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∆εν υπ@ρRει τ2π+τε τ+ ιδια2τερα νP+ στην εMαρµ+γI της τεRν+λ+γ2ας των υπ+-
λ+γιστOν στη µελPτη των αρRα2ων ελληνικOν. O Theodore Brunner @ρRισε

να εργ@Xεται στ+ν Thesaurus Linguae Graecae (TLG) πριν απJ Pνα τPταρτ+ τ+υ
αιOνα. Oι δικPς µ+υ πρ+σωπικPς πρ+σπ@θειες να στρPψω την τεRν+λ+γ2α στις
αν@γκες τ+υ πεδ2+υ µας Kεκ2νησαν τ+ 1985 και @ρRισα να πρ+γραµµατ2Xω αυτJ
π+υ θα κατPληγε στ+ πρJγραµµα Perseus πριν απJ 12 RρJνια, γρ@M+ντας την
πρOτη µ+υ πρJταση για Rρηµατ+δJτηση τ+ καλ+κα2ρι πριν γ2νω επ2κ+υρ+ς κα-
θηγητIς.1 Π+λλI δ+υλει@ PRει γ2νει Pκτ+τε, αλλ@ +ι π+σ+τικPς αλλαγPς –στ+ πλI-
θ+ς των διαθPσιµων δεδ+µPνων, την ταR,τητα των µηRανOν, τ+υς τ,π+υς των
πρ+γραµµ@των– PR+υν πλP+ν αρR2σει να PR+υν π+ι+τικPς επιρρ+Pς JRι µJν+ σε
αυτJ π+υ εµε2ς, ειδικ+2 σε δι@M+ρες πτυRPς των αρRα2ων ελληνικOν, µπ+ρ+,µε
να κ@ν+υµε, αλλ@ επ2σης στ+ π+ι+ς µπ+ρε2 να δ+υλPψει απ+τελεσµατικ@ µε τα
αρRα2α ελληνικ@. T+ θPµα αυτJ ε2ναι, απJ τη δικI µ+υ +πτικI γων2α, π+λ, ση-
µαντικJτερ+: ε2ναι ασαMPς π+ια µπ+ρε2 να ε2ναι τα πραγµατικ@ +MPλη απJ την
απ+δ+τικJτερη I την ευρ,τερης εµDPλειας Pρευνα στις κλασικPς σπ+υδPς. E2ναι,
ωστJσ+, απ+λ,τως σαMPς Jτι + αριθµJς των ασR+λ+υµPνων µε τη µελPτη των αρ-
Rα2ων ελληνικOν δεν µπ+ρε2 π+τP να ε2ναι αρκετJς. ΠερισσJτερα απJ 16.000
@τ+µα ε2ναι ακJµη εγγεγραµµPνα σε µαθIµατα της αρRα2ας ελληνικIς γλOσσας
στις HνωµPνες Π+λιτε2ες, αλλ@ τ+ π+σ+στJ των σπ+υδαστOν KPνων γλωσσOν
π+υ µελετ+,ν αρRα2α ελληνικ@, αν και π@ντ+τε π+λ, µικρJ, PRει µειωθε2 κατ@
περισσJτερ+ απJ Pνα τρ2τ+ σε σ,γκριση µε τ+ 1980 (απJ 2,4% σε 1,4%).2 Aν
µπ+ρ+,µε να Rρησιµ+π+ιIσ+υµε τη σ,γRρ+νη τεRν+λ+γ2α, για να αυKIσ+υµε τ+ν
αριθµJ αυτOν π+υ µαθα2ν+υν τη γλOσσα των αρRα2ων EλλIνων, τJτε µπ+ρ+,-
µε να ισRυρ+π+ιIσ+υµε τ+ θεµPλι+ στ+ +π+2+ Dασ2X+νται Jλα τα υπJλ+ιπα. Παρ’
Jλα αυτ@ δεν επιθυµO να ενισR,σω τη συRν@ περιττI και σRεδJν π@ντ+τε κα-

1. Tνα σηµαντικJ τµIµα της ΨηMιακIς BιDλι+θIκης Perseus ε2ναι αυτI τη στιγµI διαθPσιµ+ στ+
∆ιαδ2κτυ+ στη διε,θυνση http://www.perseus.tufts.edu. Για στατιστικ@ στ+ιRε2α των εργασιOν π+υ
PR+υν πραγµατ+π+ιηθε2 στ+ν Perseus, Dλ. Crane 1998.

2. Bλ. Huber 1998 και Brod & Huber 1997, 55-61.
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ταστρ+MικI επιD+λI διαRωρισµOν µεταK, διδασκαλ2ας και Pρευνας. H εστ2αση
σε +π+ιαδIπ+τε απJ τις δ,+ µJν+ν ε2ναι εK2σ+υ επιDλαDIς.

Oι ηλεκτρ+νικPς δηµ+σιε,σεις µ@ς επιτρPπ+υν, για πρOτη M+ρ@ απJ τJτε
π+υ τα σ,γRρ+να εργαλε2α Pντυπης αναM+ρ@ς πIραν την τρPR+υσα µ+ρMI τ+υς,
να επαναπρ+σδι+ρ2σ+υµε µε Pναν θεµελιOδη τρJπ+ τη σRPση µεταK, των αρ-
Rα2ων ελληνικOν κειµPνων και των αναγνωστOν τ+υς. Oι ηλεκτρ+νικPς δηµ+σι-
ε,σεις παρPR+υν δ,+ DασικPς δυνατJτητες.

ΠρOτ+ν, µπ+ρ+,µε να παραστIσ+υµε σε ηλεκτρ+νικI µ+ρMI µPρ+ς της εKει-
δικευµPνης γνOσης π+υ µPRρι τOρα µπ+ρ+,σε να παραRθε2 µJν+ µPσα απJ την
ενεργ+π+2ηση τ+υ ανθρOπιν+υ εγκεM@λ+υ. AπPR+υµε, Mυσικ@, αρκετ@ απJ τ+
να κατασκευ@X+υµε πραγµατικ@ ν+Iµ+νες µηRανPς, αλλ@ υπ@ρR+υν κ@π+ιες
πτυRPς της ανθρOπινης γνOσης, π+υ παραστ@θηκαν δυναµικ@ και λειτ+,ργησαν
αυτJν+µα, εκτJς της υπ+λ+γιστικIς µηRανIς τ+υ ανθρOπιν+υ εγκεM@λ+υ. Π+λ-
λI απJ τη δ+υλει@ µας την τελευτα2α δεκαετ2α εστι@στηκε στην αν@πτυKη ενJς
συστIµατ+ς π+υ να µπ+ρε2 να αναλ,ει τα π+λ,πλ+κα στ+ιRε2α της µ+ρM+λ+γ2ας
των αρRα2ων ελληνικOν, και στη συνPRεια να Rρησιµ+π+ιε2 τα απ+τελPσµατα
της αν@λυσης για τη δηµι+υργ2α συνδPσεων συσRPτισης µεταK, διαM+ρετικOν
κειµPνων. Tνα υπ+λ+γιστικJ σ,στηµα µπ+ρε2, εMαρµJX+ντας Pνα π+λ,πλ+κ+
σ,ν+λ+ κανJνων και αντλOντας στ+ιRε2α απJ µια τερ@στια D@ση δεδ+µPνων
απJ ρ2Xες και κλ2σεις ρηµ@των, να αναγνωρ2σει Jτι τ+ 	3σετε ε2ναι τ+ D′ πληθυ-
ντικJ πρJσωπ+ τ+υ 1�ρω, γεννOντας Pτσι µια σ,νδεση µεταK, της κεκλιµPνης
µ+ρMIς στ+ κε2µεν+ και της ληµµατικIς µ+ρMIς στ+ λεKικJ. Στα αρRα2α ελληνι-
κ@, Mυσικ@, η µ+ρM+λ+γ2α ε2ναι τρ+µακτικI: JRι µJν+ν τα ρIµατα, συµπεριλαµ-
Dαν+µPνων των επιρρηµ@των, εµMαν2X+νται σε εκατ+µµ,ρια συνδυασµOν, αλλ@
τ+ σ,ν+λ+ της αρRα2ας ελληνικIς γραµµατε2ας περιλαµD@νει Pναν µεγ@λ+ αριθ-
µJ διαλPκτων και εκτε2νεται Rρ+νικ@ πPραν της µιας Rιλιετ2ας. Παρ’ Jλα αυτ@ τ+
αυτJµατ+ σ,στηµ@ µας µπ+ρε2 αυτI τη στιγµI να Rειριστε2 τη µ+ρM+λ+γ2α των
αρRα2ων ελληνικOν σRετικ@ καλ@. Σε Pναν κJσµ+ τ+υ υπερκειµ�ν	υ, η σπ+υ-
δαιJτητα αυτ+, τ+υ συστIµατ+ς Pγκειται στη δυνατJτητ@ τ+υ να παρ@γει αυ-
τJµατα εκατ+µµ,ρια συνδPσεις συσRPτισης. O ερευνητIς µπ+ρε2 να XητIσει τ+
ρIµα 1�ρω και αυτJµατα να ανακληθ+,ν τα 	3σετε, συν	�σετε I +π+ιαδIπ+τε
@λλη κεκλιµPνη µ+ρMI, ενO αυτJς π+υ εντρυMε2 σε Pνα αρRα2+ ελληνικJ κε2µε-
ν+ µπ+ρε2 να π@ει απJ την κεκλιµPνη µ+ρMI 	3σετε στη µ+ρM+λ+γικI αν@λυση
(D′ πρJσωπ+ πληθυντικ+,, +ριστικIς µPλλ+ντ+ς, ενεργητικIς MωνIς) στ+ λIµµα
τ+υ λεKικ+, (1�ρω). EιπωµPν+ απλ@, +ι 2διες συνδPσεις, Rρησιµ+π+ι+,µενες µε
διαM+ρετικ+,ς τρJπ+υς, εKυπηρετ+,ν εK2σ+υ ακαδηµαϊκ+,ς µελετητPς και M+ι-
τητPς. O τεRν+λ+γικJς πυρIνας αν+2γει νPες ερευνητικPς ατραπ+,ς και ταυτJ-
Rρ+να επιτρPπει στ+υς M+ιτητPς να µελετIσ+υν τα αρRα2α ελληνικ@ µε νP+υς
τρJπ+υς. T+υς τελευτα2+υς 15 µIνες εKυπηρετIσαµε αιτIσεις για περ2π+υ
371.000 ηλεκτρ+νικPς σελ2δες αρRα2ων ελληνικOν, 94.000 αναXητIσεις και
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558.000 µ+ρM+λ+γικPς διερευνIσεις. O ρυθµJς εKυπηρPτησης συνεR2Xει να αυ-
K@νεται: την Tετ@ρτη, 5 N+εµDρ2+υ, για παρ@δειγµα (µια ηµPρα πριν +ριστικ+-
π+ιIσω αυτIν την +µιλ2α), εKυπηρετIσαµε 2.300 σελ2δες αρRα2ων ελληνικOν,
366 αναXητIσεις λPKεων και 3.731 µ+ρM+λ+γικPς διερευνIσεις.

ΠPραν των αριθµOν, +ι µακρ+πρJθεσµες επιπτOσεις αυτ+, τ+υ πανταR+,
παρJντ+ς δικτ,+υ ηλεκτρ+νικOν πηγOν ε2ναι DαθιPς. H µελPτη των αρRα2ων ελ-
ληνικOν υπIρKε σε κ@π+ι+ DαθµJ µια @σκηση στη µαταιJτητα, επειδI +υσια-
στικ@ κανε2ς απJ τ+υς M+ιτητPς µας τ+υ αγγλJMων+υ κJσµ+υ δεν ε2ναι σε θPση
να διατηρIσει αυτI τη σκληρ@ απ+κτηµPνη δεKιJτητα για π+λ, καιρJ µετ@ την
απ+M+2τηση. Yταν επιτPλ+υς θα PR+υν γ2νει συνετα2ρ+ι στις δικηγ+ρικPς εται-
ρε2ες, αντιπρJεδρ+ι στις εταιρε2ες τ+υς I, εν π@ση περιπτOσει, θα PR+υν Mτ@σει
σε Pνα στ@δι+ ωριµJτητας, π+λλ+2 απJ τ+υς πρOην M+ιτητPς µας θα επιδιOK+υν
να διευρ,ν+υν τα ενδιαMPρ+ντ@ τ+υς, αλλ@ PR+ντας στη δι@θεσI τ+υς µJν+ν
Pντυπα D+ηθIµατα, πρακτικ@ κανε2ς απJ αυτ+,ς δεν θα µπ+ρPσει να επιστρPψει
στη γλOσσα τ+υ OµIρ+υ, τ+υ Πλ@τωνα και της KαινIς ∆ιαθIκης. H γλOσσα αυ-
τI ε2ναι τJσ+ π+λ,πλ+κη, π+υ σRεδJν κανε2ς δεν µπ+ρε2 να ασR+ληθε2 µαX2 της
Rωρ2ς υπ+στIριKη, και ενJσω ε2ναι δPσµι+ς της Pντασης µιας π+λυ@σR+λης Xω-
Iς ενηλ2κ+υ. ΩστJσ+, στην πρ@Kη κ@θε γραMε2+ και Pνας αυKανJµεν+ς αριθµJς
ν+ικ+κυριOν µπ+ρε2 να µας Dρει µPσω τ+υ διαδικτ,+υ. E2ναι πλP+ν εMικτJ να
εγκαθιδρ,σ+υµε Pνα σ,στηµα υπ+στIριKης, π+υ θα επιτρPπει σε Jλ+υς να επι-
στρPψ+υν στα αρRα2α ελληνικ@ αργJτερα στη XωI τ+υς, διερευνOντας D@σεις
δεδ+µPνων για γλωσσ+λ+γικPς πληρ+M+ρ2ες I λIµµατα λεKικOν και ανταλλ@σ-
σ+ντας ερωταπαντIσεις, σε XωντανI σ,νδεση µε λ2στες συXητIσεων στ+ ∆ιαδ2-
κτυ+. H πρ++πτικI τ+, να διαD@Xει κανε2ς αρRα2α ελληνικ@ στα σαρ@ντα τ+υ I
τα πενIντα τ+υ ενισR,ει θεµελιωδOς την αK2α της εκµ@θησης αρRα2ων ελληνι-
κOν κατ@ την εMηDε2α και τη νεJτητα. Aντιµετωπ2X+υµε µια ιστ+ρικOν διαστ@-
σεων ευκαιρ2α να επανεγκαθιδρ,σ+υµε τη µελPτη των αρRα2ων ελληνικOν, µια
ευκαιρ2α 2σης σηµασ2ας µε την τυπ+γραM2α, π+υ επPτρεψε να επανεµMανιστε2
στη ∆,ση η γνOση της αρRα2ας ελληνικIς λ+γ+τεRν2ας.

∆ε,τερ+ν, δεν Rρει@X+νται ιδια2τερα π+λ,πλ+κα συστ�µατα (πρ+γρ@µµατα
τεRνητIς ν+ηµ+σ,νης) για να επηρε@σ+υµε, σε µεγ@λ+ DαθµJ, αυτ@ π+υ Iδη µπ+-
ρ+,ν να κ@ν+υν +ι @νθρωπ+ι. Kαι η απλI µεταγραMI απJ Pντυπη σε ηλεκτρ+νι-
κI µ+ρMI µπ+ρε2, ε@ν γ2νει επ2σης µε κατ@λληλ+ τρJπ+, να PRει π+λλ@ θετικ@
απ+τελPσµατα. O Thesaurus Linguae Graecae δηµι+υργIθηκε, για παρ@δειγµα,
επειδI κλασικ+2 MιλJλ+γ+ι απJ Jλ+ τ+ν κJσµ+ κατ@λαDαν Jτι στ+ ηλεκτρ+νικJ
κε2µεν+ µπ+ρ+,ν να αναXητηθ+,ν αυτJµατα αλληλ+υR2ες γραµµ@των. ∆εν θα
µπ+ρ+,σε να Dρει κανε2ς τ+ 1�ρω καθαυτJ, αλλ@ θα µπ+ρ+,σε να αναXητIσει
Jλες τις λPKεις π+υ περιPR+υν την αλληλ+υR2α -1ερ- I -	ισ- I -ηνεγκ- και Pτσι να
Dρει δι@M+ρες κλ2σεις τ+υ ρIµατ+ς. TελικOς, + TLG PMτασε να Rρησιµ+π+ιε2ται
JRι µJν+ν ως πηγI για αναXητIσεις λPKεων αλλ@ ως µια πραγµατικI ψηMιακI Dι-
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Dλι+θIκη, στην +π+2α µπ+ρ+,σε κ@π+ι+ς να ανακαλPσει κε2µενα αν@ κεM@λαι+ I
στρ+MI, εµMαν2X+ντ@ς τα στην +θJνη, για να διαDαστ+,ν δια της σ,νδεσης µε τ+
∆ιαδ2κτυ+. Yσ+ι απJ µας ε2Rαν @µεση πρJσDαση σε µεγ@λες ερευνητικPς DιDλι+-
θIκες δεν Rρει@στηκαν Pνα CD ROM για να διαD@σ+υν αρRα2α ελληνικ@ κε2µε-
να απJ τ+ν TLG, αλλ@ π+λ, λ2γ+ι καθηγητPς των κλασικOν γραµµ@των, και ακJ-
µα λιγJτερ+ +ι M+ιτητPς, PR+υν τPτ+ια π+λυτPλεια, και + TLG σε CD ROM τ+υς
Pδωσε @µεση πρJσDαση σε π+λλ@ κε2µενα π+υ δεν Dρ2σκ+νταν στις τ+πικPς Dι-
Dλι+θIκες. AυτJ σηµα2νει Jτι, σε ηµερIσια D@ση, +ι M+ιτητPς των αρRα2ων ελλη-
νικOν µπ+ρ+,ν να εργαστ+,ν σε Pνα ευρ,τερ+ M@σµα κειµPνων απ’ J,τι Iταν ως
τOρα δυνατJνZ αλλ@X+ντας τ+ «τι µπ+ρ+,µε να κ@ν+υµε» (δηλαδI µπ+ρ+,µε να
Rρησιµ+π+ιIσ+υµε Pνα CD ROM, για να Dρ2σκ+υµε κε2µενα), αλλ@X+υµε τ+ «π+ι-
+ς µπ+ρε2 να κ@νει τι» (δηλαδI @νθρωπ+ι εκτJς ερευνητικOν ιδρυµ@των µπ+-
ρ+,ν να ανακαλPσ+υν +λJκληρ+ τ+ν ΓαληνJ, για παρ@δειγµα).

Aλλ@ αν τα κε2µενα-πηγPς ε2ναι τ+ κ,ρι+ υλικJ µας, κι αυτ@ ωMελ+,νται
απJ µια π+ικιλ2α @λλων πJρων. H 2δια η εργασ2α µας στ+ πρJγραµµα Perseus
την περασµPνη δεκαετ2α εστι@στηκε, σε µεγ@λ+ DαθµJ, στην αν@πτυKη ενJς δι-
κτ,+υ πJρων π+υ θα µπ+ρ+,σαν να D+ηθIσ+υν τ+ν κJσµ+ να εργαστε2 σε κε2-
µενα διαθPσιµα σε ηλεκτρ+νικI µ+ρMI. Eπ2κεντρ+ αυτIς της πρ+σπ@θειας Iταν
η παραγωγI ηλεκτρ+νικOν εκδJσεων των καθιερωµPνων ελλην+-αγγλικOν λε-
KικOν, στα +π+2α Jλ+ι DασιXJµαστε. TJσ+ τ+ Intermediate Liddell Scott Greek-
English Lexicon (τ+ +π+2+ σ,ντ+µα θα αντικατασταθε2) Jσ+ και η µνηµειOδης
Pνατη Pκδ+ση τ+υ Liddell-Scott-Jones υπ@ρR+υν σε ηλεκτρ+νικI µ+ρMI και δια-
τ2θενται αυτI τη στιγµI απJ τη σελ2δα µας στ+ ∆ιαδ2κτυ+.

Tα µει+νεκτIµατα τ+υ µεγ@λ+υ ερευνητικ+, λεKικ+, ε2ναι πρ+MανI σε
Jπ+ι+ν τ+ PRει Rρησιµ+π+ιIσει. O κOδικας, ως µ+ρMI DιDλ2+υ, δεν σRεδι@στηκε για
να περιλαµD@νει δεδ+µPνα συνJλ+υ συµπ+σ+,µενα σε 35.000.000 RαρακτIρες!
T+ DιDλ2+ ε2ναι π+λ, Dαρ, και η εκτ,πωση µε π+λ, µικρ+,ς RαρακτIρες. Tα λIµ-
µατα τ+υ λεKικ+, LSJ ε2ναι διαDJητα για τη δυσκ+λ2α αν@γνωσIς τ+υς.Yπ@ρR+υν
λ2γα ενδεικτικ@ σηµε2α, Jπως +ι τ+νισµ+2 και τα κεν@ σηµε2α, Oστε + αναγνOστης
να µπ+ρε2 να παρακ+λ+υθIσει την καθαρI, ιεραρRικI δ+µI τ+υ λIµµατ+ς I να
αναXητIσει παραθPµατα για τ+ν Yµηρ+ I Jπ+ι+ν συγγραMPα µελετ@. T+ ερευνη-
τικJ λεKικJ ε2ναι τJσ+ δ,σRρηστ+, π+υ σRεδJν Jλ+ι +ι M+ιτητPς δ+υλε,+υν ε2τε µε
τ+ little Liddell I µε τ+ middle Liddell, π+υ απ+τελ+,ν στην +υσ2α συντ+µε,σεις
τ+υ Liddell Scott τ+υ πρ+ηγ+,µεν+υ αιOνα. T+ middle Liddell (τ+ +π+2+ Dρ2σκεται
σε ηλεκτρ+νικI µ+ρMI στ+ν server µας) πρωτ+δηµ+σιε,τηκε πριν απJ Pναν αιO-
να – + Oυ2νστ+ν TσJρτσιλ, π+υ µισ+,σε τα κλασικ@ µαθIµατα, µπ+ρε2 να ε2Rε δει
Pνα απJ τα πρOτα αντ2τυπ@ τ+υ µαθητIς στ+ aτ+ν. Tκτ+τε σRεδJν Jλ+ι +ι M+ι-
τητPς των αρRα2ων ελληνικOν Dασ2στηκαν σε αυτ@ τα απελπιστικ@ απαρRαιωµP-
να λεKικ@. T+ ερευνητικJ λεKικJ δεν PRει αναθεωρηθε2 εδO και πενIντα RρJνια –
εν µPρει επειδI η αγ+ρ@ για τ+ εργαλε2+ αυτJ ε2ναι τJσ+ µικρI, π+υ δεν δικαι+-
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λ+γε2 την επPνδυση. Tα M+ιτητικ@ λεKικ@ PMθιναν σε απ+τελεσµατικJτητα για π@-
νω απJ Pναν αιOνα, εν µPρει επειδI λ2γ+ι κλασικ+2 MιλJλ+γ+ι πρ+τ2θενται να αMιε-
ρOσ+υν π+λλI απJ τη XωI τ+υς σε Pνα νP+ παιδαγωγικJ λεKικJ – η εργασ2α αυτI
δεν απ+MPρει ευRαριστ2ες και δεν αµε2Dεται ικαν+π+ιητικ@.

Yταν διαθPσαµε τ+ ερευνητικJ λεKικJ στ+ ∆ιαδ2κτυ+, σRεδι@Xαµε να τ+ κ@-
ν+υµε πι+ ε,Rρηστ+. E2Rαµε την πρJθεση (και ακJµη την PR+υµε) να επιτρP-
ψ+υµε στ+υς RρIστες να Mιλτρ@ρ+υν την πληρ+M+ρ2α, Pτσι Oστε, κατ’ +υσ2α, να
δηµι+υργ+,ν δυναµικ@ συντ+µευµPνα λεKικ+γραMικ@ λIµµατα. ΩστJσ+, δεν
εκτιµIσαµε επαρκOς τα πλε+νεκτIµατα π+υ θα ε2Rε µια απλI µετ@Dαση απJ την
Pντυπη στην ηλεκτρ+νικI µ+ρMI: Jταν +ι αναγνOστες ανακαλ+,ν Pνα λIµµα
στην Pδρα µας στ+ ∆ιαδ2κτυ+, + απαιτ+,µεν+ς ROρ+ς πα,ει να ε2ναι καθ+ριστι-
κJς παρ@γ+ντας, Jπως στ+ DιDλ2+. T+ µPγεθ+ς των RαρακτIρων στην ηλεκτρ+-
νικI Pκδ+ση µπ+ρε2 να γ2νει µεγαλ,τερ+. Mπ+ρ+,µε να αMIσ+υµε κενPς γραµµPς
µεταK, +ρισµOν και, γενικ@, µπ+ρ+,µε να παραστIσ+υµε την ιεραρRικI δ+µI
τ+υ λεKικ+, µε τη RρIση µεταDλητOν εσ+ROν για τις διαM+ρετικPς παραγρ@-
M+υς. Mπ+ρ+,µε να Rρησιµ+π+ιIσ+υµε Pντ+ν+υς, πλ@γι+υς I ακJµη και PγRρω-
µ+υς RαρακτIρες, για να πρ+D@λ+υµε διαM+ρετικPς κατηγ+ρ2ες πληρ+M+ρ2ας.
Yσ+ για τ+υς αναγνOστες, αυτ+2 µπ+ρ+,ν να Rρησιµ+π+ιIσ+υν +π+ι+δIπ+τε
λειτ+υργικJ3 πρJγραµµα εKερε,νησης τ+υ ∆ιαδικτ,+υ για αναXIτηση αλληλ+υ-
RιOν RαρακτIρων, Jπως “Hom.” I “Soph.”, πρ+κειµPν+υ να Dρ+υν +ρισµ+,ς
σRετικ+,ς µε τ+ν υπJ µελPτη συγγραMPα.

Tα απ+τελPσµατα αυτIς της απλIς αλλαγIς υπIρKαν κατ@ π+λ, ανOτερα
των αναµενJµενων. Στ+υς τελευτα2+υς 15 µIνες (9 I+υλ2+υ 1996 Pως 5 N+εµDρ2-
+υ 1997) τ+ ερευνητικJ και τ+ M+ιτητικJ on-line λεKικJ Rρησιµ+π+ιIθηκαν
407.475 και 280.377 M+ρPς, αντ2στ+ιRα, για Pνα σ,ν+λ+ 687.852 λεKικ+γραMικOν
διερευνIσεων. ΠαρJλ+ π+υ, στ+ν DαθµJ π+υ µπ+ρ+,µε να ε2µαστε DPDαι+ι, η
αριθµητικI πλει+νJτητα των RρηστOν µας απ+τελε2ται απJ M+ιτητPς αρRα2ων
ελληνικOν µεσα2+υ επιπPδ+υ, τ+ ερευνητικJ λεKικJ Rρησιµ+π+ιIθηκε κατ@ 45%
περισσJτερ+ απJ τ+ M+ιτητικJ λεKικJ. ΠαρJλ+ π+υ PR+υµε καταD@λει µJν+ν τις
απ+λ,τως απαρα2τητες πρ+σπ@θειες, για να καταστIσ+υµε τ+ ερευνητικJ λεKι-
κJ πι+ ε,Rρηστ+, αυτJ PRει Iδη υπερMαλαγγ2σει τη συντ+µευµPνη Pκδ+σI τ+υ.

Oι συνPπειες δεν θα µπ+ρ+,σαν να ε2ναι πι+ καθ+ριστικPς. Θα µπ+ρ+,σαµε
πλP+ν να PR+υµε Pνα λεKικJ π+υ να εKυπηρετε2 τJσ+ ερευνητPς Jσ+ και M+ιτητPς.
E@ν καταD@λ+υµε περαιτPρω πρ+σπ@θεια να Rαρακτηρ2σ+υµε τη δ+µI των ληµ-
µ@των µε αυστηρJ τρJπ+, τJτε θα δηµι+υργIσ+υµε δυναµικ@ συντ+µευµPνες εκ-
δJσεις, Pτσι Oστε αυτ+2 π+υ ενδιαMPρ+νται για τη συν+λικI θεOρηση µιας λPKης
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να µπ+ρ+,ν να δ+υν µια σ,ν+ψη των σηµασιOν της, I µJν+ν +ρισµ+,ς σRετικ+,ς
µε µια δεδ+µPνη περ2+δ+ I Pνα δεδ+µPν+ ,M+ς των αρRα2ων ελληνικOν. Yπ@ρ-
R+υν, Mυσικ@, ισRυρ@ επιRειρIµατα υπPρ της δηµι+υργ2ας ενJς KεRωριστ+, λεKι-
κ+,, πρ+σαρµ+σµPν+υ στις αν@γκες των M+ιτητOν, π+υ δεν θα απ+τελε2 απλOς
συντJµευση ενJς ακαδηµαϊκ+, λεKικ+,, και ε2µαι πανευτυRIς µε την πρ++πτικI
απJκτησης ενJς τPτ+ι+υ εργαλε2+υ. Παρ’ Jλα αυτ@ η πρJσDαση σε µια και µJν+ν
πηγI π+υ διαθPτει την ευελιK2α να εKυπηρετε2 Jλ+ τ+ν κJσµ+, απJ τ+υς ερευνη-
τPς µPRρι τ+υς δευτερ+ετε2ς M+ιτητPς των αρRα2ων ελληνικOν, PRει απ2στευτα εν
δυν@µει πλε+νεκτIµατα. Oι M+ιτητPς µπ+ρ+,ν να PR+υν πρJσDαση στην 2δια D@-
ση δεδ+µPνων µε τ+υς ακαδηµαϊκ+,ς δασκ@λ+υς, και, αν τ+ λεKικJ ενηµερOνεται
καν+νικ@ (πρ@γµα πι+ ε,κ+λ+ για την ηλεκτρ+νικI µ+ρMI), θα ωMεληθ+,ν Jλ+ι
εK2σ+υ – αν µη τι @λλ+ δεν θα διαD@X+υν +ρισµ+,ς ηλικ2ας ενJς αιOνα. Oι ακα-
δηµαϊκ+2 δ@σκαλ+ι θα ωMεληθ+,ν τ+υλ@Rιστ+ν στ+ν 2δι+ DαθµJ: ε2ναι πρ+MανOς
π+λ, πι+ ε,κ+λ+ να συντηρIσεις Pνα Pργ+ αναM+ρ@ς µε Pνα κ+ινJ (στις HΠA)
17.000 M+ιτητOν και καθηγητOν, απ’ J,τι για Pνα κ+ινJ 1.000 µJν+ καθηγητOν.

Π+λλ@ απJ τα παραθPµατα στ+ LSJ ε2ναι τOρα δυναµικPς συνδPσεις: κ@ντε
κλικ στ+ «Hom. Il. 5.303» και θα ανακαλPσετε τ+ ελληνικJ κε2µεν+ τ+υ OµIρ+υ,
Iλι0δα, E ραψωδ2α στ2R+ς 303. (Oι συνδPσεις αυτPς παραπPµπ+υν πλP+ν σε Pνα
σOµα µJλις 3,4 εκατ+µµ,ριων λPKεων τ+υ Perseus, αλλ@ θα µπ+ρ+,σαν να παρα-
πPµπ+υν και σε Jλα τα κε2µενα στ+ TLG, ε@ν αυτJ διατ2θεται στ+ σ,στηµα). Mπ+-
ρ+,µε τOρα να διερευνIσ+υµε τα Rωρ2α π+υ υπ+θPτ+υµε Jτι απ+δ2δ+υν Pνα συ-
γκεκριµPν+ νJηµα, DλPπ+ντας JRι µJν+ν J,τι παρατ2θεται στ+ λεKικ+γραMικJ λIµ-
µα, αλλ@ επιπλP+ν τα πλIρη συµMραXJµεν@ τ+υς. ∆ιευκ+λ,ν+υµε Pτσι µια διαδι-
κασ2α π+υ Jλ+ι συνηθ2X+υµε να κ@ν+υµε KεMυλλ2X+ντας τις σελ2δες µε τ+ RPρι.

Tι συµDα2νει, Jµως, αν διαD@Xετε OµIρ+υ Iλι0δα, 5.303; ∆εν υπ@ρRει τρJπ+ς
να καθ+ρ2σ+υµε, µε δεδ+µPνη τη συµDατικI τεRν+λ+γ2α εκτ,πωσης, Jτι τ+ @ρθρ+
τ+υ LSJ για τ+ 1�ρω αναMPρει κ@τι για τη RρIση τ+υ 1�ρ	ιεν στ+ν συγκεκριµP-
ν+ στ2R+. Θα µπ+ρ+,σε, DPDαια, κ@π+ι+ς να καταρτ2σει Pνα Pντυπ+ ευρετIρι+
Jλων των παραθεµ@των π+υ περιPRει τ+ LSJ, αλλ@ αυτJ θα κατPληγε σε Pνα
δ,σRρηστ+, αν+ικ+νJµητ+ DιDλ2+ π+υ ελ@Rιστ+ι @νθρωπ+ι θα δι@DαXαν π+τP.
Στ+ ηλεκτρ+νικJ περιD@λλ+ν, Jµως, µπ+ρ+,µε να παρ@γ+υµε αυτJµατα αντ2-
στρ+Mες συνδPσεις, Pτσι Oστε + αναγνOστης π+υ διαD@Xει την OµIρ+υ Iλι0δα,
5.303 να µπ+ρε2 να δει J,τι σηµειOνει τ+ LSJ για τ+ 1�ρ	ιεν και να ακ+λ+υθIσει
τη σ,νδεση αντ2στρ+Mα πρ+ς τ+ ακριDPς σηµε2+ τ+υ λIµµατ+ς 1�ρω, τ+ +π+2+
DεDα2ως ε2ναι και τερ@στι+. Kαι η απλI δηµι+υργ2α αυτOν των συνδPσεων απJ
τα κε2µενα πρ+ς τ+ LSJ θα D+ηθIσει αυτ+,ς π+υ διαD@X+υν τ+υς γνωστ+,ς αρ-
Rα2+υς Tλληνες συγγραMε2ς: 40% απJ τα 524.000 παραθPµατα στ+ LSJ παρα-
πPµπ+υν στ+ 5% της σωXJµενης αρRα2ας ελληνικIς γραµµατε2ας. AπJ τα κε2-
µενα τ+υ Perseus π+υ διαD@X+νται πι+ συRν@: τ+ LSJ PRει συγκεκριµPν+ υπ+-
µνηµατικJ σR+λιασµJ για µ2α στις δεκαεπτ@ λPKεις. Στην πρ@Kη, Jταν πρ+στε-
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θ+,ν αυτPς +ι συνδPσεις, τ+ LSJ καθ2σταται πλP+ν JRι απλOς Pνα λεKικJ, αλλ@
Pνα γλωσσικJ υπJµνηµα για τα κε2µενα αυτ@.

Φυσικ@, τ+ 2δι+ µπ+ρε2 να επιτευRθε2 µε τα παραθPµατα κ@θε ηλεκτρ+νικIς
on-line Pκδ+σης, JRι µJν+ τ+υ LSJ. Tτσι, αν διαD@σετε την πPµπτη ραψωδ2α της
Iλι0δας, θα µπ+ρPσετε να δε2τε JRι µJν+ν π+ια Rωρ2α της αναMPρ+νται στ+ LSJ,
αλλ@ και π+ια αναMPρ+νται στη γραµµατικI τ+υ Smyth, σε πρJσMατα τε,Rη τ+υ
AJP I σε +π+ιαδIπ+τε @λλη κατ@λληλα πρ+σηµασµPνη ηλεκτρ+νικI Pκδ+ση.

Yπ@ρR+υν πρ+MανI πρ+DλIµατα µε τPτ+ιες αυτJµατες συνδPσεις. ΠρOτ+ν,
πOς περι+ρ2X+υµε τ+ν αριθµJ των συνδPσεων π+υ συσσωρε,+νται µε ταR, ρυθ-
µJ π@νω σε συRν@ µελετOµενα Rωρ2α; AυτJ ε2ναι µια ειδικI περ2πτωση τ+υ γε-
νικ+, πρ+DλIµατ+ς της λειτ+υργ2ας Mιλτραρ2σµατ+ς, π+υ Jλ+ι αντιµετωπ2X+υµε
ε2τε στ+  ∆ιαδ2κτυ+ ε2τε στη DιDλι+θIκη. EνO δεν υπ@ρR+υν τPλειες λ,σεις, υπ@ρ-
R+υν στρατηγικPς π+υ µπ+ρ+,µε να υι+θετIσ+υµε: π.R. «δε2Kε µ+υ µJν+ συνδP-
σεις απJ τα παρακ@τω PKι περι+δικ@ µεταK, 1990 και 1995» I «µη µ+υ δε2Rνεις
παραθPµατα π+υ εµMαν2X+νται µJν+ σε υπ+σηµειOσεις» κτλ.

Tα πρ@γµατα, ωστJσ+, γ2ν+νται πι+ π+λ,πλ+κα, αν αρR2σ+υµε να αναρω-
τιJµαστε πOς αυτPς +ι αυKανJµενες δυνατJτητες σ,νδεσης επηρε@X+υν τ+ν τρJ-
π+ µε τ+ν +π+2+ γρ@M+υµε. Παραδ+σιακ@, αν γρ@ψει κανε2ς Pνα υπJµνηµα π@-
νω στ+ν Oιδ�π	δα T�ρανν	 τ+υ Σ+M+κλI, υπ+λ+γ2Xει Jτι +ι πι+ π+λλ+2 ανα-
γνOστες θα Mτ@σ+υν στ+ υπJµνηµα µPσω τ+υ κειµPν+υ. Aν διαD@X+υν τ+ν στ2-
R+ 238 τ+υ κειµPν+υ, θα αναXητIσ+υν παρατηρIσεις σRετικPς µε τ+ν συγκεκρι-
µPν+ στ2R+. Mπ+ρO να θεωρIσω Jτι τ+ ακρ+ατIριJ µ+υ θα απ+τελε2ται κυρ2ως
απJ αναγνOστες τ+υ Oιδ�π	δα και, συνεπOς, θα πρ+σαρµJσω τη γραMI µ+υ
αν@λ+γα. Aλλ@ τOρα +π+ι+σδIπ+τε διαD@Xει κ@π+ι+ Rωρ2+ στ+ +π+2+ παραπP-
µπω θα Dρει επ2σης τ+ σRJλιJ µ+υ. Aν µπ+ρO να αγγ2Kω Pνα γενικJτερ+ ακρ+α-
τIρι+, πρPπει µIπως να αλλ@Kω τ+ν τρJπ+ µε τ+ν +π+2+ +ργανOνω την πληρ+-
M+ρ2α µ+υ; Φανταστε2τε την αυKηµPνη RρησιµJτητα των ερευνητικOν παρατη-
ρIσεων π+υ τOρα ε2ναι θαµµPνες σε @ρθρα περι+δικOν, ε@ν +ι αναγνOστες ενJς
κειµPν+υ απJ τ+ TLG, για παρ@δειγµα, µπ+ρ+,σαν να τις ανακαλPσ+υν @µεσα.

ΣκεMθε2τε τ+ πρJDληµα των Pργων αναM+ρ@ς. Mπ+ρ+,µε να ενηµερOσ+υµε
Pνα ηλεκτρ+νικJ LSJ π+λ, πι+ ε,κ+λα απ’ J,τι τ+ Pντυπ+ αν@λ+γJ τ+υ, αλλ@ +
ρJλ+ς καθαυτJς τ+υ λεKικ+, αλλ@Xει. Tνας αναγνOστης π+υ διερωτ@ται για τη
σηµασ2α της λPKης α7δ�ς, θα PDρισκε συνηµµPνη στ+ λIµµα τ+υ LSJ µια σ,νδε-
ση µε τη µ+ν+γραM2α τ+υ Douglas L. Cairns για τ+ν Jρ+ αυτJ, και στη συνPRεια
θα µπ+ρ+,σε να ανακαλPσει τ+ κε2µεν+ της µ+ν+γραM2ας. Mπ+ρO να MανταστO
Pνα συγγραMικJ ε2δ+ς απJ «λIµµατα λεKικ+,» KεRωριστJ απJ τ+ LSJ I +π+ια-
δIπ+τε @λλη µ+ν+λιθικI εργασ2α αναM+ρ@ς, δηµ+σιευJµενα σε Pνα M@σµα πε-
ρι+δικOν I σε σειρ@ µ+ν+γραMιOν, π+υ θα σRεδι@X+νται για να ενηµερOν+υν, να
επαυK@ν+υν I ακJµη και να αντικαθιστ+,ν τ+ κεντρικJ λIµµα τ+υ LSJ. AκJµη
και µε τη σRετικ@ πρωτJγ+νη τεRν+λ+γ2α τ+υ ∆ιαδικτ,+υ, Jπως αυτI υM2σταται
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σIµερα, µπ+ρ+,µε να +ραµατιστ+,µε Pνα «εικ+νικJ λεKικJ», µε λIµµατα π+υ θα
Dρ2σκ+νται σε δι@M+ρες ιστ+σελ2δες τ+υ ∆ιαδικτ,+υ και θα κρ2ν+νται απJ π+λ-
λPς διαM+ρετικPς εκδ+τικPς +µ@δες. Yπ@ρRει µια εγγενIς αταK2α σε µια τPτ+ια
πρ++πτικI – αλλ@ και +ι DιDλι+θIκες ε2ναι κι αυτPς εγγενOς Rα+τικPς. H θεµε-
λιOδης αλλαγI συν2σταται στ+ εKIς: σε Pναν ψηMιακJ κJσµ+ + ερµητικJς εγκλει-
σµJς τ+υ Pντυπ+υ κOδικα στ+ν εαυτJ τ+υ ελαRιστ+π+ιε2ται, και + διαRωρισµJς
µεταK, DιDλ2+υ και DιDλι+θIκης αρR2Xει να γ2νεται δυσδι@κριτ+ς.

Aλλ@ π+ια θα Pπρεπε να ε2ναι η εµM@νιση των ληµµ@των των λεKικOν; EMJ-
σ+ν µερικPς ηλεκτρ+νικPς δηµ+σιε,σεις µπ+ρ+,ν @µεσα να συµπεριλ@D+υν εικJ-
νες, ακJµη και τρισδι@στατες αναπαραστ@σεις τJπων και αντικειµPνων διαδρα-
στικ@, Pνα σ,γRρ+ν+ λεKικJ των αρRα2ων ελληνικOν θα Pπρεπε σ2γ+υρα να δια-
θPτει π+λλPς συνδPσεις µε +πτικPς πληρ+M+ρ2ες. Παρ’ Jλα αυτ@ δεν ε2ναι µε κα-
νPναν τρJπ+ σαMPς τ+ πOς θα Pπρεπε να δ+µ+,µε τα λIµµατα τ+υ λεKικ+,. T+ ιε-
ραρRηµPν+ λIµµα, µε την καθαρI µ+ρMI τ+υ, ε2ναι ε,κ+λ+ στην αν@γνωση, αλλ@
η δ+µI αυτI δεν αντανακλ@ τ+ν τρJπ+ µε τ+ν +π+2+ + εγκPMαλ+ς καταRωρε2 τη
λεKικ+γραMικI πληρ+M+ρ2α. H πρJ+δ+ς της κατανJησης, απJ µPρ+υς µας, τ+υ
Rειρισµ+, των λPKεων απJ τ+ν ανθρOπιν+ εγκPMαλ+ 2σως µας επιτρPψει να ανα-
σRεδι@σ+υµε ριXικ@, αν JRι να αντικαταστIσ+υµε εK +λ+κλIρ+υ, τη µ+ρMI των
επιµPρ+υς λεKικ+γραMικOν ληµµ@των. BPDαια, PR+υµε να κ@ν+υµε π+λλ@ ακJµη,
για να συνδPσ+υµε λPKεις π+υ σRετ2X+νται σηµασι+λ+γικ@ εντJς τ+υ λεKικ+,:
σ,γRρ+να εργαλε2α, Jπως τ+ WordNet τ+υ George Miller, και παραδ+σιακPς λε-
Kικ+γραMικPς πηγPς, Jπως τ+ 8ν	µαστικ!ν τ+υ Π+λυδε,κη (κατ’ +υσ2α Pνας κα-
τ@λ+γ+ς απJ σηµασι+λ+γικ@ πεδ2α) κατατε2ν+υν πρ+ς την 2δια κατε,θυνση.

H εργασ2α µας αυτI τη στιγµI Dρ2σκεται σε Pνα µεταDατικJ στ@δι+. �+δPψα-
µε π@νω απJ µια δεκαετ2α αναπτ,σσ+ντας τ+ν τεRν+λ+γικJ πυρIνα, για να Rειρι-
στ+,µε τη µ+ρM+λ+γ2α των αρRα2ων ελληνικOν. Eισαγ@γαµε αρRα2α ελληνικ@ κε2-
µενα, µεταMρ@σεις σε σ,γRρ+νες γλOσσες, λεKικ@, γραµµατικPς, ερµηνευτικ@ υπ+-
µνIµατα και @λλες κατηγ+ρ2ες πληρ+M+ριOν – ενσωµατOν+ντας αρRα2α ελληνικ@
κε2µενα σε µια ετερ+γενI ψηMιακI DιDλι+θIκη. Aλλ@, DPDαια, η πρJ+δ+ς εγε2ρει
νPα, αυτJν+µα ερωτIµατα, και PR+υµε ακJµη περισσJτερη δ+υλει@ να κ@ν+υµε.

Oι σIµερα Rρηµατ+δ+τ+,µενες πρ+σπ@θειPς µας περιλαµD@ν+υν τα εKIς:
ΠρOτ+ν, διευρ,ν+υµε τη D@ση δεδ+µPνων των πηγOν µας. KαταRωρIσαµε

την Greek Grammar τ+υ Smyth, και µπ+ρε2 επ2σης να συµπεριλ@D+υµε την
+γκOδη γραµµατικI των Kühner & Gerth. Eισ@γ+υµε σειρ@ υπ+µνηµ@των @ρ-
θρων τJσ+ λJγω της εσωτερικIς αK2ας τ+υς Jσ+ και επειδI η συµπερ2ληψη τP-
τ+ιων υπ+µνηµ@των στ+ν 2δι+ ROρ+ µε τα κε2µενα, τις γραµµατικPς και τα λεKι-
κ@ θα θPσει σηµαντικ@ ερωτIµατα σRετικ@ µε τ+ν σRεδιασµJ (ηλεκτρ+νικOν εκ-
δJσεων). Θα µ@θ+υµε τι συµDα2νει, Jταν Pνα πυκνJ σ,ν+λ+ ερµηνευτικOν υπ+-
µνηµ@των παραπPµπει σε Pνα µικρJ σ,ν+λ+ κειµPνων, επικεντρOν+ντας τ+ πε2-
ραµα αρRικ@ στ+ν Π2νδαρ+ και τ+ν Σ+M+κλI.
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∆ε,τερ+ν, συνεργαXJµαστε µε @λλες D@σεις δεδ+µPνων, Pτσι Oστε ηλεκτρ+-
νικPς πηγPς π+υ αναπτ,Rθηκαν στ+ πλα2σι+ @λλων Pργων και διατ2θενται απJ
ευρPως δι@σπαρτα σηµε2α να συνεργ@X+νται µεταK, τ+υς αρµ+νικ@. TR+υµε
Iδη δηµι+υργIσει µια Pκδ+ση της Tρ@πεXας ∆εδ+µPνων Μη Λ+γ+τεRνικOν Πα-
π,ρων τ+υ Duke για τ+ ∆ιαδ2κτυ+ και συνεργαXJµαστε µε @λλ+υς συναδPλ-
M+υς στ+ν TLG, π+υ πρ+ετ+ιµ@X+νται να δηµι+υργIσ+υν Pναν εKυπηρετητI
∆ιαδικτ,+υ (Web Server) για τ+ δικJ τ+υς υλικJ. ΠαρPR+ντας συνδPσεις παρα-
θεµ@των και µ+ρM+λ+γ2ας µε DιDλ2α π+υ εκδ2δ+νται απJ τις εκδJσεις τ+υ Πα-
νεπιστηµ2+υ Johns Hopkins και τOρα διατ2θενται στη δικI τ+υς ιστ+σελ2δα στ+
∆ιαδ2κτυ+, κ@ναµε τ+ πρOτ+ DIµα στ+ν δρJµ+ της πρ+σθIκης µιας νPας λει-
τ+υργικJτητας στ+ν +λ+Pνα αυKανJµεν+ αριθµJ ακαδηµαϊκOν εκδJσεων π+υ
πρ+σMPρ+νται στ+ ∆ιαδ2κτυ+ απJ εκδ+τικ+,ς +2κ+υς, Jπως, µεταK, @λλων, τ+
Johns Hopkins Press και τ+ University of California Press.

Tρ2τ+ν, αρR2X+υµε να δηµι+υργ+,µε πρJτυπα για νP+υς τ,π+υς εκδJσεων. H
απλI αναπαραγωγI Pντυπων κειµPνων σε ηλεκτρ+νικI µ+ρMI ε2ναι µJν+ν Pνα
πρOτ+ DIµα. H µετατρ+πI των παραθεµ@των σε ηλεκτρ+νικPς συνδPσεις, η σ,ν-
δεση αρRα2ων ελληνικOν λPKεων µε τη µ+ρM+λ+γικI D@ση δεδ+µPνων µας και
παρJµ+ιες ενPργειPς µας πρ+Rωρ+,ν λ2γ+ παραπPρα, αλλ@ απλOς αλλ@X+υν την
PκMανση µιας Iδη υπ@ρR+υσας δ+µIς. Oι αρRαι+λ+γικPς εκδJσεις Dρ2σκ+νται
σαMOς στα πρJθυρα µιας επαν@στασης, καθOς +ι ιστ+σελ2δες απ+κτ+,ν τη δυ-
νατJτητα να δηµ+σιε,σ+υν D@σεις δεδ+µPνων, σRPδια απJ CAD I αµM2δρ+µες
αναπαραστ@σεις D@σει τ+υ πρ+τ,π+υ VRMLZ αλλ@ ακJµη και +ι δηµ+σιε,σεις
για λPKεις και τη γλOσσα σ2γ+υρα θα εKελιRθ+,ν, ε2τε ενσωµατOν+ντας διαδρα-
στικPς συνδPσεις µε κε2µενα-πηγPς I αναXητIσεις ε2τε αντλOντας απJ την πρJ-
+δ+ των λεγ+µPνων «cognitive sciences».

TPταρτ+ν, πρ+σπαθ+,µε να αναπτ,K+υµε µια νPα εκδ+τικI διαδικασ2α, π+υ
απ+σκ+πε2 στην υπ+στIριKη της δηµι+υργ2ας ηλεκτρ+νικOν πηγOν. Tνας σηµα-
ντικJς στJR+ς αυτIς της πρ+σπ@θειας ε2ναι να γεMυρωθε2 τ+ R@σµα µεταK, Pρευ-
νας και εκδJσεων γενικOς: θPλ+υµε να αναπτ,K+υµε νPες εκδJσεις π+υ θα µπ+-
ρ+,ν µε διαM+ρετικ+,ς τρJπ+υς να εKυπηρετIσ+υν τJσ+ ακαδηµαϊκ+,ς Jσ+ και
Pνα πι+ γενικJ ακρ+ατIρι+ – Kαν@: JRι απλOς τ+ «τι µπ+ρ+,µε να κ@ν+υµε», αλ-
λ@ τ+ «π+ι+ς µπ+ρε2 να κ@νει τι». T+ ∆ιαδ2κτυ+ µ@ς επιτρPπει πρJσDαση σε εκα-
τ+µµ,ρια µηRανIµατα αντ2 για Rιλι@δες DιDλι+θIκες, αλλ@ πρPπει να Kανασκε-
Mτ+,µε τ+ν τρJπ+ π+υ γρ@M+υµε, αν πρJκειται να εκµεταλλευτ+,µε κατ@λληλα
τις νPες δυνατJτητες. �ρειαXJµαστε γενικPς εκδ+τικPς πρ+διαγραMPς, υπ+δε2γ-
µατα κειµPνων, +ρθ+λ+γικPς πρακτικPς για τη RρIση και την επαναRρησιµ+π+2-
ηση πνευµατικIς περι+υσ2ας, και π@νω απ’ Jλα µια αυKανJµενη κ+ινJτητα συ-
νεργατOν. EυτυRIσαµε να τ,R+υµε της υπ+στIριKης τ+υ Yπ+υργε2+υ Παιδε2ας
των HΠA, για να αντιµετωπ2σ+υµε αυτJ τ+ συγκεκριµPν+ σ,ν+λ+ θεµ@των, και +
συν@δελMJς µ+υ Ross Scaife, αρRισυντ@κτης της ιστ+σελ2δας Diotima στ+ ∆ια-
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δ2κτυ+ µε θPµα «T+ Φ,λ+ κατ@ την AρRαιJτητα», κι εγO συνεργαXJµαστε στη συ-
γκεκριµPνη πρ+σπ@θεια.

Για να συν+ψ2σ+υµε, + σ,γRρ+ν+ς (I 2σως µεταµ+ντPρν+ς) κJσµ+ς πρ+σMP-
ρει π+λλPς πρ+κλIσεις σε Jσ+υς απJ εµ@ς ε2µαστε αM+σιωµPν+ι στ+ να διατη-
ρIσ+υµε XωντανI τη µελPτη των αρRα2ων ελληνικOν. Oι απαρRPς της ∆,σης δεν
ε2ναι της µJδας σε π+λλ+,ς κ,κλ+υς διαν++υµPνων, τ+υλ@Rιστ+ν στ+ν αγγλJ-
Mων+ κJσµ+, και +ι απαιτIσεις της XωIς στ+ τPλ+ς τ+υ εικ+στ+, αιOνα δεν κα-
θιστ+,ν ε,κ+λ+ για µας να πε2σ+υµε M+ιτητPς να αMιερOσ+υν RρJνια στη µελP-
τη µιας αρRα2ας γλOσσας – γιατ2 να µη µελετIσ+υν ισπανικ@ I κινPXικα; Παρ’
Jλα αυτ@ + ηλεκτρ+νικJς κJσµ+ς πρ+σMPρει τJσες ευκαιρ2ες Jσες και πρ+κλI-
σεις. E@ν µπ+ρPσ+υµε να δηµι+υργIσ+υµε Pνα δ2κτυ+ απJ ανεK@ρτητες αλλ@
διασυνδεδεµPνες και αλληλ+ενισRυJµενες ηλεκτρ+νικPς εκδJσεις, διαθPσιµες
δωρε@ν I Pναντι ενJς συµD+λικ+, κJστ+υς στ+ν καθPνα π+υ συνδPεται στ+ δ2-
κτυ+, θα µας δ+θε2 µια ευκαιρ2α να αναXητIσ+υµε και να διευρ,ν+υµε τ+ ακρ+-
ατIριJ µας πPραν των τωρινOν περι+ρισµOν, ενO παρ@λληλα θα πρ+καλPσ+υ-
µε επαν@σταση στις ερευνητικPς µας πρακτικPς.
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