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Χηµική ορολογία, τυποποίηση και η συµβολή της Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ21
Κατερίνα Τοράκη1
Εισαγωγή – σύντοµη αναφορά στο παρελθόν
Ο Φράνσις Μπέικον στο «Νέον Όργανον ή Οδηγίες για την ερµηνεία της φύσης», γραµµένο το
1620, αναφέρθηκε στη ζηµιά που µπορεί να κάνει η κακής ποιότητας και ανάρµοστη εφαρµογή
των λέξεων.2,3 Για τη σηµασία των λέξεων βέβαια είχαν ήδη µιλήσει οι αρχαίοι Έλληνες (να
αναφέρω ενδεικτικά τον Αριστοτέλη στα έργα όπως «Ηθικά Νικοµάχεια» και «Κατηγορίαι», και
τον Πλάτωνα στο έργο «Κρατύλος ή περί ορθότητος ονοµάτων»). Ενώ ο Κοραής στα Χρυσά Έπη
έγραψε ότι «αρχή της παιδείας των ανθρώπων η γλώσσα», επικαλούµενος το «αρχή παιδεύσεως η
των ονοµάτων επίσκεψις» του Επίκτητου.
Ο Faraday εισήγαγε τους όρους anode (άνοδος), cathode (κάθοδος), electrode (ηλεκτρόδιο), ion
(ιόν) µετά από πρόταση του πολυµαθούς ιστορικού της επιστήµης του 19ου αιώνα William
Whewell, ο οποίος ήταν ο εµπνευστής και άλλων νεοόρων στην εποχή του, όπως ο όρος scientist
που πρότεινε το 1833.4 Έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουµε ως προς την προέλευση τους όρους
που δηµιουργήθηκαν από τις νέες έννοιες στις θετικές επιστήµες µετά το 19ο αιώνα, όπου στην
αρχή κυριαρχεί η επίδραση της ελληνικής και λατινικής, ενώ στη συνέχεια επέδρασαν εθνικά
(γερµάνιον, γάλλιον κτλ.), προσωπικά (κιούριον, νόµος Laplace) ή άλλα χαρακτηριστικά.
Ο Θεόδωρος Βαρούνης, καθηγητής ΕΜΠ, στο βιβλίο του Σύγχρονος Ανόργανος Χηµεία (1944),
γράφει στην εισαγωγή:
«… ενόµισα σκόπιµον κατά την ονόµασιν των ενώσεων να αναπτύξω και χρησιµοποιήσω πάντας τους
δυνατούς τρόπους, τους διέποντας την παρ’ ηµίν χηµικήν ονοµατολογίαν, ίνα δύνανται οι σπουδασταί να
µελετώσιν ευχερώς πάντα τα ελληνικά χηµικά συγγράµµατα και ν’ αφήσω ούτως εις την µέλλουσαν γενεάν να
κάµη την ονοµατολογικήν επιλογήν.
…κατά την ονόµασιν των περιπλόκων, ήτοι των συµπλόκων οξέων και αλάτων εχρησιµοποίησα κατά βάσιν
τον υπό των αγγλοφώνων συγγραφέων χρησιµοποιούµενον ονοµατολογικόν τρόπον, όστις φρονώ, ότι είναι ου
µόνον επιστηµονικότερος, αλλά και απλούστερος. Την δε νέαν έννοιαν του οξέος και της βάσεως, την
επινοηθείσαν υπό του ∆ανού φυσικοχηµικού I.N. Brønsted, καθ’ ήν τα ως πρότυποι βάσεις θεωρούµενα
µεταλλοξείδια Me (OH)ν αποτελούσιν ειδικήν µόνον περίπτωσιν των ανιοντικών βάσεων και υποστάσαν την
αυτήν εξέλιξιν, ήν και η επί τη βάσει της ηλεκτρονικής θεωρίας του σθένους δηµιουργηθείσα έννοια του
αναγωγικού και οξειδιωτικού µέσου υπέστη…»5

Όλα αυτά βέβαια δεν αναφέρονται για να δηλωθεί µια µεταφυσική λατρεία στη γλώσσα, αλλά για
να καταδειχτεί η σηµασία που έχει ο λόγος, ο τρόπος δηλαδή διατύπωσης των πραγµάτων, για την
περιγραφή τους, για τη συνεννόηση και εν τέλει για την επικοινωνία.
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Επιτροπή Τυποποίησης ΕΛΟΤ/ΤΕ21 «Ορολογία – Γλωσσικοί πόροι» toraki@tee.gr. (Το παρόν κείµενο παρουσιάστηκε το Σάββατο
22 Φεβρ. 2014 στο «1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ονοµατολογίας & Ορολογίας της Χηµείας» της Ένωσης Ελλήνων Χηµικών. Είχε
προηγηθεί συνεργασία µε το συνάδελφο Γιάννη Σαριδάκη ixs@elot.gr, Χηµικό Μηχανικό, στέλεχος του ΕΛΟΤ και µέλος της
ΕΛΟΤ/ΤΕ21, σχετικά µε το ρόλο και τις δράσεις του ΕΛΟΤ).
2
The new organon or true directions concerning the interpretation of nature. Όλο το κείµενο σε τυπική αγγλική µετάφραση
βρίσκεται εδώ http://www.constitution.org/bacon/nov_org.htm. Αναφέρεται ως πηγή η µετάφραση των James Spedding, Robert
Leslie Elli, και Douglas Denon Heath του 1863. [Ηµεροµηνία πρόσβασης: 10 Φεβρουαρίου 2014]
3
Ενδιαφέρουσα αναφορά γίνεται και στο άρθρο: Heilbron, J.L. (2002). Coming to terms, Nature 415, 585 (7 February 2002).
4
Υπάρχει ένα ενδιαφέρον άρθρο για το θέµα αυτό: Ross, Sydney (1962). Scientist: The story of a word". Annals of Science 18 (2):
65–85.
5
Βαρούνης, Θ. (1944). Σύγχρονος Ανόργανος Χηµεία, Τόµος Α’, Αθήναι.
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Συνεχίζοντας την αναδροµή, είχα τη δυνατότητα να περιηγηθώ σε παλαιά τεύχη του περιοδικού
Nature. Ενδεικτικά αναφέρω ότι στο φύλλο 4181, 17 ∆εκεµβρίου 1949, διαβάζουµε ότι στο
συνέδριο του Βρετανικού Ινστιτούτου Μάνατζµεντ που πραγµατοποιήθηκε το Μάιο του ίδιου
χρόνου, ένα ζήτηµα που προβληµάτισε τους συµµετέχοντες ήταν αν υπάρχει ανάγκη για
τυποποιηµένη ορολογία και ονοµατολογία στη βιοµηχανία. Όπως τονίστηκε από τους οµιλητές,
πρέπει να γίνεται όσο γίνεται πιο γρήγορα η τυποποίηση ορολογίας σε ένα πεδίο, αν και βέβαια
επισηµάνθηκαν και ορισµένες δυσκολίες που µπορεί να προκύψουν από τη βιαστική καθιέρωσή
της σε πρώιµο στάδιο ανάπτυξης του πεδίου. Πάντως, διατυπώθηκαν και τα κύρια σηµεία που
πρέπει να ληφθούν υπόψη, ανάµεσα στα οποία ήταν τα κριτήρια που πρέπει να καλύπτει ένας όρος
προκειµένου να τυποποιηθεί, οι τοµείς αξιοποίησης, η σύνθεση της οµάδας των ερευνητών που θα
ασχοληθούν και ο αρµόδιος φορέας για παρακολούθηση όλου του έργου τυποποίησης της
ορολογίας6.
Για την προέλευση της ίδιας της λέξης χηµεία έχουν γραφτεί πολλά, αποδίδουν ελληνική ή και
αιγυπτιακή προέλευση (µία ερµηνεία είναι από το χηµία που θα πει µαύρη – εύφορη – γη και εννοεί
την Αίγυπτο), ενώ στη Σούδα (λεξικό του 10ου αιώνα) η Χηµεία ορίζεται ως «ἡ τοῦ ἀργύρου καὶ
χρυσοῦ κατασκευή, ἧς τὰ βιβλία διερευνησάµενος ὁ ∆ιοκλητιανὸς ἔκαυσεν». Έχει συνδεθεί επίσης µε
την αλχηµεία (αραβικής προέλευσης) και µε την χυµεία (από το χυµός, επεξεργασία υγρών) που
βρέθηκε σε βυζαντινά κείµενα (για το οποίο όµως διαβάζουµε στο Λεξικό Liddell-Scott ότι πιθανόν
να έχει γίνει εσφαλµένη ετυµολόγηση).
Στην ηµερίδα «Ορολογία και τυποποίηση στη χηµική µηχανική» που διοργανώσαµε στο ΤΕΕ µαζί
µε τον ΠΣΧΜ και την ΤΕ21,7 έχοντας και την εµπειρία από τη µετάφραση του σηµαντικού βιβλίου
των McCabe Smith «Unit operations of chemical engineering»8, καθώς και το λεξικό
χηµικοτεχνικής ορολογίας του Θώµη9, ασχοληθήκαµε µε τα ζητήµατα και τα προβλήµατα από την
έλλειψη ορολογίας ή έστω από την έλλειψη πολιτικής τυποποίησης και διαχείρισης της ορολογίας.
Μερικά αποσπάσµατα από άρθρα στην Επιστηµονική έκδοση των Τεχνικών Χρονικών δείχνουν
µια πλευρά από τα προβλήµατα στη χρήση της γλώσσας10:
•
•

•
•
•

προσδιορισµός φορµαλδεΰδης µε τα paper strips
… πέρα από τον κύριο κύλινδρο (κύρια µπουκάλα) και το έµβολο που µεταφέρει την πίεση, σπουδαία θέση
κατέχει το «κοντέινερ» (container), όπου συντελείται η συµπίεση (ή σύνθλιψη) της µπιγιέτας του
αλουµινίου (δια της εξωτερικής εφαρµοζόµενης πίεσης πάνω στο έµβολο) πάνω στη µήτρα (=καλούπι)…
…το CO αναλύθηκε µε IR, τα οξείδια αζώτου µε chemiluminescence και οι συνολικοί HC µε FID…
πολυµερή πήγµατα (gels)
διασπορείς (dispersants)

Ο καθηγητής ΕΜΠ ∆ηµήτρης Μαρίνος-Κουρής, όντας εκτός της «συντεχνίας» των ασχολουµένων
µε την ορολογία και την τυποποίηση, σωστά, κατά τη γνώµη µου, εντόπισε και περιέγραψε το
πρόβληµα. Το πρόβληµα είναι η διάχυση µεγάλου όγκου πληροφοριών που προκύπτουν από την
τεχνολογική ανάπτυξη και την αύξηση της πολυπλοκότητας και που έχουν ως αποτέλεσµα τη
«διακίνηση µη έγκυρης πληροφορίας» και τη δηµιουργία παθογένειας από το µη «µονοσήµαντο
προσδιορισµό των επιστηµονικών αντικειµένων» και όλα αυτά γιατί και όταν δεν υπάρχει
«Ορολογία / Τυποποίηση». Ως συµπέρασµα, προτάθηκε να αναληφθούν πρωτοβουλίες, κοινές µε
6

Terminology in Industry (1949). Nature 4181, 1033 ( 17 Dec. 1949).
Ορολογία και τυποποίηση στη χηµική µηχανική, ΤΕΕ, ΠΣΧΜ, ΕΛΟΤ ΤΕ21, 1 Απρ. 2009, Αθήνα.
http://library.tee.gr/digital/m2381/m2381_contents.htm
8
McCabe W.L & Smith J.C. (1971). Βασικαί φυσικαί διεργασίαι χηµικής µηχανικής = Unit operations of chemical engineering,
Αθήναι: ΤΕΕ, 1215 σ.
9
Θώµης Γ. (1981). Πεντάγλωσσον λεξικόν χηµικο-τεχνικής ορολογίας Ελληνικής, Αγγλικής, Γερµανικής, Γαλλικής, Ιταλικής.
Αθήνα: ΤΕΕ, 1164 σ.
10
Τοράκη Κ. (2009). Το ΤΕΕ και η Ορολογία ή πώς θα το πούµε στη γλώσσα των µηχανικών. Στο: Ορολογία και τυποποίηση στη
χηµική µηχανική (2009 : Αθήνα). [Πρόσβαση 10 Φεβρουαρίου 2014]. ∆ιαθέσιµο από:
http://library.tee.gr/digital/m2381/m2381_toraki.pdf.
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Πανεπιστήµια και φορείς Ορολογίας και Τυποποίησης, ώστε να αντιµετωπιστούν «οι χαοτικές
συνθήκες, οι οποίες περιορίζουν την επιτυχία της αναγκαίας επικοινωνίας, µε την εµφάνιση
φαινοµένων πολυσηµίας, αµφισηµίας, µετωνυµίας, πολυωνυµίας κλπ.».11

Εικόνα 1. Η «ενυπάρχουσα προβληµατικότητα» στη διάχυση της επιστηµονικής πληροφορίας
(Πηγή: ∆. Μαρίνος-Κουρής...)

Αυτά τα συµπεράσµατα ακούγονται εδώ και χρόνια, διατυπώθηκαν και µε τον πιο εµφαντικό τρόπο
ήδη από το 1992 στις ηµερίδες που οργάνωσαν το ΤΕΕ µε την ΤΕ2112 και µε την ΕΛΕΤΟ το
2007.13
Τελειώνοντας την εισαγωγική αναδροµή, θα σηµειώσω και το γλωσσικό ζήτηµα, το οποίο επίσης
έχει θέση στις θετικές επιστήµες ή, όπως το είπε ο καθηγητής κ. Τάσιος σε ηµερίδα το 1977
«δηµοτικισµός και θετικές επιστήµες έχουν κάποτε συµπλεύσει ιστορικά", δίνοντας ιστορικά
παραδείγµατα.14,15
Ορολογία και Τυποποίηση
Ας µιλήσουµε για ορολογία και τυποποίηση. Ξεκινώντας από τις έννοιες και τους ορισµούς τους,
θα πούµε ότι σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 561.1:2006, Ορολογία ή επιστήµη των όρων είναι η
επιστήµη που µελετά τις έννοιες και τις κατασηµάνσεις τους και τη δοµή, το σχηµατισµό, την
ανάπτυξη, τη χρήση και τη διαχείριση ορολογίων σε διάφορα θεµατικά πεδία. Αντίστοιχα,
ορολόγιο ή ορολογία είναι το σύνολο των κατασηµάνσεων σε µία ειδική γλώσσα. Ονοµατολόγιο
ή ονοµατολογία είναι ορολόγιο δοµηµένο συστηµατικά σύµφωνα µε προκαθορισµένους κανόνες
ονοµατοδοσίας. Έννοια είναι µονάδα γνώσης που δηµιουργείται από ένα µοναδικό συνδυασµό
11

Μαρίνος-Κουρής ∆. (2009). Η διάχυση της επιστηµονικής πληροφορίας και οι σύγχρονες χαοτικές συνθήκες. Στο: Ορολογία και
τυποποίηση στη χηµική µηχανική (2009 : Αθήνα). [Πρόσβαση 10 Φεβρουαρίου 2014]. ∆ιαθέσιµο από:
http://library.tee.gr/digital/m2381/m2381_marinos.pdf.
12
Τυποποίηση Ορολογίας, ΤΕΕ και ΕΛΟΤ ΤΕ21, 11-12 Νοεµ., 1992,, Αθήνα.
13
Τυποποίηση, ποιότητα, ορολογία: Η κληρονοµιά του Βασίλη Α. Φιλόπουλου , ΤΕΕ και ΕΛΕΤΟ, 16 Μαΐου, 2007 , Αθήνα.
Τυποποίηση, ποιότητα, ορολογία , (16 Μαΐου, 2007: , Αθήνα) , Η κληρονοµιά του Βασίλη Α. Φιλόπουλου.
http://library.tee.gr/digital/m2211/m2211_contents.htm
14
Τάσιος, Θ. (1977). Η Νεοελληνική στις Θετικές επιστήµες. Στο: Προβλήµατα µεταγλωττισµού στη Νεοελληνική γλώσσα. Σειρά
Οµιλιών, Εταιρία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας Σχολής Μωραίτη.
15
Τοράκη, Κ. (2011). Γλωσσικό ζήτηµα και επιστηµονική ορολογία: µια διερεύνηση διαδροµών και συναντήσεων. Στο: 8ο Συνέδριο
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεµβρίου 2011. [Πρόσβαση 10 Φεβρουαρίου 2014]. ∆ιαθέσιµο από:
http://www.eleto.gr/download/Conferences/8th%20Conference/Papers/8th_27-21_TorakiKaterina_Paper_V01.pdf.
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χαρακτηριστικών, ενώ κατασήµανση είναι παράσταση µιας έννοιας µε ένα σηµείο (σηµάδι) που
την υποδηλώνει (δηλαδή σύµβολα, ονόµατα και όροι).16
Ένας όρος είναι κατασήµανση που αποτελείται από µία ή περισσότερες λέξεις και παριστάνει µια
γενική έννοια σε µια ειδική γλώσσα. Για τη δηµιουργία νέων όρων ή τη συστηµατοποίηση
υπαρχόντων ορολογίων, συνιστάται να ακολουθούνται οι επτά αρχές σχηµατισµού όρων:
διαφάνεια, συνέπεια, γλωσσική καταλληλότητα, γλωσσική οικονοµία, παραγωγικότητα και
συνθετικότητα, γλωσσική ορθότητα, γλωσσική εντοπιότητα.
«Για ένα τυποποιηµένο ορολόγιο, είναι επιθυµητό ένας όρος να αποδίδεται σε µία µόνο έννοια. Πριν
δηµιουργηθεί ένας νέος όρος, απαιτείται να διερευνηθεί αν υπάρχει ήδη όρος για την εξεταζόµενη έννοια.
Πρέπει να γίνεται σεβαστή η καθιερωµένη χρήση. Καθιερωµένες και ευρέως χρησιµοποιούµενες
κατασηµάνσεις, ακόµα και εάν είναι όχι καλά σχηµατισµένες δεν πρέπει να αλλάζονται εκτός εάν υπάρχουν
λόγοι που το επιβάλλουν. Αν υπάρχουν περισσότερες από µία κατασηµάνσεις για µία έννοια, θα πρέπει να
επιλέγεται εκείνη που ικανοποιεί τις περισσότερες από τις αρχές που ακολουθούν».17

Εικόνα 2 Βασικές έννοιες Ορολογίας (Πηγή: ΕΛΟΤ 561.1:2006)

Τις παραπάνω έννοιες (Εικόνα 2) και πολύ περισσότερες ορίζουµε στο πλαίσιο της τυποποίησης
προκειµένου να θέσουµε τους κανόνες µε τους οποίους συνιστάται να γίνεται η γλωσσική ανάλυση
και κυρίως η ορολογική εργασία.
Η Unesco στις κατευθυντήριες οδηγίες για ορολογικές πολιτικές χρησιµοποιεί την έννοια
«επικοινωνιακός σχεδιασµός» (communication planning) για να ορίσει όλες τις δραστηριότητες

16
17

ΕΛΟΤ 561.1:2006 Ορολογική εργασία – Λεξιλόγιο – Μέρος 1: Θεωρία και εφαρµογή
ΕΛΟΤ 402:2010 Ορολογική εργασία – Αρχές και µέθοδοι
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που σχετίζονται µε τον γλωσσικό και τον ορολογικό σχεδιασµό, και έχουν βέβαια συνάφεια επίσης
µε τον σχεδιασµό στην επιστήµη και την τεχνολογία, δηλαδή µε πολιτικές καινοτοµίας. 18
Στην εικόνα 3 φαίνεται καθαρά η άµεση σχέση της ορολογίας τόσο µε τα ζητήµατα της γλώσσας,
όσο και µε τα ζητήµατα που αφορούν το ειδικό θεµατικό πεδίο, που και τα δύο αυτά επηρεάζουν
επίσης την τυποποίηση της ορολογίας. ∆ίνει µάλιστα ως παράδειγµα το παρακάτω κείµενο για να
δείξει τη διαφορά των τµηµάτων ενός κειµένου, αυτών δηλαδή που αφορούν τη γενική γλώσσα και
αυτών που αφορούν την ειδική γλώσσα:
“CFCs are non-flammable, non-toxic, and unreactive synthetic compounds which have been used since
the 1930s as working fluids in refrigerators and propellants for aerosol sprays. They have now been shown
to be harmful to the earth’s ozone layer, as well as being major contributors to the greenhouse effect [...].
CFC molecules which have been released into the environment are broken down by the sun’s ultraviolet
radiation in the upper atmosphere, forming chlorine which reacts with ozone.”

Όµως, πέρα από τον χωρισµό του παραπάνω κειµένου σε στοιχεία της γενικής και της ειδικής
γλώσσας, βρίσκω εξαιρετικά σηµαντικά τα ερωτήµατα που τίθενται στο εγχειρίδιο και αφορούν τα
ζητήµατα που πρέπει να µας απασχολήσουν στην περίπτωση που µιλάµε για ορολογικό σχεδιασµό
και τα οποία είναι:
•
•
•
•

•

Μετάφραση: πώς αποδίδεται το chlorofluorocarbon στη γλώσσα σου;
Ανάκτηση πληροφοριών: πώς θα αναζητήσουµε παρόµοια κείµενα στο ∆ιαδίκτυο;
Τεκµηρίωση: πώς θα οργανώσουµε σχετικά τεκµήρια ώστε να µπορούν να βρεθούν και να
επαναχρησιµοποιηθούν µετά από χρόνια;
Επικοινωνία: πώς µπορώ εγώ, ο φοιτητής, ο ειδικός επιστήµονας, ο δάσκαλος, ο πολίτης κτλ,
ανάλογα µε τις δυνατότητες που έχω, να προσλάβω και να µεταδώσω την πληροφορία και τη γνώση
που περικλείεται στο παραπάνω κείµενο;
Εκπαίδευση: πώς τα εξειδικευµένα θέµατα µπορούν να διδαχθούν σε µαθητές, σε φοιτητές, σε
ειδικούς κτλ.;

Εικόνα 3 Μερικές έννοιες επικοινωνιακού σχεδιασµού (Πηγή: Unesco Guidelines…)

18

UNESCO (2005). Guidelines for Terminology Policies – Formulating and Implementing Terminology Policy in Language
Communities. Paris: UNESCO. [Πρόσβαση 10 Φεβρουαρίου 2014]. ∆ιαθέσιµο από:
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001407/140765e.pdf.
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Αυτό είναι και το πλαίσιο πάνω στο οποίο δουλεύουν οι Επιτροπές Ορολογίας και οι Επιτροπές
Τυποποίησης της Ορολογίας όπως είναι η Επιτροπή ΤΕ21 του ΕΛΟΤ «Ορολογία – Γλωσσικοί
πόροι»19, κατ’ αντιστοιχία της Επιτροπής TC37 του ISO “Terminology and other language and
content resources”.20
Κύριο αντικείµενο της ΤΕ21 είναι η τυποποίηση στο πεδίο της Ορολογίας και συγκεκριµένα η
θέσπιση/υιοθέτηση αρχών, κανόνων και µεθόδων ορολογίας, µε την επεξεργασία και απόδοση στην
ελληνική των προτύπων ορολογίας του ISO και µε την επεξεργασία για έκδοση Ελληνικών
Προτύπων στον τοµέα της Ορολογίας. Παρακολουθεί και συµµετέχει (ως πλήρες µέλος ή ως
παρατηρητής) στις εργασίες της ∆ιεθνούς Τεχνικής Επιτροπής ISO/TC37, ενώ επίσης
παρακολουθεί και συµµετέχει σε δράσεις σχετικές µε το αντικείµενό της, συνεργαζόµενη µε
ελληνικούς και διεθνείς φορείς. Μέλη της ΤΕ21 είναι εκπρόσωποι φορέων, όπως ΤΕΕ, ΕΛΟΤ,
ΕΛΕΤΟ, Ακαδηµία Αθηνών, ΕΜΠ, Πανεπ. Αθηνών, ΕΕΧ και ΕΕΦ.
Έτσι, ως προς τη λειτουργία της, µπορούµε να πούµε ότι το έργο της διακρίνεται στο παραγωγικό
µέρος (παραγωγή ελληνικών προτύπων ορολογίας) και στο επικοινωνιακό µέρος (διάχυση της
πληροφόρησης σχετικά µε τα πρότυπα και την τυποποίηση ορολογίας γενικότερα, συνεργασίες,
εκπαίδευση, διαδικτυακή προβολή).
Σηµειώνεται ότι έργο της ΤΕ21 είναι η διατύπωση και πρόταση κανόνων για παραγωγή ορολογίας
και όχι η ίδια η παραγωγή ορολογίας στα επιµέρους θεµατικά πεδία. Συντάσσει όµως ορολογία στο
ίδιο το πεδίο της Ορολογίας η οποία είναι αναζητήσιµη από βάση δεδοµένων21, ενώ, µε τις
ενέργειες της ΕΛΕΤΟ και του Κ. Βαλεοντή έχει περιληφθεί και στη διεθνή βάση δεδοµένων
TermTerm22. Τα πρότυπα τα οποία έχουν εκπονηθεί τα τελευταία χρόνια είναι:
•
•
•
•
•
•
•

ΕΛΟΤ 402:2010 Ορολογική εργασία – Αρχές και µέθοδοι
ΕΛΟΤ 561.1:2006 Ορολογική εργασία - Λεξιλόγιο - Μέρος 1: Θεωρία και εφαρµογή
ΕΛΟΤ 561.2:2007 Ορολογική εργασία - Λεξιλόγιο - Μέρος 2: Πληροφορικές εφαρµογές
ΕΛΟΤ 562:2011 Ορολογική εργασία – Εναρµόνιση εννοιών και όρων
ΕΛΟΤ 1443:2012 Ορολογικές πολιτικές – Ανάπτυξη και υλοποίηση
ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1445 Αξιολόγηση ορολογικών πόρων – Γενικές έννοιες, αρχές και απαιτήσεις
ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1446 Κατευθυντήριες οδηγίες διαχείρισης έργων τυποποίησης ορολογίας

Η ΤΕ21 δεν συντάσσει η ίδια ορολογία στα ειδικά θεµατικά πεδία, όπως ήδη αναφέρθηκε.
Συνεργάζεται όµως, µαζί µε την ΕΛΕΤΟ και µε τον ΕΛΟΤ, µε οµάδες και φορείς όταν ζητηθεί η
συµβολή της για τη δηµιουργία θεµατικών οµάδων ορολογίας, για τη σύνταξη λεξιλογίων,
θησαυρών και άλλων εργαλείων γλωσσικής και ορολογικής επεξεργασίας.
Ορολογία, Τυποποίηση και η Χηµική Επιστήµη
Το πεδίο της Χηµείας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί οι έννοιες µπορούν να παριστάνονται
(ταυτόχρονα σε πολλές περιπτώσεις) µε όλες τις µορφές κατασηµάνσεων που αναφέρθηκαν
παραπάνω, δηλαδή µε όρους, µε σύµβολα (και χηµικούς τύπους) και µε ονόµατα. Οι σχέσεις των
εννοιών (ιεραρχικές, συσχετικές), οι αρχές σχηµατισµού των όρων, οι τύποι και η σύνταξη των
ορισµών, οι σχέσεις όρων-εννοιών (µονοσηµία, οµωνυµία, συνωνυµία), η εναρµόνιση, ο
διαγλωσσικός δανεισµός, ο µεταγραµµατισµός και η µεταγραφή, ο σχεδιασµός, η πολιτική και η
διαχείριση ορολογίας, η αξιολόγηση των ορολογικών πόρων είναι µερικά µόνο από τα ζητήµατα
19

ΕΛΟΤ ΤΕ21: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/scient_typopoiisi/epitropes/ELOT-TE21
ISO TC37: http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=48104
21
Βάση όρων της Ορολογίας http://www.eleto.gr/download/TermBases/TERMTERM_Base_GR.mdb
22
TermTerm.org www.termterm.org
20
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τα οποία θα έχει να αντιµετωπίσει µια οµάδα ορολογίας. Θα έλεγα µάλλον ότι αυτά τα ζητήµατα θα
έχει να αντιµετωπίσει µια οµάδα που θα ασχοληθεί µε το θεµατικό πεδίο της χηµείας, στον τοµέα
της εκπαίδευσης, της βιοµηχανίας, του µάρκετινγκ, της πληροφόρησης, δεδοµένου ότι σε κάθε
περίπτωση θα χρειαστεί να αντιµετωπίσει το ζήτηµα της γλώσσας και της ορολογίας.
Η χρήση των διαφόρων βάσεων δεδοµένων δείχνει µε τον καλύτερο τρόπο την ανάγκη ανάπτυξης
και καθιέρωσης οµοιόµορφης, τυποποιηµένης ορολογίας. Μια αναζήτηση ειδικότερα στα Chemical
Abstracts µας δείχνει πώς οι ασυνέπειες στην ευρετηρίαση (που προκύπτουν από έλλειψη
τυποποίησης, συµφωνίας δηλαδή σε κάποια σηµεία) µπορούν να επηρεάσουν την ανάκληση και
την ακρίβεια στο αποτέλεσµα µιας έρευνας. Σήµερα εξάλλου, η ανάπτυξη και χρήση οντολογιών
απαιτούν να έχει προηγηθεί συστηµατική ορολογική εργασία.23

Εικόνα 4 Ένα παράδειγμα οντολογίας για το αέριο θερμοκηπίου(greenhouse gas) από τη βάση Chebi

Αξίζει να κάνουµε αναφορά σε ένα παράδειγµα πρότασης για ανάπτυξη ορολογίας σε ένα ειδικό
θεµατικό πεδίο, αυτό των χρωµάτων, όπως τη διατύπωσε ο Βασίλης Φιλόπουλος στο 2ο συµπόσιο
Χρωµάτων της ΕΕΧ το 1989. Αφού έκανε µια κοινωνική ανάλυση των παραγόντων που δεν
επέτρεψαν την εξέλιξη της ορολογίας των χρωµάτων (περιλαµβάνοντας ανάµεσα στα άλλα τον
εισαγόµενο πολιτισµό από δυτικές χώρες, το γλωσσικό καταναγκασµό που επέβαλε ο
λογιοτατισµός και οδήγησε στην εισαγωγή γαλλικών κυρίως όρων για τα χρώµατα κτλ.), διετύπωσε
προτάσεις για χρώµατα (κόκκινο, βυσσινί, κίτρινο, πράσινο κτλ.) και τις αποχρώσεις τους, δίνοντας
σε τρείς στήλες τα καθιερωµένα, τα «αντικατεστηµένα» και τα «εγκαταλειπόµενα».24 Εξάλλου,
πολύ νωρίτερα, το 1969, είχε διατυπώσει επίσης τις προτάσεις του για καθιέρωση όρων και
συµβόλων στη χηµική µηχανική.25
Και συµπίπτει, σήµερα, που υπάρχουν διεργασίες για τον ορολογικό συντονισµό µεταξύ ΕΛΟΤ,
ΕΛΕΤΟ και άλλων φορέων, να έχουν ξεκινήσει σχετικές πρωτοβουλίες και για τη χηµική ορολογία
µε την επαναδραστηριοποίηση της Επιτροπής ΕΛΟΤ ΤΕ 1 Χρώµατα.

23

Ένα παράδειγµα βάσης δεδοµένων µε οντολογίες στο πεδίο της βιοχηµείας είναι η Chebi http://www.ebi.ac.uk/chebi/
Φιλόπουλος, Β. (1989) Συµβολή στη δηµιουργία ελληνικής ορολογίας χρωµάτων. ΕΜΠ-ΕΕΧ. Ανάτυπο από τα πρακτικά του 2ου
Συµποσίου Χρωµάτων. [Πρόσβαση 10 Φεβρουαρίου 2014] ∆ιαθέσιµο από: http://library.tee.gr/digital/books_notee/fyl_4335.pdf
25
Φιλόπουλος Β. (1969) Συµβολισµός και ορολογία µεγεθών και µονάδων χηµικής µηχανικής και χηµικής τεχνολογίας. Τεχνικά
Χρονικά: Μηνιαία Εκδοσις, τ. 5, τεύχ. 520/10, σ. 699-703. [Πρόσβαση 10 Φεβρουαρίου 2014] ∆ιαθέσιµο από:
http://library.tee.gr/digital/techr/1969/techr_1969_5_699.pdf
24
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Εικόνα 5 Απόσπασμα από την εισήγηση του Β. Φιλόπουλου για την ορολογία χρωμάτων

Χρειάζεται συνολικά να εντοπιστούν οι ορολογικές ανάγκες για τη χηµική ορολογία, τα σχετικά
επιστηµονικά πεδία και οι κλάδοι (όπως παραπάνω τα χρώµατα) στους οποίους θα δοθεί
προτεραιότητα, αλλά και οριζόντια θέµατα που αφορούν π.χ. συστήµατα διαχείρισης, κοινωνική
ευθύνη των οργανισµών, βιωσιµότητα κτλ.
Τέλος, χρειάζεται να ενταθούν οι πρωτοβουλίες για συνεργασία των φορέων (ΕΛΟΤ, ΕΛΕΤΟ,
ΕΕΧ, ΤΕΕ, Ακαδηµαϊκά ιδρύµατα κ.ά.) ώστε να δοθεί η απαιτούµενη σηµασία στις ορολογικές
πολιτικές και στον ορολογικό σχεδιασµό, και, µε οδηγούς και τα βασικά πρότυπα ορολογίας
(ΕΛΟΤ 704 και ΕΛΟΤ 561.1 και 561.2 αλλά και τα υπόλοιπα) να δοθεί η δυνατότητα για ενιαία
βάση ορολογικών δεδοµένων, κατά τα πρότυπα του ISO.26 Όπως τονίστηκε στη ∆ιεθνή Ηµερίδα
«Οι Εθνικές Γλώσσες και η Ορολογία στην Ανώτατη Εκπαίδευση, στην Επιστήµη και στην
Τεχνολογία» που διοργανώθηκε το Νοέµβριο 2013 στο πλαίσιο του 9ου Συνέδριου Ορολογίας και
στην αντίστοιχη Ανοικτή Συζήτηση στο ίδιο Συνέδριο, είναι ανάγκη αναπτυχθεί και να εφαρµοστεί
στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα µια γλωσσική πολιτική που θα επιτρέπει την αξιολόγηση των
πλεονεκτηµάτων της ενεργού διγλωσσίας ή πολυγλωσσίας, τη διασφάλιση της ποιότητας της
µεταφοράς γνώσης και την προστασία της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυµορφίας των λαών και
των χωρών που απαρτίζουν την Ευρώπη, οι οποίες καθορίζουν την ταυτότητά τους.27, 28

26

ISO Concept Database https://www.iso.org/obp/ui/
9ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» (Αθήνα, 7-9 Νοεµβρίου 2013) http://www.eleto.gr/gr/Conference09.html
28
Ηµερίδα ΕΛΕΤΟ-EAFT «Οι Εθνικές Γλώσσες και η Ορολογία στην Ανώτατη Εκπαίδευση, στην Επιστήµη και στην Τεχνολογία»,
(Αθήνα, Ελλάδα, 7 Νοεµβρίου 2013) http://www.eleto.gr/gr/ELETO-EAFT_Conference_2013-11-07.html. Οι περιλήψεις των
εισηγήσεων εδώ: http://www.toraki.gr/te21/eleto13_symposium_synopsis.pdf.
27
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