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Σε κάθε θ εματ ικό πεδιο η Ορολογια αναπτύσσετα ι άναρχα μ ε 
αποτέλεσμα να προκύπτουν προβληματικοι όροι καθώς και διάφορα 
άλλα προβλήματα . Αντιθετα στην Τvποποιηση , για τις ιδιες της 
τις ανάγκες, γινεται τvποποιηση των όρων. Με την εφαρμογή των 

αρχών και των μεθόδων της Τvποποtησης στην Ορολογtα παράγονται 
σαφεtς και ακριβεις όροι, οι οποιοι ειναι κατάλληλοι για να 
χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρονικά μέσα. 

SUMMARY 

'l'J::RM!NOLOGY AND STANDARDIZATION 

Vasilis Α. Filopoulos 
Hellenic Organization for Standardization 

The development of Terminology in every subject-field is 
anarchic , resulting in problems. Contrary in Standardization, 
tor its needs, terms are standardized. Specific and accurate 
terms may be reduced by applying t h e principles and methods of 
Standardization in Terminology. Only such terms are 
appropriate to be used in electronic means. 
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Στη γλώσσα μας ο όρος "Τυποτιοιηση" προξενει σε ό.i\ους 
παρανοήσεις. Γιαυτό θα ξε νισει ο ισχυρισμός " η γ.i\ώσσα ειναι 
τυποποιημένη", που για να γινε ι κατανοητός αντι να ανα.i\υθούν 
οι ορισμοι των εννοιών που παριστάνει ο όρος αυτός θα 
θεωρηθούν αντιστο ιχοι ξενόγ.i\ωσσοι όροι . Ο αντιστοιχος όρος 
στη γαλλική γΛώσσα " norma li sation" θα μπορούσε να αποδοθει και 
σα " κανονικ οποιηση ", ενώ ο αντιστοιχος όρος στην αγγ.i\ική 

γΛώσσα "s tandardization" αποοιbεται πιο ορθά με τον όρο 
" προτυποποιηση", που χρησιμοποιούν οι μηχανικοι. Σύμφωνα με 

αυτά ο πι ο ιιάνω ισχυρισμός με τασχηματι ζεται σε "η γίlώσσα ειναι 
κανονικο11οι1ιμένη (κανονική)". Αυτό σημαινει ότι η γίlώσσα 

ε ιν!lι α ιι οτέλεσμα φυσικής τυποποιησης αφού π ροκ ύπτει απο κοινή 
άτυπη συναινεση , όμως bεν ειναι προτυποποιημένη, δηίlαδή 

καταγραμμένη σε πρότυ πα. θα πρεπει να δ ι ε υκρινιστει ότι με 

αυτά οεν εννοειται ότι η γλώσσα ειναι στατική, αίl.i\ά ότ ι 

εξεΛισσεται και αΛΛάζει όπως α.i\Λάζει και κάθε τι που ειναι 
τυ ποτιοιημένο, αντιθετα με την κοινή παρανόηση που υπάρχει. 
Οτ ι η γΑωσσα ει ναι προϊόν φυσικής τυποποιησης το 

αντ ι λαμβάνονται οι γΑωσσο.i\όγο ι, ανεξάρτητα αν γνωρ(ζουν ή δε 

γνωριζουν την τυποποιηση και ασχοίlούνται με τη σπουδή της 
ελεύθερης και αδέσμευτης εξέ.i\ ιξής της. Αντιθετα οι 
γ.i\ωσσοίlογούν τες , ιδ(ως στη γίlώσσα μας, υποστηρLζουν κα ι 

μάχονται για την αποίlιθωση τπς γλώσσας . Για να αποφευχθούν 

αντ ι παρανοήσεις bιευκρινιζεται ότι και η φυσική τυποποιηση κα ι 
η προτυποποιηση ενέχουν κάποιο βαθμό στατικότητας. 

Δύσκοίlη ειναι η απάντηση στο ερώτημα αν θα μπορούσε να 
προτυποποιηθει η γ.i\ώσσα. rινονται ποίl.i\ές εργασιες και 

υπάρχουν γραμματικές, .i\εξικά κ.ά., που όμως δεν μπορούν να 
χαρακτηριστούν σα πρότυπα επε ι δ ή δε συγκεντρώνουν τις 
ι δ ι ότ ητές τους . Αυτ ή η κατάσταση μόνο σα προκαταρκτική 
τυποποιηση μπορει να θ εωρηθει. Τα προβίlήματα γ ι α τυποποι ηση 

της γίlώσσας ε ιναι ποίlίlά και ακόμα σήμερα αξεπέραστα. Δεν 
ειναι μόνο προβλήματα όπως ο συνεχής εκσυγχρονισμός που 

απαιτειται, αΛ.i\ά και άΛΑα πιο σημαντικά, όπως η αδυναμια 
συναινεσης για θέματα ύφους κ.τ.Λ. 

Αντιθετα μ ε τη γίlώσσα, τυποποιηση μπορει να επιτευχθει στην 
οροΑογια . Στο σημειο αυτό απαιτειται να διευκρινιστει ποιά 

έννο ια του όρου οροίlοyια εννοειτα ι. Δεν εννοειτα ι η γενική 
έννοια, δηλαbή το πεδιο της γνώσης που ασχολειται με τις 
έννο ι ες & τις παραστάσει ς τους, αΛΑά η ε ιδική έννοια του όρου 
ορο Λογια που ει ναι το σύνοίlο των ορών που παριστάνουν το 

σύστημα εννοιών σε κάθε ε ι δικό θ εματικό πεδισ. Σε . κάθε 
θεματικό πεδιο δεν εινα ι μόνο δυνατή η τυποποιηση της 
οροΑογtας α.i\λά αποτεΛει αbήριτη ανάγκη. Οι κύριοι ίlόγοι για 

τους οποιους ειναι δυνατή η τυποποι ηση τ ης ορολοyιας ειναι ότι 
οι κοινωνοι σε κάθε θέμα ε ιναι αριθμητικά περιορισμένοι, ει ναι 

σε επικοινωνια μεταξύ τους και κατανοούν την ανάγκη για 
τυποπpιηση της ορο.i\ογιας στο πεδιο τους. Γιαυτό όταν τους 

δινετα ι ευκαιρια συμμετέχουν στην τυποποιηση και την 
ακοίlουθοvν. 



1. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Σε κά8ε θεματικό πεδιο υπάρχει πλήθος εννοιών που 

αΛΛηΛοσχετιζονται και ποΛΛές από αυτές σχετιζονται και με 

έννο ιες άΛΛων πεδιων, απο τα οποια μπορει και να προέρχονται. 

Για να υπάρχε ι γνώση αυτές οι έννοιες χρειάζεται να 
παριστάνονται με όρους ή με άΛΛους τρόπους, όπως με σύμβοΛα, 
κωδικούς κ.ά. ΜεΛέτη, μετάδοσ η γνώσης και γ ε νι κά πρόοδος δε 
μπορούν να επ ι τευχθούν αν κάθε έννοια δεν παριστάνεται από 

κάποιο όρο. Σε γΛώσσες όπου δεν υπάρχουν όροι για τις έννο ιες 
κάποιου θεματικού πεδιου, το πεδ ιο δε μπορει να μεταδο8ει. 
Δηλ. όταν b ε ν υπάρχει στη γΛώσσα οροΛογια για κάποιο αντικ ε ι
μενο γνώσης αυτό ειναι ανύπαρκτο, αφού δεν μπορει να μεταδο

θει, να σπουbαστει & να αναπτυχθ ει . Επομένως απαραLτητη προU

πόθεσ η για τ η γνώση κα ι την απασχόληση με κάποιο 8έμα ειναι η 
ύπαρξη ορο λ ο γιας . Οι ανάγκ ες για ορολογια που υπάρχουν σ ε κάθε 

γλώσσα μπορε ι να συνειδητ οποιηθούν αν θεωρηθει ο αριθμός των 
θεματικών πεbιων. Το 19 89 υπήρχαν εκτιμήσε ι ς ότι ο αριθμός 
των θεματικών πεδ ιων ανερχότανε οε πάνω από εικοσι χιΛιάδες, 
ενω το 1950 ήταν περίπου 6000 μόνο (1). Δηλαδή οι ανάγκ ες για 
ορολογια σε κά8ε γλώσσα αυξάνουν όχι μόν ο εξαιτιας της 

προόbου της γνώσης σε κάθε θεματικό πεbιο αλλά και εξαιτ(ας 
της αλματωbούς αύξησης των θ εματ ι κών π εδιων . 

Εκτός απο τ ην ανάγκη για δημιουργια όρων χρει άζε ται κα ι 
α ν τ ισ το ιχιση αυ1ών των όρων στις διάφορες γλώσσες . Η γνώση 
αναπτύσσεται παράΛΛηΛα σε χώρες όπου διακονειτα ι κάποιο θ έμα. 
Ι κανοποιητι κ ή πρόοδος επιτυγχάνεται μ ε επικοινωνια και ανταΛ
Λαγή πΛηροφοριών ανάμεσα σε επιστήμονες με δ ιαφορετικές 

γλώσσες, που προUποθέτ ε ι ακριβή κα ι μονοσήμαντη αντιστοιχιση 
των όρων. 

Η ύπαρξη όρων δ ε ν ειναι μόνη τ ης επαρκής για την πρόοδο σε 
κάθε θ εματικό πε bιο. Εξίσου απαραίτητο ειναι να υπάρχουν οι 
ορισμο ι των ε ννο ιών, ο ι οποι ο ι χρειάζονται για την κατανόηση 
των ί δ ιων των εννοιών . Ακόμα οι ορισμοι χρησ ιμεύουν για την 
εύρεσ η των σχέσεων ανάμεσα στις έννοι ες και την ταξινόμησή 

τους σε σύστ ημα εννο ιών. 

Η ορολογια εξελίσσετα ι από ειδήμονες του κάθε θεματικού 

πεbιου, που bεν έχουν σχέσ η με τη γλωσσολογία, και γιαυτό σε 
κάθε γλώσσα ο σχηματισμός των όρων 8α πρέπε ι να γίνεται με 
βασ η ορισμ ~νες αρχές. rι • αυrό είναι απαραιτητο να υπάρχουν 

κανόνες γι α την ομαλή παραγωγή όρων και ορισμών και τ ην 

καταρτιση του συστήματος εν νο ιών σε κάθε θ εματικό πεδ ιο . 

~ε κάθε θεματικό πεδιο ει ναι σπαραιτητη η ύπαρξη ειδικής 
ορο λ ογί ας , bηλαbή συνολου όρων που καλύπτουν τις ειδ ι κές 

έννο ι ες του θ έ ματος . Ανυπαρξια ε ιδι κής ορολογίας αποτελει 

σημαντικό ανασχετικό παράγοντα για την όπο ια πρόοδο ή 

εφαρμογή, αφού αυτή είνα ι απαραιτητη για να σπουδάζεται, να 
μεταδιbετα ι κα ι να αναπτύσσεται κάθ ε αντικ εί μενο γνώσης. 
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Η οροΛογια σε κάθε θεματ ικό πεδιο εξείlιοοεται ταυτόχρονα με 
τ η ν ανάπτυξή του. Στην αρχή uπάρχει πυρήνας όρων ποu 

προέρχεται απο το μητρικ ό και τα συγγενή θέματα καθώς και από 

τα εμπλεκόμενα στο θέμα πεδια γνώσης . Κανένα θέμα δεν ειναι 
νηοι αποκομμένο απο άλλες γνώσεις. Με την πρόοδο και την 
εμβάθυνση της γνώσης δημιουργούνται έννοιες για τις οποιες 

επινοούνται και προτεινονται απο τους ερευνητές, τοuς 

με λετητές, τοuς σuγγραφεις και γενικά από τους ασχοίlούμενους 
με το θέμα, αντιστοιχοι όρο ι . Αuτή η διαδικασια της οροίlογιας 
συνεχιζεται αενάως και συνισταται στη χρησιμοποιηση υπάρχοντων 

όρων με απόδοση πρόοθετων εννοιών σαυτούς ή στη δημιουργια 
καινοφανών όρων. Η ανάγκη όρων για τις καινούριες έννοιες 

ειναι αυτονόητη τόσο για την επικοινωνια των "επαγγείlματιών" 
στο tbιo το αντικειμενο, όσο και με ασχοίlούμενους σε άίlίlα 
πεδια, καθώς και για την ε κπαιδευση και τη διάδοση της γνώσης 

στο ευρύ κοινό . θεωρητικά κάθε καινούριος όρος θα έπρεπε να 

συμπληρώνει την ορολογια μέσα στο σύστημα εννοιών του 
θεματικού πεδιου. Όμως η οροίlογια αποτείlει εμπειρική 
δ ιαδ ικασ ια που αοκειται διχως να εξετάζοντα ι σε βάθος οι 

σχέσεις ανάμεσα στις έννοιες και με οδηγό τη μεγάίlη ή μικρή 

Λανθάνουσα κατανόηση για το σύστημα εννοιών που διαμορφώνεται 
στο συγκεκριμένο θ εματικό πεδιο. 

Αυτός ο ασυντόνιστος τρόπος δημιουργιας των όρων έχει 
αποτελέσματα να ανακύπτουν προβί\ ήματα οροίlογ(ας που 
προέρχοντα ι απο διάφορες α ι τιες. 'Ορο ι που προτεινονται και 
χρηοιμοποιοuνται από κάποιον ή κάποιους δε γινονται δεκτοι απο 

άλΛοuς επειδή τους θεωρούν αδόκιμους. Επισης αγνοούνται όροι 
που προτ ε tνονται απο κάποιο κέντρο δραστηριότητας στο θέμα με 
αποτελέσμα να προτεινονται διαφορετικοι όροι για τις (διες 

έννοιες . Αυτά καταίlήγουν στο να υπάρχουν αρκετοι όροι για την 
ιδια έννοια, δηλαδ ή συνώνυμοι όροι. Η συνωνυμια αποτείlει 
τεράστιο πρόβίl ημα όταν οι έννοι ες εισάγοντα ι από ξένες 

γilώσσ ες . Σ' αi.ιτές τις περι πτώσεις τα σημεια "εισαγωγής" 
μπορει να ει ναι ποίlίlά και από κάθε σημειο να προτεινεται 

διαφορετικός όρος . Υπάρχει μεγάίlη πιθανότητα να 
χρησιμοποιούνται οι ξένοι όροι όπως έχουν ή προσαρμοζόμενοι 

στο τυπ ικ ό της γίlώσσας-δέκτη, όπως συμβα(νε ι κυρ(ως στον 
τεχνοίlογικό τομέα. Η ναuσι πίlοtα κuριαρχε(τα ι από που προέρχο
νται από την ιταίlική και την αγγίlική γί\ώσσα. Σε ποίlίlές 

τ εχνοΛογιες υπάρχουν γαλΛικοι ή αγγίlικοι όροι για έννοιες για 
τις οποιες υπάρχουν ελίlην ι κοι όροι, ίl.χ. ποίlιρισμα 

στιίlβωμα, γυάΛισμα. Κατά την απόδοση ξένων όρων μπορε( να 
υπάρχ ε ι πρόσφορος όρος στη γ ίlώσσα ή όρος με παρεμφερή έννοια 

σε άΛλο θεματικό πεδιο και να προτεινεται καινούριος όρος. 
Για παράδειγμα στην Μηχανολογ(α υπάρχει ο όρος "β~μα '' για το 
διάστημα ανάμεσα σε δυο διαδοχικές σπειρες , ε νώ στην 
Ιlληροφορικη για παρ ε μφερή έ ννοια (συγκεκριμένη απόσταση) 

ειχε προταθει ο γενικός όρος απόσταση. Τονιζεται ότι όταν η 
πρόοδος της γνωσης γινεται στην (δια τη· γλώσσα το πρόβλημα της 

σuνωνυμιας αμβΛύνετα ι. Για παράδειγμα ο όρος ''εμπορευματοκι
βώτιο" που ειχε προταθ ει από το ν ΣτυΛιανιδη. 



Αναποφευκτο πρόβΛημα στην οροΛογια είναι η ημισυνωνυμια. Με 
την πρόοbο τ ης ε πιστήμης και την εμβάθυνση της γνώσης 
bιευρύνεταιη σημασια των εννο ιών, επ ιτυγχάνεται πιο καλή 
κατανόησή τους με αποτέΛεσμα την αΛλαγή της σημασιας των όρων. 

' Αλλο πρόβλ ημα ε(ναι η πολυσημ (α , δηλαδή η χρήση του (διου 
όρου για αρκετές έννο ι ες. Στις ειδικές ορολογ[ες ειναι αρκετά 

συχνό φαινόμενο να ονοματιζουν διάφορες έννοιες με όρους 

εννοιών απο άλλα πεδια εξαιτιας κάποιας συνειρμικής σχέσης. Ο 

όρος "παράθυρο", αρχικά της αρχιτεκτονικής, υπάρχει και σε 
ποΛλές ειbικές γλώσσες με τελειως διαφορετικές σημασιες . 

'Ετσι ένα παράθυρο απο πλαστικό υλικό μπορει να έχει 

"παράθυρα". Ομώνυμα παράγονται και με λεξι κομεταφραστι κή 
επ ιλ έξ η απόδοση ξ{νων όρων, όταν υπάρχει πολυσημια στη 
γλώσσα-δότη. Ο όρος "σ υ ζ ήτηση " που συναντιέται σε 
επιστημον ικά δημοσιεύματα σαν επ ικεφαλιδα κεφαλα(ων, αποτελει 

οξύμωρο παράδε ιγμα αφού δε πρόκε ι ται για προφορικό διάλογο 
αλλά γι ~ γραπτό μονόλογο. 

ι 
Τα λεξικά στα οποια αποθησαυριζονται οι όροι, επ ι σημοποιούν 

και διαιωνιζουν τα προβλήματα που αναφέρθηκαν. Η δουλειά του 
λεξικογράφου πρέπει να ειναι αντ ικ ειμενική και γιαυτό κανονικά 

καταχωρούνται στα λεξ ι κά και ομώνυμοι και συνώνυμοι όροι. 
Ερ γασιες στις οποιες αποκλειονται όροι που χρησιμοποιούνται, 
ενέχουν το στοιχεLο του υποκειμενισμού και εινα ι προϊόντα 

προσωπικων επ ιΛοyών. Το ιδιο ισχύει και στα λεξικά 

αντιστοιχιας όρων με όρους άλλων γλωσσών. 

Επ ισης σημαντικό πρόβΛημα της ορολογιας και για ορισμένους το 
πιο σημαντικό, ει να ι το συνεχώς αυξανόμενο πλήθος των εννοιών 

και επομενως ο μεγάλος αριθμός καινούριων όρων που 

χρειάζονται. Αυτό εινα ι αποτέλεσμα της προόδου και της 
επέκτασης της γνώσης σε νέα πεδια και της εμβάθυνσής της στα 
υπάρχοντα. Πρόσφατες εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό των 

εννοιών σε τριάντα εκατομύρια (1). Το πρόβλημα έγκε ιται στο 
γεγονός ότι δεν επαρκούν οι γλωσσικοι όροι και σε ποΛΛές 
περ ιπτώσει ς γ(νεται προσφυγή σε άλΛους τρόπους σήμανσης, όπως 
συντομογράφηση, κωδικοποιηση, γραφικές παραστάσεις ή ακόμα και 

με τρόπους γραφής. 

Από τα εκτεθέντα συμπεραινεται ότι η "φυσική" εξέΛιξη της 

ΟροΛογιας οδηγει σε αδιέξοδο. Η διαμόρφωση της ορολογιας από 
πολλά κέντρα ταυτόχρονα καταΛήγει σε χαώδη κατάσταση. Για να 

υπάρξει τάξη χρε ιάζεται να y[νεται τεΛική ε πεξεργασι α και 
επισημοποιηση της ορολογιας σε ένα κέντρο σε κάθε γΛώσσα , ώστε 

να ε πιτυγχάνεται κοινή αποδοχή. Ο σκοπός αυτός δε μπορει να 
επιτευχθει με νομοθετική ρύθμιση και ανάληψη του έργου από το 

κράτος για πολλούς Λόγους, από τους οποιους οι δυο πι ο 
σπουδα(οι ειναι ότι το έργο διευκολύνεται σημαντικά όταν γινε
ται παράλληλα με επεξεργασια κειμένων και ότι χρειάζεται 
συνεργασια με αντιστοιχα κέντρα σε άλλες γλώσσες. Αυτά τα δύο 

στο ιχεια υπάρχουν στην τυποποιηση, η οποια προσφέρει και άλλα 
πλεονεκτήματα. Η υλοποιηση τ ης τυποποιησης σvνισταται στην 

εκπόνηση και στην εφαρμογή των προτύπων. Τα πρότυπα αποτεΛούν 
κε~μενα που εκπονούνται συλλογικά και προορ(ζονται για εφαρμο

γές κατά τ ι ς οπσιες επιδιώκεται να επιτυγχάνεται ακριβής τήρη-
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υη των οbηγιων ή των απαιτήσεων 11ου περιέχονται σ'αυτά . Δη.ί\α
bή όταν ακοΛου8ούντα ι πρότυ11α πρέπει να υπάρχει απόλυτη συμ

μόρφωση ώοτε το αποτέΛεσμα να εtναι το tbιo από όσους και αν 
rα εφαρμόζουν. Για να ε πι τευχ d εt αυτό οι όροι που περιέχονται 

στα πρότυπα εtναι απόλυτα αναγκαιο να εtναι σαφεtς και 

ακριβεtς, ώστ ε να μην υπόκεινται σε παρερμηνεtες ή 

παρανοήσεις. Η σημασtα που έχει η σαφήνεια της ορο.ί\ογtας στα 
πρότυπα φαtνεται απο το γεγονός ότι αυτά χρησιμοποιούνται σε 

τεχνικές δου.ί\ειές , εμπορικά συμβό.ί\αια και προπαντός αποτε.ί\ούν 
κεtμενα αναφοράς στη νομοθ εσ tα και σε νομικές υποθέσεις. 

Απο τα παραπάνω εtναι φανερό ότι η οροΛογtα αποτε.ί\εt θεμε.ί\ιώδη 
συνιστώσα της τυποποtηοης. Γιαυτό για κάθε θέμα που 

τυποπο ι εtται η ορο.ί\ογtα διαμορφώνεται με όρους σαφεtς, 
ακριβεtς και προπαντός μονοοήμαντους. 

Οι όροι που παριστάνουν τις έννοιες χρησιμεύουν για την 
επικοινωνtα , όμως για τη bημ ι ουργtα των όρων όσο και για την 

ορθή και πΛήρως κατανοητή επικοινωνtα εtναι απαραtτητο να 

υπάρχουν ορισμοt των εννο ιών. Επι πυχεtς όροι δtνονται στις 

έ ννοιες όταν η σημασια τους εtναι γνωστή. Αυτό συμβαtνει με 
επιστήμονες που ονοματtζουν καινούριες έννο ι ες, τη σημασtα των 

οποιων κατέχουν. Σε άλλες περιπτώσεις, ιδtως όταν πρόκειται 

για ονοματιομό εννοιών που προέρχονται απο ά.ί\.ί\ες γ.ί\ώσσες εtναι 
απαραιτητο να υπάρχει ορισμός της έννοιας , οπότε ο όρος που 

bημ ιουργεtται με βάση τον ορισμό , επειδή έχει συνειρμική σχέση 
με την εννοια, εtναι ε πι τυχής κα ι γ(νεται εύκολα αποδεκτός. 
Μόνο με βάση τους ορ ισμους χρησιμοποιούνται ορθές ετυμο.ί\ογικ ές 
ριζες για το σχηματισμό των όρων, που βοηθάει την κατανόηση 

και επομένως τ η γνώση και την ορθ ή επικοινωνtα. Ο όρος 
" αερο γ ενής ήχος", μεταφραστικό παρανόημα για τον ήχο που 

διαδtbεται μέσα απο τον αέρα προκα.ίlεt σύγχυση με τον ήχο που 
παράγεται απο πνευστά όργανα, σε αντtθεση με τον όρο 
"αερόφερτος ήχος" που τυποποιήθηκε με βάση τον ορ ισμό (2). 
Διευκρινtζεται ότι δεν εννοεtται ότ ι οι όροι πρέπει 

αναγκαστικά να συνιστούν περtληψη των ορισμών, α.ί\.ί\ά ότι όταν 
σχηματtζονται με βάση τους ορισμούς τους συνδέονται με 

βασικά χαρακτηριστικά της έννο ιας. 

Όπως αναφέρθηκε οι ορισμοι δε χρησιμεύουν μόνο για τον ορθό 

σχηματισμό των όρων , α.ί\.ί\ά και για την κατανόηση. Οι όρο ι ,. 

ανεξάρτητα με ποιό τρόπο δημιουργήθηκαν απο ε ιδήμονες ή όχι, 

για να εt ναι κατανοητοt πρέπει να συνοδεύοντα ι απο τους 
αντtστοιχους ορισμούς. Τόσο η επικοινωνtα ανάμεσα σε 

ε ιδήμονες κάποιου γνωστικού πεδtου, όσο και η επικοινωνtα με 
τους γενικά ασχολούμενους ο' αυτό το πεδtο, υπαγορεύει την 
ανάγκη για ύπαρξη ορισμών . Ανάγκη να υπάρχουν ορισμοt έχουν 
ε πtσης ο ι bιερμηνεtς και οι μεταφραστές που κατά κανόνα δ ε ν 

έχουν σχέση με τα γνωστικά πεδtα στα οποtα κα.ί\ούνται να 
προσφέρουν τις υπηρεσtες το υς. 



Με την διάδοση της γνώσης στο γενικό κοινό, διευρύνεται ο 
κύκλος εκε ινων που καταφεύγουν σε ορισμούς. Διάδοση και 
εμπέδωση της γνώσης προUποθέτει να υπ~ρχουν προσιτοι ορισμοι. 
Καινοφανεις όροι σε εκλαϊκευμένα άρθρα ή από τα μέσα 
ενημέρωσης ειναι σύνηθες φαινόμενο. 'Οταν διαδιδονται τέτοιοι 
όροι οι άνθρωποι που ενδιαφέρο~ται να κατανοήσουν τις έννοιες, 

χρειάζεται να έχουν πρόσβαση στους ορισμούς τους. Αν όχι 
διευκολύνονται ορισμένοι να μιλάνε επι παντός επιστητού, που 
ούτε οι ιbιοι γνωριζουν ούτε οι άλλοι μπορούν να κατανοήσουν 

και ελέγξουν . 

Ορθοι, σαφεις και ακριβεις ορισμοι χρειάζονται σε πολλές 

ανθρώπινες σχέσεις, οικονομικές, νομικές ή άλλες. Η νομοθεσια 
δε μπορει να εφαρμοστει εύκολα αν δεν οριζονται οι έννοιες. 

Σύνηθες ειναι να περιέχονται ορισμοι σε νομοθετικά κειμενα. 
Παράδειγμα ο ιδρυτικός νόμος του Ελληνικού Οργανισμού 

Τυποποιησης περιέχει τους ορισμούς των βασικών εννοιών (3). 
Σε κανονιστικά κειμενα που αναφέρονται σε ιδιαιτερα πεδια της 

επιστήμης ή της τεχνολογιας ειναι αναγκαιο να οριζονται οι 
έννοιες. Όταν σε συμβάσε ις δεν οριζονται με ακριβεια οι 
βασικές έννοιες ή δε γινεται παραπομπή σε συγκεκριμένο 
ερμηνευτικό Λεξικό, γεννιούνται πάμπολλα προβλήματα και σε 
περιπτωση δικαστικής διένεξης το αποτέλεσμα εξαρτιέται απο το 

ποιός απο τους πραγματογνώμονες, που προσεπικαλούνται, έχει 

την πιο μ ε γάλη πειστικότητα . 

Οι ορισμοι ειναι ακόμα αναγκαιοι για την πρόοδο της επιστήμης 

στο ιbιο το γνωστικό πεδιο. Επιστημολογική κατάταξη των 
εννοιών και δημιουργια συστήματος εννοιών δε μπορεί να 

επιτευχθει bιχως τους ορισμούς αυτών τούτων των εννοιών. 

Ακόμα και η κατάρτιση θησαυρών για την κατάταξη, αποθήκευση 
και αναζήτηση πληροφορ ιών απαιτει την ύπαρξη ορισμών. 

Η δ ι αμόρφωση των ορισμών αποτελε ι αρκετά επιμονη και χρονοβόρα 
δουλειά. Το πρώτ ο στάδιο συνιστατα ι στην πλήρη κατανόηση των 
καινούριων εννοιών απο τους ειδήμονες και απόκτηση σαφούς 

αντιληψης. Σ' αυτό το στάδιο της εξέλ ι ξης της γνώσης 

περιορισμένος αριθμός ε ι δημόνων μπορει να διαμορφώσει 

ορισμούς. Το επόμενο στάδιο εινα ι όταν οι ορισμοι έχουν 
διατυπωθει απο κάποιο ή κάποιους ειδήμονες και περιέχονται σε 

λεξικά. Η ορθότηΤα, η ακρίβει α και η σαφήνεια των ορισμών στα 
λεξικά αποτελούν συνάρτηση της ικανότητας αυτού που τους 
διατύπωσε. Εινα ι σύνηθες να μην υπάρχει μεγάλη ακριβεια στους 
ορισμούς των λεξικών και πολύ χειρότερο να διαφέρουν μεταξύ 

τους ορισμοι σε διαφορετικά λεξικά, όχι μόνο ως προς τη 

διατύπωση αλλά πολλές φορές ακόμα και ως προς την έννοια. 
Επόμενο ειναι να υπάρχουν βάσιμες αντιρρήσε ι ς και να μη 

γινοντα εύκολα αποδ ε κτοι τέτο ι ο ι ορισμοι. Όταν αναζητε ι τα ι 

κάποιος ορισμός, η προσφυγή στα λεξικά αποδεικνύεται πολλές 
φορές αλυσιτελής. Η έρευνα αρχιζει με την αναζήτηση για τον 

εντοπισμό έγκυρου λεξικού. Αυτή καταλήγει συνήθως στη 
διαπιστωση, ιδιως όταν πρόκειται για όρους ε ι δικών θ εματ ι•ών 

πv.διων, ότι αυτοι οι ορισμοι δεν περιέχονται σε λε~ικά. 
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Επισης τα γενικά Λεξικά δεν περιέχουν αυστηρούς ορισμούς ακόμα 
και για κοινούς όρους. Διαπιστωση που ισχύει όχι μόνο για 

Λεξικά περιορισμένων γΛωσσών αΛΛά ακόμα και για έγκυρα Λεξικά 
διαδεδομένων γΛωσσών, όπως της αγγΛικής γΛώσσας (4). 

ΤεΛικό στάδιο της διαμόρφωσης των ορισμών ειναι η τυποποιησή 
τους. Αυτή συνισταται στη συναινετική διατύπωση των ορισμών 
απο φάσμα ειδημόνων του θεματικού πεδιου , που εκπροσωπούν κάδε 
τομέα δραστηριότητας. ΔηΛαδή οι ειδήμονες δεν προέρχονται μόνο 

από την επιστήμη αΛΛά εκπροσωπούν και τις εφαρμογές και τη 
χρήση. Ύστερα απο τη συμφωνια των ειδημόνων για τη διατύπωση 

των ορισμών, οι τεΛευταιοι δημοσιοποιούνται και γινονται 

δεκτές παρατηρήσεις και σχόΛια απο κάθε πρόσωπο που έχει 
άποψη. Με αυτή τη διαδι~ασια οι ορισμοι των εννοιών δεν ειναι 
μόνο ορθοι και ακριβεις, αΛΛά γινονται εύκοΛα αποδεκτοι. 
Εκτός απο τα παραπάνω για να θεωρούνται οι ορισμοι 
τυποποιημένοι αναγκαια συνθήκη ειναι να περιέχονται σε πρότυπα 

που εκδιδονται απο οργανισμό τυποποιησης και τα οποια ειναι 
προσιτά σε κάθε έναν που ενδιαφέρεται. Για να δεωρειται η 
τυποποιηση ορθή απαιτειται τα πρότυπα να αναθεωρούνται σε 
τακτά χρονικά διαστήματα. 

4. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

Οι τεχνικές επιτροπές τυποποιησης κατά την εκπόνηση των 
προτύπων ασχοΛούνται αναπόφευκτα και με την οροΛογια του 
αντικέιμενού τους. Σε κάθε εκπονούμενο πρότυπο περιέχονται 
αρκετοι όροι και για αρκετούς απο αυτούς δινονται και οι 

ορισμοι τους. Αυτό ειναι απαραιτητο επειδή εκεινοι που 
χρησιμοποιούν τα πρότυπα δεν έχουν, κατά κανόνα, τις τεχνικές 
γνώσεις εκεινων που τα εκπόνησαν . Η δημιοσιότητα που δινεται 

πριν απο την έγκριση των προτύπων έχει αποτέΛεσμα να γινονται 
παρατηρήσεις όχι μόνο για το τεχνικό περιεχόμενο των προτύπων 

αΛλά και για τους όρους και τους ορισμούς που περιέχονται σ• 
αυτά . Απο τη στιγμή που εγκριθούν και εκδοθούν τα πρότυπα, 
αρχιζουν να εφαρμόζονται και η οροΛογια τους χρησιμοποιειται 

σε διάφορους τομεις (νομοθεσια, παραγωγή, συμβάσεις, 

εκπαιδευση), bηΛαbή η τυποποιηση ειναι και δρόμος για τη 
δ ι άδοση και την εκπαιδευση των όρων στη γΛώσσα. Με την πρόοδο 

της τυποποιησης και την αύξηση του αριθμού των προτύπων 
αυξάνει και ο αριθμός των όρων και των ορισμών που περιέχονται 
σ• αυτά . Όταν δημιουργηθει ικανό πΛήθος όρων του θ εματικού 

πεδιου, αυτοι συγκεντρώνονται και εκπονούνται παράΛΛηΛα 
πρότυπα οροΛογιας . Οι πρώτες εκδόσεις προτύπων οροΛογιας 

ειναι συνήθως πρότυπα ορισμών και πρότυπα αντιστοιχισης όρων 
σε διάφορες γΛώσσες. Τέτο ι α πρότυπα αναθεωρούνται ή 

συμπΛηρώνονται για να περιΛηφθούν οι όροι και οι ορισμοι που 
υπάρχουν στα καινούρια πρότυπα του αντικειμένου της τεχνικής 

επιτροπής. ΑνάΛογα με το γνωστ ικό πεδιο στα πρότυπα οροΛογιας 
μπορει να περιέχονται και άΛΛα στοιχεια όπως σύμβοΛα, κωδικοι, 

συντομογραφιες, που ποΛΛές φορές αποτεΛούν και ξεχωριστά 
πρότυπα . Η κωδικοποι ησ η των κραμάτων του αΛουμινιου αποτεΛει 
ξεχωριστό πρότυπο (5). 



'Οταν η τυποποLηση φθάσει σε υψηλό μα~μό οΛσκΛήρωσης, στα 
παράΛΛηΛα πρότυπα σροΛογtας παραθέτετα ι σεβαστός αριθμός όρων 
και αριθμών που τεινει να καΛύψε ι το θεματικό πεδιο . Σ' αυτό 
το στάδιο της εξέ Λιξης της τυποποιησης της οροΛογιας οι 
συνθήκες ειναι ώριμες για μετασχηματισμό των απΛών προτύπων σε 
πρότυπα ΛεξιΛόγια οροΛογιας. ΔηΛαδή από το σύνολο των 
συγκεντρωμένων όρων και με βάση τους ορισμούς των εννοιών του 

θεματικού πεδιου, που αποτελει τον πυρήνα του πρότυπου 

ορολογ Lας. Στο π~ήρες πρότυπο οροΛογιας περι έχονται εκτός απο 

το ταξινομημένο σύστημα εννοιών, οι ορισμοι των όρων και 
πLνακες αντιστοιχιας με ξενόγλωσσους όρους. 

Τα πρότυπα συστηματικά λ εξ ιλόγια περιΛαμβάνουν εκτός απο τους 
ειbικούς όρους του ιδιου του γνωστικού αντικειμενου και το 

σύνολο των όρων του πεδ(ου του. Δηλαδή όρους που ανήκουν στο 
μητρικό θεματικό πεδιο αΛΛά και όρους που ανήκουν σε συγγενή 

θεματικά πεδια. Για παράδειγμα το πΛήρες πρότυπο ΛεξιΛόγιο 

για το θεματικό πεδιο ~ πΛαστικο( σωλήνες", περιΛαμβάνει όρους 
απο το θ εματικό πεδ(ο "ποΛυμερή" καθώς και όρους απο 
εμπΛεκόμενα θ εματικά πεbια όπως τα "μηχανές μορφοποιησης" 

"μηχανικές δοκιμές" . 

Η σύγχρονη τάση στην τυποποιηση ε(ναι τα πρότυπα ΛεξιΛόγια 

ορολογιας κάθε θεματικού πεδιου να περιΛαμβάνουν κα ι όλους 
τους γενικούς όρους που χρησιμοποιούνται στο θέμα, ώστε να 

υπάρχουν πΛήρη βοηθήματα για γενική χρήση και όχι απΛώς ειδικά 

γΛωσσάρια. 

Σημαντικό θέμα για την τυποποιηση των όρων και των ορισμών, 

που δεν τονιοτηκε, ειναι να υπάρχουν κανόνες που να ακοΛου
θούνται από τ ις τεχνικές επιτροπές για την επιΛογή και 
τη δημιουργια όρων κα ι τη διατύπωση των ορισμών. Τέτοιοι 

κανόνες τυποποιούνται απο τον οργανισμό τυποποιησης και 
ακοΛουθούνται από όΛες τις τεχνικές επιτροπές, έτσι ώστε αν 

ένας ορισμός εινα ι κοινός σε δύο θεματικά πεδια διαφορετικών 
τεχνικών επιτροπών να τυποποιειται με τρόπο ώστε οι δύο 
ορισμοι μπορει να διαφέρουν στο Λεκτικό αλΛά όχι στη δομή. 

Όπως έχει αναφερθει για να θεωρειται η οροΛογια τυποποιημένη 
δεν αρκει να ακοΛουθούνται ο ι διαδικασιες τυποποιησης κατά τ ην 

εκπόνηση των προτύπων ορολογ(ας, αΛΛά αυτά θα πρέπει να έχουν 
εγκριθει απο τον οργαν ισμό τυποποtηοης, στην ΕΛλάδα τον ΕΛΟΤ. 
Η έγκριση απο τον οργανισμό τυποποιησης, αποτελει διασφάΛιση 

ότι έχο·υν τηρηθει οι διαδικασ(ες τυποποιησης και ότι κατά την 
κατάρτιση των προτύπων ακολουθήθηκαν οι αρχές ορολογιας που 
έχουν καθιερωθει απο τον οργανισμό. 

Απο τα παραπάνω γινεται φανερός ο ουσιαστ ικός ρόλος τοv 

οργανισμού τvποπο(ησης. Καταρχήν χρειάζεται να έχουν 

καθιερωθει οι διαδικασιες τvποποι ησης που καθορLζοvν τον τρόπο 
Λειτοvργιας των τεχνι κών επιτροπών και τις διαδικασLες 
εκπόνησης των προτύπων. ΠαράΛΛηλα με τις διαδικασιες 
τvποποιησης πρέπει να έχουν τvποποιηθει οι αρχές ορολογιας που 
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ακολουθούνται στα πρότυπα. 

αναλαμβάνει την έκδοση και 

εξισου σημαντικό έργο της 

προτύπων. 

Επισης ο οργαν ι σμός τυποποιησης 

τη διάθεση των προτύπων και το 
προώθησης της εφαρμογής των 

Ο οργανισμός τυποποιησης συμβάλλει και με άλλους τρόπους στο 
έργο της οροΛογ(ας. Η συμβολή συνισταται στο συντονιστικό 
ρόλο που διαδραματιζε ι στην εφαρμογή εν ι αιας ορολογιας στα 
πρότυπα . Οι όροι που τυποπο ι ούνται απο κάθε τεχνική επιτροπή 
για τα θέματα της αρμοδιότητάς της, χρησιμοποιούνται απο όλες 
τις άΛΛες τεχνικές επιτροπές. Προβλήματα οροΛογιας που 
αντιμετωπ ι ζε ι κάποια τεχν ική επιτροπή, πέρα απο το πεδιο της 
αρμοδιότητάς της, μεταβ~βάζονται στην αρμόδια τεχνική επιτροπή 
για επιλυση. Με τέτοιες ρυ8μισεις απο τον οργανισμό 

τυποποιησης επιτυγχάνετα ι να χρησιμοποιειται ενιαια οροΛογια 

στον τομέα της τυποποιησης. 

Εκτός απο την έκδοση προτύπων ορολογιας γLνονται και 

συγκεντρωτικές εκδόσεις τυποποιημένης ορολογ(ας. Εκδιδονται 

πρότυπα Λεξικά που περιέχουν όλους τους όρους που έχουν 

τυποποιηθει σε κάθε θεματικό πεδιο κάποιου τομέα . Τέτοια 
λεξικά έχουν εκδοθει απο διεθνεις (6) αΛΛά και απο άλλους 
οργανισμούς τυποποιησης (7). 

Σε κάθε κράτος υπάρχει μόνο ένας οργανισμός τυποποιησης και 

γιαυτό η τυποποιημένη ορολογLα ειναι ενιαια. Ο οργανισμός 
τυποποιησης αποτελει ενοποιητικό παράγοντα και στις 
περιπτώσει ς που μια γλώσσα μιλιέται σε π ι ο πολλά απο ένα 

κράτη. Αυτό συμβαLνει ε πειδή οι οργανισμοι τυποποιησης 

συνεργάζονται μεταξύ τους και μπορούν να συνάψουν συμφων(ες 

συνεργασιας στο πεδιο της οροΛογιας. 

6. ΔΙΕθΝ~Σ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΩΝ 

Η συνεργασια ανάμεσα σε Λαούς με διαφορετικές γλώσσες, απο 
ανταλλαγή αγαθών ως τις κάθε ειδους πολι τ ικές, πολιτιστικές 

κ.α. συμφωνιες, προUποθέτει τη δυνατότητα αλληλοκατανόησης. 
Άμα δεν υπάρχει αντιστοιχιση των όρων στ ι ς δυο γλώσσες η 
συνεργασια πραγματοποιειτα ι με τη χρησιμοπο(ηση μιας 

μεσολαβητικής γλώσσας, που εινα ι συνήθως μια από τις 

ονομαζόμενες κύριες γλώσσες. Σαυτή την περιπτωση η συνεργασια 
γινεται ανάμεσα σε περιορισμένους κύκλους προσώπων, όπως 

διπλωμάτες, επιστήμονε ς, στρατιωτικούς κ.ά. Η χρήση 

διεθνοποιημένων γλωσσών δε μπορε( να επεκταθει στο ευρύ κοινό . 
Όμως σε πολλές περιστάσε ι ς απαιτειται μεταφορά των νοημάτων 
απο τη διεθνή γλώσσα στη γλώσσα του κάθε κράτους. Επομένως 
εινα ι απαραιτητη η αντιστοιχιση των όρων κάθε εθνικής γλώσσας 
τουλάχιστο με τους όρους κάποιας κύριας γλώσσας αναφοράς, 
διαφορετικά η γλώσσα περιθωριοποιειται. Δηλαδή παράλληλα με 
τ ην εξέλιξη της ορολογιας που επιδιώκεται σε κάθε γλώσσα, 

πρέπει να επιδιώκεται και αντιστοιχιση των όρων με τους όρους 

άλλων γλωσσών και προπαντός με τους όρους κυριαρχουσών 
γλωσσών, απο τις οποιες προέρχεται κυριως η γνώση. Η 
αντιστοιχ ι ση των όρων σε όλες τις γλώσσες αποτελει την εφικτή 
διεθνοποιηση τ ης ορολογιας. 



Στη διεθνοποtηση της ορολογtας συμβάλλει και η συνεργασια 

ανάμεσα σε επιστήμονες κα ι τεχνικούς διάφορων χωρών. Η 
ορογονια σε κάθε θεματικό πεδ ιο δε γtνεται στο tδιο γλωσσικό 
περ ιβάλλον μόνο. Η ανάπτυξη της οροΛογtας προχωράει παράΛΛηΛα 

σε κάθε χώρα όπου θεραπε ύετα ι το θέμα. Η ανταΛΛαγή γνώσης 

ανάμεσα σε ε π ιστήμονες , σε τεχν ικούς και σε Λ ο ιπούς ασχολού
μενους με το θ έμα, απαιτει δ ιαγλωσσική συν εργασια και 
καταλήγει σε αντ ιστοι χιση των νεοφανών όρων. Η διεργασια αυτή 
συντελει στην εισβολή δάνειων όρων απο τ η μια γλώσσα στην 
άΛΛη. ' Ομως αυτό bεν αποτελει πλεονέκτημα γι α τη διεθνοποιηση 

της ορολογtας επειδή υπάρχε ι πάντοτε η προοπτική να 
αυτοκαδαριστει η γλώσσα και να αναφανούν καινούριοι όροι για 
τις ιδ ι ες έ ννοι ες. Διαφορετ ική ει ναι η περιπτωση όταν οι όροι 

σχηματ ιζοντα ι απο ριζες διεθνοπο ιημένων λέξεων λ.χ. ρομποτική 
ή λέξεων κλασ ικών γλωσσών. 

Η ανάγκη για bιεθνή συνεργασια στο πεδιο της ορολογιας κα ι 
προπαντός στον τομέα της ονοματολογtας ειχε γLνει αντιληπτή 
απο τον περασμένο α ιώνα. (β). Πολλές εθνικ ές επαγγελματικ ές 

οργανώσεις ε πιστημόνων ή τεχνικών, συνεργάζ~νται σε διεθνές 
επιπεbο για την bιεθνοποιηση της οροΛογιας στο πεδ ιο τους. 

rια παράδ ε ιγμα η χημική ονοματολογια έχει διε8νοποιη8 ει με τη 
συνεργασια των εθνικών οργανώσεων χημικών στα πλαισια τ ης 
lUPAC. 

Τα τελευταια έτ η έχουν ι δρυ6 ει αρκετές διεθνεις οργανώσει ς που 

ασχολούνται αποκλειστικά με τη διε6νοποιηση των όρων και των 
ορισμών των ε ννοιών (9 ). Αυτές ο ι οργανώσεις ακολουθούν τις 
αρχές της τυποπσιησης και αναγνωριζ ουν de facto το προβάδισμα 
τ ης Διεθνούς Οργάνωσης Τυποπο(ησ ης ( ISO). Η δουλειά που 
γ(νεται στα πλαισια της ISO συμβάλλει ουσιαστικά στη 

διε θνοποιηση της ορολογιας και στην επικοινωνια σε παγκόσμιο 
επιπεδο. Οι ε θνικοι οργανισμοι τυποποtηοης όλων των χωρών του 

κόσμου συμμετέχουν στη δουλειά της ISO, που αποσκοπει στην 
ε ν οποι ηση της τυποποιησης. Αυτό γtνεται με τ ην απο κοινού 

σύνταξη διεθνών προτύπων που στη συνέχε ια γLνοντα ι αποδεκτά 
σαν εθνικά πρότυπα κάθε κράτους. Η επεξεργασια ισοδύ ναμων 

κειμενων σε πο λλέ ς γλώσσες αποτελει τη βάση για αντ ι στοιχιοη 
των όρων σε διάφορα θ εματ ι κά πεδια. Όπως μάλιστα η ορολογια 
των προτύπων εινα ι τυποποιημένη η αντιστοιχιση των όρων εινα ι 
μονοσήμαντη. 

Εξισου σημαντ ικ ές ε ιναι και άΛλες δραστηριότητiς των διεθνών 
οργανισμών τυποποιησης, που αποσκοπούν στη δ ι 8νοποιηση της 
ορο Λογιας. Αυτές ειναι α) η τυποποιηση αοικών αρχών 

ορολογιας (10) β) η διεθνώς αποδεκτή τ υποποι ησ η των ορισμών 

των εννοιών κα ι γ) η τυποποιηση τ ης αντ ι στοιχιας όρων σε 
bιάφορες γλώσσες . 

Τόσο τα δ ι εθνή πρότυπα όσο κα ι τα δ ι ε θνή πρότυπα ορολογιας 
συντάσσοντα ι σε τρε ις γλώσσες μόνο (αγγλικ ή , γαλλ ι κή και 
ρωσσική). Από αυτές τις γλώσσες ο κάδε εθ νι κός οργανισμός 
τvποποι ησης ε πεξεργάζεται λεξ ι λόγια ι σοδύναμων όρων στη γλώσσα 
τοv. Εtναι ενδιαφέρον ότι τελεvταια εκδόθηκε κ εtμε νο 
ορολογιας της ISO που έχει αντ ι στοιχιση των ορων σε οκτώ 
γλώσσες ( 11). 
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Υπάρχουν εκδόσεις τυποποιημtνων γενικών ή 8εματικών ΛεξιΛοyLων 
στις οποιες παραδtτονται ισοδύναμοι όροι σε πΛειάδες yΛωσσών, 
όπως το ΛεξιΛόyιο διαχεLρισης ποιότητας του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Ποιότητας με τους όρους σε δεκαοκτώ γΛώσσες, μια 
από τις οποιες ειναι η εΛΛηνική (12). Η επεργασια των 
ελληνικών ισοδύναμων όρων tγινε απο τον ΕΛΟΤ. 

7. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 

Η τυποποιημtνη οροΛογια πΛεονεκτει σε σχtση με κάθε άΛΛη 

παράθεσ η οροΛογιας. ΑποτεΛει το ε ι σιτήριο για την απρόσκοπτη 
ε ισαγωγή θεμάτων στο πεδιο του επLστητού που καΛύπτεταL απο 
μLα γλώσσα καL συμβάΛΛεL στη δLατήρησή της στLς ζωντανtς 

γΛώσσες. 

Τα πλεονεκτήματα που παρουσ ιαζεL η τυποποιημtνη οροΛογια, η 
εθν Lκή αποδοχή, η πληρότητα που προσεγγιζεται σε κάθε θεματLκό 
πεδιο καL η αντιστοLχLση των όρων με όρους ξtνων yΛωσσών την 
κάνουν κατάλληλη για χρήση στα ηΛεκτρονLκά μtσα. Αυτό σημαινεL 

συμμετοχή στη δLεθνή επLκοLνωνια, παρακοΛούθηση των εξεΛιξεων 
καL προοπτLκή επLβLωσης της γλώσσας . Δηλαδή Λαοι με γλώσσες 
στLς οποιες αναπτύσσεταL τυποποLημtνη ορολογια αποτελούν 
LσότLμα μtλη της δLε8νούς κοLνότητας των αναπτυγμtνων χωρών. 

ΠροUπόθεση γLα ουσ LαστLκή παρtμβαση στη γΛώσσα αποτεΛει η 
σημαντική δραστηρLότητα στην τυποποιση, ώστε να καΛύπτεταL 
μεγάλος αρLθμός δεματLκών πεδιων. Πρώτη απαιτηση ειναL OL 
τεχνικtς επLτροπtς να συμπληρώνουν τη δραστηρLότητά τους στην 
τυποποιηση με πρότυπα ορολογιας. Η εκπόνηση προτύπων 
οροΛογιας δεν συνιστά ιδLαLτερη επLβάρυνση, αφού γLα την 
εκπλήρωση του tργου γης τυποποιησης OL επLτροπtς ασχοΛούνταL 

αναγκαστικά με την οροΛογια κα ι τα πρότυπα σρσΛογιας αποτεΛούν 
συμπλήρωση της δουλειάς τους που διευκολύνει μάΛLστα τα 
παραπέρα έργα. 

Δυσεπιλυτο πρόβλημα για την τυποποιηση της οροΛογιας ειναι ο 

τεράστιος αριθμeς θεματικών πεδιων που χρειάζεται να 

καλυφθούν. Ανάγκη που προφανώς δε μπορει να ικανοποιηδει απο 
κανtναν οργανισμό τυπσποιησης. Κάθ ε οργανισμός μπορει να 
καλύψει σημαντικό αριθμό γνωστικών πεδLων, που όμως εξ ικνειται 

ώς μερικtς φορtς τον αρ ιθμό των τεχνικών επιτροπών τυποποιησης 

που Λειτουργούν. Αυτό επειδή κάθε τεχνική επιτροπή tχει 
αρμοδιότητα τυποποιησης σε πιο ποΛΛά απο tνα θεματικά πεδια . 

Από το προηγούμενο διαφαινεται ~αι άΛΛο πρόβλημα στην 
τυποποιηοη της οροΛογιας . Η κάθε τεχνική επ~τροπή tχει 

αρμοb ι ότητα για την τυποπο[ηση των όρων των θεματικών πεδιων 
που εμπιπτουν στο αντικειμενό της. Στα πρότυπά της 
χρησιμο11οιουνται και όροι απο αλλότρια θεματικά πεδια. Αν 

τtτοιο ι όροι txouν τυποποιηθει απο άλΛες τεχνικtς επιτροπές 

δεν δημιουργειται πρόβλημα, αν όχι, ανακύπτει πρόβΛημα. 
Τέτο ι ες εμπλοκές επιλύονται συνήθως ανορθόδοξα απο τις 
τεχνικές επιτροπές με τυποποιηση όρων σε θεματικά πεδια που 

δεν κατέχουν. 

266 



'Οταν υπάρχουν τυποποιημένοι ομ.σμοι χρησιμεύουν σε πΛή8ος 
περιπτώσεων όπως στην εκπαLδευση, σε συμβάσεις, στη νομο8 εσια 
κ.ά. Η νομοπαρασκευαστική πρακτική να περι~αμβάνονται ορισμοι 
στους νόμους προξενει προβλήματα. Εφόσον χρειάζεται να 
διασαφηνLζσνται έννοιες στους νόμους, ακοΛου8ειται συνή8ως η 

νομική άποψη ότι σι ορισμοι τους πρέπει να π ερ ι έχοντα ι στο 
νόμο και να μη γLνεται παραπομπή σε άΛΛα κειμενα. Η μεταφορά 
τυποποιημένων ορισμών απο τα πρότυπα στους νόμους διευκοΛύνει 
το νομοπαρασκευαστικό έργο. Όταν δεν υπάρχουν τυποποιημένοι 

ορισμοι ή αν δε χρησιμοποιηθούν υπάρχοντες, γεννιώνται νομικά 
πρσβΛήματα εφόσον οι ορισμοι που περιέχονται στους νόμους 

περιβάΛΛονται με νομική ισχύ, προκύπτουν τα ερωτήματα: μπορει 

να τυποποιη8ει διαφορετικός ορισμός έστω και αν για κάποιο 

Λόγο ο ορισμός του νόμου δεν ειναι ορθός; ποιός ορισμός ειναι 

έ γκυρος ο του νόμου ή ο τυποποιημένος; Ακόμα και αν στους 
νόμους περιέχονται τυποποιημένοι ορισμοι μπορει να ανακύψουν 

προβΛήματα. Με την εμβά8υνση στη γνώση οι ορισμοι 

τροποποιούνται και γLνονται πΛηρέστεροι και ακριβέστεροι, 

οπότε προβΛ έ πεται ανα8εώρηση των προτύπων, αντL6ετα απο τους 
νόμους. 

Η ύπαρξη τυποποιημένης ορολογιας συμβάλλει οτη βεΛτLωση της 
επικοινωνι ας. Με τ η χρησιμοποLησή της στα πρότυπα διαδLδεται 

και εμπεδώνεται σε όΛους τους τομεις απο την εκπα(δευση ως τις 
προσωπικές εφαρμογές. Το κύρος που έχουν τα πρότυπα 

μεταφέρεται και στην ορολογια τους γι'αυτό συνιστούν σημειο 
αναφοράς για συγγραφεις, εκπαιδευτικούς. Αυτό συντεΛει στη 

σαφήνεια της επικοινωνιας . Για την προσέγγιση σαυτό το στόχο 

οι πρακτικές της τυποποιησης της οροΛογιας χρειάζεται να 
εξελισσοντα ι και να βελτιώνονται. Για παράδειγμα να 
ακοΛουθειται η πρακτική να μη παραθέτονται μόνο οι 

συνιστώμενοι όροι , αλΛά καL όσοι δεν συνιστώνται με 
επεξηγήσεις οτι εLναι Λα8εμένοι, ξεπερασμένοι ή έχουν 
διαφορετική έννοια. 

Η τυποποι ηση της οροΛογιας διαφέρει από τη λοιπή τυποποιηση ως 

προς την εμβέΛεια . Η τυποποιημένη σρολογια απευθύνεται σε ό

Λους όσους μιΛάνε τη γλώσσα. Γι'αυτό η διάθεση των προτύπων 
σρολογιας χρειάζεται να γLνεται διαφορετικά από τη διάθεση των 
άλΛων προτύπων. Αντι να διαθέτεται μόνο σαν εκτυπωμένα ή ηλε
κτρονικά αποθηκευμένα πρότυπα, χρε ιάζεται να υπάρχει εθν ική 

τράπεζα τυποποιημένης οροΛογ(ας, οπότε η συμβοΛή της τυποποι
ησης στη θωράκιση της γλώσσας από άκριτη εισβοΛή δάνειων όρων 
ή την παραγωγή μεταφραστικοδάνειων θα ειναι αποφασιστική. 

Η εκρηκτική αύξηση της γνώσης και η ανάγκη για μετάδοσή της 

επιβάλλει την εξέΛ ιξη ορολογιας σε κάδε καινούριο θεματικό 
πεb(ο. Η ορολογια χρειάζεται για τ η μεταφορά και την ανάπτυξη 
της γνώσης, την εκπαιδευση, αΛλά και την εισαγωγή τεχνοΛογLας 
που bιαφορετικά γ(νετα ι με αναποτελεσματικό τρόπο . Σε γΛώσσες 
Λαών, που Βέ~ουν να αναπτύξουν την ποΛιτισμική και την 

1εχνολογική τους στάθμη και να συμβαδLζσυν μ ε τους άλλους 
Λαούς, αποτεΛει προUπόθεση ή εξέΛ ιξη τ ης ορολογLας . Κάδε 
ειδους επαφή με Λαούς με διαφορετικές γΛώσσες δυσκσΛεύεται από 
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την έΛΛειψη οροΛογtας κα ι οδηγει σε παραμερισμό και 

αχρησtα της γλώσσας. Οι προοπτικές που διαγράφονται για κάδε 
γΛώσσα στην οποια δεν εξεΛισσετα ι η οροΛογια εινα ι ζοφερές. 
Διαφαtνεται πια ο κινδυνος να εξαφανιστούν τέτοιες γΛώσσες. 

Με την οΛοένα και πιο μεγάΛη διάδοση των ηΛεκτρονικών 
υπολογιστήρων και την εξάρτηση της γνώσης απο αυτούς, όποια 

γΛώσσα δε διαθέτει εξεΛισσόμενη αντιστοιχισμένη οροΛογια, 
δηλαδή τυποποtηση ορολογιας, δε δα χρησιμοποιειται. Πιο ποΛύ 

δε δα δημιουργούντα ι εργαΛεια γΛωσσικής τεχνοΛογιας και 
επομένως δε δα υπάρχει επικοινωνια με άΛΛες γΛώσσες. Με την 

ηΛεκτρονική πΛηροφόρηση η οποια ευεΛπιστειται να συνεχισει να 
κυριαρχειται απο την αγγΛ ι κή γΛώσσα, όΛο ι δα γινουν 
αναγκαστικά δLγΛωσσο ι; εκτός απο εκεινους που η εθνική τους 
γΛώσσα δε 8α μετέχει στην ηλεκτρονική πληροφόρηση, που δα 
γινουν τεΛικά μόνο αγγΛόφωνοι. 

Η οροΛογια για να ειναι κατάΛΛηλη για τα ηΛεκτρονικά μέσα 
χρειάζεται να ειναι τυποποιημένη. ΕπιπΛέον μόνο με τις 
διαδικασιες της τυποποιησης αντιμετωπιζετα ι το πρόβΛημα 
ορολογtας στον τεράστιο αριθμό θεματικών πεδιων που συνεχώς 

αυξάνεται. Για να παραμεινει ζωντανή μια γΛώσσα χρειάζεται να 
τυποποιειται οροΛογια σε όσο το δυνατό πιο ποΛΛά θεματικά 
πεδtα. 

Ο οργανισμός τυποποtησης μπορει να συμβάΛΛει δετικά στην 
εξέΛιξη της οροΛογιας και επομένως στην επιβιωση της γΛώσσας, 

σε κάδε γνωστικό πεδιο, πέρα απο αυτά που καΛύπτονται απο 
τεχνικές επιτροπές, για το οποιο όμως υπάρχουν απασχοΛούμενοι. 

Ο ρόΛος του οργανισμού τυποποιησης εινα ι να προσφέρει τεχνο

γνωσια, να σuντονιζει και να αποδέχεται τεΛικά το παραγόμενο 
έργο. Η προσφορά τεχνογνωσιας συνισταται στην διάδοση των 

δ ιαδικασι ών της τυποποιησης και των αρχών που πρέπε ι να ακο
ακοΛου8 ούνται κατά την κατάρτιση ορολογιας. Με συντονισμό 
κάθε τομέα όπου υπάρχουν ενδ ιαφερόμενοι για τ ην οροΛογια, 

μπορει να δημι ουργηθούν επιτροπές π ου να λειτουργούν σε κάποιο 
όργανο , όπως εκπαι δευτ ικά ι δρύματα, συΛΛογικά όργανα, επιστ η
μονικές εταιρειες και η οροΛογια που δα παράγουν να γινεται 
αποδεκτή για έκδοση προτύπων, εφόσον αποδεδειγμένα έχουν τηρη-
8ει οι διαδικασιες τυποποιησης και ακολου8η8ει ο ι αρχές ορολο

γιας που έχουν κα8ιερωδει από τον οργανισμό τυποποιησης. 

Μόνο με κα8οΛική συμμετοχή και ταχύρυθμες διαδικασιες 

αντ ιμετωπιζονται οι οξύτατες απα ι τήσε ι ς για ορολογια, που δα 
ει ναι τυποποιημένη και επομένως κατάΛΛηλη για να 

αντιμετωπισδει η ηΛεκτρονική πρόκληση . 
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