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Τ + Intermediate Greek-English Lexicon (IGL), Pκδ+ση τ+υ Oxford University
Press, απ+τελε2 ανατ,πωση της πρOτης Pκδ+σης τ+υ 1889 και Dασ2Xεται

στην PDδ+µη Pκδ+ση τ+υ Greek-English Lexicon των Liddel & Scott τ+υ 1883
(LS). T+ γεγ+νJς Jτι απJ τJτε ανατυπOνεται συνεROς απ+δεικν,ει µε τ+ν πι+ ε,-
γλωττ+ τρJπ+ τη RρησιµJτητ@ τ+υ. Mια ενδεRJµενη νPα Pκδ+ση πρPπει να δια-
τηρIσει αυτ@ τα Rαρακτηριστικ@ της υπερ+RIς και της διαRρ+νικJτητας. KαθOς
απευθ,νεται σε M+ιτητPς και @λλ+υς RρIστες, +ι +π+2+ι Rρει@X+νται Pνα λεKικJ
σε πρακτικJ µPγεθ+ς, PRει συνειδητ+π+ιηθε2 εδO και καιρJ η αν@γκη να ετ+ιµα-
στε2 µια νPα Pκδ+ση DασισµPνη στην Pνατη Pκδ+ση τ+υ µεγ@λ+υ ΛεKικ+, (LSJ9

1940) µαX2 µε τ+ Aναθεωρηµ�ν	 Συµπλ�ρωµ0 τ+υ (1996). ΩστJσ+, και τ+ µεγ@-
λ+ ΛεKικJ Rρει@Xεται επανεKPταση. H πρOτη Pκδ+ση Iταν αρRικ@ µετ@Mραση
απJ τα γερµανικ@, ενO τ+ LSJ9 απ+τελε2 πρ+ϊJν αναθεOρησης και µερικOν αλ-
λεπ@λληλων εκδ+τικOν επεµD@σεων (Zgusta 1989Z Chadwick 1996). Aν και σI-
µερα ε2ναι παραδεκτJ Jτι +ι XωντανPς γλOσσες Rρει@X+νται λεKικ@ τα +π+2α
συνεROς να ανανεOν+νται, Jπως τ+ Oxford English Dictionary, δεν PRει γ2νει
ακJµη συνε2δηση στ+υς λεKικ+γρ@M+υς Jτι και τα λεKικ@ των νεκρOν γλωσσOν,
π+υ PR+υν την π+λυπλ+κJτητα της αρRα2ας ελληνικIς, Rρει@X+νται επ2σης συ-
νεRI αναθεOρηση. H σ,γRρ+νη Pρευνα αλλ@Xει διαρκOς την +πτικI της γων2α,
και κ@θε RρJν+ ανακαλ,πτ+νται νPες λPKεις και σηµασ2ες σε επιγραMPς και πα-
π,ρ+υς. T+ ενδιαMPρ+ν των RρηστOν PRει επ2σης µετακινηθε2, µε την Pνν+ια Jτι
σIµερα +ι περισσJτερ+ι Rρησιµ+π+ι+,ν τ+ ΛεKικJ, ενO µεταMρ@X+υν απJ τα
αρRα2α ελληνικ@, και JRι τJσ+ για να D+ηθηθ+,ν στην πρ+σπ@θει@ τ+υς να γρ@-
ψ+υν π+2ηση και πεXJ λJγ+ στα αρRα2α ελληνικ@.

1. ™À°°ƒ∞º∂π™ ∫∞π ∂ƒ°∞ ∆∞ √¶√π∞ £∞ ™Àª¶∂ƒπ§∏º£√À¡ ™∆√ §∂•π∫√

T+ IGL δεν απ+τελε2 Pνα D+Iθηµα π+υ στ+Rε,ει στην κ@λυψη Jλων των Pργων και
συγγραMPων της αρRαιJτητας, Jπως τ+ µεγ@λ+ ΛεKικJ, αλλ@ Pνα λεKικJ των κυ-
ρι+τPρων συγγραMPων της κλασικIς γραµµατε2ας. Yπ@ρRει µJν+ µια σ,ντ+µη επε-
KηγηµατικI παρ@γραM+ς στην εισαγωγI σRετικ@ µε τ+ πOς απ+Mασ2στηκε τ+ υλι-
κJ π+υ συµπεριλIMθηκε, αλλ@ στην πρ@Kη απ+δεικν,εται Jτι +ι επιλ+γPς Pγιναν
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συRν@ µε απρJDλεπτ+ τρJπ+. ΛJγ+υ R@ρη, θα MανταXJταν κ@π+ι+ς Jτι +ι συγ-
γραMε2ς, των +π+2ων τα +νJµατα εµMαν2X+νται στ+ν κατ@λ+γ+ των συντ+µ+γρα-
MιOν, στην αρRI, ε2ναι και εκε2ν+ι π+υ συµπεριλαµD@ν+νται στ+ IGL. ΩστJσ+,
στις σελ2δες 614-618 τ+υ γρ@µµατ+ς Π –απJ τ+ +π+2+ θα αναMPρω αρκετ@ παρα-
δε2γµατα σε αυτJ τ+ @ρθρ+– κ@τω απJ τα λIµµατα Πελ	π	ννασιστ� και τ+ πελλ!ς
σηµειOνεται Theocr., Jµως τ+ Jν+µα τ+υ Θε+κρ2τ+υ δεν εµMαν2Xεται στ+ν σRετικJ
κατ@λ+γ+. ∆εν υπ@ρR+υν συντ+µ+γραM2ες για τ+υς +µηρικ+,ς ,µν+υς π+υ παρα-
τ2θενται, αλλ@ κ@τω απJ τ+ π�λωρ	ς αναγρ@Mεται h. Merc. Σε π+λλ@ σηµε2α τ+υ
κειµPν+υ εµMαν2X+νται π+λλPς @λλες συντ+µ+γραM2ες, αντληµPνες απJ τ+ LS, Rω-
ρ2ς επεKIγηση. AκJµη και στην περ2πτωση π+υ +ι συγγραMε2ς συµπεριλαµD@ν+-
νται στ+ν κατ@λ+γ+, ενδPRεται να λε2π+υν @λλες RρIσιµες πληρ+M+ρ2ες. T+ +υ-
σιαστικJ πε�ρασις, ‘απJπειρα’, εµMαν2Xεται στ+ν Θ+υκυδ2δη (6.56.1), αλλ@ µε τη
συγκεκριµPνη σηµασ2α ‘απJπειρα απ+πλ@νησης’, η +π+2α απ+υσι@Xει εδO. H λP-
Kη πε=ρα Dρ2σκεται στ+ ΛεKικJ αλλ@ JRι και η λPKη πειρ0, η +π+2α πρ+PρRεται απJ
τη ρ2Xα διαπερν> π+υ σηµα2νει ‘λεπ2δα’ I ‘αιRµI’ (απJ τις X	η1!ρες τ+υ AισR,-
λ+υ, στ. 860). Λε2π+υν, επ2σης, δυ+ σ,νθετα επ2θετα απJ τ+ν Πλ@τωνα: τ+ πε@	-
θηρικ!ς, ‘για τ+ κυνIγι XOων της Kηρ@ς’ (σε αντιδιαστ+λI µε τ+ ψ@ρεµα), και τ+
πε@	ν	µικ!ς, ‘για τη Mρ+ντ2δα XOων της Kηρ@ς’ (σε αντιδιαστ+λI µε τη Mρ+ντ2δα
πτηνOν). T+ λIµµα πε@	ν!µ	ς, ‘αυτJς π+υ δι+ικε2 στην Kηρ@’, δεν µας D+ηθ@ ιδι-
α2τερα και δεν υπ@ρRει κανPνα παραπλIσι+, Pστω, λIµµα για τ+ πε@	θηρικ!ς.

ΠαλαιJτερα, + κατ@λ+γ+ς συγγραMPων για τ+υς M+ιτητPς Iταν λ2γ+ Pως π+-
λ, δεδ+µPν+ς. ΣIµερα, ωστJσ+, η τ@ση ε2ναι να διαD@Xει κανε2ς λιγJτερ+ σε
Jγκ+ και περισσJτερ+ σε ε,ρ+ς και π+ικιλ2α, µελετOντας ακJµη και µη λ+γ+τε-
Rνικ@ ελληνικ@ κε2µενα απJ επιγραMPς και παπ,ρ+υς. T+ IGL περιPλαDε και
κ@π+ι+υς συγγραMε2ς µη λ+γ+τεRνικOν Pργων, αλλ@ +ι σηµεριν+2 M+ιτητPς απαι-
τ+,ν µεγαλ,τερη π+ικιλ2α. ΛJγ+υ R@ρη, η συµπερ2ληψη Jρων απJ τα @παντα
τ+υ Π+λ,Dι+υ και τ+υ Στρ@Dωνα, συγγραMPων π+υ ε2ναι απαρα2τητ+ι στ+υς
σπ+υδαστPς της αρRα2ας ελληνικIς ιστ+ρ2ας, θα σIµαινε την εισαγωγI ενJς µε-
γ@λ+υ αριθµ+, νPων ληµµ@των. ΠλIρης αν@γνωση των Pργων αυτOν, καθOς
και +ρισµPνων @λλων µεταγενPστερων συγγραMPων, δεν Pγινε π+τP, +,τε καν
για τ+ µεγ@λ+ ΛεKικJ. EιδικJτερα, τα ελληνικ@ της Kαιν�ς ∆ιαθ�κης αντιπρ+-
σωπε,+νται π+λ, λ2γ+, αλλ@ Pνα λεKικ+γραMικJ πρJγραµµα περι+ρισµPνων δια-
στ@σεων δεν θα µπ+ρ+,σε να αναλ@Dει τ+ ε2δ+ς της εK+νυRιστικIς και ριX+-
σπαστικIς µελPτης π+υ εκπ+ν+,ν στην Aυστραλ2α +ι Lee & Horsley (1998). Eπ2-
σης, υπ@ρR+υν π+λλ+2 M+ιτητPς π+υ θα Iθελαν να PR+υν µια περι+ρισµPνη γνO-
ση ελληνικOν για µαθIµατα κλασικ+, π+λιτισµ+, I κλασικOν ριXOν της αγγλι-
κIς γλOσσας και π+λιτισµ+,. H αγγλικI µεταγραMI των ελληνικOν ληµµ@των
θα ενδιPMερε τ+ ευρ,τερ+ κ+ινJ αυτ+, τ+υ ε2δ+υς.

Π+λ, σηµαντικI πηγI νP+υ υλικ+, ε2ναι τα πρ+σM@τως ανακαλυMθPντα λ+-
γ+τεRνικ@ κε2µενα σε παπ,ρ+υς, ιδια2τερα κε2µενα λυρικIς π+2ησης και NPας
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Kωµωδ2ας. ΩστJσ+, π+λλ@ απJ αυτ@ σOX+νται σε π+λ, απ+σπασµατικI µ+ρMI.
Πρ+τιµJτερ+ ε2ναι, 2σως, να κ@νει κανε2ς µια επιλ+γI απJ Pργα µε µεγαλ,τερ+
αναγνωστικJ κ+ινJ, παρ@ να επιλPKει να συµπεριλ@Dει I να απ+κλε2σει συγκε-
κριµPν+υς συγγραMε2ς. T+ 2δι+ θα µπ+ρ+,σε να γ2νει και για τ+ν Kαλλ2µαR+ και
για @λλ+υς εκπρ+σOπ+υς της ελληνιστικIς π+2ησης, καθOς επ2σης και για µε-
γ@λα σOµατα κειµPνων, Jπως ε2ναι τα Pργα των αττικOν ρητJρων, τ+υ Aριστ+-
τPλη και της ελληνικIς λ+γ+τεRν2ας της ρωµαϊκIς περιJδ+υ. ΩστJσ+, η επιλ+γI
απ+σπασµ@των ε2ναι σηµαντικI εργασ2α, και αν κανε2ς απ+M@σιXε να παραλε2-
ψει κ@π+ια Pργα π+υ καλ,πτ+νται στ+ παρJν ΛεKικJ, µερικ+2 µπ+ρε2 να σRη-
µ@τιXαν την εντ,πωση Jτι τ+ παλαιJ ΛεKικJ δεν PRει +υσιαστικ@ Dελτιωθε2. Σε
κ@π+ιες περιπτOσεις µπ+ρε2 κανε2ς να Dρει επαρκI επιRειρIµατα, για να υπ+-
στηρ2Kει τη συµπερ2ληψη ενJς Jρ+υ π+υ δεν Dρ2σκεται στ+υς συνηθισµPν+υς
καταλJγ+υς συγγραMPων. Για παρ@δειγµα, θα Iταν RρIσιµ+ δ2πλα στ+ πελιτν!ς
τ+υ Θ+υκυδ2δη να PR+υµε και τ+ λIµµα πελιδν!ς, τ+ν συRνJτερ+ µεταγενPστερ+
τ,π+ τ+υ επιθPτ+υ. Για τ+ λIµµα πα/ν!ω υπ@ρR+υν παλαι@ παραδε2γµατα της
µεταM+ρικIς σηµασ2ας ‘ναρκOν+µαι (απJ συγκ2νηση)’ αλλ@ JRι και η κυρι+λε-
κτικI σηµασ2α ‘καταψ,Rω/+µαι’, π+υ απαντ@ για πρOτη M+ρ@ τ+ν 1+ αι. µ.X. H
λPKη π�µ1ι ε2ναι συνηθισµPνη στην π+2ηση και στ+υς ιατρικ+,ς συγγραMε2ς, +ι
+π+2+ι Jµως συνIθως δεν εµMαν2X+νται σε κανPναν κατ@λ+γ+.

ΠρPπει, επ2σης, να καταλIK+υµε σε Pναν σ,γRρ+ν+ κατ@λ+γ+ εκδJσεων των
Pργων αυτOν, πρ@γµα π+υ θα +δηγIσει σε σειρ@ απJ αλλαγPς. ΛJγ+υ R@ρη, +
τ,π+ς παυρ0κι (ΘP+γν. 859) απ+ρρ2Mτηκε στ+ LSJ9 µ@λλ+ν υπPρ της γραMIς
π	λλ0κι, αλλ@ σIµερα + απ+δεκτJς τ,π+ς ε2ναι και π@λι παυρ0κι. T+ λIµµα πε-
λεκυ1!ρ	ς, ‘αυτJς π+υ MPρει πPλεκυ, αυτJς π+υ MPρει τις ρωµαϊκPς fasces’, εµ-
Mαν2Xεται στ+ IGL απJ τ+ν Π+λ,Dι+, αλλ@ δεν υπ@ρRει στ+ LSJ9. H Pκδ+ση τ+υ
1883 τ+υ LS δ2νει τη λPKη ως µια παραλλαγI τ+υ A απ�λεκυς, ‘µε PKι πελPκεις’,
π+υ σIµερα ε2ναι η απ+δεκτI γραMI. Eπ2σης, στ+ν Θ+υκυδ2δη (8.86.9) δεν δια-
D@Xεται πλP+ν + τ,π+ς πεµπτ!ς. Θα Iταν εKαιρετικ@ RρIσιµ+ στ+υς λεKικ+γρ@-
M+υς να διαθPτ+υν µια διεθνI D@ση δεδ+µPνων µε τ,π+υς π+υ δεν θεωρ+,νται
πλP+ν απ+δεκτ+2 και µε λPKεις-Mαντ@σµατα. Tα λεKικ@ ε2ναι Pργα των +π+2ων η
σ,νταKη παραδ2δεται απJ γενι@ σε γενι@ και ε2ναι γενικ@ σηµαντικJ να υπ@ρRει
Pνα αρRε2+ µε σηµειOσεις εργασ2ας πρ+ς JMελ+ς των επJµενων συντακτOν.

2. ª∂∆ƒ∞ °π∞ ∂•√π∫√¡√ª∏™∏ Ãøƒ√À

E@ν πρJκειται να ενσωµατωθε2 νP+ υλικJ, πρPπει να ληMθ+,ν µPτρα για εK+ι-
κ+νJµηση ROρ+υ. T+ ΛεKικJ θα µπ+ρ+,σε να ε2ναι λ2γ+ µεγαλ,τερ+ απJ τ+ τω-
ρινJ µPγεθJς τ+υ (910 σελ2δες), αλλ@ δεν πρPπει να ε2ναι Dαρ,τερ+. BραR,τερες
συντ+µ+γραM2ες των +ν+µ@των των συγγραMPων Jπως στ+ LSJ9 (λ.R. A. αντ2 για
Aesch. για τ+ν AισR,λ+ κτλ.) θα ανταπ+κρ2ν+νταν στα διεθνI πρJτυπα RρIσης,
αλλ@ δεν θα Iταν ευεKIγητες για τ+υς αρR@ρι+υς RρIστες τ+υ ΛεKικ+,. Στ+ IGL
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δ2ν+νται συRν@ +ι αντ2στ+ιRες λατινικPς λPKεις, λ.R. cetratus για τ+ πελταστ�ς.
Π+λλPς απJ αυτPς Rρ+ν+λ+γ+,νται απJ την επ+RI των µεταMρ@σεων τ+υ
Stephanus στα λατινικ@ (1572) και µπ+ρ+,ν να αMαιρεθ+,ν, Jπως Pγινε στ+
LSJ9. ∆εν ισR,ει πια τ+ Jτι Jπ+ι+ς µαθα2νει ελληνικ@ γνωρ2Xει Iδη λατινικ@ και
µπ+ρε2 να ανατρPKει σε αυτI τη γνOση. ΩστJσ+, θα µπ+ρ+,σε να διατηρηθε2 η
εµM@νιση της αντ2στ+ιRης λατινικIς λPKης, Jταν πρJκειται για επιστηµ+νικ+,ς
Jρ+υς, λ.R. ciconia για τ+ πελαργ!ς, I για λατινικPς λPKεις π+υ υπIρKαν δ@νεια
απJ την ελληνικI, λ.R. pirata κ@τω απJ τ+ λIµµα πειρατ�ς.

K@π+ια λIµµατα θα µπ+ρ+,σαν να συντ+µευθ+,ν αρκετ@. H λPKη π�λεκυς
σηµα2νει π@ντ+τε ‘τσεκ+,ρι’, ανεK@ρτητα απJ τ+ αν Rρησιµ+π+ιε2ται για την
υλ+τ+µ2α, τη θυσ2α XOων I ως Jπλ+, Jταν δεν υπ@ρRει κ@π+ι+ καταλληλJτερ+.
Kατ@ συνPπεια, µεγ@λ+ µPρ+ς των υπ+ενν+ιOν 1 και 2 θα µπ+ρ+,σε να αMαι-
ρεθε2. Στ+ λIµµα π�λτη τ+ δε,τερ+ µPρ+ς µπ+ρε2 να αMαιρεθε2: δεν θεωρε2ται
πλP+ν Jτι η λPKη PRει διαM+ρετικI σηµασ2α στην K�ρ	υ Aν0Bαση τ+υ �εν+-
MOντα (1.10.12). Στ+ I 2 η Pνν+ια ‘κJσµηµα αλJγ+υ’ πρ+Pκυψε απJ µια παρα-
νJηση τ+υ στ2R+υ 305 τ+υ P�σ	υ τ+υ Eυριπ2δη, Jπ+υ Pγινε σ,γRυση µεταK,
των Oµων τ+υ PIσ+υ και αυτOν των αλJγων τ+υ. T+ 2δι+ λ@θ+ς εµMαν2Xεται στ+
LSJ9 και δεν PRει δι+ρθωθε2 µε σαMIνεια στ+ αναθεωρηµPν+ Συµπλ�ρωµα, κ@-
τι π+υ δε2Rνει Jτι θα Rρειαστε2 τOρα π+λλI δ+υλει@, πι+ σ,νθετη απJ την απλI
σ,ντµηση. T+ λIµµα πειρα�νω µπ+ρε2 να συνενωθε2 µε τ+ περα�νω, αM+, πρJ-
κεται για διαλεκτικJ τ,π+ εκε2ν+υ. AυτJ π+υ εµMαν2Xεται ως ειδικI σηµασ2α
‘δPνω τις δ,+ @κρες ενJς σR+ινι+,’ (στ+ R της Oδ�σσειας, στ. 175) δεν ε2ναι πα-
ρ@ απ+τPλεσµα ενJς εKειδικευµPν+υ συγκειµPν+υ (context). Σε π+λλ@ λIµµατα
αMιερOν+νται σειρPς +λJκληρες σε εγκυκλ+παιδικPς πληρ+M+ρ2ες, π+υ θα µπ+-
ρ+,σαν να περι+ριστ+,ν στ+ ελ@Rιστ+ δυνατJ, πρ+κειµPν+υ να γ2ν+υν κατα-
ν+ητPς κ@π+ιες π+λιτισµικPς συνδηλOσεις. Για παρ@δειγµα, στ+ λIµµα Πελα-
σγ!ς επτ@ +λJκληρες σειρPς καταλαµD@ν+νται απJ εKηγIσεις των διαM+ρετι-
κOν RρIσεων π+υ PRει η λPKη στα +µηρικ@ Pπη. Oι ετυµ+λ+γ2ες θα µπ+ρ+,σαν
να παραλειMθ+,ν, εMJσ+ν π+λλPς ε2ναι KεπερασµPνες, και η αναθεOρησI τ+υς
θα Iταν επ2π+ν+ Pργ+. H πληρ+M+ρ2α στ+ λIµµα πελαργ!ς Jτι πρ+PρRεται απJ
τις λPKεις πελ!ς και αργ!ς ε2ναι πρ+MανOς ενδιαMPρ+υσα και αληθIς. ΩστJσ+,
η λPKη πε=σµα, ‘σR+ιν2’, δεν συνδPεται µε τ+ πε�θω, αλλ@ πρ+PρRεται απJ τ+ ιν-
δ+ευρωπαϊκJ *π�νθσµα, ρ2Xα π+υ αντανακλ@ται και στ+ αγγλικJ bind. Π+λλ+2
µπ+ρε2 να θεωρ+,ν Jτι µια συστηµατικI Pρευνα της ετυµ+λ+γ2ας δεν PRει θPση
σε Pνα τPτ+ι+ λεKικJ. ΩστJσ+, υπ@ρRει µεγ@λ+ ενδιαMPρ+ν ευρ,τερων κ,κλων
τ+υ κ+ιν+, των σπ+υδαστOν για την ιστ+ρ2α των λPKεων, και αυτI απ+τελε2
RρIσιµ+ µPρ+ς της διαδικασ2ας εκµ@θησης της γλOσσας. ΠρPπει επ2σης να απ+-
Mασιστε2 αν τα ετυµ+λ+γικ@ σRJλια θα περιλαµD@ν+υν ινδ+ευρωπαϊκ@ συγγε-
νικ@ (cognates), Jπως στ+ ΛεKικJ τ+υ Montanari (1995), I µJν+ν αγγλικ@ συγ-
γενικ@ και δ@νεια, Jπως στ+ ΛεKικJ των Wilbur Gingrich & Danker (1983).
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3. ªπ∞ ∞¶§∏ ™À¡∆ª∏™∏ ∆√À LSJ9 ∫∞π ∆√À ∞¡∞£∂øƒ∏ª∂¡√À ™Àª¶§∏ƒøª∞∆√™

◊ ∂¡∞ ∂¡∆∂§ø™ ∞¡∂•∞ƒ∆∏∆√ §∂•π∫√;

Tνα λεKικJ µε αλλαγPς Jπως αυτPς π+υ πρ+αναMPρθηκαν, θα µπ+ρ+,σε να θε-
ωρηθε2 ως µια καιν+,ρια Pκδ+ση DασισµPνη στ+ LSJ9 και στ+ αναθεωρηµPν+
Συµπλ�ρωµ0 τ+υ. T+ ιδανικJ θα Iταν να πρ+κ,ψει Pνα Pργ+ µετ@ απJ ριXικI
αναθεOρηση και νPα επεKεργασ2α, τJτε Jµως δεν θα Iταν σωστJ να θεωρε2ται
Jτι τ+ νP+ ΛεKικJ Dασ2Xεται στ+ LSJ9, παρJλ+ π+υ τ+ µεγ@λ+ ΛεKικJ θα Iταν,
ασMαλOς, η κ,ρια πηγI για παραπ+µπPς και παραθPµατα. Tνας επιστηµ+νικJς
υπε,θυν+ς π+υ επεKεργ@Xεται τ+ Iδη υπ@ρR+ν λεKικJ και διαθPτει περι+ρισµP-
να +ικ+ν+µικ@ µPσα δεν µπ+ρε2 να πρ+Dε2 στη συλλ+γI νP+υ υλικ+,. H σ,ντµη-
ση τ+υ LS τ+υ 1891 (Abridged version) κυκλ+M+ρε2 ακJµη, και, αν τ+ IGL απ+-
µακρυνθε2 απJ τ+ LSJ9, πρPπει και αυτJ τ+ σ,ντ+µ+ Pργ+ να ακ+λ+υθIσει την
2δια κατε,θυνση. E2ναι σηµαντικJ να τ+π+θετIσ+υµε +ρθ@ τ+ νP+ IGL αν@µεσα
στα @λλα λεKικ@ της σειρ@ς τ+υ LS, καθOς και αν@µεσα στα @λλα λεKικ@ και λε-
Kικ+γραMικ@ πρ+γρ@µµατα, λ.R. τ+ Diccionario Griego-Español (DGE), τ+ +π+2+
θα ε2ναι π+λ, µεγαλ,τερ+ απJ τ+ LSJ9, Jταν +λ+κληρωθε2. Eπ2σης, τ+ 1995 κυ-
κλ+MJρησε τ+ Aρ/αι	ελλην	-ιταλικ! λε ικ! τ+υ Montanari, τ+ +π+2+ ε2ναι µι-
κρJτερ+ απJ τ+ LSJ9, αλλ@ µεγαλ,τερ+ απJ τ+ IGL. 

4. ∏ ª√ƒº∏ ∆√À ∫∂πª∂¡√À

T+ µεγαλ,τερ+ εµπJδι+ για RρIστες λεKικOν ε2ναι +ι µακρPς συµπαγε2ς στIλες
κειµPν+υ Rωρ2ς σαMε2ς ενδε2Kεις για τη δι@ρθρωση τ+υ λIµµατ+ς. E@ν Pνα λIµ-
µα ε2ναι ιδια2τερα µεγ@λ+ και περ2πλ+κ+, RρIσιµ+ 2σως ε2ναι να τ2θεται στην αρ-
RI µια σ,ν+ψη των DασικOν πληρ+M+ριOν π+υ θα ακ+λ+υθIσ+υν. Tνας @λλ+ς
τρJπ+ς, για να διευκ+λ,νεται η αναXIτηση πληρ+M+ριOν, ε2ναι η αλλαγI σειρ@ς
για κ@θε νPα σηµασ2α της λPKης. AυτJ ε2ναι Pνα ιδια2τερα RρIσιµ+ Rαρακτηρι-
στικJ τ+υ Oxford Latin Dictionary (OLD), αλλ@ απαιτε2 π+λ, ROρ+. ^λλωστε, ε2-
ναι δ,σκ+λ+ να ακ+λ+υθηθε2 για τ+ IGL, π+υ ε2ναι Pνα µικρJ λεKικJ πρ+ερRJ-
µεν+ απJ Pνα µεγ@λ+, στ+ +π+2+ (α) τα λIµµατα ε2ναι συνταγµPνα µε D@ση τP-
τ+ιες αρRPς Oστε να D+ηθε2ται + RρIστης π+υ θPλει να συνθPσει αρRα2+ ελληνι-
κJ κε2µεν+, και (D) υπ@ρR+υν σ,ντ+µα παραθPµατα I ενδε2Kεις για τ+ ε2δ+ς των
συµMραX+µPνων στα αγγλικ@. Aντ2θετα, στ+ OLD η δι@ταKη των ληµµ@των γ2-
νεται µε σηµασι+λ+γικ@ κριτIρια, απ+υσι@X+υν ενδε2Kεις για τα συµMραXJµενα
και περιλαµD@ν+νται π+λ, εκτενPστερα λατινικ@ Rωρ2α απJ τις πηγPς. ΜPν+υν
π+λλPς απ+M@σεις π+υ πρPπει να ληMθ+,ν σRετικ@ µε την παρ+υσ2αση και τη
δι@ταKη τ+υ λIµµατ+ς: λ.R., π+ια θα ε2ναι η αναλ+γ2α σε πλ@για και Jρθια γρ@µ-
µαταZ πJσες στIλες θα PRει η σελ2δαZ αν θα Rρησιµ+π+ιηθ+,ν διαM+ρετικ+, µε-
γPθ+υς γραµµατ+σειρPς I RρOµα, για να διαM+ρ+π+ιηθ+,ν +ι πληρ+M+ρ2ες κτλ.
Eπ2σης, πρPπει να Rρησιµ+π+ιηθε2 Pνα σ,στηµα ηλεκτρ+νικIς σIµανσης για κ@-
θε τµIµα τ+υ λIµµατ+ς I για κ@θε ε2δ+ς σηµαντικIς πληρ+M+ρ2ας µPσα σε αυ-
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τJ, Pτσι Oστε +ι συµD@σεις να παγιωθ+,ν και να ακ+λ+υθ+,νται µε συνPπεια σε
Jλ+ τ+ Pργ+: τ+ σ,στηµα αυτJ επιD@λλει πειθαρR2α στ+ν συντ@κτη, αυK@ν+ντας
την +µ+ι+µ+ρM2α και τη σαMIνεια (Weiner 1994).

5. °ƒ∞ªª∞∆π∫∂™ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™

Tνα λεKικJ δεν µπ+ρε2 να δOσει Jλες τις πληρ+M+ρ2ες για τη γραµµατικI µιας
γλOσσας, αν και Mυσικ@ +ι γραµµατικ+συντακτικPς πληρ+M+ρ2ες δεν µπ+ρ+,ν
να διαRωριστ+,ν εντελOς απJ τη σηµασ2α. ΠεπαλαιωµPν+ι Jρ+ι, Jπως deponent,
‘απ+θετικJ’, σπ@νια Rρησιµ+π+ι+,νται πια στα σ,γRρ+να DιDλ2α ελληνικIς
γραµµατικIς, και συντ+µ+γραM2ες, Jπως Med. I seq., απ+τελ+,ν αναRρ+νισµ+,ς.
Γραµµατικ+2 Jρ+ι, Jπως τ+ causal στ+ λIµµα πα�ω, µπ+ρ+,ν να πρ+καλPσ+υν
δυσκ+λ2ες. Yπ@ρR+υν π+λλPς απ+M@σεις π+υ πρPπει να ληMθ+,ν Jσ+ν αM+ρ@
την παρ+υσ2αση τPτ+ιων πληρ+M+ριOν. OρισµPν+ι δ@σκαλ+ι πρ+τιµ+,ν να εµ-
Mαν2Xεται τ+ @ρθρ+ των +υσιαστικOν στ+ λIµµα, Pτσι Oστε να ενθαρρ,ν+νται +ι
µαθητPς στην εκµ@θηση τ+υ @ρθρ+υ µαX2 µε τ+ +υσιαστικJ, αλλ@ ε2ναι 2σως κα-
λ,τερ+ αντ2 για τ+ @ρθρ+ να Rρησιµ+π+ι+,νται +ι συντ+µ+γραM2ες m, f και n
(αρσ., θηλ., +υδ.). Σε κ@θε περ2πτωση, +ι αττικ+2 τ,π+ι τ+υ @ρθρ+υ δεν ε2ναι κα-
τ@λληλ+ι, Jταν πρJκειται για Pναν διαλεκτικJ τ,π+. Λ.R., η λPKη πελ�/να, ‘µικρJ
κ,πελλ+ για π+τJ’, π+υ απαντ@ στ+ν Aλκµ@να (19.3), θα Pπρεπε να συν+δε,ε-
ται απJ τ+ @ρθρ+ E και JRι απJ τ+ αττικJ F. AπJ την @λλη ε2ναι δ,σκ+λ+ να πα-
ρPRεις τις απαρα2τητες γραµµατικPς πληρ+M+ρ2ες Rωρ2ς να παραM+ρτOνεις τ+
λIµµα. Tα παραθετικ@ των επιθPτων συνIθως παρατ2θενται ε2τε στην αρRI ε2τε
στ+ τPλ+ς, Jπως @λλωστε και τα επιρρIµατα π+υ πρ+PρR+νται απJ την 2δια ρ2-
Xα, αλλ@ µε αυτJν τ+ν τρJπ+ απ+µακρ,ν+νται απJ τις αντ2στ+ιRες σηµασ2ες
τ+υς. Για παρ@δειγµα, στ+ τPλ+ς τ+υ λIµµατ+ς πα/�ς σηµειOνεται + +µηρικJς
συγκριτικJς π0σσων. Aν και αναMPρεται στ+ παρ+υσιαστικJ τ+υ OδυσσPα, Dρ2-
σκεται µακρι@ απJ τ+ τµIµα τ+υ λIµµατ+ς π+υ περιPRει τη σRετικI σηµασ2α.

6. √ƒπ™ª√π

Στ+υς +ρισµ+,ς απαιτε2ται η αντικατ@σταση λPKεων της αγγλικIς, +ι +π+2ες
PR+υν περιπPσει σε αRρηστ2α, αν και κανε2ς δεν µπ+ρε2 να εγγυηθε2 Jτι και αυ-
τPς σ,ντ+µα δεν θα Rρησιµ+π+ι+,νται πια (Glare 1987, 12). Για παρ@δειγµα, στ+
λIµµα κρ	κωτ!ς στη σηµασ2α αρ. 2, τ+ IGL δ2νει τ+ν εKIς +ρισµJ: ‘a safron-
coloured frock, worn by Bacchus’, ενO τ+ LSJ 9 αρR2Xει ως εKIς: ‘a safron-
coloured robe worn by gay women...’ κτλ. EδO αντικαταστ@θηκε µια πεπαλαιω-
µPνη λPKη, αλλ@ εµMαν2Xεται µια @λλη π+υ PRει @λλες συνδηλOσεις στη σηµερι-
νI αγγλικI γλOσσα. Oι κατ@ λPKη µεταMρ@σεις µπ+ρε2 να ε2ναι π+λ, RρIσιµες.
Για παρ@δειγµα, στη λPKη π0/νη +ι σηµασ2ες ‘hoar frost’ και ‘clotted blood’ θα
µπ+ρ+,σαν να συνδυαστ+,ν υπJ µ2α σηµασ2α, αυτIν τ+υ ‘υγρ+, π+υ PRει πIKει’.
ΩστJσ+, και +ι κατ@ λPKη µεταMρ@σεις µπ+ρε2 να ακ+,γ+νται π+λ, στεγνPς και
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να µην ε2ναι π@ντ+τε +ι ακριDPστερες. ΛJγ+υ R@ρη, π+λλPς απJ τις σ,νθετες λP-
Kεις µε τ+ 1ιλ	- µεταMρ@X+νται ως a love of, ‘αγ@πη για...’ I loving.., fond of...
‘αυτJς π+υ αγαπ@...’ κτλ., ενO υπ@ρR+υν απλ@ ετερJρριXα επ2θετα και +υσια-
στικ@ π+υ απ+δ2δ+υν τ+ νJηµα µε µεγαλ,τερη ακρ2Dεια. AυτJ αντιστ+ιRε2 στ+
αρRικJ νJηµα της ρ2Xας, π+υ δIλωνε την πρ+σIλωση σε µια +µ@δα I σε µια
ιδιJτητα, και JRι σε συναισθηµατικI σRPση. Oι σ,νθετες µε τ+ 1ιλ	- λPKεις σε Pνα
λεKικJ της νPας ελληνικIς εµMαν2X+υν π+λ, περισσJτερ+υς +ρισµ+,ς µε αγγλι-
κ@ επ2θετα I +υσιαστικ@ απ’ J,τι στα λεKικ@ της αρRα2ας ελληνικIς, λ.R. 1ιλ!δι-
κ	ς, ‘litigious’, 1ιλ	δ	 �α, ‘ambition’. TPτ+ι+ι +ρισµ+2 θα µπ+ρ+,σαν να Rρησι-
µ+π+ι+,νται και στα λεKικ@ της αρRα2ας ελληνικIς. Στ+ λIµµα Gµ1ιθαλ�ς τ+
IGL δ2νει τ+ν +ρισµJ ‘blooming on both sides’ (‘π+υ θ@λλει και απJ τις δ,+
πλευρPς’), απJ τ+ν +π+2+ δεν Dγα2νει νJηµα Rωρ2ς την επεKIγηση ‘of children
who have both parents alive’ (‘για παιδι@ π+υ και +ι δυ+ γ+νε2ς τ+υς X+υν’). Θα
απαιτ+,νταν Pνα ακJµη µεγαλ,τερ+ λIµµα, για να ερµηνευτε2 πλIρως η π+λιτι-
σµικI σηµασ2α της λPKης (Richardson 1993, 161 π@νω στ+ν στ. Ιλι0δας �. 496),
και γενικ@ ε2ναι δ,σκ+λ+ να καλυMθ+,ν επαρκOς κ+ινωνι+γλωσσικ@ στ+ιRε2α
των λPKεων µε µεταMραστικ+, τ,π+υ +ρισµ+,ς.

H µετ@Mραση ‘the main’ για τ+ λIµµα πελαγ!ς ε2ναι αρκετ@ κ+ντινJ συνO-
νυµ+ της ελληνικIς λPKης σε +ρισµPνα συµMραXJµενα, αλλ@ η λPKη αυτI σRεδJν
δεν Rρησιµ+π+ιε2ται σIµερα στην αγγλικI γλOσσα. Θα µπ+ρ+,σε να υπ+στηρ2Kει
κανε2ς Jτι, εκε2 Jπ+υ µια ελληνικI λPKη PRει αρRαϊκI I π+ιητικI Rρ+ι@, πρPπει να
απ+δ2δεται µε αγγλικI λPKη τ+υ αντ2στ+ιR+υ στιλιστικ+, επιπPδ+υ, αλλ@ απJ την
@λλη η κ+ινI αγγλικI ε2ναι γνωστI σε Jλ+υς, και +ι επιµPρ+υς συνδηλOσεις της
λPKης µπ+ρ+,ν να δηλωθ+,ν µε @λλ+υς τρJπ+υς. T+ M@σµα µιας ελληνικIς λPKης
ε2ναι συRν@ διαM+ρετικJ απJ αυτJ της αντ2στ+ιRης αγγλικIςZ η µPθ+δ+ς π+υ ακ+-
λ+υθε2ται ε2ναι να δ2νεται σειρ@ συνων,µων, και απJ αυτ@ να επιλPγ+νται πιθα-
νPς µεταMρ@σεις: λ.R. για τη λPKη µ�λας δ2ν+νται ως συνOνυµα τα black, swart
(swarty στα σηµεριν@ αγγλικ@), dark, murky, obscure, Rωρ2ς να επεKηγε2ται σε
π+ι+ DαθµJ υπ@ρRει αλληλ+κ@λυψη I π+ι+ ε2ναι τ+ M@σµα τ+υ µ�λας σε σ,γκρι-
ση µε τ+ black. E2ναι π+λ, δ,σκ+λ+ να δηλOσει κανε2ς ε@ν αυτ@ ε2ναι µερικOς συ-
νOνυµα I ε@ν η ελληνικI λPKη περιλαµD@νει Jλες αυτPς τις σηµασ2ες ταυτJRρ+-
να. ΩστJσ+, θα Pπρεπε να γ2νει κ@π+ια πρ+σπ@θεια πρ+ς αυτIν την κατε,θυνση.
ΛPKεις Jπως τ+ π�δ	ν, π+υ δεν PR+υν αρκετ@ ακριDPς αντ2στ+ιR+ στα αγγλικ@,
δεν µπ+ρ+,ν παρ@ να παραMραστ+,ν: απJ την @λλη η γαλλικI λPKη «sol» ε2ναι
κ+ντινJτερη και πρPπει να γνωρ2X+υµε Jτι, ε@ν τ+ νP+ IGL πρJκειται να µετα-
Mραστε2 σε @λλες γλOσσες, αυτI η διαδικασ2α θα ε2ναι αρκετ@ περ2πλ+κη.

Tα παραγωγικ@ επιθIµατα δεν αντιµετωπ2X+νται µε την απαιτ+,µενη ακρ2-
Dεια σε αυτ@ τα λεKικ@: Rρει@Xεται να αναθεωρηθ+,ν, αρR2X+ντας ιδια2τερα απJ
την αKι+π+2ηση των µελPτων των ερευνOν π+υ περιλαµD@ν+νται στην πλ+,σια
συλλ+γI των Buck & Petersen (1944). ΛJγ+υ R@ρη, τ+ δε,τερ+ συνθετικJ της λP-
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Kης πελει	θρ�µµων, ‘αυτJς π+υ τρPMει τα περιστPρια’ (ΑισR. Π�ρσες, στ. 309),
π+υ αναMPρεται στη Σαλαµ2να, δεν ε2ναι µετ+RI +,τε +υσιαστικJ π+υ MανερO-
νει τ+ν δρ@στη, Jπως τ+ Fγεµ�ν, αλλ@ Pνα επ2θετ+ σε -ων π+υ σηµα2νει κ@τι
σαν, ‘αυτJς π+υ PRει’, ‘π+υ Rαρακτηρ2Xεται απJ’, και κατ@ συνPπεια η καλ,τερη
µετ@Mραση θα Iταν ‘π+υ PRει πλIθ+ς απJ περιστPρια’. Aν@λ+γα σRηµατ2Xεται
Pνα @λλ+ αισRυλικJ επ2θετ+, τ+ µεγαλ	σ/�µων (Πρ	µηθ�ας ∆εσµ�της, στ. 408).
ΣRεδJν σε κ@θε σελ2δα τ+υ ΛεKικ+, αυτ+, Dρ2σκει κανε2ς λPKεις π+υ ερµηνε,+-
νται D@σει της εK2σωσIς τ+υς µε @λλες ελληνικPς λPKεις, λ.R. παυρ�δι	ς = παHρ	ς,
πειρατ�ρι	ν = πε=ρα. AυτPς +ι εKισOσεις δεν ε2ναι ακριDε2ς. Σε ελ@Rιστες περι-
πτOσεις µπ+ρε2 να ε2ναι +ρθPς απJ διαRρ+νικI @π+ψη, αλλ@ η πλIρης συνωνυ-
µ2α στη συγRρ+νικI δι@σταση ε2ναι εKαιρετικ@ σπ@νια σε µια γλOσσα.

Σε +ρισµPνες περιπτOσεις, Jπως συµDα2νει ιδ2ως µε τ+ λεKιλJγι+ της π+2ησης
και των επOν, απλOς δεν γνωρ2X+υµε τ+ νJηµα της λPKης. ΣυRν@ ε2Rε Iδη KεRαστε2
στα αρRα2α RρJνια. �,τε τ+ IGL +,τε τ+ LSJ9 απ+καλ,πτ+υν αυτIν την πτυRI τ+υ
XητIµατ+ς. ΛJγ+υ R@ρη, +ι αρRα2+ι γραµµατικ+2 ε2Rαν απ+δOσει στα παλαι@ επ2-
θετα µ�ρ	ψ και Jλλ	ψ αµMισDητ+,µενες ετυµ+λ+γ2ες και σηµασ2ες. H αµMισDIτη-
ση διαMα2νεται στ+ LSJ9, τ+ +π+2+ αναMPρει τις αρRα2ες µαρτυρ2ες αλλ@ Rωρ2ς κα-
µ2α αKι+λJγηση, ενO τ+ IGL παρPRει δ,+ απJ τις πρ+σMερJµενες σηµασ2ες ως DP-
Dαιες, ‘πρ+ικισµPν+ς µε την ικανJτητα της +µιλ2ας’ και ‘@λαλ+ς, DωDJς’ αντ2στ+ιRα.
Σε Pνα π+λ, σηµαντικJ @ρθρ+ + Silk (1983) πρJτεινε τ+ εKIς: π+ιητικPς λPKεις,
Jπως α7αν�ς, αKθ	ψ, π�µ1ι , +ι +π+2ες εµMαν2X+νται συRν@ στα παραδ+µPνα κε2-
µενα, αλλ@ των +π+2ων τ+ νJηµα δεν ε2ναι σαMPς, πρPπει να θεωρ+,νται «iconyms»,
Jρ+ι, δηλαδI, +ι +π+2+ι δηµι+υργ+,ν πρ+DλIµατα στη λεKικ+γραMικI πρακτικI,
καθOς δεν µπ+ρ+,ν να ερµηνευτ+,ν παρ@ µJν+ µε αναM+ρ@ σε συγκεκριµPν+υς
συνειρµ+,ς I σε συµMραXJµενα, και JRι στη σηµασ2α τ+υς. H πρJτασI τ+υ αυτI
αM+ρ@ τ+ γενικJτερ+ και µ@λλ+ν παραµεληµPν+ πρJDληµα τ+υ πOς µπ+ρ+,ν +ι λε-
Kικ+γρ@M+ι να Rειριστ+,ν καλ,τερα τη λ+γ+τεRνικI γλOσσα.

Tνα δ,σκ+λ+ λIµµα απJ τ+ γρ@µµα Π ε2ναι η λPKη π�λαν	ς. Oι περισσJτερες
πληρ+M+ρ2ες π+υ διαθPτ+υµε γι’ αυτIν πρ+PρR+νται απJ επιγραMPς (Amandry
1950, 86 κ.ε.) και, συνεπOς, ε2ναι πPραν της εµDPλειας αυτ+, τ+υ ΛεKικ+,. ΩστJ-
σ+, +ι επιγραMικPς µαρτυρ2ες πρPπει να εKεταστ+,ν πρ+σεκτικ@, πριν να καταλI-
K+υµε σε τελικI εκτ2µηση των λ+γ+τεRνικOν RρIσεων της λPKης. Φα2νεται Jτι στις
επιγραMPς η λPKη δηλOνει JRι µια ‘ηµ2ρρευστη +υσ2α’ (Jπως αναMPει τ+ IGL π�-
λαν	ς I), αλλ@ συγκεκριµPνα µια ‘πρ+σM+ρ@’ (Jπως αναMPρ+υν τα LSJ π�λαν	ς II
και π�λαν	ς IΙI), συνIθως πρ+ς τις RθJνιες θεJτητες. Mπ+ρ+,σε να ε2ναι πρ+-
σM+ρ@ ρευστ+, I στερε+, πρ+ϊJντ+ς (σπJρ+ι I γλ,κισµα) και, σ,µMωνα µε τ+ν
Πλ@τωνα (Ν!µ	ι 782c), αναMερJταν σε +π+ι+δIπ+τε ε2δ+ς πρ+σM+ρ@ς, µη πρ+-
ερRJµεν+ απJ XO+. Στην τραγωδ2α Mα2νεται να Rρησιµ+π+ι+,νταν µεταM+ρικ@ για
τ+ α2µα ενJς δ+λ+M+νηµPν+υ θ,µατ+ς, τ+ +π+2+ ρPει στη γη σαν σε θυσ2α – σ2-
γ+υρα µια τ+λµηρI µεταM+ρ@, ε@ν η σηµασ2α τ+υ π�λαν	ς δεν περιελ@µDανε την
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πρ+σM+ρ@ α2µατ+ς. Yπ@ρRει ωστJσ+ και Pνα @λλ+ Rωρ2+ µε τη λPKη αυτI, π+υ δη-
µι+υργε2 ερωτηµατικ@. ΠρJκειται για τ+ν στ2R+ 220 τ+υ Oρ�στη τ+υ Eυριπ2δη,
στ+ν +π+2+ η λPKη αναMPρεται σε αMρOδη +υσ2α, στα µ@τια και τ+ στJµα τ+υ τρε-
λ+, OρPστη, + +π+2+ς KυπνOντας Xητ@ απJ την HλPκτρα να τ+υ τη σκ+υπ2σει.Aυ-
τJ τ+ Rωρ2+ Dρ2σκεται στ+ LSJ9 δ2πλα σε παρ@θεµα απJ Pνα π+2ηµα σRετικJ µε θε-
ραπε2ες (ΗλιJδωρ+ς στ+ν Στ+Dα2+ 4.36.8), Jπ+υ τ+ π�λαν	ι ε2ναι κ@τι σαν τ+ν
καταρρ@κτη π@νω στα µ@τια. Nα συµπερ@νει @ραγε κανε2ς Jτι η +υσ2α γ,ρω απJ
τ+ στJµα και τα µ@τια τ+υ OρPστη ε2ναι στερεI, Jπως παραπ@νω; a µIπως η ση-
µασ2α της εδO ε2ναι αντ2στ+ιRη µε αυτIν της ‘DλPννας’, καθOς εκτε2νει τη µετα-
M+ρικI RρIση της λPKης ακJµη τ+λµηρJτερ+ απ’ J,τι στα @λλα παραδε2γµατα
απJ την τραγωδ2α; Yπ@ρRει επ2σης κ@π+ια αDεDαιJτητα και ως πρ+ς τ+ν τ+νισµJ
της λPKης: ε2ναι π�λαν	ς I πελαν!ς; bσως τελικ@ +ι δυσκ+λ2ες µας να +Mε2λ+νται
στ+ Jτι πρJκειται για δ,+ διαM+ρετικPς λPKεις.

Yλα αυτ@ θ2γ+υν σηµαντικ@ XητIµατα, Jπως πJσ+ µπ+ρε2 I πρPπει κανε2ς να
εκMρ@σει την αµMιD+λ2α τ+υ για µια σηµασ2α, πJσα µPσα υπ@ρR+υν για τη σRε-
τικI Pρευνα, και κατ@ πJσ+ Pνας συντ@κτης PRει την ελευθερ2α να εκMPρει δια-
M+ρετικI @π+ψη απJ αυτIν π+υ PRει παραδOσει η λεKικ+γραM2α µPRρι τις µPρες
µας. ∆εν υπ@ρR+υν +ριστικPς απαντIσεις σε αυτ@ τα XητIµατα, αλλ@ τ+ πρ+η-
γ+,µεν+ παρ@δειγµα πρPπει να µας δOσει τ+υλ@Rιστ+ν Pνα µ@θηµα: Jτι πηγPς
εκτJς τ+υ καθ+ρισµPν+υ σOµατ+ς τ+υ λεKικ+,, ε2τε σ,γRρ+νες ε2τε µεταγενPστε-
ρες 2σαµε τα νPα ελληνικ@ µ@λιστα, µπ+ρ+,ν συRν@ να ρ2K+υν Mως π@νω στα
σκ+τειν@ σηµε2α τ+υ λεKιλ+γ2+υ.

7. ∏ ¢π∞∆∞•∏ ∆ø¡ ™∏ª∞™πø¡

O επιστηµ+νικJς εκδJτης ενJς υπJ αναθεOρηση λεKικ+, πρPπει να απ+Mασ2σει
ε@ν η υπ@ρR+υσα δι@ταKη των σηµασιOν εKακ+λ+υθε2 να ισR,ει και ε@ν ε2ναι
κατ@λληλη για τις αν@γκες τ+υ RρIστη. H δι@ταKη τ+υ λIµµατ+ς µπ+ρε2 να γ2-
νει σ,µMωνα µε δι@M+ρα κριτIρια, τ+ καθPνα απJ τα +π+2α PRει πλε+νεκτIµα-
τα και µει+νεκτIµατα. Λ.R. τ+ κριτIρι+ της εKPλιKης της σηµασ2ας µπ+ρε2 να συ-
γκρ+,εται µε αυτJ της Rρ+ν+λ+γικIς σειρ@ς εµM@νισης των σηµασιOν, και δια-
M+ρετικ+2 RρIστες µπ+ρε2 κ@θε M+ρ@ να αναXητ+,ν τ+ Pνα I τ+ @λλ+. Σε κ@θε
περ2πτωση, η σηµασ2α µιας λPKης εKαρτ@ται απJ Pνα πλPγµα δ+µικOν, συνταγ-
µατικOν και παραδειγµατικOν σRPσεων, και ε2ναι αδ,νατ+ να επιλυθ+,ν πλI-
ρως Jλα τα πρ+DλIµατα π+υ αM+ρ+,ν τη δι@ταKη ενJς λIµµατ+ς. Tα λεKικ@ της
σειρ@ς LS δ2ν+υν πρ+τεραιJτητα στη δι@ταKη των σηµασιOν αν@λ+γα µε συ-
ντακτικ@ γνωρ2σµατα, πρ+κειµPν+υ να D+ηθIσ+υν τ+υς RρIστες να µεταMρ@-
σ+υν στα ελληνικ@, αλλ@ σIµερα ε2ναι καταλληλJτερη µια πρ+σPγγιση Dασι-
σµPνη σε σηµασι+λ+γικ@ κριτIρια. Για παρ@δειγµα, τα λIµµατα π+υ αM+ρ+,ν
ρIµατα Rωρ2X+νται συνIθως σε τµIµατα για την ενεργητικI, παθητικI και µP-
ση MωνI. ΩστJσ+, αυτ@ τα διαM+ρετικ@ τµIµατα θα µπ+ρ+,σαν να απ+τελ+,ν
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Pνα ενια2+ σ,ν+λ+, εMJσ+ν διαπιστωθε2 Jτι υπ@ρRει µ2α κ+ινI σηµασ2α π2σω
απJ τις διαM+ρετικPς MωνPς.

8. ¶∞ƒ∞£∂ª∞∆∞

Tνας επιστηµ+νικJς εκδJτης θα Iθελε να ε2ναι ελε,θερ+ς να επιλPKει τα παρα-
θPµατα π+υ θεωρε2 καταλληλJτερα για συγκεκριµPνες σηµασ2ες, αλλ@, εMJσ+ν
τ+ IGL δ2νει απλOς τα +νJµατα των συγγραMPων Rωρ2ς ακριDε2ς παραπ+µπPς,
δεν ε2ναι δυνατJν να ελεγRθε2 ε,κ+λα η πηγI. E@ν τα παραθPµατα πρ+PρR+νται
µJν+ν απJ τ+ LSJ9 και τ+ αναθεωρηµPν+ Supplement, τJτε +ι πηγPς µπ+ρ+,ν να
εKευρεθ+,ν. Π+λλ@ PR+υν παραδ+θε2, δι@ µPσ+υ των αιOνων, απJ τ+ ΛεKικJ
τ+υ Stephanus και ε2ναι κατ@λληλα µε την Pνν+ια Jτι PR+υν Rρησιµ+π+ιηθε2 επ2
µακρJν στη διδασκαλ2α των αρRα2ων ελληνικOν. Tα παραθPµατα στα ελληνικ@
ε2ναι σηµαντικ@, για να καταδε2K+υν τ+ ε,ρ+ς RρIσης της λPKης, καθOς και τις
ν+ηµατικPς σRPσεις, Jπως αυτPς πρ+κ,πτ+υν απJ τα συµMραXJµενα. Πληρ+M+-
ρ2ες στα αγγλικ@ σRετικ@ µε τα συµMραXJµενα ε2ναι επ2σης RρIσιµες, ακJµη και
σε σ,ντ+µα λIµµατα, απJ τα +π+2α συνIθως παραλε2π+νται στ+ IGL. �ρει@Xε-
ται να γ2νεται σαMPς Jτι τα συγκε2µενα π+υ δ2ν+νται δεν ε2ναι τα µJνα, µPσα στα
+π+2α µπ+ρε2 η λPKη να εµMαν2Xεται.

Tα παραθPµατα π+υ δ2ν+νται στ+ LS και στ+ IGL ε2ναι σ,ντ+µα. ΣυRν@ πα-
ραλε2π+νται λPKεις, ενO τρ+π+π+ι+,νται η σειρ@ των Jρων και +ι κλιτικPς κατα-
λIKεις, και στη θPση των πραγµατικOν +υσιαστικOν µπα2ν+υν +ι αρRαι+ελληνικPς
λPKεις τ�ς και τ�. H λPKη στην +π+2α αναMPρεται τ+ λIµµα εµMαν2Xεται µPσα στα
παραθPµατα µJν+ µε τ+ αρRικJ της γρ@µµα, κ@τι π+υ ενδεR+µPνως δυσκ+λε,ει
τ+ν RρIστη, στ+ να αναπαραγ@γει τ+ν κατ@λληλ+ τ,π+ της λPKης και τη σωστI θP-
ση τ+υ τJν+υ. Tστω κι αν Pτσι η µ+ρMI τ+υ πεX+, I τ+υ π+ιητικ+, κειµPν+υ στα
παραθPµατα παρ+υσι@Xεται αλλ+ιωµPνη, αυτPς +ι τεRνικPς D+ηθ+,ν στην εK+ι-
κ+νJµηση ROρ+υ και ε2ναι RρIσιµες για Jσ+υς θPλ+υν να µεταMρ@σ+υν πρ+ς τα
αρRαι+ελληνικ@. Για τ+υς σηµεριν+,ς RρIστες ε2ναι καλ,τερ+ να υπ@ρR+υν πλI-
ρεις Mρ@σεις I πρ+τ@σεις µεταMρασµPνες, αλλ@ αυτJ συνεπ@γεται Jτι θα συµπε-
ριληMθ+,ν λιγJτερα παραθPµατα. Tα παραθPµατα εµMαν2X+νται συνIθως κατ@
Rρ+ν+λ+γικI σειρ@, και απJ εκε2 πρ+κ,πτει µια δι@ταKη π+υ ευν+ε2 τ+υς πρωιµJ-
τερ+υς συγγραMε2ς. Στην περ2πτωση π+υ θPλ+υµε να δε2K+υµε Jτι µια λPKη εKα-
κ+λ+υθε2 να Rρησιµ+π+ιε2ται και απJ µεταγενPστερ+υς συγγραMε2ς, η παρ@θεση
Jλων των συντ+µ+γραMηµPνων +ν+µ@των καταλαµD@νει π+λ, ROρ+Z απJ την @λ-
λη πλευρ@, τ+ Hom ε2ναι ανεπαρκPς ως περιγραMI. bσως καλ,τερ+ι δε2κτες ε2ναι
αυτ+2 π+υ αναMPρ+νται στ+ λ+γ+τεRνικJ ε2δ+ς, λ.R. ε@ν η λPKη απαντ@ στ+ Pπ+ς,
στη λυρικI π+2ηση, στην αττικI πεX+γραM2α κτλ. Πρ@γµατι, συντ+µ+γραM2ες Jπως
Trag., Orat. εµMαν2X+νται εν2+τε σε αυτJ τ+ ΛεKικJ. ΩστJσ+, και αυτ+2 +ι δε2κτες
δεν ε2ναι π@ντ+τε ακριDε2ς, µε την Pνν+ια Jτι δεν απ+δ2δ+υν τις RαρακτηριστικPς
λεKιλ+γικPς I συντακτικPς επιλ+γPς συγκεκριµPνων συγγραMPων.
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9. ∞¶ø∆∂ƒ∂™ ¶ƒ√√¶∆π∫∂™

O επιστηµ+νικJς εκδJτης π+υ αναλαµD@νει τη σ,νταKη I την αναθεOρηση ενJς
λεKικ+, PRει να αντιµετωπ2σει δ,+ δεδ+µPνα, π+υ διαM+ρ+π+ι+,ν τη θPση τ+υ
απJ αυτIν ενJς εκδJτη πριν απJ εκατJ RρJνια. ΠρJκειται για την εµM@νιση της
σ,γRρ+νης τεRν+λ+γ2ας και την αν@πτυKη της επιστIµης της γενικIς γλωσσ+λ+-
γ2ας. ΜJλις PR+υµε αρR2σει να καταν++,µε τ+ πOς µπ+ρε2 να επηρεαστε2 απJ
αυτ@ η λεKικ+γραM2α, αλλ@ ακJµη και για µια αναθεOρηση ενJς λεKικ+, σε αυ-
τJ τ+ επ2πεδ+ ε2ναι σηµαντικJ να πρ+DλPπ+υµε Jσ+ τ+ δυνατJν απOτερες µελ-
λ+ντικPς εKελ2Kεις.

T+ νP+ IGL πρPπει να διατ2θεται και σε ψηMιακJ δ2σκ+. EπιπλP+ν, σ,ντ+µα
θα διαθPτ+υµε ηλεκτρ+νικPς εκδJσεις «τσPπης» τJσ+ µεγ@λων λεKικOν. Mια ηλε-
κτρ+νικI Pκδ+ση µπ+ρε2 να PRει ιδια2τερα Rαρακτηριστικ@, Jπως λ.R. την PνδειKη
«D+Iθεια», στην +π+2α θα µπ+ρε2 να πρ+στρPRει κανε2ς απJ +π+ιαδIπ+τε σελ2δα.
Mπ+ρε2 επ2σης να Rρησιµ+π+ιηθε2 IR+ς, για να δηλOνεται η πρ+M+ρ@ των λP-
Kων, αν και DPDαια αυτJ µπ+ρε2 να γ2νει µJν+ για τ+ν «πρJτυπ+» τ,π+ µιας λPKης
και µJν+ κατ@ πρ+σPγγιση, εMJσ+ν πρJκειται για µια νεκρI γλOσσα. Mια πλIρης
Pκδ+ση σε ακ+υστικI µ+ρMI µπ+ρε2 να παραRθε2 για Jσ+υς PR+υν πρ+DλIµατα
Jρασης. T+ IGL PRει Iδη αναγνωστε2 και ηR+γραMηθε2 σε κασPτες µε τ2τλ+υς στη
γραMI µπρ@ιγ στ+ K+λPγι+ TυMλOν Homai (Homai College for the Blind) στ+
Auckland της NPας Zηλανδ2ας. Θα υπ@ρRει επ2σης δυνατJτητα για τη δηµι+υρ-
γ2α ενJς διαδραστικ+, λεKικ+,, στ+ +π+2+ +ι RρIστες θα µπ+ρ+,ν να PR+υν πρJ-
σDαση στ+ υλικJ µε π+ικ2λ+υς τρJπ+υς: θα µπ+ρ+,ν λ.R. να αναδιαρθρOν+υν τα
λIµµατα αν@λ+γα µε τη Rρ+νικI σειρ@ εµM@νισIς τ+υς, τ+ ε2δ+ς I τη σηµασι+λ+-
γικI εKPλιKη µιας λPKης, και να συντ@σσ+υν καταλJγ+υς λPKεων για δικI τ+υς
RρIση. EMJσ+ν +ι ηλεκτρ+νικPς εκδJσεις ε2ναι δυνατJ να ανανεOν+νται συνP-
Rεια, θα µπ+ρ+,ν να λαµD@ν+νται υπJψη τα σRJλια και +ι δι+ρθOσεις των ανα-
γνωστOν. Tα µPτρα π+υ απαιτ+,νται για την εK+ικ+νJµηση ROρ+υ σε Pνα Pντυπ+
λεKικJ ε2ναι περιττ@ σε Pνα ηλεκτρ+νικJ. Για παρ@δειγµα, ε2ναι ε,κ+λ+ να αMI-
νεις αρκετJ ROρ+ αν@µεσα στα δι@M+ρα τµIµατα τ+υ λIµµατ+ς. Aλλ@, Jσ+ν
αM+ρ@ τη σ,νταKη των ληµµ@των, π+τP δεν πρPπει να παραγνωρ2X+υµε την αν@-
γκη για συν+πτικI παρ+υσ2αση, Pνα απJ τα σηµαντικJτερα στ+ιRε2α της τPRνης
τ+υ λεKικ+γρ@M+υ. Τ+ λεKικJ δεν ε2ναι D@ση δεδ+µPνωνZ πρPπει να περιPRει µια
ερµηνε2α και µια σ,ν+ψη Jλων των γνωστOν πληρ+M+ριOν γ,ρω απJ µ2α λPKη.

∆2ν+νται ακJµη πι+ σηµαντικPς ευκαιρ2ες για αλλαγPς στις ηλεκτρ+νικPς εκ-
δJσεις, π+υ συµDαδ2X+υν µε τις εKελ2Kεις στ+ν ROρ+ της σ,γRρ+νης γλωσσ+λ+-
γ2ας. TJσ+ + συντ@κτης Jσ+ και + RρIστης µπ+ρ+,ν πλP+ν να KεM,γ+υν απJ
την παραδ+σιακI αλMαDητικI παρ+υσ2αση των λPKεων στ+ DιDλ2+ και PR+υν τη
δυνατJτητα να δηµι+υργIσ+υν Pνα εργαλε2+, τ+υ +π+2+υ τα Rαρακτηριστικ@ να
ανταπ+κρ2ν+νται στις MυσικPς λεKικ+λ+γικPς δ+µPς µιας γλOσσας (Aitchinson
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1987, 9-14). Tνας µεγ@λ+ς αριθµJς λεKηµ@των µπ+ρε2 να αναδι+ργανωθε2 κατ@
σηµασι+λ+γικ@ πεδ2α, µPσα στα +π+2α τα επιµPρ+υς διασυνδP+νται και αλληλ+-
καθ+ρ2X+νται. Για την ακριDI ερµηνε2α των λPKεων σε Jλες τις απ+RρOσεις τ+υς,
+ λεKικ+γρ@M+ς πρPπει να γνωρ2Xει αυτPς τις δ+µPς και JRι να µελετ@ την κ@θε
λPKη Pτσι Jπως εµMαν2Xεται σε συγκεκριµPνα συµMραXJµενα I κατ@ αλMαDητι-
κI σειρ@. AυτJ θα Iταν ευκ+λJτερ+ να γ2νει σε Pνα λεKικJ τ+υ µεγPθ+υς τ+υ IGL
παρ@ σε Pνα µεγαλ,τερ+. Στ+ µPλλ+ν +ι λεKικ+γρ@M+ι θα λαµD@ν+υν υπJψη
τ+υς περισσJτερ+ και µε πι+ επιστηµ+νικJ τρJπ+ τις MυσικPς δ+µPς της γλOσσας.
H αν@λυση των λεKηµ@των στα συστατικ@ τ+υς θα Rρησιµε,σει στη δηµι+υργ2α
σηµαντικOν διασυνδPσµων.

Tνα καταν+ητJ παρ@δειγµα σηµασι+λ+γικ+, πεδ2+υ απ+τελ+,ν +ι Jρ+ι
συγγενε2ας, η σηµασ2α των +π+2ων καθ+ρ2Xεται αν@λ+γα µε τη θPση π+υ κατP-
R+υν στην +ικ+γPνεια. Eπ2σης, +ι Rρωµατικ+2 Jρ+ι µπ+ρ+,ν να γ2ν+υν πλIρως
αντιληπτ+2, µJν+ ε@ν δ+,µε πOς +ρ2Xει µ2α γλOσσα +λJκληρ+ τ+ RρωµατικJ M@-
σµα (Lyons 1995α). TJσ+ τα RρOµατα Jσ+ και +ι Jρ+ι συγγενε2ας ε2ναι στ+ιRε2α
π+λιτισµικ@ καθ+ρισµPνα και δ,σκ+λα για τ+υς +µιλητPς @λλων γλωσσOν. Aλλ@
ας π@ρ+υµε πι+ απλ@ παραδε2γµατα: τ+ λIµµα δε ι!ς δεν µπ+ρε2 παρ@ να πα-
ραπPµπει και στ+ Gριστερ!ς. H Mρ@ση Lς Jπ	ς ε7πε=ν παρ+υσι@Xεται στ+ LSJ9 µε
δ,+ διαM+ρετικPς ερµηνε2ες, µ2α στ+ λIµµα Jπ	ς (II 4) και µ2α στ+ εKπ	ν (I 2),
αMIν+ντας τ+ν αναγνOστη σε αµηRαν2α σRετικ@ µε τ+ πOς να την ερµηνε,σει
λ.R. στ+ν στ2R+ 714 των Περσ�ν τ+υ AισR,λ+υ αλλ@ και αλλ+,. Σε µια µεγ@λη
+µ@δα απJ συνOνυµα, Jπως ε2ναι τα επ2θετα π+υ σηµα2ν+υν ‘κυρτJς’ (Gγκ�λ	ς,
Bλαισ!ς, γαµψ!ς, γρυπ!ς, Aλικτ!ς, καµπ�λ	ς, κυλλ!ς, κυρτ!ς, παλ�ρρ	π	ς, Mαι-
B!ς, M	ικ!ς, σκ	λι!ς, στρεBλ!ς), η συµDατικI σειρ@ παρ+υσ2ασης καθιστ@ αδ,-
νατη την ακριDI δι@κριση µεταK, τ+υς ε2τε µε διαRρ+νικ@ ε2τε µε συγRρ+νικ@
κριτIρια. H αναXIτηση αρRα2ων ελληνικOν λPKεων, µPσω των αγγλικOν ερµη-
νευµ@των τ+υς, µε τ+ σ,στηµα Perseus, απ+τελε2 Iδη Pνα ισRυρJτατ+ λεKικ+γρα-
MικJ εργαλε2+ αυτ+, τ+υ τ,π+υ.

AκJµη, µπ+ρε2 να παρ+υσιαστ+,ν στρOµατα πληρ+M+ριOν για µια λPKη:
πρOτα µια σ,ν+ψη των DασικOν πληρ+M+ριOν και στη συνPRεια λεπτ+µερP-
στερ+ και εις D@θ+ς υλικJ. ΛJγ+υ R@ρη, +ι λεKιλ+γικPς δ+µPς, η ετυµ+λ+γ2α I επι-
πλP+ν συντακτικPς και γραµµατικPς πληρ+M+ρ2ες θα µπ+ρ+,σαν να συµπερι-
ληMθ+,ν ως Dαθ,τερα στρOµατα πληρ+M+ριOν. Yπ@ρRει η δυνατJτητα να συν-
δPεται τ+ λεKικJ µε @λλα µεγαλ,τερα λεKικ@ και µε συµMραστικ+,ς π2νακες λP-
Kεων, καθOς και µε κε2µενα και µε ερµηνευτικ@ σRJλια. H DασικI απασRJληση
τ+υ λεKικ+γρ@M+υ, π+υ παλαιJτερα απαιτ+,σε RρJν+, η αναXIτηση, δηλαδI,
της λPKης στα συµMραXJµεν@ της, σIµερα PRει αλλ@Kει δραστικ@ µε την ε,κ+λη
πρJσDαση σε κε2µενα π+υ πρ+σMPρει η ηλεκτρ+νικI λεKικ+γραM2α. AυτI ε2ναι
µια απJ τις σηµαντικJτερες αλλαγPς στην ιστ+ρ2α της λεKικ+γραM2ας. K@π+ιες
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εKελ2Kεις θα ε2ναι πραγµατ+π+ιIσιµες, µJν+ν Jταν αναθεωρηθε2 τ+ LSJ9. Για
παρ@δειγµα, ευκ+λJτερ+ θα ε2ναι να Dρει κανε2ς π+ικ2λα παραδε2γµατα για να
δε2Kει τη RρIση µιας λPKης παρ@ να αναπαραγ@γει αυτ@ π+υ εµMαν2X+νται στα
λεKικ@ της ελληνικIς αν@ τ+υς αιOνες (Adrados & Somolinos 1994). Στη θPση
των σηµερινOν δεικτOν για τ+ ε2δ+ς των συµMραX+µPνων θα δ2ν+νται περιλη-
πτικ@ στ+ιRε2α µεγ@λης ακρ2Dειας, µε D@ση δεδ+µPνα πρ+επεKεργασµPνα απJ
τ+υς ηλεκτρ+νικ+,ς υπ+λ+γιστPς. Tπειτα, σε Pνα ηλεκτρ+νικJ λεKικJ συνδεδε-
µPν+ µε σOµατα κειµPνων θα ε2ναι ευκ+λJτερ+ να υπ+λ+γιστε2 η συRνJτητα εµ-
M@νισης µιας λPKης, εκε2 Jπ+υ τα παραδ+σιακ@ λεKικ@ Rρησιµ+π+ι+,ν υπ+κει-
µενικ+,ς Rαρακτηρισµ+,ς, Jπως «σπ@νι+», «συRνJ» κτλ.

H σ,γRρ+νη σηµασι+λ+γ2α απ+ρρ2πτει τη δι@κριση αν@µεσα σε γλωσσ+-
λ+γικI και µη γλωσσ+λ+γικI γνOση. H παραδ+σιακI λεKικ+γραM2α DασιXJ-
ταν σε µια αριστ+τελικI θεOρηση τ+υ +ρισµ+, των ενν+ιOν µε D@ση τα +υ-
σιOδη γνωρ2σµατα των πραγµ@των και των αντικειµPνων. ΣIµερα αναγνωρ2-
Xεται Jτι τ+ νJηµα εKαρτ@ται JRι µJν+ν απJ τη γνOση της γλOσσας π+υ PRει +
+µιλητIς, αλλ@ και απJ τη γνOση τ+υ τ+, κJσµ+υ. H παλαι@ δι@κριση αν@µε-
σα στ+ λεKικJ και την εγκυκλ+πα2δεια δεν ε2ναι πια σαMIς (Lyons 1995D, 99-
101). AυτJ συµDαδ2Xει µε την ευRPρεια, µε την +π+2α Pργα αναM+ρ@ς σε ηλε-
κτρ+νικI µ+ρMI µπ+ρ+,ν τOρα, R@ρη στην τεRν+λ+γ2α, να συνενωθ+,ν µPσω
της διασ,νδεσης λPKεων-κλειδιOν (cross-linking of key words). ΛJγ+υ R@ρη,
κ+ινωνι+γλωσσικPς και π+λιτισµικPς Jψεις τ+υ ν+Iµατ+ς δεν µπ+ρ+,ν να απ+-
δ+θ+,ν επακριDOς παρ@ µJν+ µε πληρ+M+ρ2ες εγκυκλ+παιδικ+, τ,π+υ. Θα
Iταν δ,σκ+λ+ να καταν+Iσ+υµε τι ακριDOς Iταν η σκυτ0λη, µε την +π+2α µε-
τPMεραν µην,µατα +ι αγγελι+MJρ+ι τ+υ στρατ+, της Σπ@ρτης, Rωρ2ς την –κ@-
πως KεπερασµPνη τOρα– εKIγηση π+υ καταλαµD@νει PKι σειρPς και στα τρ2α
λεKικ@ της σειρ@ς LS. Mια σ,νδεση µε εγκυκλ+παιδικ@ στ+ιRε2α µ@ς διευκ+-
λ,νει στ+ να παραλε2π+υµε τPτ+ι+υ ε2δ+υς πληρ+M+ρ2ες απJ τ+ γλωσσικJ λε-
KικJ, ενO ταυτJRρ+να µας επιτρPπει να PR+υµε πρJσDαση σε περισσJτερες
πληρ+M+ρ2ες απ’ J,τι Iταν παλαιJτερα δυνατJ.

Mια συναρπαστικI µελλ+ντικI εKPλιKη θα Iταν η πρ+σθIκη εικ+ν+γρ@Mη-
σης: η σ,νθεση κειµPν+υ και εικJνων απJ τ+ν εKωτερικJ κJσµ+, απJ την αρ-
Rα2α τPRνη και απJ π+ικ2λα αντικε2µενα. Tνα µεγ@λ+ µPρ+ς τ+υ Mυσικ+, περι-
D@λλ+ντ+ς των αρRα2ων EλλIνων υM2σταται ακJµη και σIµερα, και η σ,νδεση
κειµPν+υ και εικJνας θα µπ+ρ+,σε να µας παρPRει πληρ+M+ρ2ες για τ+ πOς η
γλOσσα τ+υς απPδιδε τη δικI τ+υς σ,λληψη τ+υ κJσµ+υ. AυτI η πρ+σPγγιση,
Jπως και η +µαδ+π+2ηση λPKεων σε σηµασι+λ+γικ@ πεδ2α, αναπαρ@γει αρκετ@
πιστ@ τ+ν MυσικJ τρJπ+ µε τ+ν +π+2+ µαθα2νεται µια γλOσσα. H εικ+ν+γρ@Mη-
ση για εκπαιδευτικ+,ς σκ+π+,ς συνIθως θεωρε2ται κατ@λληλη µJν+ για εγκυ-
κλ+πα2δειες I DιDλ2α π+υ απευθ,ν+νται σε παιδι@ (Landau 1989, 258-261).
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ΩστJσ+, αυτI η αντ2ληψη αρR2Xει να αλλ@Xει, και στην πραγµατικJτητα η αλ-
λαγI αυτI θα σηµ@νει την επιστρ+MI στις αντιλIψεις τ+υ παρελθJντ+ς: τ+ 1877
η µετ@Mραση τ+υ Homeric Dictionary τ+υ Georg Autenrieth στα αγγλικ@ απJ
τ+ν Robert Keep περιε2Rε σRεδJν 150 Kυλ+γραM2ες για ισ@ριθµες ελληνικPς λP-
Kεις. Στην εισαγωγI τ+υ Dictionary of Greek and Roman Antiquities τ+υ W. Smith
σηµειOνεται:

H αναπαρ@σταση ενJς αντικειµPν+υ δ2νει µια π+λ, καλ,τερη ιδPα των σκ+-
πOν τ+υς +π+2+υς επιτελ+,σε και τ+υ τρJπ+υ RρIσης τ+υ απJ +π+ιαδIπ+-
τε ερµηνε2α π+υ στηρ2Xεται µJν+ στις λPKεις (Smith 1842, x).

H διαδικασ2α επιλ+γIς εικJνων για Pνα λεKικJ µπ+ρε2 να συγκριθε2 µε αυτI της
συγγραMIς +ρισµOν. H RρIση τ+υς πρPπει να συµµ+ρMOνεται µε τα γενικ@ κρι-
τIρια για +π+ι+δIπ+τε λIµµα ενJς λεKικ+,: ακρ2Dεια, συν+πτικJτητα και συν@-
Mεια. EπιπλP+ν, πρPπει να ε2ναι υψηλIς π+ιJτητας και καλαισθησ2ας. ΛPKεις
π+υ αναMPρ+νται σε συγκεκριµPνα αντικε2µενα και Jντα, λ.R. π�λεκυς, π�λτη, π�-
λεια, πελαργ!ς µπ+ρ+,ν ε,κ+λα να απ+δ+θ+,ν µε εικ+ν+γρ@Mηση. O πρ+σδι+-
ρισµJς πελαργ�δης, για τ+ π+υλ2 2Dις, µπ+ρε2 ε,κ+λα να απ+δ+θε2 µε µια εικJ-
να. T+πων,µια, Jπως Πειραιε�ς, Π01	ς, µπ+ρ+,ν να διευκρινιστ+,ν µPσω Rαρ-
τOν και Mωτ+γραMιOν. Για κ@π+ια τ+πων,µια, Jπως Παρνασσ!ς και NA/ελO>	ς,
τα +π+2α στην π+2ηση PR+υν Pντ+νες συνυπ+δηλOσεις, µπ+ρε2 να υπ+D+ηθηθε2 η
Mαντασ2α τ+υ RρIστη µε Mωτ+γραM2ες. ∆ιαγρ@µµατα εσωτερικOν δ+µOν τ+υ
λεKιλ+γ2+υ, Jπως +ι Jρ+ι συγγενε2ας, I επικαλυπτ+µPν+ι κ,κλ+ι, π+υ να δε2-
Rν+υν συγκριτικ@ τ+ νJηµα κ@π+ιων παραπλIσιων Jρων, ε2ναι µPσα π+λ, RρI-
σιµα. XρJν+ µε τ+ν RρJν+ θα µπ+ρ+,σε να εκπ+νηθε2 µια τρ@πεXα εικJνων για
τ+ ΛεKικJ. H διεπιστηµ+νικI πρ+σPγγιση (λ.R. για Jρ+υς της Xω+λ+γ2ας) ε2ναι
µια συναρπαστικI πιθανJτητα. AκJµη και δ,σκ+λες περιπτOσεις, Jπως η απJ-
δ+ση µιας συγκεκριµPνης RρωµατικIς απJRρωσης, µπ+ρ+,ν τελικ@ να αντιµε-
τωπιστ+,ν Pτσι. Θα µπ+ρ+,σαµε να κ@ν+υµε RρIση Jλων των δυνατ+τIτων των
π+λυµPσων, Jπως ε2ναι λ.R. +ι τρισδι@στατες I κιν+,µενες εικJνες. Παρ@λληλα
µε τ+ ηλεκτρ+νικJ λεKικJ θα κυκλ+M+ρ+,σε και Pνας συν+δευτικJς τJµ+ς, Pνα
λεKικJ της αρRα2ας ελληνικIς µε εικJνες, Jπως αυτ@ π+υ κυκλ+M+ρ+,ν σIµερα
για τις σ,γRρ+νες γλOσσες.

10. ™Àª¶∂ƒ∞™ª∞∆∞

∆εδ+µPνων των πρ+Dληµ@των π+υ συXητIθηκαν στις παραγρ@M+υς 1-8 σε συν-
δυασµJ µε τις νPες και συναρπαστικPς πρ++πτικPς π+υ διαν+2γ+υν η σ,γRρ+νη
γλωσσ+λ+γ2α και η τεRν+λ+γ2α, καταλIγ+υµε στ+ Jτι µια περι+ρισµPνης κλ2µα-
κας αναθεOρηση τ+υ ΛεKικ+, αυτI τη στιγµI επιD@λλει, δυστυROς, συµDιDα-
στικPς λ,σεις. T+ υλικJ µπ+ρε2 να γ2νει πι+ σ,γRρ+ν+ και να παρ+υσιαστε2 µε µε-
γαλ,τερη σαMIνεια. Oι +ρισµ+2 µπ+ρ+,ν να γ2ν+υν πι+ κα2ρι+ι, µε µεγ@λη πρ+-
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σ+RI στη συνPπεια και στη δ+µI των MυσικOν γλωσσOν και µε Pναν τ,π+ σηµα-
σι+λ+γικIς δι@ρθρωσης περισσJτερ+ σ,µMων+ πρ+ς τις αν@γκες τ+υ σηµεριν+,
RρIστη. Αλλ@ µPRρις Jτ+υ αναθεωρηθε2 τ+ µεγ@λ+ ΛεKικJ, αυτI θα ε2ναι µJν+
µια πρ+σωρινI λ,ση. AκJµη κι Pτσι, π@λι τ+ αναθεωρηµPν+ IGL θα ε2ναι Pνα
RρIσιµ+ και αKιJπιστ+ εργαλε2+ για µαθητPς και δασκ@λ+υς, και Pνα +υσιαστι-
κJ DIµα πρ+ς την επ2τευKη τ+υ στJR+υ, π+υ ε2ναι Pνα νP+ LSJ.
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