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Η εφαρμογή Θεμελιωμένης Θεωρίας (Grounded Theory)
και η παραγωγή ορολογικών πόρων για την ελληνική
αεροπορική επικοινωνία στις εργασίες της ΟΜΕΟΔΕΚ
Θεόδωρος Κατερινάκης, Νίκος Παπαδόπουλος, Δήμητρα Ζουρούδη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Μια αεροπορική πτήση υλοποιείται με μια διαδοχή σιωπής και φωνητικής επικοινωνίας σε ένα περιβάλλον
διαρκούς μεταβλητικότητας για το "εδώ" και το "τώρα". Η παρούσα εργασία εξηγεί την εφαρμογή της
λεγόμενης "θεμελιωμένης θεωρίας" (grounded theory) στη διαδικασία εκμαίευσης γνώσης από τους ελεγκτές
εναέριας κυκλοφορίας, με βάση την τυποποιημένη φρασεολογία τους.
Η λειτουργία της Ομάδας Εργασίας Ορολογίας Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΟΜΕΟΔΕΚ) της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αποτέλεσε την αφορμή παρατήρησης της σχετικής επικοινωνίας, ως
πεδίου σύνδεσης ορολογίας και γνώσης. Η ΟΜΕΟΔΕΚ ασχολείται με κριτήρια εξελληνισμού όρων, με
ορολογία για τη διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας και διερευνά νεολογισμούς. Η εργασία αυτή συνδυάζει την
ερευνητική πλευρά της εφαρμογής θεωρίας για την κατανόηση της, εμπεριεχόμενης στην ορολογία, γνώσης
με τη γλωσσική ασφάλεια και την παραγωγή ορολογικών πόρων από ένα επαγγελματικό όργανο ορολογίας
της αεροπλοΐας. Η πρόσφατη ενεργοποίηση της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τη δημιουργία δικτύου ορολογίας, βρίσκει στην ΟΜΕΟΔΕΚ μια ταιριαστή θεματική λειτουργία.
Τέσσερις θεωρητικές συνεισφορές αναγνωρίζονται στην παρούσα εργασία:
(α) η διάρθρωση και αντίληψη του φαινομένου της σιωπής σε πολλαπλές διαστάσεις, ως μέσου
αλληλεπίδρασης (β) η σύνθεση της παραγλωσσικής και διστακτικής επικοινωνίας στην αεροπλοϊα (γ) η
σημασία της γλώσσας στη συνειδητοποίηση κατάστασης (τοπικής, μεταβατικής και καθολικής) ως
συστατικού υποδειγμάτων επικοινωνίας και (δ) η επαναφορά στο προσκήνιο της μητρικής γλώσσας ως
μέσου γλωσσικής ασφάλειας και καλύτερης κατανόησης της πρωτογενούς αγγλικής ορολογίας αεροπλοϊας.
Τέλος, παρουσιάζεται και η παραγωγή ενός νέου θεματικού γλωσσολογικού πόρου του "Αγγλοελληνικού
Γλωσσάριου Όρων Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΔΕΚ)" με στόχο το ενιαίο ορολογικό πλαίσιο στο
πεδίο της ΔΕΚ, την ποιότητα σύνταξης αλλά και μετάφρασης κανονιστικών κειμένων, την πιστοποίηση
επάρκειας της Ελληνικής αεροπορικής γλώσσας κατ’ αναλογία

με την Αγγλική κ.λπ. Πρόσφατα

παραδείγματα μεταφρασεολογίας, όπως η απόδοση των όρων "emergency" και "capacity" δημιουργούν και
προκλήσεις ελληνικής ορολογίας στην αεροπορική εκπαίδευση, στη διερεύνηση συμβάντων και στην ουσία
της μετάφρασης.
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Application of the Grounded Theory and production of terminology
resources for the Greek aviation communication by OMEODEK
Theodoros Katerinakis, Nikos Papadopoulos, Dimitra Zouroudi
ABSTRACT
A flight is represented as an act of conversation that combines culture with communication of co-present and
cooperative actors, in the highly mediated environment of the flight deck. The value-added contribution of
this paper has been to infuse communicative components to, both, human factors and systems theoretic
approaches to aviation, in a way that has not been done before by communication scholars. The discursive
space of a cockpit consists of actors that take roles and apply rules to complete tasks with their social
actions. Conversation takes place in a time-critical situation and interlocutors have to keep track of
responding to demands.
With the use of a grounded theory approach, real-life scenarios for in-depth interviews with aviation
informants were developed and analyzed using discourse analysis and closed reading. Four theoretical
contributions were accomplished: (i) the deconstruction of silence phenomenon in multiple dimensions
(personal, operational, institutional and regulatory), as part of an interaction; (ii) the synthetic proposition of a
voice-categorical label which consolidates paralanguage and hesitation, non-verbal and verbal attributes, in
a communication channel applicable in aviation; (iii) the incorporation of situation awareness, with its views
of local, transitory and global, as a component in communication models; and (iv) the revisit of mother
tongue as a non-conflictual but complementary communication tool which may facilitate linguistic security,
instead of competing with the topical standardized English in aviation.
OMEODEK as a special task force for Greek air traffic administration terminology operates under the
auspice of the Hellenic Civil Aviation Authority and the scientific support of Hellenic Civil Aviation Authority
monitors aviation communication as a field that combines terminology and knowledge. OMEODEK's
proceedings and fruitful interactions are used as a raw material to apply grounded theory steps and lessons
from protocol analysis and discourse analysis. In its current work, OMEODEK has developed an on-line
resource to be used as an English- Greek dictionary for air traffic control administration and continues
conversation and filtering with the professional community of the field to ensure quality control and linguistic
security. The recent activity of the EU Directorate General for Translation to create an integrated network for
terminology and translation enriched by field professionals who value the quality of translation.
OMEODEK realizes that translation is an on-going process with dynamic challenges like the topical
adjustment for the translation of functional terms like "emergency, capacity", as introduced in each new
translation version.
Language and action are juxtaposed in real-time speech acts. Interlocutors (pilots and ATC) act according
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to what they communicate and communicate in order to act. Aviate, navigate, communicate is the tri-fold of
flight implementation in search of the flying instinct.

0 Εισαγωγή
Μια αεροπορική πτήση υλοποιείται με μια διαδοχή σιωπής και φωνητικής επικοινωνίας σε ένα
περιβάλλον διαρκούς μεταβλητικότητας για το "εδώ" και το "τώρα". Η παρούσα εργασία εξηγεί
την εφαρμογή της λεγόμενης "θεμελιωμένης θεωρίας" (groundedtheory) στη διαδικασία
εκμαίευσης γνώσης από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, με βάση την τυποποιημένη
φρασεολογία τους.
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να δείξει πόσο σημαντική είναι η ανθρώπινη
επικοινωνία, προκειμένου να επιτευχθεί μια ασφαλής πτήση. Μια πτήση παρουσιάζεται, με
λογική αφαίρεση, ως μια συνομιλία που συνδυάζει την κουλτούρα της συνεργασίας, με τη
μεσολάβηση της τεχνολογίας μέσα στο θάλαμο διακυβέρνησης (cockpit). Η συμβολή της
εργασίας αυτής είναι να αναδείξει τα επικοινωνιακά συστατικά του ανθρώπινου παράγοντα και
τη θεωρητική προσέγγιση των αερομεταφορών, με έναν τρόπο που συνδυάζει την πρωτογενή
παρατήρηση και συλλογή στοιχείων στον πραγματικό χώρο εργασίας/επικοινωνίας/γλωσσικής
ανταλλαγής των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και των πιλότων. Η συνομιλία λαμβάνει χώρα
σε κατάσταση κρίσιμου χρόνου και οι συνομιλητές πρέπει να παρακολουθούν κάθε αντάποκριση
σε κάθε αίτημα συνομιλίας. Η εκφερόμενη γλώσσα απαιτεί από τους συνομιλητές να
κατατανοήσουν το σύστημα στο σύνολό του, την τοποθέτηση του ρόλου τους σε αυτό, και να
παραμείνουν σε εγρήγορση για την κάθε αιτία. Στη συζήτηση αυτή, η σιωπή είναι αδιαχώριστη
από την εργασία, και είναι απαραίτητη για να αναπτύξει την κατανόηση της κατάστασης πτήσης.
Γλώσσα και δράση αντιπαρατίθενται σε ομιλικές πράξεις πραγματικoύ χρόνου. Οι συνομιλητές
(πιλότοι και ΕΕΚ) ενεργούν σύμφωνα με αυτό που επικοινωνούν και να επικοινωνούν
προκειμένου να δράσουν. Με τη χρήση μιας προσέγγισης της θεμελιωμένης θεωρίας (ΠΘΘ),
αναπτύχθηκαν ρεαλιστικά σενάρια για εις βάθος συνεντεύξεις με πληροφοριοδότες αεροπορίας
(aviation informants) και αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες ανάλυσης λόγου
(discourse

analysis) και κλειστής ανάγνωσης (closed

reading).

Τέσσερις

θεωρητικές

συνεισφορές επιτεύχθηκαν: (i) η αποδόμηση του φαινόμενου της σιωπής με πολλαπλές
διαστάσεις
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αλληλεπίδρασης (ii) η συνθετική πρόταση μιας φωνητικής κατηγορίας η οποία ενοποιεί τη
1

λεγόμενη «παρα-γλώσσα » με το δισταγμό, με μη-λεκτικά και λεκτικά χαρακτηριστικά, σε ένα
δίαυλο επικοινωνίας που εφαρμόζεται στον τομέα των αερομεταφορών (iii) η σύνθεση της
επίγνωσης κατάστασης, με τις όψεις της τοπικής, μεταβατικής και καθολικής επίγνωσης, ως
συστατικού σε υποδείγματα επικοινωνίας και (iv) η νέα θεώρηση της μητρικής γλώσσας ως μησυγκρουσιακού αλλά συμπληρωματικού εργαλείου επικοινωνίας που μπορεί να διευκολύνει τη
γλωσσική ασφάλεια, αντί να ανταγωνίζεται με την τυποποιημένη Αγγλική στον τομέα των
αερομεταφορών. Το πτητικό ένστικτο οικοδομείται σε ένα τρίπτυχο της πτήσης με αεροπλοϊα,
πλοήγηση και επικοινωνία.

1 Η χρήση της Θεμελιωμένης Θεωρίας στη μελέτη της αεροπορικής
επικοινωνίας
Η παρούσα μελέτη είναι μια εξερεύνηση της ανθρώπινης επικοινωνίας με σκοπό την εξήγηση
των συνεπειών της για την ασφάλεια των αερομεταφορών. Χρησιμοποιεί μια προσέγγιση «από
κάτω προς τα πάνω» (bottom-up approach), η οποία κινείται από την ποιοτική συλλογή
δεδομένων, υπό το πρίσμα ενός εννοιολογικού πλαισίου, για να εντοπίζει σχέσεις μεταξύ των
επικοινωνιακών συμπεριφορών (σε ενέργειες και αλληλεπιδράσεις) με επανάληψη και
επαγγελματική συνέπεια και να αναδείξει έννοιες πυρήνα (core concepts) με θεωρητική
ευαισθησία. H έννοια του πυρήνα, εδώ, σημαίνει ότι οι έννοιες έχουν επιπτώσεις στην
ανθρώπινη επικοινωνία και συνέπειες για την ασφάλεια των αερομεταφορών.
Αυτή η προσέγγιση ακολουθεί τον παραδειγματισμό της θεμελιωμένης θεωρίας (Grounded
Theory-GT,[1]), και είναι αρκετά συμβατή με μια πρακτική ποιοτικής έρευνας πολύ σημαντική
γενικά και, ιδιαίτερα, σε οργανωτικές μελέτες. «Θεμελιωμένη», σημαίνει ότι ακολουθεί μια
στρατηγική εδραζόμενη μάλλον στα προς συζήτηση θέματα, παρά μια οπτική «από πάνω προς
τα κάτω» που κατέχει δεσπόζουσα θέση σε άλλες θεωρητικές προσεγγίσεις [2].
Η χρήση της μεθοδολογίας ΠΘΘ είναι υβριδική με επιλεγμένα μέρη από τα δύο κυρίαρχα
ρεύματα της βιβλιογραφίας (Glaser and Strauss): στοιχεία για την κωδικοποίηση πρωτογενών
δεδομένων ([3], [4], [5], [6]), συγκρότηση θεωρίας και συγκρίσεις ([7],[8], [9], [10], [11]),
αξιολόγηση ([12], [13]) και επαναληπτική διαλογή και ανάλυση ([14], [15]). Οι διαφορές μεταξύ
1

Η παρα-γλώσσα αποδίδει το σύνθετο "para-language" που περιγράφει τη φωνητική αλλά μη λεκτική
επικοινωνία. Αναλυτική εξήγηση του όρου παρατίθεται στη δημοφιλή για την πρακτική της επικοινωνίας
έκδοση, "DeVito, J.A. (2011). Human Communication the basic course, 12th edn, Boston: Allyn and
Bacon."
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των πρωτοπόρων Glaser και Strauss αφορούν τη θέση του ερευνητή προς τον εμπειρικό κόσμο
της μελέτης. Η άποψη του Glaser είναι αυτή ενός ουδέτερου ερευνητή που διερευνά το φυσικό
κόσμο όπως είναι και είναι συμβατή με μια θετικιστική παράδοση. Ο Strauss (με τον Corbin), σε
αντίθεση, υποστηρίζει ότι ο ερευνητής είναι ο διερμηνέας των δεδομένων .

2 Εφαρμογή της ΠΘΘ για την επιλογή των πηγών
Στη συγκεκριμένη χρήση της ΠΘΘ, οι ερευνητές λαμβάνουν ρητά υπόψη την ιδιαίτερη
προσωπική θέση, όπως υποδηλώνει ο Suddabay [16]. Οι προσωπικές προκαταλήψεις και η
άποψη για την αεροπορία/αεροπλοϊα αποτελούν στοιχείο αποδεκτό στη βάση της μεθοδολογίας
και μέσα από τη διαρκή αλληλεπίδραση με λειτουργικούς ελεγκτές της ΥΠΑ και τις εργασίες της
ΟΜΕΟΔΕΚ. Μέσα από την αλληλεπίδραση αυτή ξεκινά μια διαδικασία συνεχούς σύγκρισης με
το πρώτο επίπεδο ανάγνωσης και τον εντοπισμό φαινομένων επικοινωνίας με τους
ανθρώπινους φορείς της. Η ανάλυση των διαλόγων των ελεγκτών και των πιλότων οδηγεί σε
αναζήτηση θεωρητικών κατηγοριών που τα προηγούμενα φαινόμενα αφορούν, και η απόφαση
για νέα δειγματοληψία (επιλογή) για τους τύπους των δεδομένων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με
τις θεωρητικές έννοιες της αλληλεπίδρασης και της αντιλαμβανόμενης επικοινωνίας. Η
προσεκτική παρατήρηση των διαλόγων και των αεροπορικών συμβάντων αλλά και του
προβληματισμού της ορολογίας υποστηρίζει την κατασκευή θεωρίας για το πώς η ανθρώπινη
αλληλεπίδραση σχετίζεται με μια έννοια επικοινωνίας με αντίκτυπο στην ασφάλεια της
αεροπλοϊας
Σε αντίθεση με άλλες έρευνες της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης, η επικοινωνία των
αερομεταφορών δίνει προσοχή σε κάθε μοναδικό περιστατικό της πτήσης, όταν μία μόνο πτήση
θεωρείται ως μονάδα ανάλυσης. Τα εγχειρίδια λειτουργίας πτήσης περιγράφουνι μια ιδανική
κατάσταση πτήσης, ενώ το πραγματικό λειτουργικό περιβάλλον του θαλάμου διακυβέρνησης
είναι πολύ πιο διαδραστικό. Το πιλοτήριο του πληρώματος πρέπει να αλληλεπιδράσει με μια
σειρά ανθρώπινων παραγόντων στο έδαφος και στον αέρα. Οι φορείς αυτοί στέλνουν
σημαντικές πληροφορίες για το πλήρωμα, αναμένουν πληροφορίες από το πλήρωμα, και να
επηρεάζουν το χρόνο και τη διαμόρφωση των καθηκόντων του πληρώματος με τις απαιτήσεις
τους [17]. H εξερεύνηση της αεροπορίας ως εργασιακoύ χώρου, θεσμικού περιβάλλοντος, του
πλαισίου επικοινωνίας, και κοινωνικού χώρου αποτελεί διαδικασία κρίσιμη για την απόκτηση
γνώσης αναφορικά με την καθημερινότητα (ρουτίνα) και την προβληματική του κλάδου) τόσο για
στιγμές όσο και για νοήματα). Η πολύπλευρη πραγματικότητα της πραγματικής πτητικής
λειτουργίας απαιτεί πολλαπλές πηγές για την αποκάλυψη των στοιχείων που ταιριάζουν με τα
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δεδομένα όσων εργάζονται στον πραγματικό κόσμο της αεροπορία. Η λειτουργία της
ΟΜΕΟΔΕΚ, όπως προκύπτει τόσο από τα πρακτικά της όσο και από τον εξελισσόμενο διάλογο
2

στο κοινωνικό της δίκτυο

παρέχει ποιοτικά στοιχεία και αναλύει τις λέξεις, τη γλώσσα, και τη

σιωπηρή σημασίες τους [18].
Σε μια τέτοια προσέγγιση η συλλογή δεδομένων αποκτά θεωρητική σημασία με την επιλογή των
πρόσθετων στοιχείων (εκδηλώσεις, μαρτυρίες, οπτικές παραγωγές, δραστηριότητες, επαφή με
και παρατήρηση της εργασίας εμπειρογνωμόνων, κ.λπ.) Μέσα από κάθε διαφορετική πηγή
δεδομένων, η εκλέπτυνση αναδεικνύει τις πιο χρήσιμες έννοιες που αποδέχονται και οι
επαγγελματίες της αεροπλοϊας. Αυτοί οι πόροι για τη συλλογή δεδομένων, την κατηγοριοποίηση
και ανάλυση περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (i) προσωπικές εμπειρίες και προκαταλήψεις, (ii)
επισκέψεις εθνογραφικό πεδίο για τα αεροδρόμια, αεροπορικές βάσεις, οι πύργοι ελέγχου και
αρχών πολιτικής αεροπορίας (iii) περιπτωσιολογικές μελέτες πτήσεων ορόσημο (π.χ. το Helios
522, το λεγόμενο αεροπλάνο "φάντασμα", το λεγόμενο αεροπλάνο "άγριο άλογο" Falcon VIP, το
"US1549" με το λεγόμενο θαύμα στον ποταμό Hudson της Νέας Υόρκης [19], (iv) συνεντεύξεις
με επαγγελματίες του κλάδου, (v) ιστορίες ζωής σε βιογραφικά βιβλία και προφορικές αφηγήσεις
(π.χ. [20], [21]), (vi) παραγωγές και δραματοποιημένες σειρές για πιλότους μαχητικών (π.χ. η
ελληνική σειρά "Αέρινες Σιωπές" και ιστορικές εκπομπές του C-Span, του National Geographic
και του History Channel, (vii) μαθήματα από την ανάλυση του πρωτοκόλλου (protocol analysis,
[22]) για τη διευκόλυνση της εκμαίευσης των ιδεών και (viii) πρακτικές ανάλυσης λόγου
(discourse analysis, [23]) με προσεκτική ανάγνωση για την κατασκευή θεωρίας, τη διαλογή και
συγκρίσεις, αυξάνοντας τη θεωρητική ευαισθησία της μελέτης. Φαινόμενα όπως η σιωπή, η
λογοδοσία και η μη-λεκτική επικοινωνία, η αντιστοίχιση με την εμπειρογνωμοσύνη και η
απόκλιση από το γράμμα του κανόνα αναδεικνύουν τη σχέση με την ασφάλεια των
αερομεταφορών, στοιχείο κρίσιμο και για τη γλωσσική ασφάλεια η οποία αποτελεί κρίσιμο
κριτήριο για την ΟΜΕΟΔΕΚ. Είναι χαρακτηριστικό ότι η αεροπορική επικοινωνία αλλά και η
ανταλλαγή απόψεων στις εργασίες της ΟΜΕΟΔΕΚ έχουν έντονο το στοιχείο της προφορικότητας
με την ιστορικότητα (historicity) και την υλικότητα (materiality) των τεκμηριωμένων πληροφοριών
[24]. Η απόφαση σχετικά με τον όγκο των διαφόρων τύπων δεδομένων που συλλέγονται
αξιολογείται προς το τέλος της μελέτης από τις εννοιολογικές σχέσεις που οι πηγές συνδέουν με
την ασφάλεια της αεροπορίας (το κύριο μέλημα της μελέτης).

Στην ΠΘΘ αυτής της μελέτης η

βασική ιδέα είναι το κεντρικό φαινόμενο για τις κατηγορίες που πρέπει να ενσωματωθούν,
2

Το σχετικό εκπαιδευτικό πληροφοριακό σύστημα της ΥΠΑ περιλαμβάνεται στο http://elearn.ypa.gr/
course/index.php?categoryid=20. Η σχετική διαδικτυακή συζήτηση και διαβούλευση εξελίσσεται γόνιμα
και στον ιστότοπο https://www.facebook.com/groups/OMEODEK/.
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δηλαδή η ασφάλεια των αερομεταφορών [25]. Μια κατηγορία είναι μια ταξινόμηση των εννοιών
θεμελιωμένη στο πλαίσιο μιας ανώτερης τάξης (όπως η σιωπή και η φωνή). Αυτές οι έννοιες
που ανακαλύφθηκαν από τη σύγκριση του ενός έναντι άλλου και φαίνεται να ταιριάζει σε ένα
παρόμοιο φαινόμενο. Οι έννοιες είναι σημαντικές επισημάνσεις σχετικά με διακριτά γεγονότα,
εκδηλώσεις, και άλλες περιπτώσεις φαινομένων με ιδιότητες. Ιδιότητες είναι ιδιότητες ή
χαρακτηριστικά για αυτές τις έννοιες. Τέλος, μια κατηγορία συνάφειας (όπως επίγνωση της
κατάστασης) περιλαμβάνει τα γεγονότα, περιστατικά, γεγονότα που οδηγούν στην ανάπτυξη του
πυρήνα της έννοιας. Σε αυτή τη μελέτη, αναδύονται δύο μεγάλες κατηγορίες που ενοποιούν
έννοιες και ιδιότητες από τις πηγές δεδομένων, όσον αφορά την κεντρική ιδέα της ανθρώπινης
επικοινωνίας στην ασφάλεια των αερομεταφορών. Η πρώτη είναι η έννοια της «σιωπής», ως
φαινόμενο της θεσμικής επικοινωνιακής συμπεριφοράς μεταξύ των φορέων της αεροπορίας στο
θάλαμο διακυβέρνησης (με ελεγκτές και την αεροπορική εταιρεία από το εξωτερικό) και η
διαπροσωπική αλληλεπίδραση στο πιλοτήριο και την καμπίνα του πληρώματος ή και σε όλο το
πιλοτήριο. Η δεύτερη έννοια είναι η "φωνή" (φωνητικά κανάλι) ως συμπληρωματική μορφή
επικοινωνίας που χρησιμοποιεί λεκτική επικοινωνία (γλώσσα και φρασεολογία) και διαχειρίζεται
την αλληλεπίδραση με διακοπές και ημιτελή μηνύματα που χρειάζεται την ολοκλήρωση και την
επιβεβαίωση.

3 Η Λειτουργία της ΟΜΕΟΔΕΚ: Γλωσσάριο όρων και ευρωπαϊκή πολιτική
ορολογίας
Η λειτουργία της ΟΜΕΟΔΕΚ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αποτέλεσε την αφορμή
παρατήρησης των εργασιών της και της σχετικής επικοινωνίας, ως πεδίου σύνδεσης ορολογίας
και γνώσης [26]. Η ΟΜΕΟΔΕΚ ασχολείται με κριτήρια εξελληνισμού όρων, με ορολογία για τη
διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας και διερευνά νεολογισμούς. Η εργασία αυτή συνδυάζει την
ερευνητική πλευρά της εφαρμογής θεωρίας για την κατανόηση της, εμπεριεχόμενης στην
ορολογία, γνώσης με τη γλωσσική ασφάλεια και την παραγωγή ορολογικών πόρων από ένα
επαγγελματικό όργανο ορολογίας της αεροπλοΐας, αλλά και τη χρήση των εργασιών της
ΟΜΕΟΔΕΚ με τη μορφή δεδομένων της ΠΘΘ. Η πρόσφατη ενεργοποίηση της Γενικής
Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία δικτύου ορολογίας,
βρίσκει στην ΟΜΕΟΔΕΚ μια ταιριαστή θεματική λειτουργία.
3.1 Το Γλωσσάριο όρων της ΟΜΕΟΔΕΚ
Στα πλαίσια του έργου της η ΟΜΕΟΔΕΚ υλοποίησε την πρώτη έκδοση ενός (δυναμικού) λεξικού
ορολογίας Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας. Το εν λόγω έργο έχει στόχο να αποτελέσει ένα
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ενιαίο και διαχρονικό ορολογικό πλαίσιο στο πεδίο της Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας που
θα εξυπηρετεί σκοπούς όπως η ποιότητα στην σύνταξη αλλά και τη μετάφραση κανονιστικών
κειμένων, η κατοχύρωση και πιστοποίηση της Ελληνικής γλώσσας, η εκπαίδευση του
προσωπικού, η αρτιότερη επικοινωνία σε επαγγελματικό επίπεδο κλπ.
To "Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΔΕΚ) - ΑΤΜ glossary
of terms"

βρίσκεται αναρτημένο

(i)

στον

επίσημο

ιστότοπο της

ΥΠΑ

στον

τομέα

"ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ" στη διεύθυνση http://www.ypa.gr/air-navi…/air-traffic-management-services/
σε μορφή αρχείου pdf, όπως φαίνεται στις παρακάτω οθόνες, και (ii) στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα διαχείρισης εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Σχολής ΠΟλιτικής Αεροπορίας
(ΣΠΟΑ) http://elearn.ypa.gr/ στο σύνδεσμο "Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων Διαχείρισης
Εναέριας Κυκλοφορίας (ΔΕΚ) - ΑΤΜ glossary of terms" (κάνοντας "login as a guest") σε μορφή
ηλεκτρονικού γλωσσάριου με δυνατότητα αναζήτησης, ταξινόμησης κά.
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H παρακάτω οθόνη δείχνει την αρχική διεπαφή του γλωσσαρίου:
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Καθώς πρόκειται για ένα δυναμικό λεξικό, εμπλουτίζεται και αναθεωρείται όποτε κρίνεται
σκόπιμο, λαμβάνοντας υπόψη σχόλια, προτάσεις και παρατηρήσεις και ακολουθώντας πάντα
την ίδια διαδικασία σε συνεργασία με την ΕΛΕΤΟ.
3.2 Προκλήσεις ορολογίας και ευρωπαϊκή πολιτική
Σε συνέχεια του έργου της ΟΜΕΟΔΕΚ, προέκυψε η ανάγκη να συνεισφέρει στην γλωσσική
πολιτική της ΕΕ καθώς στον νέο Κανονισμό της ΕΕ 2015/340 [27]. Ο κανονισμός αυτός "περί
καθορισμού τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά τις άδειες και τα
πιστοποιητικά των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας," κυκλοφόρησε και

διαπιστώθηκαν

εσφαλμένες αποδόσεις όρων καίριων για το περιβάλλον εργασίας των ελεγκτών. Μια σειρά
όρων εξειδικευμένης φρασεολογίας είχαν μεταφραστεί με την ευρύτερα γνωστή έννοιά τους,
ελλείψει διασύνδεσης του μεταφραστή της ΕΕ με προσωπικό της ΥΠΑ και συγκεκριμένα με
ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας ή με πιστοποιημένη ομάδα εργασίας απόδοσης όρων όπως η
ΟΜΕΟΔΕΚ, η οποία θα μπορούσε να τον/την καθοδηγήσει ως προς την χρήση των όρων αυτών
στο πολύ εξειδικευμένο περιβάλλον του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι όροι: capacity, on the job training, holding και emergency
situation. Ο όρος capacity είχε μεταφραστεί ως ικανότητα ωστόσο η πραγματική σημασία της
στο περιβάλλον του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας απέχει κατά πολύ από αυτήν καθώς
σημαίνει χωρητικότητα είτε εναερίου χώρου είτε αεροδρομίου.
Η φράση on the job training η οποία έχει μεταφραστεί ως εργασιακή εκπαίδευση, εκλαμβάνεται
από το μέσο αναγνώστη ως εκπαίδευση στο πλαίσιο της εργασίας, ωστόσο, η σημασία της είναι
εκπαίδευση στην πράξη η οποία ακολουθεί τη θεωρητική εκπαίδευση προκειμένου ο
εκπαιδευόμενος ελεγκτής να αποκτήσει νέα ειδικότητα.
Ο όρος holding έχει λανθασμένα μεταφραστεί ως αναμονή, καθώς στους κόλπους του ελέγχου
εναέριας κυκλοφορίας σημαίνει κράτηση αεροσκαφών άνωθεν συγκεκριμένου σημείου ή
ραδιοβοηθήματος προκειμένου είτε να κλιμακωθούν οι αφίξεις στα αεροδρόμια όταν ο φόρτος
εργασίας είναι μεγάλος, είτε να καθυστερήσει η συνέχιση της πτήσης λόγω περιορισμών
εναέριας κυκλοφορίας ή απρόοπτων καταστάσεων.
Τέλος, η φράση emergency situation, για την οποία υπήρξε έντονη διαβούλευση στο πλαίσιο της
ΟΜΕΟΔΕΚ τόσο για την απόδοσή της όσο και για τη διάκρισή της από δύο άλλους παρεμφερείς
όρους, μεταφράστηκε ως έκτακτη κατάσταση ενώ στην αεροναυτιλία έχει να κάνει με κατάσταση
έκτακτης ανάγκης. Η Επιτροπή κατέληξε σε αυτή την απόδοση γιατί εμπεριέχει την απαίτηση
άμεσης αντιμετώπισης μιας τέτοιας επικίνδυνης κατάστασης η οποία μπορεί να οδηγήσει ακόμα
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και σε ατύχημα. Η ΟΜΕΟΔΕΚ έπρεπε να διακρίνει την έννοια του emergency με αυτές του
urgency και του contingency. Το μεν πρώτο τελικά αποδόθηκε επείγουσα κατάσταση ενώ το
δεύτερο απρόοπτη κατάσταση. Επιλέχθηκε να δοθεί στον όρο "emergency" μια απόδοση με
μεγαλύτερη επιτακτικότητα ως προς την αντιμετώπισή της ενώ στους όρους "urgency" και
"contingency" δόθηκε έμφαση στο απρόοπτο του γεγονότος, στο γεγονός ότι πρόκειται για κάτι
που δεν είναι συνηθισμένο και φυσιολογικό και γι’ αυτό απαιτεί ειδική και άμεση αντιμετώπιση.
3

Είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης αντιλήφθηκε τη σημασία του
θέματος και η ΟΜΕΟΔΕΚ απέκτησε και ένα μηχανισμό εποικοδομητικής και ουσιαστικής
παρέμβασης στην πολιτική γλωσσικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αποτελεί
συστατικό της πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης. Τέλος, συμμετείχε και στην ειδική ημερίδα
εργασίας του Απριλίου 2015 για την ίδρυση δικτύου ορολογίας για την ελληνική γλώσσα και
μετάφραση, ένα εγχείρημα που θα παρακολουθεί μέσα και από την ΕΛΕΤΟ.
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