
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΟΛα"ΙΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΓΡΜΕΙΟΥ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

Ιωάννης Ρtντζος 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Στο κεί.μενο αυτό παρουσιάζονται οι ερyασLες ελληνόγλωσσης 

ορολογικής τεκμηρLι.ισης που γί.νονται, από τη στιγμή της ένταξης της Ελλάδας 

(1981) στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, στο Γραφεί.ο ΟρολογLας του Ευρuπαϊκού 

Κοι νοβουλί.ου . Γί.νεται λόγος για τις εκδόσεις που πραγματοποίησε το ΓραφεLο 
ΟρολογLας (βεματικtς ορολογικtς συλλογtς, γλι.ισσάρια και περιοδικά) και 

περιγράφονται οι μtθοδοι τεκμηρLι.ισης και διάδοσης της ορολογί.ας με 

παραδοσιακtς τεχνικές και με τη βοήθεια πληροφορικού συστήματος που 

εγκαταστάθηκε πρόσφατα στη Διεύθυνση Μετάφρασης και ΟρολογLας του ΕυρuπαΙκού 

ΚοινοβουλLου. ] 

[ LA TERMINOLOGIE ΟΕ LANGUE GRECQUE AU PARLEMENT EUROPEEN - LES TRAVAUX ου 

BUREAU ΟΕ TERMINOLOGIE. Introduct1on aux traνaux de documentat1on 
term1nolog1que en langue grecque effectues depuis l'adhes1on de la Gr•ce aux 
Communautes europeennes, au se1n du βureau de Term1nolog1e (βdΤ) du Parlement 
europeen. Presentat1on de d1νerses ed1t1ons real1sees par le le βdΤ 

(collect1ons term1nolog1ques themat1ques , glossa1res et period1ques) . 
Oescr1pt1on des methodes de documentat1on et de d1ffus1on de la term1nolog1e 
par des techn1ques tradit1onnelles a1ns1 qu' a l'a1de d'un syst•me 
1nformat1que recemment con\;U au se1n de la Oirect1on de Traduct1on et de 
Term1nologie du Parlement europeen . Ioann1s RENTZOS , term1nologue, Parlement 
europeen, Bit. TOUR 6/19, L-2929 ] 
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Από τη χρονιά της ένταξης της χώρας μας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (1981), ένα 

από τα θεσμικά όργανα των οποίων είναι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ), 

άρχισε στη Διεύθυνση Μετάφρασης και Ορολογίας (ΔΜΟ) του κοινοτικού αυτού 

οργάνου η εργασία τεκμηρίωσης της επιστημονικής και κοινοτικής ορολογίας στη 

γλώσσα μας . Οι άμεσες ορολογικές ανάγκες στα ελληνικά σχετίζονταν φυσικά με τη 

λειτουργία του Τμήματος Ελληνικής Μετάφρασης που μετέφραζε καθημερινά , ήδη από 

το τέλος του Δεκεμβρίου 1980, κείμενα των κοινοβουλευτικών επιτροπών και των 

υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας του ΕΚ. Σε ευρύτερο πλαίσιο, οι ορολογικές 

εργασίες εντάχθηκαν στη λειτουργία του Γραφείου Ορολογίας του ΕΚ (ΓΟτΕΚ). 

Το Γραφείο ΟeολονLας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΓΟτΕΚ) 

Το ΓΟτΕΚ είναι μια διεθνής υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας του ΕΚ επανδρωμένη 

με έναν έως τρεις υπαλλήλους από κάθε γλώσσα (για την εκτέλεση της ορολογικής 

και μηχανογραφικής εργασίας), αυτόνομη ως προς τα εθνικά-γλωσσικά 

μεταφραστικά τμήματα, που υπάγεται στη ΔΜΟ του ΕΚ. Ιδρύθηκε το 1965 με κύρ ιο 

σκοπό να βοηθήσει τους μεταφραστές του ΕΚ προσφέροντάς τους την αναγκαία 

ορολογική τεκμηρίωση σε χώρους που παρουσιάζουν 

1) συχνούς λεξικο-ορολογικούς νεωτερισμούς όπως η επιστήμη και η τεχνολογία, ή 

2) εννοιολογικές ασυμμετρίες που απορρέουν , για παράδειγμα, από την ποικιλία 

των πολιτικών και διοικητικών θεσμών των επιμέρους κρατών μελών της ΕΟΚ. 

Οι εργασίες του ΓΟτΕΚ κάλυπταν, από τη στιγμή της σύστασής του, όλες τις 

επίσημες γλώσσες της ΕΟΚ. Τέσσερις στην αρχή, εννιά σήμερα. Γι'αυτό, λόγω του 

πολύγλωσσου χαρακτήρα του, είχε επιφορτισθεί με την τήρηση του βιογραφ ικού 

αρχείου των βουλευτών του ΕΚ και τη βιβλιοθηκονομική εξυπηρέτηση της ΔΜΟ . 

Οι πραγματικά ορολογικές εργασίες του ΓΟτΕΚ, πάντως , συνοφίζονται 

1) στην καθημερινή παροχή ειδικών ορολογικών πληροφοριών στους μεταφραστές της 

ΔΜΟ και υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών του ΕΚ μέσω της Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικού 

Λεξιλογίου (Serν1ce de νocabula1re parl ementaire , SVP), 

2) την παραγωγή 20 πολύγλωσσων γλωσσαριών ( δηλ. θεματικών συλλογών ορολογίας 

και γλωσσαριών ειδικών κειμένων) και συμπληρωμάτων τους, 

3) την έκδοση 28 ετήσιων τευχών του πολύγλωσσου περιοδικού "θΕΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ" 

και 6 τευχών και 22 τευχιδίων της πολύγλωσσης ορολογικής επιθεώρησης "Τ, 

comme Term1nologie", 

4) τη δημοσίευση πολυάριθμων δελτίων ορολογικών πληροφοριών (με τον τίτλο 

Flash) και δελτίων λεξικογραφικής ενημέρωσης, και 
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5) τη δημιουργLα και τροφοδότηση διαφόρων βάσεων δεδομένων σε ηλεκτρον ικό 

υπολογιστή, που έχουν ήδη ενοποιηθεL υπό το όνομα-αρκτικόλειο ΕυΤΕRΡΕ 

(Explo1tat1on un1f1~e de la Term1nolog1e au ΡΕ, Ενοποιημένη Εκμετάλλευση της 

ΟρολογLας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). 

Η ελληνόγλωσση ορολογική εργασια στο ΓΟτΕΚ 

Μέσα στο πλαLσιο αυτό, το πρόγραμμα της ελληνόγλωσσης ορολογικής δουλειάς ήταν 

εκ των προτέρων καθορισμένο: θα έπρεπε να αναληφθούν και για την ελληνική 

γλώσσα εργασLες ανάλογες με αυτές που εLχαν ήδη εκτελεσθεL στις άλλες γλώσσες 

και να προωθηθούν στο μέλλον οι νέες εργασLες που θα αποφασLtονταν. 

Κατά την τετραετή περLοδο ΑπριλLου 1982 - ΣεπτεμβρLου 1986 εκδόθηκαν και 

διατέθηκαν σε πώληση τα γλωσσάρια (δηλ. θεματικές συλλογές ορολογίας και 

γλωσσάρια ειδικών κειμένων ) που περιλαμβάνει ο ακόλουθος πί νακας: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΛΟΣΣΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑ•ΕΙΟΥ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Κ. ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΗΜΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΑΡΙθΜΟΣ 

ΡΕ 75.062 

ΡΕ 78.512/He 

ΡΕ 79.659/He 

ΡΕ 83. 717 

ΡΕ 86.997 

ΡΕ 42 .622/He 

ΡΕ 55 .568/He 

ΡΕ 87.200 

ΡΕ 96.808 

ΡΕ 48 .166/He 

ΡΕ 49 .659/He 

ΡΕ 48.787/He 

ΡΕ 34.231 

Τ Ι Τ Λ Ο Σ (ΣελLδες DIN Α4) ΑΡΙθΜΟΣ ΓΛΩΣΣΩΝ 

Δικαιώματα του Ανθρώπου (350) Fr,I,En,De,Ne , Da,Eλ 

Νέες & ανανεώσιμες πηγές ενέργειας(100) Εη,Ελ (*) 

Οικολογική ΟρολογLα (108) 

Κανονισμός του ΕΚ (526) 

Ρυπαντικές Ουσίες (108) 

Νομική Ορολογία (302) 

ΟρολογLα των Εκλογών (96) 

ΔιαχεLριση των απορριμμάτων (240) 

Νέα οπλικά συστήματα (280) 

ΟρολογLα των ναρκωτικών (102) 

Πολεοδομια και χωροταιια (128) 

Τομέας της αλιε Lας (56) 

Κυβερνήσεις (με ανανεούμενα φύλλα) 

Fr,Eλ 

Fr,I,En , De,Ne,Da,Eλ 

Fr,I,En,De,Ne,Da,Eλ 

Fr,Eλ 

Fr ,Eλ 

Fr,l,En,De,Ne,Da,Eλ 

Fr,1,En,De,Ne,Da,Eλ 

Fr,Eλ 

Fr,Eλ 

Fr, Ελ 

Fr,I,En,De,Ne,Da ,Eλ 

[(*) Τα δLγλωσσα γλωσσάρια είναι συμπληρώματα στις αρχικές εκδόσεις και 

συνδέουν τα ελληνικά με τις άλλες γλώσσες διαμέσου των αγγλικών ή γαλλικών] 
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Εξάλλου, κατά τη χρονική περίοδο προπαρασκευής και έκδοσης των γλωσσαριών, 

είδαν το φως, μέσω του περιοδικού "θέματα Ορολογίας" (θΟΡ) και των διαδοχικών 

εκδόσεων του Flash , πολύγλωσσες εργασίες ορολογίας επικεντρωμένες σε διάφορα 

θέματα όπως (μέσα σε παρένθεση το αντίστοιχο τεύχος): 

- Τα Ηνωμένα Έθνη και οι ειδικευμένες οργανώσεις τους (θΟΡ 24) 

- Το σημασιολογικό πεδίο της έννοιας "ανάπτυξη" (θΟΡ 25) 

- Το σημασιολογικό πεδίο της έννοιας "ανεργία" (θΟΡ 26) 

- Διοικητική οργάνωση των χωρών της BENELUX (θΟΡ 27) 

- Το σημασιολογικό πεδίο της έννοιας "απεργία" (θΟΡ 27) 

- Παράσημα και διακρίσεις των χωρών της ΕΟΚ (θΟΡ 26 , 27, 28) 

Ορολογία του χρήματος και του νομίσματος (θΟΡ 28) 

- Υποδείγματα ημερήσιας διάταξης του ΕΚ (Flash 2) 

- Τιμές των γεωργικών προϊόντων (Flash 16) 

- Επιτροπές, ομάδες εργασίας και πολιτικές ομάδες του ΕΚ (Flash 17,25) 

και άλλα. 

Επειδή εδώ αναφέρονται μόνον εργασίες στις οποίες περιλαμβάνονται τα 

ελληνικά, παραλείπονται οι πολυάριθμες ενδιαφέρουσες ξενόγλωσσες εργασίες που 

δημοσιεύονταν τόσα χρόνια στα θΕΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ. Ας αναφέρουμε μόνο, από 

ευ λάθε ια στη μνήμη του ελληνομαθούς προϊσταμένου του ΓΟτΕΚ Α 1 bert Mi nnaert 

(1935 - 1991), τις χαριτωμένες συλλογές επιθετικών προσδιορισμών του νερού και 

της ενέργειαc (θΟΡ 17 και 23) που επιμελήθηκε. Είναι δείγματα μιας ορολογικής 

διαίσθησης που φτάνει στα όρια της διεπιστημονικής παιδαγωγικής πρότασης. 

Την επόμενη διετία (1987 - 1989), μεχρι να καθοριστουν οι συνθήκες ανάπτυξης 

και τροφοδότησης πληροφορικού συστήματος για τη δημιουργία ορολογικής βάσης , 

συνεχίστηκε μεν η επεξεργασία των ελληνικών εκδόσεων των παλαιών γλωσσαρ ιών 

αλλά έγινε έκδοση και διανομή μόνον ορολογικών δελτίων . Είχαν τη μορφή 

τευχιδίων 2 - 8 σελίδων, με τίτλο "Τ, cοπιιιe Terminologie", αφιερωμένων σε 

διάφορα θέματα. Σε όλα υπήρχε ελληνική απόδοση των συλλεγόμενων όρων. Να 

μερικοί τίτλοι (με το αντίστοιχο τεύχος): 

- Ορολογία Βιοτεχνολογίας (Τ 2) 

Ορολογία - ονοματολογία αποστραγγιστικών έργων (Τ 5) 

- Ορολογία του Ισπανικού Συντάγματος (Τ 7) 

- Επισκόπηση του ελληνικού Τύπου (Τ 6 , 10, 11) 

Συντμήσεις και αρκτικόλεξα (Τ 8 , 20, 22 και ανεξάρτητο παράρτημα 

με συλλογή 1800 αρκτικόλεξων) 

- Ορολογία δικαίου της θάλασσας (Τ 12) 

- Ορολογία του ανταρκτικού περιβάλλοντος (Τ 13) 
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- Ορολογικό μνημόνιο της Νοτόγειας Αφρικής (Τ 18). 

Ας σημειωθεί ότι η περιοδική έκδοση "Τ, comme Terminologie" αναβαθμίστηκε, 

από το 1989, σε πολυσέλιδο περιοδικό-τόμο, όπου δημοσιεύονταν οι όροι και 

νεολογισμοι που εμφανLζονταν στον Τύπο των διαφόρων χωρών (και στο ελληνικό 

Τύπο). Με τη νέα μορφή εκδόθηκαν 6 τόμοι. Εκεί εγκαινιάστηκε και η σχολιασμένη 

παρουσίαση γλωσσικών φαινομένων που άπτονται της ορολογίας και των 

νεολογισμών. Παράδειγμα αποτελεί το κείμενο του κ. Δημ. Τομπα"ίδη για την 

αυθόρμητη παραγωγή λέξεων με κατάληξη -ποίηση, που δημοσιεύτηκε στο δεύτερο 

τεύχος της νέας σειράς. 

Αρχές και μέθοδοι εργασιας στο ΓΟτΕΚ 

Σε αντlθεση με ένα ειδικευμένο εθνικό όργανο ορολογίας, το ΓΟτΕΚ δεν μπορει 

να κατευθυνθεί ούτε στην επινόηση ούτε στη ρυθμιστική επιβολή όρων . Ο μόνος 

δρόμος που του μένει είναι η προσεχτική τεκμηρίωση κάθε προφορικής και 

γραπτής γλωσσικής παραγωγής που θα μπορούσε να αξιοποιηθεl ορολογικά. Και 

μάλιστα σε περιπτώσεις δικής μας επινόησης κάποιου ελληνικού όρου (π . χ . , 

εθνοτικός, φυλοκρατια, τιμογραφικός ζυγός, ΧΦάνθρακες κ .ά . ) περιμένουμε μια 

τεκμηριωτική επιβεβαlωση και από άλλες πηγές. 

Στις φάσεις λειτουργLας του ΓΟτΕΚ, όπου προεξήρχε η θεματική τεκμηρlωση με 

σκοπό την έκδοση ενός γλωσσαριού (π.χ. "Νέες Ενέργειες", ΡΕ 78.512) , ένα 

στέλεχος ή ένας συνεργάτης του ΓΟτΕΚ αναλάμβανε να συγκεντρώσει το ορολογικό 

υλικό που θα περνούσε σε όλες τις γλώσσες . Μια καλή μονογραφLα πάνω στο θέμα, 

της οποίας ενδεχομένως υπήρχε και προσεχτική μετάφραση σε άλλη γλώσσα, έδινε 

ένα αξιόλογο αρχικό corpus το οποίο φυσικά θα συμπληρωνόταν. 

Είναι φανερό ότι, με την επιλογή μιας καλής μονογραφίας ως αφετηρίας , 

εξασφαλίζεται η πιστότητα του θεματικού γλωσσαριού σε σχέση με τον 

επιστημονικό κλάδο ή τον τομέα δραστηριοτήτων των οποιων μελετούμε την 

ορολογία. Ας σημειώσουμε ότι συγκρίνοντας, προ καιρού, ένα θεματικό γλωσσάρι 

ελληνικής προέλευσης, πάνω σε τεχνολογικό κλάδο αιχμής, με μιαν αντίστοιχη 

γερμανική εργασία, διαπιστώσαμε πολύ μικρό βαθμό σύμπτωσης. Ποιο από τα δυο 

ήταν γΝ.ισσάρι του κΜδοu αυτού; Για κάθε κλάδο υπάρχουν οπωσδήποτε οι δέκα , 

εκατό, χlλ ιοι πρώτοι ή βασικοί όροι, που ειναι ανεξάρτητοι από τον τεκμηριωτή 

- ορολόγο Μια τέτοια παρατήρηση έχει κάποια, νομίζουμε, σημασία για τις 

περιπτώσεις αμειβόμενης ανάθεσης παραγωγής ορολογlας. 
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Μετά τη συγκρότηση του Βασικού corpus, σε μLα ή δύο γλώσσες, επακολουθούσε η 

αναζήτηση των ισοδύναμων όρων στις υπόλοιπες γλώσσες. Η προσέγγισή μας δεν 

μπορούσε παρά να είναι τεκμηριωτική. Έχουμε τη γνώμη ότι και στις περιπτώσεις 

που επιχειρεLται μια εθνική ορολογική εργασLα από ειδικούς ενός συγκεκριμένου 

επιστημονικού χώρου, η προσεχτική και γλωσσικά απροκατάληπτη τεκμηρLωση εLναι 

απαραlτητη προUπόθεση . Ακόμα και ο ζωντανός προφορικός λόγος καθώς και κεLμενα 

ή μεταφράσεις μικρότερης σημασLας, μπορούν να δώσουν λύσεις πλησιέστερες στο 

γλωσσικό αLσθημα και την πραγματική λει τουργια του γλωσσικού συστήματος. Ας 

μην ξεχνούμε ότι ο έλληνας ορολόγος μπορεL εύκολα να πέσει θύμα της αιώνιας 

και ακόμα ζωηρής κοινωνιογλωσσικής μαc: αντιπαράθεσης . Εξάλλου ένα λόγιο και 

σοβαρό πλάισιο δεν αποτελεl πάντα εγγύηση για την ορολογία. Σε μιαν εργασlα 

μας για το ανταρκτικό περιβάλλον, ·με Βοήθημα μια γνωστή ξένη εγκυκλοπαLδεια, 

που μεταφράστηκε στα ελληνικά με αποκλειστικό copyr1ght, έλειπαν απο το 

ελληνικό κεlμενο 27 όροι απο ένα σύνολο 100, που εlχαμε επισημάνει στο 

πρωτότυπο ως ενδιαφέροντες. Τι δικαlωμα αποκλειστικότητας flxε λοιπόν ο 

ελληνικός οLκος; Να αποκλεLσει από τη μεταφορά στα ελληνικά το ορολογικά άρτιο 

πρωτότυπο; 

Η σύγχρονη κατεύθυνση του ΓΟτΕΚ 

Σε όλη τη διάρκεια της εποχής της έκδοσης των γλωσσαριών, που δεν αποτελούν 

πια προτεραιότητα για το ΕΚ, ειχε γLνει φανερό ότι ο πολλαπλασιασμός τους 

δυσχέραινε την άμεση αναζήτηση των όρων και μάλιστα εκείνων που δεν έχουν 

προφανή ένταξη. Tl εlναι μια "ισοκυανική ένωση"; Ρυπαντική ουσLα, ναρκωτικό ή 

τοξικό απόβλητο; Και αν δε συμπεριλαμβάνεται σε κανένα γλωσσάρι, προς τι ο 

χαμένος χρόνος για αναζήτησή της; 

Για το λόγο αυτό αποφασLστηκε η αναδιάρθρωση και η αλλαγή προσανατολισμού του 

ΓΟτΕΚ με στόχο τη δημι ουργlα μιας ευπρόσιτης για κάθε μεταφραστή του ΕΚ 

ορολογικής Ράσηc: δεδομένων με Βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, πράγμα που 

σήμανε τη διακοπή της έκδοσης νέων γλωσσαριών και ελληνόγλωσσων συμπληρωμάτων. 

Η νέα εποχή που διανύει το ΓΟτΕΚ χαρακτηρlζεται από τη συστηματική χρήση του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή για την αποθήκευση των αποθησαυρ ι ζόμενων όρων, με 

άμεση μελλοντική προοπτική την υποστήριξη ενός συστήματος 

μετάφρασης στο ΕΚ. 

ημιαυτόματης 
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Luxembourg, European Parl iament, DGVIIB, Termi no log 

ίab: J 
ίda: Ι 
ίde: Ι 
ι ελ : J 
ίen: 1 
ίes: Ι 

The EUTERPE data base contai ns 28 ,574 ent r ies from ίfr:J 
domains: EC terminology as found in the Off i cial Jo ίit:J 

.1992 

lowing 
incl. projects 

ress Enter to select new Source Language _ _____ ίla: J ι----------' 
ί n l: 1 
ίnο: J 
[pt :) 
[ su:] 
ιsν: J 
ίxyzJ 1 

• 
ίen:Jίελ:Ι • => •degradation• <Filter OFF> ίeuterpeJ Ι 

ο 1.8 diazafluorene-9-one 
ιab:J ο ίda: Ι ο ιde:Ι ο ιελ::J ο ren:J ο ιes:J ο ίfr:J ο ίit: J ο ίla:J ο 

ίnl: J ο ιno: J ο ιpt :J ο ιsu:Ι ο ιsν:Ι ο ίxyzJ ο 

.---------- ------"i t 3 of 4 
αβιοτική απο ικοδόμηση 
γονtδιο που κωδικοπο ι ει την αποικοδόμηση 

Luxembourg, Euro δυναμικό αποικοδόμησης .1992 
καταστροφή των στεγανοποιήσεων 

lowing 
incl. projecιs 

The EUTERPE data 
domains: EC term 

sc• Exit Fl•Hits 2 rm 9=Μονe lO=Zoom 

ιελ:Jίen:J ••> •degradation• 
δυναμική της ( εξέλιξης ) δυναμικό αποικοδόμησης 

<environm> 

!Doc} Dir. 91/325/EEC (Rf. } OJ L 180 /91 p.64 

ίda:J mulighed f or nedbrydning 
ίde:Ι Mδgli chkeit des schnellen Abbaus 
ίελ:J δυναμικό αποικοδόμησης 

2 -
<Filter OFF> ίeuterpeJ 

δυναμ ικό βιοσuσσώρεuσης : 

ιen:J degr adation potential 3 
ιes:J potencial de degradaciόn 
sc• Exit Fl • Hits 2=Edit 3•Add 4-5=En try 6=See also 7-8=Term 9 •Μονe ΙΟ • Ζοο• 

Τρ ε ι ς φάσεις της αναζήτησης όρων διαμ έσου της EUTERPE. Επεξήγηση στο κεtμενο. 
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Το λογισμικό πλαLσιο αποτελεLται από το πακέτο Mult1TeΠ8 Ζ της γερμανικής 

εταιρεLας Trados GmbH της Στουτγάρδης, με κόστος αγοράς και άδειας χρήσης από 

μεμονωμένο αγοραστή 1800 γερμανικά μάρκα. 

Η σημερινή φάση ανάπτυξης του πληροφορικού συστήματος του ΓΟτΕΚ επιτρέπει την 

καθημερινή τροφοδοσLα της βάσης EUTERPE με πολύγλωσσα - μεταξύ των οποLων και 

ελληνικά - λήμματα και την αναζήτησή τους. Μια βασική πηγή άντλησης όρων εLναι 

οι εκδόσεις της Επlσημης ΕφημερLδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, από την οποLα 

αυτοι μεταφέρονται αυτούσιοι ή/και τεκμηριωμένα διαφοροποιημένοι. Ταυτόχρονα 

γί. νονται και ι διαί. τερες θεματικές έρευνες των οποLων τα αποτελέσματα περνούν 

τη στιγμή της τεκμηρί.ωσης σε δισκέτα, ώστε να μεταφερθούν σε μερικές μέρες στη 

βάση EUTERPE. Ας σημειωθεL ότι η λειτουργί.α του συστήματος επιτρέπει και την 

αυτόματη παραγωγή συλλογών ορολογLας διαμέσου πολυάριθμων ηθμών γλωσσικού, 

θεματικού ή γεωγραφικού χαρακτήρα. Για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε μια 

"ελληνο-δανική συλλογή ναυτιλιακής ορολογί.ας " . 

Τα σχήματα της προηγούμενης σελί.δας παρουσιάζουν τις διαδοχικές φάσεις 

αναζήτησης ενός όρου (με δύο λέξεις) του οποLου , μάλιστα, γνωρί.ζουμε στα 

αγγλικά τη μί.α μόνο λέξη "degradat1on". 

1) Ο εναρκτήριος πLνακας επιλογής μας επιτρέπει να επιλέξουμε το ζεύγος 

γλωσσών εργασlας [ελ:] [en : ] (ελληνικά-αγγλικά} και να αντικαταστήσουμε το 

προτερότιμο ζεύγος [ab: ] [da] (συντμήσεις-δανικά). 

2) Επειδή η αναζήτηση γLνεται με τμήμα του αναζητούμενου όρου, παρεμβάλλουμε 

αυτό το τμήμα μεταξύ δύο αστερLσκων, οπότε στην οθόνη παρουσιάζονται τέσσερις 

όροι που περιέχουν και τέτοι ο τμήμα. 

3) Με επιφώτιση του τρLτου όρου (δυναμικό αποικοδόμησης} και χρήση του 

πλήκτρου εισαγωγής φτάνουμε στο πολύγλωσσο λήμμα. Εκει φαLνονται οι αποδόσεις 

μόνο στις πρώτες πέντε γλώσσες διότι ο μεταφραστής μπορεL να χρησι μοποι εL το 

κάτω (ή το πάνω) μέρος της σελιδοθόνης για να συνθέτει το μεταφραζόμενο 

κεί.μενό του . Η μεταφορά του όρου στο κεlμενο θα γίνει με ειδική εντολή, οπότε 

ο μεταφραστής αρκεLται στη ενδεχόμενη διόρθωση της γραμματικής πτώσης . 

Πιστεύουμε ότι. μερικά χαρακτηριστικά των ορολογικών εργασιών του ΓΟτΕΚ μπορούν 

να αξιοποιηθούν και για την παραγωγή ορολογLας σε επLπεδο επιστημονικών ή 

επαγγελματικών ενώσεων στη χώρα μας και θα εLμαστε ευτυχεLς να συνεργαστούμε 

σε μια τέτοια κατεύθυνση. 

Ιωάννης ΡΕΝΤΖΟΣ, Υπεύθυνος για την Ελληνική Ορολογία στο ΓΟτΕΚ 

(loann1 s RENTZOS, Parlement euroρeen, Bit. TOUR 6/ 19 , l-2929 luxembourg) 
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