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Η ΕΜΗΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙλ ΣΤΟ EUROOICλUTOM 

Παναγιώτα Καλαμβόκα-λργυρή Βερναρδάκη 

Το EURODICAUTOM αποτελεl ηλεκτρονικό σύστημα πολύγλωσσης ορολογlας που 

βρlσκεται στη διάθεση των μεταφραστών και των άλλων υπαλλήλων της 

Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το σύστημα αυτό επιτρέπει τη 

συλλογή, επεξεργασlα και συστηματική ταξινόμηση εννοιών ορολογlας σε 

διάφορα πεδlα χρήσης. 

Στην εισήγησή μας επιχειρούμε παρουσlαση, σχολιασμό, αξιολόγηση και 

κρ ιτική της βάσης αυτής , με αναφορά κυρlως στα ελληνικά δεδομένα. 

Διερευνούμε τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την καταχώριση των εννοιών 

ορολογ( ας στα ελληνικά, με παραμέτρους την πολυγλωσο(α και τον 

πολυθεματικό χαρακτήρα της βάσης . Αναφερόμαστε στις μεθόδους 

τροφοδότησης, βελτ(ωοης και συνεχούς εμπλουτισμού της. Τονlζουμε τις 

ανάγκες που υπάρχουν στο χώρο της ορολογ(ας, το όφελος που θα προκύψει 

για την ελληνική γλώσσα και την επικοινων(α σε ευρωπαΊκό και διεθνές 

επ(πεδο, καθώς και τις υπηρεσ(ες που μπορε( να προσφέρει το 

EURODICAUTOM, εμπλουτισμένο με τυποποιημένη ορολογ(α στα ελληνικά. 

GREEK TERMINOLOGY ΙΝ EUROOICλUTOM 

Panaglota Kalamνoka-λrgyrl Vernardakl 

EUROOICλUTOM Ιs the Convnlslon's termlnology database of sclentlflc and 

technlcal terms, as wel Ι as acronyms and abbreνlatlons Ιn aι ι offlclal 

Ιanguages of the European Communlty.The purpose of thls database Ιs to 

provlde help for translators, lnterpreters, other Convnunlty staff and 

any members of the publ Ιc wlth an lnterest Ιn multl llngual termlnology. 

The maJor languages now contaln approxlmately 550 .000 entrles, whl Ιe 

the other Ιanguages, such as Greek , are less wel Ι represented. 

ιn thls paper we dlscuss problems of Greek termlno logy as such , problems 

concernlng Greek ln the database's multl Ι Ιngual enνlronment, and how 

Greek termlnology copes wlth the growlng corpus of new colnages ln other 

Ιanguages. We examlne the term lnol og lcal work belng done by νarlous 

lnstltutlons. We suggest what could be done for the establ lshment and 

standardlsat ιon of Greek termlnology Ιn order to catch up wlth the other 

languages and to facll ltate commun lcatlon among Europeans. 
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1. Ευρttwαϊκή wολυyλeιοσlα 

Το καθεστώς της πολυγλωσσ[ας που επικρατε[ στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 

όπως καθορ[ζεται στον Κανονισμό του rυμβουλ[ου αριθ . 1(1), με εννέα 

ήδη επ[σημες γλώσσες και γλώσσες εργασ[ας καθώς και με την προοπτική 

να προστεθούν σ'αυτές και άλλες, με τη μελλοντική προσχώρηση και 

άλλων κρατών , π . χ . της Φιλανδ[ας, δ[νει συχνά την αφορμή να 

παρομοιάζεται η Κοινότητα, [σως όχι αδικαιολόγητα, με τον πύργο της 

Βαβέλ. 

θα μπορούσε κανε[ς να ισχυριστε[ μάλιστα ότι αυτή η πολυγλωσσ [ α 

αποτελε[ σοβαρό μειονέκτημα αφού για την επικοινων [ α ανάμεσα στο 

κράτη μέλη υπαγορεύει τη χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασ[α της 

μετάφρασης, καθημερινά, χιλιάδων σελ[δων κειμένων καθώς και χιλιάδων 

ωρών διερμηνε[ας από και προς τις εννέα κοινοτικές γλώσσες . 

Ωστόσο, η γλώσσα κάθε λαού ε[ναι, πάνω απ'όλα, αναπαλλοτρ[ωτη 

κληρονομιά του, ε[να ι το μέσον έκφρασης της σκέψης του , των ι δεών 

του και του πολιτισμού του . Η χρήση δε της γλώσσας του , αναφα[ρετο 

δικα[ωμά του. Χρησιμοποιε[ τη γλώσσα ο άνθρωπος γιο να επικοινωνήσει 

με τα μέλη της [διας γλωσσικής κοινότητας προφορικά ή γραπτά. Η 

πράξη της επικοινωνlας εlνα ι επιτυχής όταν ο ομιλητής/ομιλήτρια 

δεδομένης γλώσσας κατορθώνει να εκφράζει τις νοηματικές πτυχές της 

σκέψης του σωστά, με σαφήνεια και ευκρlνεισ. Η επιτυχlσ ε lνα1 

συνήθως εξασφαλισμένη όταν χρησιμοποιε[ τη μητρική του/της γλώσσα. 

Ως προς τον επικο ι νωνιακό αυτό χαρακτήρα της γλώσσας , οι μετέχοντες 

σε συζητήσεις και διαπραγματεύσεις, αν ήταν υποχρεωμένοι να 

χρησιμοποιήσουν μια ξένη γλώσσα , θα βρ[σκονταν σε μειονεκτική θέση 

έναντι των συνομιλητών τους που θα χρησιμοποιούσαν τη μητρική τους . 

Κατά συνέπεια, πολύ σωστά ο ι ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Κο ινότητας 

υιοθέτησαν την πολυγλωσσ[α, παρά το χρονοβόρο και δαπανηρό δα[δσλο 

που δημιουργεl, και όχι τη διγλωσσ[α ή ακόμη κα ι μlα κοινή γλώσσα, 

δlνοντας έτσι Ισες δυνατότητες έκφρασης και επικοινωνlας . 
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2. Ορολοylα 

Τα θέματα που συζητιούνται στα πλαlσια τηc Κοινότηταc όπτονται όλων 

των εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων του κοινωνικού β(ου : από τη 

yεωρylα, την οικονομ(α, την ιατρική, έωc την τηλεπικοινωνlα, το 

περιβόλλον , τιc νέεc τεχνολοylεc ... κατό το χειρισμό αυτών των 

θεμότων χρησιμοποιεlται "ει δική γλώσσα", σύνολο όρων, ονομασιών που 

εκφρόζουν τιc έννοιεc συγκεκριμένου τομέα δραστηριότηταc και που 

εlναι απαραlτητεc κατό την ανταλλαγή σκέψεων και απόψεων των 

ειδικών . 

" ΤΙ ωφελεl νόχουν τα έντομα ονόματα", ρώτησε η σκνlπα "αφού δεν 

απαντούν όταν τα φωνόζουν ;". "Τουc εlναι όχρηστα" απόντησε η Αλ lκη , 

" αλλό υποθέτω χρόσιuα νια τουc αyθρώπουc που τα οyόuασαν έτσι" ." [.ιg 

πιό λόγο άλλωστε νάχουy oyόugτg;"(2) Αυτό λέει ο Lewls Carro l Ι με το 

δικό του τρόπο για τη σύμβαση των ονομασιών που έχει καθιερώσει ο 

όνθρωποc. 

Και για να επανέλθουμε στην ευρωπαϊκή γλωσσική πραγματικότητα , η 

ορολογlα εμφανlζεται διαγλωσσικό, πολυγλωσσική στην περlπτωσή μαc , 

ωc μlα όλλη γλώσσα μέσα σε κόθε μ(α από τιc εννέα γλώσσεc και 

γλώσσεc εργασlαc . Και αν η μετόφραση των σχετικών κειμένων πρέπει να 

εlναι σαφήc και ακριβήc, πολύ περισσότερο η απόδοση τηc εκεl 

ορολογlαc πρέπει να εlναι ανεπlδεκτη παρερμηνειών . 

3. Το EUROOICAUTOU 

Αρωγόc σε όσουc επιθυμούν ή αναγκόζονται να αναζητήσουν το σωστό 

όρο, έρχεται η πολύγλωσση τρόπεζα δεδομένων ορολογlαc EUROOΙCAUTOU . 

Αυτό το σύστημα ηλεκτρονικήc επεξεργασlαc δεδομένων ιδρύθηκε το 1976 

από τιc υπηρεσlεc τηc Επιτροπήc . Εlναι ένα πολύγλωσσο , εύχρηστο 

εργαλεlο που μπορεl να προσφέρει σημαντική βοήθεια στουc 

μεταφραστέc, τουc διερμηνεlc και τους όλλουc υπαλλήλους της 



Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθώς και στον ευρωπαlο πολlτη που θα ήθελε 

να συνδεθεl με αυτό, μέσω του εξωτερικού δικτύου ECHO (European 

Commlsslon Host Organlsatlon) . Ιτα αυτοματοποιημένα αρχεlα του 

περιλαμβάνει 537 .161 καταχωρlσεις (σε 5 έως 6 γλώσσες κατά μέσο 

όρο), δηλαδή 2 .850.800 εκατομμύρια όρους και 154.017 συντομογραφlες 

και αρκτικόλεξα. Ιτηρlζεται σ'ένα εύκαμπτο και δυναμικό σύστημα 

πληροφορικής που επιτρέπει τον συνεχή εμπλουτισμό της βάσης . 

Το EURODICAUTOM περιλαμβάνει την ο~ολογlα που σχετlζεται με τους 

διάφορους τομεlς δραστηριότητας της Επιτροπής και κυρlως: τις νέες 

τεχνολογlες, την πληροφορική, τις τηλεπικοινωνlες , την 

ηλεκτροτεχνlα, τη γεωργlα , την αλιεlα , τα μεταλλεlα , τη 

σιδηροχαλuβουργlα, την οικοδομή και τη μηχανική εκτέλεσης έργων, τη 

χημεlα, την ιατρική, την οικονομlα , το εμπόριο , τη νομική, τη 

διοlκηση, τη στατιστική , τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, τις μεταφορές, 

τη μηχανική , τον κόσμο της εργασlας, το περιβάλλον. 

Η θεματική ταξινόμηση των δεδομένων στη μνήμη γlνεται με βάση το 

σύστημα ταξινόμησης LENOCH που απαρτlζεται από 46 κύριες ομάδες 

(κωδικός 2 μνημοτεχνικών θέσεων), που με τη σειρά τους 

υποδιαιρούνται σε υποομάδες (34 δυνατότητες με την προσθήκη στην 

τρlτη θέση ενός αριθμού ή ενός γράμματος ). Η ταξινόμηση αυτή 

βρ(σκεται σε φάση αναθεώρησης για να συμπεριλάβει τις εξελlξεις σε 

τομεlς όπως των νέων τεχνολογιών και της νομικής ορολογlας. 

Κατά την έρευνα, οι απαντήσεις που παρέχει το σύστημα ταξινομούνται 

με φθlνουσα σειρά ευστοχlας, δlνεται δηλαδή προτεραιότητα στην 

προσφυέστερη απάντηση δεδομένης ερώτησης χωρlς να απορρ lπτοντα ι οι 

λιγότερο εύστοχες. 
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Κάθε καταχώριση συνήθως περιλαμβάνει τα εξής πεδlα ορισμού : 

ΒΕ - γραφεlο tκδοσης, υπεύθυνο για την εγγραφή των πληροφοριών στη 

μνήμη 

ΤΥ - τύπος, κωδικός αναγνωριστικός δεδομtνης συλλογής ορολογ(ας 

ΝΙ - αύξων αριθμός δεδομένων συγκεκριμtνης συλλογής 

CM - κωδικός θέματος ή πεδ(ου χρήσης που περιγράφει τον τομέα 

δραστηριότητας όπου χρησι μοποιεlται ο όρος 

CF - βαθμός αξιοπιστlας 

VE - λήμμα, δηλ. τεχνικός όρος με την ευρεlα έννοια του όρου 

DF - ορισμός 

RF - παραπομπή, πηγή ή πηγές απ'όπου αντλήθηκε η πληροφορlα 

Όταν χρειάζεται χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά πεδlα, όπως : 

AU - συντάκτης του δελτlου 

ΡΗ - διευκρινιστικά συμφραζόμενα 

MC - αναγνωριστική λέξη ή σύνταγμα 

ΝΤ - επεξηγηματική σημεlωση (το περιεχόμενο αυτού του πεδlου μπορε( 

να δομηθεl έτσι ώστε να διευκολύνει κυρ(ως τις ανταλλαγές 

δεδομένων, χρησιμοποιώντας κώδικες, επισημαlνοντας 

υποκατηγορlες, π.χ. ΑΝΤ : αντlθετο, CON : συμφραζόμενα). 

Τα δελτlα Όυντομογραφ(ες και αρκτ ι κόλεξα " περιλαμβάνουν τα εξής 

πεδlα : 

ΑΒ - συντομογραφlα ή αρκτικόλεξο 

SI - σημασlα, η συντομογραφlα ή το αρκτικόλεξο ολογράφως 

PS • χώρα 

Οι παραπάνω συνιστώσες κάθε καταχώρισης δlνουν πλήρη εικόνα του κάθε 

όρου, την απόδοσή του σε πολύγλωσση διάσταση και με βάση τα στοιχεlα 

αυτά ο χρήστης εlναι σε θέση να επιλέξει την απόδοση που 

ανταποκρlνεται στον όρο της ερώτησης που υπέβαλε . 



Η βάση τροφοδοτεlται κυρ(ως με συλλογές όρων που ανήκουν στο lδιο 

πεδlο χρήσης π.χ. νέες πηγές ενέργειας, οικονομlα, νέες τεχνολογlες 

κλπ., χωρ(ς να μπορούμε να ισχυριστούμε ότι πρόκειται για αμιγε l ς 

συλλογές, ότι δηλαδή , η συλλο.γή τηλεπι κοι νων ι ακών όρων δεν περιέχει 

όρους πληροφορικής, ή ότι η συλλογή όρων στατιστικής δεν περιέχει 

όρους μαθηματικών. Οι "yκρlζες περιοχές" συγγενών γνωστικών πεδlων 

αντικατοπτρlζονται και στις συλλογές του EURODICAUTOM. Οι όροι 

αντλούνται από ποικιλlα πηγών όπως λεξικά, γλωσσάρια, ειδικευμένα 

τεχνικά περιοδικά ή δελτlα μεταφραστών καθώς και από συνεργασlα με 

ειδικούς του εκάστοτε ιομέα. 

Ανάμεσα στους εξωτερικούς συνεργάτες συγκαταλέγονται ευρωπα ϊ~οl 

φορε(ς, εθνικοΙ'ή διεθνεlς οργανισμο(, πανεπιστήμια, επαγγελματικο( 

σύνδεσμοι, εκδότες, ερευνητικά κέντρα ή εταιρεlες παροχής γλωσσικών 

εργασιών. 

4. Η Ελληνική Ορολοylα 

Η ελληνική ορολογlα κάνει δειλά την εμφάνισή της στη βάση το 1985 

μετά την προσχώρηση της Ελλάδας στην Κοινότητα. Προκύπτει κατά μέγα 

μέρος από "μετάφραση• των ήδη υπαρχόντων συλλογών του EURODICAUTOM 

σε άλλες γλώσσες και πολύ λιγότερο από καταχώριση έτοιμων, στα 

ελληνικά, λεξικών ή γλωσσαρlων, αντlθετα απ'ότι συνέβη με τις 

·:· μεγάλης διάδοσης" λεγόμενες γλώσσες, τη γαλλική ή την αγγλική. Η 

έλλειψη λεξικογραφ(ας στην ελληνική γλώσσα σε ειδικά γνωστικά πεδlα , 

έθεσε εξαρχής την παρουσlα της ελληνικής ορολογlας σε μειονεκτική, 

αριθμητικά, θέση. 

Η μετάφραση των συλλογών έγινε με τη συνεργασlα του Τεχνικού 

Επιμελητηρ(ου (ΤΕΕ), του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποlησης (Ελ.Ο.Τ.), 

του Οργαν ισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.), των 

Πανεπιστημlων, με αφετηρlα, τις περισσότερες φορές, τ'αγγλικά ή τα 

γαλλικά, σπανιότερα τα γερμανικά ή άλλες γλώσσες ή ακόμη συνδυασμό 
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δύο ή περισσότερων γλωσσών. Η διαδικασία αυτή μεταφοράt τηt 

ορολογ!αt στα ελληνικά συνεχlζεται , πρόσφατα μάλιστα με γοργότερο 

ρυθμό, για να καλύψει το μεγάλο κενό που υπάρχει, με μέτρο 

σύγκρισηt πάντα τιt •μεγάλεt " γλώσσεt τηt βάσηt. 

Κοινό πρόβλημα όλων των γλωσσών-στόχου, κατά συνέπεια κα ι τηt 

ελληνικήt, ε[ναι η ιδιομορφ[α του πολύγλωσσου δελτίου τηt βάσηt στο 

σημασιολογικό επίπεδο. Πολλέt φορέt οι έννοιεt διαγλωσσικά δεν 

συμπίπτουν απόλυτα. Προσπάθειεt καταβάλλονται για τη συγκρότηση ενόt 

συνεπούt συνόλου μονονοητικών πολύγλωσσων δελτ[ων. Βρισκόμαστε 

βέβαια πολύ μακριά από τον ιδανικό κόσμο τηt ορολογfαt στον οπο[ο 

ειδικοί ενόt γνωστικού πεδ[ου και από τιt εννέα γλώσσεt συζητούν 

μαζ( την έννοια, "α-γλωσσικά", στο "επίπεδο μηδέν " όπωt την 

χαρακτηρ[ζει ο κ. Relchl Ιng (3), την ορ[ζουν, και κατόπιν σύμφωνα με 

τιt αρχέt ονοματοδοσ!αt (4) ο καθέναt στη γλώσσα του αποδίδει τον 

όρο. Εδώ ο ειδικόt του πεδ[ου που καλε[ται να αποδώσει την ορολογlα, 

επιλέγει ωt γλώσσα αφετηρlαt, όπωt εlναι φυσικό, την ξένη γλώσσα που 

κατέχει καλύτερα, η οπο[α όμωt μπορεl να μην συμπlπτει με τη γλώσσα 

εκκ[νησηt τηt συλλοvήt ή να μην ε[ναι η πιό επιτυχημένη απόδοση με 

αποτέλεσμα την •παρακμή• του όρου στη ~λ.ώσσα-οτόχου. Ένα άλλο κοινό 

πρόβλημα των γλωσσών στόχου εlναι συχνά η έλλειψη ορισμού που 

διευκολύνε ι την κατανόηση του όρου. 

Ιδιαίτερα η ελληνική ορολογ[α χαρακτηρ[ζεται από διγλωσσlα. Ή πάλι , 

γlνεται κακή χρήση τηt δημοτικήt στην προσπάθεια εκδημοτικισμού όρων 

τηt καθαρεύουσαt. Άλλεt φορέt η απόδοση ε(ναι αδόκιμη . Βλέπουμε 

επ[σηt τη μετάφραση λέξη προt λέξη σύνθετων όρων που καταλήγει σε 

ξενισμούt και σολοικισμούt. Υπάρχει ακόμη και η απόδοση τηt lδιαt 

έννοιαt με δύο διαφορετικούt όρουt. Δεν εlναι σπάνιεt οι 

περιπτώσειt, κατά τιt οποlεt ειδικοl του lδιου γνωστικού πεδlου δεν 

συμφωνούν μεταξύ τουt στην απόδοση δεδομένου όρου. Παρατηρεlται 

επlσηt η "ακαδημαϊκή" απόδοση των όρων, που δεν χρησιμοποιείται στην 

πράξη. Όσον αφορά τουt νεολογισμούt που κάποια στιγμή ε[ναι ανάγκη 

να δημιουργηθούν, η ελληνική φαlνεται αρκετά .. . διστακτική. 



Η θεραπεlα για τη βελτlωση της ελληνικής ορολογlας πιστεύουμε ότ ι 

εl να ι η διατήρηση του όρου της δημοτικής εκεl όπου δεν 

χρησιμοποιεlται πια ο όρος της καθαρεύουσας. Απαλλαγή από τους 

ξενισμούς και σολοικ ισμούς. Επιλογή του πλέον δόκιμου όρου για μια 

έννοια. Με λlγα λόγια απαιτεlται τυποποlηση και καθιέρωση της 

ελληνικής ορολογlας. 

Η ιδ ια ιτερότητα της ελληνικής που την ξεχωρlζει από τις υπόλοιπες 

γλώσσες της ινδοευρωπαϊκής οικογένειας των γλωσσών τ ης Ευρώπη ς 

καθιστά πολύ δύσκολη την προσαρμογή της για την απόδοση όρων, κυρlως 

αγγλόφερτων, που καθημερ ινά την πλημμυρ(ζουν π .χ. slmulator 
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1SO/1S/VI1 
slmulator 
apρaraat,computersysteem of computerprogramma da t wordt gebru lkt om 
bepaa lde gedragskenmerken νan een,abstract ,sys t eem na te bootsen 
IBM :Comp .term. 
slmulator 
Eksρertgruρpe under M. Boman 
slmulador 
Testl llano Madrld,Dlcc.OXFORD 
slmulador 
d lsposl t lνo,slstema de processamento de dados, ou programa de 
computador destl nado a reρresentar certos aspectos do compor tamento 
de um slstema flslco ou abstrac t o 
IPQ/SC3/CT78 
προσομοιωτής 

ΕΛ DF συσκευή,σίιστημα επεξεργασ!ας δεδομένων ή πρόγραμμα πουεκπροοωπε l 
χαρακτηριστι κά της συμπεριφοράς ενός αφηρημένου φυσικΟΙ)συστήματος 

Ε .n. γ. RF 
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FR VE 
DF 

.RF 
DE VE 

DF 

RF 
ιτ νΕ 

DF 

RF 

simulateur 
dlsρosltlf,systeme de traltement de l'lnformatlon ou ρrogramme de 
calculateur destlne a reρresenter certalns asρects du comρortement 
d'un ensemble ρhyslque ou abstralt 
ISO/IS/VI 1 
Slmulator 
Programm,das dle Gesetze elnes Prozesses auf elner Rechenanlage 
nachblldet und damlt dle Anlage als Model Ι auffassen Ιaesst 
DIN 44300,3.72 
slmulatore 
ρrogramma sρeciale che slmula l 'oρeratiνita del ml cro-ρrocessore.E' 

ρrogettato Ιn modo da esegulre del ρrogramml Ιn ι Ιnguagglo macchlna 
su dl una macchlna dlνersa da qu~I Ιa ρer cul tal Ι ρrogramml sono 
statl scrlttl .Consente ι·utll izzo dl ρrogramml ,scrltti ρer un certo 
mlcroρrocessore,su dl un slstema che fa uso dl un altro ρrocessore 
sιater/Bronson:Mlcropr.ln ρratlca 

Από το παράδειγμα του slmulator βλέπουμε πόσο παρεκκλlνει η ελληνική 

από τις υπόλοιπες γλώσσες. και Ισως σ'αυτό να οφείλεται η 

διστακτικότητα και ο συντηρητισμός της στον τομέα των νεολογισμών, 

παρόλο που εκεlνη διαχρονικά εlναι παροvσα στις γλώσσες του δυτικοv 

κόσμου, στις οποlες δάνεισε και δανεlζει ακόμη απλόχερα στον 

τεχνικό και ιδlως στον επ ι στημονικό τομέα. Γι'αυτό θα πρέπει και 

εκείνη αντίστροφα να ε(ναι έτοιμη να δεχθεί την πρόκληση των 

καινοvργιων λέξεων και όρων που καθημερινό εισάγουν οι ισχυρές 

γλώσσες, οι γλώσσες που ε(ναι οι πρεσβευτές χωρών με προηγμένη 

τεχνολογ(α και επιστ ημονικ ή έρευνα . Βάλλεται συνεχώς και 

καταδυναστεvεται η Ελληνική με την εισροή χιλιάδων καινοvργιων όρων. 

Ο Mart lnet ε(πε ότ ι το αντικε(μενο ή το πολιτιστικό στοιχείο έρχετα ι 

μαζ( με τη λέξη (5). Κάθε καινοvρια κατασκευή, ανακάλυψη, κάθε 

καινοόργιο προϊόν φέρει το όνομα του δημιουργοv του . Η Ελληνική 

πρέπει να γlνεται "γλώσσα υποδοχής", έτοιμη να υποδεχθε( τον όρο κα ι 

να τον αφομοιώσει, να τον πολιτογραφήσει αμέσως μόλις εμφανιστεί. 

Αποτελεί κέρδος για τη γλώσσα που θα ονομάσει ταχvτατα το 

κα ινοόργιο προϊόν ή την ιδέα και έτσι θα το προσθέσει στο δικό της 

πλοvτο. 



Για την υλοποlηση της τυποποlησης και καθιέρωσης της ελληνικής 

ορολογlας εlναι απαρα(τητη η συγκέντρωση και καταγραφή των ήδη 

υπαρχόντων στοιχεlων, η κατάρτιση δηλαδή μιας βιβλιογραφlας. Κατόπιν 

συγκρότηση ομάδων από ειδι κούς γνωστικών πεδ l ων και γλωσσολόγων για 

τη γλωσσική επ ιμέλε ι α, ο ι οποlες θα έχουν ως αντικεl μενο την 

αναθεώρηση, βελτlωση, "κάθαρση ", επεξεργασlα δηλαδή τ ης υπάρχουσας 

ορολογlας , αλλά και την εκπόνηση νέας σε τομεlς που δεν υπάρχει, ή 

όπου δημιουργούντα ι νέες ανάγκες . 

Δεν αγνοούμε ούτε υποτιμούμε το μόχθο και τις προσπάθειες 

μεμονωμένων ατόμων και συλλογικών οργάνων στον τομέα καθιέρωσης και 

τυποποlησης της ελληνικής ορολογlας. Σημαντικές και αξιέπαινες εlνα ι 

οι προσπάθειες του Ελλην ικού Οργανισμού Τυποποlησης (Ελ.Ο.Τ.), του 

Τεχνικού Επιμελητηρlου Ελλάδας (Τ.Ε . Ε .) και της Μόνιμης Ομάδας 

Τηλεπικοινων ι ακής Ορολογlας (Μ.Ο.Τ.0.), τους καρπούς των εργασιών 

της οποlας εκτιμούμε ιδιαlτερα . Με την ευκαιρlα αυτή θα θέλαμε να 

τους ευχαριστήσουμε γ ι α την αδιάλειπτη ενημέρωση και την υποστήρ ι ξη 

που μας προσφέρουν στην καθημερινή μας εργασlα . 

Εκεlνο που πιστεύουμε ότι θα χρειαζόταν για την προώθηση και 

αξιοποlηση των επl μέρους αυτών προσπαθειών εlναι ένα όργανο, 

ανάλογο με τους οργανισμούς τυποπο lηαης όπως ιsο, AFNOR, DΙΝ , 

απαλλαγμένο όμως από τις γνωστές σ'όλους χρονοβόρες 6ιαδικασlες 

τους. 
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5. Ewlλoyoι; 

Με την κινητοπο(ηση και αξιοποlηση του δυναμικού που υπδρχει στον 

ελληνικό χώρο , η ελληνική ορολογ(α θα έχει την δυνατότητα να 

συναγωνιστε( τιι; ομόλογέι; τηι;, τόσο στην Ευρωπα'fκή Κοινότητα όσο και 

διεθνώι; , και να σταθε( ισότιμη ανδμεσδ τουι; . Μέσα στη χορωδlα τηι; 

πολύγλωσσηι; Ευρώπηι; θα μπορέσει να παlξει το διαφορετικό κομμδτι που 

τηι; ανήκει (6) και να συμβδλει στην επιζητούμενη αρμονlα και στην 

επικοινωνlα ανδμεσα στα 344 εκατομμύρια ευρωπαlων πολιτών . Εξδλλου , 

όπωι; αναφέρεται στη "Διακήρυξη των Εφτδ" νια τη γλώσσα, η ενιαlα 

ελληνική γλώσσα εlναι το πιο πολύτιμο αγαθό του λαού μαι; , το πιο 

αξιόλογο προϊόν εξαγωyήι; του τόπου στο διεθνή χώρο (7) και κατδ 

συνέπεια και η ελληνική ορολογlα. 

Παναγιώτα Καλαμβόκα 

Μόνιμη υπδλληλοι; τηι; 

Επιτροπήι; των Ευρωπα"iκών 

Κοινοτήτων - Υπηρεσlα Ορολογlαι; 

ΒΑΤ. Jι.tO Α2/130 

COMMISSION DES CC>t.IAUNAUTES 

EUROPEENNES 

L- 2920 LUXEMBOURG 

Αργυρή Βερναρδδκη 

Μόνιμη υπδλληλοι; τηι; 

Επιτροπήι; των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων - Υπηρεσlα Ορολογlαι; 

TRIA 02 184Α 

CC>t.IAISSION DES COMMUNAUTES 

EUROPEENNES 

BRUXELLES - BELGIQUE 
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