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Θ α Iθελα να KεκινIσω µε δυ+ πρ+καταρκτικPς παρατηρIσεις. ΠρOτ+ν, µια
µατι@ στ+ πρJγραµµα αυτ+, τ+υ συνεδρ2+υ µ+, λPει πως ε2µαι η µ+ναδικI

+µιλIτρια π+υ δεν εκπρ+σωπε2, υπJ τη στενI Pνν+ια, κ@π+ι+ λεKικ+γραMικJ Pργ+.
ΩστJσ+, πρPπει να πρ+σθPσω Jτι τ+ Pργ+ Thesaurus Linguae Graecae (TLG TM),
αν και δεν πρJκειται για λεKικJ per se, ε2ναι µια µε2Xων λεKικ+γραMικI πηγI, και
υπ’ αυτI την Pνν+ια, Jσα θα πω πρPπει να PR+υν κ@π+ια αK2α γι’ αυτI τη συν@-
ντηση. Tτσι, PρR+µαι και στη δε,τερη παρατIρησI µ+υ: λαµD@ν+ντας υπJψη τη
σ,σταση τ+υ ακρ+ατηρ2+υ, δεν θεωρO πως ε2ναι απαρα2τητη µια µακρ+σκελIς ει-
σαγωγI στ+ TLG. Επ+µPνως, θα περι+ριστO σε λ2γα µJν+ λJγια για την ιστ+ρ2α
τ+υ Pργ+υ και θα εστι@σω την παρ+υσ2ασI µ+υ στην παρ+,σα κατ@σταση της
τρ@πεXας δεδ+µPνων τ+υ και στις µελλ+ντικPς πρ+κλIσεις και κατευθ,νσεις τ+υ.

�ι πρ+σπ@θειες για τη δηµι+υργ2α ενJς θησαυρ+, της ελληνικIς γλOσσας
αν@γ+νται στα RρJνια της Jψιµης ΑναγPννησης, Jταν + Stephanus εKPδωσε τ+
1572 τ+ν δικJ τ+υ θησαυρJ: Pνα λεKικJ DασισµPν+ σε περ2π+υ 140 γνωστ+,ς αρ-
Rα2+υς Tλληνες συγγραMε2ς.1 Στις αρRPς τ+υ αιOνα µας +ι κλασικ+2 MιλJλ+γ+ι
απ+M@σισαν πως Iταν καιρJς να δηµι+υργηθε2 Pνας νP+ς θησαυρJς, π+υ θα
απεικJνιXε µε ακρ2Dεια τ+ ως τJτε γνωστJ corpus της ελληνικIς λ+γ+τεRν2ας.
�ρ2στηκε µια διεθνIς ad hoc επιτρ+πI στην ΕυρOπη, για να µελετIσει τ+ κατ@
πJσ+ θα Iταν δυνατI η πραγµατ+π+2ηση ενJς τPτ+ι+υ Pργ+υ. � Hermann Diels,
µPλ+ς της επιτρ+πIς, πρJDαλε τ+ αντ2θετ+ επιRε2ρηµα, δηλαδI πως Pνας τPτ+ι-
+ς θησαυρJς Iταν εKαρRIς καταδικασµPν+ς, εMJσ+ν η σωXJµενη ελληνικI γραµ-
µατε2α υπ+λ+γιXJταν ως δPκα M+ρPς µεγαλ,τερη απJ τ+ corpus της λατινικIς
γραµµατε2ας, δηλαδI γ,ρω στα 90 εκατ+µµ,ρια λPKεις, και συνεπOς Iταν υπερ-
D+λικ@ εκτεταµPνη, για να µπ+ρε2 να ανθ+λ+γηθε2 και να αναλυθε2 σηµασι+λ+-
γικ@. � Diels απ+καλ+,σε τ+ σRεδιαXJµεν+ λεKικJ, αν θα µπ+ρ+,σε να δηµι-

* α) Yλες +ι ηλεκτρ+νικPς διευθ,νσεις Iταν ακριDε2ς, Jταν γραMJταν τ+ κε2µεν+.
D) OMε2λω ιδια2τερες ευRαριστ2ες στ+ν καθηγητI Theodor Brunner, π+υ µ+υ διPθεσε αντ2γραMα

απJ π+λλPς παρ+υσι@σεις π+υ Pκανε σε συνPδρια και επιστηµ+νικPς εταιρε2ες, κατ@ τη δι@ρκεια
των 25 RρJνων π+υ διη,θυνε τ+ TLG.

1. Για µια ιστ+ρ2α των DιDλ2ων και των λεKικOν, Dλ. Schottenloher 1989.
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+υργηθε2 κ@τι τPτ+ι+, «τερατ+,ργηµα» και συνPκρινε τ+ εγRε2ρηµα µε την πρ+-
σπ@θεια να πρ+σδOσει κανε2ς «ν+υ στ+ R@+ς». ΣRεδJν εκατJ RρJνια αργJτερα,
η δηµι+υργ2α ενJς πλIρ+υς ιστ+ρικ+, λεKικ+, της ελληνικIς γλOσσας εKακ+-
λ+υθε2 να απ+τελε2 εKαιρετικJ τJλµηµα. ΤαυτJRρ+να, Jµως, δεν υπ@ρRει αµMι-
D+λ2α πως η Pλευση της τεRν+λ+γ2ας PRει διευκ+λ,νει π+λ, αυτJ π+υ κ@π+τε M@-
νταXε ως ηρ@κλει+ Pργ+, ως σRεδJν ακατJρθωτ+. Θα µπ+ρ+,σαµε να ισRυρι-
στ+,µε πως η τεRν+λ+γ2α JRι µJν+ µας PRει δOσει τα µPσα για να συντ@K+υµε
Pνα τPτ+ι+ λεKικJ, αλλ@ µας PRει δOσει εναλλακτικ+,ς τρJπ+υς, νPα µPσα I µε-
θ+δ+λ+γ2ες, για να πρ+σεγγ2σ+υµε και να επιλ,σ+υµε δι@M+ρα λεKικ+γραMικ@
πρ+DλIµατα. ΚαταρR@ς, Jµως, πρPπει να αναρωτηθ+,µε αν τελικ@ τ+ Pργ+ της
σ,νταKης ενJς τερ@στι+υ Pντυπ+υ λεKικ+, της ελληνικIς γλOσσας, Jπως αυτJ
π+υ ε2Rαν +ραµατιστε2 +ι MιλJλ+γ+ι στις αρRPς τ+υ εικ+στ+, αιOνα, ε2ναι πραγ-
µατ+π+ιIσιµ+ I ακJµη και απαρα2τητ+2 I µIπως θα Iταν πρ+τιµJτερη σIµερα
µια λεKικ+γραMικI D@ση δεδ+µPνων, η +π+2α θα ε2Rε τη δυνατJτητα να ενηµε-
ρOνεται και να αναδι+ργανOνεται συνεROς. ΑυτJ ε2ναι Pνα XIτηµα τ+ +π+2+,
Jπως ελπ2Xω, θα διερευνIσει περισσJτερ+ η σηµερινI µας συν@ντηση.

1. ∆√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ TLG

Τ+ TLG ιδρ,θηκε στ+ ΠανεπιστIµι+ της KαλιMJρνιας, Irvine, τ+ 1972, µε τη γεν-
ναιJδωρη πρ+σM+ρ@ της Marianne McDonald και την τεRνικI υπ+στIριKη τ+υ
David Packard. Απ+τελε2 την πρOτη πρ+σπ@θεια να δηµι+υργηθε2 µια πλIρης µη-
Rαν+γραMηµPνη συλλ+γI ηλεκτρ+νικOν κειµPνων για τις κλασικPς σπ+υδPς. ΑπJ
την PναρKI τ+υ τ+ TLG δεν σRεδι@στηκε ως λεKικJ µε τη συνIθη απ+σπασµατικI
λεKικ+γραMικI δειγµατ+ληψ2α π+υ Rρησιµ+π+ιIθηκε στη σ,νταKη I στ+ν σRεδια-
σµJ πρ+γενPστερων θησαυρOν, αλλ@ ως µια συλλ+γI απJ πλIρη κε2µενα, π+υ τ+
καθPνα τ+υς θα Iταν ακριDPς «απε2κασµα», στ+ν DαθµJ π+υ αυτJ ε2ναι δυνατJν,
της Pκδ+σης-πηγIς. � στJR+ς τ+υ Pργ+υ Iταν να εντ+π2σει και να συγκεντρOσει
Jλα τα γνωστ@ Pργα της αρRα2ας ελληνικIς γραµµατε2ας και να δηµι+υργIσει Pνα
µJνιµ+ ηλεκτρ+νικJ αρRε2+ της, εM+δι@X+ντ@ς µας Pτσι µε Pνα µPσ+ για την πρ+-
Oθηση της αν@πτυKης και @λλων εργαλε2ων Pρευνας, π+υ θα συµπεριλαµD@ν+υν
και λεKικ@, αλλ@ δεν θα περι+ρ2X+νται σε αυτ@. ΑκJµη και στη δεκαετ2α τ+υ ’70 I
στις αρRPς της δεκαετ2ας τ+υ ’80, η δηµι+υργ2α µιας τPτ+ιας συλλ+γIς απαιτ+,σε
Pναν ειδικJ υπ+λ+γιστI (Pναν τρ+π+π+ιηµPν+ HP-1000), σειρ@ απJ πρ+γρ@µµατα
π+υ θα Pκαναν επαλIθευση και διJρθωση των κειµPνων και µια συγκεκριµPνη
κωδικ+π+2ηση RαρακτIρων –αρRικ@ σε «^λMα» και Pπειτα σε «ΒIτα» M@ση κω-
δικ+π+2ησης– για να Kεπεραστε2 τ+ πρJDληµα τ+υ ελληνικ+, αλMαDIτ+υ.3
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2. Βλ. Johnson 1994, 253-258 και Crane 1998, 471-501.
3. Για τη συµDατJτητα «ΒIτα» και τη συµDατJτητα κωδικ+π+2ησης για την Ελλ@δα Dλ. MacKay 1996,

221-229 και Rusten 1996, 204-215.
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E2κ+σι πPντε RρJνια µετ@, αυτI η ηλεκτρ+νικI τρ@πεXα δεδ+µPνων ε2ναι πια
πραγµατικJτητα. �ι κλασικ+2 MιλJλ+γ+ι ευτ,Rησαν να PR+υν στη δι@θεσI τ+υς
αρκετPς π+λ, σηµαντικPς πηγPς σε ηλεκτρ+νικI µ+ρMI. ΕκτJς απJ τ+ TLG, η πα-
πυρ+λ+γικI και επιγραMικI συλλ+γI π+υ δηµι+,ργησαν τα πανεπιστIµια Duke,4

Cornell και Ohio State υπJ την αιγ2δα τ+υ Ινστιτ+,τ+υ ΑνθρωπιστικOν Σπ+υδOν
Packard (Packard Humanities Institute), καθOς και τ+ πι+ πρJσMατ+ πρJγραµµα
Perseus,5 PR+υν δOσει τη δυνατJτητα σε επιστIµ+νες τ+υ πεδ2+υ µας να ασR+λη-
θ+,ν µε την Pρευνα σε θPµατα τα +π+2α θεωρ+,νταν ως τOρα υπερD+λικ@ Rρ+ν+-
DJρα και ανιαρ@. ΕMJσ+ν +ι κλασικ+2 MιλJλ+γ+ι δεν δαπαν+,ν πια π+λ, RρJν+ στη
συγκPντρωση υλικ+,, µπ+ρ+,ν να επικεντρωθ+,ν περισσJτερ+ σε θPµατα ερµη-
νε2ας και αν@λυσης. Η ταKινJµηση, κατ@ αλMαDητικI σειρ@, τ+υ λεKιλ+γ2+υ δεν ε2-
ναι πλP+ν Pργ+ Rρ+ν+DJρ+ και επ2π+ν+. Η µεταM+ρ@ τ+υ υλικ+, και η πρJσDαση
σε αυτJ PR+υν γ2νει ε,κ+λη υπJθεση. Αντ2 να αναXητ+,ν δυσε,ρετα κε2µενα αν@
τ+ν κJσµ+, +ι επιστIµ+νες σIµερα µπ+ρ+,ν να κυκλ+M+ρ+,ν µε +λJκληρ+ τ+
corpus της αρRα2ας ελληνικIς γραµµατε2ας σε Pναν ψηMιακJ δ2σκ+. Και τ+ σπ+υ-
δαιJτερ+, µπ+ρ+,ν να διεK@γ+υν αναXητIσεις στα περιεRJµενα αυτ+, τ+υ δ2σκ+υ
συRν@ σε δευτερJλεπτα. Για παρ@δειγµα, + Ιω@ννης + �ρυσJστ+µ+ς, + π+λυγρα-
MJτερ+ς συγγραMPας στην τρ@πεXα δεδ+µPνων τ+υ TLG, PRει π@νω απJ 4,5 εκα-
τ+µµ,ρια λPKεις σε εκδεδ+µPνες +µιλ2ες, επιστ+λPς και υπ+µνIµατα. � εντ+πισµJς
µιας συγκεκριµPνης λPKης στ+ Pργ+ τ+υ θα µπ+ρ+,σε να διαρκPσει µια +λJκληρη
XωI. Με τη RρIση τ+υ υπ+λ+γιστI µπ+ρε2 να γ2νει πλIρης αναXIτηση σε Pνα-δυ+
λεπτ@, αν@λ+γα µε την ταR,τητα τ+υ Rρησιµ+π+ι+,µεν+υ υπ+λ+γιστI.

Tνα @λλ+ σηµαντικJ επ2τευγµα τ+υ TLG ε2ναι + Καν�ν,6 Pνας περιεκτικJς
κατ@λ+γ+ς Jλων των σωXJµενων αρRα2ων συγγραMPων και Pργων, π+υ συντ@-
Rτηκε απJ τη Luci Berkowitz και τ+ν Karl Squitier. � Καν�ν αρRικ@ συντ@Rτη-
κε ως ηλεκτρ+νικJ D+Iθηµα για τ+ πρ+σωπικJ τ+υ TLG, ως Pνας τρJπ+ς για να
διατηρηθε2 Pνα αρRε2+ συγγραMPων και Pργων π+υ µετατρ@πηκαν σε µ+ρMI
αναγνOσιµη απJ τ+ν υπ+λ+γιστI. Π@ντως π+λ, γρIγ+ρα + Καν�ν Pγινε ανε-
κτ2µητη πηγI, Jντας + πρOτ+ς πλIρης κατ@λ+γ+ς Jλων των γνωστOν κειµPνων.
ΣIµερα + Καν�ν διατ2θεται και σε ηλεκτρ+νικI και σε Pντυπη µ+ρMI, και πε-
ριPRει περισσJτερ+υς απJ 3.300 συγγραMε2ς και π@νω απJ 10.000 Pργα µε πλη-
ρ+M+ρ2ες για +νJµατα, Rρ+ν+λ+γ2ες, γεωγραMικI πρ+Pλευση και περιγραMικ@
επ2θετα για κ@θε συγγραMPα, Jπως επ2σης και λεπτ+µερε2ς DιDλι+γραMικPς πλη-
ρ+M+ρ2ες για τις υπ@ρR+υσες εκδJσεις Jλων των κειµPνων.
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4. Για µια περιγραMI της Τρ@πεXας ∆εδ+µPνων Μη Λ+γ+τεRνικOν Παπ,ρων τ+υ Duke Dλ. Oates
στ+ Solomon 1993, 62-72.

5. H DιDλι+γραM2α για τ+ πρJγραµµα Perseus σε ηλεκτρ+νικI και Pντυπη µ+ρMI ε2ναι εκτεταµPνη.
EνηµερωµPνη πληρ+MJρηση µπ+ρε2 να Dρεθε2 στην ιστ+σελ2δα τ+υ πρ+γρ@µµατ+ς στη διε,θυνση:
http://www.perseus.tufts.edu.

6. Berkowitz & Squitier 19903. Bλ. επ2σης Berkowitz 1993, 34-61, και Squitier 1987, 15-20.
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Τ+ TLG ετ+ιµ@Xει τOρα την πPµπτη Pκδ+ση τ+υ CD ROM τ+υ, µε π@νω
απJ 73 εκατ+µµ,ρια λPKεις, +ι +π+2ες αντιπρ+σωπε,+υν +λJκληρ+ τ+ corpus
της αρRα2ας ελληνικIς γραµµατε2ας µPRρι τ+ 600 µ.�., και, επιπλP+ν, τα ΣRJλια
και τα περισσJτερα ιστ+ρι+γραMικ@ και λεKικ+γραMικ@ Pργα ως τ+ 1453. Τ+
CD ROM τ+υ TLG περιPRει µJν+ν τα κε2µενα π+υ ε2ναι γραµµPνα σε «ΒIτα»
M@ση κωδικ+π+2ησης, ενO τα εργαλε2α, δηλαδI τ+ λ+γισµικJ για την Pρευνα τ+υ
δ2σκ+υ, παρPR+νται απJ δι@M+ρ+υς κατασκευαστPς λ+γισµικ+,. Σε µια πρOιµη
M@ση τ+υ Pργ+υ ε2Rε γ2νει η επιλ+γI να µην ασR+ληθε2 τ+ TLG µε την αν@πτυ-
Kη λ+γισµικ+, Pρευνας. Tτσι, δηµι+υργIθηκε µια σειρ@ πακPτων λ+γισµικ+,
απJ ανεK@ρτητ+υς κατασκευαστPς. ΑυτI η π+λιτικI ε2Rε +ρισµPνες καλPς πλευ-
ρPς και @λλες λιγJτερ+ καλPς. Τ+ καλJ Iταν Jτι η πληθOρα τ+υ λ+γισµικ+, Pδι-
νε στ+υς RρIστες π+λλPς επιλ+γPς και ανεKαρτησ2α ως πρ+ς τη RρIση λειτ+υρ-
γικ+, συστIµατ+ς. ΑπJ την @λλη πλευρ@, δεν ε2ναι π@ντ+τε διαθPσιµη τεRνικI
υπ+στIριKη γι’ αυτ@ τα πρ+γρ@µµατα, και, τ+ σπ+υδαιJτερ+, + τ,π+ς των δυ-
νατOν τρJπων αναXIτησης µπ+ρε2 να διαMPρει απJ πρJγραµµα σε πρJγραµµα.
ΤαυτJRρ+να, Rωρ2ς πρακτικI εµπειρ2α στην αν@πτυKη λ+γισµικ+,, τ+ TLG δεν
ε2Rε την ευκαιρ2α να αKι+λ+γIσει I να αναθεωρIσει τ+ σ,στηµα κωδικ+π+2ησης
I παρ@θεσης κειµPνων, θPµατα π+υ +πωσδIπ+τε θα ε2Rαν γ2νει αντικε2µεν+ συ-
XητIσεων, αν τ+ TLG ε2Rε συµµετ+RI στην αν@πτυKη τ+υ λ+γισµικ+,. ΚαθOς
ατεν2X+υµε τ+ µPλλ+ν, αντιµετωπ2X+υµε σειρ@ απJ πρ+κλIσεις αλλ@ και συ-
ναρπαστικPς πρ++πτικPς.

1.1  ∂π™∞°ø°∏ ¢∂¢√ª∂¡ø¡ ∫∞π ¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞ ∆∏™ ∆ƒ∞¶∂∑∞™ ¢∂¢√ª∂¡ø¡

Η αρRικI πρJθεση τ+υ Pργ+υ, Jπως +ρ2στηκε απJ τ+ ∆ιεθνPς ΣυνPδρι+ ΣRεδια-
σµ+, τ+υ TLG τ+ 1972, Iταν να καλ,ψει τα Pργα της αρRα2ας γραµµατε2ας. Ως
τα µPσα της δεκαετ2ας τ+υ ’80 τ+ αρRικJ σRPδι+ τρ+π+π+ιIθηκε, Oστε να επι-
τρPψει την επPκταση της D@σης δεδ+µPνων και στη DυXαντινI περ2+δ+. Απ+Mα-
σ2στηκε Jτι σε πρOτη M@ση θα συµπεριλαµD@ν+νταν µJν+ν τα ΣRJλια και επι-
λεγµPνα ιστ+ρι+γραMικ@ και λεKικ+γραMικ@ Pργα Pως τ+ 1453. ΑυτPς +ι τρεις πε-
ρι+RPς καλ,Mθηκαν +υσιαστικ@ µε την πPµπτη Pκδ+ση τ+υ CD ROM τ+υ TLG.
Ε2ναι πρ+MανPς Jτι τPτ+ιες διαιρPσεις και επιλ+γPς ε2ναι εντελOς αυθα2ρετες
και δεν PR+υν νJηµα για Jπ+ι+ν θPλει να δηµι+υργIσει µια πλIρη και µJνιµη
ηλεκτρ+νικI συλλ+γI ελληνικOν κειµPνων. Επ+µPνως, απ+Mασ2σαµε να συνεR2-
σ+υµε την εισαγωγI δεδ+µPνων, και, πPρα απJ τα ε2δη της λεKικ+γραM2ας και
της ιστ+ρι+γραM2ας, να συµπεριλ@D+υµε Jλα τα γνωστ@ DυXαντιν@ κε2µενα.
Yταν +λ+κληρωθε2 αυτI η περ2+δ+ς, πρPπει να µελετIσ+υµε τ+ επJµεν+ DIµα
µας, δηλαδI τ+ πJσ+ µακρι@ θα πρ+RωρIσ+υµε στη µεταDυXαντινI περ2+δ+.
Ελπ2X+υµε Jτι η µ+ντPρνα τεRν+λ+γ2α θα µας D+ηθIσει να DελτιOσ+υµε τις µε-
θJδ+υς µας ως πρ+ς την επεKεργασ2α δεδ+µPνων, Oστε να µπ+ρ+,µε να κινη-
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θ+,µε µε π+λ, ταR,τερ+ ρυθµJ. ΑυτJ θα ε2ναι π+λ, σηµαντικJ, γιατ2 η DυXα-
ντινI γραµµατε2α PRει τερ@στι+ Jγκ+ και ε2ναι π+λ, περισσJτερ+ ανεKερε,νητη
σε σ,γκριση µε την κλασικI περ2+δ+. Η τα,τιση και η συλλ+γI κειµPνων µαX2 µε
τις π+λ,πλ+κες δραστηριJτητες σε σRPση µε τη λ+γ+τεRνικI και ιστ+ρικI Pρευ-
να π+υ συνεπ@γεται η επPκταση τ+υ Καν!να τ+υ TLG απαιτ+,ν RρJν+ και επα-
ναπρ+σδι+ρισµJ της δι@θεσης των κ+νδυλ2ων. Θα ε2ναι επ2σης απαρα2τητη και
η συνεργασ2α τ+υ TLG µε ειδικ+,ς στ+υς δι@M+ρ+υς τ+µε2ς της DυXαντινIς λ+-
γ+τεRν2ας, καθOς αυτI ε2ναι, σε µεγ@λ+ DαθµJ, µια νPα περι+RI για µας.

ΕκτJς απJ την ψηMι+π+2ηση των νPων εκδJσεων κειµPνων, θα ε2ναι απα-
ρα2τητη η αναπρ+σαρµ+γI και η ενηµPρωση των Iδη θησαυρισµPνων Pργων.
ΕMJσ+ν γ2ν+νται νPες εκδJσεις, τ+ TLG πρPπει να επενδ,σει σηµαντικ+,ς πJ-
ρ+υς στην ενηµPρωση των κειµPνων τ+υ. Η διαδικασ2α αυτI PRει Iδη KεκινIσει.
Πρ+ς τ+ παρJν ασR+λ+,µαστε ενεργ@ µε την εKPταση Pργων π+υ υπ@ρR+υν στην
τρ@πεXα δεδ+µPνων µας, αντικαθιστOντας KεπερασµPνες εκδJσεις απJ πι+ σ,γ-
Rρ+νες. ΠεριττJ να αναMPρω Jτι Jλες +ι εργασ2ες µας υπJκεινται σε αυστηρ+,ς
περι+ρισµ+,ς πνευµατικOν δικαιωµ@των (copyright). Σε +ρισµPνες περιπτOσεις
δεν µπ+ρ+,µε να Rρησιµ+π+ιIσ+υµε τις πι+ πρJσMατες I τις ευρ,τερα απ+δε-
κτPς εκδJσεις, διJτι δεν στ@θηκε δυνατJ να π@ρ+υµε @δεια, για να τις συµπερι-
λ@D+υµε στ+ Pργ+. Πιστε,+υµε πως τ+ XIτηµα της πνευµατικIς ιδι+κτησ2ας θα
γ2νει π+λ, πι+ πιεστικJ στ+ µPλλ+ν, καθOς +ι εκδJτες σταδιακ@ πρ+σRωρ+,ν στ+
στρατJπεδ+ των ηλεκτρ+νικOν εκδJσεων.

1.2  ∞¡∞¶∆À•∏ §√°π™ªπ∫√À

Τ+ TLG πρPπει να επικεντρωθε2 στην αν@πτυKη εργαλε2ων λ+γισµικ+, και σε
δηµι+υργικ+,ς τρJπ+υς πρJσDασης στην τρ@πεXα δεδ+µPνων τ+υ. Αν και πι-
στε,+υµε πως τα κε2µενα στ+ CD ROM πρPπει να παραµε2ν+υν σε σταθερI και
ανεK@ρτητη µ+ρMI (format) κειµPν+υ, για να µπ+ρε2 να Rρησιµ+π+ιηθε2 και @λ-
λ+ λ+γισµικJ για την αναXIτησI τ+υς, +ι µελλ+ντικPς εκδJσεις τ+υ CD ROM (I
+π+ι+υδIπ+τε @λλ+υ µPσ+υ Rρησιµ+π+ιε2ται για τη δι@δ+ση των κειµPνων) πρP-
πει να συµπεριλαµD@ν+υν και λ+γισµικJ αναXIτησης. Γι’ αυτJ τ+ν σκ+πJ, στην
παρ+,σα M@ση πρ+σλαµD@ν+υµε επιπλP+ν τεRνικJ πρ+σωπικJ και ερευν+,µε
τις νPες τεRν+λ+γ2ες. TRει παρατηρηθε2, γενικ@, πως η π+ιJτητα των εργαλε2ων
αν@κτησης, δηλαδI τ+ υπ@ρR+ν λ+γισµικJ αναXIτησης στ+ TLG, δεν PRει αKι+-
π+ιIσει επαρκOς τ+ δυναµικJ και τ+ν πλ+,τ+ της 2διας της τρ@πεXας δεδ+µP-
νων. Yλα τα εργαλε2α αν@κτησης Dασ2X+νται σε απλPς αλMαριθµητικPς και υπ+-
αλMαριθµητικPς αναXητIσεις και δεν Rρησιµ+π+ι+,ν καν τ+υς υπ@ρR+ντες κα-
ταλJγ+υς τ+υ CD ROM. Για να ε2µαστε δ2και+ι, τ+ πρJDληµα ενυπ@ρRει στην
2δια τη D@ση δεδ+µPνων, διJτι αυτI δεν περιPRει κ@π+ι+ν π+λυπλ+κJτερ+ τ,π+
κωδικ+π+2ησης κειµPν+υ, Jπως τ+ SGML (Standard Generalized Markup
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Language)7 I τ+ π+λυσυXητηµPν+ τελευτα2α XML, π+υ ε2ναι µια επαυKηµPνη
Pκδ+ση τ+υ HTML, υπ+στηριXJµενη απJ την Κ+ιν+πραK2α W-3.8 Η κωδικ+π+2-
ηση κειµPν+υ θα διευκJλυνε I θα επPτρεπε τη δηµι+υργ2α πρ+γραµµ@των π+υ
θα µπ+ρ+,σαν να πραγµατ+π+ιIσ+υν πι+ π+λ,πλ+κες I λεπτ+µερε2ς αναXητI-
σεις. ΑυτJς + τ,π+ς αναπρ+σαρµ+γIς απαιτε2 τερ@στι+υς πJρ+υς και 2σως να γ2-
νει πρ+τεραιJτητα στ+ µPλλ+ν, 2σως Jµως και JRι, αν@λ+γα µε τ+ πJσες απJ αυ-
τPς τις λειτ+υργ2ες και τις αναXητIσεις µπ+ρ+,ν να D+ηθηθ+,ν απJ την πλIρη
ληµµατ+γρ@Mηση και RρIση τ+υ καταλJγ+υ λPKεων τ+υ TLG. ΕκτJς απJ την
κωδικ+π+2ηση κειµPν+υ, ελπ2X+υµε Jτι σ,ντ+µα θα υι+θετηθε2 και θα υπ+στη-
ριRθε2 πλIρως Pνας διεθνIς τ,π+ς π+λυτ+νικ+, συστIµατ+ς γραMIς (πιθανJ-
τατα τ+ Unicode),9 πρ@γµα π+υ θα επιτρPπει να γ2νεται η εισαγωγI δεδ+µPνων
απευθε2ας στα ελληνικ@. Tνας τPτ+ι+ς τ,π+ς θα εKαλε2ψει π@µπ+λλες τεRνικPς
δυσκ+λ2ες και, τ+ σπ+υδαιJτερ+, την αν@γκη για διαM+ρετικ+,ς πρ+γραµµατι-
σµ+,ς τ+υ πληκτρ+λ+γ2+υ.10

Υπ@ρRει επ2σης και τ+ XIτηµα τ+υ κριτικ+, υπ+µνIµατ+ς, π+υ απ+τελε2 θP-
µα π+λυ@ριθµων συXητIσεων εδO και RρJνια. Μ+λ+νJτι Jλ+ι συµMων+,µε Jτι η
ενσωµ@τωση τ+υ κριτικ+, υπ+µνIµατ+ς στην τρ@πεXα δεδ+µPνων θα @KιXε τ+ν
κJπ+ ως εγRε2ρηµα, ε2ναι τPτ+ια η τεRνικI πραγµατικJτητα, π+υ δεν πρ+DλPπω
να KεκινIσει Pνα παρJµ+ι+ Pργ+ στ+ εγγ,ς µPλλ+ν.

�ι νPες τ@σεις της τεRν+λ+γ2ας θα καθ+ρ2σ+υν κατ@ πJσ+ν θα υπ@ρKει αν@-
γκη για Pναν καιν+,ργι+ ψηMιακJ δ2σκ+ εκτJς απJ τ+ CD ROM E. ΑυτJ π+υ
DιOν+υµε στη συγκεκριµPνη M@ση, τ+υλ@Rιστ+ν στις ΗΠΑ, ε2ναι µια PµMαση σε
γρIγ+ρα δ2κτυα και πρJσDαση στ+ διαδ2κτυ+ για πληρ+M+ρ2ες. Γι’ αυτJ τ+ν λJ-
γ+ δ2ν+υµε περισσJτερη PµMαση στην τεRν+λ+γ2α τ+υ διαδικτ,+υ και, R@ρη στ+
πρJγραµµα Perseus, διαθPτ+υµε µια πειραµατικI I, Jπως την +ν+µ@X+υµε συ-
νIθως, «BIτα» ιστ+σελ2δα στ+ διαδ2κτυ+. ΜPσω της σ,νδεσης µε αυτIν την
ιστ+σελ2δα –π+υ πρ+ς τ+ παρJν περι+ρ2Xεται σε π+λ, λ2γα ιδρ,µατα– µπ+ρε2 κ@-
π+ι+ς να ανακτIσει και να αναXητIσει τ+ TLG Rρησιµ+π+ιOντας Pναν σταθερJ
πλ+ηγητI τ+υ δικτ,+υ και λ+γισµικJ π+υ PRει αναπτ,Kει τ+ πρJγραµµα Perseus.
� στJR+ς µας στ+ εKIς θα ε2ναι να επεκτε2ν+υµε τις αναXητIσεις π+υ ε2ναι δυ-
νατPς πρ+ς τ+ παρJν, να DελτιOσ+υµε τη διεπιM@νεια RρIσης µας (user interface)
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7. Πληρ+M+ρ2ες για τα SGML και XML µπ+ρ+,ν να Dρεθ+,ν στην ηλεκτρ+νικI διε,θυνση:
http://www.sil.org/sgml/sgml.html. Για τ+ SGML και την Πρωτ+D+υλ2α Κωδικ+π+2ησης ΚειµPνων,
Dλ. Sperberg-McQueen & Burnard 1990.

8. Για τ+ XML Dλ. στη διε,θυνση: http://www.sil.org/sgml/xml.html.
9. Για τ+ Unicode Dλ. την ηλεκτρ+νικI διε,θυνση:

http://charts.unicode.org/Unicode. charts/normal/U1F00.html.
10. Βλ. την κριτικI τ+υ Jeffrey Rusten για τ+ Palatino Unicode µε τα Polytonic Greek, BMCR 98/11/11

(gopher://gopher.lib.virginia.edu:70/00/alpha/bmcr/v98/98-1-11).
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και να επιλ,σ+υµε Jλα τα τεRνικ@ µας πρ+DλIµατα και τα XητIµατα ασM@λειας-
πνευµατικOν δικαιωµ@των, π+υ συνδP+νται µε τη διασπ+ρ@ τ+υ δικτ,+υ, για
να µπ+ρ+,µε να πρ+σMPρ+υµε τ+ TLG σε Jλ+υς τ+υς RρIστες τ+υ CD ROM
µας µPσω τ+υ διαδικτ,+υ.

ΑνPMερα Iδη τη συνεργασ2α µεταK, τ+υ TLG και τ+υ πρ+γρ@µµατ+ς
Perseus για την παρ+RI πρJσDασης, µPσω τ+υ δικτ,+υ, στην τρ@πεXα δεδ+µPνων
τ+υ TLG. �ραµατιXJµαστε την ηµPρα, στ+ εγγ,ς µPλλ+ν, κατ@ την +π+2α ερευ-
νητPς και εκπαιδευτικ+2 θα PR+υν τη δυνατJτητα να συνδυ@σ+υν τις πηγPς αυ-
τOν των δ,+ πρ+γραµµ@των µε Jλες τις υπJλ+ιπες πληρ+M+ρ2ες π+υ συνεR2-
X+υν να διατ2θενται µPσω τ+υ ηλεκτρ+νικ+, δικτ,+υ. Tνας ερευνητIς I M+ιτη-
τIς θα µπ+ρε2 να αναXητIσει πληρ+M+ρ2ες στ+ν Καν!να των ΕλλIνων συγγρα-
MPων, να «διαπλε,σει» και να αναXητIσει τα κε2µενα στ+ TLG, να δει µια εικJ-
να τ+υ πρωτJτυπ+υ παπ,ρ+υ I των παπ,ρων Jπ+υ διατηρIθηκε τ+ Pργ+, να Xη-
τIσει τη µ+ρM+λ+γικI αν@λυση Jλων των γραµµατικOν τ,πων τ+υ κειµPν+υ, να
συµD+υλευτε2 τ+ ηλεκτρ+νικJ λεKικJ για +π+ιαδIπ+τε λPKη, να διαD@σει µια µε-
τ@Mραση τ+υ κειµPν+υ. Κι Jλα αυτ@ µαX2 µε τ+ν πλ+,τ+ των +πτικOν πληρ+M+-
ριOν π+υ θα παρPRει τ+ πρJγραµµα Perseus και Jλα τα υπJλ+ιπα πρ+γρ@µµατα
στα +π+2α θα υπ@ρRει πρJσDαση δικτ,+υ. Θα υπ@ρRει ακJµη η δυνατJτητα να
αναXητIσει κανε2ς τα Pργα π+υ ανIκ+υν σε µακρινPς DιDλι+θIκες, ηλεκτρ+νικPς
DιDλι+γραM2ες και ηλεκτρ+νικPς εκδJσεις. Η RρIση αυτOν των πηγOν PRει Iδη
τερ@στια επ2δραση στη διδασκαλ2α των κλασικOν σπ+υδOν, καθOς +ι M+ιτητPς
πιθανJτατα θα αναπτ,K+υν µεγαλ,τερ+ ενδιαMPρ+ν για τις αρRα2ες γλOσσες,
την ιστ+ρ2α και την αρRαι+λ+γ2α, τOρα π+υ R@ρη στ+υς υπ+λ+γιστPς µπ+ρ+,µε
να KαναXωντανPψ+υµε τ+ν αρRα2+ κJσµ+.

Ας +λ+κληρOσω λPγ+ντας Jτι +ι στJR+ι τ+υ TLG σIµερα δεν ε2ναι π+λ,
διαM+ρετικ+2 απJ εκε2ν+υς π+υ Pθεσαν +ι συµµετPR+ντες στ+ πρOτ+ ΣυνPδρι+
ΣRεδιασµ+, τ+υ TLG πριν απJ 25 RρJνια. Τ+ TLG ιδρ,θηκε µε σκ+πJ να δηµι-
+υργIσει εκε2να τα ηλεκτρ+νικ@ υλικ@ π+υ θα διευκJλυναν και @λλες ερευνητι-
κPς δραστηριJτητες, Mιλ+λ+γικPς, γλωσσ+λ+γικPς, ιστ+ρικPς I λεKικ+γραMικPς.
Eλπ2Xω πως θα µπ+ρPσ+υµε να τ+ κ@ν+υµε επεκτε2ν+ντας την τρ@πεXα δεδ+-
µPνων µας και σε συνεργασ2α µε @λλα πρ+γρ@µµατα και, παρ@λληλα, αναXητO-
ντας πι+ ευM@νταστες πρ+σαρµ+γPς της τεRν+λ+γ2ας, για να εKερευνIσ+υµε τ+
δυναµικJ των κειµPνων µας. Θα Pλεγα πως η τεRν+λ+γ2α µ@ς PRει πρ+σMPρει
Pναν τρJπ+ να δOσ+υµε «ν+υ στ+ R@+ς», για να παραMρ@σω τα λJγια τ+υ Diels,
ωστJσ+ θα εKαρτηθε2 στ+ εKIς απJ εµ@ς ε@ν θα τη Rρησιµ+π+ιIσ+υµε µε τ+ν κα-
λ,τερ+ δυνατJ τρJπ+.

Mετ01ραση CHRIS MARKHAM
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