογι.κό υπόβαθρο τ.ης 
σημερι.νής γλώσσας μας εί.ναι. κληρονομημένο από τ.ην αρχαί.α 
φάση τ.ης, τ.ί. νόημα έχει. ότ.ι. μι.ο λέξη εί.ναι. "λόγι.α" ή ένα 
μόρφημα (όπως ένα " αχώρι.στ.ο uόοι.n" \ 1=:ί.ναι. " λόγι.ο" ; Γι.ο 
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παράδει. γμα, ας πάρουμε τ.η σημερι. νή λέξη " υπομονετ.ι.κός". Οτ.αν 
τ.ο " αχώρι.στ.ο μόρι.ο" υπο- εί.ναι. λόγι.ο, τ.ο ρι.ζι. κό μόρφημα -μον
( ρήμα: μένω) εί.ναι. λόγι.ο, η παραγωγι.κή κατ.άληξη -τ-ι.κ-ός 
εί.ναι. λόγι.α, εκεί.νο τ.ο πρόσφυμα -ε- (που στ.ην αντ.ί.στ.οι.χη 
αρχαί.α λέξη ήτ.αν -η-), δηλαδή τ.ο 1/12 τ.ης λέξης, υπερι.σχύει. 
όλων τ.ων άλλων λόγι.ων συστ.ατ.ι.κών και. κάνει. τ.η λέξη "μη 
λόγι.α" ; 

Ας δούμε γι.ο μι.ο στ.ι. γμή τ.ον όρο απολί.θωμα< '- 3 > . "Τι. 
σημα ί.νει. απολί.θωμα; Σημαί.νει. κατ.' αρχην νέκρωμα (νέκρωση και. 
δι.ατ.ήρηση μετ.η μορφή πέτ.ρας) . Τα στ.οι.χεί.α, όμως, τ.ης αρχαί.ας 
φάσης τ.ης ελληνι.κής γλώσσας που ενυπάρχουν στ.η σημερι.νή εί.ναι. 
ζωντ.ανά κύτ.τ.αρα, εί.ναι. ζωντ.ανοί. ι.στ.οί. και. όχι. πέτρι.να 
κουφάρι.ο . . . ( θα έπρεπε άραγε να πούμε και. στ.ους ξένους να 
απολι.θώσουν τ.α de jure , de facto, a priori, a posteriori , ad 
hoc και. τ.όσα άλλα και. να τ.α αποδώσουν μονολεκτ.ι.κά γι.ο να 
βοηθήσουν κι. αυτ.οί. τ.α καημένα τ.α παι.δι.ά τ.ους; )" . 

3.3 Το πρόβλημα της γενι.κής αποδοχής 

Από τ.ους πι.ο σημαντ.ι.κούς συντ.ελεστ.ές γι.ο τ.ην επι.τ.υχί.α τ.ης 
ονοματ.οδοσί.ας εί.ναι. η γενι.κή αποδοχή - ή κοι.νή αποδοχή - τ.ων 
όρων από κάθε ενδι.αφερόμενο άτ.ομο μι.ας κοι.νότ.ητ.ας, σ' οποι.α
δήποτ.ε κατ.ηγορί.α κι. αν ανήκει. τ.ο άτ.ομο αυτ.ό. 

Βασι.κός στ.όχος τ.ου ονοματ.οθέτ.η θα πρέπει. να εί.ναι. η 
εξασφάλι.~η τ.ης γενι.κής αποδοχής, πραγμα που σημαί.νει. 
συνεργασι.α ανάμεσα στ.ον ονοματ.οθέτ.η και. στ.ι.ς άλλες 

κατ.ηγορί.ες, δι.αφάνει.α, ευρύτ.ητ.α πνεύματος, αμεροληψί.α, 
δι.αλλακτι.κότητ.α, δημοσι.ότ.ητ.α. Ολα αυτ.ά τ.α στ.οι.χεί.α, όμως, 
μόνο στ.η δραστ.ηρι.ότ.ητ.α και. τ.η μεθοδολογί.α τ.ης Τυποποί.ησης 
μπορούν να εξασφαλι.στ.ούν. Γι. αυτ.ό και. οι. τυnοnοι.ητ.ές εί.ναι. η 
σπουδαι.ότ.ερη, ί.σως, κατ.ηγορί.α γι.ο τ.η δημι.ουργί.α και. προώθηση 
τ.ης τ.εχνι.κής ορολογί.ας. Λέγαμε<'-> τ.ο 1987 ότ.ι. οι. τ.αλαντ.ούχοι. 
στ:ην τ.εχνι.κή ορολογί.α επι.στ.ήμονες " στην Τυnοποί.ηση" πρέπει. να 
συσπει.ρωθούν γι.ο να προωθηθεί. σωστ.ά και. να αποδώσει. τ.ο έργο 
τ.ους. Σήμερα λέμε ότ.ι. η συσπεί.ρωση πρέπει. να γί.νει. "στι.ς 
αρχές και. στι.ς δι.αδι.κασί.ες της Τυποποί.ησης" και. χτ:υπάμε ένα 
γενι.κότερο συναγερμό. 

Η δι.αδι.κασί.α γι.ο τ.η καθι.έρωση ενός προτύπου ορολογί.ας (όπως 
εξάλλου κάθε προτ.ύπου) συνοψί.ζετ.αι. στ.ι.ς ακόλουθες φάσει.ς: 

οργανι.σμός τ.υποποί.ησης (ΕΛΟΤ) 

1 
επι.τ.ροπή/ομάδα τ.υποποί.ησης ( τυποποι. ητ.ές) 

1 
Σχέδι.ο Προτ.ύπου τ.εχνι.κής ορολογί.ας 

1 
δημόσι.α κρί.ση (κάθε ενδι.αφερόμενος) 

1 
δημι.ουργί.α τ:ελι.κού κει.μένου (τ.υποποι.ητές) 

1 
έκδοση/δι.άθεση τ.ου Προτ.ύπου (ΕΛΟΤ) 

1 
εφαρμογή τ.ου προτ:ύπου (χρήστες) 



Δ.εν στ.ομοτ.άει. , όμως, εJ<εί. η δι.οδι.J<οσί.ο, αλλά ονο\(υ\(λώνετ.αι. 
δυναμι. J<ά: 

εφαρμογή τ.ου προτ.ύπου (χρήστ.ες) 

1 
επι.σήμονση προβλημάτ.ων (χρήστ.ες) 

1 
ενημέρωση τ.ου ΕΛΟΤ (χρήστ.ες) 

1 
επι.τ.ροπή/ομάδο τ.υποποί.ησης (τ.υποποι.ητ.ές) 

1. . 
ονοπροσορμογη τ.ου Προτ.υπου (τ.υποποι.ητ.ές) 

1 
επανέκδοση τ.ου Προτ.ύπου (ΕΛΟΤ) 

Η δι.οδι.κοσί.ο τ.ης τ.υποποί.ησης, μέσω τ.ης Δ.ημόσι.ος Κρί.σης, 
εγγυάτ.οι. , ον όχι. τ.ην πλήρη εξοσφάλι.ση γενι.J<ής αποδοχής, 
τ.η συναί.νεση τ.ων ενδι.οφερομένων. Υπάρχει. όμως η προϋπόθεση: 
ότ.ι. ο κάθε ενδι.οφερόμενος, ον έχει. τ.ε\(μηρι.wμένη οντ.ί.ρρηση θα 
πρέπει. να κάμει. τ.ον κόπο να ενημερώσει. τ.ον ΕΛΟΤ. Αλλι.ώς η μη 
έκφραση οντ.ί.ρρησης σημοί.νει. συμφwνί.α, ή τ.ουλάχι.-στ.ον ανοχή, 
γεγονός που δεν ποροβλάπτ.ει. τ.η συνοί.νεση. 

Σήμερα, με τ.η λει. τ.ουργ ί.ο τ.ης ΕΛΕΤΟ< 2 "'>, υπάρχουν ευρύτ.ερες 
δυνοτ.ότ.ητ.ες αξι.οποί.ησης εργασι.ών ορολογί.ος οπό επι.τ.ροπές και. 
ομάδες ονοματ.οθετ.ών όχι. μόνο τ.ου ΕΛΟΤ αλλά J<οι. άλλων φορέων. 
Αρκεί. ουτ.ά τ.ο συλλογι.κά όργανο να πληρούν ορι.σμένες ονογκοί.ες 
προϋποθέσει.ς ανάμεσα στ.ι.ς οποί.ες J<υρί.ορχο ρόλο έχει. η τ.ήρηση 
δι.αδι.κασι.ών ανάλογων με τ.ι.ς δι.αδι.1(ασί.ες τ.ης τ.υποποί.ησης< 2 "'>. 

4. ΤΟ ΠΡΟΒΛΒΜΑ ΤΟΥ ΧΡΒΣΤΒ 

Η πλευρά τ.ων προβλημάτ.ων τ.ου 
έκφραση και. δι.οτ.ύπwση τ.εχνι.κών 
προβλήμοτ.ο τ.ου χρήστ.η. 

ονομοτ.οθέτ.η 
"Κει.μένων 

που αφορά τ.ην 
οποτ.ελούν και. 

Το πρόβλημα τ.ου χ~ήστ.η, όπως ουτ.ό δι.οτ.υπώθηJ<ε στ.ο Κεφ. 1, 
παύει. να υφί.στ.οτ.οι. οτ.ον "δουλέψει." ο ονομοτ.οθέτ.ης "Και. τ.ο 
οποτ.ελέσμοτ.ά τ.ου \(Οτ.αστ.ούν δι.οθέσι.μα σε "Κάθε ενδι.οφερόμενο. 
Οτ.αν δηλαδή, σε κάθε τ.ομέο, θα έχουν εJ<δοθεί. λεξι.λόγι.α 
ει.δι.\(ής ορολογί.ας που να περι.έχουν τ.ους όρους, αλλά J<Οι. τ.ους 
ορι.σμούς τ.ους, όπως έχει. γ ί.νει. γι.ο "Κόποι.ους τ.ομεί.ς όπου έχουν 
εJ<δοθεί. Πρότ.υπα ΕΛΟΤ, "Και. κάθε ανάγ"Κη γι.ο τ.εχνι.κή ορολογί.α 
που θα οναφύετ.αι. θα πρέπει. να φτ.άνει. όσο τ.ο δυνατ.όν 
γρηγορότ.ερο στ.ι.ς επι.τ.ροπές/ομάδες τ.ων τ.υποποι.ητ.ών (ΕΛΟΤ) "Και. 
γενι."Κότ.ερα τ.ων ονοματ.οθετ.ών ( ΕΛΕΤΟ), να προγρομμοτ.ί.ζετ.αι. J<οι. 
να προωθεί.τ.αι.. Αλλι.ώς, δεν θα προλαβαί.νουμε τ.ην ει.σροή ξένων 
όρων με τ.α γνwστ.ά επα"Κόλουθο. 

ΣΒΜΕΙΩΣΒ - Εδώ οκρι.βώς εί.χομε "Κάμε ι.< 1 > μι.ο πρότ.αση γι.ο τ.ο 
ελληνι.κό μετ.οφραστ.ι.κό τ.μήμο τ.ης ΕΟΚ, που μετ.αφράζει. όλα τ.α 
επί.σημα κεί.μενα τ.ης ΕΟΚ στ.α ελληνι.κά 'Και. παί.ζει. πολύ συχνά 
"Και. τ.ο ρόλο τ.ου ονομοτ.οθέτ.η, παράγοντ.ος όρους πολλοί. από τ.ους 
οποί.ους δεν εί.νοι. γεν ι."Κά οποδε"Κτ.οί. οπό τ.ους ενδι.οφερομένους 
τ.ου σχετ.ι.κού τ.ομέα στ.ην Ελλάδα: Να J<οθι.ερωθεί. επεί.γουσα 
δι.αδι.κασί.α, ώστ.ε οι. προτ.ει.νόμενοι. νέοι. όροι. τ.ου μετ.αφραστ.ι.κού 
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τ.ης ΕΟΚ να περνούν από δημόσι.α φί.ση 1<αι. ύστ.ερα να 1<αθι.ερώ
νοντ.αι.. Ετ.σι. , θα πάψουμε να προβάλλουμε δι.εθνώς, αν μη τ.ι. 
χει.ρότ.ερο, τ.ην ασυνεννοησί.α μας με τ.ο να χρησι.μοποι.ούμε στ.ην 
ΕΟΚ όρους που δεν έχουν γί.νει. γενι. 1<ά αποδε1<τ.οί. μέσα στ.ην 
Ελλάδα! Β πρότ.αση αυτ.ή εξα1<ολουθεί. να ι.σχύει. 1<αι. τ.ώρα με τ.ι.ς 
σημερι.νές δυνατ.ότ.ητ.ες. 

5. ΤΟ ΠΡΟΒΛΒΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ 

Β 1<αθι.έρωση γενι.1<ά αποδε1<τ.ής ελληνι.1<ής τ.εχνι.1<ής ορολογί.ας, 
αλλά 1<αι. 1<οι.νής ορολογί.ας, 1<αι. ο περι.ορι.σμός τ.ων ξενόγλωσσων 
όρων στ.ην επαγγελματ.ι.1<ή αλλά 1<αι. στ.ην 1<αθημερι.νή επ ι.1<ο ι.νωνί.α 
δι.ευ1<ολύνει. τ.ην 1<ατ.ανόηση, ανεβάζει. ποι.οτ.ι.1<ά τ.ο επ ί. πεδο τ.ης 
γλώσσας 1<αι. συντ.ελεί. σε σημαντ.ι.1<ή ανάπτ.υξή τ.ης αλλά και. 
τ.αυτ.όχρονα στ.η δι.ατ.ήρηση τ.ου χαρα1<τ.ήρα τ.ης. 

Μόνο έτ.σι. θα λυθεί. τ.ο πρόβλημα τ.ου απλού έλληνα πολί.-τ;-η,_ 
τ.ου γενι.κού κοι.νού. Ετ.σι. , τ.ο εκπαι.δευτ.ι.κό, τ.ο επι.μορφwτ.ι.1<0 η 
ψυχαγωγι.1<ό βι.βλί.ο, ο ημερήσι.ος -Και. ο περ ι. οδι. 1<ός τ.ύπος 1<αι. 
γενι.κά τ.α μέσα μαζι.1<ής ενημέρωσης θα εί.ναι. πραγματ.ι.1<ά 
ελληνόγλωσσα 1<αι. 1<ατ.ά συνέπει.α θα πλησι.άσουν τ.ον έλληνα 
αναγνώστ.η. 

6. ΤΟ ΠΡΟΒΛΒΜΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΟΥ 

Οπwς προαναφέρθη1<ε, ο γλωσσολόγος ήτ.αν ως τ.ώρα ουσι.αστ.ι.1<ά 
αμέτ.οχος στ.ην όλη δι.αδι.1<ασί.α τ.ης ανάπτ.υξης, προώθησης 1<αι. 
1<αθι.έρωσης τ.εχνι.1<ής ορολογί.ας στ.α δι.άφορα π εδί.α γνώσης που 
εί.ναι. ξένα προς αυτ.όν. Αυτ.ό δεν σημαί.νει. ότ.ι. πρέπει. να 
εξακολουθήσει. να μένει. αμέτ.οχος. Μπορεί. να παί.ξει. σημαντ.ι.1<ό
τ.ατ.ο ρόλο, αν σκύψε ι. λί.γο από τ.ο βάθρο τ.ης επι.στ.ήμης τ.ου 1<αι. 
βοηθήσει. στ.ην εφαρμογή τ.ης. Αν ενημερώσει. και. εφοδι.άσει. 
1<ατάλληλα τους ονοματοθέτες. Πέρα από τα Πρότ.υπα τ.ων αρχών 
της ορολογ ί.ας< :ι. 0 > • < :ι.:ι. > • < :ι. 2 > οι. ονοματοθέτ.ες χρει.άζονται. 1<αι. 

άλλα ει.δι. 1<ότερα βοηθήματα που μπορεί. να τ.α αναπτ.ύξει. ο 
γλωσσολόγος 1<αι. να τα θέσει. στη δι.άθεσή τους με τ.η μορφή 
μεθοδι. 1<ής εφαρμογής. 

Ο γλωσσολόγος μπορεί. να δημι.ουργήσει., σε συνδυασμό 1<αι. με 
το υπόβαθρο που θα προσφέρει. το σχολεί.ο, μι.ο αξι.όλογη 1<ατη
γορί.α ονοματοθετών που θα δουλεύουν με γλωσσολογι.1<ά φι.τήρι.α. 
Αυτό εί.ναι. εφι.1<τό, ενώ τ.ο αντ.ί.θετο, δηλαδή η ενημέρωση σε 
βάθος του γλωσσολόγου στα επι.στημονι.1<ά 1<αι. τ.εχνι.1<ά θέματα των 
άλλων κλάδων, ώστ.ε να συμβάλει. ουσι.αστ.ι.1<ά στην τεχνι.Ι<ή ορολο
γί.α τους, 1<ατά τη γνώμη μας εί.ναι. ανεδαφι.1<ό. 

Με την πι.οπάνω άποψή μας προσδι.ορί.ζουμε ποι.ος 1<ατά τη 
γνώμη μας εί.ναι. ο σπουδαι.ότερος ρόλος του γλωσσολόγου στην 
υπόθεση τ.ης τ.εχνι.1<ής ορολογί.ας 1<αι. δεν θέλουμε να μει.ώσουμε 
καθόλου τ.ην πολύτι.μη γνωμοδοτι.1<ή προσφορά ορι.σμένων γλωσσο
λόγων, εξαι.ρέσεων, που εί.ναι. μέλη επι.τροπών 1<αι. ομάδων 
ε1<πόνηοης τεχνι.κής ορολογί.ας και. που δι.α1<ρί.νονται. γι.ο το 
ι.δι.αί.τερο ενδι.αφέρον τους να εμβαθύνουν στ.η γνώση τομέων 
ξένων προς την επι.στ.ήμη τους, ούτε θέλουμε να αγνοήσουμε τη 
σπουδαι.ότητα τ.ων παρατη-ρήσεων ενός γλωσσολόγου επ ί. ενός 
1<ει.μένου τεχνι.1<ής ορολογί.ας στη φάση της ~ημόσι.ας Κρί.σης. 



Ο γλωσσολόγος έχει. απέναντ.ί. τ.ου ένα ορολογικό υλι.κό που 
εμφανί.ζε ι. ι.δι.ομορφί.ες έναντ.ι. τ.οu γενικού γλωσσι.κού υλικού τ.ης 
ελληνικής γλώσσας. Ιδι.αί.τ.ερες ανάγκες και. απαι.τ.ήσει.ς και. κατ.ά 
συνέπεια ι.δι.αί.τ.ερη αντ.ι.μετ.ώπι.ση. Ευρύ πεδί.ο έρευνας με 
επεί.γουσες ανάγκες ανάπτ.υξης μεθόδων εφαρμογής. 

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Λεδομένου ότ.ι. στ.ι.ς προτ.άσει.ς τ.ου Ενημερωτ.ι.κού Σημει.ώμα
τ.ος< 1> προς τ.ον Α. Τρί.τ.ση δι.νότ.αν κεντ.ρι.κός ρόλος στ.ον ΕΛΟΤ, 
αντ.ί.γραφο τ.ου πι.οπάνω Σημει.ώματ.ος δι.αβί.βασα και. στ.ον ΕΛΟΤ. 

Η εκτ.ενέστ.ερη επεξεργασί.α τ.ων αρχι.κών προτ.άσεων οδήγησε 
στ.ην εκπόνηση προμελέτ.ης< 17> γι.ο συγκεκρι.μένη πραγμάτωση 
τ.ους. Την προμελέτ.η αυτ.ή, με τ.ον τ.ί.τ.λο "Σύστ.ημα Εκπόνησης, 
Τυποποί.ησης και. Καθιέρωσης Ελληνικής Τεχνικής Ορολογί.ας" και. 
τ.ο αρκτ.ι.κόλεξο ΣΕΤΥΚΒΤΟ, υπέβαλα στ.ον ΕΛΟΤ στ.ι.ς 7.1.1988 με 
ανακοί.νωση στ.ον Α. Τρί.τ.ση και. αργότ.ερα { 2. 8. 88) στ.ο διάδοχό 
τ.ου στ.ο Υποuργεί.ο Παι.δεί.ας κ. Γ. Παπανδρέου. 

α. Οι. αρχι.κές προτ.άσει.ς ήτ.αν ένα προσκλητ.ήρι.ο που 
απευθυνότ.αν: 

στ.ην εκπαί.δευση: ώστ.ε τ.ο σχολεί.ο 

στ.ον ΕΛΟΤ: 

στ.ους 

ονοματ.σθέτ.ες: 

- να ανοί.ξει. τ.ους γλωσσικούς 
μαθητ.ή και. να τ.ον βοηθήσει. 
συνει.δητ.οποι.ημένη γνώση τ.ης 
ελληνι.κής γλώσσας, 

ορί.ζοντ.ες τ.οu 
να αποκτ.ήσει. 

συνέχει.ας τ.ης 

- να διδάξει. τ.ι.ς αρχαί.ες ρί.ζες που πάνω τ.ους 
στ.ηρί.ζοντ.αι. οι. σημερι.νοί. όροι. μας {κοινοί. 
και. τ.εχνι.κοί.) με σεβασμό και. πληρότ.ητ.α, 

να διδάξει. τ.ην παραγωγή, 
τ.ι.ς βασικές αρχές γι.ο τ.ο 
τ.εχνι.κής ορολογί.ας και. 

τ.η σύνθεση και. 
σχηματ.ι.σμό τ.ης 

- να διδάξει. τ.ι.ς σημαντ.ι.κές οι.κογένει.ες 
λέξεων που . απαρτ.ί.ζουν τ.ο γλωσσικό μας 
πλούτ.ο, 

να δραστ.ηρι.οποι.ηθεί. εντ.ονότ.ερα προς τ.ην 
κατ.εύθυνση τ.ης τ.εχνι.κής ορολογί.ας. 
Να δημιουργήσει. Υπηρεσί.α Τεχνικής Ορσλο
γί.ας γι.ο τ.ο συντ.ονι.σμό και. τ.η γρήγορη 
προώθηση τ.οu έργου τ.ων τ.εχνι.κών επι.τ.ροπών 
τ.ου {τ.υπσποι.ητ.ών) στ.ην τ.υποποί.ηση και. 
καθιέρωση τ.εχνι.κής ορολογί.ας, 

να συσπει.ρωθούν γύρω από τ.ον ΕΛΟΤ, ώστ.ε με 

ενι.σχuμένη κοι.νή προσπάθεια να προωθηθεί. η 
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τεχνLκή ορολογί.α μέσω της καθLεpωμένης 
πλέον δLαδLκασί.ας της εθνLκής τυποποί.ησης, 

στ.ους χρήστ.ες καL 
στ.ο ευρύ κοL νό: 

να συνεLδητοποLήσουν το ρόλο της τυποποί.η-
σης γενLκά, καL εLδLκότερα στην τεχνt.κή 

ορολογ ί.α, καL ν' αρχ ί.σουν όσοL δεν 
άρχLσαν - να χρησLμοποLούν τα αποτελέσματά 
της καL να επωφελούνταL από αυτά. Τους 
δί.νεταL η δυνατότητα να αποκομί.ζουν σημα
ντLκή πληροφόρηση από τον ΕΛΟΤ, αλλά καL η 
ευκαLρί.α να ακουστούν καL oL δLκές τους 
απόψεLς, καL τέλος 

στ.ους 

γλωσσολόγους: 
να συνεργαστούν καL να 

πολύτLμη βοήθεLά τους 
καL στον ΕΛΟΤ. 

β. ΣΒΤΥΚΕΤΟ: 

προσφέρουν την 

στους τυποποL ητ.ές 

ΣχέδLο συγκεχpLμένης πραγμάτωσης 
τ.ων αρχLκών προτάσεων 

Το ΣΕΤΥΚΕΤΟ, που ~πως προαναφέρθηκε προέκυψε από την 
επεξεργασί.α των αρχLκων προτάσεων, ήταν ΣχέδLο-Προμελέτη 
συγκεχpLμένης υλοποί.ησης που θα μπορούσε να έχεL εφαρμοστεί. 
από το 1988 καL προέβλεπε: 

κεντ.ρLκό ρόλο 
γLα τον ΕΛΟ'r 

γLα το~ς φορεί.ς 
τεχνLκης ορολο

γί.ας 

. α. Με τη δημLουργί.α στον ΕΛΟΤ της Υπηρεσί.ας 
ΤεχνLκής Ορολογί.ας (ΥΤΟ) που θα ανελάμβανε 
τη λεLτουργί.α καL γραμματεLακή υποστήρLξη 
του ΣΕΤΥΚΕΤΟ, 

β. με . τη λεL τουργ ί.α με ευθύνη του ΕΛΟΤ της 
ΕθνLκής ΣυντονLστLκής ΕπLτ.ροπής ΤεχνLκής 
Ορολογί.ας (ΕΣΕΤΟ) αποτελούμενης από δύο 
εLδLκούς στην ΤεχνLκή Ορολογί.α, ένα 
γλωσσολόγο καL ένα θετLκό επLστήμονα, καL 
από 11 μέλη-εκπροσώπους δLάφορων συλλογL
κών φορέων καL επLστημονLκών ενώσεων (ΕΕΦ, 
ΕΕΧ, ΕΜΕ, ΤΕΕ, ΒLομηχαν ί.α κ.ά.) καL 

γ. με την εLδLκή ενεργοποί.ηση των τεχνLκών 
ε π L τροπών καL ομάδων εργασ ί.ας του γLα την 
ορολογί.α. 

ΥποχρεωτLκή συγκρότηση καL λεLτουργί.α 

μόνLμων ΕπLτ.ροπών ΤεχνLκής Ορολογί.ας ( ΕΤΟ) 
ή μόνLμων ΚλαδLκών ΕπLτ.ροπών ΤεχνLκής 
Ορολογί.ας ( ΚΒΤΟ) , με προβλεπόμενη σύνθεση 
καL αρμοδLότητες, OL οποί.ες θα συντονί.ζο
νταν από την ΕΣΕΤΟ. 

γLα την Ακαδημί.α 

( Γραφ. Ορολογ ί.ας) 
Συμμετοχή στο σύστημα καL συνεργασί.α ως 
Υπηρεσί.α καL ως φορέας ορολογί.ας. 

γLα το ΠαLδαγω
γL κό Ινστ.Lτούτο 

( ΥΠΕΠθ) 

Συμμετοχή στο σύστημα καL συνεργασί.α wς 
Υπηρεσί.α καL wς φορέας ορολογί.ας. 



γι.α τ.ο μετ.αφρα

στ.ι. κό τ.ηι;; ΕΟΚ 
Συμμετ.οχή στ.ο σύστημα καL συνεργασί.α ως 
Υnηρεσί.α KOL ως φορέας ορολογί.αι;;. 

γ. Τι. nροτ.εί.νουμε σήμερα 

Εκτ.Lμώντ.αι;; τ.α γεγονότ.α 
μπορούμε να πούμε ότ.L: 

που μεσολάβησαν μέχρL σήμερα 

OL αρχι.κέι;; προτ.άσει.c;;, που έτ.υχαν ευμενών σχολί.ων από τ.ον 
Α. Τρί.τση καL στ.η συνέχεLα μορφοποLήθηκαν στο συγκεκρLμένο 
πραγματοποLήσLμο σύστ.ημα ΣΕΤΥΚΕΤΟ, γLα τ.ο οποί.ο KOL ο 
δι.άδοχος Υπουργός εξέφρασε τ.Lς "ευχαρLστ.ί.ες" τ.ου, τ.ελι.κά 
δεν ευδοκί.μησαν. 

0 ΕΛΟΤ στ.άθηκε άτ.ολμοι;; KOL εξακολουθεί. γι.ο χρόνι.α va 
παραμένει., γι.ο δι.άφορους λόγους, αδύναμος και. δεν 
προχώρησε στ.ι.ς απαραί.τητ.ες ενέργει.ες γLα τ.ην εγκαθί.δρυση 
τ.ου ΣΕΤΥΚΕΤΟ ή ενός ανάλογου ~υστ.ήματ.ος, ενώ ήτ.αν ο πλέον 
ενδεδει.γμένοι;; Οργανι.σμόι;; γLα να κάμει. κάτ.ι. τ.έτ.οι.ο. 

Οιίτ.ε η Ακαδημί.α ούτ.ε τ.ο Υnουργεί.ο Παι.δεί.αι;; μπόρεσαν να 
αναλάβουν παρόμοι.α πρωτ.οβουλί.α. Η πρώτ.η έχει. επι.τ.ελέσει. 
παραγωγι.κό έργο ως όργανο εκπόνησης ορολογί.ας (Γραφεί.ο 
Επι.στ.ημονι.κής Ορολογί.ας καL Νεολογι.σμών), ενώ τ.ο δεύτ.ερο 
(Παι.δαγωγι.κό Ινστ.ι.τ.ούτ.ο) εκδήλωσε πρόσφατα συντ.ονι.στ.ι.κή 
δραστ.ηρι.ότ.ητ.α, η οποί.ο όμως - κατ.ά τ.η γνώμη μας επει.δή 
στ.ερε ί. τ.αι. θεσμοθέτ.ησης, υποδομής και. πόρων - δεν μπόρεσε 
να παί.ξει. τ.έτ.οι.ο ρόλο. 

Αξι.όλογη ήτ.αν η συντ.ονι.στ.ι.κή πρωτ.οβουλί.α τ.ης καrο< 21 > τ.ης 
οποί.ας, όμως, η εμβέλει.α εί.ναι. ακόμα μι.κρή (σε πέντ.ε 
επι.τ.ροπές/ομάδες), ενώ η πρωτ.οβουλί.α της MEno< 22> δεν 
βρήκε αντ.απόκρι.ση. 

Κόποι.ο στ.ι.γμή, τ.ο Νοέμβρη του 1990, φάνηκε ότ.ι. η περί.οδος 
ηρεμί.αι;; τ.ης Πολι.τ.εί.ας τ.έλει.ωσε. Με απόφαση τ.ης ΓΓΕΤ 
συγκροτ.ήθηκε η 12μελής Ομάδα "Απόδοση Ορολογί.αι;;" με 
συντ.ονι.στ.ή τ.ον Καθηγητ.ή κ. θ. Τάσι.ο και. με εντ.ολή, εντ.ός 
τ.ετ.ράμηνης προθεσμί.ας, να δι.ερευνήσει. τ.ην υπάρχουσα 
κατ.άστ.αση και. να μελετ.ήσει. και. σχεδι.άσει. Συντ.ονι.σμένο 
Ερευνητ.ι.κό Πρόγραμμα (ΣΠ) με θέμα τ.ην "Απόδοση Ορολογί.ας" 
σε εθνι.κή κλί.μακα. 

Η Ομάδα εργάστ.ηκε με ζήλο και. ολοκλήρωσε το έργο τ.ης τ.ο 

Μάρτ.ι.ο 1991 συνέτ.αξε δε KOL υπέβαλε στ.η ΓΓΕΤ (Μάι.οι;; 1991) 
τ.ην Τελι.κή Εκθεσή τ.ης< 18>, που περι.λαμβάνεL: 

Ανάλυση τ.ης υπάρχουσας κατάστ.ασης με λεπτομερή κατ.άλογο 
οργάνων και. εργασι.ών ορολογί.ας 
Τους σκοnούι;; και. τ.ους στ.όχουι;; του υπό μελέτ.η ΣΠ 

• Το θεματ.ολόγι.ο τ.ου ΣΠ 
• Τα μέσα τ.ου ΣΠ KOL 

Τη συνLστ.ώμενη στ.ρατ.ηγι.κή. 
Εκτ.οτ.ε η ΠολLτ.εί.a βρί.σκετ.αι. KOL πάλι. σε nερί.οδο ηρεμί.αι;; 
η οποί.ο εί.νaι. άγνωστ.ο πόσο θα δι.αρκέσει. . 

Η κι.νητ.ι.κότ.ητ.a, όμως, των ανθρώπων τ.ηι;; ορολογί.αι;;, μερι.κο ί. 
από τ.ουι;; οποί.ους έχουν κατ.ά και.ρούς κάμει. αξι.όλογες 
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ατ.ομL κές προτ.άσεLς καL προσπάθεLες όπως π. Χ· OL Σ. 
ΖΙ.Lάμεσης< 24> καL Β. Α. ΦLλόπουλος< 2 " > - δεν ακολούθησε τ.ην 
ί.δLα δLαδρομή. OL ανησυχί.ες τ.ους κορυφώθηκαν ακολουθώντας 
τ.ην πί.εση τ.ων αναγκών, σε κλαδLκή, σε εθνLκή καL πολύ 
περLσσότ.ερο σε ευρωηαLκή κλί.μακα. ~εν έμενε παρά η αpχLκή 
προσέγγLση μετ.οξύ τ.ους yLa μLα συντ.ονLσμένη εκκί.νηση. 

Μετ.ά τ.ην επLτ.υχημένη Εκδήλωση τ.ου ΓαλλLκού Ινστ.Lτ.ούτ.ου " Τα 
εργαλεί.α τ.ου μετ.αφραστ.ή" (10-15/2/1992), που έφερε γLα μLα 
ακόμη φορά στ.ο τ.ραπέζL τ.ων συζητήσεων τ.ο πρόβλημα τ.ης 
ελληνLκής ορολογί.ας, με ατομLκή πρωτ.οβουλί.α της Μ.Καρδούλη 
( ΙόνLο ΠανεπLστ.ήμLο) πραγματ.οποLήθηκε η - LστορLκή πλέον -
ΣΥΝΑΝΤΒΣΒ ΤΟΥ "ΑΣΤΕΡΟΣ" ( 14. 4. 9 2) < 26> που αποτέλεσε τ.ην 
αφετ.ηρί.α τ.ων εξελί.ξεων γLα τ.ην ί.δρυση (8.07. 92) τ.ης 

ΕλληνLκής ΕταLρεί.ας Ορολογί.ας ( ΕΛΕΤΟ), η παρουσί.αση τ.ης 
οποί.ας γί.νετ.αL σε χωpLστ.ή ΟμLλί.α< 27 > . 

Κλεί.νοντ.ας, συνοψί.ζουμε τ.η σημερLνή μας Πρόταση στ.ην 
ακόλουθη δLαπί.στ.ωση καL παρότρυνση: 

Με :ην ΕΛΕΤΟ υπάρχ~υν nLα θεσμLκό πλαί.σLο καL 
οργανωση που εί.ναL συγχρονα, ευέλLκτ.α καL εξελLκτLκά 
καL εξασφαλί.ζεταL η δυνατ.ότητ.α αξLοποί.ησης κάθε 
υπάρχοντος οργάνου ορολογί.ας, αλλά καL η απερLόρLστ.η 
δυνατ.ότ.ητ.α δημLουργί.ας νέων οργάνων γLα κάθε νέο 
τομέα. Δεν μένεL παρά η συσπεί.ρωση όλων τ.ων 
ενδLαφερομένων γύρω από τ.ην ΕΛΕΤΟ. 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

ΓΓΕΤ ΓενLκή Γραμματ.εί.α Ερευνας καL Τεχνολογί.ας 

ΕΕΦ 

ΕΕΧ 

ΕΛΕΤΟ 

. ΕΛΚΕΠΑ 

ΕΛΟΤ 

ΕΜΕ 

ΕΤ-1 

ΜΕΠΟ 
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Ενωση Ελλήνων ΦυσLκών 

Ενωση Ελλήyων ΧημLκών 

ΕλληνLκή Ετ.αLρεί.α Ορολογί.ας (ΕπLστ.ημονLκό σωματ.ε ί.ο 
yLa τ.ην ορολογί.α) 

ΕλληνLκό Κέντ.ρο ΠαραγωγLκότ.ητ.ας 

ΕλληνLκός ΟργανLσμός Τυποποί.ησης 

ΕλληνLκή Μαθηματ.Lκή Ετ.αLρεί.α 

ΕλληνLκή Τηλεόραση 1 (Το lo ΚανάλL τ.ης ΕλληνLκής 
ΡαδLοφωνί.ας καL Τηλεόρασης) 

ΜόνLμη ΕηLτ.ροπή Ορολογί.ας (λεLτουργεί. με ευθύνη τ.ου 
ΠΣΜ1-Η) 



ΗΟΤΟ 

ΟΕΔΒ 

ΟΤΕ 

ΜόνLμη Ομάδα ΤηλεnLΚΟLνωνLα~ής ΟρολογLας (Ομάδα 
ΕργασLας της αντLnροσωnευτLκης εθνLκής ΤεχνLκής 
ΕnLτροnής " Τηλεn LΚΟLνωνLες" ΤΕ-Τ - αρμόδ Lα γLα 
την ελληνLκή τηλεnLΚΟLνωνLακή ορολογLα. Η ΤΕ-Τ καL 
OL Ομάδες ΕργασLας της αποτελούν τα εnLσημα όργανα 
της ελληνLκής τηλεnLΚΟLνωνLακής τυnοnοLησης καL 
λεLτουργούν με την ευθύνη του ΟΤΕ, σε συνεργασLα με 
τον ΕΛΟΤ). 

ΟργανLσμός Εκδόσεως ~LδακτLκών ΒLβλLων 

ΟργανLσμός ΤηλεnLΚΟLνωνLών Ελλάδος 

ΣΕΤΎΚΕΤΟ Σύστημα Εκπόνησης, ΤυnοποLησης καL 
ΕλληνLκής ΤεχνLκής ΟρολογLας 

ΚαθLέρωσης 

ΣΠ ΣυντονLσμένο ΕρευνητLκό Πρόγραμμα 

ΤΕ2/ΟΕ5 Ομάδα ΕργασLας " Ηχομόνωση" (Ομάδα ΕργασLας 5 της 
αντLnροσωnευτLκής εθνLκής ΤεχνLκής ΕnLτροπής 
"ΠερLβάλλον" - ΤΕ2 αρμόδLα γLα την ελληνLκή 
τυnοnοLηση καL ορολογLα ακουστLκής. Η ΤΕ2 καL OL 
Ομάδες ΕργασLας της αποτελούν τα επLσημα όργανα της 
ελληνLκής τυποποLησης γLα το nερLβάλλον καL 
λεLτουργούν με την ευθύνη του ΕΛΟΤ). 

ΤΕ21 ΑντLnροσωnευτLκή εθνLκή ΤεχνLκή ΕπLτροnή "Αρχές 
ΤεχνLκής ΟρολογLας" . Η ΤΕ21 καL OL Ομάδες ΕργασLας 
της αποτελούν τα εnLσημα όργανα της ελληνLκής 
τυnοnοLησης των αρχών καL μεθόδων της ΤεχνLκής 
ΟρολογLας καL λεLτουργούν με την ευθύνη του ΤΕΕ, σε 
συνεργασLα με τον ΕΛΟΤ. 

ΤΕ48/ΟΕ1 Ομάδα ΕργασLας "ΟρολογLα ΠληροφορLκής" ( Ομάδα 
ΕργασLας 1 της αντLnροσωnευτLκής εθνLκής ΤεχνLκής 
ΕnLτροnής "ΒλεκτρονLκή ΕnεξεργασLα ΠληροφορLών" 
- ΤΒ48 αρμόδLο γLο την ελληνLκή ορολογLα 
nληροφορLκής. Η ΤΕ48 καL OL Ομάδες ΕργασLας της 
αποτελούν τα εnLσημα όργανα της ελληνLκής 
τυnοnοLησης nληροφορLκής καL λεLτουργούν με την 
ευθύνη του ΕΛΚΕΠΑ, σε συνεργασLα με τον ΕΛΟΤ. 

ΤΕΕ ΤεχνLκό ΕnLμελητήρLΟ Ελλάδας 

ΥΠΕΠΘ ΥnουργεLο ΕθνLκής ΠαLδεLας καL θρησκευμάτων 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

1. Βαλεοντής κ. " Προβλήματα της τεχνLκής ορολογLας" , 
ΕνημερωτLκό ΣημεLωμα γLα τον Υπουργό ΠαLδεLας Α.ΤρLτση, 
11-9-1987 

2. Ελληνι.κό Πρότ.υnο ΕΛΟΤ 996. 09-1991 " ΕnεξεργασLα Πληροφο
ρLών - ΛεξLλόγLο - Μέρος 9 : ΕnLκοι.νωνLο δεδομένων" 
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3. Βαλεοντήc; κ. , Δι.άμεσηc; Σ. , Κάβουρα<; Ι. , Μπακόλαc; Δ. , 
Μπαλτά Χ., Παναγι.ωτ.άκοc; Δ. - "Τρί.γλωσση Ορολογί.α Πληρο
φορι. κής", Αθήνα, ΕΛΚΕΠΑ, 1991 

4. ΜΟΤΟ - "Ενι.αί.ο Λεξι.λόγι.ο Τηλεπι.κοι.νωνι.ακής Ορολογί.ας" -
Εκδοση 3η, Αθήνα, ΟΤΕ, Ιούνι.ος 1992 

5. Ελληνι.κό Πρότυπο ΕΛΟΤ 996. 01 " Επεξεργασί.α Πληροφορι.ών -
Λεξι.λόγι.ο - Μέρος 1 : θεμελι.ώδει.ς Οροι." , Αθήνα, ΕΛΟΤ, 
1991 

6. Ελληνι.κό Πρότυπο ΕΛΟΤ 263. 01 "Ακουστ.ι. κή - Ορολογί.α -
Μέρος 1 Ταλαντ.ώσει. ς, δονήσει. ς, ήχος, μη χα νι. κός 
κλονι.σμόc;", Αθήνα, ΕΛΟΤ, 1991 

7. International Standard ISO/R 704 - "Naming principles" 

8. International Standard ISO/R 1087 
Termi nol ogy" 

"Vocabul ary of 

9. International Standard I SO 704 - "Principles and me
thods of terminol ogy " 

1 Ο. Ελληνι.κό Πρότυπο ΕΛΟΤ 402 - "Αρχές Ονοματ.οδοσί.ας 

11. Βλληνι.κό Πρότυπο ΕΛΟΤ 561 -" Λεξι.λόγι.ο Ορολογί.ας" 

12. Σχέδι.ο Ελληνι.κού Προτύπου ΕΛΟΤ 402 - " Αρχές "Και. μέθοδοι. 
Ορολογί.ας" 

13. Βαλεοντής Κ. - " Ανάλυση τ.ων βασι.κών αρχών τ.ης Τεχνι.κής 
Ορολογί.ας" - Αθήνα, ΕΛΟΤ, 1988 

14. Βαλεοντής κ. "Απόψει.ς γι.ο τ.ο σημερι.νό 
πρόβλημα" ( Ανοι.χτ.ή επι.στ.ολή στ.ον Υπουργό 
Αντ.ώνη Τρ ί.τ.ση), Αθήνα, Φεβρουάρι.ος 1987 

γλωσσι.κό 
Παι.δε ί.ας 

15. Βαλεοντήc; κ. - "Συστ.ηματ.ι. 'Κό εννοι.ολογι. κό υπόβαθρο τ.ης 
ορολογ ί.ας Ακουστ.ι. κής" , Πρακτ.ι. κά τ.ου Συνεδρ ί.ου "Ακουστ.ι.
'Κή-86 " τ.ης Ελληνι.'Κής Α'Κουστ.ι.κής Ετ.αι.ρεί.ας - Αθήνα 7-8 
Νοεμβρί.ου 1986 

16. Βαλεοντήc; κ. 'Ή Μόνι. μη ?μάδα Τηλεπι.κοι.νωνι.ακής 
Ορολογ ί.ας (ΜΟΤΟ) και. η γενι.κοτ.ερη συμβολή τ.ης στ.ην 
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