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Περίληφη 

Η εισfιγηση εξετάζει πώς η γλωσσολογία, παρά την αρχική και βασική της έμ

φαση στη σvνταξη, έχε ι αρχίσει να ασχολείται όλο και περισσότερο και με το λεξι

κολογικό επίπεδο στη γλGίσσα . Τον ίζετα ι στη σvνέχεια ότι οι νέοι όροι σε μι α γλωσ

σα ε ισέρχονται με μια διαδι κασ(α παρόμοια προς τον λεκτικό δανεισμό, αλλά σήμερα, 

με την σvνεχώς αvξανόμενη γνώση και τη δημιοvργ[α καινούργιων προϊόντων και εννοι -· 

ών, η μετάφραση των όρων στις ολιλότερο ομιλούμενες γλώσσες πρέπει να αποτελέσει 

μέρος ενός γλωσσικού προγραμματισμού. Τέλος , δ(νονται ο ι διαδικασ(ες και μερ ικά 

κρι τήρια ποv ε[ να ι απαραίτητα για να μπορέσει η μετάφραση ενός ξένοv όροv va εν

σωματωθεί κα ι va γίνε ι αποδεκτός στην ελληνική γλώσσα. 

Abstract 

The paper exaιn1nes how l1ngu1st1cs has had to deal w1 th the lex1cal level 

1η language 1η sp1te of 1ts or1g1nal pre- occupat1on w1 th syntax . It 1s t hen 

stressed that the 1ntroduct1on of new terms 1nto a l anguage 1a a process some

what s1m11ar to lex1cal borrow1ng, but nowadays, w1th t he ever-w1den1ng areas 

of knowledge and the creat1on of new products and new concepts, the translat1on 

of tenns 1nto less w1dely spoken l anguages has to be made part of language plan

nιng. F1nally , the process and some cr1ter1a a r e spec1f1ed before the translat1on 

of a fore1gn term can be 1ntegr ated 1nto, and accepted by , the Greek language. 
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Η σύγχρονη γλωσσολογ(α μόλις πρόσφατα άρχισε να αντι μετωπ(ζει σοβαρά το λε

ξιλογικό επίπεδο στη γλώσσα. Αυτό δεν σημαίνει ότι το επ(πεδο αυτό είχε τελείως 

παραμελη9εί. Αντί9ετα, ένα ολόκληρο σύστημα σημασιλογ ι κών παραμέτρων που αφορούν 

στις επιμέρους λέξε ι ς έχει υποστε ( λεπτομερή επεξεργασ(α από τον κλάδο της γλωσ

σολογίας που λέγεται σημασιολογία. Ετσι, στην προσπά9ειά της να δημιουργήσει μια 

9εωρία ακριβούς περιγραφής των λέξεων, κα9ώς και του τρόπου που διαφοροποιούνται 

μεταξύ τους από πλευράς έννοιας, η σημασιολογία από το ένα μέρος ανέλυσε τις έν

νοιες των λέξεων με ένα σύστημα μητρών όπου κάποια σημασ ι ολογικά χαρακτηρ ιστ ικά 

σημειώνονται με συν (+) όταν ε ίναι παρόντα και με πλην (-) όταν απουσιάζουν. Από 

το άλλο μέρος, έχει εξετάσε ι τις σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα σε λέξε ι ς με παρό

μοια ή αντί9ετη σημασία, ή όταν οι λέξεις αυτές με άλλες σχέσεις που μπορούν να 

συστηματοποιη9ούν. Με τον τρόπο αυτό έχουν αναλυ9εί τα φαινόμενα των συνωνύμων 

και αντωνύμων λέξεων, κα9ώς κα ι τα φαινόμενα της πολυσημίας, της υπαλληλίας, της 

ταυτολογίας, και έχουν γ(νε ι ενδ ιαφέρουσες έρευνες και συστηματοποίηση των σημα

σιολογικών πεδί ων. Είναι γεγονός ότι η έννοια μι ας λέξης επηρεάζει και την σύντα

ξή της, και σε ένα σημείο της εξέλ ιξης της γενετικής μετασχηματιστικής προσέγγι 

σης στη γλωσσολογία πρι ν από ε(κοσι χρόνια και πλέον, ορισμένοι γλωσσολόγοι της 

σχολής αυτής επέμεναν ότι η σημασία πα(ζει τον πρωταρχ ικότερο ρόλο στον τρόπο 

που η γλώσσα δομείται , κα ι η 9εωρία τους εκείνη ονμάστηκε γενετι κή σημασιολογία . 

Γενικά όμως μπορε ί να λεχ9εί ότι η γλωσσολογία προσπα9εί να λύσει και ανα

λύσει συν9ετότερα προβλήματα της δομής μι ας γλώσσας . Κα ι τα ουσιώδη στοιχεία για 

τη λύση των προβλημάτων αυτών τα βρίσκει κανείς όχι τόσο στις επιμέρους λέξε ι ς, 

αλλά στον τρόπο που συγκροτούνται οι δομές . Ο ι λέξε ι ς από μόνες τους, οι λέξεις 

των ανοιχτών συστημάτων, είναι στοιχεία με χαλαρούς δεσμούς, και η αφαίρεση ή η 

προσ9ήκη αρκετών τέτοιων λέξεων δεν επιφέρει δραστικές μεταβολές στη δομή μι ας 

γλώσσας. Για το λόγο αυτό, το λεξιλογικό επίπεδο στην γλωσσολογία δεν αποτελού

σε το κέντρο της μελέτης. Ομως, τέσσερις παράγοντες , ή τέσσερις ανάγκες , έστρε

φαν την προσοχή της γλωσσολογίας τα τελευταία 10-15 χρόνια και στο λεξιλογικό 

επίπεδο. 

Ο πρώτος παράγοντας και η πρώτη ανάγκη είνα ι η μετάφραση και η 9εωρ.ία της , 

όχ ι μόνο η λογοτεχνική μετάφραση αλλά ίσως περισσότερο η μετάφραση επ ιστημονι

κών κειμένων, δηλαδή κε ιμένων όπου τον πρώτο ρόλο παίζε ι όχι το ύφος αλλά η πλη

ροφορία, η επικοινωνία. Ως επιστημονικός κλάδος με κύριο αντικείμενο την ανάλυ

ση και εξήγηση των φαινομένων της γλώσσας , η γλωσσολογία προσπα9εί vα δ ιαμορφώ

σει μι α 9εωρία μετάφρασης στην οποία η λέξη παίζει πρωταρχικό ρόλο . 

Ο δεύτερος παράγοντας είνα ι η ανάγκη γ ια συμπίληση σύγχρονων λεξικών, λε

ξικών που δεν εί ναι απλο( κατάλογοι λέξεων με παρά9εση τη μετάφραση κά9ε λέξης 

με τη συνοδεία στο ι χείων για το μέρος του λόγου στο οπο(ο ανήκει η λέξη. Τα 

σύyγοοvα δ(yλωσσα λεξικά ε ίναι εργαλεία απαραίτητα για τον σπουδαστή της γλώσ-
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σας και τοv μεταφραστή. Για το λόγο αvτό, πρέπει vα περιέχουv σωρε[α πληροφοριώv 

για τηv κάθε λέξη: τη σημασ[α της, τη σύvταξή της, το γλωσσικό περιβάλλοv στο ο

ποίο απαvτάται καθώς και το ύφος και ε[δος του λόγου στα οπο(α χρησι μοποιε(ται, 

επίσημο, λόγιο, λογοτεχvικό, επιστημοvικό, λαϊκό, οικείο κλπ. 

Τρίτος παράγοvτας ε(vα ι η διαπ(στωση ότι η εκμάθηση ξέvωv γλωσσώv δεv ση

μα(vει μόvο γvώση της δομής της συγκεκριμέvης ξέvης γλώσσας, αλλά επίσης, και σε 

μερικές περιπτώσε ις σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, απομvημόvευση εvός σημαvτικού αρι

θμού λέξεωv του αvοιχτού συστήματος. Μελέτες και έρευvες της ψυχογλωσσολογίας έ

δειξαv όχι μόvο τη σπουδαιότητα της γvώσης τωv λέξεωv αυτώv, αλλά επίσης και τοv 

τρόπο που οι λέξεις περvάvε στηv πρόσκαιρη μvήμη, πώς καταγράφοvται στη διαρκή 

μvήμη, ποιοι πράγοvτες επιταχύvουv τηv καταγραφή αυτή και γιατί πολλές φορές υ

ποχωρούv, πέφτουv στη λήθη και χάvοvται. Με βάση τις έρευvες αυτές, τα τελευταία 

8 έως 10 χρόvια έχει δοθε( μεγάλη έμφαση στο λεξιλογικό επίπεδο και έχουv γραφεί 

εvδιαφέροvτα συγγράμματα και εγχειρίδια. 

Ο τέταρτος παράγοvτας αvαφέρεται στοv εμπλουτισμό μι ας γλώσσας με τηv ε ι σα

γωγή δαvείωv και όρωv. Η διαδι κασία αυτή ήταv έvα φαιvόμεvο που ίσχυε πάvτοτε. 0-

ροι, πολιτιστικά αγαθά και έvvοιες που ήταv κτήμα μιας κοιvωv(ας, εφόσοv η κοιvω

vία αυτή δεv ήταv κλειστή, διαδίδοvταv και σε άλλες κο ιvωvίες, οι οποίες όχι μόvο 

θιοθετούσαv το συγκεκριμέvο προϊόv ή έvvοια αλλά έπρεπε vα βρουv για αυτά και τηv 

κατάλληλη λέξη. Η εισδοχή vέωv λέξεωv ή δαvε(ωv, που αποτελε( τη γλωσσική έκφραση 

αυτού που έχει οvομαστεί ·πολιτιστικ~ διάχυση',ακολουθούσε μια από τις τέσσερις ή 

πέvτε διεξόδους που υπάρχουv, με πολλές φορές εvδιάμεσα ασταθή στάδια πριv από τηv 

τελική αποδοχή . Γεvικά όμως, η όλη δ ιαδικασία ήταv βραδε(α και η επίδραση στη 

γλώσσα και στηv κο ιvωvία υποδοχής αvάλογη. Με τηv έκρηξη όμως της επιστήμης και 

της τεχvολογ(ας στοv αιωvα μας, ιδίως στα τελευταία τριάvτα ή πεvήvτα χρόvια, και 

το γεγοvός ότι σήμερα οι κοιvωvί ες τωv προηγμέvωv χωρώv δεv είvαι απλώς συγκοι

vωvούvτα δοχεία αλλά στηv πραγματικότητα αποτελούv μια εvιαία, αvοιχτή κοιvωvία , 

έχει γίvει απαραίτητη η ε ισαγωγή και καθι έρωση εκατοvτάδωv χιλιάδωv vέωv όρωv για 

vα μπορέσει η μ ικρή κοιvωvία vα επ ικοιvωvήσει με τηv μεγάλη κοιvωvία και vα μπο

ρούv οι επιστήμοvες της μ ι κρής κοιvωvίας vα συvεvvοούvται μεταξύ τους . 

Το πρόβλημα στηv πραγματικότητα είvαι πολύ απλό και οι αιτίες που το προ

κάλεσαv ευεξήγητες: η αvάπτυξη της επιστήμης και της τεχvολογίας έχε ι δημιουργή

σει εκατοvτάδες χιλιάδες vέα προϊόvτα και vέες έvvοιες. Κάθε έvα από τα προϊδvτα 

αυτά και τις έvvοιες αυτές πήρε έvα όvομα στη γλώσσα της κοιvωvίας που τα δημι

ούργησε. Για να εξασφαλ ιστεί η επικοινωvία τωv επιστημόvwv και των απλώv αvθρώ

πωv που μιλούv και γράφουv άλλες γλώσσες, όπως τηv ελληvική, χρειάζετα ι μετάφρα

ση τωv δρωv αυτώv. Και η μετάφραση αυτή πρέπει vα γίvει με τέτοιο τρόπο ώστε vα 

διασφαλιστει γεvική κατά το δυvατό αποδοχή και ομοιομορφία από το έvα μέρος και 

από το άλλο μέρος σεβασμός και προσαρμογή προς τη γλώσσα υποδοχής και έvταξη τwv 

vέωv λέεεωv στο όλο σύστημα της γλώσσας . Δίχως το σεβασμό αυτό, τηv προσαρμοyn 
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και την ένταξη, δεν θα υπάρξει γενική αποδοχή, ενώ τα αποτελέσματα της επέμβασης 

στη γλώσσα μπορε( να κυμα(νονται από κακόγουστα έως διαστρεβλωτικά. Το έργο το ο

ποίο πρέπει να αναληφθεί έχει ελάχιστα κοινά σημεία με την βραδε(α εισδοχή και υι

οθεσία των γλωσσικών δανε(ων που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Τώρα το έργο είναι τερά

στ ι ο, εrναι μια ακόμα εκδήλωση, όχι από τις πολλές στην παγκόσμια ιστορ(α, αυτού 

που ονομάζουμε γλωσσι κό προγραμματισμό . Η γλώσσα μας θα εμπλουτιστεί με εκατοντά

δες χ ι λιάδες νέες λέξεις και θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο σαν γλώσσα, σαν το βα

σικότερο πολ ιτισμικό στοιχείο μας. Ο προγραμματισμός πρέπει να ε(ναι συντονισμένος, 

να γίνει από ομάδες ειδικών και να υπάρχε ι μέσω συνεργασίας συνεχής έλεγχος και ε

νέλεγχος για να απογύγουμε το κακό γούστο και τη διαστρέβλωση που ανέφερα πριν α

πό λ(γο. Κι αυτά θα επιτευχθούν αν τηρηθούν ορισμένες αρχές. Στις αρχές αυτές εμ

πέκεται και η θεωρία της μετάφρασης, στην οπο(α έχουν καθ ι ερωθε( τέσσερις βασι κές 

επιταγές. 

Η πρώτη επιταγή απαιτεί η μετάφραση να διακρίνεται από ακρ(βεια, να υπάρχει 

δηλαδή μια αρμονική νοηματική αντιστοιχ(α ανάμεσα στον ξένο όρο και στον μεταφρα

σμένο. Η ακρ(βεια αυτή αναφέρεται και στο περιεχόμενο της έννοιας κάθε όρου, που 

πρέπει vα είναι ει δυνατό ταυτόσημο και στις δύο γλώσσες, και στη θέση που οι ό

ροι έχουν στο σύστημα κάθε γλώσσας: να κατέχουν, π.χ., την ίδια θέση σε ένα σύ

στημα υπαλλήλων εννο ι ών. 

Η δεύτερη επιταγή αφορά στο ύφος και απαιτεί να υπάρχει αντιστοιχία στους 

δύο όρους ως προς την ικανότητά τους να χρησιμοποιούνται στο ίδιο ύφος και είδος 

λόγου, είτε στη μια γλώσσα ε(τε στην άλλη. Μια πρόχειρη μετάφραση, π.χ., που εί

ναι μορφολογικά και ακουστικά ξένη προς τη γλώσσα υποδοχής, δεν έχει θέση σε έ

vα επιστημονικό κε ίμενο , ενώ μπορε( να εκπληρώνει ένα σκοπό σε μια προφορική πα

ρουσίαση ή εξήγηση μέσα στο εργαστήριο . 

Η τρίτη επιταγή απαιτεί ο μεταφρασμένος όρος να χαρακτηρί ζεται από ευχέ

ρεια εκφοράς και κατανόησης, να ε(ναι όρος αλλά ταυτόχρονα να είναι μια ευκολο

πρόφερτη λέξη που γ ια την κατανόησή της παραπέμπεται κανείς σε κάποιο γνωστό ή 

παρόμοιο ετυμολογικό σχήμα . 

Τέλος, η τέταρτη επιταγή συνιστά ο μεταφρασμένος όρος να ε(ναι έτσι δια

τυπωμένος, με τόση συνάφε ι α προς την ετυμολογία και μορφολογία της γλώσσας υπο

δοχής ώστε να μπορεί vα αποτελε( βάση για την παραγωγή και άλλων μερών του λό

γου. Ο όρος ε(ναι συνήθως ουσιαστικό. Αν το ουσιαστικό αυτό μπορεί vα μας δώ

σει και άλλα μέρη του λόγου, όπως ρήμα, επίθετο και επ(ρρημα, τότε είναι αναμ

φ(βολό ότ ι ο όρος αυτός χαρακτηρί ζετα ι από πλήρη γλωσσολογική επιτυχία. 

Η επιτυχής μετάφραση, μεταφορά ή μεταγλώττιση (πάρτε όποια λέξη θέλετε) 

επιστημονικών όρων σημαίνει οργάνωση λεξικού, οργάνωση τεχνικού λεξικού, όχι 

οργάνωση γενικού λεξ ικού. Τα δύο διαφέρουν. Το τεχνικό λεξ ι κό είνα ι νοηματικά 
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δομημένο, δηλαδή η δομή του τεχνιΜού λεξιΜού Μαθορίζεται από τη δομή του ειδι

Μού τεχνι Μού ή επιστημονιΜού πεδίου του οποίου την ορολογία θέλουμε να αποδώ

σουμε στη γλWσσα μας. Υπάρχει γ ια το σΜοπό αυτό συγΜεΜριμένη μεθοδολογία που α

πό έλλειφη χρόνου δεν μπορώ να ναπτύξω σε λεπτομέρεια. Αφού σvγΜριθούν οι όροι 

που υπάρχουν στις δύο γλώσσες σε ένα συγΜεΜριμένο γνωστιΜό πεδίο Μαι περαστούν 

σε Μάρτες, γίνεται νέα αντιπαραβολή για να διαπιστωθεί σε ποιο σημείο υπάρχουν 

Μενά στη γλώσσα υποδοχής, δηλαδή σε ποια σημεία υπάρχουν έννοιες αλλά λείπουν οι 

όροι. Και τότε αρχίζει η συμπλήρωση των Μενών αυτών, ο εμπλουτισμός της γλώσσας 

με νέα στοιχεία. Δεν θα περιγράφω τη διαδικασία της υιοθέτησης ή απόρρ ιψης ενός 

νέου ορου . θα αναφέρω μόνο τις επιλεκτιΜές διεξόδους που υπάρχουν από γλωσσολο

γική άποφη για να εισαχθεί μια Μαινούργια λέξη στη γλώσσα, μια λέξη η οποία θρ 

ονοματίσει ένα προϊόν ή μι α έννοια για τα οποία δεν υπάρχει ήδη αποδtΜτός όρος . 

Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχουν οι εξής επιλογές: 

1. Η λέξη θα παραμείνει αυτούσια και στη νέα γλώσσα, στην προκειμένη περίπτωση 

την ελλην ική, αφού θα έχε ι υποστεί γραφολογική και φωνολογική προσαρμογή , προς 

την ελληνική. Ετσι, π. χ. , το a1rcond1t1on παραμένει το ίδιο και μεταγράφεται 

απλά αιρ-κοντίσιον. Δεν αναφέρω τα υπέρ και τα κατά της λύσης αυτής, εκτός α

πό το ότι η ξένη λέξη, καθώς δεν εί ναι ενταγμένη στο ελληνικό μορφολογικό σύ

στημα, διατηρεί τα περισσότερα στοιχεία . της ξενικότητας. 

2. Η επόμενη επιλογή είναι συνέχεια της προηγούμενης. Ο όρος μεταγράφεται στην 

ελλην ική , αλλά επειδή η κατάληξή του συμπίπτει με το ελληνικό μορφολογικό 

σύστημα, ή αφήνεται ανέπαφος ή εφοδ ιάζεται με ένα γράμμα για να ενταχθε ί στο 

ελληνι κό Μλιτικό σύστημα. Ετσι έχουμε το fonn1ca νσ μεταγράφεται με ελληνι

κούς χαρακτήρες ως φορμάϊκα. Αλλα παραδείγματα είναι ίντσα και κασμίρι. 

3. Η επόμενη επ ιλογή ε ίναι η μετάφραση των μερών ή του συνόλου του όρου στην 

ελληνι κή. Παραδείγματα της επιλογής αυτής είναι ο ουρανοξύστης, το δεξαμε

νόπλοιο, το ποδόσφαιρο, ο βατραχάνθρωπος. 

4. Η επόμενη επ ιλογή είνα ι η ερμηνεία του όρου και οσχηματισμ,ός μιας καινούρ

γιας λέξης. Κλασσικό παράδειγμα είναι η λέξη κλιματισμός (και Μλιματίζw, 

κλιματιστιΜός κλπ). 

5. Η τελευταία επιλογή είναι η χρήση μιας ήδη υπάρχουσας λέξης της ελληινικής 

για να περιλάβει και την έννοια του νέου όρου, Μαι η διαδικασία αυτή ονομά

ζεται σημασιολογιΜή διεύρυνση. Πολλοί όροι ανήκουν στην κατηγορία αυτή. 

Είναι φανερό ότι οι επιλογές 3 και 4, και φυσικά και η 5, είνα ι εκείνες 

που πληρούν τα Μριτήρια γλwσσι Μής αποδοχής, και τα κριτήρια αυτά είναι κυρίως 

η ευκολία εκφοράς και η ένταξη στο ελλην ιΜό μορφολογικό σύστημα. Αντίθετα με 

ό,τι συμβαί νει σε άλλες γλώσσες, π.χ. στην αγγλιΜή, η ελληνιΜή είνα ι μορφολο

γιΜά αυστηρή γλώσσα . Οι νέοι όροι που μπαίνουν στην ελλnνι Μή, που στη συντρι-
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πτική τους πλειοφηφ(α ε(ναι οuσιαστικά, πρέπει vα ανήκουν σε μια από τις κλ(-

σεις της γλώσσας, αλλοιώς διατηρούν πολλά στοιχε(α ξενικότητας και καταλήγουμε_ , 

σε αφύσικα και αναπόδεκτα σχήματα. Στην αγγλική, αντ(θετα, καθώς δεν υπάρχει μορ

φολογική δέσμεuση, οποιοδήποτε μέρος λόγου, ή συνδυασμός μερών λόγου , μπορε( να 

λειτουργε( ως οuσιαστικό ή ως επ[θετο ή ως ρήμα. Ετσι δεν υπάρχει κανένα πρόβλη

μα στην αγγλική η γνώση της σύγχρονης τεχνολογ(ας και επιστήμης για τη λύση ε ιδι

κών προβλημάτων vα ονομάζεται know-how και κάποιος του οποίου οι επιτυχίες κα ι 

η δόξα ανήκουν στο παρελθόν είναι ένας has- been . Τέτοιες λύσεις στα ελληνικά εί

ναι αδιανόητες. Το know-how έχει μεταφραστε( ως τεχν~γνωσ(α και για τον has-been 

δεν έχει βρεθεί ακόμα ο αντ(στοιχος όρος. Το ουσιαστικό στα ελληνικά δεν καθορ(ζε

ται μόνο από τη λειτουργ[α του στην πρόταση, αλλά και από την μορφολογία του, στην 

πραγματικότητα πιο πολύ από την μορφολογία του. Απόπειρες να δημιουργήσουμε ουσια

στικά στην ελληνική που διακρίνονται μόνο από τη λειτουργ[α τους και όχι από την 

μορφολογία τους έχουν καταλήξει σε εκφράσεις λαϊκές χωρίς ευρύτερη αποδοχή στον 

γραπτό επιστημονικό λόγο. Π.χ. Εγινε το σώσε . Εδώ γίνεται το έλα vα δείς κλπ. Ως 

προς τα ρήματα, οι μορφολογικοί περιορισμοί είναι ακόμη μεγαλύτεροι. Συνεπώς οι 

νέοι όροι πρέπει να μπορούν να εντάσσονται φυσιολογικά μέσα στο ελληνικό μορφολο

γικό σύστημα, να υπακούουν στην ελληνι κή φωνολογία για να είναι ευκολοπρόφερτοι, 

και όπως είπα πριν από λίγα λεπτά να μπορούν κατά το δυνατό να αποτελούν τη βάση 

για παραγωγή και άλλων μερών του λόγου. Επ( πλέον δε να αποδ(δουν τις έννοι ες όσο 

το δυνατό ακριβέστερα. Αυτά είναι τα βασικά γλωσσολογικά κριτήρια. Εκτός από αυτά, 

υπάρχουν και τα κοινωνικά κριτήρια: οι όροι πρέπει να τύχουν ευρε(ας αποδοχής . Και 

για να γίνει αυτό, δεν αρκε[ η ομοφων(α των επιστημόνων, των ειδικών. Οι επιστήμο

νες πρέπει να πείσουν και κάποιο ευρύτερο κοινό για την ορθότητα ενός όρου. Και η 

προσπάθεια αυτή, προσπάθεια που γίνεται με τό παράδειγμα και τη συνέπεια στη χρή

ση, είναι η συνέχεια του μεγάλου έργου που έχει προηγηθεί , του έργου της εύρεσης 

των όρων και της οργάνωσης του λεξικού. Ε(ναι μ ια προσπάθεια όμως που αξίζει τον 

κόπο. 
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