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T + Diccionario Griego-Español (DGE) γ2νεται, σιγ@ σιγ@, γνωστJ στ+υς Mι-
λ+λ+γικ+,ς κ,κλ+υς. XαιρJµαστε ιδια2τερα π+υ PRει γ2νει γνωστJ και στ+υς

Tλληνες µελετητPς, κυρ2ως αMJτ+υ τ+υ απενεµIθη τ+ DραDε2+ «Aριστ+τPλης»,
τ+υ Iδρ,µατ+ς Ων@ση. Γι’ αυτJ τ+ν λJγ+ ε2µαστε ιδια2τερα ευτυRε2ς π+υ µας δ2-
νεται η ευκαιρ2α να παρ+υσι@σ+υµε στη Θεσσαλ+ν2κη τα σRPδι@ µας, τα πρ+-
DλIµατα π+υ αντιµετωπ2X+υµε και τα απ+τελPσµατα της δ+υλει@ς µας, καθOς
και να αναMερθ+,µε στην εµπειρ2α µας απJ την αν@µειKI µας στ+ν κJσµ+ της
πληρ+M+ρικIς.

Yπως 2σως γνωρ2Xετε, τ+ Diccionario Griego-Español ε2ναι Pνα εκτενPς αρ-
Rαι+ελληνικJ-ισπανικJ λεKικJ. Aν και ε2ναι δ2γλωσσ+, πρ++ρ2Xεται για τη διεθνI
κ+ινJτητα των κλασικOν Mιλ+λJγων. OρισµPν+ι υπ+στIριKαν Jτι θα Iταν κα-
λ,τερ+ για Pνα τPτ+ι+ λεKικJ να ε2ναι δ2γλωσσ+, λJγ+υ R@ρη στα αρRα2α ελληνι-
κ@ και στα αγγλικ@. ΩστJσ+, Jταν KεκινIσαµε, στJR+ς µας Iταν να καλ,ψ+υµε
τις αν@γκες π+υ ε2Rαν δηµι+υργηθε2 απJ την @νθηση της κλασικIς Mιλ+λ+γ2ας
στην Iσπαν2α τα τελευτα2α τρι@ντα RρJνια. Στην π+ρε2α, η δυναµικI π+υ απP-
κτησε τ+ Pργ+ τ+ κατPστησε Pνα πραγµατικJ instrumentum studiorum παγκJ-
σµιας εµDPλειας. Θα Iταν δ,σκ+λ+ σIµερα να αντικατασταθ+,ν τα ισπανικ@ ερ-
µηνε,µατα των αρRα2ων ελληνικOν λPKεων απJ αντ2στ+ιRα αγγλικ@, καθOς +ι
σηµασι+λ+γικPς διαM+ρPς µεταK, των δ,+ γλωσσOν θα απαιτ+,σαν µια εντελOς
διαM+ρετικI εσωτερικI +ργ@νωση των ληµµ@των. ^λλωστε, θεωρ+,µε Jτι η
ισπανικI γλOσσα δεν ε2ναι εντελOς ακατανJητη για Pναν κλασικJ MιλJλ+γ+ I
+π+ι+νδIπ+τε µ+ρMωµPν+ @νθρωπ+, ανεK@ρτητα απJ τη µητρικI τ+υ γλOσσα.

MPRρι σIµερα PR+υν εκδ+θε2 πPντε τJµ+ι τ+υ DGE, ενO ετ+ιµ@Xεται Pνας
Pκτ+ς1, µε τ+ν +π+2+ +λ+κληρOνεται τ+ στ+ιRε2+ «∆» και καλ,πτεται π@νω απJ
τ+ µισJ τ+υ στ+ιRε2+υ «E». M+λ+νJτι Mα2νεται παρ@Kεν+, Jταν +λ+κληρωθε2 τ+
γρ@µµα «E», θα PR+υµε Mτ@σει σRεδJν στα µισ@ τ+υ συν+λικ+, Pργ+υ.

Γνωρ2X+ντας Jτι απ+τελ+,µε µJν+ν Pναν κρ2κ+ στη µακρ@ λεKικ+γραMικI
παρ@δ+ση, π+υ @ρRισε στην αρRαιJτητα και µPRρι σIµερα PRει δOσει λαµπρ+,ς
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1. ∆ηµ+σιε,τηκε τ+ 2002 (διω ικ�λευθ	ς - Tκπελεκ0ω).



µελετητPς, σκεMτIκαµε Jτι κ@π+ια στιγµI αυτI η παρ@δ+ση RρειαXJταν ανανP-
ωση. KαταρR@ς, η ανανPωση απαιτ+,νταν, διJτι υπ@ρRει τOρα Pνα τερ@στι+
πλIθ+ς λPKεων και τεκµηρ2ωση π+υ πρ+PρRεται απJ καιν+,ριες εκδJσεις, επι-
γραMPς, παπ,ρ+υς, στ+ιRε2α τα +π+2α µJλις τα τελευτα2α RρJνια Pγιναν γνωστ@
στ+υς ερευνητPς. Φυσικ@, υπ@ρR+υν τα ΣυµπληρOµατα σε µεγ@λα λεKικ@, Jπως
των Liddell-Scott-Jones (λ.R. τ+ πρJσMατ+ τ+υ P. Glare), και ε2ναι επ2σης δυνα-
τJ να Dρει κανε2ς πρ+σθIκες και επ2µετρα σε περι+δικ@ και αλλ+,. ΩστJσ+, τα
ΣυµπληρOµατα ε2ναι µερικOς µJν+ν επαρκI και συRν@ δ,σRρηστα. AυτJ π+υ
Pπρεπε να γ2νει Iταν η συγROνευση Iδη γνωστOν και καιν+,ριων στ+ιRε2ων σε
Pνα νP+ Pργ+, µε D@ση σ,γRρ+να κριτIρια.

O αρRικJς µας ΚανJνας συγγραMPων και Pργων απ+τελε2 Pνα τPτ+ι+ δε2γ-
µα δ+υλει@ς. Xρει@στηκε µεγ@λη πρ+σπ@θεια, για να καταρτιστ+,ν +ι αρRικ+2
κατ@λ+γ+ι για τ+ DGE I –δηµ+σιε,τηκαν τ+ 1981– +ι +π+2+ι περιελ@µDαναν
και τ+υς Tλληνες πατερικ+,ς και DυXαντιν+,ς συγγραMε2ς µPRρι τ+ν 6+ αι. µ.X.
και Mιλ+λ+γικ+,ς Jρ+υς µεταγενPστερων περιJδων. Aυτ+2 +ι κατ@λ+γ+ι περιP-
R+υν 2.488 Tλληνες συγγραMε2ς καθOς και 250 παπυρ+λ+γικPς και 161 επιγρα-
MικPς συλλ+γPς.

Yταν, ωστJσ+, επρJκειτ+ να εκδOσ+υµε τ+ν 3+ τJµ+, απ+Mασ2σαµε να κα-
ταD@λ+υµε µια ακJµη πρ+σπ@θεια και να εκδOσ+υµε Pναν αναθεωρηµPν+ Κα-
νJνα. Παρ@λληλα µε τις διαρκε2ς πρ+σωπικPς µας Pρευνες στις καιν+,ριες εκ-
δJσεις σε Jλ+υς τ+υς τ+µε2ς, δηµ+σιε,τηκαν νP+ι κανJνες, λ.R. + Καν!νας τ+υ
TLG, τ+ ερευνητικJ πρ+σωπικJ τ+υ +π+2+υ Pσπευσε να Pρθει σε επαMI µαX2
µαςZ επ2σης, δυ+ απJ τ+υς συνεργ@τες µας ε2Rαν δηµ+σιε,σει Pνα Repertorium
Litterarum GraecarumZ ε2Rαν κυκλ+M+ρIσει τα Pργα Clavis Patrum και Check
List των Παπ,ρων κ.@. AυτJς + αρRικJς ΚανJνας τ+υ 3+υ τJµ+υ και η δε,τερη
Pκδ+σI τ+υ στ+ν 3+ τJµ+ τ+υ DGE απ+τελ+,ν Pνα πραγµατικJ εργαλε2+ για
τ+υς Mιλ+λJγ+υς, γενικ@, και για τ+υς παπυρ+λJγ+υς και τ+υς επιγραM+λJγ+υς
ειδικJτερα. Aλλ@ Iδη για τ+ν 4+ και 5+ τJµ+ κατPστη απαρα2τητ+ να δOσ+υµε
συµπληρωµατικ+,ς καταλJγ+υς. O 4+ς τJµ+ς περιPRει Pναν συµπληρωµατικJ
Kατ0λ	γ	 I (συγγραMPων και Pργων), π+υ περιλαµD@νει 209 καταRωρIσεις,
απJ τις +π+2ες 37 αM+ρ+,ν εντελOς νP+υς συγγραMε2ς και Pργα. O συµπληρω-
µατικJς Kατ0λ	γ	ς II (παπ,ρων) περιλαµD@νει 45 καταRωρIσεις, απJ τις +π+2-
ες +ι 24 ε2ναι καιν+,ριες. O Kατ0λ	γ	ς III (επιγραMOν) περιλαµD@νει 53 κατα-
RωρIσεις (42 καιν+,ριες). Mελλ+ντικ@, σκεMτJµαστε να εκδOσ+υµε µια τρ2τη
πλIρη Pκδ+ση αυτOν των αρRικOν καταλJγων. Oι κατ@λ+γ+ι αυτ+2 PR+υν µε-
γ@λη σηµασ2α, καθOς η αναM+ρ@ σε συγγραMPα I σε Pργ+ γ2νεται µε D@ση την
Pκδ+ση π+υ PR+υµε συµπεριλ@Dει στ+υς καταλJγ+υς µας (σε σπ@νιες περιπτO-
σεις πρ+σθPτ+υµε την PνδειKη variae lectiones I ‘απJ τ+υς κOδικες’).

cOπως Mα2νεται απJ τα παραπ@νω, τ+ ΛεKικJ πρ+σπαθε2 να ε2ναι Jσ+ τ+
δυνατJν πι+ ενηµερωµPν+ παρ@ την πληθOρα των πληρ+M+ριOν τ+υ. K@θε ερ-
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µIνευµα συν+δε,εται απJ παραθPµατα, τα +π+2α Rρ+ν+λ+γ+,νται απJ τη µυ-
κηναϊκI ελληνικI και τ+ν Yµηρ+ µPRρι τ+ν 6+ αι. µ.X. – καλ,πτ+υν, µε @λλα λJ-
για, ε2κ+σι αιOνες της ιστ+ρ2ας µιας γλOσσας, στην +π+2α Dρ2σκ+υµε τα σπPρ-
µατα τ+υ λεKιλ+γ2+υ της διανJησης τJσ+ τ+υ δυτικ+, Jσ+ και τ+υ ανατ+λικ+,
κJσµ+υ. Yσ+ν αM+ρ@ τη µυκηναϊκI ελληνικI, αK2Xει να αναMερθε2 τ+ γεγ+νJς
Jτι τ+ 1994 δηµ+σιε,τηκε + δε,τερ+ς και τελευτα2+ς τJµ+ς τ+υ Diccionario
Micenico της Aura Jorro, π+υ απ+τελε2 τ+ µJν+ πλIρες λεKικJ της µυκηναϊκIς
ελληνικIς, π+υ υπ@ρRει σIµερα. TRει σRεδιαστε2 µε τη µ+ρMI παραρτIµατ+ς
στ+ DGE και συνδPεται µαX2 τ+υ µPσω ενJς συστIµατ+ς π+λλαπλOν παραπ+-
µπOν µεταK, των ληµµ@των.

AντιµPτωπ+ι µε αυτJν τ+ν Jγκ+ τεκµηριωτικ+, υλικ+,, Pπρεπε να Mαν+,µε
επιλεκτικ+2: Iταν αδ,νατ+ να συντ@K+υµε Pναν «θησαυρJ» Jλων των γνωστOν
µαρτυρηµPνων τ,πων κ@θε λPKης. Τ+,τ+ εKακ+λ+υθε2 να παραµPνει αδ,νατ+,
ακJµη και τOρα π+υ διαθPτ+υµε τ+ν Thesaurus Linguae Graecae µε Pδρα τ+ Πα-
νεπιστIµι+ της ΚαλιMJρνιας, στ+ Irvine, + +π+2+ς DPDαια ε2ναι τρ@πεXα δεδ+µP-
νων και JRι λεKικJ. Yπ@ρRει ακJµη ROρ+ς για Pνα λεKικJ τ+υ µεγPθ+υς τ+υ DGE,
ενJς λεKικ+, τ+ +π+2+ επιRειρε2 να καταγρ@ψει µε Jσ+ τ+ δυνατJν πι+ εKαντλη-
τικJ τρJπ+ Jλες τις σηµασ2ες αλλ@ JRι Jλες τις εµMαν2σεις κ@π+ιας λPKης. Yπ+-
λ+γ2Xεται Jτι Pνα τPτ+ι+ λεKικJ θα ε2ναι τρεις M+ρPς µεγαλ,τερ+ απJ τ+ LSJ.

H δηµι+υργ2α ενJς λεKικ+, δεν περιλαµD@νει µJν+ν τη συλλ+γI ενJς σηµα-
ντικ+, αριθµ+, πηγOν αλλ@ και τη µετ@Mραση και την επεKεργασ2α τ+υς. Γι’ αυ-
τJ τ+ν λJγ+ κ@ναµε µια πρ+σπ@θεια να δ+µIσ+υµε αυτJ τ+ υλικJ στ+ εσωτερι-
κJ κ@θε λIµµατ+ς µε διαM+ρετικ@ ερµηνε,µατα, ακ+λ+υθOντας µια σ,γRρ+νη
µεθ+δ+λ+γ2α, π+υ στηρ2Xεται στη δ+µικI θεωρ2α, λαµD@ν+ντας υπJψη π@ντα τα
µ+ρM+λ+γικ@ δεδ+µPνα και την καταν+µI κ@θε σηµασ2ας στ+ εσωτερικJ τ+υ
λIµµατ+ς. AυτJ ε2ναι π+υ απ+καλ,πτει εκε2να τα σηµασι+λ+γικ@ στ+ιRε2α π+υ
επιτρPπ+υν τη µετ@Mραση, εν πρ+κειµPνω στα ισπανικ@. ΕργαστIκαµε µε τ+ν
τρJπ+ αυτJν αρκετ@ RρJνια στις πρOτες M@σεις τ+υ Diccionario, απJ τ+ 1962,
και δηµ+σιε,σαµε δ,+ τJµ+υς, τ+ 1980 και τ+ 1986. ΑυτI η διαδικασ2α, µ+λ+νJ-
τι Mυσικ@ PDαινε αργ@, συνPDαλε στη δηµι+υργ2α ενJς επιτελε2+υ εKειδικευµPν+υ
σε αρκετPς Jψεις της λεKικ+γραM2ας και πρ+ετ+2µασε τ+ σηµαντικJτερ+ Pργ+
π+υ θα αναλαµD@ναµε, τη σ,νταKη τ+υ ΛεKικ+, – µε @λλα λJγια την επεKεργα-
σ2α Jλ+υ τ+υ πρωτ+γεν+,ς υλικ+, π+υ ε2Rαµε συλλPKει απJ παντ+δαπPς πηγPς.

T+ 1989, κατ@ τη συγγραMI τ+υ 3+υ τJµ+υ, απ+Mασ2σαµε να επιRειρIσ+υµε
τη συν+λικI διαRε2ριση τ+υ ΛεKικ+, µε τη D+Iθεια ηλεκτρ+νικOν υπ+λ+γιστOν.
E2Rαµε Iδη πρ+σεγγ2σει παλαιJτερα κ@π+ι+υς ειδικ+,ς σε θPµατα πληρ+M+ρι-
κIς σRετικ@ µε τη δ+υλει@ µας στ+ ΛεKικJ, αλλ@ εκε2νη η πρωτ+π+ριακI δρα-
στηριJτητ@ µας επηρPασε µJν+ν τ+υς περιMερειακ+,ς, ας π+,µε, τ+µε2ς της δ+υ-
λει@ς µας, κυρ2ως τη συλλ+γI νP+υ υλικ+,. M+λ+νJτι Iµασταν σε επαMI µε τ+ν
Thesaurus Linguae Graecae στην KαλιMJρνια απJ την αρRI τ+υ πρ+γρ@µµατ+ς,
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δεν κυκλ+M+ρ+,σε στην αγ+ρ@ κ@π+ι+ εKειδικευµPν+ λ+γισµικJ για την πλIρη
διαRε2ριση τ+υ Pργ+υ.

Στ+ παρελθJν, Jταν +ι συντ@κτες τ+υ DGE κ@θ+νταν να γρ@ψ+υν Pνα λIµ-
µα, ε2Rαν µπρ+στ@ τ+υς Pνα M,λλ+ Rαρτι+, µε επικ+λληµPνα τ+ λIµµα και π+λ-
λ@ παραθPµατα κ+µµPνα απJ @λλα λεKικ@ (λ.R. απJ τ+ LSJ) µαX2 µε συµπλη-
ρωµατικPς µαρτυρ2ες αυτIς της λPKης (καρπJ τ+υ µJRθ+υ π+λλOν µελOν τ+υ
πρ+σωπικ+, µας, +ι +π+2+ι ε2Rαν διαD@σει παλαιPς και νPες εκδJσεις κειµPνων
και γλωσσικPς µελPτες). KαταλIKαµε στ+ συµπPρασµα Jτι, για π+λλ+,ς λJγ+υς,
θα Iταν απOλεια RρJν+υ να περ@σ+υµε στ+ν υπ+λ+γιστI Jλες αυτPς τις πλη-
ρ+M+ρ2ες π+υ ε2Rαν συγκεντρωθε2 τα πρ+ηγ+,µενα RρJνια. Tτσι, κρατ+,µε αυ-
τ@ τα στ+ιRε2α στα αρRε2α µας, ενO τ+ καιν+,ρι+ υλικJ απJ πηγPς εισ@γεται σε
D@ση δεδ+µPνων.

ΣIµερα, + συντ@κτης µας π+υ θα θελIσει να γρ@ψει Pνα λIµµα τ+υ ΛεKικ+,
δεν PRει στη δι@θεσI τ+υ µJν+ν τα παλαι@ στ+ιRε2α π+υ Dρ2σκ+νται στα αρRε2α
µας, αλλ@ µπ+ρε2 επιπλP+ν, µPσω τ+υ υπ+λ+γιστI τ+υ, να Dρει Pναν τερ@στι+
αριθµJ πληρ+M+ριOν. H πρOτη τ+υ ενPργεια ε2ναι να απ+Mασ2σει τι Rρει@Xεται
και τι δεν Rρει@Xεται, για να συνταRθε2 τ+ λIµµα.

KαταρR@ς, PRει στη δι@θεσI τ+υ, Jπως πρ+αναMPρθηκε, µια D+ηθητικI D@-
ση δεδ+µPνων µε Jλ+ τ+ καιν+,ρι+ υλικJ π+υ PR+υν διαD@σει +ι συνεργ@τες µας,
Jσ+ν αM+ρ@ καιν+,ριες εκδJσεις συγγραMPων, επιγραMOν, παπ,ρων, διαMJ-
ρων λεKικOν κτλ. Π+λλPς απJ αυτPς, κυρ2ως Jσες αM+ρ+,ν παπ,ρ+υς και επι-
γραMPς, δεν PR+υν συµπεριληMθε2 µPRρι σIµερα σε καµι@ ηλεκτρ+νικI D@ση δε-
δ+µPνων. Yλα αυτ@ τα στ+ιRε2α PR+υν εισαRθε2 στη D@ση δεδ+µPνων µε την Pν-
δειKη MATERIAL, η +π+2α περιλαµD@νει σIµερα σRεδJν 100.000 λIµµατα και
εµπλ+υτ2Xεται διαρκOς. Eπ2σης, περιλαµD@νει λεKικ+λ+γικ@ Pργα π+υ αM+ρ+,ν
τη µελPτη συγκεκριµPνων λPKεων.

ΣRετικ@ µε αυτJ τ+ τελευτα2+, µπ+ρ+,µε να επωMεληθ+,µε και απJ Pνα @λλ+
Pργ+, τ+ +π+2+ επ2σης θα δηµ+σιευτε2 ως παρ@ρτηµα τ+υ DGE: πρJκειται για τ+
Repertorio bibliográfico de la lexicografía griega, της Pilar Boned. ΑπJ τη µια αυ-
τJ τ+ Pργ+ περιλαµD@νει τ+ σ,ν+λ+ των επιµPρ+υς λεKικOν και ευρετηρ2ων των
EλλIνων κλασικOν: τα 600 λIµµατ@ τ+υ τ+ καθιστ+,ν επαρκPς συµπλIρωµα τ+υ
Repertorium lexicographicum graecum τ+υ Riesenfeld. AπJ την @λλη περιλαµD@-
νει π@νω απJ 3.000 καταRωρIσεις DιDλ2ων και @ρθρων και 60.000 DιDλι+γραMικPς
αναM+ρPς σε µελPτες για µεµ+νωµPνες λPKεις της ελληνικIς. H εργασ2α αυτI υπ+-
DλIθηκε ως διδακτ+ρικI διατριDI τ+ 1992, αλλ@ πρJσMατα εισIRθη σε D@ση δε-
δ+µPνων και αναπρ+σαρµJστηκε µε τη D+Iθεια JRι µJν+ν της συγγραMPως αλλ@
και @λλων µελOν της +µ@δας µας, ιδια2τερα τ+υ J.R. Somolinos.

Συµπληρωµατικ@, τ+ ενδιαMPρ+ν µας για τη λεKικ+γραM2α µ@ς +δIγησε και
στ+ν δ,σκ+λ+ ROρ+ της τεRνικIς +ρ+λ+γ2ας, Jπως δε2Rνει η ανακ+2νωση των
F.R. Adrados και D. Lara µε τ2τλ+ El vocabulario tecnico en el DGE στ+
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Seminario sui lessici tecnici, π+υ διεKIRθη στη Messina της Iταλ2ας τ+ν ∆εκPµ-
Dρι+ τ+υ 1995, και @λλα @ρθρα.

Eπ2σης, +ι συνεργ@τες µας µπ+ρ+,ν να τεκµηριOν+υν τις λPKεις π+υ επε-
Kεργ@X+νται µε παραθPµατα αντληµPνα απJ τ+ CD ROM, τα +π+2α περιλαµD@-
ν+υν τ+ µεγαλ,τερ+ µPρ+ς τ+υ Thesaurus Linguae Graecae και @λλων συναMOν
Pργων. Φυσικ@, + συντ@κτης µπ+ρε2 να αναXητIσει τη λPKη απευθε2ας στ+ CD
ROM, αλλ@, καθOς στα µεσα2+υ και µεγ@λ+υ µεγPθ+υς λIµµατα + αριθµJς των
παραθεµ@των ε2ναι γιγαντια2+ς, επιν+Iσαµε σειρ@ απJ ευρετIρια επιλεγµPνων
συγγραMPων και τ+µPων. Πρ+σπαθ+,µε επ2σης να Dρ+,µε καλ,τερη τεκµηρ2ω-
ση για λPKεις µε RαµηλI συRνJτητα εµM@νισης.

Yσ+ν αM+ρ@ τα ευρετIρια επιλεγµPνων συγγραMPων και τ+µPων, εκπ+νI-
σαµε αυτJ π+υ +ν+µ@σαµε ISCAPLIG, δηλ. ‘Indice selectivo de los cien autores
principales de la literatura griega’ (EυρετIρι+ των εκατJ σηµαντικJτερων συγ-
γραMPων της ελληνικIς λ+γ+τεRν2ας). Στ+ ευρετIρι+ αυτJ επιλPγ+νται απJ τ+ τP-
ταρτ+ µPρ+ς τ+υ CD ROM τ+υ TLG συγγραMε2ς π+υ πρPπει +πωσδIπ+τε να εµ-
Mαν2X+νται σε κ@θε µεγ@λ+ λεKικJ της αρRα2ας ελληνικIς, Jπως + Yµηρ+ς, συγ-
γραMε2ς της αρRαϊκIς π+2ησης, τ+υ δρ@µατ+ς, της ιστ+ρι+γραM2ας, της Mιλ+σ+-
M2ας, της ρητ+ρικIς και συγγραMε2ς ιατρικOν κειµPνων, Jπως + Iππ+κρ@της κ.α.

ΣRετικ@ µε την τεκµηρ2ωση των λPKεων µε RαµηλI συRνJτητα εµM@νισης, +
συντ@κτης PRει µπρ+στ@ τ+υ µια τυπωµPνη σελ2δα µε τ+ µη-ληµµατ+π+ιηµPν+
Ευρετ�ρι	 τ+υ CD ROM τ+υ TLG, Jπ+υ µπ+ρε2 ε,κ+λα να αναXητIσει τη συ-
RνJτητα εµM@νισης των λPKεων και να ανακαλ,ψει, λJγ+υ R@ρη, Jτι ενδPRεται,
για κ@π+ιες λPKεις π+υ θεωρ+,νταν @πα  λεγ!µενα, I για τις +π+2ες υπIρRαν π+-
λ, λ2γα παραθPµατα, να υπ@ρR+υν περισσJτερες µαρτυρ2ες. Tτσι, αν π@ρ+υµε
για παρ@δειγµα τις πρOτες πPντε σελ2δες τ+υ 5+υ τJµ+υ τ+υ DGE, θα διαπιστO-
σ+υµε Jτι σRεδJν 20 @πα  λεγ!µενα στ+ LSJ εµMαν2X+νται τOρα µε δ,+, τρ2α I
περισσJτερα παραθPµατα (πρPπει, DPDαια, να παραδεRτ+,µε Jτι +ρισµPνα απJ
αυτ@ εµMαν2X+νται και στ+ Revised Supplement τ+υ LSJ). Yπως αναMPραµε και
αλλ+,, συµD@λλ+υµε στην εKαM@νιση τ+υ Mαιν+µPν+υ των 0πα  λεγ	µ�νων. Πε-
ρισσJτερες λεπτ+µPρειες γι’ αυτJ δ2ν+νται στ+ υπJ δηµ+σ2ευση στ+ Museum
Criticum @ρθρ+ El volumen V de DGE των F.R. Adrados και J.R. Somolinos.

Tπειτα απJ αυτI την πρOτη επιλ+γI κ@ν+υµε µια δε,τερη, πρ+σπαθOντας
να Dρ+,µε στ+ιRε2α για συγγραMε2ς και περιJδ+υς. Στη συνPRεια, εMαρµJX+υµε
τις σηµασι+λ+γικPς µεθJδ+υς, τα απ+τελPσµατα των +π+2ων καθιστ+,ν τ+ λIµ-
µα πραγµατικ@ πλ+,σι+ σηµασι+λ+γικ@. KαταρR@ς, πρPπει να επιDεDαιOσ+υµε
τα συµMραXJµενα και να τα ταKιν+µIσ+υµε τυπ+λ+γικ@, πρ@γµα π+υ απ+τελε2
Pνα απJ τα κλειδι@ της µετ@Mρασης και της καταν+µIς σε διαM+ρετικ@ τµIµα-
τα τ+υ λIµµατ+ς. ΩστJσ+, αυτI η παραδ+σιακI πρ+εργασ2α της µ+ρM+λ+γικIς
ταKινJµησης πρPπει να γ2νει π@λι δια RειρJς, ας π+,µε, ενO σε αυτI τη M@ση η
RρIση των υπ+λ+γιστOν ε2ναι µJν+ν επικ+υρικI.
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Για παρ@δειγµα, για µια σ,ντ+µη αλλ@ π+λ,πλ+κη λPKη Jπως τ+ Tθελ	�-
σι	ς, + συντ@κτης Dρ2σκει Jτι τ+ λIµµα στ+ LSJ περιPRει εννPα παραθPµατα.
Bρ2σκει, επ2σης, @λλα +κτO στη D@ση δεδ+µPνων MATERIAL, DασισµPνα στην
Pρευνα των συνεργατOν µας, και ακJµη 19 απJ τ+ν TLG µPσω τ+υ ISCAPLIG
και τ+υ Eυρετηρ2+υ. T+ παρ@δειγµα αM+ρ@ µια απλI και JRι π+λ, περ2πλ+κη
λPKη, αλλ@ Mανταστε2τε την π+λυπλ+κJτητα της διαδικασ2ας, Jταν αM+ρ@ σε
λPKεις π+υ εµMαν2X+νται στ+ν 5+ τJµ+ τ+υ DGE, Jπως ε2ναι η πρJθεση δι0 και
η µακρ@ σειρ@ των ρηµ@των, +υσιαστικOν και επιθPτων µε αυτIν την πρJθεση
ως πρOτ+ συνθετικJ, λPKεων π+υ σε κ@π+ι+ DαθµJ PR+υν περ@σει και στις σ,γ-
Rρ+νες γλOσσες.

Θα θPλαµε εδO να επισηµ@ν+υµε τ+ υψηλJ π+σ+στJ τεRνικOν Jρων π+υ
εµMαν2X+νται σε αυτI τη σειρ@, λJγ+υ R@ρη Jρων της D+τανικIς και της ιατρικIς
(διαB�της, διαλ�ω), της γεωµετρ2ας (δι0µετρ	ς), της αρRιτεκτ+νικIς και της µη-
RανικIς, Jπως Jταν πρJκειται για π+λεµικPς µηRανPς I υδραυλικPς κατασκευPς
(διωρυγ�)Z της γραµµατικIς και της ρητ+ρικIς (δια�ρεση, διαλ�γω)Z Jρων ν+µι-
κOν, θεσµικOν και +ικ+ν+µικOν (διαγρα1�), καθOς και Jρων της RριστιανικIς
και πατερικIς θε+λ+γ2ας, +ι +π+2+ι απPκτησαν νJηµα διαM+ρετικJ απJ αυτJ
π+υ ε2Rαν αρRικ@ (δι0κ	ν	ς). Eπ2σης, µπ+ρε2 κανε2ς να MPρει ως παραδε2γµατα
π+λ,πλ+κων λPKεων τα αριθµητικ@ µε D@ση τ+ δεκα- I τ+ δευτερ-Z ρIµατα Jπως
τα δε�κνυµι, δ�/	µαι, δ�ω (και µε τις δυ+ σηµασ2ες τ+υ), δ�δωµι, δι�κω, επ2θετα
Jπως τ+ δειν!ς και δQλ	ς +υσιαστικ@ µε µια ιδια2τερα περ2πλ+κη σηµασ2α Jπως
τα δQµ	ς και δ�κη, καθOς και τα «δ,σκ+λα» µJρια δ� και δ�. O π+λ, µεγ@λ+ς
αριθµJς παραθεµ@των απJ δι@M+ρες πηγPς, λ+γ+τεRνικ@ ε2δη και επ2πεδα
,M+υς της ελληνικIς γλOσσας, παρ@λληλα µε την Pρευνα της σηµασ2ας, καθιστ@
+ρισµPνα απJ τα λIµµατα σηµαντικPς συνεισM+ρPς στη γνOση της ελληνικIς
γλOσσας και τ+υ ελληνικ+, π+λιτισµ+,.

T+ ΛεKικJ περιλαµD@νει, επ2σης, κ,ρια +νJµατα: στ+ν 5+ τJµ+ πPρα απJ
θεων,µια, Jπως ∆ηµ�τηρ και ∆ι!νυσ	ς, στα λIµµατα των +π+2ων περιPR+νται
134 και 250 παραθPµατα, αντ2στ+ιRα, δ2ν+υµε τα παρ@γωγ@ τ+υς ανθρωπων,µια
∆ηµ�τρι	ς και ∆ι	ν�σι	ς, τα +π+2α καλ,πτ+υν 77 και 111 µυθικ@ και ιστ+ρικ@
πρJσωπα, αντ2στ+ιRα.

O συντ@κτης, πPρα απJ τ+ να λ@Dει υπJψη τα γραµµατικ@ συµMραXJµενα,
πρPπει να µελετIσει τα συµMραXJµενα σε σRPση µε +µ@δες και υπ+-+µ@δες λP-
Kεων (λ.R. +νJµατα πρ+σOπων, πραγµ@των και αMηρηµPνων ενν+ιOν κ+κ.). Για
παρ@δειγµα, η λPKη Tθελ	�σι	ς PRει @λλη σηµασ2α Jταν αM+ρ@ @νθρωπ+ I @λ-
λη +ντJτητα, Jπως θεJ I πJλη, και @λλη Jταν Rρησιµ+π+ιε2ται για @ψυR+ αντι-
κε2µεν+, λ.R. κ2νδυν+. Στην πρOτη περ2πτωση µεταMρ@Xεται ως ‘voluntario’ (‘εθε-
λ+ντικJς’), ενO στη δε,τερη ως ‘opcional, libremente elegido’ (‘πρ+αιρετικJς’,
‘π+υ PRει γ2νει ιδ2α D+υλIσει’). ^λλες κατηγ+ρι+π+ιIσεις των λPKεων π+υ συν-
δυ@X+νται µε τα λIµµατα ε2ναι: PµψυR+-@ψυR+, περιεκτικJ (+υσιαστικJ)-µη πε-
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ριεκτικJ, Rρ+νικJ I τ+πικJ, λPKεις π+υ ανIκ+υν σε εKειδικευµPν+ I τεRνικJ λε-
KιλJγι+ I π+υ Rρησιµ+π+ι+,νται ως Jρ+ι της π+λιτικIς I της δι+2κησης. ΠPρα
απJ αυτJ, σηµειOν+υµε τα συνOνυµα και τα αντOνυµα της λPKης. EπιπλP+ν, θε-
ωρ+,µε π+λ, σηµαντικI για τη δJµηση τ+υ ν+ητικ+, µας σ,µπαντ+ς τη δι@κρι-
ση µεταK, τ+υ συγκεκριµPν+υ, τ+υ υλικ+, και τ+υ απτ+, απJ τη µια και των πι+
πνευµατικOν κJσµων, π+υ αM+ρ+,ν τη XωI και τ+ν θ@νατ+, απJ την @λλη. Tνα
τµIµα αυτIς της µεθ+δ+λ+γ2ας µας δηµ+σιε,τηκε πριν απJ RρJνια στ+ Pργ+ µας
Introducción a la lexicografía griega (Mαδρ2τη 1977), καθOς και σε π+λλ@ @ρθρα.
ΠρJσMατα, η Dr. Dolores Lara δηµ+σ2ευσε τ+ Iniciación a la lexicografía griega
στη συλλ+γI Instrumenta studiorum (Mαδρ2τη 1997), µε µεθ+δ+λ+γικJ και πρα-
κτικJ πρ+σανατ+λισµJ.

Kατ@ συνPπεια, λαµD@ν+υµε π@ντα υπJψη µας τα συµMραXJµενα απJ συ-
ντακτικI και λεKικ+λ+γικI σκ+πι@, πρ+κειµPν+υ να δηµι+υργIσ+υµε Pνα ε2δ+ς
ιεραρRικIς δ+µIς, +ργανωµPνης µε D@ση τη γλOσσα-στJR+, δηλαδI τα ισπανικ@.
Aς π@ρ+υµε για παρ@δειγµα τη λPKη δ�κη. T+ λIµµα ε2ναι +ργανωµPν+ ως εKIς:
KαταρRIν δ2ν+υµε τη γενικI, την ευρ,τερη σηµασ2α. AυτI τη σηµειOν+υµε µε
Pνα κεMαλα2+ A. MPσα στ+ µπλ+κ τ+ σηµειωµPν+ ως A δ2ν+υµε µ2α παρ@γραM+
πρ+σηµασµPνη µε ρωµαϊκJ Ι, στην +π+2α υπ@ρRει Pνας δε2κτης π+υ δηλOνει Jτι
η λPKη συνIθως εµMαν2Xεται σε +ν+µατικPς Mρ@σεις. MPσα στην παρ@γραM+
αυτI υπ@ρR+υν τρ2α µπλ+κ πρ+σηµασµPνα µε τα αραDικ@ ψηM2α 1, 2 και 3, π+υ
περιPR+υν τις ακJλ+υθες σηµασ2ες: 1 manera, modo de ser natural o propio,
regla, ley, ‘τρJπ+ς, MυσικJς I κ,ρι+ς τρJπ+ς ,παρKης, κανJνας, νJµ+ς’ (τ+ τε-
λευτα2+ PRει µια πρ+-ν+µικI σηµασ2α υπJ την Pνν+ια τ+υ γενικ+, νJµ+υ)Z 2 curso
general de las cosas, ‘γενικI π+ρε2α των γεγ+νJτων’: πρJκειται για µια Pνν+ια της
M,σης, ενν++,µενης ως Pνα σ,στηµα (ν+µ.) επαν+ρθOσεων και (δ2καιης) αντα-
πJδ+σηςZ 3 manera de óbrar, comportamiento, ‘Pνα ε2δ+ς γενικIς ενPργειας, συ-
µπεριM+ρ@ς’. Tπειτα, υπ@ρRει µια @λλη παρ@γραM+ς, πρ+σηµασµPνη ως ΙΙ, στην
+π+2α, π@λι, υπ@ρRει Pνας εσωτερικJς δε2κτης π+υ δε2Rνει Jτι η λPKη λειτ+υργε2
ως επ2ρρηµα I πρJθεση συντασσJµενη µε γενικI και σηµα2νει ‘a la manera de’.
Mετ@ τ+ γενικJ Α Mτ@ν+υµε σε Pνα πι+ περι+ρισµPν+ µπλ+κ, π+υ δηλOνεται µε
κεMαλα2+ Β: η λPKη εδO εµMαν2Xεται σηµασι+λ+γικ@ περι+ρισµPνη, διJτι Rρησι-
µ+π+ιε2ται µJν+ στ+ πλα2σι+ της κ+ινωνικIς πραγµατικJτητας, π@λι µε Pνα πρ+-
ν+µικJ περιεRJµεν+. MPσα στ+ µπλ+κ Β υπ@ρRει µ2α παρ@γραM+ς Ι, π+υ περιP-
Rει διακρ2σεις αν@λ+γες µε αυτPς στ+ εσωτερικJ τ+υ ΑΙ: εδO η σηµασ2α της λP-
Kης ε2ναι ‘ανταπJδ+ση’ I ‘επανJρθωση’ και εµMαν2Xεται στ+ 1 µε θετικI Pνν+ια:
lo debido, la justa compensación, ‘RρP+ς, απ+Xηµ2ωση’ κτλ. και στ+ 2 µε αρνητι-
κI: lo merecido como castigo, ‘µια δ2καιη τιµωρ2α’. Aκ+λ+υθε2 Pνα @λλ+ µπλ+κ,
RαρακτηρισµPν+ ως ΙΙ, Jπ+υ εµMαν2Xεται η λPKη στη σηµασ2α ‘δικαι+σ,νη’, στην
αMηρηµPνη της Pνν+ια. TPλ+ς, υπ@ρRει Pνα τρ2τ+ µπλ+κ, τ+ C, τ+ +π+2+ περι-
λαµD@νει τις θεσµικPς και πρακτικPς σηµασ2ες π+υ εµMαν2X+νται στα πρ+ηγ+,-
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µενα µπλ+κ: τ+ Ι justicia, derecho, legalidad, ‘δικαι+σ,νη, δικα2ωµα, ν+µιµJτητα’
εµMαν2Xεται στ+ ΙΙ ως veredict, dictamen, sentencia, ‘ετυµηγ+ρ2α, δι@ταγµα, δι-
καστικI π+ινI’ και στ+ ΙΙΙ στις π+ικ2λες µ+ρMPς της δικαστικIς διαδικασ2ας.

Yταν + συντ@κτης PRει συλλPKει Jλα τα δεδ+µPνα και PRει κ@νει Pναν πρO-
τ+ σRεδιασµJ, αρR2Xει να γρ@Mει τ+ λIµµα. ∆εν Rρει@Xεται πια να εκπ+νε2 δι@-
M+ρα πρ+σRPδια τ+ Pνα µετ@ τ+ @λλ+, αM+, Rρησιµ+π+ιε2 πλP+ν Pναν καλJ επε-
KεργαστI κειµPν+υ. ΠαλαιJτερα, η µετεγγραMI των λPKεων στ+ν υπ+λ+γιστI
και στις D@σεις δεδ+µPνων µας µε αρRα2+υς ελληνικ+,ς RαρακτIρες απαιτ+,σε
π+λ, RρJν+. ΣIµερα τ+ πρJDληµα αυτJ PRει λυθε2. ΣRεδι@σαµε ειδικI γραµµα-
τ+σειρ@, π+υ µπ+ρε2 να Rρησιµ+π+ιηθε2 JRι µJν+ για ελληνικ@ κε2µενα αλλ@ και
για τη MωνητικI µετεγγραMI ετυµ+λ+γιOν π+ικ2λης πρ+Pλευσης (λ.R. απ+κατε-
στηµPνων ινδ+ευρωπαϊκOν τ,πων).

Στη συνPRεια, +λJκληρ+ τ+ ΛεKικJ εισ@γεται σε µια τερ@στια D@ση δεδ+µP-
νων, π+υ λPγεται LABRIS. AυτI η διαδικασ2α γ2νεται µε D@ση δ,+ αρRPς. ΠρO-
τ+ν, ακ+λ+υθOντας την εMαρµ+γI της σηµασι+λ+γικIς θεωρ2ας στη λεKικ+γρα-
M2α, η +π+2α παρ+υσι@στηκε παραπ@νω, τ+ λIµµα +ργανOνεται ιεραρRικ@ σε
τPσσερις τ+µε2ς I περι+RPς (γενικI περι+RI, ειδικI περι+RI, περι+RI µετ@Mρασης
και περι+RI σηµασι+λ+γικIς απJRρωσης), απJ τις +π+2ες +ι τρεις πρOτες αντι-
στ+ιR+,ν περ2π+υ στα τµIµατα τ+υ λIµµατ+ς π+υ σηµειOν+νται µε κεMαλα2α
γρ@µµατα, µε λατινικ+,ς αριθµ+,ς και αραDικ@ ψηM2α, αντ2στ+ιRα (Dλ. παρ@-
δειγµα τ+υ λIµµατ+ς δ�κη). ∆ε,τερ+ν, Jσ+ν αM+ρ@ τη µεταγλωσσικI πλευρ@ της
διαδικασ2ας, τ+ πρJγραµµα δPRεται τη µ2α µετ@ την @λλη Jλες τις συντ+µ+γρα-
M2ες, καθOς και τα πλIρη +νJµατα αρRα2ων EλλIνων συγγραMPων και Pργων,
και ε2ναι σε θPση να τα αναγνωρ2σει, εMJσ+ν η συντ+µ+γραM2α π+υ δ2νεται ε2ναι
η σωστI. Yταν +λJκληρ+ς + τJµ+ς θα PRει εισαRθε2 στη D@ση δεδ+µPνων, +ι δυ-
νατJτητες επεKεργασ2ας τ+υ κειµPν+υ θα ε2ναι τερ@στιες. Για παρ@δειγµα, θα
PR+υµε τη δυνατJτητα να συντ@K+υµε Pναν κατ@λ+γ+ (µερικJ για την Oρα) των
σηµασι+λ+γικOν δεικτOν της δ+µIς τ+υ ΛεKικ+, σε συσRετισµJ µε τα ισπανικ@.

Aς περ@σ+υµε σε µια παρ+υσ2αση αριθµητικOν δεδ+µPνων: + 5+ς τJµ+ς τ+υ
DGE περιλαµD@νει 6.773 λIµµατα. AπJ αυτ@ 1.105 ε2ναι κ,ρια +νJµατα και 388
ε2ναι παραπ+µπPς. O αριθµJς των παραθεµ@των ε2ναι 53.370 και αντιστ+ιRε2 σε
1.396 συγγραMε2ς και 2.111 Pργα. ΩστJσ+, πρPπει να π+,µε Jτι PR+υµε συµπερι-
λ@Dει και συλλ+γικ@ Pργα, τα +π+2α + υπ+λ+γιστIς «αντιλαµD@νεται» ως συγ-
γραMε2ς. Πρ@γµατι, για τ+ν υπ+λ+γιστI τα Eπιγρα1� και Π0πυρ	ς ε2ναι κατ@
σ,µDαση συγγραMε2ς µε αρκετ@ Pργα, Jπως Inscriptiones Graecae,
Supplementum Epigraphicum Graecum, Oxyrrhynchus Papyri, Papiri della
Società Italiana κτλ. Kατ@ συνPπεια, + κατ@ σ,µDαση συγγραMPας Eπιγρα1�
PRει τις περισσJτερες εµMαν2σεις (2.900), ακ+λ+υθ+,µεν+ς απJ τ+ν Π0πυρ	
(2.700). T+ 2δι+ σ,στηµα PRει ισR,σει και για τα: EBδ	µ�κ	ντα (950 εµMαν2σεις),
Kαιν� ∆ιαθ�κη, περι+δικ@ I αρRα2α λεKικ@. O µεµ+νωµPν+ς συγγραMPας µε τις
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περισσJτερες εµMαν2σεις (2.230) στ+ν 5+ τJµ+ τ+υ DGE ε2ναι + Πλ+,ταρR+ς,
ακ+λ+υθ+,µεν+ς απJ τ+ν Πλ@τωνα (1.950), τ+ν Aριστ+τPλη (1.650) και τ+ν
Yµηρ+ (1.550). Στ+ν 4+ τJµ+ + Yµηρ+ς DρισκJταν στην πρOτη θPση, ενO, κατ@
παρ@δ+K+ τρJπ+, στη δε,τερη θPση DρισκJταν + Iππ+κρ@της, π+υ στ+ν 5+ τJµ+
καταλαµD@νει την PDδ+µη θPση.

O κατ@λ+γ+ς των συγγραMPων π+υ µνηµ+νε,+νται συRνJτερα στ+ν 5+ τJµ+ ε2-
ναι ενδεικτικJς τ+υ ε2δ+υς τ+υ λεKιλ+γ2+υ π+υ περιPRεται σε αυτJν: για παρ@δειγ-
µα, π+λλPς απJ τις σ,νθετες µε τ+ δι0 λPKεις ανIκ+υν σε Pνα µεταγενPστερ+ στ@δι+
της εKPλιKης της ελληνικIς. Eπ2σης, στ+ The Diccionario Griego-Español and
Byzantine Lexicography, των F.R. Adrados και J.R. Somolinos, µπ+ρε2 κανε2ς να
Dρει µια ν,Kη για τη σηµασ2α π+υ PR+υν νPες DυXαντινPς λPKεις π+υ περιλαµD@ν+-
νται στ+ DGE. AναµM2D+λα, αυτJ ε2ναι εKαιρετικIς σηµασ2ας για τ+υς ελληνιστPς.

^λλ+ι τ+µε2ς στη D@ση δεδ+µPνων LABRIS δ2ν+υν πληρ+M+ρ2ες σRετικ@ µε
τ+ αν η συγκεκριµPνη λPKη µαρτυρε2ται στη µυκηναϊκI ελληνικI, αν PRει γνωστI
ετυµ+λ+γ2α κτλ. H D@ση δεδ+µPνων θPτει τα λIµµατα σε αλMαDητικI σειρ@,
πρ+σθPτει αυτJµατα τα σηµε2α στ2Kης, τ+υς αριθµ+,ς και τα γρ@µµατα µPσα
στ+ λIµµα, καθOς και τις διαM+ρετικPς γραµµατ+σειρPς και τις τυπ+γραMικPς
τ+υς π+ικιλ2ες. MPRρι τOρα Pπρεπε να Kαναγρ@M+υµε τ+ κε2µεν+ στη D@ση δε-
δ+µPνων. ΣIµερα διαθPτ+υµε Pναν αυτJµατ+ µηRανισµJ π+υ επιτρPπει την ει-
σαγωγI +λJκληρων ληµµ@των τ+υ DGE στη D@ση δεδ+µPνων LABRIS. H εMαρ-
µ+γI τ+υ θα αρR2σει πειραµατικ@ τ+ MθινJπωρ+ τ+υ 1998.

E2ναι πρ+MανPς Jτι Pνα απJ τα σηµαντικJτερα πλε+νεκτIµατα αυτIς της D@-
σης δεδ+µPνων ε2ναι Jτι µας επιτρPπει να συντ@K+υµε καταλJγ+υς µε Jλες τις εµ-
Mαν2σεις συγγραMPων και Pργων στ+ ΛεKικJ, και στη συνPRεια να τις επιDεDαιO-
σ+υµε και να δηµι+υργIσ+υµε Pνα ευρετIρι+ µε D@ση τη σειρ@ εµM@νισIς τ+υς στ+
πρωτJτυπ+. ΛJγ+υ R@ρη, µπ+ρ+,µε να παραθPτ+υµε τ+υς στ2R+υς κ@θε τραγω-
δ2ας τ+υ AισR,λ+υ, απJ τ+ν πρOτ+ Pως τ+ν τελευτα2+. ΠρJκειται για π+λ, µεγ@-
λη D+Iθεια στ+ Pργ+ της διJρθωσης και της εν+π+2ησης, π+υ απ+τελ+,ν απαρα2-
τητες εργασ2ες, ε@ν θPλ+υµε να διατηρIσ+υµε τ+ υψηλJ επ2πεδ+ τ+υ ΛεKικ+,.

Σε αυτJ τ+ σηµε2+ πρPπει να σκεMτ+,µε ε@ν τ+ π+σ+τικJ και τ+ π+ι+τικJ @λ-
µα π+υ επPMερε στη λεKικ+γραM2α η εισαγωγI των ηλεκτρ+νικOν υπ+λ+γιστOν
επηρPασε τη δ+υλει@ µας µJν+ µε θετικJ τρJπ+ I ε2Rε και κ@π+ιες αρνητικPς συ-
νPπειες. H Pκδ+ση τ+υ 4+υ τJµ+υ Dασ2στηκε µJν+ µερικOς στ+υς υπ+λ+γιστPς.
Aντ2θετα, + 5+ς τJµ+ς στηρ2Rτηκε απ+κλειστικ@ στη RρIση πρ+γραµµ@των και
τεκµηρ2ωσης περασµPνης στ+ν υπ+λ+γιστI. Σ,µMωνα µε τη D@ση δεδ+µPνων
µας, + 4+ς τJµ+ς ε2Rε 35.000 παραθPµατα, ενO + 5+ς PRει π@νω απJ 55.000. Yλα
αυτ@ Pπρεπε να επανελεγRθ+,ν, κ@τι για τ+ +π+2+ απαιτIθηκε τερ@στια πρ+-
σπ@θεια απJ π+λλ+,ς ανθρOπ+υς, για περισσJτερ+ απJ Pναν RρJν+. Aπαιτ+,-
σε, επ2σης, την ,παρKη µιας π+λ, καλIς DιDλι+θIκης στη δι@θεσI µας, π+υ κα-
τ+ρθOσαµε να την απ+κτIσ+υµε µε π+λ, κJπ+. H RρIση ηλεκτρ+νικOν υπ+λ+-
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γιστOν σ2γ+υρα εK+ικ+ν+µε2 RρJν+, αλλ@ απJ την @λλη +δηγε2 στην παραγωγI
ενJς υλικ+, τJσ+ +γκOδ+υς, π+υ δυσRερα2νει τ+ Pργ+ των συντακτOν. AυτJ τ+
πρJDληµα µπ+ρε2 να αντιµετωπιστε2 µJν+ν αν υι+θετIσ+υµε µια πι+ κριτικI µα-
τι@, Jπως υπ+στIριKε + καθηγητIς L. Koenen στ+ συνPδρι+ της FIEC στην Π2-
Xα. AυτJ σηµα2νει Jτι, αν και γενικ@ υπ@ρRει µικρJτερη αν@γκη για πρ+σωπικJ,
Jταν Rρησιµ+π+ι+,νται υπ+λ+γιστPς, σε Pνα πρJγραµµα Jπως τ+ δικJ µας, η
αν@γκη για εKειδικευµPν+ πρ+σωπικJ ε2ναι µεγαλ,τερη απJ π+τP.

Yλη αυτI η διαδικασ2α µαX2 µε την πρ+ετ+ιµασ2α τ+υ κειµPν+υ για εκτ,-
πωση µ@ς Pπαιρνε στ+ παρελθJν σRεδJν Jσ+ RρJν+ Pπαιρνε και η συγγραMI
τ+υ τJµ+υ. ΠρPπει να θυµηθ+,µε Jτι η εργασ2α για την Pκδ+ση τ+υ 1+υ τJµ+υ
διIρκεσε εννPα RρJνια. Mε την π@ρ+δ+ τ+υ RρJν+υ κατ+ρθOσαµε να µειOσ+υ-
µε τ+ν RρJν+ π+υ απαιτε2ται γι’ αυτI τη διαδικασ2α. Yσ+ν αM+ρ@ τ+ν 5+ τJµ+,
επιν+Iσαµε Pνα σ,στηµα αυτJµατης τυπ+γραMικIς διJρθωσης. Παρ@λληλα,
σRεδι@σαµε γραµµατ+σειρPς για τ+ ελληνικJ αλM@Dητ+ και για τη MωνητικI µε-
τεγγραMI, στ+Rε,+ντας στην 2δια υψηλI π+ιJτητα π+υ RαρακτIριXε τ+υς πρO-
τ+υς τJµ+υς, και η +π+2α PRει επισηµανθε2 µε π+λ, θετικ@ σRJλια στις κριτικPς.
AπαιτIθηκε µεγ@λη πρ+σπ@θεια, κυρ2ως απJ τ+υς συνεργ@τες µας J.R.
Somolinos και C. Gil, αλλ@ πλP+ν διαθPτ+υµε εργαλε2α π+υ µπ+ρ+,µε να Rρη-
σιµ+π+ι+,µε στ+υς επJµεν+υς τJµ+υς.

AπJ εδO και στ+ εKIς, η διJρθωση τ+υ κειµPν+υ δεν θα απ+τελε2 τJσ+ επ2-
π+ν+ και Rρ+ν+DJρ+ Pργ+, π+υ να απαιτε2 σRεδJν τ+ν 2δι+ RρJν+ µε τη σ,νταKη
των ληµµ@των. EπιπλP+ν, η εργασ2α π+υ Rρει@Xεται για τη διJρθωση των δ+κι-
µ2ων PRει µειωθε2 σηµαντικ@, καθOς τOρα πια τ+ µJν+ π+υ PRει να κ@νει + εκ-
δ+τικJς +2κ+ς ε2ναι να αναπαρ@γει τ+ κε2µεν+, Pτσι Jπως τ+ PR+υµε στις δισκPτες
µας, αντ2 να στ+ιRει+θετε2 και να συνθPτει τ+ DιDλ2+.

Oι στJR+ι µας για τ+ @µεσ+ µPλλ+ν ε2ναι να µειOσ+υµε τ+ν RρJν+ σ,νταKης
τ+υ ΛεKικ+, µας και να αυKIσ+υµε την αKι+πιστ2α και την παραγωγικJτητ@
τ+υ. Aλλ@, +υσιαστικ@, αυτJ στ+ +π+2+ στ+Rε,+υµε ε2ναι τ+ MιλJδ+K+ αυτJ πρJ-
γραµµα να θPσει τα θεµPλια της λεKικ+γραM2ας τ+υ µPλλ+ντ+ς, καθOς πιστε,-
+υµε Jτι απ+τελε2 επ2τευγµα JRι µJν+ στ+ν ROρ+ της αρRα2ας ελληνικIς λεKικ+-
γραM2ας αλλ@ και στ+ν ROρ+ των δ2γλωσσων λεKικOν I των λεKικOν συγγραMP-
ων εν γPνει.

TPλ+ς, Pνα @λλ+ σηµαντικJ Pργ+ π+υ PR+υµε αναλ@Dει ε2ναι η διJρθωση και
η επανPκδ+ση των πρOτων τJµων τ+υ ΛεKικ+,. Eισαγ@γαµε τ+ν 1+ τJµ+ στ+ν
υπ+λ+γιστI και ετ+ιµ@X+υµε µια νPα Pκδ+σI τ+υ µε τη D+Iθεια κ@π+ιων συνερ-
γατOν µας, ιδια2τερα τ+υ J.A. Berenguer. Eλπ2X+υµε να δηµ+σιε,σ+υµε αυτI τη
νPα Pκδ+ση –π+υ θα ε2ναι περ2π+υ 30% µεγαλ,τερη απJ την πρ+ηγ+,µενη– σε
Pνα RρJν+. Eυελπιστ+,µε Jτι θα γ2νει τ+ 2δι+ και µε τ+ν δε,τερ+ τJµ+.

Mετ01ραση ΑΣΠΑ XΑΤFΗ∆ΑΚΗ

74 ELVIRA GANGUTIA

74



BιDλι+γραMικPς αναM+ρPς

ADRADOS, F.R. & D. LARA. 1995. El vocabulario técnico en el DGE. Στ+ Seminario sui lessici
(Πρακτικ@ Συνεδρ2+υ, Messina 1995).

ADRADOS, F.R. & J.R. SOMOLINOS. 1992. The Diccionario Griego-Español and Byzantine Lexi-
cography. Jahrbuch für Österreichische Byzantinistik 42: 1-11.

––––. 1997. El volumen V del DGE. Museum Criticum 30-31: 301-317.

ADRADOS, F.R. et al. 1977. Introducción a la lexicografía griega. Madrid: Instituto Antonio Nebrija.

BONED, P. 1998. Repertorio bibliográfico de la lexocografía griega. Madrid: Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas.

JORRO, A. 1994. Diccionario micénico. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas.

LARA, D. 1997. Iniciación a la lexicografía griega. Colección Instrumenta Studiorum.

RIESENFELD, H. 1954. Repertorium lexicographicum graecum. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

75T√ DICCIONARIO GRIEGO-ESPAÑOL: ∏ ¶∞ƒ√À™∞ ∫∞∆∞™∆∞™∏ ∆√À

75


