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Περί σαφήνειας και ομοιομορφίας της
περιβαλλοντικής ορολογίας
● Ένας συλλογισμός αποτελείται από
προτάσεις οι οποίες αποτελούνται από
προτάσεις,
λέξεις, που είναι οι ψηφίδες των εννοιών.
Αν οι έννοιες είναι συγκεχυμένες,
συγκεχυμένες τίποτα
που βασίζεται σε αυτές δεν μπορεί να είναι
σταθερό. [Bacon 2005[1620]: 5–13]
σταθερό

● Υπό τις υπάρχουσες συνθήκες,
συνθήκες είναι
αδύνατο να γίνει λόγος για μια συγκεκριμένη
και παγιωμένη περιβαλλοντική ορολογία.
ορολογία
[Paenson 1972: i]

● Όταν οι λέξεις και οι όροι που αναφέρονται
στην μελέτη, κατανόηση και λύση
περιβαλλοντικών προβλημάτων είναι τόσο
πολλοί, είναι δύσκολο να παγιωθούν ορισμοί.
[Studdard 1974: ii]

y

Μέρος της ορολογίας που χρησιμοποιείται από
τους οικολόγους προέρχεται από την
καθημερινή γλώσσα,
γλώσσα και πολλοί από αυτούς
τους όρους έχουν διαφορετικές σημασίες για
τους οικολόγους και τους απλούς πολίτες.
πολίτες
[Adams et al. 1997: 632]

y

Η ορολογική μονοσημία και μονωνυμία είναι κάτι
το ευκταίο.
[Βαλεοντής και Κριμπάς, 2014: 171–172· Strandvik 2012: 39· Temmerman 2000: 13·
Garzone 2000: 83· Κουτσιβίτης 1994: 214]

Η συμβολή της ελληνικής γλώσσας
στην περιβαλλοντική ορολογία
● Όταν προκύπτει η ανάγκη κατασήμανσης μιας νέας

έννοιας υπάρχει ο μηχανισμός της οροποίησης μιας
λέξης της γενικής γλώσσας ή η δημιουργία νεοόρων.
[Βαλεοντήςς και Κριμπάς,
ς 2014: 140, 220-221]

● Η χρήση αρχαιοελληνικών ριζών σε ολόκληρο τον
Δυτικό Κόσμο για την δημιουργία όρων στα διάφορα
ειδικά θεματικά πεδία είναι πολύ παλαιό, γνωστό και
μελετημένο φαινόμενο. [Ενδεικτικά: Walter [2007[1994]: 65]
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Περί κωδικοποίησης της περιβαλλοντικής
νομοθεσίας
● Υπάρχει ανάγκη για μια συνολική κωδικοποίηση
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και για άσκηση
αποτελεσματικότερης περιβαλλοντικής πολιτικής.
[Νάντσου 2007: 52, WWF Ελλάς 2008: 9, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και
Βιομηχανιών
ώ 2011: 6]]

● Στο σύγγραμμα Περιβαλλοντική Νομοθεσία του Μ.
Χαϊνταρλή (2012), επιχειρείται η κατάταξη,
συστηματοποίηση και κωδικοποίηση του συνόλου
νομοθεσίας περιβάλλοντος.

Συμπεράσματα
α) Το πρόβλημα της έλλειψης αυστηρά
τυποποιημένης και διεθνώς παγιωμένης
περιβαλλοντικής ορολογίας είναι υπαρκτό·
β) Η καθιέρωση και κοινή αποδοχή μονόσημης
και μονώνυμης ορολογίας κρίνεται επιβεβλημένη
επιβεβλημένη·
γ) Η συμβολή της Ελληνικής στην διαμόρφωση
μιας συνεπούς και σαφούς περιβαλλοντικής
ορολογίας μπορεί να αποβεί χρήσιμη·

δ) Σε θεματικά πεδία που αφορούν ολόκληρη την
ανθρωπότητα οι εκκλήσεις εκ μέρους των ειδικών
μπορούν
μ
ρ
να συμβάλουν
μβ
προς
ρ ς την
η κατεύθυνση
η της
ης
αλλαγής μιας χρονίζουσας κατάστασης·
ε) Η καθαρά περιβαλλοντική ορολογία δεν υστερεί σε
τίποτα εν συγκρίσει προς το καθαρά νομικό
περιεχόμενο των περιβαλλοντικών διατάξεων.
διατάξεων
Χωρίς την καθιέρωση και παγίωση συγκεκριμένης
περιβαλλοντικής ορολογίας, κάθε προσπάθεια θα
επιλύει μόνο ένα μέρος του συνολικού
προβλήματος.

Ευχαριστούμε θερμά για
την προσοχή σας!
Δέσποινα Καραδήμου,
Παναγιώτης Γ. Κριμπάς
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