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Υ πJ την επ+πτε2α τ+υ Iνστιτ+,τ+υ Nε+ελληνικOν Σπ+υδOν (Iδρ,µατ+ς Mα-
νJλη TριανταMυλλ2δη) τ+υ Aριστ+τελε2+υ Πανεπιστηµ2+υ Θεσσαλ+ν2κης

συντ@σσεται1 τ+ Λε ικ! της N�ας Eλληνικ�ς Γλ�σσας. ΠρJκειται για Pνα γλωσ-
σικJ λεKικJ π+υ Mιλ+δ+Kε2 να δOσει τη σ,γRρ+νη νε+ελληνικI γλOσσα Jπως µι-
λιPται απJ τ+ν µPσ+ Nε+Pλληνα, Jπως γρ@Mεται απJ τη νε+ελληνικI πεX+γρα-
M2α, τ+ν ηµερIσι+ και τ+ν περι+δικJ Τ,π+, Jπως ακ+,γεται απJ τ+ ραδιJMων+
και την τηλεJραση. Θα PRει RαρακτIρα περιγραMικJ, αναγκαστικ@ Jµως θα ε2-
ναι ως Pνα σηµε2+ ρυθµιστικJ και θα παρPRει τις πρ+ϋπ+θPσεις για µια ευρ,τε-
ρη και συστηµατικJτερη λεKικ+γραMικI απ+τ,πωση της ελληνικIς γλOσσας.

T+ ΛεKικJ απευθ,νεται πρOτα-πρOτα στ+υς Tλληνες µαθητPς και καθη-
γητPς τ+υ Γυµνασ2+υ και τ+υ Λυκε2+υ, στ+υς Tλληνες M+ιτητPς, στ+υς KPν+υς
π+υ µαθα2ν+υν ελληνικ@ και Dρ2σκ+νται σε κ@πως πρ+RωρηµPν+ στ@δι+ και
στ+υς δασκ@λ+υς της νPας ελληνικIς ως KPνης γλOσσαςZ Jπως, Jµως, επιδιO-
κει να διδ@Kει τη λειτ+υργ2α και τη RρIση της γλOσσας στα π+ικ2λα επ2πεδα
λJγ+υ και σε Jλ+υς τ+υς τ+µε2ς της κ+ινωνικIς XωIς, απευθ,νεται και στ+ ευ-
ρ,τερ+ µ+ρMωµPν+ κ+ινJ.

1. ∆√ §∏ªª∞∆√§√°π√

ΛPKεις π+υ η RρIση τ+υς ε2ναι αυστηρ@ περι+ρισµPνη και ειδικI δεν περιλαµD@-
ν+νται στ+ ΛεKικJ, γιατ2 τ+ ΛεKικJ δεν Mιλ+δ+Kε2 να γ2νει «θησαυρJς» της νε+-
ελληνικIς. Στ+ ληµµατ+λJγι+, εκτJς απJ τις λPKεις π+υ Dρ2σκ+νται στ+ν πυρIνα
της νPας ελληνικIς, περιλαµD@ν+νται: Jλες +ι γραµµατικPς λPKεις, πρ+θIµατα
και επιθIµατα, α′ και D′ συνθετικ@. AπJ τ+υς επιστηµ+νικ+,ς Jρ+υς +ι πι+ κ+ιν+2,
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π+υ ε2ναι γνωστ+2 απJ τις εMηµερ2δες, τα περι+δικ@ και τα εκλαϊκευτικ@ @ρθρα,
καθOς και +ι Jρ+ι π+υ ε2ναι κ+ιν+2 σε δ,+ I σε περισσJτερες επιστIµες. AπJ τις
λPKεις π+υ Rρησιµ+π+ι+,νται στη λ+γ+τεRν2α, αυτPς π+υ PR+υν περ@σει στ+ν κ+ι-
νJ γραπτJ I πρ+M+ρικJ λJγ+. AπJ τ+υς νε+λ+γισµ+,ς και τα δ@νεια µJν+ν Jσα
PR+υν ευρ,τερη RρIση. Στ+ ληµµατ+λJγι+ περιλαµD@ν+νται, ακJµη, λPKεις ιστ+-
ρικ+, λεKιλ+γ2+υ, λPKεις παρωRηµPν+υ λεKιλ+γ2+υ, απJ τις λPKεις της µ@γκικης
γλOσσας καθOς και τις Rυδα2ες +ι πι+ κ+ινPς, επ2θετα παρ@γωγα απJ κ,ρια +νJ-
µατα, +ν+µατ+π+ι2ες, λPKεις της µεταγλOσσας τ+υ ΛεKικ+,. Απ+κλε2+νται +ι ιδιω-
µατικPς λPKεις και διαλεκτικ+2 τ,π+ι λPKεων της κ+ινIς, καθOς και λPKεις αρRα2-
ες (JRι Jµως και αρRαϊστικ+2 τ,π+ι I εκMρ@σεις π+υ Rρησιµ+π+ι+,νται και σI-
µερα στ+ν λJγ+). AπJ τις ιδιωµατικPς γ2ν+νται λIµµατα +ι π+λ, γνωστPς και κα-
ταRωρ2X+νται στ+ ΛεKικJ µε την PνδειKη «λαϊκJτρ+πες».

T+ ΛεKικJ περιλαµD@νει περ2π+υ 50.000 λIµµατα και θα ε2ναι επ2τ+µ+.
Για να µπ+ρε2 + RρIστης να τ+ συµD+υλε,εται µPσα σε σ,ντ+µ+ RρJν+, υι+-

θετIθηκε η αλMαDητικI κατ@ταKη των ληµµ@των. ΩστJσ+, η αρRI αυτI παρα-
Dα2νεται, για λJγ+υς +ικ+ν+µ2ας ROρ+υ, µJν+ για τα υπ+κ+ριστικ@, τα µεγεθυ-
ντικ@ και τα επιρρIµατα απJ επ2θετα, π+υ σηµασι+λ+γικ@ ελ@Rιστα διαM+ρ+-
π+ι+,νται απJ την πρωτJτυπη λPKη στην +π+2α υπ@γ+νται. Φυσικ@, απ+τελ+,ν
Rωριστ@ λIµµατα Jσα απJ τα παρ@γωγα αυτ@ διαM+ρ+π+ι+,νται σηµασι+λ+γι-
κ@ απJ την πρωτJτυπη λPKη. E2ναι ευνJητ+ Jτι αυτ@ ισR,+υν µJν+ για τα υπ+-
κ+ριστικ@ και τα µεγεθυντικ@ π+υ δεν PRασαν την υπ+κ+ριστικI I µεγεθυντικI
τ+υς σηµασ2α. Για τ+υς 2δι+υς λJγ+υς και στις 2διες περιπτOσεις π+λλ@ +υσια-
στικ+π+ιηµPνα επ2θετα δεν απ+τελ+,ν Rωριστ@ λIµµατα.

Mια απJ τις πρωτ+τυπ2ες τ+υ ΛεKικ+, ε2ναι Jτι εMαρµJXει τη µPθ+δ+ της
+µ+ηR2ας, εκε2 π+υ τα παλαιJτερα λεKικ@ Rρησιµ+π+ι+,ν τη µPθ+δ+ της π+λυ-
σηµ2ας, δηλαδI διασπ@ Pνα λIµµα, π+λ,σηµ+ κατ@ τα @λλα λεKικ@, σε δ,+ I σε
περισσJτερα λIµµατα. H δι@σπαση αυτI εMαρµJXεται στις ακJλ+υθες περι-
πτOσεις: (α) Jταν δ,+ I περισσJτερα λIµµατα +µJηRα και +µJγραMα PR+υν δια-
M+ρετικI ετυµ+λ+γ2α, (D) Jταν διαMPρ+υν µ+ρM+λ+γικ@, και (γ) Jταν PR+υν εντε-
λOς διαM+ρετικI σηµασ2α.

Στα διπλJµ+ρMα λIµµατα + κ+ινJτερ+ς τ,π+ς θα απ+τελε2 τ+ DασικJ λIµµαZ
εκε2, Jµως, θα αναMPρ+νται και +ι @λλ+ι τ,π+ι, +ι +π+2+ι θα υπ@ρR+υν στην αλ-
MαDητικI τ+υς σειρ@ µε παραπ+µπI στ+ DασικJ λIµµα.

2.  ∂™ø∆∂ƒπ∫∏ ¢√ª∏ ∆√À ∞ƒ£ƒ√À. ∆√ §∏ªª∞

Kαν+νικI µ+ρMI τ+υ λIµµατ+ς θεωρ+,µε: για τα +υσιαστικ@ την +ν+µαστικI
ενικ+,, για τα επ2θετα την +ν+µαστικI ενικ+, και στα τρ2α γPνη στ+ν θετικJ
DαθµJ, για τις αντωνυµ2ες και τα αριθµητικ@ την +ν+µαστικI ενικ+, και στα
τρ2α γPνη, για τα ρIµατα τ+ α′ ενικJ πρJσωπ+ τ+υ ενεργητικ+, (I παθητικ+,)
ενεστOτα. H αρRI αυτI παραDα2νεται µJν+ σε ειδικPς περιπτOσεις, Jπως ε2ναι
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τα pluralia tantum, τα απ+θετικ@ ρIµατα I κ@π+ια τριτ+πρJσωπα ρIµατα.
T+ +υσιαστικJ πρ+σδι+ρ2Xεται απJ τ+ @ρθρ+ τ+υZ τ+ αντ2στ+ιR+ θηλυκJ τ+υ,

Jταν υπ@ρRει, σηµειOνεται δ2πλα.
Στα επ2θετα, στα αριθµητικ@ και στις αντωνυµ2ες γρ@Mεται +λJκληρ+ς + τ,-

π+ς τ+υ αρσενικ+,, ενO απJ τα @λλα γPνη µJν+ν τ+ τµIµα της λPKης π+υ αλλ@-
Xει και συµπ2πτει συνIθως µε την κατ@ληKη.

Στα ρIµατα δ2νεται, εMJσ+ν υπ@ρRει, και + ασυνα2ρετ+ς τ,π+ς σε -0ω.
AµPσως µετ@ τ+ λIµµα σηµειOνεται η MωνητικI µεταγραMI µε D@ση τ+ διε-

θνPς MωνητικJ αλM@Dητ+ (Principles of the International Phonetic Association
1949) πρ+σαρµ+σµPν+ στα νPα ελληνικ@. EπειδI δεν PR+υν πρ+ηγηθε2 ειδικPς µε-
λPτες π+υ να µας δ2ν+υν µε στατιστικ@ στ+ιRε2α τη συν2Xηση I την πρ+M+ρ@
των δ@νειων λPKεων, για τη συν2Xηση απ+Mασ2στηκε να πρ+τιµηθε2 η ασυν2Xητη
πρ+M+ρ@ στ+υς λJγι+υς τ,π+υς, π+υ λPγ+νται συνιXηµPν+ι αλλ@ και ασυν2Xητ+ι,
π.R. δι0θεση [δiaθesi] και JRι [δjaθesi]. Για τα δ@νεια θα πρ+τιµηθε2 η πρ+M+ρ@
π+υ Dρ2σκεται κ+ντ@ στ+ν KPν+ τ,π+, εMJσ+ν DPDαια λPγεται πραγµατικ@ και µε
κ@π+ια συRνJτητα, π.R. σαµπ0νια [sampaña].

Oι αριθµ+2 π+υ ακ+λ+υθ+,ν τη MωνητικI µεταγραMI των κλιτOν λPKεων
παραπPµπ+υν σε π2νακες κλιτικOν παραδειγµ@των. T,π+ι π+υ δεν καλ,πτ+-
νται απJ αυτ+,ς δ2ν+νται µε πλ@για στ+ιRε2α µPσα στ+ 2δι+ τ+ λIµµα.

AπJ τα δι@M+ρα ε2δη +ρισµ+, π+υ υπ@ρR+υν γενικ@, απ+Mε,γ+υµε τ+ν +ρι-
σµJ µε λJγι+ συνOνυµ+, τ+ν ετυµ+λ+γικJ +ρισµJ, τ+ν +ρισµJ µε λPKεις συγγενι-
κPς µε τ+ λIµµα και τ+ν εγκυκλ+παιδικJ +ρισµJ. Πρ+τιµ+,µε τ+ν +ρισµJ µε D@-
ση τα διακριτικ@ Rαρακτηριστικ@ και τ+ συντακτικJ σRIµα, Jταν αυτJ +δηγε2 σε
διαM+ρ+π+2ηση της σηµασ2αςZ περ2πτωση µεταDατικOν και αµετ@Dατων ρηµ@-
των. AκJµη, ε2ναι δυνατJν Pνα λIµµα να µην +ριστε2 µε συνOνυµη περ2Mραση,
αλλ@ µε ερµIνευµα σε µεταγλOσσα. Tα ερµηνε,µατα αυτ@ ε2ναι συRν@ σε πρ+-
θIµατα, επιθIµατα, α′ και D′ συνθετικ@, σε Mρ@σεις και εκMρ@σεις, σε γραµµα-
τικPς λPKεις και αλλ+,, π.R. �λι	ς µε δ!ντια, ‘για Rειµωνι@τικη ηλιJλ+υστη αλλ@
παγερI µPρα’. Oι λPKεις τ+υ +ρισµ+, καταD@λλεται πρ+σπ@θεια να ε2ναι Jσ+ τ+
δυνατJν κ+ινPς και συRνPς και, +πωσδIπ+τε, υπ@ρR+υν ως λIµµατα στ+ ΛεKικJ.

H ιστ+ρικI σειρ@ των σηµασιOν δεν απ+τελε2 δεσµευτικJ κριτIρι+ για την
κατ@ταKI τ+υς. ∆2νεται πρ+τεραιJτητα στ+ γενικJ σε σRPση µε τ+ ειδικJ, στην
κυρι+λεK2α σε σRPση µε τη µεταM+ρ@, στ+ συRνJτερ+ στη RρIση σε σRPση µε τ+
λιγJτερ+ συRνJ I τ+ σπ@νι+. ∆εν πρPπει εδO να παραDλPπεται τ+ π+σ+στJ της
υπ+κειµενικJτητας.

Tα συνOνυµα δ2ν+νται, κατ@ κανJνα, µετ@ τ+ν +ρισµJ. ΣυνOνυµα µιας ειδικIς
RρIσης µπα2ν+υν µετ@ τ+ παρ@δειγµα και ε2ναι στην 2δια πτOση µε τη λPKη τ+υ πα-
ραδε2γµατ+ς την +π+2α σR+λι@X+υµε. Ως συνOνυµ+ µπ+ρε2 να δ+θε2 και συνOνυµη
Mρ@ση. EπειδI τ+ ΛεKικJ δεν ε2ναι Pνα ειδικJ λεKικJ συνων,µων, για λJγ+υς +ι-
κ+ν+µ2ας δ2ν+νται µJν+ν τα πλησιPστερα συνOνυµα.T+ συνOνυµ+ ενJς λIµµατ+ς,
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Jταν ε2ναι π+λ,σηµ+, συν+δε,εται απJ τ+ν αριθµJ της σηµασι+λ+γικIς αν@λυσης
π+υ PRει στ+ δικJ τ+υ λIµµα. H PνδειKη πρB., ‘παρ@Dαλε’, Rρησιµ+π+ιε2ται για τα
απ+µακρυσµPνα συνOνυµα π+υ PR+υµε λJγ+ να τα αναMPρ+υµε, για να τα συ-
γκρ2ν+υµε και να τα διαM+ρ+π+ιIσ+υµε. Mε µεγαλ,τερη ακJµη +ικ+ν+µ2α δ2ν+νται
τα αντ2θετα. Παραλε2π+νται τα αντ2θετα, Jταν αναMPρ+νται στ+ν +ρισµJ. AκJµη,
Jπως και στα συνOνυµα, Pνα αντ2θετ+ µπ+ρε2 να δ+θε2 και µετ@ τ+ παρ@δειγµα.

Tα παραδε2γµατα θα ε2ναι τJσα Jσα Rρει@Xεται, για να επιDεDαιωθε2 και να
καταδειRτε2 η σηµασ2α, η RρIση και η σ,νταKη τ+υ λIµµατ+ς. KαταD@λλεται
πρ+σπ@θεια να ε2ναι σ,ντ+µα και σαMI, να αντιπρ+σωπε,+υν –κατ@ τ+ δυνατJ–
διαM+ρετικ+,ς γραµµατικ+,ς τ,π+υς και συντακτικPς δ+µPς, αλλ@ να µην επι-
καλ,πτ+νται σηµασι+λ+γικ@ µεταK, τ+υς. Oι πηγPς απJ Jπ+υ αντλ+,νται τα
παραδε2γµατα ε2ναι: η λ+γ+τεRν2α2 (τα παραδε2γµατα απJ συγγραMε2ς παρατ2-
θενται αυτ+,σια Rωρ2ς τ+ Jν+µα τ+υ συγγραMPα, εMJσ+ν ε2ναι σ,ντ+µα και πε-
ριεκτικ@, διαM+ρετικ@ διασκευ@X+νται), + Τ,π+ς (εMηµερ2δες, περι+δικ@, εκλαϊ-
κευτικPς και επιστηµ+νικPς εκδJσεις), η τηλεJραση, τ+ ραδιJMων+ και, τPλ+ς, +
συντ@κτης. T+ παρ@δειγµα τ+υ λεKικ+γρ@M+υ PRει π+λλ@ πλε+νεκτIµατα: ανα-
MPρεται στη σ,γRρ+νη γλωσσικI πραγµατικJτητα, µπ+ρε2 να ε2ναι κ+ινJτατ+,
Rωρ2ς να καταντ@ γελ+2+Z Pνα τPτ+ι+ παρ@δειγµα, DPDαια, αυK@νει τ+ π+σ+στJ
της υπ+κειµενικJτητας στ+ ΛεKικJ.

dστερα απJ κ@θε σηµασ2α καταRωρ2X+νται +ι αντ2στ+ιRες ιδιJσηµες Mρ@-
σεις (Mρ@σεις, εκMρ@σεις, γνωµικ@, παρ+ιµ2ες). Oι Mρ@σεις ερµηνε,+νται π@-
ντ+τε και σηµειOνεται αστερ2σκ+ς σε περιπτOσεις π+υ παραπPµπεται + ανα-
γνOστης να Dρει την αν@λυση µιας Mρ@σης σε Pνα @λλ+ λIµµα. Oι παρ+ιµ2ες
αναγρ@M+νται, µJν+ν Jταν ε2ναι π+λ, κ+ινPς I Jταν εKυπηρετ+,ν τη σηµασι+-
λ+γικI κατανJηση τ+υ λIµµατ+ς.

Πριν απJ τ+ν +ρισµJ και µPσα σε παρPνθεση δ2ν+νται +ι σηµασι+λ+γικ+2
Rαρακτηρισµ+2, µετα1	ρ0, επ�κταση, π+υ αιτι+λ+γ+,ν την κατ@ταKη και πρ+σ-
δι+ρ2X+υν τη σηµασι+λ+γικI παραγωγI. Eπ2σης, δ2ν+νται πληρ+M+ρ2ες σRετι-
κPς µε τ+ RρηστικJ επ2πεδ+ της λPKης I της σηµασ2αςZ δηλOνεται, δηλαδI, αν µια
RρIση ε2ναι σπ@νια, αν ανIκει σε κ@π+ια επιστIµη, τPRνη, επ@γγελµα, αν λPγεται
στην +ικε2α γλOσσα (της MιλικIς συναναστρ+MIς), αν λPγεται στη µ@γκικη, αν
ε2ναι απJ τις λ+γ+τεRνικPς, τις παρωRηµPνες I τις ευρ,τερα γνωστPς διαλεκτικPς,
αν λPγεται για πρJσωπ+ I για πρ@γµα, για PµψυR+ I για @ψυR+.

Στ+ ετυµ+λ+γικJ µPρ+ς, τ+ +π+2+ συνPταKε + καθηγητIς E. Πετρ+,νιας, δ2-
νεται η ιστ+ρ2α των λPKεων τJσ+ απJ µ+ρM+λ+γικI Jσ+ και απJ σηµασι+λ+γικI
@π+ψη, και, σε ειδικPς περιπτOσεις, απJ Mων+λ+γικI. ∆ιασαMην2Xεται αν η λPKη
πρωτ+δηµι+υργIθηκε στα αρRα2α ελληνικ@, στην ελληνιστικI περ2+δ+, στα µε-

94 A¡∞™∆∞™π∞ T∑πµ∞¡√¶√À§√À

2. O αε2µνηστ+ς καθηγητIς Λ2ν+ς Π+λ2της R@ρισε στ+ Iνστιτ+,τ+ τ+ ανεπεKPργαστ+ υλικJ π+υ συ-
γκρ+τIθηκε απJ την απ+δελτ2ωση κειµPνων της νε+ελληνικIς λ+γ+τεRν2ας (απJ τ+ν 18+ Pως τ+
πρOτ+ µισJ τ+υ 20+, αι.).

94



σαιωνικ@ ελληνικ@, αν ε2ναι δ@νει+ στα µεσαιωνικ@ I στα νPα ελληνικ@ I αν ε2-
ναι νPα λαϊκI δηµι+υργ2αZ στην τελευτα2α περ2πτωση δεν δ2νεται Rαρακτηρι-
σµJς. Eπ2σης, καθ+ρ2Xεται αν η λPKη δηµι+υργIθηκε µPσα στη νεJτερη λJγια
παρ@δ+ση µε D@ση παλαιJτερα πρJτυπα I πρJκειται για λJγι+ δανεισµJ απJ
παλαιJτερες περιJδ+υς της γλOσσας (εσωτερικJς δανεισµJς). ∆2νεται η ετυµ+-
λ+γικI ιστ+ρ2α των λPKεων π+υ πρ+Iλθαν απJ KPνες γλOσσες ε2τε µPσω της λαϊ-
κIς ε2τε µPσω της λJγιας παρ@δ+σης. Xαρακτηρ2X+νται +ι επιστηµ+νικ+2 και +ι
τεRνικ+2 Jρ+ι π+υ δεν υπIρRαν στην αρRαιJτητα, αλλ@ δηµι+υργIθηκαν απJ
KPν+υς επιστIµ+νες µε D@ση αρRα2α ελληνικ@ γλωσσικ@ στ+ιRε2α I συνδυασµJ
αρRα2ων ελληνικOν και λατινικOν, και π+υ απJ τις νεJτερες KPνες γλOσσες I
απJ τη διεθνI επιστηµ+νικI +ρ+λ+γ2α PρR+νται σIµερα στα νPα ελληνικ@.

^µεσ+ς στJR+ς µας ε2ναι να +λ+κληρOσ+υµε την πρOτη µ+ρMI τ+υ ΛεKικ+,.
AµPσως µετ@ την Pκδ+σI τ+υ θα συνεRιστε2 η εργασ2α Dελτ2ωσης και ανανPωσIς
τ+υ, Jπως αν@λ+γα συµDα2νει µε τ+υς λεKικ+γραMικ+,ς +2κ+υς Jλ+υ τ+υ κJσµ+υ.
AπJ κει και πPρα, και τ+ 2δι+ τ+ DασικJ λεKικJ θα Rρειαστε2 αµPσως αναθεOρηση,
π+υ θα +δηγIσει σε DελτιωµPνη δε,τερη Pκδ+ση, και νPα λεKικ@ µπ+ρ+,ν να ετ+ι-
µαστ+,ν µε D@ση τ+ αρRικJ, π.R. Pνα µικρJ λεKικJ για τ+ δηµ+τικJ σR+λε2+, ειδικ@
λεKικ@ σε συνεργασ2α µε επιστIµ+νες και τεRνικ+,ς ειδικ+,ς σε π+ικ2λ+υς τ+µε2ς
της ανθρOπινης γνOσης, λεKικJ καταλIKεων, MωνητικIς, εικ+νJγραπτ+ κ.@.

Για τη σηµασ2α π+υ PRει η συγγραMI και η Pκδ+ση ενJς επιστηµ+νικ+,, συ-
γκρ+τηµPν+υ λεKικ+, της νPας ελληνικIς δεν Rρει@Xεται, 2σως, να πει κανε2ς
π+λλ@. T+ @πλωµα της δηµ+τικIς σε Jλ+υς πλP+ν τ+υς τ+µε2ς της νε+ελληνικIς
XωIς τ+ καθιστ@ τελε2ως απαρα2τητ+ JRι µJν+ για την εκπα2δευση, αλλ@ και
για +λJκληρη την ελληνικI κ+ινων2α. H τερ@στια τεRν+λ+γικI πρJ+δ+ς σε Jλ+υς
τ+υς τ+µε2ς της ανθρOπινης δραστηριJτητας, σε +λJκληρ+ τ+ν κJσµ+, δηµι+υρ-
γε2 καθηµεριν@ και νP+υς επιστηµ+νικ+,ς Jρ+υς και νPες εκMρ@σεις, π+υ λε2-
π+υν (παγκ+σµ2ως, µ@λιστα) απJ τα υπ@ρR+ντα λεKικ@.

TελειOν+ντας, θα θPλαµε να ευRαριστIσ+υµε Jλα τα µPλη τ+υ ∆ι+ικητικ+,
ΣυµD+υλ2+υ τ+υ Iνστιτ+,τ+υ για την αµPριστη συµπαρ@στασI τ+υς, τ+ν πρJεδρ+
καθηγητI Γ. Παρ@σ+γλ+υ για τ+ν RρJν+ π+υ αMιερOνει σε κ@θε πρJDληµα π+υ
ανακ,πτει, ιδ2ως τOρα π+υ DρισκJµαστε στην τελικI M@ση τ+υ τυπ+γραMε2+υ,
τ+ν διευθυντI K. Πρ+κJDα, και, DPDαια, να τ+ν2σ+υµε την +υσιαστικI συµD+λI
της τριµελ+,ς επιτρ+πIς απJ τ+υς καθηγητPς της Φιλ+σ+MικIς ΣR+λIς τ+υ Πα-
νεπιστηµ2+υ Θεσσαλ+ν2κης, ∆. Λυπ+υρλI, M. Σετ@τ+ και K. Tσαντσ@ν+γλ+υ, η
+π+2α επ+πτε,ει τ+ ΛεKικJ και συνεργ@Xεται τακτικ@ µε την +µ@δα τ+υ ΛεKικ+,
για την επ2λυση πρ+Dληµ@των και τη λIψη κατευθυντIριων απ+M@σεων.
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