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Η παρ+,σα εισIγηση αM+ρ@ Pνα ερευνητικJ πρJγραµµα π+υ Dρ2σκεται ακJ-
µη σε πρ+καταρκτικJ στ@δι+, γεγ+νJς π+υ επιD@λλει την αναM+ρ@ σε γενι-

κPς µJν+ γραµµPς στην ως τOρα π+ρε2α τ+υ, στ+υς στJR+υς, στη σηµασ2α, στ+
περιεRJµεν+ και στην τεRνικI τ+υ υπ+στIριKη.

ΑπJ τ+ν �κτODρι+ τ+υ 1996 –RρJν+ PναρKης υλ+π+2ησης τ+υ πρ+γρ@µµατ+ς
µε µια π+λλ@ υπ+σRJµενη πρ+καταρκτικI M@ση– ως σIµερα, τ+ πρJγραµµα γνO-
ρισε δι@M+ρες M@σεις, λJγω πρ+Dληµ@των τεRνικIς και +ικ+ν+µικIς M,σης, π+υ
αντιµετωπ2σαµε στ+ δι@στηµα αυτJ. Στ+ πλα2σι+ της πρ+καταρκτικIς εκε2νης M@-
σης, η συν@δελM+ς M. Janssen κι εγO, σε συνεργασ2α µε τ+ν συντ+νιστI τ+υ πρ+-
γρ@µµατ+ς A.F. van Gemert, θPσαµε τ+υς ερευνητικ+,ς στJR+υς, καταρτ2σαµε
µεγ@λ+ µPρ+ς της µακρ+δ+µIς, διαγρ@ψαµε τ+ περιεRJµεν+ των γλωσσικOν επι-
πPδων των ληµµ@των π+υ θα επεKεργαστ+,µε, µελετIσαµε Dασικ@ στ+ιRε2α της µι-
κρ+δ+µIς, µPσω δηµι+υργ2ας µ+ντPλων ληµµ@των αν@ γραµµατικI κατηγ+ρ2α,
και δ+κιµ@σαµε πειραµατικ@ τις διαθPσιµες τεRνικPς δυνατJτητες.1

Απρ+σδJκητες, Jµως, επιπλ+κPς, π+υ παρ+υσι@στηκαν ως πρ+ς την ηλεκτρ+-
νικI υπ+στIριKη και τη Rρηµατ+δJτηση, επPDαλαν µια επτ@µηνη περ2+δ+ στασι-
µJτητας, για να εKευρεθ+,ν ικαν+π+ιητικPς λ,σεις. Τη στασιµJτητα ακ+λ+,θησε
µια περ2+δ+ς Pντ+νων XυµOσεων, για να καταλIK+υµε την 1η Ν+εµDρ2+υ 1997 στην
PναρKη δε,τερης πρ+καταρκτικIς M@σης, π+υ διαρκε2 ως την 1η Ιαν+υαρ2+υ 1998,
ηµερ+µην2α επ2σηµης και +υσιαστικIς PναρKης τ+υ πρ+γρ@µµατ+ς.

Τ+ ερευνητικJ αυτJ πρJγραµµα, π+υ αναµPνεται να +λ+κληρωθε2 τ+ν Ι+,νι+
τ+υ 2001, υλ+π+ιε2ται µε πρωτ+D+υλ2α τ+υ ΤµIµατ+ς Νε+ελληνικIς Φιλ+λ+γ2ας
τ+υ Πανεπιστηµ2+υ τ+υ ^µστερνταµ και ειδικ@ τ+υ νυν καθηγητI A.F. van
Gemert, και µε την επιστηµ+νικI συνεργασ2α τ+υ ΚPντρ+υ ΕλληνικIς ΓλOσσας,
αKι+π+ιOντας την εµπειρ2α π+υ PRει απ+κτηθε2 τα τελευτα2α RρJνια στ+ν τ+µPα

1. Τ+ λ+γισµικJ εισαγωγIς ληµµ@των στη γλOσσα-πηγI και στη γλOσσα-στJR+, π+υ διαθPταµε, λεγJταν
Dict-Edit. Ε2Rε σRεδιαστε2 για υπ+λ+γιστI Macintosh στις αρRPς της δεκαετ2ας τ+υ 1990, ειδικ@ για τις
αν@γκες ενJς ελλην+-+λλανδικ+, λεKικ+,, απJ τ+ ΚPντρ+ Πληρ+M+ρικIς της Φιλ+σ+MικIς ΣR+λIς
τ+υ Πανεπιστηµ2+υ τ+υ ^µστερνταµ. Η λειτ+υργ2α τ+υ απ+δε2Rτηκε εκ των υστPρων πρ+DληµατικI,
και η δυνατJτητα αυτJµατης αντιστρ+MIς των δεδ+µPνων, π+υ ε2Rαν εισαRθε2, αµM2D+λη.
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της λεKικ+γραM2ας, µPσα στ+ν 2δι+ πανεπιστηµιακJ ROρ+.2 Επιδ+τε2ται, κατ@
κ,ρι+ λJγ+, απJ την Tνωση �λλανδικIς ΓλOσσας (Nederlandse Taalunie) και
ειδικJτερα απJ την Επιτρ+πI ΛεKικ+γραMικOν ΠJρων Μετ@Mρασης (Commis-
sie voor Lexicografische Vertaalvoorzieningen, CLVV), µε επικεMαλIς τ+ν κα-
θηγητI W. Martin, και, κατ@ δε,τερ+ λJγ+, απJ τη Φιλ+σ+MικI ΣR+λI τ+υ Πα-
νεπιστηµ2+υ τ+υ ^µστερνταµ. Yπ@ρRει, επ2σης, +ικ+ν+µικI αρωγI και απJ ελ-
ληνικIς πλευρ@ς (απJ τ+ ΚPντρ+ ΕλληνικIς ΓλOσσας, υπJ µ+ρMIν επιστηµ+νι-
κIς συνεργασ2ας, και απJ @λλ+υς M+ρε2ς).

ΑρRικ@, τ+ πρJγραµµα ε2Rε ως στJR+ να απ+τελPσει συνPRεια της πρ+σπ@-
θειας π+υ Kεκ2νησε τ+ 1988 + OλλανδJς ελληνιστIς M. van Pinxteren, σε συνερ-
γασ2α µε τη Φιλ+σ+MικI ΣR+λI, για να συνταRθ+,ν δ,+ λεKικ@, ελλην+-+λλαν-
δικJ και +λλανδ+-ελληνικJ, 50.000 ληµµ@των. ΤOρα, + αρRικJς αυτJς στJR+ς
PRει απJ τη µια πλευρ@ διευρυνθε2 και απJ την @λλη περι+ριστε2: περιλαµD@νει,
καταρRIν, τη δηµι+υργ2α ηλεκτρ+νικIς D@σης δεδ+µPνων της ελληνικIς και της
+λλανδικIς γλOσσας και, κατ@ δε,τερ+ν, τη σ,νταKη δ,+ δ2γλωσσων ερµηνευ-
τικOν λεKικOν π+υ, µε 40.000 λIµµατα τ+ καθPνα, παρµPνα απJ τη D@ση δεδ+-
µPνων, θα εKυπηρετ+,ν τις αν@γκες στ+ν τ+µPα της µετ@Mρασης τJσ+ τ+υ
Oλλανδ+,/Φλαµανδ+, Jσ+ και τ+υ Tλληνα RρIστη.

Για να επιτευRθε2 η ταυτJRρ+νη RρIση των ληµµ@των και απJ τ+υς δ,+ RρI-
στες, για να ε2ναι, δηλαδI, τα λεKικ@ διπλIς κατε,θυνσης (bidirectional), επιλP-
Kαµε ως µεταγλOσσα τη διεθνI επιστηµ+νικI +ρ+λ+γ2α (αγγλ2X+υσα και λατιν2-
X+υσα), για να παρ@σR+υµε πληρ+M+ρ2ες σε µ+ρM+λ+γικJ και υM+λ+γικJ επ2-
πεδ+. Παρ@λληλα, σε περ2πτωση π+λυσηµ2ας στη γλOσσα-πηγI, δ2δ+νται επε-
KηγηµατικPς πληρ+M+ρ2ες για κ@θε σηµασ2α µJν+ στα ελληνικ@, αν αυτPς απευ-
θ,ν+νται στ+ν ελληνJMων+ RρIστη, I µJν+ στα +λλανδικ@, αν πρ++ρ2X+νται για
τη διευκJλυνση τ+υ +λλανδJMων+υ RρIστη.

Π+ι+ς ε2ναι Jµως αυτJς + +λλανδJMων+ς και + ελληνJMων+ς RρIστης των
λεKικOν; ΑπJ τη µια πλευρ@ πρJκειται για τ+ν OλλανδJ/ΦλαµανδJ µαθητI νε-
+ελληνικIς γλOσσας στη δευτερ+D@θµια εκπα2δευση,3 τ+ν ενIλικα µαθητI στα
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2. ΑυτI τη στιγµI Dρ2σκ+νται σε εKPλιKη στη Φιλ+σ+MικI ΣR+λI ακJµη +κτO λεKικ+γραMικ@ ερευ-
νητικ@ πρ+γρ@µµατα: σ,νταKη λεKικOν απJ και πρ+ς τα +λλανδικ@ και τις ακJλ+υθες γλOσσες: δα-
νικ@, π+λωνικ@, ρωσικ@, αραDικ@, ιταλικ@, κρ+ατικ@, λατινικ@ και ρ+υµανικ@.

3. Η πρ+Oθηση της διδασκαλ2ας των νPων ελληνικOν στη δευτερ+D@θµια +λλανδικI εκπα2δευση
εντ@σσεται στ+ πλα2σι+ της π+λιτικIς υπ+στIριKης των λιγJτερ+ διαδεδ+µPνων επ2σηµων γλωσσOν
των κρατOν-µελOν της ΕυρωπαϊκIς Tνωσης, η +π+2α υλ+π+ιε2ται, απJ τ+ 1989, µPσω τ+υ κ+ιν+τι-
κ+, πρ+γρ@µµατ+ς “Lingua” και, απJ τ+ 1995, µPσω τ+υ “Socrates”. ΠερισσJτερα στ+ιRε2α για τ+
τελευτα2+ πρJγραµµα Dλ. στ+ Official Journal of the European Communities 1995, Jπ+υ δηµ+σιε,ε-
ται η σRετικI απJMαση δηµι+υργ2ας τ+υ. T+ πρJγραµµα συµMωνε2, επ2σης, και µε τη γενικJτερη π+-
λιτικI τ+υ +λλανδικ+, υπ+υργε2+υ Παιδε2ας, τ+ +π+2+ µPσω ειδικOν επιτρ+πOν (Vakontwikkelgroep
Moderne Vreemde Talen και Commissie Vernieuwing Eindexamenprogramma’s Moderne Vreemde
Talen) στ+Rε,ει στην πρ+Oθηση JRι µJν+ των «µεγ@λων» σ,γRρ+νων ευρωπαϊκOν γλωσσOν, αλλ@
και των «µικρOν» (π.R. ρωσικOν, ισπανικOν, ιταλικOν), καθOς επ2σης και των γλωσσOν µει+ν+τικOν
+µ@δων (π.R. τ+υρκικOν και αραDικOν).



π+λυ@ριθµα νυRτεριν@ επιµ+ρMωτικ@ κPντρα,4 τ+ν M+ιτητI νε+ελληνικIς Mιλ+-
λ+γ2ας5 και τ+ν καθηγητI νε+ελληνικOν στη δευτερ+D@θµια και την τριτ+D@θµια
εκπα2δευση. ΑπJ την @λλη, πρJκειται για τ+ν Tλληνα M+ιτητI στην �λλανδ2α
και τ+ ΒPλγι+, και τ+ν καθηγητI στα σR+λε2α µητρικIς γλOσσας, πρωτ+D@θµιας
και δευτερ+D@θµιας εκπα2δευσης, στις 2διες ROρες. Και, Mυσικ@, δεν πρPπει να
παραλε2ψ+υµε εδO τ+ν µεταMραστI-διερµηνPα, εργαXJµεν+ σε +ργανισµ+,ς της
ΕυρωπαϊκIς Tνωσης, και τ+ν επιRειρηµατ2α, π+υ Rρησιµ+π+ι+,ν τις δυ+ αυτPς
γλOσσες ως εργαλε2+ δ+υλει@ς.

�ι γλωσσικPς αν@γκες των ατJµων αυτOν σε θPµατα µετ@Mρασης δεν κα-
λ,πτ+νται αυτI τη στιγµI επαρκOς, αM+, γ2νεται RρIση ε2τε µιας ενδι@µεσης
D+ηθητικIς γλOσσας (αγγλικOν, γαλλικOν, γερµανικOν)6 ε2τε των τριOν υπαρ-
RJντων ελλην+-+λλανδικOν και +λλανδ+-ελληνικOν λεKικOν,7 π+υ ε2ναι Jµως
πεπαλαιωµPνα I παρ+υσι@X+υν µεγ@λες ελλε2ψεις. Με δεδ+µPνη, µ@λιστα, την
ευρωπαϊκI εν+π+2ηση και την εν2σRυση των ελλην+-+λλανδικOν σRPσεων, τ+
κενJ π+υ δηµι+υργε2ται απJ την Pλλειψη ενJς απ+τελεσµατικ+, εργαλε2+υ µε-
τ@Mρασης καθ2σταται Jλ+ και µεγαλ,τερ+. Στην κ@λυψη αυτ+, τ+υ κεν+, Pγκει-
ται ακριDOς και η σηµασ2α τ+υ πρ+γρ@µµατ+ς, τ+ +π+2+ Mιλ+δ+Kε2 να πρ+σMP-
ρει Pνα επιστηµ+νικJ εργαλε2+, ικανJ να επιλ,σει τα τερ@στια µεταMραστικ@
πρ+DλIµατα π+υ ταλαν2X+υν RρJνια τOρα Jσ+υς ασR+λ+,νται µε τ+ γλωσσικJ
Xε,γ+ς +λλανδικ@-ελληνικ@ και αντ2στρ+Mα.

Για να εKασMαλ2σ+υµε την επιτυR2α τ+υ πρ+γρ@µµατ+ς, κιν+,µαστε πρ+ς
δ,+ κατευθ,νσεις:

1. σε επ2πεδ+ µακρ+δ+µIς επιδιOκ+υµε την κατ@ρτιση µιας, κατ@ τ+ δυνα-
τJν, πλIρ+υς και σ,γRρ+νης D@σης δεδ+µPνων, και 

2. σε επ2πεδ+ µικρ+δ+µIς στ+Rε,+υµε στην καταγραMI των ακJλ+υθων γλωσ-
σικOν επιπPδων: MωνητικIς, δηλαδI πρ+M+ρ@ς, +ρθ+γραM2ας, µ+ρM+λ+-
γ2ας, σ,νταKης, σηµασιOν, συνδυαστικJτητας (combinatorics) και ,M+υς.

Ως πρ+ς τη µακρ+δ+µI, θα Iθελα να επισηµ@νω Jτι στηρ2Xεται σε δ,+ @K+νες:
(α) στ+ ελληνικJ ληµµατ+λJγι+ π+υ συντ@Kαµε στην πρ+καταρκτικI M@ση ,στε-
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4. ΠρJκειται για τα Volksuniversiteiten, π+υ πρ+σMPρ+υν διδασκαλ2α της νε+ελληνικIς σε Jλα τα επ2-
πεδα εκµ@θησης, Pναντι RαµηλOν διδ@κτρων.

5. Νε+ελληνικI Mιλ+λ+γ2α και γλOσσα διδ@σκ+νται σε τPσσερα πανεπιστIµια στην �λλανδ2α και τ+
ΒPλγι+: στ+ XρJνινγκεν, τ+ ^µστερνταµ, την ΑµDPρσα και τις ΒρυKPλλες.

6. Κυρ2ως Rρησιµ+π+ι+,νται τα ακJλ+υθα λεKικ@ σε συνδυασµJ µε δ2γλωσσα +λλανδικIς: (i)
Stavropoulos r Hornby 1977, και (ii) Wendt 1995.

7. ΠρJκειται για: (i) van Dijk-Wittop Koning 19916. ΠεριPRει 3.000 λIµµατα και, παρJλα τα θετικ@ τ+υ
σηµε2α, δεν Kεπερν@ τ+ επ2πεδ+ ενJς Dασικ+, λεKιλ+γ2+υZ (ii) Imbrechts 1981 µε 17.000 λIµµαταZ
(iii) Imbrechts 1982 µε 20.000 λIµµατα, (iv) Lindenburg 1988 µε 35.000 λIµµατα, π+υ αντλ+,νται,
ως επ2 τ+ πλε2στ+ν, απJ Pργα νε+ελληνικIς λ+γ+τεRν2ας, γραµµPνα µPRρι τη δεκαετ2α τ+υ 1950.
Αναλυτικ@ για τα αρνητικ@ και θετικ@ σηµε2α των παραπ@νω λεKικOν Dλ. στ+ van Gemert 1996,
Jπ+υ παρ+υσι@X+νται λεπτ+µερOς Jλα τα λεKικ@ π+υ Rρησιµ+π+ι+,νται αυτI τη στιγµI, κατ@ την
εκµ@θηση της ελληνικIς γλOσσας απJ +λλανδJMων+υς, και αντ2στρ+Mα.



ρα απJ αντιπαραD+λI τριOν λεKικOν της ελληνικIς και ενJς δ2γλωσσ+υ (Stavro-
poulos 1988Z Σ�γ/ρ	ν	 Λε ικ! της Νε	ελληνικ�ς γλ�σσας 1991Z ΤεγJπ+υλ+ς r
Φυτρ@κης 19914Z Κριαρ@ς 1995) και τ+ +π+2+ ελPγRεται απJ συνεργ@τες τ+υ
ΚPντρ+υ ΕλληνικIς ΓλOσσας, Oστε να π@ρει την τελικI τ+υ µ+ρMI, και (D) σε
ηλεκτρ+νικI D@ση δεδ+µPνων της +λλανδικIς γλOσσας (Referentiebestand Ne-
derlands, RBN),8 π+υ ετ+ιµ@Xεται απJ την Επιτρ+πI ΛεKικ+γραMικOν ΠJρων
Μετ@Mρασης και PRει τεθε2 στη δι@θεσI µας. Η D@ση αυτI θα περιPRει 40.000
λIµµατα της +λλανδικIς στην +ριστικI τ+υς µ+ρMI, και Dασ2Xεται τJσ+ σε σO-
µατα κειµPνων Jσ+ και σε καταλJγ+υς συRνJτητας ληµµ@των. Η τελικI µ+ρMI
τ+υ ληµµατ+λ+γ2+υ θα απ+τελPσει τ+ θεµPλι+ για την κατε,θυνση ελληνικ@-+λ-
λανδικ@ και, αντεστραµµPνα, θα λειτ+υργIσει ως συµπλIρωµα της D@σης RBN
για την κατε,θυνση +λλανδικ@-ελληνικ@.

Ως πρ+ς τη µικρ+δ+µI, θα Iθελα να κ@νω +ρισµPνες επισηµ@νσεις:

1. Η πρ+M+ρ@ θα σηµειωθε2 σ,µMωνα µε τ+ ∆ιεθνPς ΦωνητικJ AλM@Dητ+
απJ συνεργ@τες τ+υ ΚPντρ+υ ΕλληνικIς ΓλOσσας.

2. Θα περιληMθ+,ν +ι εν RρIσει παραλλαγPς τ+υ λIµµατ+ς ως πρ+ς τ+ν τJ-
ν+ I τ+ν τ,π+, +ι +π+2ες θα απ+τελPσ+υν και παραπεµπτικ@ λIµµατα.

3. Στ+ µ+ρM+λ+γικJ επ2πεδ+ θα συµπεριλ@D+υµε τα ακJλ+υθα στ+ιRε2α: τ+
γPν+ς τ+υ +υσιαστικ+,, τα παραθετικ@ τ+υ επιθPτ+υ και τ+ παρ@γωγ+
επ2ρρηµ@ τ+υ, τ+υς RρJν+υς και τη µετ+RI παρακειµPν+υ τ+υ ρIµατ+ς και
τ+ ε2δ+ς της αντωνυµ2ας, τ+υ επιρρIµατ+ς, τ+υ αριθµητικ+,, τ+υ @ρθρ+υ
και τ+υ συνδPσµ+υ. Θα σηµειOν+νται µJν+ν Jσ+ι απJ τ+υς παραπ@νω τ,-
π+υς παρ+υσι@X+υν κ@π+ια ανωµαλ2α. Σε περ2πτωση +µαλIς κλ2σης και
σRηµατισµ+, θα γ2νεται παραπ+µπI σε εκτενPς γραµµατικJ παρ@ρτηµα.

4. �ι συντακτικPς πληρ+M+ρ2ες θα περιλαµD@ν+υν δι@M+ρα στ+ιRε2α. Για
τ+ +υσιαστικJ και τ+ επ2θετ+ θα δηλOνεται η σ,νταKI τ+υς µε συγκεκρι-
µPνη πρJθεση, πτOση I σ,νδεσµ+. Για τ+ ενεργητικJ I απ+θετικJ ρIµα θα
δηλOνεται αν ε2ναι µεταDατικJ, αµετ@Dατ+ I απρJσωπ+ και για τ+ ρIµα
µε παθητικI µ+ρM+λ+γ2α αν PRει παθητικI, µPση, αυτ+παθI I αλληλ+πα-
θI δι@θεση. Για την αντωνυµ2α θα δηλOνεται η Pναρθρη I JRι RρIση της
και η RρIση της ως επιθετικ+, I +ν+µατικ+, πρ+σδι+ρισµ+,. Αν@λ+γα
στ+ιRε2α δ2δ+νται και για τις υπJλ+ιπες γραµµατικPς κατηγ+ρ2ες.9
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8. ΣRετικ@ µε στ+ιRε2α της µακρ+δ+µIς καθOς και της µικρ+δ+µIς (Jσ+ν αM+ρ@ τα +υσιαστικ@) της
D@σης αυτIς Dλ. Martin 1997.

9. Για τ+ επ2ρρηµα δηλOνεται η RρIση τ+υ ως επιθετικ+, πρ+σδι+ρισµ+, και η σ,νταKI τ+υ µε πρJ-
θεση I σ,νδεσµ+. Για την πρJθεση αναMPρ+υµε την πτOση µε την +π+2α συντ@σσεται. Για τ+ αριθ-
µητικJ δηλOνεται η RρIση τ+υ ως επιθετικ+, I +ν+µατικ+, πρ+σδι+ρισµ+, και η σ,νταKI τ+υ µε
κτητικI αντωνυµ2α. Για τ+ν σ,νδεσµ+ δηλOν+υµε τη σ,νταKI τ+υ µε συγκεκριµPνη Pγκλιση και
RρJν+ ρIµατ+ς, και τη RρIση τ+υ για παρατακτικI I υπ+τακτικI σ,νδεση. ΤPλ+ς, για τ+ µJρι+ µας
ενδιαMPρει η σ,νταKI τ+υ µε συγκεκριµPνη Pγκλιση και RρJν+ ρIµατ+ς I συγκεκριµPνη πτOση.



5. Σε επ2πεδ+ σηµασι+λ+γικJ θα δ+θ+,ν στ+ιRε2α, Jπως π.R. αν Pνα +υσιαστι-
κJ ε2ναι συγκεκριµPν+ I αMηρηµPν+, αν + σRηµατισµJς ενJς επιρρIµατ+ς
συνδPεται µε συγκεκριµPνες µJν+ σηµασ2ες τ+υ επιθPτ+υ, αν υπ@ρRει σRI-
µα συνεκδ+RIς κτλ. �δηγJ για την επεKεργασ2α των ληµµ@των στ+ ελλην+-
+λλανδικJ τµIµα θα απ+τελPσει τ+ Λε ικ! της σ�γ/ρ	νης ελληνικ�ς δη-
µ	τικ�ς γλ�σσας τ+υ Κριαρ@. Για τ+ ελλην+-+λλανδικJ λεKικJ +ι παρα-
δειγµατικPς Mρ@σεις π+υ θα επεKηγ+,ν κ@θε σηµασ2α θα αντληθ+,ν κυ-
ρ2ως απJ τη D@ση RBN, αM+, θα PR+υν µεταMραστε2 απJ τα +λλανδικ@. Θα
συµπληρωθ+,ν, επ2σης, µε @λλες, πρ+ερRJµενες απJ τ+ παραπ@νω λεKικJ.

6. Στ+ιRε2α συνδυαστικJτητας π+υ θα πρ+σπαθIσ+υµε να απ+δOσ+υµε ε2-
ναι +ι ιδιωτισµ+2,10 +ι λεKικPς, στερεJτυπες και παρ+ιµιακPς Mρ@σεις, +
συνδυασµJς τ+υ λIµµατ+ς µε συγκεκριµPνη πρJθεση I σ,νδεσµ+
(grammatical collocation I lexical collocation).

7. Στ+ιRε2α ,M+υς π+υ θα µας απασR+λIσ+υν ε2ναι, µεταK, @λλων, τ+ επ2-
πεδJ τ+υ (επ2σηµ+, λαϊκJ κτλ.) και τ+ θPµα των απ+RρOσεων
(connotation) π+υ µπ+ρε2 να PRει µια σηµασ2α τ+υ λIµµατ+ς.

Για να µπ+ρPσ+υµε να συµπεριλ@D+υµε σε κ@θε λIµµα Jλα τα στ+ιRε2α π+υ πρ+-
αναMPρθηκαν, πρPπει να διαθPτ+υµε αKιJπιστη ηλεκτρ+νικI υπ+στIριKη.

Η πειραµατικI RρIση τ+υ λ+γισµικ+, Dict-Edit, δυστυROς, δεν κατPληKε
παρ@ σε αναXIτηση νPων λ,σεων. � ηµιτελIς RαρακτIρας τ+υ µας +δIγησε στη
RρIση τ+υ λ+γισµικ+, OMBI (Reversible Bilingual Lexical Database)11 για λει-
τ+υργικJ Windows, π+υ σRεδι@στηκε απJ την επιτρ+πI CLVV. ΑυτJ τ+ λ+γι-
σµικJ επιτρPπει στ+ν RρIστη να επεKεργ@Xεται τα λIµµατα σε Jλα τα γλωσσικ@
επ2πεδα π+υ πρ+αναMPραµε, µPσω σειρ@ς πεδ2ων π+υ µπ+ρ+,ν να συµπεριλ@-
D+υν Jλες τις σRετικPς πληρ+M+ρ2ες (Wijne, van Elswijk, Maks & Martin 1997).
Επ2σης, αντιστρPM+ντας αυτJµατα Jλα τα δεδ+µPνα π+υ PR+υν εισαRθε2, δ2νει τη
δυνατJτητα να δ+υλε,ει κανε2ς και πρ+ς τις δ,+ γλωσσικPς κατευθ,νσεις ταυ-
τJRρ+να, µε απ+τPλεσµα σηµαντικI εK+ικ+νJµηση RρJν+υ. Φυσικ@, π@ντ+τε
απαιτε2ται PλεγR+ς, αM+, συRν@ γ2ν+νται λ@θη κατ@ την αντιστρ+MI.

Γι’ αυτJν τ+ν λJγ+, @λλωστε, PRει Iδη συσταθε2 Pνα συµD+υλευτικJ Jργαν+
απJ ελληνιστPς, π+υ θα ελPγRει τα λIµµατα και θα πρ+τε2νει κατ@λληλες λ,-
σεις, Jταν αυτJ απαιτε2ται. ΤαυτJRρ+να, µια τριµελIς επιστηµ+νικI επιτρ+πI
επ+πτε,ει την πρJ+δ+ των εργασιOν στ+ σ,ν+λJ τ+υς.

Η µελλ+ντικI π+ρε2α τ+υ πρ+γρ@µµατ+ς ελπ2X+υµε να δε2Kει Jτι τα πρ+-
DλIµατα π+υ ως τOρα παρεµπJδισαν την +µαλI τ+υ εKPλιKη δεν απ+τελ+,ν πα-
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10. ΠρJκειται για ειδικ+,ς ιδιωτισµ+,ς, π+υ συνδP+νται µε µια απJ τις σηµασ2ες τ+υ λIµµατ+ς, και γε-
νικ+,ς, π+υ αναMPρ+νται σε +λJκληρ+ τ+ λIµµα.

11. Για τα στ+ιRε2α για τα κ,ρια Rαρακτηριστικ@ και τη δ+µI τ+υ λ+γισµικ+, αυτ+, Dλ. Martin r
Tamm 1996.



ρ@ παρελθJν. ΤPλ+ς, ελπ2X+υµε να ε2ναι τPτ+ια η π+ρε2α, Oστε σ,ντ+µα να ε2µα-
στε σε θPση να παρ+υσι@σ+υµε π+ρ2σµατα.
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