Βασικά ζητήματα
τήτ; Δημοτική; 'Ορολογία; της Φυσικήξ
ΙΩΑΝ.

Δ. ΡΕΝΤΖΟΣ

Φυσικος
Με την αναγνώριση της δημοτικήξ ώς έπισημηξ γλώσσας της παιδείας, ή χρησιμοποίησή
της γενικεύεται και σε χώρους που χαρακτηρίζονταν
πρώτα άπό την άποκλειστική
και ϋποχρεωτική χρήση της καθαρεύουσας.
'Έτσι ό άριθμόξ των επιστημονικών
κειμένων που συντάσσονται
στη δημοτική αυξάνει συνεχώι;
Σ' αύτή την πρώτη φάση γενικευμένη ς χρήσης της δημοτική; στον έπιστημονικό
λόγο, ώς
δημοτική θεωρεϊται το αποτέλεσμα μερικών μορφοσυντακτικών
μετατροπών στά αρχικά καθιερωμένα καθαρευουσιάνικα
σχήματα (π.χ., σωματίδιο με ύψηλη ένέργεια άντί σωματίδιον ύψηλής
ένεργείας η ύψηλοενεργειακόν σωματίδιον κλπ.), 'Έτσι δμως παραβλέπεται το γεγονόξ πώς ή καθαρευουσιάνικη
λειτουργία του παρελθόντος δροϋσε, δχι μόνον στο επίπεδο τή; χρήσης τήτ; γλώσσας, αλλ α και στο επίπεδο τήτ; παραγωγήξ των δρων.
Γι' αύτό το λόγο, ή μελέτη των ζητημάτων τήτ; δημοτικήξ όρολογίας
της Φυσικήξ δεν
πρέπει να βασιστεϊ στού; συσχετισμούι;
καθαρεύουσαξ-δημοτικήτ;
(πράγμα που θα άποτελοϋσε
μοιραϊο μεθοδολογικό
σφάλι,ια), άλλά να ξεκινήσει
άπό μια καθολικότερη
γλωσσολογική
θεώρηση.
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του .ΤΜ Lan·
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1956),
ό Jacobson [6]
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_ -:ό σχέδιο Α άποκαί
απ οδό. - μια όμάδα ώς
• άπό την άλλη
- βολέας [5]

ώς έπιστημονική

και κοινωνική

αναγκαιότητα

, Ανάμεσα στα χαρακτηριστικά
της έπιστημονικήξ
δραστηριότητας
της άνθρώπινηξ κοινωνίας καταγράφεται
και ή ίδιότυπη χρήση της γλώσσας που μαζί με τη συστηματική
παρατήρηση,
γράφει ό Bloomfield, ξεχωρίζουν
την επιστήμη άπό τη μη έπιστημονική
συμπεριφορά
[2].
Ή άναφορά της γλώσσας ώς βασικοϋ χαρακτηριστικοϋ
της επιστήμη;
δεν παραξενεύει'
ή
επιστήμη, λέγει Ο Ε. Ηυιιεα", είναι ή γλωσσική παράσταση της άνθρώπινηξ έμπειρίαξ. 'Άλλωστε
σύμφωνα με τον Bernal [1], ένα μεγάλο μέρος της ίστορίαξ, π.χ., τή ; φυσικήξ, είναι ή ιστορία της
έκλέπτυνσηξ
της γλώσσας. Ό γλωσσικόξ
προβληματισμότ;
είναι έντονοι; μέσα στα έπιστημολογικά έργα πολλών μεγάλων φυσικών, δπως ό Heisenberg [17]. Ό Langevin [7] έγραφε πώς, ή
δημιουργία
μια; έπαρκοϋξ γλώσσας, που θα βοηθήσει τη σκέψη, είναι καθήκον για το όποιο
πρέπει να συνεργαστούν
φιλόσοφοι
και φυσικοί , για να διευκολυνθεϊ
έτσι και ή εξέλιξη του
ανθρώπινου είδους.
Ή ιδιαιτερότητα
στίτ; σχέσεις έπιστήμηξ και γλώσσας γίνεται άντιληπτή και άπό τη μεγάλη
συχνότητα με την όποία έμφανίζονται στον έπιστημονικό
λόγο μερικέξ μονοσήμαντες
λέξεις, οι
δροι, που το σύνολό τους αποτελεί την έπιστημονική
όρολογία.
Ή έπιστημονική
ορολογία, δίνει στην έπιστημονική
γλώσσα μια «άργκοτική»
διάσταση
την όποία οι έπιστήμονεξ
δεν άγνοοϋν, "Εναξ γιάτρότ; απέδειξε με μια ερευνά του [16] πώς ή
τεχνική γλώσσα των γιατρών είναι περισσόλογη,
άφηρημένη και διφορούμενη.
ΟΙ κοινωνιολόγοι, έπίσηξ, βρίσκουν πως στο δικό τους κλάδο υπάρχουν πολλέξ δυσκολίες που πρέπει κάθε
φορά να ύπερνικηθοϋν
ώστε οι δροι τους οϋτε να παρεξηγοϋνται
(π.χ., δ πολιτισμός) κι οϋτε να
μοιάζουν με εντυπωσιακά
στοιχεία κάποιας διαλέκτου [15].
, Ανεξάρτητα
άπό αύτή τη θεωρητική τοποθέτηση,
ή ϋπαρξη μιας ίκανοποιητικήξ
έθνικήξ
δρολογίας
φανερώνει μέχρι ποιο βαθμό ή επιστημονική
δραστηριότητα
εχει μια γνήσια και
άποδοτική έντοπιότητα
που άντιπαρατάσσεται
τόσο στη διαφημισμένη
παγκοσμιότητα
της έπιστήμης δσο και στον επιζήμιο έπαρχιωτικό
απομονωτισμό.
Οί χώροι της δρολογίας

Μπουκάλα

λέας

.Ιο του «Forma·
_ . Scientifique».

Ή έπιστημονική
δρολογία χρησιμοποιείται
σε τέσσερις διαφορετικοϋ;
χώρους. Κι αύτοί
1. Ή έρευνα, 2. Ή διδασκαλία, 3. Ή παραγωγη και 4. Ή έκλαίκευση.
1. Ή σπουδαιότητα
της όρολογίας στην έρευνα είναι φανερή άφοϋ ξέρουμε πώι; έκτότ; άπό
την παρατήρηση
και το πείραμα, ή υπόθεση, ή διατύπωση της θεωρίας και ή πρόρρηση
νέων
φαινομένων είναι, or:ro; λέει και ό Bloomfield, «πράξεις λόγουυ '.
2. Στη διδασκαλία.
οι δροι μπορούν να παίξουν ρόλο μεθοδικών υποδείξεων για τη σωστή
άντιμετώπιση
ένό-; ~η-:ήJ ατοτ, δπω; ή ίσορροπία που υποδεικνύει ισότητα η εξίσωση ροπών, η να
είναι έντελώι; παραπλανητ κοί για δποιον θα έπιχειροϋσε
μια έτυμολογική
άνάλυση ' δπως στην
περίπτωση toiJβαPό.llG.fJOf1 -:οί. βέβαια. δε" μετρά βάρος. Πάντως, ό διδάσκων περισσότερο,
ίσως,
από κάθε άλλο" r:"
ί
::ενθυμί ει πώτ; δπωξ γράφει ό Bachelard, ό δρος
ονομάζει άλλά δεν':.
·rει-.
;ε ένα άπό α πρώτα και πιο άποδοτικά έργαλεϊα του
3. Ή γλώσσα. ~
κα/ τη ίδιας της γλωσσικήξ ίκανότηταξ του
ανθρώπου. Ή παραγση . R--.,r.l:c=7--.
είναι:
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ανθρώπου. Συνεπώι; ή σημασία τής όρολογίαξ στην παραγωγή και την τεχνική, είναι αυτονόητη.
'Ένα κύριο χαρακτηριστικό
του χώρου αύτοϋ αποτελεί ή μεγάλη διαφορά μορφωτικών.προσόντων
που έχουν οι χρήστεξ (π.χ., οι έργάτεξ, οι τεχνίτες, οι μηχανικοί κλπ.) τή ; όρολογίαξ.
4. ' Αφοϋ ή έπιστημονική
έρευνα και έφαρμογή είναι ενας κοινωνικόξ θεσμός, τό κοινωνικό
σύνολο θα πρέπει να μπορεϊ να ελέγξει τη λειτουργικότητα
του θεσμοϋ αύτοϋ, ένώ παράλληλα τό
άτομο θα πρέπει να εχει τη δυνατότητα έπικοινωνίαξ
μέ του; φορεϊξ του. Γι' αυτό, ή έκλαϊκευση,
που δεν είναι κάτι τό περιθωριακό,
εχει ανάγκη από μια Ικανοποιητική
ορολογία. (' Από τίτ; δυό
μεγάλες φυσικέξ θεωρίες του αιώνα μας, ή κβαντική φυσική εχει στη γλώσσα μας μια άδιαφανή
ονομασία, ένώ ή θεωρία της Σχετικότηταξ,
συνδέεται άδικα μέ τη σχετικοκρατία).
"Ας μη λησμονοϋμε βέβαια πώς και ο είδικευμένο ; έρευνητήξ, απ' δταν θα αρχίσει να προσεγγίζει
ένα καινούργιο χώρο, περνά συνειδητά η ασυνείδητα ένα έκλαϊκευτικό
στάδιο.

Ή όρολογία

είναι σύστημα

γλωσσικών

σημείων

Ή έπιστημονική
ορολογία άποτελεϊ ένα ιδιαίτερο τμήμα του λεξικού, δηλ. του λεξιλογικοϋ
δυναμικού μιας γλώσσας. 'Επειδή δμως τό λεξικό είναι ένα από τα έπιμέρουξ συστήματα της
γλώσσας, ή ορολογία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται
σαν κατάλογος λέξεων, άλλά ώς ένα εξάρτημα τή ; γλώσσας τό όποϊο εχει οργάνωση συστήματος.
Γι' αυτό τό λόγο τό όρολογικό
σύστημα σχετίζεται άμεσα μέ τις διάφορες συστηματικέξ
συνιστώσεξ της γλώσσας. Κι αύτέτ; είναι: I:Η φωνολογία. (Για παράδειγμα ή γραφόμενη λέξη
«λ επί δια» εχει στον ελληνικό χώρο τρεϊ; τουλάχιστο
διαλεκτικέξ προφορές λεπίδια, λεπίδγια και
λιπίδια που την συνδέουν μέ τις έννοιεξ μικρά λέπια, μικρέξ λεπίδες και λιπίδια, άντίστοιχα.)
2. Ή
μορφολογία και ή σύνταξη. (Για παράδειγμα ή έκφραση «μελέτη ηλεκτρονικών
δεσμών» είναι
διφορούμενη έπειδή δεν ξέρουμε αν πρόκειται για «δέσμη» η «δεσμό»). 3. Ή σημασιολογία.
(ΟΙ
δροι «άντισταση»,
«πυρήναξ» κλπ., έχουν προέλθει από σημασιολογική
εξειδίκευση των λέξεων
«αντίσταση»
και «πυρήναξ» της κοινήξ γλώσσας). "Ας προσθέσουμε ακόμη πώς ή δρολογία δέν
είναι άσχετη και μέ την ύφική ιδιοτυπία των έκφωνημάτων
τής έπιστημονικήξ
γλώσσας.
τα στοιχεία του όρολογικοϋ συστήματος είναι οι δροι, δηλαδή λέξεις, με μία μόνο σημασία
που είναι ισοδύναμη μέ τό εννοιολογικό
περιεχόμενο
κάποιου όρισμοϋ, τόν όποϊο και άντικαθιστοϋν. "Αν και τα μέλη των διαφόρων γλωσσικών κοινοτήτων έχουν πάντα άντίληψη.τήτ;
γλωσσικήι; μονάδας που λέγεται «λέξη», στα πλαίσια τήι; γενική; γλωσσολογίας
ή «λέξη» δεν εχει
καθορισμένη ύπόσταση και συνήθως αντικαθίσταται
στη μελέτη της γλώσσας από τεμάχια λόγου
μικρότερα η μεγαλύτερα από τις συνηθισμένες
λέξεις του γραπτού λόγου".
. " ."
'Όταν δμως άναφερόμαστε
σέ μια συγκεκριμένη
γλώσσα, δπως τα έλληνικά 11τάάγγλικά,
ή
«λέξη» άποτελεϊ μία γλωσσική κατηγορία που προσδιορίζεται
μέ αρκετή ακρίβεια και από δομική και από λει τουργική πλευρά.
, Ανεξάρτητα, πάντως, από τη δομή και τη λειτουργία των λέξεων η των δρων μιας δεδομένη;
γλώσσας, έκεϊνο που είναι θεμελιώδεξ για τη σωστή αντιμετώπισή
τους είναι τό γεγονόι;' πώς οι
δροι είναι γλωσσικά σημεία. Τό κάθε γλωσσικό σημεϊο, δπως είναι γνωστό, είναι μια γλω2σικη
οντότητα που συνδυάζει ένα σημαινόμενο, δηλαδή μια έννοια, μέ ένα σημαίνον χάρη στό.:ό~.δΙoτό
σημεϊο εκδηλώνεται
φωνητικά η ακουστικά.'

Ή μελέτη τών

δρων

ως γλωσσικών

Β
γινόταν

σημείων

τα θέματα της όρολογίατ; μποροϋν να τεθοϋν σέ σωστή βάση αν στη μελέτη μας λάβουμε
ύπόψη μας πώτ; οι δροι είναι γλωσσικά σημεϊα. Αυτό σημαίνει πώ; πρέπει να αναγνωρίσουμε
τρία
διαφορετικά επίπεδα μελέτηξ". 1. Τό σημασιολογικά επίπεδο δπου γίνεται ή μελέτη των σχέσεων
σημαίνοντος
και σημαινομένου,
2. Τό συντακτικό επίπεδο δπου γίνεται ή μελέτη των σχέσεων
μεταξύ των διαφόρων δρων (σημείων) και 3. Τό πραγματικό επίπεδο δπου μελετώνται οι δροισημεϊα σέ σχέση με τούι; χρήστεξ τους.
1. Ή <σχέση σημαίνοντος-σημαινομένου
είναι γενικά αυθαίρετη: Δεν ύπάρχει κανένας λόγος ώστε σέ ένα πράγμα να άντιστοιχεϊ
ένα συγκεκριμένο
δνομα και όχι ένα άλλο. Γι' αυτό και
στίι; διάφορες γλώσσεξ ϊδια πράγματα έχουν διαφορετικέξ
όνομασίεξ. Αυτό άποτελεϊ μια γλωσσολογική
άρχή που συνδέεται μέ τη διδασκαλία
του F. de Saussure [14] και που τα δριά της
καθορίστηκαν
μέ τη συμβολή και άλλων όξυδερκών ερευνητών. Σημειώνουμε έδώ πώτ; ό φωνητικος συμβολισμος δηλ, ή συστηματική συσχέτιση σημαινόντων (δηλ. φωνητικών άκολουθιών) μέ
τα σημαινόμενα
(δηλ. τις έννοιεξ καθώξ και τα αντίστοιχα
πράγματα) παίζει μικρό ρόλο στη
λειτουργία
της γλώσσω;",
2. Στη γλώσσα, γενικά, οι φυσικέξ άναλογίεξ των πραγμάτων δέν άντιστοιχοϋν
σέ φωνητικές άναλογίε ; των λέξεων. Δηλαδή κάποια πιθανή σχέση μεταξύ δύο σημαινομένων
δέν έκφράζεται από αντίστοιχη
σχέση των δύο σημαινομένων",
Συνεπώι; ή συντακτική
σχέση μεταξύ των
σημείων πρέπει να έξεταστεϊ διαφορετικά.
Πραγματικά, τα σημεϊα συσχετίζονται
μεταξύ τους α.
380
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Μέσα στην αλυσίδα τοϋ λόγου με όσα σημεία προηγούνται καί δσα έπονται (συνταγματικη σχέση)
καί β. Με τα άλλα σημεία τα όποια θα μπορούσαν να βρίσκονται
στη θέση που κατέχουν αύτά
(παραδειγματικη σχέση) η καί με άλλα που δεν θα μπορούσαν να βρίσκονται έκεϊ", Αυτό σημαίνει
πώξ ό δρος οϋτε υπάρχει οϋτε λειτουργεί άπομονωμένος,
πράγμα που είναι καθοριστικό
για τίτ;
έπιθυμητέξ σχέσεις δρου-όρολογίαξ-γλωσσικήι;
δομής.
3. Ή μελέτη των δρων σε σχέση με του; χρήστες τήι; όρολογίαι; είναι ύποχρεωτική.
Ό
δρος υπάρχει άπό τη στιγμή που χρησιμοποιείται
καί όχι άπό τη στιγμή που προτείνεται.
Αυτό
δίνει στό ζήτημά μας μια διάσταση που μπορεί να εχει άκόμα και κοινωνιογλωσσικέξ
προεκτάσεις. Δηλαδή, Ο όμιλητήξ μπορεϊ να χρησιμοποιεί
έναν ξενόγλωσσο,
π.χ., δρο επειδή είναι πιο
σύντομος η έπειδή έτυχε να μάθει πρώτα αυτόν, άλλα έπίσηι; έπειδή θέλει να κάνει πρακτική στην
ξενόγλωσση
όρολογια η έπειδή ή χρήση ξένων λέξεων τοϋ προσφέρει κοινωνική επιβολή.
'Άς σημειωθεϊ βέβαια πώι; έκτοι; άπό τίς διάφορες ποιοτικέξ σχέσεις ύπάρχουν καί ποσοτικοί συσχετισμοί
που όφείλονται στό γεγονός πώι; ή χρήση τών γλωσσικών μονάδων γίνεται με
κατανάλωση
ενέργειας και άπόδοση πi.ηροφορίας.
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Ή ιδιαιτερότητα

- Σύμφωνα με τον de Saue [14] σε κάθε λέξη άντι-:οιχεί ένατ; άστερισμόξ
λέν που έχουν σημασιολοΠι η μορφολογική
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Κατά γενικό κανόνα δεστε πώ; ή έπιστημονιόρολογία
είναι άπαλλα:η άπό
έθνογλωσσικά
- δια που πηγάζουν
από
~εμαχισμό της πραγμα. ητας που αντιστοιχεί
γλώσσα της κάθε μιας

τιστικήτ; κοινότηταξ.
"Ετσι αποκαλεί ό Ειίειυ~ :3] τού; δρΌυς που συντίται με βάση έλληνικά θέΣχετικά
εχει άποδει- ως ή χρηση των έλλη- . ριζών σε μερικού; νε--'1σμους δεν είναι πάντα
'Ο Claude Levi-Strauss
κάνει λόγο για τη σημαλογική «μόλυνση»
που
χεται από τα δμώνυμα,
α πού σχετίζεται
στην
πτωσή μας με ζεύγη λέ. όπως, π.χ., κάθοδος (ή
= τα κάτω κίνηση) και
'~ς
(τό αρνητικό
ήλεδιο).

της όρολογίας

Ό δρος ώς συνδυασμός
σημαίνοντος-σημαινομένου
διαφέρει άπό τίτ; λέξεις τής κοινή;
γλώσσαξ έπειδή ή έπιστημονική
έρευνα μας επιτρέπει να κατανοήσουμε
έπαρκώξ τό σημαινόμενο
δηλ. την έννοια. Γι' αυτό και ύπάρχει γενικά ή δυνατότητα παραγωγή;
ένός αρκετά πληροφοριακοϋ δηλ. διαφανοϋξ σημαίνοντος
(π.χ., ύπερι(ύδης Ι. Φυσικά, σε πολλέτ; περιπτώσεις
ή φαινομενολογική προσέγγιση
τοϋ ζητήματος καί ή ατελή; γνώση μπορεί να οδηγήσει σε παραπλανητικό
όρο (π.χ., μαγνητικο δίπολο).
Χάρη στην έπιστημονική
άνάλυση μπορούμε έπισηι; να αποκαλύψουμε
τη σχέση μεταξύ
δύο tΊ περισσοτέρων
εννοιών και να την εκμεταλλευτούμε
σέ μια όνοματολογική συσχέτιση τών
σημαι νόντων (π.χ., νετρόνιο-άντινετρόνιο).
'Εδώ δμως έμφανιζεται τό μειονέκτημα τήτ; παραγωγήξ
έπιμήκων δρων tΊ συνταγμάτων που μερικέξ φορές αντικαθίστανται
στην πράξη άπό συγκεκομμένες λέξεις, αρχικά λέξεων, η έλλιπή συντάγματα (π.χ., μικρο άντί μικρόμετρο, Λ ΥΣΕ αντί Λίαν
Ύψη/.ές Συχνότητες
ΈKΠOμπιjς, ρευμα αντί ένταση ρεύματος) που είναι άδιαφανεϊξ δροι.
Στα χαρακτηριστικά
της όρολογία ; άνήκει και ή έπίδραση τήτ; όρολογίαι; των έπιστημονικά προηγμένων ξένων χωρών, πράγμα που άποτελεϊ μέρος τοϋ γενικού προβλήματος
των πολιτισμικών επιδράσεων!".
Είναι φανερό πώι; τό όρολογικό σύστημα της προηγμένης χωρατ; επηρεάζει την όρολογίατή
; άλλης χώρας τόσο στό έπίπεδο της παραγωγήξ τών δρων δσο και στό
επίπεδο τήι; χρήσεώς τους. Τό ζήτημα είναι ιδιαίτερα ένδιαφέρον και για τη δική μας ορολογία
άφοϋ μάλιστα ή γλώσσα μας εξάγει σημαίνοντα (π.χ., πρωτον, νευρον και εισάγει δρους (πρωτόνιο, νευρώναςJ. τα ψευτο-έλληνικά
" τήξ διεθνοϋ; έπιστημονικήξ
όρολογίας άπό τη μία μεριά, καί
οί σύντομοι άγγλικοί δροι άπό την άλλη άποτελοϋν για την επιστημονική
μας γλώσσα σοβαρότατα ζητήματα.
Τέλοξ, επειδή ή έπιστημονική επικοινωνία
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη γραφή, στα
χαρακτηριστικά
της όρολογίας θα πρέπει να περιλάβουμε καί τό γεγονός πώι; οί δροι χρησιμοποιούνται πολύ συχνά με τη γραπτή μορφή τους .. Η γραφόμενη μορφή τών δρων, σε σχέση,
μάλιστα, και με του; γραπτού; συμβολισμού;
τών αντίστοιχων
εννοιών, είναι ένα ζήτημα που
πρέπει να τραβήξει την προσοχή
μας. Παράλληλα
με τϋ; διάφορες θεωρητικέξ
πλευρέι; τοϋ
ζητήματος, ύπάρχει και ενα πρακτικό πρόβλημα, δηλαδή ή χρήση καί ή κατάχρηση
τοϋ λατινικού άλφαβήτου στό γραπτό έλληνικό επιστημονικό
λόγο. (Για παράδειγμα, τό spin σπάνια μεταγράφεται σπίν, ενώ τό επίθετο σπινll,ος δε χρησιμοποιείται
καθόλου. 'Ακόμα, οί ελληνες μαθητέξ
πρέπει να μάθουν όχι μόνο πώ ; Ν σημαί νει βόρειος και αζωτο άλλα καί πώ; δε σημαί νει νότιος η
νάτριο).

Συμπεράσματα
Πιστεύουμε να έγινε φανερό πώ.; τα προβλήματα
της έπιστημονικήξ
όρολογίας παρουσιάζονται οργανωμένα
σε δύο διαφορετικά
επίπεδα δηλ. τήτ; ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
των δρων και τήτ;
ΧΡΗΣΗΣ τών δρων. Σε σχέση με τη χρήση, τα έπιτάγματα για μια Ικανοποιητική
δημοτική
όρολογία είναι τουλάχιστο
δύο: 1. Ή διευκόλυνση
της έπικοινωνίαξ
καί 2. Ή ύποστήριξη
των
νοητικών λειτουργιών.
Συνεπώξ ή παραγωγή του δρου θα πρέπει να βασίζεται: α. Στην πλήρη επιστημονική
γνώση
τής έννοια; που θα έκφράσει ό δρος καί όχι σε μια μη έπιστημονική
(π.χ., Ιδεολογική) πεποίθηση. β. Στη γνώση καί την εκμετάλλευση
των γενικών νόμων λειτουργίας τήι; άνθρώπινηξ γλώσσας και όχι στην άβάσιστη «λογική» η «αίσθητική»
κλπ. τελειότητα μιάξ έπιμέρου; γλώσσα; tΊ
γλωσσικήξ μορφήξ. γ. Στη γνώση καί τό σεβασμό των δομικών και λειτουργικών
κανόνων τή ;
σύγχρονη;
όμιλούμενης έλληνική ; γλώσσας καί όχι προηγούμενων
tΊ κανονιστικών μορφών της
και δ. Στην άξιοποίηση
των άποδοτικότερων
παραγωγικών
στοιχείων που προέρχονται
άπό τή
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λόγια και τή διεθνή όρολογία χωρίτ; προκατάληψη η συμπάθεια. 'Έτσι εν ας δρος μπορεί χωρίξ
καμία δυσκολία να είναι διαφανής η άδιαφανήξ, όνοματολογικόξ
η μεμονωμένος, έλληνικόξ η
ξένος, πρωτότυπος η μεταφρασμένος κλπ. αρκεί να είναι λειτουργικός.
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