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Αγαπητ+2 συν@δελM+ι, κ,ρι+ι σ,νεδρ+ι. Aπ+M@σισα τελικ@ να µιλIσω ελλη-
νικ@ και θα KεκινIσω µε δυ+ λJγια για τ+ αρRε2+ Γεωργακ@.

1. ∆√ ∞ƒÃ∂π√ °∂øƒ°∞∫∞

T+ ιστ+ρικJ της συγκρJτησης τ+υ AρRε2+υ δεν ε2ναι @γνωστ+, αλλ@ θα συγRω-
ρεθε2 στ+ν +µιλ+,ντα, παλαιJ µαθητI τ+υ KαθηγητI Γεωργακ@, να θυµ2σει τα
διδακτικJτερα σηµε2α τ+υ. AπJ τ+υς λαµπρJτερ+υς µαθητPς τ+υ Γ. XατXιδ@κι,
+ ∆ηµIτρι+ς Γεωργακ@ς (1908-1990), µετ@ απJ ανOτερες σπ+υδPς στη Γερµαν2α
κυρ2ως µε τ+ν E. Schwyzer και δεκατρ2α RρJνια ευδJκιµης θητε2ας στη σ,νταKη
τ+υ Iστ+ρικ+, ΛεKικ+, της Aκαδηµ2ας, Iταν Iδη διακεκριµPν+ς καθηγητIς στην
AµερικI, Jταν ανPλαDε, τ+ 1961, µε απευθε2ας αν@θεση απJ τ+ AµερικανικJ
Yπ+υργε2+ Παιδε2ας, να εκπ+νIσει Pνα επιτραπPXι+ ελλην+-αγγλικJ λεKικJ. Πα-
ραµερ2X+ντας τ+ δικJ τ+υ πρ+σωπικJ ερευνητικJ πρJγραµµα για την ελληνικI
γλOσσα απJ την ελληνιστικI κ+ινI ως τα νε+ελληνικ@ ιδιOµατα, XIτησε @δεια
@νευ απ+δ+ROν απJ τ+ ΠανεπιστIµιJ τ+υ και καταπι@στηκε µε την επιλεκτικI
απ+δελτ2ωση DασικOν κειµPνων της σ,γRρ+νης ελληνικIς λ+γ+τεRν2ας.

Mε δOδεκα δακτυλ+γρ@M+υς να πληκτρ+λ+γ+,ν ακατ@παυστα στα γρα-
Mε2α της Φιλ+θPης, παραROρηση ενJς νP+υ τJτε π+λιτευτI στην Eλλ@δα π+υ
@κ+υγε στ+ Jν+µα AνδρPας ΠαπανδρP+υ, µPσα σε εικ+σιεπτ@ µIνες + Γεωργα-
κ@ς ε2Rε καταρτ2σει την πρOτη, τη µικρI τ+υ συλλ+γI γλωσσικ+, υλικ+, απJ τις
πηγPς της νε+ελληνικIς γραµµατε2ας. Mετ@ διακJπτεται η Rρηµατ+δJτηση και
ακ+λ+υθε2 η επιστρ+MI στην AµερικI. aταν τJτε π+υ, Jπως γρ@Mει + Γεωργα-
κ@ς σε αυτ+Dι+γραMικJ σηµε2ωµ@ τ+υ τ+ ’76:

Xωρ2ς δισταγµ+,ς αλλ@ µε πε2σµα απ+M@σισα να συνεR2σω την εργασ2α
και να τη διαµ+ρMOσω π@νω σε δικJ µ+υ, µεγ@λης κλ2µακας σRPδι+, σ,µ-
Mωνα µε επιστηµ+νικ@ κριτIρια και αυστηρPς πρ+διαγραMPς. ΠOς Iταν δυ-
νατJ, @λλωστε, να εκπ+νηθε2 επ2τ+µ+ λεKικJ, Pστω και για τις πρJRειρες
αν@γκες της επικ+ινων2ας, Rωρ2ς να PRει πρ+ηγηθε2 τ+ αναλυτικJ λεKικJ
µιας γλOσσας, η +π+2α, επιπλP+ν, διατελ+,σε ακJµη υπJ καθεστOς διγλωσ-
σ2ας, για να µην π+,µε και παραν+µ2ας;

Nα πρ+σεRθε2, πρ+σθPτ+υµε εµε2ς, Jτι θα Iταν περ2π+υ αδ,νατ+ να διαµ+ρMωθε2
τJσ+ Pγκαιρα και πρ+Mητικ@, απJ τ+ 1960, τ+ ευρ, αλλ@ συνεπPς πρJγραµµα
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απ+δελτ2ωσης κειµPνων της καλλιεργηµPνης νε+ελληνικIς κ+ινIς, τ+ +π+2+ ευθ,ς
εKαρRIς και µε τJσ+ MανατισµJ υι+θPτησε και ακ+λ+,θησε + Γεωργακ@ς, αν
απ+υσ2αXαν δ,+ πρ+ϋπ+θPσεις: πρOτ+ν η σταθερI π2στη τ+υ στην αM+µ+ιωτικI
δ,ναµη µιας δηµ+τικIς µε π+λ, ανθεκτικ@ αλλ@ και αρκετ@ ελαστικ@ τ+ιROµα-
τα και δε,τερ+ν η ιδε+λ+γικ@ απρ+κατ@ληπτη πεπ+2θησI τ+υ Jτι η υπPρDαση της
διγλωσσ2ας επερRJταν Iδη µε ρυθµ+,ς ραγδα2+υς και, π@ντως, συντ+µJτερα απ’
Jσ+ εκτιµ+,σαν τJτε +ι περισσJτερ+ι. ZOντας µακρι@ απJ µια ROρα, της +π+2ας
τ+ν γλωσσικJ κ+µµατισµJ εγνOριXε π+λ, καλ@, αισι+δ+K+,σε Jτι, παρ@ τις πρJ-
σκαιρες και τεRνητPς εντ@σεις, η δηµ+τικI θα συγκαταλεγJταν, τελικ@, στ+υς µε-
γ@λ+υς κερδισµPν+υς απJ την ανανPωση τ+υ π+λιτικ+, και π+λιτιστικ+, σκηνι-
κ+,, την +π+2α υπ+σRJταν η αρRJµενη δεκαετ2α τ+υ ’60, και δεν ν+µ2Xω Jτι δια-
ψε,στηκε. MPσα σε µια δεκαετ2α, µε τη D+Iθεια και της, πρJσMατης τJτε, εMε,-
ρεσης της Mωτ+τυπ2ας, καταρτ2στηκε στ+ µεγ@λ+ µPρ+ς της, η δε,τερη, η µεγ@λη
συλλ+γI Rωρ2ων της γραµµατε2ας µας. Στα τPλη της δεκαετ2ας αυτIς, @ρRισε η
σ,νταKη τ+υ λεKικ+, στ+ ΛεKικ+γραMικJ KPντρ+ της North Dakota, µε Pνα µικρJ
επιτελε2+, σκληρ@ εργαXJµεν+ (PXησα εκε2νη την ατµJσMαιρα για 11 µIνες και
της +Mε2λω π+λλ@) και µε πJρ+υς πρ+ερRJµεν+υς απJ τ+ν µεγαλ,τερ+ +µ+-
σπ+νδιακJ R+ρηγικJ +ργανισµJ της AµερικIς, απJ τ+ National Endowment for
the Humanities, νε+σ,στατ+ τJτε 2δρυµα. H Rρηµατ+δJτηση π+υ, µε διακ+πPς,
διIρκεσε ως τ+ 1987, ανIλθε συν+λικ@ στα 300.000.000 δραRµPς (880.400 ευρO),
σε παλαιPς τιµPς. EκτιµO, Jµως, Jτι +,τε + µJRθ+ς αυτJς θα Iταν δυνατJ να επα-
ναληMθε2, +,τε τ+ απ+τPλεσµα θα Iταν τ+ 2δι+, παρ@ τις επαγγελ2ες των νPων τε-
Rν+λ+γιOν, +ι +π+2ες, αν και διευκ+λ,ν+υν, DPDαια, τη µαXικI σ@ρωση και των
µακρ+τPρων κειµPνων, συν@γ+υν Jµως τα π@ντα αδι@κριτα και µηRανικ@.

ΣIµερα τ+ AρRε2+ αυτJ, απ+τελ+,µεν+, µετ@ τις αλεπ@λληλες συµπληρOσεις
τ+υ, απJ 2,5 εκατ+µµ,ρια καταµετρηµPνα δελτ2α, συνιστ@ τ+ µεγαλ,τερ+ γνωστJ
corpus της ελληνικIς, µε αυτI τη µ+ρMI και σ,νθεση. T+ κυριJτερ+, Jµως, δεν ε2-
ναι + Jγκ+ς, αλλ@ η αντιπρ+σωπευτικJτητ@ τ+υ και η πρ+επεKεργασ2α, στην
+π+2α PRει τ+,τ+ υπ+Dληθε2. Γιατ2 περιλαµD@νει υλικJ απJ γραµµατειακPς πηγPς
δ,+ αιOνων (των δ,+ τελευτα2ων αιOνων), µε ιδια2τερη PµMαση στις τελευτα2ες
δεκαετ2ες τ+υ Mθ2ν+ντ+ς, και απ+τυπOνει τη µεγ@λη π+ικιλ2α των πεδ2ων και
των RρIσεων της γλOσσας και τα διαM+ρετικ@ της επ2πεδα. TRει ταKιν+µηθε2,
PRει +µ+ι+γεν+π+ιηθε2 και πλIρως ληµµατ+γραMηθε2 και «ενσωµατOνει» δ,+ +υ-
σιαστικ@ Pτ+ιµα λεKικ@, Pνα +ρθ+γραMικJ και Pνα ετυµ+λ+γικJ. Nα σηµειωθε2
Jτι η νPα ελληνικI, σIµερα, δεν διαθPτει ετυµ+λ+γικ@ και +ρθ+γραMικ@ λεKικ@,
συνταγµPνα µε D@ση την απ+δελτ2ωση κειµPνων. T+ AρRε2+ συν+δε,εται απJ Dι-
Dλι+θIκη εργασ2ας επτ@ Rιλι@δων τJµων, λ+γ+τεRνικ+,, γλωσσ+λ+γικ+, και @λ-
λ+υ περιεR+µPν+υ. ∆εν θα επεκταθO σε @λλες λεπτ+µPρειες. ∆εν θα αντισταθO
Jµως στ+ν πειρασµJ να πρ+σθPσω Jτι µε δωρε@ της BαρD@ρας Γεωργακ@, RIρας
και στενIς συνεργ@τιδας τ+υ καθηγητI, τ+ν N+PµDρι+ τ+υ 1996, τ+ π+λ,τιµ+ αυ-
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τJ AρRε2+ και η DιDλι+θIκη PMτασαν στη Θεσσαλ+ν2κη και στεγ@στηκαν στ+
κ+µψJ και µ+ντPρν+ κτ2ρι+ τ+υ KPντρ+υ EλληνικIς ΓλOσσας, κτ2ρι+ τ+ +π+2+ διP-
θεσε µε Pγκαιρη και σπ@νια γενναι+δωρ2α + ∆IµαρR+ς Kαλαµαρι@ς και τ+ δη-
µ+τικJ συµD+,λι+. Yταν PKι µIνες αργJτερα, τ+ν Aπρ2λι+ τ+υ 1997, πληµµ,ρες
ασυνIθιστης σM+δρJτητας κ@λυψαν τ+ 75% της πJλης τ+υ Grand Forks, τα νε-
ρ@, καταστρPM+ντας συν τ+ις @λλ+ις τ+υς απ+θηκευτικ+,ς ROρ+υς και τα ιατρι-
κ@ εργαστIρια τ+υ Πανεπιστηµ2+υ της BJρειας NτακJτας, PMτασαν και στα υπJ-
γεια Jπ+υ απ+θηκευJταν για RρJνια τ+ AρRε2+ Γεωργακ@Z αυτJ Jµως δεν Dρι-
σκJταν πλP+ν εκε2. dστερα απJ παραµ+νI τρι@ντα ετOν στ+ MιλJKεν+ εκε2ν+
πανεπιστIµι+ ε2Rε πρ+λ@Dει να παλινν+στIσει.

2. ∆√ §∂•π∫√ °∂øƒ°∞∫∞

Θα περι+ριστO σε τPσσερις παρατηρIσεις:

1. O Γεωργακ@ς µε τ+ επιτελε2+ τ+υ πρJλαDε να συντ@Kει µJν+ν τ+ στ+ιRε2+
«A» απJ τ+ Eλλην+-αγγλικJ ΛεKικJ, 2σ+ πρ+ς τ+ Pνα Pκτ+ περ2π+υ τ+υ Jλ+υ Pργ+υ.
^Mησε π2σω τ+υ Pνα δακτυλJγραM+ κε2µεν+ των επτ@ Rιλι@δων σελ2δων, τ+ +π+2+
απ+M@σισαν, Rωρ2ς Rρ+ν+τριDI, + ΠρJεδρ+ς και τα µPλη τ+υ ∆.Σ. τ+υ KPντρ+υ να
τ+ εκδOσ+υν σε σRIµα µεγ@λ+. H δαπ@νη, π+υ απ+δε2Rτηκε σηµαντικI, θα καλυ-
πτJταν απJ τ+υς πJρ+υς τ+υ Yπ+υργε2+υ Παιδε2ας, µε συµπληρωµατικI εν2σRυση
απJ τ+ bδρυµα Eλληνικ+, Π+λιτισµ+, και απJ τ+ν Yπ+υργJ Π+λιτισµ+,, τ+ν µJ-
ν+ απJ Jλ+υς τ+υς Tλληνες π+υ διαθPτει τ+ πρ+νJµι+, µIνας µπα2νει µIνας Dγα2-
νει, Rωρ2ς να τX+γ@ρει, να κερδ2Xει στ+ ΛJττ+ και µαX2 τ+υ και + π+λιτισµJς µας.
aδη τ+ Pργ+ τυπOνεται στη NPα YJρκη απJ τ+ν ̂ ρη ΚαρατX@, εκδJτη µε πε2ρα σε
δ2γλωσσες εκδJσεις υψηλIς π+ιJτητας και ειδικOν απαιτIσεων. Kαι τ+ ακJµη ση-
µαντικJτερ+: τ+ στ+ιRει+θετ+,µεν+ τµIµα διαµ+ρMOνεται ταυτJRρ+να σε D@ση
δεδ+µPνων, και τ+ σ,ν+λ+ θα ε2ναι πρ+σD@σιµ+ µPσα απJ τ+ ∆ιαδ2κτυ+.

2. AπJ πρ+δηµ+σ2ευση τµηµ@των τ+υ Eλλην+-αγγλικ+, ΛεKικ+, στα πε-
ρι+δικ@ Orbis και Mαντατ	1!ρ	ς και απJ την ευρ,τατη κυκλ+MJρηση τ+υ συ-
ντεταγµPν+υ τµIµατ+ς τ+υ Pργ+υ σε δακτυλJγραMη µ+ρMI µεταK, των ειδικOν,
ε2ναι απJ καιρJ γνωστI πρ@γµατι η ασυνIθιστα υψηλI π+ιJτητα τ+υ λεKικ+,
αυτ+,. Λ2γα θα πω, Jσην Oρα παρατηρε2τε στις +θJνες τη διαM@νεια. K@θε @ρ-
θρ+ περιλαµD@νει τρ2α τµIµατα: ΠλIρες τυπ+λ+γικJ τµIµα, αναλυτικJ σηµα-
σι+λ+γικJ τµIµα και συν+πτικJ ετυµ+λ+γικJ-ιστ+ρικJ τµIµα. Στ+ τυπ+λ+γικJ
τµIµα συµπληρOνεται στ+ KEΓ µJν+ η MωνητικI απJδ+ση των ληµµ@των κατ@
τ+ ∆ιεθνPς ΦωνητικJ AλM@Dητ+ (Pργ+ π+υ ανPλαDε η συνεργ@τις τ+υ KPντρ+υ
δρ. P+,λα Tσ+καλ2δ+υ). Στ+ αναλυτικJ σηµασι+λ+γικJ τµIµα δ2ν+νται µJν+ +ι
διαπιστωµPνες µPσα απJ τα 2δια κε2µενα σηµασ2ες, απ+κλει+µPνων των γνω-
στOν «ετυµ+λ+γικOν» ταυτ+λ+γικOν ερµηνευµ@των τ+υ τ,π+υ ‘1αιν!µεν	=αυ-
τJ π+υ Mα2νεται’, κ.τ.J. ∆ιακρ2ν+νται σR+λαστικ@ RρIσεις και επ2πεδα λJγ+υ
και Jλα αυτ@ π@ντα τεκµηριOν+νται µε παρ@θεση αυθεντικOν Rωρ2ων απJ τ+
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Corpus των κειµPνων – 2σως κ@π+τε και περισσJτερων Rωρ2ων, θα π+υν µερικ+2,
απ’ Jσα θα Rρει@X+νταν. Στ+ ιστ+ρικJ-ετυµ+λ+γικJ τµIµα, αMενJς ακτιν+σκ+-
πε2ται η κατασκευI και της κ+ινJτερης λPKης, αλλ@, επιπλP+ν, ανιRνε,εται η
ιστ+ρ2α της µPσα στις παλαιJτερες M@σεις της 2διας της γλOσσας I των γειτ+νι-
κOν της λαOν, εMJσ+ν πρJκειται για δ@νεια. Yσ+ για τ+υς νε+λ+γισµ+,ς, τ+ν λε-
γJµεν+ δανεισµJ, απJ @λλες ευρωπαϊκPς γλOσσες, λPKεων µε ελληνικ@ συστατι-
κ@ I απλOς µε ελληνικJ Pτυµ+, καταγρ@M+νται και αυτPς για πρOτη M+ρ@ στην
πραγµατικI τ+υς Pκταση και Rρ+ν+λ+γ+,νται, Jταν ε2ναι δυνατJ, µε τJσ+ ακρι-
DI τρJπ+, Oστε να µην µπ+ρε2 να εµMιλ+RωρIσει καµ2α απJ τις ενδηµικPς εσR@-
τως στ+ν τJπ+ µας πλ@νες και παρερµηνε2ες για τη γλOσσα µας.

3. Tα Rαρακτηριστικ@ τ+υ ΛεKικ+,, δια των +π+2ων θεµελιOνεται + ισRυρι-
σµJς Jτι τ+,τ+ πρ++ρ2Xεται να Rρησιµε,σει ως standard international reference
dictionary για τη νPα ελληνικI γλOσσα, στην πραγµατικJτητα δεν διαMPρ+υν απJ
J,τι αναµPν+υµε απJ Pνα εθνικJ λεKικJ, πλην της γλOσσας των ερµηνευµ@των
π+υ ε2παµε. Tα απαριθµO: µεγ@λη κλ2µακα, τεκµηρ2ωση µε υλικJ αντληµPν+ JRι
αυθα2ρετα αλλ@ απJ Pνα corpus κειµPνων, συνδυασµJς στ+ 2δι+ λεKικJ αναλυτικIς
πραγµ@τευσης της γλωσσικIς συγRρ+ν2ας µε συν+πτικI παρ+υσ2αση της διαRρ+-
ν2ας. EπειδI + Γεωργακ@ς υπIρKε, πρ+π@ντων, δεινJς ετυµ+λJγ+ς µε αKιJλ+γ+ και
πλ+,σι+ σRετικJ Pργ+ στ+ ενεργητικJ τ+υ (KαX@Xης 1991), δεν εκπλIσσει π+υ τ+
ετυµ+λ+γικJ τ+υ µPρ+ς στ+ λεKικJ αντιπρ+σωπε,ει και σIµερα, παρ@ τη συν+-
πτικJτητ@ τ+υ, αυτJ π+υ λPµε state of the art. H RρIση, τPλ+ς, της αγγλικIς ως
γλOσσας των ερµηνευµ@των αυK@νει την εµDPλεια τ+υ λεKικ+, και διευκ+λ,νει
την εκµ@θηση και δι@δ+ση της ελληνικIς +π+υδIπ+τε εµMαν2Xεται XIτησI της.

4. MPσα στ+υς µακρ+πρJθεσµ+υς σRεδιασµ+,ς ενJς ιδρ,µατ+ς σαν τ+ KP-
ντρ+ EλληνικIς ΓλOσσας µε +ρ@µατα τα +π+2α απPδειKε Jτι KPρει και να συλλαµ-
D@νει και να πραγµατ+π+ιε2, ανIκ+υν, ασMαλOς, η ψηMι+π+2ηση τ+υ AρRε2+υ Γε-
ωργακ@ σε δ+µηµPνη B@ση ∆εδ+µPνων, για την ευρ,τερη δυνατI αKι+π+2ησI τ+υ
για εκπαιδευτικ+,ς και ερευνητικ+,ς σκ+π+,ς –και σIµερα Pµαθα π+λλ@ γι’ αυτIν
απJ τ+υς συναδPλM+υς– η συµπλIρωσI τ+υ και µε @λλα κε2µενα (µε Pνα, µικρJ
Pστω, corpus ακPραιων κειµPνων), αλλ@ πρ+π@ντων η +λ+κλIρωση της σ,νταKης
τ+υ µεγ@λ+υ λεKικ+, µε τη σ,µπραKη, ει δυνατJν, EλλIνων και KPνων ειδικOν.

Kλε2νω µε την PκMραση της ελπ2δας Jτι η σηµερινI Hµερ2δα θα πρ+ωθIσει και
αυτPς τις συνεργασ2ες µεταK, των λεKικ+γρ@Mων της ελληνικIς γλOσσας.

Σας ευRαριστO.
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