
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΠΑ, ΑΡΜΟΣ ΕΠLΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Μ.Καρδούλη 

Ιόνιο Πανεταστήμιο-Τεχνική Μετάφραση 

Η δεκαετiα 1980-1990 χαρακτηρίστηκε ως κατ' εξοχή περίοδος της πληροφορίας 

και ανήγγειλε την έλευση της επερχόμενης εποχής της Τεχνικής Πληροφορίας δια 

μέσου του "Αϋλου" διαύλου της Τεχνολογίας. 

Εμβαπτιζόμενοι στις αλληλοεπιδράσεις των επιστημονικών εξελίξεων και 

τεχνιιcών, καλούμεθα να επιστρατεύσουμε την ΜΟΝΟΣΗΜΙΚΗ ιδιότητα του Τεχνικού 

QeQy ώστε αποκλειομένης της συνειρμικής διαδικασίας να επιτυγχάνεται η 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. 

Lλ TERMINOLOGIE TECHNIQUB PIVOT DE COMMUNICA ΤΙΟΝ 

PROFESSJONNELLE 

Μ. QιrdouH 

Uniνersite Ionienne - Traduction Technique 

RBSUME 

L'ere de l'information technique νehiculee par l'immat!Sriel de la Technoculture 

est deja Ιa, depuis 1985. 

Afin de repondre au defi des milliers de nouveaux termes techniques enregistru 

dans les bases des donnees terminologiques, les langues nationales doivent veiller ii la 

qualite du terme. Grace a la qualite monisimique du Terme ιechniquι; uniιe semantique 

indivisible du texte technique la communication s'ameHore. 

La synergie des sciences de la linguistique et de la traductologie secourue par la 

normaLisation sauveront le prestige des langues natureUes et artificieUes des pays 

europeens. 

La communication et le developpement socio-economique y comptent 

enormement. 
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Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΠΑ - ΑΡΜΟΣ ΕΙΗΧΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΕΙΣΑΓΩΠΙ 

Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι: t0ννα ενημερώσει το ειδικό κοινό της 

Τεχνικής Ορολογίας και το γενικό κοινό σχετικά με τη σημερινή κατάσταση στην 

Ευρώπη ΙCαι σε άλλες χώρες. 2°ν να υπογραμμίσει την ανάγκη τυποποίησης της 

Τεχνικής Ορολογίας και να δραστηριοποιήσει τόσο τους εν "ενεργεία" όσο και τους 

μέλλοντες Ορολόγους ώστε να δρομολογηθεί το πολύγλωσσο επαγγελματικό μύνημα 

με επιτυχία. 

Ηδη περάσαμε στην εποχή της Τεχνικής Πληροφορίας, απο τα μέσα της 

δεκαετίας του '80, με το κύμα των οπτικοακουστικών μέσων της βιο-ιατρικής, της βιο

γεωργίας ιcαι τη δρομολόγηση της τεχνογνωσίας δια μέσου του άυλου δίαυλου των 

Νέων Μέσων Επικοινωνίας. 

Η ανάγκη για την έρευνα και την τυποποίηση του Τεχνικού Ορου θεωρείται 

επείγουσα στο πολύγλωσσο ευρωπαϊιcό περιβάλλον. Η ΜΟΝΟΣΗΜΙΑ η οποία 

διαιcρίνει τον όρο του τεχνικού κειμένου ενός γνωστικού πεδίου τον καθιστά 

οικονομικό και έγκυρο επικοινωνιακό εργαλείο. 

Η εισροή 2.500 νέων τεχνικών όρων/μήνα στις βάσεις δεδομένων Ορολογίας 

δηλώνει τη σοβαρότητα του έργου των ορολόγων και την τεράστια χρονική πίεση. 

Οι εθνικές γλώσσες οφείλουν να αντιμετωπiσουν την πρόκληση αυτή κατά 

τρόπο επιστημονικό και άμεσο δια της οδού της τυποποίησης. 

Η καθυστέρηση ή η μη συναινετική αντιμετώπιση της Ορολογίας απειλεί τόσο 

το γόητρο των εθνικών γλωσσών, όσο και τις οικονομίες τους. 
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Ορwθέτηστι Εννοιών 

Οι Τεχνικοί όροι παντός γνωστικού πεδίου ανήκουν σε τρεις κατηγορίες: 

α) στους ειδικούς όρους για τις έννοιες του εξειδικευμένου πεδίου, β) στους 

δανεισμένους όρους από άλλα γνωστικά πεδία και γ) στους γενικούς όρους. 

Τον τεχνικό όρο διέπουν οι διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές απο τον Διεθνή 

Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) βασισμένες στην εμπεριστατωμένη θεωρία της 

γλωσσολογίας και της μεταφραmολογίας. 

Οι ορολόγοι ασχολούνται με τον όρο στα στάδια της γένεσης, ανάπτυξης και 

τυποποίησής του. Τα πρότυπα ΕΛΟΤ 561 και 402 τα οποία αντιστοιχούν στα διεθνή 

πρότυπα 7041, στηρίζουν την έρευνα και την ανάπτυξη της τεχνικής ορολογίας. Η 

επιστήμη της ορολογίας θεωρείται κλάδος των γενικότερων επιστημών της γλώσσας, 

θεωρητικών και εφηρμοσμένων. Τον επιστήμονα Ορολόγο απασχολεί η δόμηση, η 

εξωτερική μορφή του όρου, φωνολογιιcή/γραμματοσυμβολική και η εσωτερική ή 

μνημονική/νοηματική του εικόνα. 

Σήμερα οι ανάγκες επικοινωνίας στα νέα πολύγλωσσα περιβάλλοντα, απαιτούν 

νέα υποδείγματα πολύγλωσσης ορολογίας και δη τυποποιημένης. 

Τα τελευταία 30 χρόνια, ομού μετά της επιστήμης της μεταφραmολογίας 

συναντούμε στα Πανεπιστήμια της Ευρώπης, του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών 

τις πρώτες έδρες τεχνικής μετάφρασης. Στον Καναδά, ένεκα της ιδιαιτερότητάς του 

ως χώρα με επίσημη δίγλωσση επικοινωνία υπάρχει και έδρα τεχνικής ορολογίας. 

Tεxvucoi Λότοι 

Αναφέρουμε μεταξύ άλλων την ανάγκη βελτίωση της επαγγελματικής 

επικοινωνίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και την ανάγκη τυποποίησης του 

τεχνικού όρου, ο οποίος, θα πολλαπλασιασθεί επί 9 ή επί 19 στο εγγύς μέλλον. 

1 ISO 704, Principles 
α) ΕΛΟΤ 561 
β) ΕΛΟΤ 402 
y) Valeontis, Ανάλυση 

Ορο>.ογ{αι; 

and methods of Terminology 

των Βασucών Αρχών της ΤεχνιΣής 



Επίσης ο τεχνοπολιτισμός μας υποχρεώνει να διαχωρίσουμε τη φυσική γλώσσα 

απο την ηλειcτρονιιcή ή αυτόματη γλώσσα -yια την οποία η τυποποίηση ιcρίνεται 

απαραίτητη. Η υπολογιστιιcή γλωσσολογία, ιcατά συνέπεια, χρησιμοποιεί μόνο 

τυποποιημένους όρους. Η διαδιιcασία της τυποποίησης συνοψίζεται στην παραγωγή, 

ειcπόνηση, αναθεώρηση, στο σχολιασμό του όρου 2, 3 ιcαι 4 φορές απο το ενδιαφερό

μενο/ευρύ ιcοινό. 

Ο σχολιασμός εντός ευλόγου χρονιιcού διαστήματος, η διόρθωση απο την 

υπεύθυνη ομάδα ειcπόνησης ορολογίας ιcαι η κυκλοφορία του όρου για το χρονιιcό 

διάστημα της δοιαμής είναι διαδιιcασίες σε δεύτερο στάδιο. Ο δοιαμασμένος όρος 

επιστρέφει πάλι στην πηγή για να τυποποιηθεί και να ειcδοθεί ως έκδοση 3 ή 4 

ανάλογα με το δρομολόγιο που ακολούθησε. 

Η Τέχνη της τεχνικής μετάφρασης, βασίστηκε στην θεωρία του Νοήματος 

(ΊΉΕΟRΙΕ DE SENS)2 για εύλογους λόγους. 

Προ του 1957 η μεταφραστιιcή δραστηριότητα, η μεταφορά τεχνογνωσίας ήταν 

δίγλωσση. Η θεωρία του νοήματος εκάλυπτε και την επιστήμη της ορολογίας στο 

νηπιαιcό της στάδιο, έως ότου η πολυγλωσσία, απαίτησε νέο υπόδειγμα. Η σημαντucή 

και η ετυμολογία δεν αρκούσαν πλέον. Οι νέες έννοιες, δεν είχαν πάντα αντιστοιχtες 

στις εθνικές γλώσσες, ιcυρίως στην Πληροφορική, στις τηλεπιιcοινωνίες, φυσική, 

χημεία, βιο-ιατριιcή, βιο-γεωργία, επιστήμες πανάκεια των χωρών με ερευνητικά 

προγράμματα. 

Οταν η γλώσσα μας διέθετε τις έννοιες, είχε και τα βαφτιστιιcά τους. Το 

πρόβλημα έννοιας-όρου αναπτύσσει ο Α. REICHLING3 προϊστάμενος της Αυτόνομης 

2 Theorie de Sens: 
D.Selescovitch, Language, langues et memoire, Paris, 

Lettre Modernes, Minard, 1975 
M.Lederer , La traduction simultanee, experience et 

Theorie, Lettres Modernes , Minard, 1981 
J.Delisle, l'analyse du discouns comme methode de 

traduction - Editions de l'universite dΌttawa, 1980 
Μ. Pergnier, Les fondaments sociolinguistiques de la 

Traduction, Paris Honore, Champion, 1980 
D.Seleskovitch et M.Lederer, Interpreter pour traduire, 

Paris Didier, Erudition, 1986 
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Βάσης Ορολογίας στην Ευρώπη, την EURODICAUTOM, τονίζοντας ότι το ιδεώδες 

θα ήταν για την ιcάθε νέα έννοια να ι;ίχαμε αυτόματα ιcαι το 9δυμο όρων, ή το 19δυμο 

προσεχώς... . Ομως δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. 

Ο τεχνικός όρος, το αδιάσπαστο εvνοιολοyικά υφάδι του τεχνικού κειμένου 

χαρακτηρίζεται από μονοσημiα, έχει επώνυμο συyyραφέα-ορολόyο, επώνυμη πηyή, 

τεχνικό κείμενο, απευθύνεται σε επώνυμο δέκτη-κοινό yια ένα συγκεκριμένο στόχο 

και φέρει ημερομηνfα. 

Στην πραγματιιcότητα απαντάει στο βασucό ποιός σε ποιόν, τί, πότε, πώς ιcαι 

γιατί. 

Οσοι έχουν ασχοληθεί με την μελέτη, ή συγγραφή προδιαγραφών, γνωματεύσε

ων, οδη-yιών, κεψένων για την παραγωγή, την έρευνα, τη βιομηχανία, τη διοίκηση και 

την πολιτιιcή, αναγνωρίζουμε το νέο υπόδειγμα γραφής τεχνικού κεψένου: 

α) Είναι επώνυμο, βραχυσκελές και μεστό τεχνικών όρων. 

β) Εiναι εmκοινωνιακό, τηλεmκοινωνιακό και οικονομικό. 

y) Είναι προϊόν ομάδας (βλέπε υπόδειγμα υπολοyιστικής yλωσσολοyίας) 

και αντανακλά τη νέα προσέyyιση ως προς το συνενερyείν γνώσης και 

τεχνολογίας, νέο υπόδειyμα τεχνοπολιτισμού. 

δ) Εχει πλούσια βιβλιοyραφία. 

ε) Φέρει ημερομηνία. 

Ευρώπη - Ηλεrτρονυσj γλώσσα 

Στο θέμα επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων και λαών στην Ενωμένη Ευρώπη 

θα παίξει σημαντικό ρόλο η δυνατότητα της αυτόματης μεταφοράς του γραπτού λόγου, 

σε μορφή αναγνώσψη απο τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.με σκοπό την κυκλοφορία της 

πληροφορίας, μέσω μετάφρασης, μετάδοσης και αρχειοθέτησης. 

Συνεπώς ο έλληνας ή ο ευρωπαίος εmστήμονας της υπολογιστικής γλωσσολογί

ας οφείλει να συνεργαστεί με Ορολόγους τυποποιητές ή με επιστημονιιcές εταιρείες 

Ορολογίας ώστε να εξυπηρετείται καλύτερα η γλωσσιιcή τεχνολογία. 



Ηδη μεγάλες Βάσεις Δεδομένων, από κείμενα σε μορφή ASCΠ, -για βιβλιοθήκες, 

δημόmους οργανισμούς, εκδοτικούς οίκους, τράπεζες, κέντρα τεκμηρίωσης, 

εξυπηρετούν τον καταναλωτή. 

Οι εθνucές γλώσσες με μικρότερη χρήση οφείλουν να αναπτύξουν τρόπους και 

μεθόδους όχι μόνο για την έΎJCυρη εθνική ορολογία για εσωτερική κατανάλωση, αλλά 

και για ευρωπαϊκή. 

Στα πλαίσια του EUROTRA, η ελληνική πλευρά με εmκεφαλής τον καθηγητή 

Γ.Καραγιάννη4 έδωσαν σημαντικά και βασικά εργαλεία μηχανικής γλώσσας και 

στοιχεία -για περαιτέρω έρευνα. 

Υπάρχουν σήμερα προϊόντα υπολο-yιστικής γλωσσολογίας στην Γαλλία, όπως 

συστήματα ηλεκτρονικής μετάφρασης, το LIDIA απο την GET Α, μελετητucή ομάδα 

της μηχανικής μετάφρασης της GRENOBLE, το TRADEX, σύστημα αυτόματου τέλεξ 

για το στρατό, από την GAP GEMINI SOGETTI. 

Το ACCORD - σύστημα λήψης πληροφορίας δια μέσου ερωτήσεων προς μία 

πολύγλωσση Βάση Δεδομένων συνδυάζοντας τις τεχνικές αναγνώρισης φωνής, 

κατανόησης της φυσικής γλώσσας και επεξεργασία ψηφιακών σημάτων. 

Το SUNDIAL - σύστημα τηλεφωνικής εmκοινωνίας συνδεδεμένο με βάσεις 

δεδομένων. 

Το EUROTRA - ερευνητικό πρόγραμμα -για την αυτόματη μετάφραση, 72 ζεύγη 

γλωσσών από το 1983 και 

Το EUROLANG η συνέχεια του EUROTRA με στόχο την ανάπτυξη συστήματος 

ηλεκτρονικής μετάφρασης -για τα 9 ζεύγη γλωσσών. 

Αν ιcαι η αυτόματη μετάφραση γραπτών ιcεψένων βρίσκεται ακόμα σε νη1Uακό 

στάδιο λειτουργεί με κάποια γλωσσικά ζεύγη, -για να εντοmσθεί · γρήγορα ένα άρθρο 

σ'ένα εταστημονικό περιοδικό, ή μέσω "μεταφραστών τσέπης" προς εξυπηρέτηση 

εmχειeηματιών, ώστε να κατανοήσουν σε γενικές γραμμές αλλόφωνα κείμενα. 
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Δεν είναι εξωπραγμαuιι:ό να οραματwθούμε προ του τέλους του 2000 

συνομιλητές δύο διαφορεuιι:ών γλb>σσών να εmκοινωνούν τηλεφωνικώς χωρίς να 

γνωρίζει ο ένας τη γλώσσα του άλλου. Ηδη έχουμε ένα ηλεκτρονικό προϊόν 

τηλεφωνίας ανάμεσα σ'ένα Ιαπωνέζο και ένα Αγγλο. 

Υπάρχουν σήμερα τεράστιες ανάγκες αγοράς με ελάχιστα ικανοποιητικά 

προϊόντα αυτόματης μετάφρασης. 

Το βασικό εμπόδιο στην ανάπτυξη του χώρου αυτού είναι η γλb>σσική 

ανασφάλεια η οποία απορρέει απο την έλλειψη τυποποίησης. 

Η βασική προϋπόθεση τυποποίησ;ης γλωσσικών προδιαγραφών για τη γλώσσα 

διεθνώς αποδεκτών, είναι αναγκαία. 

Δεν τυποποιούμε yια να μειώσουμε τον γλωσσικό πλούτο. Τυποποιούμε yια 

να απλοποιήσουμε, να δώσουμε στον όρο εννοιολοyική, μορφολοyική, φωνολοyική 

ευρρωστία, οικονομiα χρόνου και μείωση του κόστους του μηνύματος. 

Δεν τυποποιείται η γλώσσα της τεχνογνωσίας yια να περιορίσει απλώς 

αριθμητικά το σύνολο των συνώνυμων όρων αλλά yια να προσδώσει κύρος στο 

βέλτιστο δόκιμο όρο, από κοινού επιλεγμένο και καθιερωμένο ώστε η χρήση του 

να δημιουργεί γλωσσική ασφάλεια, στα σύγχρονα πολύγλωσσα περιβάλλοντα. 

Κατά τον ZIMMERMANN5 η τυποποίηση είναι απαραίτητη και στις 

πολιτιστικές εικόνες για να διευκολύνεται προφανώς η ανάκληση της πολιτιστικής 

εικόνας σε τομείς της οικονομίας σε παγκόσμιο περιβάλλον. 

Η τεχνική πληροφορία, δηλαδή η τεχνογνωσία κυκλοΦορεί επειδή υπάρχει 

ζήτηση, υπακούει στο νόμο της αγοράς για δύο λόγους: 

Ο 1 ος Οικονομικός 

Ο 2ος Αναπτυξιακός ή ανθρώπινος, κατευθυνόμενος προς τα άνω (άνω-θρώσιcω) 

Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για την ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ σήμερα, όλοι έχουμε 

αργήσει να ασχοληθούμε με τα Βασικά και τα απλά. 
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Στον Ευρωπαϊκό χώρο η ανάγκη για την τυποποίηση συνοψίζεται στα κάτωθι: 

1 ον Βελτίωση του περιεχομένου της έννοιας, έρευνα στα ενδογενή χαραιcτηριστuc:ά 

του Τεχνικού Ορου. 

2°ν Δημιουργία αντικεψενιιcών μεθόδων και εργαλείων για τον έλεγχο της 

ποιότητας της Ορολογίας. 

3ον Μείωση του κόστους για την συγγραφή τεχνικών κεψένων σε πολύγλωσσα 

περιβάλλοντα. 

4ον Ανάγκη τυποποίησης κριτηρίων για την συγγραφή τεχνικών κεψένων, και 

5ον Δυνατότητα λήψης ορολογίας απο τράπεζες δεδομένων, από τον επιστήμονα -

επαγγελματία - επιχειρηματία. 

Και ενώ στις τηλεπικοινωνίες η τάση διαγράφεται πλέον προς την παγκοσμίως 

αποδεκτή τυποποίηση, εμεiς εθνικά ή Ευρωπαϊκά δεν έχουμε ιιιοθετήσει ακόμα 

συναινετική διαδικασiα ως προς την τυποποiηση της εθνικής μας Τεχwκής 

Ορολ.οyiας στον επαyyελ.ματικ6 χώρο, ή όπου αλ.λ.ού αυτή χρειάζεται. 

Η πρόκληση της γλώσσας σύμφωνα με τον DANZIN' και την ομάδα του θα 

πρέπει να εξετασθεί κάτω από οικονομucούς και κοινωνικούς φακούς. Το γλωσσuc:ό 

τείχος είναι η πλέον σημαντική καθυστέρηση στην ενοποίηση της Ευρώπης - όχι 

μονόγλωσση επικοινωνία, αλλά χάρις στην τυποποίηση της τεχνικής ορολογίας η 

επικοινωνία θα δρομολογείται άμεσα, γρήγορα, οικονομικά. 

Για τους Ελληνες οι χώροι οι κατ'εξοχή εμπλεκόμενοι στα θέματα νεολογι

σμών, δανείων και αντιδανείων είναι οι χώροι της τεχνολογίας, των Νέων Μέσων 

Επικοινωνίας, ο εν εξελίξει Ηλεκτρονικός Υπολογιστής και οι τηλεπικοινωνιακές 

τεχνολογίες. Και ενώ πα'ρακολουθούμε σχεδόν άναυδοι την ιλιγγιώδη ταχύτητα των 

εφευρέσεων και των τελειοποιήσεων σ'αυτούς τους χώρους, οι συντονισμένες 

προσπάθειες ερευνητικών ομάδων για την ανάπτυξη της τυποποίησης της Ορολογίας 

στη χώρα μας παρέμειναν σχεδόν ασπόνδυλες μέχρι το 1992. 
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Dαραδεiyματα Τιιποποlqιτης 

Παραδείγματα τυποποίησης έχουμε από τα Ηνωμένα Εθνη στο χώρο της 

Τυποποίησης Τοπωνυμίων7. 

Η ευαισ1}ητοποίηση του Διεθνούς αυτού Οργάνου στο χώρο της Ορολογίας της 

Γεωγραφίας δείχνει πόσο σημαντucή είναι η καταγραφή πληροφορίας από εθvιιcούς 

φορείς, η συλλογή και η αρχειοθέτηση κοινών δεδομένων, ώστε να διευκολύνεται η 

ανταλλαγή εθνucών δεδομένων, η τυποποίηση και δημιουργία διεθνών προτύπων 

σχετικά με την αρχειοθέτηση και τη διάδοση τυποποιημένων γεωγραφικών όρων/γεω

γραφική ζώνη. 

Dηyές τοπωνυμιών. 

1) Χάρτες, 2) Ιστορucό Υλικό, 3) Αρχές Ονοματοδοσίας, Ετυμολογία, 4) 

Ανεπiσημοι Χάρτες, 5) Κείμενα, 6) Αλλες Πηγές, 7) Πηγή του γεωγραφικού όρου, 

8) Πληθυσμός, 9) Ημερομηνία Τυποποίησής του, 10) Τοπωνυμία - Ειδος 

Επεξεργασίας του Τοπωνυμίου, 11) Εθνικός Οργανισμός Τοπωνυμ.Lων, 12) Ειδος 

Γραφής (Λατινucή) για την καταγραφή του Τοπωνυμίου, 13) Είδος Επεξεργασίας της 

Πληροφορίας Τοπωνυμίου, 14) Δυνατότητα Ανταλλαγής Πληροφοριών, 15)Δυvατότητα 

Εξαγοράς Πληροφοριών, 16) Τεχνογνωσία Συστημάτων Χαρτών και Αρχείων, 

17) Τεχνογνωσία προσωπικού υπολογιστή, 18) Εtuλογή Διεθνών Προτύπων για 

Αρχειοθέτηση και Ανταλλαγή Δεδομένων μέσω Υπολογιστή. 

Ο Ελληνας ερευνητής του χώρου έχει το υπόδειγμα της εργασίας για τα 

τοπωνύμια της Κύπρου. 

ΚΑΝΑΔΑΣ 

Ενα υπόδειγμα διγλωσσίας και πολυπολιuστικού χαρακτήρα μας προσφέρει ο 

Καναδάς. 

Από το 1982, οι δύο γλώσσες, Αγγλικά, Γαλλικά θεωρούνται επiσημες γλώσσες 

εmκοινωνίας από τη Διοίκηση και τις υπηρεσίες. 
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Το Κέντρο Μετάφρασης το οποίο ιδρύθηκε το 1934 ιcαι το TERMIUM η 

Τράπεζα Δεδομένων Ορολογίας (1975) εξυπηρετούντοιcοινό, τις δημόmες υπηρεσίες 

και την Βουλή μεταφράζοντας 1.000.000 σελίδες την ημέρα. 

Για όσους δεν έχουν πρόσβαση στο TERMIUM το Κράτος διαθέτει τηλεφωνιιcή 

εξυπηρέτηση, δηλ. ο πολίτης έρχεται σε επαφή με διορισμένους δημόσιους ορολόγους 

οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες ορολογίας. 

Τα γλωσσικά δικαιώματα των δύο λαών είναι κατοχυρωμένα με ειδική νομοθεσία 

η οποία προστατεύει το πολυπολιτιστιιcό περιβάλλον από το 1988. 

Τη γλωσσική διαχεiριση εποπτεύει ο ετάτροπος των επισήμων γλωσσών ο 

οποiος 1°ν συλλέγει και αξιολογεl καταγyελlες · σχετικές με τη γλώσσα, :zον 

σvγτάσσει ετήσια έκθεση προ6δοu της γλωσσικής κατάστασης και 3ον ευνοεί το 

κλίμα εμπιστοσύνης και επικοινωνιακής ασφάλειας. 

Η τυποποίηση στον Καναδά δίνει ενδιαφέρουσες λύσεις, αναφέρουμε 

χαραιcτηριστιιcά η τυποποίηση του Αγγλικού Νομοθετικού Συστήματος COMMON 

LA W για τη μετάφραση στα Γαλλικά. Οι νομοθέτες ορολόγοι ξεπέρασαν το πρόβλημα 

της μεταφρασιμότητας ή του αμετάφραστου με τη λύση της τυποποίησης των εννοιών 

αφού η μετάφραση ήταν αδύνατη ελλείψει αντιστοίχων εννοιών και πρακτικών στο 

DROIT CIVIL. 

Στη Γαλλία έως το 1976 όλες οι εργασίες οι σχετικές με την Ορολογία ήταν 

σιcόρm.ες ιcαι ασυντόνιστες. Ομως υπήρχαν αρκετοί οργανισμοί οι οποίοι πραγματο

ποιούσαν έρευνα ορολογίας όπως η Γαλλική Ενωση Τυποποίησης, ο Οργανισμός 

Μελέτης Τεχνιιcών Ορων, LE COMITE D'ETUDE DES TERMES TECHNIQUES 

L'ASSOCIATION FRAN<;AISE DE NORMALISATION, το Κέντρο Μελέτης της 

Γαλλικής σύγχρονης γλώσσας, LE COMITE DΈTUDE DU FRANς::AIS MODERNE 

ETCONTEMPORAIN, ηΕνωσηΓάλλωνΜεταφραστώνιcαι ηΑιcαδημία Επιστημών, LA 

SOCIETE FRANς:AISE DES TRADUCTEURS, LΆCADEMIE DES SCIENCES. 
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Για τον συντονισμό όλων των ανωτέρω και για διαδικασίες τυποποίησης οι 

Γάλλοι τον Μάιο του 1975 ίδρυσαν την ASSOCIATION FRANCAISE DE 

TERMINOLOGIE με έδρα το Παρίσι. 

Η τεzνική μετά~ση στο Ιόνιο Πανεπuτπ'ιμιο 

Η τέχνη της τεχwcής Μετά•ρασης συνδέεται άρρηκτα με την έρευνα και την 

θεραπεία του αντιιcειμένου της τεχνικής ορολογίας η οποία όπως έχει ορισθεί 

προηγείται της μετα•ραστucής πράξης. 

Κατά την άποyή μας η θεωρία του Νοήματος ανοίγει δρόμο για την ερμηνεία 

του μετα•ραστιιcού •αινομένου στην ολότητά του. 

"Εξετάζει αυτή την ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία βρίσκεται ανάμεσα στην 

τέχνη και την τεχwcή ιcαι με την επικουρία άλλων επιστημονικών κλάδων καλύπτει 

περισσότερο από άλλες θεωρίες της μετα•ρασιολογίας, τις ανάγκες της τεχwcής 

μετά•ρασης..ιι. 

Επομένως ο •οιτητής-μετα•ραστής τεχνιιcών κειμένων ασκείται τόσο στην 

αναζήτηση, καταγρα•ή, απόδοση, ειcπόνησητουτεχνικούόρουόσοκαιστηνεντόπιση 

του νοήματος για να το μετα•έρει, να το αποδώσει από τη γλώσσα πηγή στη γλώσσα 

στόχο, α•ού η μετά•ραση αποτελεί "πράξη λόγου" και όχι "γλωσσucό συμβάν..ιι. 

Λαμβάνοντας υπόyει το γλωσσολογικό, υtολογικό και πραγματολογικό περιβάλλον, 

τόσο του μετα•ράσματος όσο και του κειμένου πηγή. 

Στην προσπάθειά του αυτή, στηρίζεται από έγκυρα εργαλεία ορολογίας, 

δίγλωσσα, πολύγλωσσα 1'αι από ειδικούς εμπεψογνώμονες των χώρων, συνεργάτες, 

εξωτερικούς και εσωτερικούς9• 

Οι επιστημονικοί και τεχνολογικοί τομείς και υποτομείς πάνω στους οποίους 

ασκούνται οι •οιτητές είναι οι χώροι της τεχνολογίας αιχμής, γεωργίας, ιατρικής, 

οucονομίας, οικολογίας και νέα μέσα επucοινωνίας. 
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Πολυστιμiα - μονοσημiα 

Η ικανότητα της μνημονι:ιcής ειιcόνας της έννοιας δια μέσου της λέξης 

ενεργοποιεί τη φαντασία, πυροδοτεί την έμπνευση και την συγιdνηση και εκφράζεται 

δια μέσου της ποίησης, της φιλοσοφίας και της τέχνης. 

Ολα αυτά κοινωνούνται μέσω λέξεων πολυσημικών. Στην διπλωματία και στις 

διαπραγματεύσεις, στην ποίηση και στην φιλοσοφία χρησιμοποιείται η πολυσημία της 

γλώσσας. Στο χώρο αυτό δεν γίνεται λόγος απλοποίησης του γλωσσιιcού πλούτου για 

να προσαρμοστεί στις ανάγκες των καιρών. 

Ομως συμπλέουσα μετά της Γενικής και Ποιηnκής yλωσ01κής κληρονομιάς 

της κάθε γλώσσας η εmστημονική/τεχνική ορολογία, της οποiας τα κίνητρα δεν 

είναι μ6νο οικονομικά, αλλά πανανθρώτανα, εκφράζει ετατακnκά την ανάγκη 

θεραπείας και φιλικής συμπεριφοράς: 

Χάρις στην μονοσημία ο τεχvικ6ς 6ρος οικονέμει ακριβολογώντας και 

οικονομεί αρμολογώντας, αποκλείοντας τηνσυνειριμική διαδικασiα, ώστε κοινων6ς 

και ετακοινων6ς να συνυπάρχουν στο ίδιο μήκος κύματος. 

Συναρμολογούνται τοιουτοτρόπως τα κερμαnσμένα ετακοινωνιακά νήματα, 

σμικρύνονται τα διάκενα και δρομ.ολοyεiται η ετακοινωνfα. 

Η Πολυσημία εθεωρείτο απ6 τον Πλάτωνα ίδιον του 4Jι,λοσοφε{ν, η δε 

Μονοσημία ίδιον των εταστημών. Στην εποχή μας εντούτοις, 6που εμβαπnζ6μεθα 

σnς αλληλοεταδράσεις των Λογικών με τους ξέφρενους ρυθμούς της τεχνολογικής 

εξέλιξης, η τεχνική τυποποιημένη ορολογία δρα συναρμολογικά ως ΑΡΜΟΣ 

ανάμεσα στα μέρη και το ΣΥΝΟΛΟΝ με σκοπό την ευρυθμία, συμφων{α, και την 

οικονομία στην ετακοινωνfα. 
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