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¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ BfiÓÓË˜

Yταν πριν απJ 30 και πλP+ν RρJνια @ρRισα να συλλPγω νPες και π+λ, σπ@νιες
λPKεις απJ DυXαντιν@ κε2µενα, ευτυROς δεν IKερα ακJµη τ+ µPγεθ+ς τ+υ

εγRειρIµατJς µ+υ. ∆ιJτι, αν τ+ IKερα, 2σως και να ε2Rα παραιτηθε2 απJ τ+ λεKι-
κ+γραMικJ µ+υ ενδιαMPρ+ν. AρR2X+ντας λ+ιπJν να διαD@Xω PγγραMα, µε σκ+πJ
να τα Rρησιµ+π+ιIσω για την πρ+σωπ+γραM2α των Παλαι+λJγων, π+υ απJ τJ-
τε πρ+ετ+2µαXα, δεν σκεMτJµ+υν ακJµη να αρR2σω συστηµατικI λεKικ+γραMικI
εργασ2α. AυτJ Pγινε τ+ 1974, Jταν, ας π+,µε, τελε2ωσε η πρ+ϊστ+ρ2α και @ρRισε
η ιστ+ρ2α τ+υ λεKικ+, µ+υ. TJτε απ+M@σισα να συλλPKω λεKικ+γραMικI ,λη απJ
τ+ν Pνατ+ ως τ+ν δPκατ+ πPµπτ+ αιOνα, για να συνεR2σω Pτσι τ+ Πατερικ! Λε-
 ικ! τ+υ Lampe και να γεMυρOσω τ+ κενJ ως τ+ λεKικJ τ+υ Kριαρ@, παραλε2-
π+ντας, Mυσικ@, τα δηµOδη κε2µενα των τελευτα2ων αιOνων τ+υ BυXαντ2+υ. Στη
συνPRεια Jµως συνPDησαν κ@π+ιες DασικPς αλλαγPς. EδO παρ+υσι@Xω µερικ+,ς
Dασικ+,ς σταθµ+,ς στην εKPλιKη της λεKικ+γραMικIς δ+υλει@ς µ+υ.

1. AM+, ε2Rα απ+δελτιOσει τη σRετικI ,λη απJ τ+υς τJµ+υς 100 και εKIς της
Πατρ	λ	γ�ας τ+υ Migne και ε2Rα Mτ@σει στ+ν τJµ+ 140 (NικIτας Xωνι@-
της) –Rρησιµ+π+ιOντας DεDα2ως και τις νεJτερες και πληρPστερες εκδJ-
σεις των σRετικOν κειµPνων– απPMυγα να πρ+RωρIσω µε τ+ν 2δι+ τρJπ+.
TR+ντας καταλ@Dει τ+ γιγαντια2+ µPγεθ+ς τ+υ σRεδ2+υ, απ+M@σισα, τ+
1981, να λ@Dω υπJψη τα υστερ+DυXαντιν@ κε2µενα, κυρ2ως µJν+ν Jταν ε2-
ναι εM+διασµPνα µε RρIσιµα ευρετIρια.

2. Mεγ@λη σηµασ2α ε2Rαν τα Pτη 1982 και 1985/1986, αM+, τJτε DρIκα εθε-
λ+ντPς αρRικ@ και ,στερα αµειDJµεν+υς επιστηµ+νικ+,ς συνεργ@τες.

3. T+ 1985 δηµ+σιε,τηκε Pνα δ+κ2µι+ µε τα ως τJτε γνωστ@ µας λIµµατα τ+υ
στ+ιRε2+υ «H». Aς σηµειωθε2 Jτι σIµερα + αριθµJς τ+υς PRει αυKηθε2 απJ
300 σε περισσJτερα απJ 500, δηλαδI περ2π+υ κατ@ εDδ+µIντα τ+ις εκατJ!

4. X@ρη στην υπ+στIριKη διαMJρων ιδρυµ@των (Deutsche Forschungsgemein-
schaft, Österreichischer Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen
Forschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften) κατJρθωσα να
επεκτε2νω π@λι τ+ πλα2σι+ της απ+δελτ2ωσης, συµπεριλαµD@ν+ντας και
π+λλPς λPKεις της πρωτ+DυXαντινIς αλλ@ και αρκετPς της υστερ+DυXαντινIς
περιJδ+υ.
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5. Kατ@ την π+ρε2α τ+υ Pργ+υ διαπ2στωνα Jλ+ και περισσJτερ+ Jτι, απJ τα
Dασικ@ λεKικ@, τ+ µεν τ+υ Lampe ε2ναι λ2αν ατελPς, τ+ δε των Liddell-
Scott σIµερα πρPπει να συµπληρωθε2 µε τη D+Iθεια τ+υ αµερικανικ+,
Thesaurus Linguae Graecae, Jπως τOρα γ2νεται και απJ την ισπανικI
+µ@δα τ+υ καθηγητI Adrados για τ+ Diccionario Griego-Español.

6. Mεγ@λη σηµασ2α ε2Rε τ+ λεKικ+γραMικJ συµπJσι+ π+υ διεKIRθη τ+ 1989
στη BιPννη, γιατ2 δJθηκε η δυνατJτητα να συXητηθ+,ν π+λλ@ λεKικ+γρα-
Mικ@ πρ+DλIµατα: λPKεις λατινικIς πρ+Pλευσης σε ν+µικ@ κε2µενα, νPα κε-
ν@ στ+ Πατερικ! Λε ικ! τ+υ Lampe, η αK2α των παπ,ρων για τη µεσαιωνι-
κI ελληνικI λεKικ+γραM2α, + λεKικ+λ+γικJς πλ+,τ+ς τ+υ Θε+δOρ+υ Στ+υ-
δ2τ+υ, ιατρικI +ρ+λ+γ2α, DυXαντιν+2 λεKικ+γρ@M+ι, λεKικ+γραM2α και κριτι-
κI των κειµPνων, σ,νθεση λPKεων και @λλα.

Tπειτα απJ µια τPτ+ια εκτενI πρ+ετ+ιµασ2α, επιRε2ρησα πριν απJ µερικ@ RρJ-
νια να δηµ+σιε,σω τ+ Lexikon zur byzantinischen Gräzität (LBG), µ+λ+νJτι δι-
αισθ@νθηκα Jτι θα PRει κεν@ και σM@λµατα. aµ+υν Jµως σ2γ+υρ+ς πως + µε-
γ@λ+ς και ως επ2 τ+ πλε2στ+ν, ως τOρα, @γνωστ+ς λεKικ+λ+γικJς πλ+,τ+ς Pπρε-
πε να εκδ+θε2, πρ+κειµPν+υ να υπ@ρKει επιστηµ+νικI πρJ+δ+ς. Aς µ+υ επιτρα-
πε2 να αναMPρω µερικ+,ς αριθµ+,ς σRετικ@ µε τη στατιστικI της συλλ+γIς: σI-
µερα PR+υν συλλεγε2 περ2π+υ 60.000 λPKεις απJ σRεδJν 2.000 κε2µενα περ2π+υ
160.000 σελ2δων, απJ τα +π+2α µJν+ τ+ Pνα τρ2τ+ I 2σως λιγJτερα ε2ναι εM+-
διασµPνα µε RρIσιµ+ ευρετIρι+. Yλα τα @λλα κε2µενα Rρει@στηκε να διαDα-
στ+,ν ε2τε απJ µPνα ε2τε απJ συνεργ@τες.

Yσ+ν αM+ρ@ τη µPθ+δ+ της λεKικ+γραMικIς εργασ2ας, θα µιλIσω πρOτα
για τη M@ση της απ+δελτ2ωσης. Tπρεπε να επιλεγ+,ν +ι παρακ@τω κατηγ+ρ2ες
λPKεων απJ τα κε2µενα:

1. Yλες +ι µεσαιωνικPς λPKεις π+υ ε2τε δεν αναγρ@M+νται καθJλ+υ στα ΛεKι-
κ@ των Liddel-Scott (και στ+ Συµπλ�ρωµ0 τ+υ) και τ+υ Lampe ε2τε παρα-
δ2δ+νται µJν+ απJ µ2α πηγI I ε2ναι γνωστPς µJν+ απJ µαρτυρ2α µεταγενP-
στερ+υ κειµPν+υ. ∆εν λαµD@ν+νται Jµως υπJψη λPKεις π+υ εMευρPθηκαν
απJ τ+υς γραµµατικ+,ς για να απ+δε2K+υν τη δIθεν ετυµ+λ+γ2α τ+υς.

2. ΛPKεις µε νPες σηµασ2ες – τ+ν2Xω πως σε αυτJ τ+ν τ+µPα δεν µπ+ρ+,σε να
γ2νει τ2π+τε @λλ+ παρ@ να τεθε2 + θεµPλι+ς λ2θ+ς για µελλ+ντικI Pρευνα.

3. XρIσιµες διαM+ρετικPς αναγνOσεις απJ τα κριτικ@ υπ+µνIµατα των εκ-
δJσεων.

4. �Pνες λPKεις µε εKελληνισµPν+ τ,π+, JRι Jµως απλPς µεταγραMPς.

5. Eπιθετικ+2, επιρρηµατικ+2 και ρηµατικ+2 παραγωγικ+2 τ,π+ι κυρ2ων +ν+-
µ@των, εκτJς ε@ν αυτ+2 υπ@ρR+υν Iδη στ+ Wörterbuch der griechischen
Eigennamen των Pape & Benseler.
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6. MJν+ν π+λ, σπ@νια γ2ν+νται απ+δεκτPς συνδεδεµPνες λPKεις (π.R. ε !-
τ	υ), π+υ συRν@ απαντ+,ν σε PγγραMα καθOς και σε κ@π+ιες νεJτερες εκ-
δJσεις λ+γ+τεRνικOν κειµPνων. T+ πρJDληµα αυτJ της µεσαιωνικIς ελ-
ληνικIς +ρθ+γραM2ας πρPπει να λυθε2 απJ @λλ+υς στ+ µPλλ+ν.

AM+, Pτσι απ+δελτιOθηκαν Jλες +ι ενδιαMPρ+υσες λPKεις απJ τα κε2µενα, στη
συνPRεια ελPγRθηκε και συµπληρOθηκε η συλλ+γI, κατ@ την επεKεργασ2α τ+υ
καθενJς απJ τα +κτO τε,Rη, µε D@ση τα ακJλ+υθα D+ηθIµατα:

1. Τα µεγ@λα λεKικ@ Thesaurus Graecae Linguae (Stephanus-Hase-Dindorf)
και εκε2να των Du Cange και Sophocles.

2. MικρJτερες συλλ+γPς, κυρ2ως αθησα,ριστων λPKεων (Jπως αυτPς των
K+υµαν+,δη, ΠεXJπ+υλ+υ, Mανδηλαρ@, ∆ετ+ρ@κη κτλ.) I ειδικOν γλωσ-
σαρ2ων (λ.R. των Caracausi, Tougard, Renauld κτλ.).

3. Την αδηµ+σ2ευτη συµπληρωµατικI ,λη για τ+ν TGL, π+υ τ+ν περασµPν+
αιOνα συνPλεKε + Emmanuel Miller, και Dρ2σκεται στη δελτι+θIκη τ+υ και
σε πρ+σωπικ@ τ+υ σηµειOµατα π@νω στ+ δικJ τ+υ αντ2τυπ+ τ+υ TGL
(cod. Par. Suppl. gr. 1203-11 και 1214-18).

4. Τ+ν δ2σκ+ CD ROM τ+υ αµερικανικ+, Thesaurus Linguae Graecae, τ+
σπ+υδαιJτερ+ D+Iθηµα, µε τ+ +π+2+ σIµερα ε2ναι δυνατJ να συµπληρω-
θ+,ν σRεδJν Jλα τα κεν@ τ+υ ελληνικ+, λεKιλ+γ2+υ των Liddel-Scott και
Lampe ως τ+ν Pκτ+ αιOνα I και ακJµη µεταγενPστερα.

AM+, µε τPτ+ι+ν τρJπ+ η συλλ+γI µας αυKIθηκε και +λ+κληρOθηκε περ2π+υ
κατ@ ε2κ+σι τ+ις εκατJ, Pγινε αντιπαραD+λI µε λεKικ@ της νεJτερης ελληνικIς
(των Kριαρ@, Somavera, Σταµατ@κ+υ, AνδριOτη, ∆ηµητρ@κ+υ, λεKικ@ των δια-
λPκτων), Jπως και µε εκλεκτPς εργασ2ες π+υ αM+ρ+,ν την +ρ+λ+γ2α (π.R. K+υ-
κ+υλPς, 1948-1957). O σκ+πJς της σ,γκρισης αυτIς ε2ναι διττJς: αMενJς µεν
υπ+στηρ2Xεται η κατανJηση της σηµασ2ας και αMετPρ+υ διαπιστOνεται η δι@ρ-
κεια µιας λPKης.

Mετ@ τα παραπ@νω @ρRισε η M@ση της επεKεργασ2ας των ληµµ@των:

1. T+υλ@Rιστ+ν τρ2α τPταρτα των παραπ+µπOν, µPρ+ς των +π+2ων πρPπει
πρOτα να εµπλ+υτιστε2 απJ τις νε+Mανε2ς εκδJσεις, Rρει@X+νται PλεγR+
για να εKακριDωθε2 η σηµασ2α των σRετικOν λPKεων.

2. Oι παραπ+µπPς ταKιν+µ+,νται σηµασι+λ+γικ@ και Rρ+ν+λ+γικ@, Jσ+ αυ-
τJ ε2ναι δυνατJ.

3. Eν2+τε δ2νεται τµIµα της αλληλ+υR2ας τ+υ λJγ+υ, π.R. παρατ2θεται Pνα
επ2θετ+, ε@ν πρJκειται για +υσιαστικJ.

4. Σε +ρισµPνες περιπτOσεις δεν µπ+ρε2 να δ+θε2 ακριDIς µετ@Mραση, αλλ@
µJν+ν περ2Mραση της σηµασ2ας.
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5. Oι παραπ+µπPς στα κε2µενα δ2ν+νται κατ@ κανJνα συντ+µευµPνα, µε
εKα2ρεση µικρOν και ως πρ+ς τ+ λεKιλJγι+ «@καρπων» κειµPνων, για τα
+π+2α παρατ2θενται I + τ2τλ+ς I + εκδJτης I και τα δ,+.

6. AπJ Pνα κε2µεν+ δεν αντλ+,νται συνIθως περισσJτερες απJ δ,+ πα-
ραπ+µπPς.

7. Aν µια λPKη ε2ναι π+λ, διαδεδ+µPνη στη DυXαντινI επ+RI, δ2δ+νται πα-
ραπ+µπPς µJν+ στις παλαιJτερες µαρτυρ2ες.

8. H ετυµ+λ+γ2α δηλOνεται µJν+ ε@ν µια λPKη ε2ναι KPνης πρ+Pλευσης I αν,
ως δηµOδης, µπ+ρε2 αναµMισDIτητα να αναMPρεται και σε λJγι+ ελλη-
νικJ τ,π+. Eνν+ε2ται πως +ι Rιλι@δες των σαMPστατα σRηµατισµPνων
συνθPτων δεν Rρει@X+νται υπJδειKη των συστατικOν µερOν τ+υς.

9. Για Jρ+υς απτOν αντικειµPνων (Realia) και των διαMJρων επιστηµOν
(D+τανικI, ν+µικI, αστρ+λ+γ2α κτλ.) γ2νεται παραπ+µπI σε ειδικPς µε-
λPτες, Oστε να διευκ+λ,νεται η επεKεργασ2α τ+υ λIµµατ+ς.

10. Παραπ+µπPς γ2ν+νται καµι@ M+ρ@ και σε RειρJγραMα, πρ+π@ντων Jσ+ν
αM+ρ@ την ,λη π+υ PRει συλλPKει + Miller απJ κε2µενα π+υ µPRρι σIµερα
Pµειναν ανPκδ+τα. M+λ+νJτι, Mυσικ@, ε2ναι αδ,νατ+ να γ2νει επιDεDα2ω-
ση των ληµµ@των αυτOν, αK2Xει, κατ@ τη γνOµη µ+υ, να µην απ+κλε2+-
νται, Jταν Mα2ν+νται αKιJπιστα ως πρ+ς τ+ν γλωσσικJ σRηµατισµJ τ+υς.

11. Eν2+τε πρ+τ@σσ+νται δι+ρθOσεις I πρ+τιµOνται +ι αναγνOσεις των Rει-
ρ+γρ@Mων π+υ +ι εκδJτες απPρριψαν στ+ κριτικJ τ+υς υπJµνηµα.

12. Φανερ@ παρεMθαρµPνες λPKεις δεν γ2ν+νται δεκτPς, κυρ2ως Jταν πρ+-
PρR+νται απJ πεπαλαιωµPνες εκδJσεις µε κακPς αναγνOσεις.

13. Στ+ τPλ+ς τ+υ κ@θε λIµµατ+ς Dρ2σκει κανε2ς Jσ+ τ+ δυνατJν περισσJτερες
παραπ+µπPς σε @λλα λεKικ@ και σπανιJτερα σε σRετικPς µελPτες. O Dασι-
κJς στJR+ς µ+υ για τ+ πρOτ+ ε2ναι –ακ+λ+υθOντας τ+ καλJ παρ@δειγµα
τ+υ Kριαρ@– να δηλOσω τη δι@ρκεια ,παρKης µιας λPKης στην αρRα2α, τη
µεσαιωνικI και τη νε+ελληνικI γλOσσα, Jπως και στις διαλPκτ+υς.

AK2Xει να υπ+γραµµ2σ+υµε και τ+ JMελ+ς π+υ πρ+κ,πτει απJ τη RρIση τ+υ υπ+-
λ+γιστI. EπεKεργαστIκαµε τ+ δ+κ2µι+ για τις λPKεις απJ «Η» µε τ+ν παραδ+-
σιακJ τρJπ+. ΣIµερα, Jµως, µια τPτ+ια µPθ+δ+ς θα Iταν αδιανJητη. H D+Iθεια
τ+υ υπ+λ+γιστI PRει γ2νει απαρα2τητη JRι µJν+ για τη συRνI συµπλIρωση της λε-
Kικ+γραMικIς ,λης απJ νPα κε2µενα, τ+υλ@Rιστ+ν για τα τµIµατα π+υ τOρα Dρ2-
σκ+νται στ+ στ@δι+ της επεKεργασ2ας, αλλ@ και για την κ+πιαστικI αλλαγI των
παραπ+µπOν σ,µMωνα µε νPες εκδJσεις γνωστOν κειµPνων, καθOς και για τη
σ,γκριση µε τα πρ+αναMερθPντα λεKικ@ I τις λεKικ+γραMικPς συλλ+γPς. Ως
σπ+υδαιJτερη Jµως συµD+λI τ+υ υπ+λ+γιστI πρPπει να θεωρε2ται η δυνατJτη-
τα συστηµατικIς παραD+λIς τ+υ π2νακα λPKεων τ+υ CD ROM τ+υ αµερικανι-
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κ+, Thesaurus Linguae Graecae µε τη συλλ+γI µας. Aς µνηµ+νευτε2 πως υπ@ρ-
Rει και @λλ+ς δ2σκ+ς, +ν+µαXJµεν+ς PHI, + +π+2+ς περιλαµD@νει επιγραMPς και
παπ,ρ+υς, αλλ@ δεν Mα2νεται π+λ, RρIσιµ+ς για τ+υς σκ+π+,ς µας, για µια σει-
ρ@ λJγων: σRεδJν Jλες +ι νPες και σπ@νιες λPKεις των κειµPνων αυτOν, µε αρκε-
τPς µαρτυρ2ες, Dρ2σκ+νται ε2τε στ+ Liddell-Scott ε2τε στ+ νP+ Συµπλ�ρωµα τ+υ
Glare. ∆εν υπ@ρRει, επ2σης, αλMαDητικJς π2νακας, για να διευκ+λ,νεται η εKε,-
ρεση λPKεων π+υ παρ+υσι@X+υν ενδιαMPρ+ν. ΤPλ+ς, λ2γες µJν+ν συλλ+γPς Dυ-
XαντινOν εγγρ@Mων ελIMθησαν υπJψη.

Για να συν+ψ2σω: Jλα τα συµπληρOµατα, +ι αλλαγPς και η τελικI σ,νταKη
των ληµµ@των (+ρθ+γραM2α, ετυµ+λ+γ2α, µετ@Mραση, σηµασι+λ+γικI και Rρ+-
ν+λ+γικI κατ@ταKη των παραπ+µπOν, παρ@θεση DιDλι+γραM2ας) Rρει@X+νται
ηλεκτρ+νικI επεKεργασ2α. Eπ2σης, στ+ µακρινJ µPλλ+ν, µετ@ την απ+περ@τωση
τ+υ Lexikon zur byzantinischen Gräzität, θα διευκ+λυνθε2 η σ,νταKη ενJς συ-
µπληρOµατ+ς. Παρ@ τα,τα, πριν να τελειOσω τ+ εγκOµι+ των πλε+νεκτηµ@των
τ+υ υπ+λ+γιστI και ιδια2τερα τ+υ ηλεκτρ+νικ+, TLG, θPλω να αναMερθO και
στα µει+νεκτIµατα τ+υ τελευτα2+υ. E2ναι MανερJ Jτι η ηλεκτρ+νικI αυτI Pκδ+-
ση δεν παρPRει για κ@θε παραπ+µπI παρ@ µJν+ν τ+ κε2µεν+ της σRετικIς Pκδ+-
σης, Rωρ2ς να PR+υν ληMθε2 υπJψη παραλλαγPς Rειρ+γρ@Mων και κριτικPς ση-
µειOσεις. Γι’ αυτJ και στ+ µPλλ+ν θα παραµε2νει απαρα2τητη η RρIση των Pντυ-
πων κειµPνων, Oστε να µπ+ρε2 + λεKικ+γρ@M+ς να ανακαλ,πτει λ@θη, παρανα-
γνOσεις, εικασ2ες εκδ+τOν αλλ@ και αKιJλ+γη λεKικ+λ+γικI ,λη π+υ πρ+PρRεται
απJ διαM+ρετικPς γραMPς (variae lectiones) των κριτικOν υπ+µνηµ@των.

Aν λ+ιπJν ρωτIσει κανε2ς σε τι θα ε2ναι RρIσιµ+ τ+ LBG, θα απαντIσω πρO-
τα αρνητικ@ και κατJπιν θετικ@. Tι δεν µπ+ρε2 να ε2ναι; ∆εν θα τ+λµIσω να τ+ συ-
γκρ2νω, ως D+Iθηµα, µε τ+ Liddell-Scott για τα αρRα2α ελληνικ@ I µε τ+ λεKικJ τ+υ
Kριαρ@ για τα δηµOδη µεσαιωνικ@, ενO πρPπει να απ+M,γω +λωσδιJλ+υ τη σ,-
γκριση µε τα ακJµη +γκωδPστερα – τ+ Diccionario Griego-Español και τ+ Iστ	ρι-
κ!ν Λε ικ!ν της N�ας Eλληνικ�ς. Aς κρ2ν+υµε τ+ LBG στ+ πλα2σι+ της µακρ+-
RρJνιας παρ@δ+σης και της Dαθµια2ας Dελτ2ωσης των λεKικOν της αρRα2ας ελλη-
νικIς (Stephanus, Passow, Hase, Dindorf κτλ.), π+υ Jµως Dασ2X+νται στ+ γεγ+νJς
Jτι + αριθµJς των αναγνωστOν των κλασικOν συγγραMPων Kεπερν@ κατ@ π+λ,
τ+ν αριθµJ εκε2νων των DυXαντινOν κειµPνων. Γ2νεται αµPσως MανερJ, κατ@ τη
γνOµη µ+υ, πως, επειδI η DυXαντινI Mιλ+λ+γ2α υστερε2, ακJµη σIµερα, σε αν@-
πτυKη, θα Rρειαστ+,ν µερικPς γενιPς για να δηµι+υργηθε2 Pνα λεKικJ για τα DυXα-
ντιν@, π+υ να ε2ναι ισ@Kι+ τ+υ Liddell-Scott. ^λλωστε, για να τελει+π+ιηθε2 Pνα τP-
τ+ι+ Pργ+, δεν υπ@ρRει µJν+ν τ+ πρJDληµα της επαναλαµDανJµενης αν@γνωσης
των 2διων κειµPνων. ΣυRν@ τ+ κριτικJ θεµPλι+ των αν@ Rε2ρας εκδJσεων δεν αρκε2,
Oστε να κατ+RυρOνεται η αKι+πιστ2α καθεµι@ς νPας και δυσερµIνευτης λPKης.

Aς ασR+ληθ+,µε τOρα µε τ+ πρ+σδ+κOµεν+ JMελ+ς απJ τ+ λεKικJ. Eυελπι-
στ+,µε Jτι τ+ LBG θα ε2ναι:
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1. νP+ και DασικJ D+Iθηµα για την ερµηνε2α π+λλOν κειµPνων απJ τ+ν τP-
ταρτ+ ως τ+ν δPκατ+ πPµπτ+ αιOναZ

2. θεµPλι+ για µελλ+ντικPς κριτικPς εκδJσειςZ

3. νPα και π+λ, ασMαλPστερη D@ση για την ιστ+ρ2α ελληνικOν λPKεων απJ
την αρRαιJτητα ως τη νεJτερη επ+RI συµπεριλαµDαν+µPνων και των δια-
λPκτωνZ

4. RρIσιµ+ Pργ+ για την παλαι+σλαDικI Mιλ+λ+γ2α, λJγω των π+λλOν µετα-
Mρ@σεων απJ DυXαντιν@ κε2µενα και λJγω τ+υ δανειακ+, σRηµατισµ+,
σ,νθετων λPKεων, πρ+π@ντων στα αγι+λ+γικ@ Pργα, και

5. ωMPλιµ+ D+Iθηµα και για @λλ+υς γειτ+νικ+,ς επιστηµ+νικ+,ς κλ@δ+υς,
Jπως ε2ναι η κλασικI Mιλ+λ+γ2α, η θε+λ+γ2α, η γλωσσ+λ+γ2α, η µεσαιωνι-
κI ιστ+ρ2α, η παπυρ+λ+γ2α και η µελPτη των ανατ+λικOν λαOν.

ΠρPπει, ακJµη, να µιλIσω για την πρJ+δ+ και την πρ++πτικI +λ+κλIρωσης τ+υ
Pργ+υ, πρ@γµα σπ+υδα2+, αM+, KPρ+υµε Jτι Pνα λεKικJ δεν µπ+ρε2 να γ2νει π+τP
D+Iθηµα Rρησιµ+π+ι+,µεν+ απJ τ+ κ+ινJ, αν δεν PRει Mτ@σει στ+ στ+ιRε2+ «Ω».
Mε την πρ+ϋπJθεση πως, απJ τη µια πλευρ@, και η δ+µI και η Pκταση τ+υ λεKι-
κ+, θα µε2ν+υν σRεδJν απαρ@λλακτες και, απJ την @λλη, Jτι δεν θα πρ+κ,ψ+υν
µελλ+ντικ@ νPες εκδJσεις DυXαντινOν κειµPνων, π+υ πρPπει +πωσδIπ+τε να λαµ-
D@ν+νται υπJψη σε µεγαλ,τερ+ DαθµJ απ’ J,τι σIµερα, Jλα θα εKαρτηθ+,ν απJ
την +ικ+ν+µικI υπ+στIριKη των πρ+αναMερθPντων επιστηµ+νικOν ιδρυµ@των.
Aν η Rρηµατ+δJτηση τ+υ Pργ+υ παραµε2νει ως PRει σIµερα, ελπ2Xω να ε2ναι Pτ+ι-
µ+ τ+ µισJ µPRρι τ+ επJµεν+ συνPδρι+ DυXαντινOν σπ+υδOν στ+ Παρ2σι, τ+ 2001.
Tα υπJλ+ιπα τPσσερα τε,Rη (Λ-Ω) υπ+λ+γ2Xεται να εκδ+θ+,ν κατ@ τα επJµενα
δPκα RρJνια, Oστε να +λ+κληρωθε2 τ+ λεKικJ περ2π+υ τ+ 2011. Yλ+ τ+ Pργ+ θα
περιPRει περ2π+υ 1.800 σελ2δες, σε δ,+ τJµ+υς, µε τ+υλ@Rιστ+ν 70.000 λIµµατα.

Πριν τελειOσω την ανακ+2νωσI µ+υ, θα Iθελα να απευθ,νω µια παρ@κλη-
ση σε Jλ+υς τ+υς ελληνιστPς. Θα τ+υς Iµ+υν ευγνOµων, αν µ+υ Pστελναν κριτι-
κPς σηµειOσεις και υπ+δε2Kεις @γνωστων εκδJσεων DυXαντινOν κειµPνων I συγ-
γραMPων π+λ,τιµων γλωσσικOν µελετOν. AπJ την πλευρ@ µ+υ, θα ε2µαι π@ντ+-
τε Pτ+ιµ+ς να παρ@σRω πληρ+M+ρ2ες Jσ+ν αM+ρ@ τ+ ως τOρα ανPκδ+τ+ µPρ+ς
τ+υ λεKικ+, µας.

BιDλι+γραMικPς αναM+ρPς
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