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nερίλη•η 

Στηυ παρούσα εριιασία, αφού δο9ούυ μερικοί ορισμοί σχετικά με 
τηυ ορολοιιία, δηλαδή τηυ εριιασία παραιιwιιής τεχυικώυ όρwυ, 
περιιιρά.εται συυοπτικά η κατάσταση στηυ Ελλάδα και στις 
αυαπτυιιμέυες τεχυολοιιικά χώρες , όσου α•ορά στηυ παραιιwιιή 
τεχuικής ορολοιιίας. Στη συυέχεια, δίυουται παραδείιιματα από 
τηυ προσπάθεια δημιουριιίας ορολοιιίας στο υέο ιιια τηυ Ελλάδα 
επιστημουικό τομέα της nυρασ.άλειας και της nυρομηχαυικής. 
Εηισημαίυουται προpλήματα, εξάιιουται συμπεράσματα και 
εκ.ράζουται προτάσεις. 

TEIMINILlliY: FllE SIFETY- FllE ENlilNEEll Nli 

ιc.ιc. r1rΙΙ8ΙΝΝΙΙ 

Rbstrιιct 

Some defίnitίons οη terminology- the productlon of technlcσl terms
σre gluen Ιη thls pσper.lt ιιlsο lncludes σ short descήption, 

concernlng the wσy of termlnology productlon Ιη Greece σnd Ιη 

other more deueloped countrles. 
Some chσrσcteristlc cσses of the relσtluely new scientlflc toplc of 
Flre Sσfety σηd Flre Englneering σre descήbed. The mσlη problems 
ore emphσslzed,concluslons σre drσwn apd sugestlons σre mιιde. 
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ι . Οροί\οlfiα χαι ορισμοt twv όρων 

Στον αρχόμενο στην Εί\ί\άδα δ ιάί\σ~Ό δ'ια την "τεχνική οροί\οδ'ία" σκόπιμο 9α 
ήταν να ανιχνεύσουμε και να ορίσουμε αρχικά όρους και σημαινόμενα της 
"οροίιοδ'ίας". 

Όρος: ονομασία πραδ'μάτων ή εννοιών στις επιστήμες ή στις τέχνες ( 1 ). 
"ό~ δέ εστ( .ι7ό0cς, ο τό ι{ IJV ε(vσι ΟΙJJΙσfvwv·ΆριστοτέJlΙJr; Tonικci 10/b 
·ο~ εστ{ !tό0or; σύvτομοr; δΙJ.ι7'uιτικός τ.ιjr; φύσεwr; τοv vnοκεφέvοv nράομστοr;" 
Ανων.Λάμπεκ Βιβί\. Καισάριου εκκί\ησιαστικού 7.3δδΑ (350μ.Χ). 
Ορισμός: καθορισμός, προσδιορισμός του περιεχομένου εννοίας τινός διά 
διατυπώσεως των ουσιωδών 0νωρισμάτων αυτής (2). 
Οροί\ο'6ία : 1. η ασχοίιία με επιστημονικους ή τεχνικούς όρους 

2. το σύνοί\ο των επιστημονικών ή τεχνικών όρων 
3. το ειδικό ί\εξιί\όδ'tΟ μιας επιστήμης ή τέχνης ( 1) 

Στην Α'60ί\ική δ'ίιώσσα ανευρίσκουμε αντίστοιχους όρους: 
nomenclature, termίnology, glossar y, orismology, onomatology, naming, 
defi nition, term, heading κ.α . (3) 

Οι ορισμοί και εδώ είναι παραπί\ήσιοι ή ταυτόσημοι με την Εί\ί\ηνική. Έτσι 
έχουμε: (4) 

t.erm: Word υsed to express a definite concept esp. ιη particυtar 

branch of stυdy etc.(technical, scientificJ Ιaw, term). 
termίnology : Science of proper use of terms; system of terms used in a 

science, art, etc. 
defίnition : Stating precίse natυre of th ingς or meaning of word; form of 

words ίn Whίch this is done. 
nome ncla t ure: Person·s or community's system of names for thίngs, 

termίnology of a scίence etc.; systematic namίng. 

Είναι φανερό ί\οιπόν ότι η οροί\οδ'ία συνίσταται και προϋποθέτε1. δύο στάδ1.α σε 
αί\ί\ηί\ουχία μεταξύ τους, από τη μ1.α μερ1.ά τον ακρ1.βόί\Οδ'Ο ορ1.σμό μετά από 
δ1.ερεύνηση κα1. επιστημονική περ1.δ'ραψή ενός όρου κω από την άί\ί\η, την 
αναζήτηση μιας ή περισσοτέρων Λέξεων δ'ια την εύστοχη ονομασία μιας 
επιστημον1.κής ή τεχνικής έννοιας. 

2. Βί\ί\ηvιχή χαι ξένη τεχνuή οροί\οlfiα 

Η παραχ9είσα κα1. παρα0όμενη ξένη τεχν1.κή οροί\οδ'ία, 1.δίως στην Αδ'δ'ί\1.κή 
0ί\ώσσα, είναι πί\οuσιότατη συ0κρινόμενη με την αντίστοιχη Εί\ί\ηνική. Αυτό, 
όπως είνω. 0νωστό, οψείί\ετω, στο όn η ξένη τεχνοί\οδ'ία αναπτύχ9ηκε και 
αναπτύσεται με ρυθμούς ποί\ύ ταχύτερους της Εί\ί\ην ικής επ ιστημοτεχν ικής 
παραδ'ωδ'ής. Η παραδ'ω0ή της ξένης τεχvοί\οδ'ίας υί\οποιείται από άτομα και 
ψορείς που είναι "αρμόδια" όχι μόνο "κατά δήί\ωση" και έχουν την ικανότητα ή 
την παράδοση να συνδιαί\έ0ονται και να συντονίζονται. Κυριότεροι ψορείς που 
συμμετέχουν στην παρα0ω0ή ξένης τεχνικής οροί\ο0ίας είναι: 
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*ακαδημαϊκά Ιδρύματα 
*ΕSνικοί ή/και διεSνείς Ορ(S'ανισμοί Προτυποποίησης 
*Ερευνητικά Ιδρύματα ή Ινστιτούτα 
*Ενώσεις παρ<Χ(S'W'δών 
*Ενώσεις καταναίlωτών-χρηστών 
*Κρατικές ή Ευρωπαϊκές υπηρεσίες και ορ(S'αvισμοί 
*Ειδικές επιτροπές 
*μεμονωμένοι εμπειρο(S'νώμονες (experts). 

Η επιτυχία της παρα(S'ω(S'ής τεχνικής οροίlο0ίας από τους παραπάνω φορείς 
στηρίζεται στην ύπαρξη, επαρκούς σε ποιότητα και αριSμό επιστημονικού 
δυναμικού, πί\ούσιας βιβί\ιο0ραφίας, αναπτυ(S'μένης έρευνας, ερ0αστηρίακής 
υποδομής που δίνει δυνατότητα διερεύνησης και αντιστοίχησης των 
φαινομένων με τους τεχνικούς όρους. Προπαντός όμως, κατά την (S'Υώμη μας 
οψείί\εται, σε έναν ανοικτό δημόσιο διάί\ο0ο και κριτική, καSώς και στην 
συμμετοχή και στο συντονισμό ενός ευρέως ψάσματος επιστημόνων, χωρίς 
συνήSως μικρόψυχους αποκίlεισμούς, με βαSειά (S'νώση και εμπειρία στον επι 
μέρους επιστημονικό τομέα. Η ευστοχία και αποτεί\εσματικότητα της 
παρα0όμενης οροί\ο(S'ίας, εί\έ0χεται στην εψαρμο0ή της, όπου συχνά εμψανίζεται 
η ανά0κη αναSεώρησης 0ια αί\ί\α0ή, προσSήκη ή βεί\τίωση των όρων και των 
ορισμών. 

Σε μία εκδήί\ωση, που στόχο έχει την συμβοί\ή σε μια ορSοί\ο0ική παρα0ω0ή 
είlί\ηνικής τεχνικής οροί\ο0ίας και σε έναν εSνικό συντονισμό, είναι. άσκοπο να 
επιμείνουμε σε μεμψψοφίες 0tα την υστέρηση της χώρας μας από την εικόνα 
που αναφέρSηκε πι.ο πάνω. Όί\η την ευSύνη παρ<Χ(S'ω0ής εί\ί\ηνικής οροί\ο0ίας 
ψαίνεται ότι. έχουν αvαί\άβει ο ΕΛΟΤ, το ΤΕΕ και ορισμένοι συ00ραψείς, κυρίως 
Πανεπιστημιακοι ΣυνήSως μεταφράζουμε όρους από την Α(S'(S'ί\ική 0ί\ώσσα, που 
ήδη έχει καταστεί ένα είδος διεSνούς 0ί\ώσσας, όχι πάντοτε με εύστοχο τρόπο, 
(S'ιατί μας ίlείπει μερικές φορές η διερεύνηση, η βαSειά 0νώση και η 
συ0κεκρψένη εικόνα της τεχνικής έννοιας στην οποία αναφερόμαστε . 

Είναι πί\έον καιρός να σοοτηματοποιηSεί και ορSοί\ο0ισSεί η παρα0ω0ή της 
Ελληνικής τεχνικής οροί\ο0ίας. Οι όροι πρέπει να παράοονται με επιστημονική 
μεSοδοί\ο0ία. Πρώτο βήμα,νομίςουμε, η ίδρυση μιας ΕSνl.κής Επιτροπής Τεχνικής 
Οροί\ο0ίας, με ένα Συντονιστικό Διοικητικό Όρ0ανο και με υποεπιτροπές 
βασισμένες σε ομαδοποιημένα 0νωστικά αντικείμενα (π.χ. Δομική Ψοοική 
Σεισμική Τεχνοί\ο0ία-Μεταί\ί\ικές κατασκευές κίlπ). Οι υποεπιτροπές αυτές 
νομt'ζουμε ότι Sα πρέπει να αποτεί\ούν και αμει.βόμενες Ομάδες Ερ0ασίας, στις 
οποίες Sα εκπροσωπούνται. και Sα συμμετέχουν φορείς όπως: 
*ΑΕΙ και ΤΕΙ 
*ΕΛΟΤ (εκπρόσωποι CEN-ISO) 
*ΤΕΕ 
*Σύίlί\ο(S'οι μηχανικών 
*Καταναί\ωτές-χρήστες 
~ρείς εμπορίου και παρα(S'ω(S'ής 
*Αρμόδιες κραταές υπηρεσίες (Υπουρ0εία,Ορ0αvισμοί κίtπ.) 
*Εμπεφο(S'νώμονες 
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Ο εντοπισμός και η διερεύνηση των χαρακτηριστικών. των όρων 9α πρέπει να 
ακοί\ου9είται από ανοικτό, έστω και κοπιώδη, δημόσιο διάί\ο0Ό, μέχρι την 
απόψαση της τείlικής διατύπωσης. Κρίνεται εντείl.ώς απαραίτητη η ψιίlοί\ο0ική 
αρω0ή από επιστήμονες όμως, που 9α πρέπει να εξοικειω9ούν με το 0νωστικό 
αντικείμενο και δεν 9α αντιμετωπίζουν το πρόβίl.ημα,ως ένα απίl.ά 0ίl.ωσσικό
μεταψραστικό ζήτημα. Ασψαίl.ώς δεν υπάρχει ίl.ό0ος να αποψύ0ουμε την 
πρόκί\ηση μιας συνετής 0ίl.ωσσοπίl.ασίας,όταν χρειάζεται, από τον πί\ούτο της ε-
9νιχής μας οίl.ώσσας. 

Η τεχνοίl.ο0ία της πυρασφάίιειας ανα0νωρίζεται σε ποίl.ί\ές χώρες ως αυτόνομος 
επιστημονικός τομέας .Αναπτύχ9ηκε ακόμη από τον προη0ούμενο αιώνα στη Μ. 
Βρεττάνία,τις Η.Π.Α,τη Γερμανία,τη Γαί\ί\ία και άί\ί\ες τεχνοί\ο0ικά αvαπτυ0μέvες 
χώρες. Στη χώρα μας,κύριος ψορέας αυτού του 9έματος υπήρξε 0ια ποίl.ί\ά χρόνια 
η Πυροσβεστική Υπηρεσία.Στην πρόσψχτη μόίlις περίοδο άρχισε να αποκτά ιδιαί-

. τερη σημασία,αναζητώντας μια 0νησιότερη και πιο επιστημονική έκφραση. 
Τούτο οψείίl.εται κυρίως στην έναρξη ισχύος ενός νέου Κανονισμού 
Πυροπροστασίας (Π.Δ 7 ι Ι ι 9δδ), που ανα0κάζει τους επιστήμονες, τις αρμόδιες 
Αρχές,τους χρήστες και τους παρα0ωοικούς ψορείς,να αναζητήσουν μια 
ουσιαστικότερη επιστημονική 0νώση και έκψραση,0ύρω απότα 9έματα της 
ψωτιάς και της Πυρασφάίιειας. 

Αν και η φωτιά (ιτυρ) είναι ένας βα9ύτατα εί\ί\ηνο0ενής όρος.στη νεοεί\ίl.ηνική 

0ί\ώσσα δεν έχει μέχρι στ1.0μής ευρύτητα καt με0άί\ο πίlούτο οροί\ο0ίας. 
Ανατρέχοντας σε 0ίlωσσοίl.ο0tκά ί\εξtκά (5), βρίσκουμε μεταξύ άί\ίl.ων: 
πυρ ,φωτιά,π υρά,ανεφωτάρα,φουμάδα,αv 9 ρακιά, 9 ράκα,κα ρβουv ιά,σπι v θήρ 
ας,σπί&ισμα,φ.ίl.ό0α,φίl.ο0οβό.ίl.ημα,.ίl.αμπάδιασμα,πυρκαϊά,πύρι vος,πυρόχους 
,διάπυρος,πυρώδης,φίl.ο0ερός,πυροπα&ής,πυράvτοχος,έμπυρος,άπυρος,πυ
ροψόρος,πυροβό.ίl.ος,πυρίπvους,πυριψίl.ε0ής,ψίl.ο0οβόίl.ος,άφί\ο0ος,σπι&οβό 
ίl.ος,ψ.ίl.ό0ιvος κ.α. 
και μια σειρά ομόριζων και παρα0ώQων ί\έξεων κάτω από τα ίlήμματα: 
καύσις,καπvός,τέq.ρα,άvαμμα,σβέσις,καύσιμα,εστία κ.α. 
Το πίl.ή&ος αυτό των ίl.έξεων δυστυχώς μέχρt ση0μής δεν εξυπηρετεί τις α
νάQκες τεχνικής οροίl.ο0ίας της επωτήμης της Πυρομηχανικής. 

Ενώ μεταψέροψε στην Εί\ί\ηνtκή τον όρο fire safety ως πυρασφάίl.εια και 
τον όρο fire protection ως πυροπροστασία, είναt εμφανείς οι δυσκοίl.ίες 
των ορισμών τους και του κα9ορισμού του πεδίου τους (6,7). Οι ίlέξαςsafety 
και security είναι σαφώς διαψοροποιημένες έννοιες στην Α00ίl.ική,αί1.ίl.ά δεν 
μπορεί παρά να αποδο9ούν με τον ίδιο όρο ασφάίl.εια στην Εί\ί\ηνική. 

Ενώ ot 0ενtκοί τίτί\οι Fire Science ή Fire Technotogy 'δίνονται μάί\ίl.ον 
εύκοί\α αντιί\ηπτο{ (Επιστήμη της Φωτιάς, τεχvοίl.ο0iα της Ψωτιάς),'6tα να 
ορισ9εί ο όρος Fire Engineering ή Fire Safety Engineering (Πυρο 
μηχαvική),απαιτείται αρκετή συζήτηση.Γιατί ακόμη και. σε 5ι.ε9νές επίπεδο,ο 
όρος αυτός αψορά μία σε εξέίlι.ξη ευρωκόμενη σύ'δχρονη αναίl.υttκή 
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μεθοδοίlσ0ία επιστημον1χής μείlέτης των θεμάτων πυρασψχίlείας,σαφώς διαφορο 
ποιημένη από τον παραδοσιακό εμπειρικό και περι0ραφικό τρόπο προσέ00ισης. 

Μία άί\ίlη διάk:ριση αναοκαία είναι αυτή μεταξύ φωτιάς και πυρκα0ιάς. 
φωτιά (fire,feu) ονομάζουμε μία δt.αδικασία καύσης που χαρακτηρίζεται από 
έκίtυση θερμότητας και συνοδεύεται από καπνό και συνήθως από φίtό0ες. 
Πυρκα~ιά (fire,incendie) είναι η ταχεία καύση που αναπτύσσεται 
ανεξέίtεοχτα σε χρόνο και χώρο. (δ,9). 
Παρατηρούμε εδώ 0ια δύο διαφορετικές αποχρώσεις εννοίας,η μεν Α~'Qί\ική 
έχει έναν κοινό όρο fire, ενώ η Εί\ί\ηνική και η Γαί\ί\ική 0ίlώσσα έχουν δύο 
ίtέξεις (φωτιά/πυρκα0ιά,f eu/ίncendie). 
Ενας βασικός όρος της Πυρομηχανικής είναι η πυραντίσταση (fire resi 
stance,resistance au feu) που ορίζεται ως: 
η ικανότητα ενός δομικού στοιχείου,μετρούμενη σε πρώτα ί\επτά της ώρας.να 
διατηρεί την απαιτούμενη ευστci8εtσ,σκερσtόπμ;σ και/ή 8ερμομοvwτtκιj 
tκσvόlΌΙJτσ, όπως καθορίζονται στο Πρότυπο ISO δ34 δοκιμασίας πυραντίστα 
σης.Αρχικά στην Είtί\άδα χρησψοποιήθηκαν οι όροι πυραντοχή και αντίσταση 
στη φωτιά,τεί\ικά όμως επικράτησε, ορθώς κατά τη 0νώμη μας, ο όρος πυραντί
σταση. 

Αίlίlη βασική έννοια είναι το πυροδιαμέρισμα (fίre compartment) που ορί
ζεται ως: 
ένας χώρος κτφίου,που διαχωρίζεται από άί\ί\α τμήματα του κτιρίου με δομικό 
στοιχεία προκαθορισμένου δείκτη πυραντίστασης,μέσα στον οποίο μπορεί να 
περιορισθεί μία πυρκα0ιά (ή να μην εισέίlθει μια φωτιά),χωρις να εξαπίlω9εi 
σε (ή από) ένα άί\ίlο τμήμα του κτιρίου. 
Δυστυχώς η αρχή της διαμερισματοποίησης {compa.rtmentation), ποι 
εψχρμόζονταν στη Βυζαντινή περίοδο,είναι σήμερα ανοίκεια στους Είl.ί\ηνες μη
χανικούς,προκαίl.ώντας μερικές φορές σύ0χοοη,που οφείίlεται στην έί\ίlειψη εκ
παίδευσης και εμπειρίας 0ύρω από το αvτικείμενο της Πυρομηχανικής. 
Ενας άί\ίlος όρος που παρουσιάζει δυσκοίlίες είναι η ίlέξη srnoutdering {feu 
couva.nt).πoυ ορίζεται ως η βραδεία καύση ενός υί\ικού χωρις εκπομπή ορατού 
φωτός,που οενικά επισημαίνεται από μία αύξηση της θερμοκρασίας και/ή από 
την εμφάνιση καπνού.Τείlικά, το srnouldering μεταφέρθηκε ως βραδεία καύση 
(Σχέδιο ΕΛΟΤ-292),μία μεταφορά μάί\ίlον ανεπαρκής,αίlίlά ίσως και χωρίς εναίl
ί\ακτική δυνατότητα. 

Οί\α τα παραπάνω αποτείlούν μερικά μόνον,αίlίlά ενδεικτικά παραδεί0ματα που 
σκια0ραφούν την κατάσταση και περι0ράφουν δυσκοί\ίες που εμψχνίζονται σε · 
μία συοχεκριμένη επιστημονική περιοχή.Οι αρμοδίοι κρατικοί φορείς,μεραές 
φορές,αντί να υποβοη9ήσουν ,παράοουν νομοθετικά κείμενα με διαφοροποιημέ 
νους ορισμούς και όρους,πο~ επιtείνουν τη σύ0χυση. Διαφοροποιημένοι όροι και 
οπισμοi είναι αποδεκτοί σε άρθρα ή συοοράματα (διαφορετικές απόψεις συοορα 
ιρέωv),αίlίlά όχι σε νομοθετικά κείμενα. 

Επιστημονικοί τομείς.όπως αυτός της Πυρομηχανικής, υποβαθμισμένοι στη χώρα 
μας.έχουν αvάοκη ιδιαi τε ρης προσοχής σια μία οένεση εύστοχης και επιστημονι 
κά τεκμηριωμένης οροί\ο0ίας,που δεν θα αποτεί\εί απίlώς μία μεταφραστική μετα 
φορά ξένων όρων,αίlίlά 9α είναι προϊόν μιας σοβαρής,σοοτηματικής και προτυπο 
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ποιημένης προσπάθεως. 
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