EAFT–ELETO Symposium
“National Languages and Terminology
in Higher Education, Science & Technology”
Athens, Greece, 7 November 2013

Η νομική θέση της ελληνικής γλώσσας στην ανώτατη εκπαίδευση
και η χρήση ελληνικής ορολογίας στην επιστήμη και την τεχνολογία:
η σημερινή (2013) πραγματικότητα στην Ελλάδα
Παναγιώτης Γ. Κριμπάς
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
kribas.p@dsa.gr
Περίληψη
Αυτό το άρθρο συζητεί το σημερινό νομικό καθεστώς της ελληνικής γλώσσας στην ανώτατη εκπαίδευση και τη
χρήση ελληνικής ορολογίας στην επιστήμη και την τεχνολογία. Αφετηρία της συζήτησης είναι τα πορίσματα
του Συνεδρίου που διοργάνωσε το 2008 στις Βρυξέλλες η NL-Term, τ.έ. το μέλος της EAFT που καλύπτει την
Ολλανδία και την Φλάνδρα, με στόχο τη διερεύνηση της προώθησης της αγγλόγλωσσης ανώτατης εκπαίδευσης
στην ολλανδόφωνη Ευρώπη (Oosterhof et al. 2010: ολόκληρο). Ακολουθεί η παρουσίαση της ισχύουσας
νομοθεσίας που διέπει, ρητά ή σιωπηρά, τη θέση της ελληνικής γλώσσας στην ανώτατη εκπαίδευση στην
Ελλάδα. Εν συνεχεία σκιαγραφείται η αντίστοιχη πραγματικότητα στην επιστήμη και την τεχνολογία, με
ιδιαίτερη μνεία του ουσιαστικού ρόλου που διαδραματίζει η ορολογία στη γλωσσική καλλιέργεια (Bhreathnach
2011: 133· Blückert 2010: 94· Närvänen 2007: 76· Bucher 2007: 48) και των ελληνικών οργανισμών που
ασχολούνται με την ορολογία. Το άρθρο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι -τουλάχιστον προς το παρόν- η
ελληνική γλώσσα δεν κινδυνεύει στην εκπαίδευση· ωστόσο, στην τεχνολογία, στις θετικές και στις κοινωνικές
επιστήμες η χρήση της Ελληνικής χρειάζεται ενίσχυση· επίσης υπενθυμίζεται η ιδιαίτερη θέση της Ελληνικής
στην Ευρώπη ως πρώτης γλώσσας πολιτισμού, επιστήμης και τεχνολογίας και ως πρώτης γλώσσας που
δημιούργησε ορολογία και χρησιμεύει πάντοτε ως βασικό υπόδειγμα για τη δημιουργία νέων όρων σε όλες τις
ευρωπαϊκές γλώσσες (Adrados 2003[1999]: 449), από κοινού -και πολύ συχνά με όχημα- τη Λατινική.
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Abstract
This article discusses the current legal status of the Greek language in higher education and the use of Greek
terminology in science and technology. Starting point of the discussion are the findings of the Conference
organized in 2008 in Brussels by NL-Term, i.e. the EAFT member covering the Netherlands and Flanders, with
the aim of exploring the promotion of English-taught higher education in Dutch-speaking Europe (Oosterhof et
al. 2010). There follows a presentation of current legislation explicitly or implicitly governing the position of the
Greek language in higher education in Greece. Then the corresponding reality in science and technology is
outlined, with special reference to the paramount role of terminology in linguistic cultivation (Bhreathnach 2011:
133; Blückert 2010: 94; Närvänen 2007: 76; Bucher 2007: 48) as well as to Greek organizations active in
terminology. The article comes to the conclusion that the Greek language is not endangered in education –at
least for the time being; however, the use of Greek needs to be fostered in technology as well as in natural and
social sciences; besides, it is reminded that Greek holds a special position within Europe as the first language of
culture, science and technology and as the first language to create terminology, and always serves as a basic
model for the coinage of new terms in all European languages (Adrados 2003[1999]: 449), together- and more
often than not via- Latin.
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