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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ LSJ



ΤΙ ΕΙΝΑΙ 

ΤΟ LSJ;



Είναι το πιο γνωστό λεξικό αρχαίων ελληνικών, των 

Liddell, Scott, Jones, με επίσημο τίτλο A Greek–

English Lexicon. 

Η ένατη έκδοση (1940) είναι διαθέσιμη από το 2007 

στο Perseus και είναι ελεύθερη δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σε αυτήν την έκδοση βασίστηκε η παρούσα εργασία.
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ TO LSJ;



To lsj.gr είναι μια μετατροπή σε μορφή βίκι του LSJ η 

οποία υλοποιήθηκε το 2013 (βλέπε σχετική 

ανακοίνωση 9ου Συνεδρίου: «Όταν το LSJ γνώρισε τη 

Βίκυ»). 

Έκτοτε, προστέθηκε επιπλέον υλικό και γλωσσικοί 

συνδυασμοί με λεξικά από τα Αγγλικά προς τα Αρχαία

και από τα Αρχαία προς τα Ισπανικά, Γερμανικά, 

Γαλλικά, Ολλανδικά, Κινέζικα.
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ TO LSJ.GR; [1]



Η παρούσα εργασία εμπίπτει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 

αντιστροφής λημματολογίων. Έχει ήδη γίνει αντιστροφή 

σε άλλα ζεύγη με τα εξής στατιστικά (1/11/2019):

Ισπανικά → Αρχαία 78.469 όροι (DGE)

Ολλανδικά → Αρχαία 21.963 όροι (Mijnwoordenboek)

Ρώσικα → Αρχαία 69.448 όροι (Dvoretsky)
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ TO LSJ.GR; [2]
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ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ : ΛΗΜΜΑ «HABITAR»

https://lsj.gr/wiki/habitar
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ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΡΩΣΙΚΩΝ 

ΛΗΜΜΑ «ПОЛОЖЕНИЕ» («ΠΑΛΑΖΕΝΙΑ»)

https://lsj.gr/wiki/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Αντιστροφές υπό επεξεργασία 

(τρέχων αριθμός λημμάτων):

Γαλλικά → Αρχαία (Bailly) → 60.000

Γερμανικά → Αρχαία (Pape) → 150.000

Αγγλικά → Αρχαία (LSJ) → 160.000
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ TO LSJ.GR; [3]



ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ

ΤΟΥ LSJ. 

ΓΙΑΤΙ;



Λεξικό του Woodhouse (διαθέσιμο στο lsj.gr) το 

οποίο όμως είναι σχετικά μικρό (20.000 

λήμματα).

Αυτόματη αντιστροφή του LSJ στο Perseus η 

οποία έχει γίνει με πλήρως αυτοματοποιημένο 

τρόπο (χωρίς επιμέλεια) και παρουσιάζει 

πολυάριθμα προβλήματα.
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WOODHOUSE: ΛΗΜΜΑ “THOUGHT” (LSJ.GR)

https://lsj.gr/wiki/thought
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PERSEUS: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ “COMMAND”

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/definitionlookup?type=begin&q=command&target=greek


Αντί για:

commander of a corps of four phalanxes

commander of a phalanx in four divisions
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0057%3Aentry%3Dtetrafalagga%2Frxhs&highlight=command


ΠΡΟΒΛHΜΑΤA

ΤΟΥ LSJ



1
• Οροστοιχεία που λείπουν
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• Μη παράθεση ελληνογεννών ισοδύναμων (π.χ. δεν 
υπάρχουν οι αποδόσεις «acatalepsy, anodynia, 
cephalalgia»)
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• Χρήση της ελληνικής ως μέρος της απόδοσης του 
όρου ( «act as παράνυμφος» για το «παρανυμφεύω», 
«κώθων-maker» για το «κωθωνοποιός»)

4

• Χρήση αναφοράς (το «σκοτωματικός» αποδίδεται 
«causing dizziness | suffering from it»)
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• Χρήση λατινικών όρων αντί για αγγλικών, ιδίως για 
λέξεις-ταμπού: «crepitus ventris» για το «τλήμων 
γαστρὸς ἔριθος» αντί για «flatulence» ή «fart»
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• Χρήση παλαιών Αγγλικών («shew» αντί για «show», 
«connexion» αντί για «connection»)
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• Χρήση παύλας μεταξύ λέξεων («to-morrow»)
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• Συντομευμένες μορφές του λήμματος σε φράσεις με 
αποτέλεσμα μορφολογική ασάφεια  («κλυτὰ δ. 
βένθεσι λίμνης» στο λήμμα «δῶμα» όπου το «δ.» είναι 
συντομογραφία του «δώματα»)



9

• Παραδειγματικές φράσεις (συνήθως αμετάφραστες) 
με ελλιπή στοιχεία αναφερόμενα μέσω 
αποσιωπητικών στο μέσον («τὸ ὕδωρ… αὐ. μὲν οὔκ 
ἐστι»)
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• Τυπογραφικά και γλωσσολογικά σφάλματα 
(«incilement» αντί για «incitement»· «ἐντονία» αντί 
για «εὐτονία»)
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ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΝΕΙΣ 

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Ελληνικά Απόδοση Δεν υπάρχει

ἀναιμία want of blood anemia

ἀνωδυνία freedom from pain anodinia | anodynia

ἀκαταληψία
inability to comprehend | 

inability to attain conviction
acatalepsy

ὠταλγία earache otalgia

ἡμικρανία
pain on one side of the 

head or face
migraine | hemicrania

φαρμακοποιΐα preparation of drugs Pharmacopoeia
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ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ («ΜΑΚΑΡΟΝΙΣΜΟΣ»)

ἀγελαστέω be ἀγέλαστος

ἀθλοθεσία office of ἀθλοθέτης

ἀρχιφυλακέω hold office of ἀρχιφύλαξ

διαπαγκρατιάζω contend in the παγκράτιον

διλοχίτης commander of a διλοχία

ἐπαγκυλίζομαι be fitted with an ἀγκύλη

ἡμικάδιον half-κάδος

Θήβηθε from Θῆβαι

κοτυλιαῖος holding a κοτύλη

κωθωνοποιός κώθων-maker

σῦκον Αἰγύπτιον
the fruit of the κερωνία (αντί για “carob” or 

“locust bean”)

συνεφηβεύω serve as ἔφηβοι together

ταῦρος the male αἰδοῖον (= απόκρυφα άντρα/γυναίκας)

τερατογραφέω write of τέρατα [Logeion | LSJ.gr]

τηγανιστός fried in a τήγανον

χλαινηφόρος wearing a χλαῖνα

https://lsj.gr/wiki/%CE%B1%E1%BC%B0%CE%B4%CE%BF%E1%BF%96%CE%BF%CE%BD
https://logeion.uchicago.edu/%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%89
https://lsj.gr/wiki/%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%89
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ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ἀγρυπνητικός wakeful | producing wakefulness | spell for this purpose

αἱ ἐ. τῶν Ἄλπεων the difficulties of passing them (από το λήμμα

“ἐρυμνότης”)

Ἀναγυροῦς Adj. Ἀναγυράσιος, ὁ, man of this deme

ἀποδιψάω cease from thirst | be relieved of it

ἀφλέγμαντος free from inflammation | not liable to it

Διδυμαῖος their temple | their festival

Ἰσοκράτει ἀργύριον 

ἀναλίσκω

spend money in paying him (από το λήμμα “ἀναλίσκω”)

σκοτωματικός causing dizziness | suffering from it
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ΧΡΗΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΣΕ ΛΕΞΕΙΣ -ΤΑΜΠΟΥ

wide-breeched | pathicus

crepitus ventris

membrum virile

pudendum muliebre

membrum virile praeputio 

retracto 

praeputium retrahere alicui

| verpum facere

distentio penis
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ΧΡΗΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΣΕ ΛΕΞΕΙΣ -ΤΑΜΠΟΥ

εὐρύπρωκτος, χαυνόπρωκτος wide-breeched | pathicus

πορδή, τλήμων γαστρὸς ἔριθος crepitus ventris
πέος, φαλλός, σαύρα, κέρκος, σχοινίον,

κορύνη, ἀνδρεῖον, πόσθη, φλέψ, ψωλή,

κωλῆ, πάσσαλος

membrum virile

κέλης, κῆπος, κόκκος, κτείς, κύσθος,

λειμών, Μηριόνης, πεδίον, ῥόδον,

σαβαρίχις, σάκανδρος, σάραβος, σῦκον,

ταῦρος, τρῆμα, ὕειον, ὕσσακος, χοῖρος

pudendum muliebre

ψωλή membrum virile praeputio 

retracto 

ἀποψωλέω praeputium retrahere alicui

| verpum facere

ἐντονία distentio penis

τὸ ἀνδρικὸν μόριον 

ἐντεταμένον καὶ ἔχον τὴν 

βάλανον ἀποκεκαλλυμμένην

γυμνῶ τὴν βάλανον τοῦ

αἰδοίου

ἔντασις, «τέντωμα», τῇ ὑπερβαλλούσῃ ἐντονίᾳ (τοῦ αἰδοίου) τιτρώσκει τὴν θήλειαν

https://lsj.gr/wiki/%E1%BC%90%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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connexion (αντί για “connection”)

shew (αντί για “show”)

ἀναλίσκω ἀνήλωσας λόγον = hast wasted words (αντί για

“has”)

Ὀλυμπιονίκης conqueror in the Olympic games (αντί για:

“Olympic winner, Olympian winner, Olympian,

victor in the Olympic games, winner in the

Olympic games”)
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ἀγκύλη ἀ. χρυσόστροφοι (αντί για “ἀγκύλαι χρυσόστροφοι”)

ἀλκυόνειος of the ἀλκυών, ἀ. ἡμέραι (δηλαδή “ἁλκυόνειοι ἡμέραι” ή

“ἀλκυονίδες ἡμέραι”)

βασιλεύς β. τῶν ἱερῶν = rex sacrorum (αντί για “βασιλεὺς τῶν ἱερῶν”)

δῶμα κλυτὰ δ. βένθεσι λίμνης (πλήρης μορφή: “κλυτὰ δώματα βένθεσι

λίμνης”)

ἐχθές οὐ γάρ τι νῦν γε κἀ. (“κἀ.” = “κἀχθές”)

Μαύσσωλλος Μαυσωλεῖον = tomb of M. (αντί για “tomb of Mausolus”)

μωρός μ. ἀνάγκη = blind necessity (δηλαδή “μωρὰ ἀνάγκη”)

μωρός τὸ μ. (μπορεί να είναι “τὸ μῶρον” ή “τὸ μωρόν”)

ὑοειδής ὀστοῦν ὑ. the hyoid bone (αντί για “ὀστοῦν ὑοειδές” ή “ὑοειδές

ὀστοῦν”)
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ἀγκύλη χρυσόστροΦοι (αντί για “χρυσόστροφοι”)

ἄμβιξ spouied cup (αντί για “spouted cup”)

ἀπλεονέκτητος free from anarice (αντί για “avarice”)

διυφή woven fabrie (αντί για “fabric”)

ἐμφόρησις replelion (αντί για “repletion”)

ἑτέροζυξ (αντί για “ἑτερόζυξ”)

καταχορηγέω lauish as χορηγός (αντί για “lavish”)

παρόρμησις incilement (αντί για “incitement”)

πέος membrum uirile (αντί για “virile”)

ῥύστης leliverer (αντί για “deliverer”)

φιάλη broad, fiat bowl or saucer for drinking or pouring libations

(“fiat” αντί για “flat”)



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!


