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Α γαπητ+2 Σ,νεδρ+ι επιθυµO, πρ+καταD+λικ@, να σας XητIσω συγγνOµη,
γιατ2 Dρ2σκ+µαι υπ+RρεωµPν+ς µε την ανακ+2νωσI µ+υ να αναMερθO στ+

@τ+µJ µ+υ και στ+ λεKικJ µ+υ.
M2α ερευνητικI απασRJληση π+υ ιδια2τερα µε απ+ρρJMησε, κατ@ τη δι@ρκεια

της XωIς µ+υ, στ@θηκε εκε2νη π+υ σRετ2Xεται µε τη συγκρJτηση Λε ικ	� της Mε-
σαιωνικ�ς Eλληνικ�ς ∆ηµ�δ	υς Γραµµατε�ας (1100-1669). Π+ιες πρ+ϋπ+θPσεις
υπIρKαν π+υ µε Oθησαν πρ+ς αυτIν την κατε,θυνση; Kαι ακJµη πOς π+ρε,τηκε
ως τOρα τ+ λεKικJ µ+υ; Tι τµIµα τ+υ λεKικ+, αυτ+, PRει παρασκευαστε2 ως τOρα;
Tι ερευνητικJ υπJλ+ιπ+ αMIνει για µια µελλ+ντικI +λ+κλIρωσI τ+υ;

ΠρωταρRικJ, DPDαια, α2τι+ για τη DασικI αυτI κατε,θυνση π+υ πIραν +ι
ερευνητικPς µ+υ απασR+λIσεις υπIρKε τ+ θερµJ µ+υ ενδιαMPρ+ν, Iδη απJ τα
RρJνια της εγκ,κλιας παιδε2ας, για την αρRα2α ελληνικI γλOσσα. Γιατ2 αυτI τη
γλOσσα µ@ς δ2δασκαν σRεδJν απ+κλειστικ@ στα µαθητικ@ µ+υ RρJνια στ+ πα-
λαιJ γυµν@σι+ (1918-24). Kαµι@ M+ρ@, η διδασκαλ2α αυτI ε2Rε +υσιαστικJ απ+-
τPλεσµα στην πνευµατικI µας συγκρJτηση, αν τ,Rαινε µ@λιστα να µας διδ@-
σκ+υν τα αρRα2α ελληνικ@ Mωτειν+2 και εµπνευσµPν+ι δ@σκαλ+ι. Eυτ,Rησα να
PRω κατ@ περιJδ+υς τPτ+ι+υς δασκ@λ+υς. Γι’ αυτJ δεν ε2ναι περ2εργ+ π+υ +δη-
γIθηκα Rωρ2ς δισταγµJ στη Φιλ+σ+MικI ΣR+λI τ+υ Πανεπιστηµ2+υ AθηνOν.
ΠρPπει µ@λιστα να πω Jτι, σε συXητIσεις µεταK, συµM+ιτητOν µ+υ κατ@ τ+ν
δε,τερ+ RρJν+ των σπ+υδOν µ+υ, δεν δ2σταXα να δηλOνω Jτι επιθυµ2α µ+υ
Iταν να ειδικευθO, αν µ+υ δινJταν η ευκαιρ2α, στ+ν κλ@δ+ της αρRα2ας ελλη-
νικIς Mιλ+λ+γ2ας. Πρ+RωρOντας Jµως στις πανεπιστηµιακPς µ+υ σπ+υδPς, δια-
π2στωνα σRετικI µετακ2νηση των ενδιαMερJντων µ+υ πρ+ς τη µεσαιωνικI και
τη νPα ελληνικI Mιλ+λ+γ2α. H επαMI µ+υ, Iδη απJ τα τελευτα2α γυµνασιακ@
µ+υ RρJνια, µε τ+ δηµ+τικιστικJ κ2νηµα και τ+υς κ+ρυMα2+υς αγωνιστPς τ+υ αλ-
λ@ και µε κε2µενα της νε+ελληνικIς λ+γ+τεRνικIς παραγωγIς µε ε2Rε πρ+ετ+ι-
µ@σει, Oστε, +λ+κληρOν+ντας τις σπ+υδPς µ+υ, να PRω Pρθει σε γνωριµ2α +υ-
σιαστικJτερη µε τ+υς ηγPτες τ+υ γλωσσικ+, κινIµατ+ς και τα γραπτ@ τ+υς.
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M+υ ε2Rαν γ2νει +ικε2ες +ι αγωνιστικPς συXητIσεις µεταK, XατXιδ@κι και Ψυ-
R@ρη, καθOς και των +παδOν της µιας I της @λλης γλωσσικIς µερ2δας. E2Rα και
την ευκαιρ2α να γνωρ2σω απJ κ+ντ@ τ+ν ΨυR@ρη και να µιλIσω µαX2 τ+υ, Jταν
τ+ καλ+κα2ρι τ+υ 1925, κατ@ τ+ τελευτα2+ τ+υ ταK2δι στην Eλλ@δα, επισκPMτη-
κε εκτJς απJ @λλες επαρRιακPς πJλεις και τα Xανι@ της KρIτης, για να κ@νει
διαλPKεις. ∆εν µ+υ Iταν @γνωστη η απIRηση των γλωσσικOν µας διενPKεων
στ+υς συγγενε2ς µε τ+ θPµα επιστIµ+νες της EυρOπης. MελPτησα τις σRετικPς µε
τ+ θPµα απJψεις τ+υ Γερµαν+, DυXαντιν+λJγ+υ Karl Krumbacher και τις αντιρ-
ρIσεις σε αυτPς τ+υ Γεωργ2+υ XατXιδ@κι.

Mε τ+ν τρJπ+ αυτJν, πτυRι+,R+ς πια, DρPθηκα αρκετ@ παρασκευασµPν+ς,
Oστε να ε2µαι υπ+ψIMι+ς, Jταν η Aκαδηµ2α AθηνOν –σπε,δ+ντας, ασMαλOς,
Jπως τ+ διαπ2στωσα αργJτερα– απ+M@σιXε να ιδρ,σει MεσαιωνικJ AρRε2+, µε
σκ+πJ να συντ@Kει λεKικJ της µεσαιωνικIς γλOσσας. Ως υπJτρ+M+ς της Aκα-
δηµ2ας τ+ 1930 εργ@στηκα επ2 Pνα εK@µην+ στην υπηρεσ2α τ+υ Θησαυρ	� της
Λατινικ�ς Γλ�σσας στ+ MJναR+, εK+ικειωνJµεν+ς µε την τεRνικI της συγκP-
ντρωσης γλωσσικ+, υλικ+, για µεταγενPστερη λεKικ+γραMικI RρIση.

Για π+ικ2λ+υς λJγ+υς και αιτ2ες, π+υ δεν ε2ναι της Oρας να αναπτ,Kω, τ+
MεσαιωνικJ AρRε2+ της Aκαδηµ2ας AθηνOν, Jπ+υ διετPλεσα στην αρRI συνερ-
γ@της και αργJτερα (1939-50) διευθυντIς, δεν κατJρθωσε να πλησι@σει +υσια-
στικ@ τ+ν συγκεκριµPν+ σκ+πJ για τ+ν +π+2+ ε2Rε ιδρυθε2. Π@νω στ+ θPµα θα ε2-
Rα να πω µερικ@ πρ@γµατα και δεν θα παραλε2ψω κ@π+τε να τ+ κ@νω, µια και
υπIρKα, Jπως ε2πα, για κ@µπ+σα RρJνια διευθυντIς τ+υ AρRε2+υ, και ε,λ+γα
µπ+ρO να θεωρηθO υπε,θυν+ς –I τ+υλ@Rιστ+ν συνυπε,θυν+ς– για τη µη πραγ-
µατ+π+2ηση τ+υ Pργ+υ.

Yταν ανPλαDα τ+ 1950 την Pδρα της ΜεσαιωνικIς ΕλληνικIς Φιλ+λ+γ2ας
στ+ ΠανεπιστIµι+ της Θεσσαλ+ν2κης, @ρRισε να µε απασR+λε2 η MιλJδ+Kη ιδPα
µIπως τOρα µε τη συνεργασ2α εκλεκτOν και Oριµων µαθητOν µ+υ –ακJµη και
κατ@ τη δι@ρκεια των σπ+υδOν τ+υς– θα µπ+ρ+,σα να τ+λµIσω τη συγκρJτηση
τ+υ Λε ικ	� της Mεσαιωνικ�ς Eλληνικ�ς ∆ηµ�δ	υς Γραµµατε�ας, τ+υλ@Rιστ+ν
µε D@ση τα δηµOδη κε2µενα της τελευτα2ας DυXαντινIς και της πρOτης µεταDυ-
XαντινIς περιJδ+υ (1100-1669). ΣηµειOνω, επ2σης, Jτι η δηµ+τικιστικI µ+υ ιδε-
+λ+γ2α ευν++,σε την κατε,θυνση αυτI πρ+ς τα δηµOδη κε2µενα.

dστερα απJ π+λλ+,ς δισταγµ+,ς και µερικPς δ+κιµPς συγκPντρωσης γλωσ-
σικ+, υλικ+, µε τη συνεργασ2α µαθητOν µ+υ απ+M@σισα να KεκινIσω τη σ,-
νταKη τ+υ Λε ικ	� της Mεσαιωνικ�ς Eλληνικ�ς ∆ηµ�δ	υς Γραµµατε�ας (1100-
1669). ΣηµειOνω Jτι Iδη τ+ 1948 ε2Rα πρ+τε2νει στη Σ,γκλητ+ της Ακαδηµ2ας
ΑθηνOν να αναλ@Dει τ+ ΜεσαιωνικJ ΑρRε2+ τη συγκρJτηση ενJς τPτ+ι+υ ε2-
δ+υς (περι+ρισµPν+υ Rρ+νικ@) λεKικ+γραMικ+, Pργ+υ, µε παρ@λληλη α,Kηση
τ+υ επιστηµ+νικ+, τ+υ πρ+σωπικ+,. ∆υστυROς, η Σ,γκλητ+ς της Aκαδηµ2ας,
ενO τ+ 1930 µε αδικαι+λJγητη, ν+µ2Xω, τJλµη αναλ@µDανε τη συγκρJτηση Mε-
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σαιωνικ+, ΛεKικ+,, τOρα –αδικαι+λJγητα, ν+µ2Xω, @τ+λµη– δεν M@νηκε πρJ-
θυµη να εγκρ2νει την πρJτασI µ+υ.

ΠOς @ρRισα την πρ+σπ@θει@ µ+υ για τη συγκρJτηση ενJς τPτ+ι+υ λεKικ+,;
K2νησα τ+ ενδιαMPρ+ν και την ερευνητικI PMεση των πι+ πρ+RωρηµPνων και
των ικανJτερων µαθητOν µ+υ. Στ+ κ@τω κ@τω, κι αν δεν πετυRα2ναµε τελικ@ τ+
π+θ+,µεν+, θα ε2Rαµε συγκεντρOσει σηµαντικJ σε Jγκ+ υλικJ, π+υ θα Iταν RρI-
σιµ+ σε π+ικ2λες µελλ+ντικPς γλωσσικPς και Mιλ+λ+γικPς εργασ2ες. Oργ@νωσα,
λ+ιπJν, κατ@ τPτ+ι+ τρJπ+ τις Mρ+ντιστηριακPς ασκIσεις των µαθητOν µ+υ,
ιδ2ως των δ,+ τελευτα2ων πανεπιστηµιακOν RρJνων, Oστε + καθPνας τ+υς να
συµD@λει, Jσ+ µπ+ρ+,σε, στ+ Pργ+ π+υ Mιλ+δ+K+,σαµε να πραγµατ+π+ιIσ+υµε.
dστερα απJ δ,+ RρJνια απασRJλησης ε2Rαµε συγκεντρOσει αρκετJ υλικJ απJ
µεσαιωνικ@ δηµOδη κε2µενα και απJ σRετικPς πραγµατε2ες, Jταν, κατ@ αγαθI
σ,µπτωση, τ+ 1958-59 ιδρ,θηκε τ+ BασιλικJ (EθνικJ αργJτερα) bδρυµα Eρευ-
νOν. AυτJ ανPλαDε να µε ενισR,σει +ικ+ν+µικOς, σε περι+ρισµPν+ DPDαια µPτρ+,
µε τη µισθ+δJτηση δ,+ συνεργατOν µ+υ.

�εκινIσαµε λ+ιπJν την ερευνητικI µας απασRJληση µε την απ+δελτ2ωση
δηµωδOν και δηµ+τικιXJντων κειµPνων των RρJνων π+υ ανPMερα. H απασRJ-
ληση αυτI, π+υ γινJταν επ2 RρJνια µε τη συνεργασ2α των ωριµJτερων µαθητOν
µ+υ, Pδωσε ευτυROς ικαν+π+ιητικ+,ς καρπ+,ς, Oστε Pπειτα απJ περ2π+υ µια
δεκαετ2α να απ+DλPψω στη σ,νταKη των @ρθρων τ+υ πρOτ+υ τJµ+υ τ+υ σRε-
διαXJµεν+υ ΛεKικ+,. aρθε στη δηµ+σιJτητα τ+ 1969, ακριDOς Pναν RρJν+ µετ@
τη D2αιη, µε απJMαση της R+,ντας, απ+µ@κρυνσI µ+υ απJ την Pδρα µ+υ στ+
πανεπιστIµι+. EυτυROς, τ+ ατυRPς αυτJ γεγ+νJς δεν επηρPασε δυσµενOς –µ@λ-
λ+ν εγαλD@νισε– τη λεKικ+γραMικI µ+υ δραστηριJτητα, Oστε µπJρεσα να πρ+-
RωρIσω µε γρηγ+ρJτερ+υς ρυθµ+,ς. Φυσικ@, για να Mτ@σω στ+ πρOτ+ αυτJ
απ+τPλεσµα αλλ@ και για να επιτ,Rω και στα περαιτPρω στ@δια τ+υ Pργ+υ, Rρει-
@στηκε, εκτJς απJ π+λλαπλPς πρ+σπ@θειες για την +ργ@νωση τ+υ ΛεKικ+,, να
κινηθO και πρ+ς αναXIτηση RρηµατικOν ενισR,σεων απJ ιδρ,µατα και κρ@-
τ+ς, µια και η εν2σRυση τ+υ Eθνικ+, Iδρ,µατ+ς EρευνOν –π+υ µ@λιστα δεν πα-
ρατ@θηκε π+λ,– ε2Rε σταµατIσει. Φυσικ@, +ι ενισR,σεις –πενιRρPς π@ντ+τε– δεν
επαρκ+,σαν αυτPς µJνες για την πρ+Oθηση τ+υ Pργ+υ. Eυγνωµ+νO +πωσδI-
π+τε τα ιδρ,µατα και τις κρατικPς υπηρεσ2ες π+υ µε εν2σRυσαν. ∆εν θPλω να σας
κ+υρ@σω µνηµ+νε,+ντας συγκεκριµPνα ιδρ,µατα και συγκεκριµPνες υπηρεσ2ες.
T+ PRω κ@νει στα πρ+λεγJµενα των τJµων τ+υ ΛεKικ+, µ+υ. Aς µ+υ επιτραπε2,
π@ντως, να πρ+σθPσω Jτι καθJλη τη δι@ρκεια της λεKικ+γραMικIς µ+υ πρ+-
σπ@θειας Rρει@στηκε αισθητ@ να συνεισMPρω, κατ@ τρJπ+ +υσιαστικJ, απJ τ+
+ικ+γενειακJ Dαλ@ντι+ για περαιτPρω συνPRιση τ+υ Pργ+υ.

Mια @λλη δυσκ+λ2α Iταν η αναXIτηση κ@θε M+ρ@ νPων συνεργατOν, µια
π+υ +ι πρ+σλαµDανJµεν+ι µε διαγωνισµJ συνεργ@τες –αδιJριστ+ι MιλJλ+γ+ι–
δι+ρ2X+νταν τελικ@ και Pπρεπε να αντικατασταθ+,ν απJ νP+υς.
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Eυγνωµ+σ,νη RρωστO και στ+υς κατ@ καιρ+,ς συνεργ@τες µ+υ, γιατ2 µαX2
µ+υ PXησαν τις δ,σκ+λες και RαρµJσυνες στιγµPς ενJς Pργ+υ π+υ τ+ τ+π+θPτη-
σα στ+ επ2κεντρ+ των επιστηµ+νικOν µ+υ απασR+λIσεων.

EυτυROς, + ρυθµJς δηµ+σ2ευσης των τJµων υπIρKε καν+νικJς: Pνας νP+ς τJ-
µ+ς κ@θε δ,+ RρJνια. O ρυθµJς αυτJς τηρIθηκε σRεδJν Rωρ2ς εKαιρPσεις, Oστε σI-
µερα να περιµPν+υµε την κυκλ+MJρηση τ+υ δPκατ+υ τPταρτ+υ τJµ+υ τ+υ Pργ+υ.

Aς επιτραπε2, ακJµη, να αναMPρω Jτι τ+ ΛεKικJ µ+υ, Iδη απJ τJτε π+υ κυ-
κλ+MJρησε + πρOτ+ς τJµ+ς τ+υ, αντιµετωπ2στηκε µε ευµPνεια και απJ την ελ-
ληνικI και απJ τη διεθνI κριτικI. Eυν+ϊκ@ κρ2θηκαν και +ι @λλ+ι τJµ+ι π+υ
ακ+λ+,θησαν.

N+µ2Xω Jτι δεν συντρPRει λJγ+ς να µιλIσω αναλυτικJτερα για την τεRνικI
π+υ ακ+λ+,θησα κατ@ τη συγκρJτηση των @ρθρων τ+υ ΛεKικ+,, για την +π+2α
PRω κ@νει λJγ+ σε δι@M+ρα δηµ+σιε,µατ@ µ+υ. Υπ@ρR+υν, DPDαια, συγκεντρω-
µPνα αρκετ@ αρRε2α π+υ εKυπηρPτησαν, εKυπηρετ+,ν I θα εKυπηρετIσ+υν, εν-
δεR+µPνως µε την περαιτPρω επεKεργασ2α τ+υς, τ+ ΛεKικJ. ∆εν τ+ θεωρO απα-
ρα2τητ+ να τα αναMPρω.

Ε2ναι MανερJ Jτι σε λ2γ+ δι@στηµα θα PRω συµπληρOσει εκε2ν+ π+υ µπJρεσα
µε τη D+Iθεια των συνεργατOν µ+υ να δOσω ως D+Iθηµα στη µελPτη της γλOσσας
και της γραµµατε2ας µας. Π+ια πρ++πτικI υπ@ρRει τOρα, Oστε να +λ+κληρωθε2
Pνα Pργ+ π+υ µε απασRJλησε π@νω απJ 40 RρJνια; T+ KPντρ+ EλληνικIς ΓλOσ-
σας, π+υ, ευ+2ωνα, δραστηρι+π+ιε2ται εδO και µερικ@ RρJνια στ+ν τJπ+ µας και
π+υ +ργ@νωσε τη σηµερινI µας συγκPντρωση, PRει Iδη, Jπως KPρετε, αναλ@Dει τη
συγκρJτηση Eπ�τ	µ	υ Λε ικ	� µε D@ση τ+ συγκρ+τηµPν+ και δηµ+σιευµPν+ τµI-
µα τ+υ ΛεKικ+, µ+υ. Oµ@δα εργασ2ας εργ@Xεται εδO και µIνες για τ+ν σκ+πJ
αυτJ. TRω λJγ+υς να πιστε,ω Jτι τ+ ενδιαMPρ+ν αυτJ τ+υ KPντρ+υ θα διατηρη-
θε2 και θα τ+νωθε2 στ+ πρ+σεRPς µPλλ+ν. Θα µπ+ρ+,σε τ+ KPντρ+, καλOντας σε
συνεργασ2α ειδικ+,ς ελληνιστPς της ROρας µας και των @λλων RωρOν και µε αMε-
τηρ2α αρRε2α τ+υ ΛεKικ+, µ+υ, π+υ δεν PR+υν ακJµη εK+λ+κλIρ+υ Rρησιµ+π+ιη-
θε2, να συµπληρOσει σε µερικ@ RρJνια Pνα Pργ+ π+υ δεν ευτ,Rησα να τ+ δω +λ+-
κληρωµPν+. EυτυROς, σIµερα η Pρευνα διαθPτει νPα απ+τελεσµατικ@ µPσα, π+υ
δεν τα ε2Rαµε εµε2ς +ι παλαιJτερ+ι στη δι@θεσI µας. Aυτ@ διευκ+λ,ν+υν και τη
διεθνI ερευνητικI συνεργασ2α. Mε αισι+δ+K2α και µε τις καλ,τερες ευRPς πρ+-
DλPπω µια συνεργασ2α π+λλOν ερευνητOν, Iδη γνωστOν για τα επιτε,γµατ@ τ+υς
στ+υς συγγενε2ς µε τ+ ΛεKικJ ROρ+υς. EπιστIµ+νες της κατηγ+ρ2ας αυτIς συµµε-
τPR+υν στις σηµερινPς εργασ2ες µας. Mια διεθνIς συνεργασ2α θα +δηγ+,σε στην
+λ+κλIρωση ενJς +νε2ρ+υ, π+υ δεν στ@θηκε ικανJς να τ+ πραγµατ+π+ιIσει στ+
σ,ν+λJ τ+υ εκε2ν+ς π+υ ε2Rε την αρRικI γι’ αυτJ πρωτ+D+υλ2α.
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