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1. ∂π™∞°ø°π∫∞

Π ρ+ς απ+MυγI κ@θε παρεKIγησης θα Iθελα να δηλOσω, ευθ,ς εKαρRIς, Jτι
Dρ2σκ+µαι εδO µε την ιδιJτητα τ+υ λεKικ+γρ@M+υ και JRι τ+υ εκλεγµPν+υ δι-

ευθυντI τ+υ ΚPντρ+υ Συντ@Kεως τ+υ Ιστ	ρικ	� Λε ικ	� της Ακαδηµ2ας ΑθηνOν.
ΑυτJ σηµα2νει Jτι τα Jσα θα αναπτ,Kω στη συνPRεια δεν απηR+,ν τις απJψεις τ+υ
ΑνOτατ+υ Πνευµατικ+, Ιδρ,µατ+ς της ROρας. Θα διατυπOσω τις πρ+σωπικPς
µ+υ απJψεις για την π+ιJτητα, την π+ρε2α και τ+ µPλλ+ν τ+υ Ιστ	ρικ	� Λε ικ	�,
µερικPς απJ τις +π+2ες PR+υν δηµ+σιευτε2 σε δι@M+ρα επιστηµ+νικ@ περι+δικ@.1

ΘPµατα, εK@λλ+υ, λεKικ+γραMικIς πρακτικIς και µεταλεKικ+γραM2ας, τα +π+2α
PR+υν @µεση σRPση και µε τ+ Ιστ	ρικ! Λε ικ! (στη συνPRεια: ΙΛ), µε απασR+λ+,ν,
επ2σης, σε µια σειρ@ µελετOν µ+υ (Xαραλαµπ@κης 1994αZ1999α, D, γ). �ρηµ@τισα
επ2 PKι Pτη (1977-83) συντ@κτης τ+υ ΙΛ, και Pτσι PRω XIσει απJ κ+ντ@ τα π+ικ2λα θε-
ωρητικ@ και πρακτικ@ πρ+DλIµατα π+υ αντιµετωπ2Xει τ+ µεγαλJπν++ αυτJ λεKι-
κ+γραMικJ εγRε2ρηµα, τ+ µεγαλ,τερ+ π+υ PRει π+τP αναληMθε2 στην Ελλ@δα.

2. ∆√ «π™∆√ƒπ∫√» ∆√À π™∆√ƒπ∫√À §∂•π∫√À

Τ+ 1998 συµπληρOν+νται 90 RρJνια απJ τJτε π+υ ειδικI Επιτρ+πI2 ανPλαDε τις
πρ+καταρκτικPς εργασ2ες για τη σ,νταKη τ+υ Θησαυρ	� !λης της Ελληνικ�ς
γλ�σσης. Π+λ, γρIγ+ρα Jµως M@νηκε Jτι Iταν ανPMικτ+ς + µεγαλεπID+λ+ς
αυτJς στJR+ς.3 Γι’ αυτJ απ+Mασ2στηκε η σ,νταKη ενJς «Πρ+Rε2ρ+υ λεKικ+,» –η
πρ+RειρJτητα τ+υ +π+2+υ συνεR2Xεται ως σIµερα– Rωρ2ς να εγκαταλειMθε2 στην
+υσ2α η ιδPα σ,νταKης τ+υ «Μεγ@λ+υ» Ιστ+ρικ+, ΛεKικ+,, τ+υ πραγµατικ+,

1. Με τα λεKικ+γραMικ@ XητIµατα τ+υ IΛ ασR+λ+,µαι στ+ Xαραλαµπ@κης 1982α (Dλ. ιδια2τερα τις σ.
57-58) και 1982D (Dλ. τις σ. 38-40, Jπ+υ εKετ@X+νται τα διαλεκτικ@ στ+ιRε2α π+υ υπ@ρR+υν σε λ+-
γ+τεRνικ@ Pργα και τα +π+2α δεν απ+θησαυρ2X+νται στ+ ΙΛ). Τα θεωρητικ@ και πρακτικ@ πρ+-
DλIµατα π+υ αντιµετωπ2Xει τ+ ΙΛ εKετ@X+νται εκτενOς στ+ Xαραλαµπ@κης 1994D.

2. ΣυστIθηκε µε ΒασιλικJ ∆ι@ταγµα της 4ης Ν+εµDρ2+υ 1908 µε πρJεδρ+ τ+ν Κ. ΚJντ+, αντιπρJεδρ+
τ+ν Γ. �ατXιδ@κι και γραµµατPα τ+ν Σ. Μεν@ρδ+.

3. Yπως σηµειOνει Rαρακτηριστικ@ + Γεωργακ@ς (1976, 253): «Η ρ+µαντικI αν@γκη ενJς κ+λ+σσια2+υ
λεKικ+, Jλων των περιJδων απJ τ+ 1400 π.�. Pως τ+ 2000 µ.�. ε2ναι τελε2ως MαντασιOδης και ως τP-
τ+ια PKω απJ την πραγµατικJτητα και συνεπOς PKω απJ κ@θε σ+DαρI επιστηµ+νικI συXIτηση».
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θησαυρ+, της γλOσσας.4 Τ+ 1914 + πατPρας της ελληνικIς γλωσσ+λ+γ2ας Γ. �α-
τXιδ@κις Pπεισε τ+ν ΕλευθPρι+ ΒενιXPλ+ να δηµι+υργIσει δηµJσια υπηρεσ2α µε
τ+ν τ2τλ+: Ιστ	ρικ!ν λε ικ!ν της ν�ας Ελληνικ�ς, της τε κ	ιν�ς 	µιλ	υµ�νης και
των ιδιωµ0των. Τη σ,νταKη τ+υ Ιστ	ρικ	� Λε ικ	� ανPλαDε η Ακαδηµ2α Αθη-
νOν απJ τ+ 1927, Pνα περ2π+υ Pτ+ς απJ την 2δρυσI της.

Την ιδPα σ,νταKης λεKικ+, της ελληνικIς γλOσσας, αρRα2ας και νPας, συνP-
λαDε πρOτ+ς + Αδαµ@ντι+ς Κ+ραIς, επηρεασµPν+ς πρ+MανOς απJ αν@λ+γα
εγRειρIµατα κατ@ την επ+RI τ+υ διαMωτισµ+, στη Γαλλ2α και σε @λλες ευρω-
παϊκPς ROρες.5 � Γ. �ατXιδ@κις συνPδεσε τ+ Jν+µ@ τ+υ µε τη δηµι+υργ2α τ+υ Λε-
Kικ+,, δεν υπIρRε Jµως στις αρRPς τ+υ 20+, αιOνα η αναγκα2α νηMαλιJτητα για
να τεθ+,ν τα απαρα2τητα επιστηµ+νικ@ θεµPλια για τη σ,νταKη τ+υ Pργ+υ, τ+
+π+2+ συνδPθηκε @καιρα µε τ+ν ε+ρτασµJ της εκατ+νταετηρ2δας απJ την πα-
λιγγενεσ2α τ+υ Tθν+υς, για να απ+τελPσει

...µνηµε2+ν κ@λλιστ+ν και τηλαυγPστατ+ν εKεικ+ν2X+ν την αθανασ2αν της
ΕλληνικIς MυλIς και την αδι@σπαστ+ν ενJτητα τ+υ Ελληνικ+, Tθν+υς,
αλλ@ και ως µνηµε2+ν εις την αθανασ2αν της πλ+υσιωτ@της των γλωσσOν
τ+υ κJσµ+υ (ΠαπαδJπ+υλ+ς 1933, η′).

ΑυτI η συναισθηµατικI και ιδε+λ+γικI MJρτιση ε2Rε @µεσ+ αντ2κτυπ+ στη γενι-
κJτερη δ+µI και +ργ@νωση τ+υ ΛεKικ+,. Ιδια2τερη PµMαση δJθηκε στ+ν εθνικJ
RαρακτIρα τ+υ Pργ+υ, απOτερ+ς στJR+ς τ+υ +π+2+υ υπIρKε να διαMωτ2σει την
ιστ+ρ2α, τη λα+γραM2α και, γενικ@, τ+ν π+λιτισµJ τ+υ ελληνικ+, λα+, µPσω της
γλOσσας, Jπως εµMαν2Xεται στη διαRρ+νικI της π+ρε2α στα πλ+,σια σε εκMρα-
στικPς δυνατJτητες νε+ελληνικ@ ιδιOµατα. �ι συνεRε2ς παλινδρ+µIσεις και, τε-
λικ@, +ι αλλεπ@λληλες +υσιOδεις απ+κλ2σεις απJ τ+ν αρRικJ σRεδιασµJ +δIγη-
σαν σε σωρε2α αντιM@σεων και ανακριDειOν, +ι +π+2ες π+λλαπλασι@X+νταν µε
τ+ν εµπλ+υτισµJ τ+υ ΑρRε2+υ τ+υ ΙΛ.

ΠρOτα απ’ Jλα, +ν+µ@στηκε «ιστ+ρικJ» Pνα ΛεKικJ τ+ +π+2+, τελικ@, κ@θε @λ-
λ+ παρ@ ιστ+ρικJ ε2ναι,6 αM+, «ως σ,γRρ+ν+ς λαλ+υµPνη γλOσσα εθεωρIθη η
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4. Φα2νεται Jτι η λPKη «θησαυρJς» εκλαµD@νεται και µε την κυρι+λεκτικI της σηµασ2α, αM+, στ+
πρOτ+ ΒασιλικJ ∆ι@ταγµα τ+υ 1908 +ρ2Xεται (@ρθρ+ 11) Jτι στ+ γραMε2+ της Επιτρ+πε2ας «Mυ-
λ@σσεται εKησMαλισµPνη απJ πυρJς π@σα η πρ+ς τ,πωσιν παρασκευασθε2σα εργασ2α εν κιDωτ2ω
τ+υ +π+2+υ τας κλε2δας κατPR+υσιν + Υπ+υργJς των ΕκκλησιαστικOν και της ∆ηµ+σ2ας Εκπαι-
δε,σεως και + ΠρJεδρ+ς της Επιτρ+πε2ας». Yπως πρ+κ,πτει απJ τ+ Rωρ2+ αυτJ, και τ+ λεγJµεν+
Μεγ0λ	 Ιστ	ρικ! Λε ικ! δεν πρ+DλεπJταν στ+ν αρRικJ σRεδιασµJ να ε2ναι π+λ, µεγ@λ+.

5. Βλ. Βαγιακ@κ+ς 1977, 43-50, Jπ+υ εKετ@Xεται η συµD+λI τ+υ �ατXιδ@κι στην 2δρυση τ+υ ΙΛ. ∆εν
ε2ναι, επ+µPνως, ακριDIς + ισRυρισµJς τ+υ ΠαπαδJπ+υλ+υ (1933, Xc) Jτι + Γ. �ατXιδ@κις συνPλα-
Dε πρOτ+ς την ιδPα σ,νταKης λεKικ+, της αρRα2ας, µεσαιωνικIς και νPας γλOσσας. ΑνακριDIς ε2-
ναι και η πληρ+M+ρ2α Jτι + πρOτ+ς π+υ υπ+γρ@µµισε και υπ+στIριKε, Iδη απJ τ+ 1886, θεωρητι-
κ@, την ιδPα για τη συγκρJτηση ενJς Ιστ	ρικ	� Λε ικ	� της Ελληνικ�ς Iταν + ΨυR@ρης, Jπως ανα-
MPρει + Κριαρ@ς (1981, 191).

6. � ΜανJλης ΤριανταMυλλ2δης (1963, 441) τJνισε Iδη απJ τ+ 1916-17 Jτι δεν Iταν σωστJ να +ν+-
µαστε2 τ+ Λε ικ! «ιστ+ρικJ» µε την τJτε µ+ρMI τ+υ, αM+, δεν ανταπ+κρινJταν σε αυτJ π+υ πραγ-
µατικ@ Pδινε στ+υς αναγνOστες τ+υ.



απJ τ+υ 1800 και εντε,θεν». Τα πριν απJ τ+ 1800 και Pως τ+ν 16+ αιOνα κε2µενα
και λεKικ@ απ+Mασ2στηκε να ληMθ+,ν υπJψη µJν+ στ+ ετυµ+λ+γικJ µPρ+ς των λP-
Kεων, Rωρ2ς να τηρε2ται π@ντ+τε η αρRI αυτI.7 Με π+ια Jµως κριτIρια +ρ2Xεται
Pνα λεKικJ ως «ιστ+ρικJ»; Η διεθνIς πρακτικI PδειKε Jτι ακJµα και Pνα µεγ@λ+
συγRρ+νικJ λεKικJ µπ+ρε2 να λαµD@νει υπJψη τ+υ ως και πεντακJσια RρJνια απJ
τη XωI µιας γλOσσας.8 Τ+ λεγJµεν+ Ιστ	ρικ! Λε ικ! της Ακαδηµ2ας ΑθηνOν πε-
ρι+ρ2Xεται, τελικ@, στα τελευτα2α διακJσια RρJνια, τα +π+2α εKετ@X+νται απ+-
σπασµατικ@, µε εντελOς ασαMI κριτIρια ως πρ+ς την επιλ+γI των κειµενικOν ει-
δOν.9 � επιθετικJς πρ+σδι+ρισµJς «ιστ+ρικJς» δηλOνει τJσ+ την εKPλιKη τ+υ
γλωσσικ+, θησαυρ+, παλαιJτερων και σ,γRρ+νων γλωσσικOν σταδ2ων Jσ+ και
την εKελικτικI πλευρ@ απ+κλειστικ@ παλαιJτερων περιJδων, η +π+2α συµπληρO-
νεται απJ συγRρ+νικPς παρατηρIσεις. Στ+ ΙΛ η Pνν+ια της συγ/ρ	ν�ας στη γλOσ-
σα επικαλ,πτεται απJ τη δια/ρ	ν�α, καθOς Rρησιµ+π+ι+,νται για την ερµηνε2α
των ληµµ@των αρRα2ες λPKεις, +ι +π+2ες µε συγRρ+νικ@ κριτIρια Dρ2σκ+νται εκτJς
γλωσσικIς RρIσης. Παρ+υσι@Xεται Pτσι η σ+DαρI µεθ+δ+λ+γικI αντ2Mαση να ληµ-
µατ+π+ιε2 τ+ ΙΛ λPKεις των τελευτα2ων 200 RρJνων και να τις ερµηνε,ει συRν@ µε
«@γνωστες» ακJµα και στ+ ευρ, µ+ρMωµPν+ κ+ινJ λPKεις π+λ, παλαι+τPρων πε-
ριJδων. ∆ιερωτ@ται κανε2ς τι νJηµα PRει η ερµηνε2α τ+υ γυναικ0 στη σηµασ2α
‘θηλυπρεπIς’ µε τη λPKη θηλυδρ�ας την +π+2α συναντ@µε σπ+ραδικ@ στ+ν ΗρJ-
δ+τ+, τ+ν Λ+υκιανJ, τ+ν σ+MιστI ΛιD@νι+ και τ+ν ΝικIτα �ωνι@τη. Στ+ λIµµα
αθ0νατ	ς (ΙΙ) πληρ+M+ρ+,µαστε Jτι: «εκ των ινOν [της αγα,ης] κατασκευ@X+νται
τρ2Rαπτα και σR+ιν2α». ΠJσ+ι @ραγε γνωρ2X+υν τη λPKη τρ�/απτ	ν;

Κατ@ δε,τερ+ λJγ+, τ+ ΙΛ δεν ε2ναι +,τε λεKικJ «της κ+ινOς +µιλ+υµPνης»,
Jπως εµMαν2Xεται στ+ν πλIρη τ2τλ+ τ+υ.Απ+υσι@X+υν απJ τ+ ληµµατ+λJγι+ τα πε-
ρισσJτερα λJγια στ+ιRε2α, επειδI, κατ@ την @π+ψη τ+υ �ατXιδ@κι, απ+τελ+,ν τ+
λεKιλJγι+ της αυτ+τελ+,ς καθαρε,+υσας.10 Η καθαρε,+υσα υπIρKε πρ@γµατι κ@-
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7. Ως πρ+ς τα Rρ+νικ@ Jρια της γλOσσας π+υ ερευν@ τ+ ΙΛ, η σ,γRυση ε2ναι πλIρης. ΑπJ τις τρεις πι-
θανPς περιπτOσεις π+υ τPθηκαν σε συXIτηση (i. να συµπεριληMθε2 µJν+ν η τJτε XωντανI γλOσσα,
ii. να περιληMθε2 η δηµOδης γλOσσα απJ τ+ 1453 και µετ@, και iii. να επεκταθ+,ν τα Jρια στη νε-
+ελληνικI π+υ εµMαν2Xεται Iδη απJ τ+ν 11+ αιOνα) δεν πρ+τιµIθηκε µε συνPπεια καµι@.

8. ΑυτJ ισR,ει για τα περισσJτερα αντ2στ+ιRα λεKικ+γραMικ@ Pργα δυτικ+-ευρωπαϊκOν γλωσσOν. Τ+
Γερµανικ! Λε ικ! των αδελMOν Grimm (Deutsches Wörterbuch) PRει ως αMετηρ2α τα µPσα τ+υ
15+υ αιOνα. Τ+ Λε ικ! της Oλλανδικ�ς Γλ�σσας (Woordenboek der Nederlandse Taal) εKετ@Xει την
ιστ+ρ2α των λPKεων απJ τ+ 1500 κ.ε. Τ+ αντ2στ+ιR+ Λε ικ! της Σ	υηδικ�ς Ακαδηµ�ας (Svenska
Akademiens Ordbok) περιγρ@Mει τη γλOσσα απJ τις αρRPς τ+υ 16+υ αιOνα κ.ε.

9. Ως Jρι+ καθ+ρ2στηκε, και π@λι µε αυθα2ρετα κριτIρια, τ+ 1800 και JRι τ+ 1821 I ακJµα καλ,τερα
τ+ 1830, Pτ+ς 2δρυσης τ+υ ελε,θερ+υ ελληνικ+, κρ@τ+υς.

10. Για τ+ θPµα αυτJ Dλ. Γεωργακ@ς 1983, ιδια2τερα τ+ Παρ@ρτηµα 1, τ+ +π+2+ στηρ2Rτηκε σε υλικJ π+υ
συγκPντρωσε + �ρ. �αραλαµπ@κης. Ε2ναι αδιανJητ+ να απ+υσι@X+υν απJ Pνα λεKικJ της κ+ινIς νε-
+ελληνικIς λPKεις Jπως: ακτ�να, ακτιν�δι	, ακτιν	γρα1�α, ακτιν	λ!γ	ς, γαριδ0κι, γαριδ	σαλ0τα, γα-
στρ	ρραγ�α, γελ	ι	π	ι�, γελ	ι!τητα, γενναι!δωρ	ς, γενετικ� και τJσες @λλες. ΑκJµα και απJ τ+ τε-
λευτα2+ τε,R+ς, π+υ εκδJθηκε τ+ 1989, απ+υσι@X+υν λPKεις Jπως: γραµµατ	λ	γ�α, γυµνισµ!ς, γυµνι-
στ�ς, γρα1ει	κρατ�α, δακτ�λι	ς (π.R. εσωτερικ!ς δακτ�λι	ς), δακτυλ	γρ01	ς, δακτυλ	γρα1� κ.@.



π+τε «αυτ+τελIς», µε την Pνν+ια Jτι απ+τελ+,σε Pνα «κλειστJ σ,στηµα», απ+κ+µ-
µPν+ απJ την τJτε γλωσσικI πραγµατικJτητα. ΣIµερα τα πρ@γµατα PR+υν αλλ@Kει.
Η δηµ+τικI εµπλ+υτ2στηκε απJ τη λJγια γλOσσα, απειρ@ριθµα λεKιλ+γικ@ στ+ιRε2α
της +π+2ας εντ@Rθηκαν αρµ+νικ@ στ+ν πυρIνα της κ+ινIς νε+ελληνικIς.

Τ+ ΙΛ στην +υσ2α Iταν και παραµPνει λεKικJ των νε+ελληνικOν διαλPκτων
και ιδιωµ@των, µε ανισ+µερI καταν+µI ως πρ+ς την πραγµ@τευση των λεKιλ+-
γικOν, µ+ρM+λ+γικOν και σηµασι+λ+γικOν ιδιαιτερ+τIτων τ+υς. Αλλ@ ακJµα
και αν θεωρηθε2 ως αµιγPς διαλεκτικJ λεKικJ, ανακ,πτ+υν πρ+DλIµατα ως πρ+ς
την παρ+υσ2αση ενJς τJσ+ αν+µ+ι+γεν+,ς απJ ιστ+ρικI, Rρ+νικI και γεωγρα-
MικI @π+ψη διαλεκτικ+, υλικ+,, στ+ +π+2+ εντ@σσεται απJ τ+ Pνα µPρ+ς η κρη-
τικI, η κυπριακI και η π+ντιακI δι@λεκτ+ς, µε παρ@λληλη συνεKPταση των ιδιω-
µ@των της υπJλ+ιπης Ελλ@δας, και απJ τ+ @λλ+ +ι αισθητ@ διαM+ρ+π+ιηµPνες
και µε π+λλPς ιδι+µ+ρM2ες δι@λεκτ+ι: τσακωνικI, καππαδ+κικI και κατωιταλικI.
Τ+ «ρIγµα» αυτJ αν@µεσα στις νε+ελληνικPς διαλPκτ+υς +δIγησε τ+ν A. Thumb
στ+ συµπPρασµα Jτι +ι νε+ελληνικPς δι@λεκτ+ι PR+υν µεγαλ,τερες διαM+ρPς µε-
ταK, τ+υς απ’ J,τι +ι ρ+µανικPς γλOσσες.

Τ+ αδιPK+δ+ αυτJ της συνεKPτασης ετερJκλητ+υ διαλεκτικ+, υλικ+, σε Pνα
και τ+ αυτJ λεKικ+γραMικJ Pργ+, τ+ +π+2+ ε2τε θα Pπαιρνε ανεKPλεγκτες δια-
στ@σεις και θα απPDαινε δ,σRρηστ+ ακJµα και για τ+ν ειδικJ, ε2τε θα Pµενε
απλOς στα Rαρτι@, Mα2νεται Jτι τ+ αναγνOρισε, Pµµεσα τ+υλ@Rιστ+ν, η Ακαδη-
µ2α ΑθηνOν, η +π+2α εν2σRυσε π+ικιλ+τρJπως Pµπειρ+υς συντ@κτες τ+υ ΙΛ για
τη σ,νταKη αυτ+τελOν λεKικOν π+υ εKPδωσε η 2δια σε επιστηµ+νικ@ @ψ+γες και
καλα2σθητες εκδJσεις. ΠρJκειται για τα λεKικ@ της κατωιταλικIς απJ τ+ν Α.
Καραναστ@ση (1984-92) και της τσακωνικIς απJ τ+ν Θ. Κωστ@κη (1986-87).

Τα πρOτα σ+Dαρ@ πρ+DλIµατα @ρRισαν µε τη δηµι+υργ2α τ+υ ΑρRε2+υ τ+υ
Ιστ	ρικ	� Λε ικ	�. Η απ+δελτ2ωση Kεκ2νησε απJ Pντυπα λεKικ@ και γλωσσ@ρια,
απJ λ+γ+τεRνικ@ Pργα,11 RειρJγραMα της εν ΑθIναις ΓλωσσικIς Εταιρε2ας και
τ+υ εν Κωνσταντιν+υπJλει Ελληνικ+, Φιλ+λ+γικ+, ΣυλλJγ+υ. Τ+ πρOτ+ αυτJ
ΑρRε2+ κρ2θηκε Iδη απJ τ+ 1910 ανεπαρκPς και @ρRισε η δηµι+υργ2α δε,τερ+υ,
τ+υ +π+2+υ + εµπλ+υτισµJς συνεR2Xεται ως σIµερα. Tτσι, αντ2 να τεθε2 Rρ+νικJ
Jρι+ για τ+ κλε2σιµ+ τ+υ ΑρRε2+υ και τη σ,νταKη τ+υ ΛεKικ+, µε D@ση απ+-
κλειστικ@ αυτJ τ+ υλικJ, Jπως XIτησε απJ τ+ 1916-17 + Μ. ΤριανταMυλλ2δης,
πρ+τιµIθηκε, ευλJγως, να δ+θε2 PµMαση στη συλλ+γI τ+υ υλικ+,, καθOς +ι δι@-
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Παρ@ τ+ γεγ+νJς Jτι αρκετ+2 απJ τ+υς πρOτ+υς συντ@κτες τ+υ ΙΛ XIτησαν να µην εKαιρεθ+,ν απJ
τ+ ληµµατ+λJγι+ τα λJγια στ+ιRε2α, πρ+κρ2θηκε, τελικ@, + απ+κλεισµJς τ+υς µε τ+ σκεπτικJ Jτι θα πα-
ρPDλαπταν την εσωτερικI ενJτητα τ+υ Pργ+υ και θα δηµι+υργ+,σαν ακα2ρως @σκ+πη «διMυ2α».

11. Τα κριτIρια επιλ+γIς των λ+γ+τεRνικOν Pργων π+υ απ+δελτιOθηκαν υπIρKαν ευθ,ς εKαρRIς αυ-
θα2ρετα, για να εγκαταλειMθε2 καθ+δJν η Jλη πρ+σπ@θεια. Tτσι, απ+δελτιOθηκε τ+ π+ιητικJ Pρ-
γ+ λ.R. τ+υ Ιω@ννη Π+λPµη και τ+υ ΣωτIρη Σκ2πη, JRι Jµως τ+υ ^γγελ+υ Σικελιαν+, I τ+υ ΚOστα
Β@ρναλη.



λεκτ+ι και τα ιδιOµατα @ρRισαν να υπ+Rωρ+,ν ραγδα2ως κ@τω απJ την π2εση
της κ+ινIς νε+ελληνικIς, και υπIρRε @µεσ+ς κ2νδυν+ς να απωλεσθε2, +ριστικ@
2σως, µεγ@λ+ µPρ+ς της πρ+M+ρικIς γλOσσας των απλOν ανθρOπων της υπα2-
θρ+υ. �ι συνPπειες αυτIς της επιλ+γIς Iταν να τεθε2 στ+ περιθOρι+ η σ,νταKη
τ+υ ΛεKικ+,, Jπως δε2Rνει η καρκιν+DατικI τ+υ π+ρε2α.12

�ι αδυναµ2ες σ,νταKης τ+υ ΙΛ, τ+υλ@Rιστ+ν Jπως ε2Rε αρRικ@ σRεδιαστε2,
M@νηκαν απJ την πρOτη στιγµI. ΑK2Xει να µελετIσει κανε2ς τ+ περ2Mηµ+ Υπ!-
µνηµα περ� τ	υ Ιστ	ρικ	� Λε ικ	�, τ+υ ΜανJλη ΤριανταMυλλ2δη (1963), στ+
+π+2+ επισηµα2νει µε εµDρ2θεια, σε συνεργασ2α µε τ+υς υπJλ+ιπ+υς συντ@κτες
τ+υ ΛεKικ+,, Jλες εκε2νες τις αναγκα2ες µεταρρυθµ2σεις π+υ θα επPτρεπαν την
απρJσκ+πτη και επιστηµ+νικ@ @ρτια Pκδ+ση τ+υ ΛεKικ+,. Yπως µας λPγει Rα-
ρακτηριστικ@ (J.π., 441-2), η σMραγ2δα της πρ+σωρινJτητας R@ραKε Dαθι@ τα
2Rνη της σε +λJκληρ+ τ+ Pργ+, τ+ +π+2+ παρPµεινε «πρJRειρ+», µε απ+σπασµα-
τικPς λ,σεις, Rωρ2ς τελεσ2δικ+ κ,ρ+ς. Τ+ν2Xει, ακJµα, µε νJηµα και παρρησ2α
Jτι δεν υπIρKε εσωτερικI ενJτητα τ+υ ΛεKικ+, και Jτι +ι εργασ2ες π+υ Pγιναν
πρ+σαρµJστηκαν περισσJτερ+ απ’ J,τι Pπρεπε σε εKωτερικPς αν@γκες. �ι τJτε
συντ@κτες τ+υ ΛεKικ+, ε2Rαν δηλOσει Jτι τα @ρθρα π+υ ε2Rαν συνταRθε2 πα-
ρ+υσ2αXαν π+λλPς ατPλειες, Pλλειψη πληρ+M+ριOν για τις κ+ινJτερες λPKεις, αµ-
MισDητ+,µεν+υς τ,π+υς, σηµασ2ες και RρIσεις λPKεων, παντελI Pλλειψη πληρ+-
M+ριOν απJ δι@M+ρες διαλεκτικPς περι+RPς κ.@ (J.π., 414).

Η ειρωνε2α Pγκειται στ+ Jτι +ι περισσJτερες +ρθPς παρατηρIσεις των Pµπει-
ρων και ικανOν συντακτOν τ+υ ΙΛ, π+λλ+2 απJ τ+υς +π+2+υς διPπρεψαν αργJ-
τερα ως πανεπιστηµιακ+2 καθηγητPς, δεν κωδικ+π+ιIθηκαν, για να απ+MευRθε2
στ+υς επJµεν+υς τJµ+υς τ+υ ΛεKικ+, η επαν@ληψη των 2διων µεθ+δ+λ+γικOν
λαθOν, +,τε καν λIMθηκαν υπJψη σε π+λλPς περιπτOσεις.13 Π+λ, πριν απJ την
Pκδ+ση τ+υ πρOτ+υ τJµ+υ τ+υ ΙΛ επισηµ@νθηκε η Pλλειψη πρ+γρ@µµατ+ς εργα-
σ2ας µε σαMOς πρ+σδι+ρισµPν+ και εMαρµJσιµ+ Rρ+ν+δι@γραµµα, η Pλλειψη συ-
νεργασ2ας µε @λλες Ακαδηµ2ες και ερευνητικ@ κPντρα τ+υ εKωτερικ+,, π+υ πα-
ρ+υσι@X+υν αν@λ+γες λεKικ+γραMικPς δραστηριJτητες, η Pλλειψη ενηµερωµPνης
DιDλι+θIκης, η απ+υσ2α σ,γRρ+ν+υ καν+νισµ+, συντ@Kεως τ+υ λεKικ+,14 κ.@.

ΑυτJ π+υ επισIµανε Iδη απJ τ+ 1916-17 + ΜανJλης ΤριανταMυλλ2δης (J.π.,
426) ισR,ει απJλυτα και σIµερα: Τα @ρθρα τ+υ ΛεKικ+,, ανεK@ρτητα απJ τις
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12. Ως τOρα PR+υν εκδ+θε2 +ι ακJλ+υθ+ι τJµ+ι: Ιστ	ρικ!ν Λε ικ!ν της Ν�ας Ελληνικ�ς της τε κ	ιν�ς
	µιλ	υµ�νης και των ιδιωµ0των, τJµ+ι Α-E (α-δαRτυλωτJς) (1933-1989).

13. Για µια απJ τις +υσιωδPστερες κριτικPς για τ+ ΙΛ, κυρ2ως σε J,τι αM+ρ@ τ+ν τρJπ+ απ+δελτ2ωσης
τ+υ υλικ+,, Dλ. ΚακριδIς 1971.

14. aδη + πρOτ+ς «Καν+νισµJς συντ@Kεως τ+υ Νε+ελληνικ+, ΛεKικ+,. Ιστ	ρικ!ν Λε ικ!ν της Eλλη-
νικ�ς Γλ�σσης», Παρ@ρτηµα τ+υ ∆ελτ�	υ τ	υ Υπ	υργε�	υ των Εκκλησιαστικ�ν και της ∆ηµ	σ�ας
Εκπαιδε�σεως, 1916, 28 σελ2δες, δεν Iταν επαρκIς για τις τJτε λεKικ+γραMικPς απαιτIσεις. ∆εν
υπ@ρRει +,τε σIµερα σ,γRρ+ν+ς καν+νισµJς τ+υ ΙΛ.



πρ+σθIκες και τις συµπληρOσεις π+υ θα επιMPρ+υν +ι συντ@κτες τ+υς, εµMαν2-
X+υν τις πληρ+M+ρ2ες π+υ συγκPντρωσε τυRα2α εργασ2α στ+ ΑρRε2+ και δεν δια-
Mωτ2X+υν στην +υσ2α τη σηµερινI RρIση.

3. ∆√ π™∆√ƒπ∫√ §∂•π∫√ ∫∞π ∆√ °∂ƒª∞¡π∫√ §∂•π∫√ ∆ø¡ ∞¢∂§ºø¡ J. ∫∞π W. GRIMM:

¶∞ƒ∞§§∏§∂™ ∂•∂§π•∂π™

ΜεγαλJπν+α λεKικ+γραMικ@ Pργα απαιτ+,ν για την +λ+κλIρωσI τ+υς αρκετPς
δεκαετ2ες. Τ+ περ2Mηµ+ Deutsches Wörterbuch των αδελMOν J. και W. Grimm @ρ-
Rισε να δηµ+σιε,εται τ+ 1852 και +λ+κληρOθηκε σε 16 τJµ+υς (32 ηµ2τ+µ+υς µε
67.744 στIλες) µJλις τ+ 1960. �ρει@στηκαν δηλαδI για την +λ+κλIρωσI τ+υ 108
RρJνια.15 � αρRικJς σRεδιασµJς πρ+PDλεπε την Pκδ+ση 6-7 τJµων, εντJς 6 Pως
10, τ+ π+λ,, RρJνων. Oι αδελM+2 Grimm συγκPντρωσαν 600.000 δελτ2α µε 80 συ-
νεργ@τες σε 12 RρJνια. Αντ2θετα, τ+ ΙΛ δεν ε2Rε π+τP περισσJτερ+υς απJ 11 συ-
ντ@κτες, ενO π+λλPς M+ρPς Pµεινε µε 2-3 για µεγ@λα Rρ+νικ@ διαστIµατα. ΣIµε-
ρα, υπηρετ+,ν στ+ ΚPντρ+ Συντ@Kεως τ+υ ΙΛ 8 ερευνητPς και Pνας γραMPας.

�ι σηµαντικJτερες παρ@λληλες εKελ2Kεις και τα DασικJτερα κ+ιν@ γνωρ2-
σµατα των δ,+ λεKικOν ε2ναι:

1. ∆εν µπJρεσαν να πραγµατ+π+ιIσ+υν τ+ν αρRικJ τ+υς σRεδιασµJ. Πρ+-
ROρησαν αναγκαστικ@ σε µικρPς I µεγ@λες τρ+π+π+ιIσεις, JRι Jµως και
σε ρηKικPλευθες αλλαγPς και στις αναγκα2ες ριXικPς αναθεωρIσεις.

2. ΑπJ π+λιτικI και ιδε+λ+γικI @π+ψη διεκδ2κησαν τ+ν Mωτ+στPMαν+ ενJς
υψ2στης εθνικIς σηµασ2ας Pργ+υ, για να καταλIK+υν σε µερικI τεκµη-
ρ2ωση τ+υ λεKιλ+γικ+, θησαυρ+, της γλOσσας. ΤJσ+ στη Γερµαν2α Jσ+
και στην Ελλ@δα, επικρ2θηκε απJ +ρισµPν+υς ερευνητPς + ρ+µαντικJς
και π+λιτικJς-εθνικJς RαρακτIρας τ+υς.

3. Απευθ,ν+νται πρωτ2στως σε γλωσσ+λJγ+υς, σε @λλ+υς επιστIµ+νες και
λ+γ2+υς αλλ@ και σε κ@θε ενδιαMερJµεν+ για τη γλOσσα και την ιστ+ρ2α
της. Στην +υσ2α, Jµως, δεν πPτυRαν τ+ν στJR+ να ευαισθητ+π+ιIσ+υν τ+
µ+ρMωµPν+ κ+ινJ. Τ+ ΛεKικJ των Grimm Kεκ2νησε µε 5.000 αντ2τυπα,
για να περι+ριστε2 στην τελευτα2α αναθεωρηµPνη Pκδ+ση στα 1.300. �ι
δ,+ τελευτα2+ι τJµ+ι τ+υ ΙΛ (1984Z 1989) εκδJθηκαν σε 600 µJλις αντ2-
τυπα, τα περισσJτερα απJ τα +π+2α Dρ2σκ+νται ακJµα στις απ+θIκες
της Ακαδηµ2ας ΑθηνOν.

4. Απ+υσι@X+υν +ι σ,γRρ+ν+ι Jρ+ι της επιστIµης, της τεRν+λ+γ2ας και της
τPRνης. Τ+ ΛεKικJ των Grimm λαµD@νει υπJψη τ+υ αργJτερα Pνα µPρ+ς
αυτ+, τ+υ σηµαντικ+, λεKιλ+γ2+υ, ενO τ+ ΙΛ τ+ αγν+ε2 συστηµατικ@.
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15. Τα στ+ιRε2α π+υ παρατ2θενται εδO και τα συγκριτικ@ συµπερ@σµατα π+υ εK@γ+νται στηρ2X+νται
στ+ν Bahr 1984.



Ως πρ+ς την παρ+υσ2αση τ+υ υλικ+, και τις γενικJτερες λεKικ+λ+γικPς επιπτO-
σεις, παρ+υσι@X+νται +ι ακJλ+υθες κ+ινPς αδυναµ2ες:

1. Η Pνν+ια της λPKης και της λεKικIς µ+ν@δας δεν απασR+λε2 τ+υς συντ@-
κτες των @ρθρων σε θεωρητικJ και πρακτικJ επ2πεδ+. Τα +µJγραMα δια-
κρ2ν+νται, JRι Jµως π@ντ+τε, µε D@ση τη διαM+ρετικI ετυµ+λ+γ2α. Γενικ@,
υπ@ρRει η τ@ση να µην γ2νεται δι@κριση των +µ+γρ@Mων, ιδ2ως στ+ ΛεKι-
κJ των Grimm.

2. Η δι@ρθρωση τ+υ λIµµατ+ς σε «τυπ+λ+γικJ», «ετυµ+λ+γικJ» και «σηµα-
σι+λ+γικJ» µPρ+ς ε2ναι κ+ινI και στα δ,+ λεKικ@. Στ+ τυπ+λ+γικJ, τ+ ΙΛ πα-
ρ+υσι@Xει ατελPστατη MωνητικI καταγραMI, µε παντελI απ+υσ2α των συµ-
DJλων τ+υ ∆ιεθν+,ς Φωνητικ+, ΑλMαDIτ+υ. � αριθµJς των Rωρ2ων π+υ
παρατ2θενται δεν ε2ναι αντιπρ+σωπευτικJς για τη συRνJτητα RρIσης της
λPKης. Καθ+ρ2Xεται µε D@ση την π+λυτυπ2α και την PµMαση π+υ δ2νεται
στην ιστ+ρ2α της λPKης. Για τ+ν καθ+ρισµJ των σηµασιOν και τ+ν τρJπ+
παρ+υσ2ασIς τ+υς, τ+ ΛεKικJ των Grimm, Jπως και @λλα λεKικ@, θεωρε2
Jτι η λPKη, ως συνδυασµJς MθJγγων, δηλOνει αντικε2µενα και καταστ@-
σεις πραγµ@των (γεγ+νJτα) της εKωγλωσσικIς πραγµατικJτητας. Η σηµα-
σ2α εκλαµD@νεται ως ψυR+λ+γικJ και JRι ως γλωσσικJ µPγεθ+ς. �ι επιµP-
ρ+υς σηµασ2ες, δεν απ+τελ+,ν µPρη µιας γενικIς σηµασ2ας αλλ@ αυτJν+µες
σηµασι+λ+γικPς µ+ν@δες. Η σηµασ2α +ρισµPνων λPKεων καθ+ρ2Xεται µε D@-
ση την ετυµ+λ+γ2α π+υ γ2νεται δεκτI. Η π+λυσηµ2α εκλαµD@νεται ως δυ-
νατJτητα της σηµασι+λ+γικIς δ+µIς των λPKεων. Τα γλωσσ+λ+γικ@ κριτI-
ρια των σηµασι+λ+γικOν αλλαγOν των λPKεων δεν πρ+Dληµ@τισαν τ+υς
συντ@κτες των δ,+ λεKικOν. Και Jµως η δι@ρθρωση τ+υ λIµµατ+ς εKαρ-
τ@ται, κατ@ κανJνα, απJ την κατανJηση τ+υ µηRανισµ+, αυτOν των ση-
µασι+λ+γικOν αλλαγOν και εKελ2Kεων. Η δυσκ+λ2α Pγκειται στ+ Jτι δεν
PRει ως τOρα ερµηνευτε2 ικαν+π+ιητικ@ τ+ MαινJµεν+ της π+λυσηµ2ας π+υ
+Mε2λεται σε ιστ+ρικ+,ς λJγ+υς. Η Pκδ+ση τ+υ ΙΛ δεν µπ+ρε2 να συνεRιστε2
και µJν+ για τ+ν λJγ+ Jτι δεν λαµD@ν+νται καθJλ+υ υπJψη +ι σ,γRρ+νες
σηµασι+λ+γικPς θεωρ2ες. � καθ+ρισµJς των σηµασιOν δεν γ2νεται µε αυ-
στηρ@ επιστηµ+νικ@ κριτIρια αλλ@ στηρ2Xεται σε πρ+καταλIψεις στις +π+2-
ες εγκλωD2Xεται + συντ@κτης τ+υ λIµµατ+ς µε D@ση τ+ υλικJ π+υ PRει στη
δι@θεσI τ+υ και την ετυµ+λ+γ2α π+υ πρ+κρ2νει. Σε εκατ+ντ@δες λIµµατα
π+λλαπλασι@X+νται αδικαι+λJγητα +ι σηµασ2ες µε τη δηµι+υργ2α αν,παρ-
κτων σηµασι+λ+γικOν απ+RρOσεων I µε την παρ+υσ2αση καθαρ@ µετα-
M+ρικOν RρIσεων ως κυρι+λεKιOν, Jπως παρατIρησε Iδη και + ΚακριδIς
(1971, 237). �ι απJψεις π+υ διατυπOν+νται Pµµεσα για την Pνν+ια της συ-
νωνυµ2ας (µε τη συσσOρευση υπ+τιθPµενων συνων,µων λPKεων στ+ τPλ+ς
+ρισµPνων ληµµ@των) ε2ναι εντελOς KεπερασµPνες.
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Τελικ@, τ+ ΛεKικJ των Grimm και τ+ ΙΛ ε2ναι Mιλ+λ+γικ@ και JRι γλωσσ+-
λ+γικ@ λεKικ@. ∆εν περιγρ@M+υν πOς λειτ+υργ+,ν +ι λPKεις µε D@ση τη RρIση
τ+υς σε Pνα +ρισµPν+ συγκε2µεν+, αλλ@ παρ+υσι@X+υν τ+ απ+τPλεσµα µιας ερ-
µηνε2ας π+υ δ2νει + λεKικ+γρ@M+ς στ+ν RρIστη τ+υ λεKικ+,, στηριXJµεν+ς στ+
διαθPσιµ+, ανεπαρκPστατ+ συRν@ για τ+ ΙΛ, γλωσσικJ υλικJ. ΠρJκειται, για να
Rρησιµ+π+ιIσω τα σκληρ@ λJγια τ+υ Bahr (1984, 500), για «αMελI γλωσσικJ ρε-
αλισµJ» (“naiven Sprachrealismus”).

4. ∏ ™∏ª∂ƒπ¡∏ ∫∞∆∞™∆∞™∏ ∫∞π ∆∞ ∞¢π∂•√¢∞ ∆√À π™∆√ƒπ∫√À §∂•π∫√À

� πρOτ+ς τJµ+ς τ+υ ΙΛ εκδJθηκε τ+ 1933, 25 +λJκληρα RρJνια ,στερα απJ τ+ν
+ρισµJ της τριµελ+,ς Eπιτρ+πIς π+υ θα πρ+ετ+2µαXε τη σ,νταKI τ+υ. Tκτ+τε,
+ι ρυθµ+2 Pκδ+σης τ+υ ΛεKικ+, υπIρKαν απ+γ+ητευτικ+2. Τ+ δε,τερ+ τε,R+ς
τ+υ 5+υ τJµ+υ κυκλ+MJρησε τ+ 1989 και περιλαµD@νει τα λIµµατα γναθ0δα-δα-
/τυλωτ!ς. ΒρισκJµαστε, λ+ιπJν, ,στερα απJ Pναν σRεδJν αιOνα, στην αρRI τ+υ
τPταρτ+υ γρ@µµατ+ς τ+υ αλMαDIτ+υ. ΕδO και 10 περ2π+υ RρJνια PRει στην +υ-
σ2α σταµατIσει η σ,νταKη τ+υ ΙΛ. Η Pκδ+σI τ+υ δεν µπ+ρε2 να συνεRιστε2 µε τη
γνωστI παραδ+σιακI τ+υ µ+ρMI, επειδI η πρJ+δ+ς της λεKικ+γραM2ας επPMερε
ριXικPς αλλαγPς στη µεθ+δ+λ+γ2α της λεKικ+γραMικIς πρακτικIς αλλ@ και για-
τ2 PR+υν γ2νει αισθητ@ τα κεν@ και +ι αδυναµ2ες των τJµων π+υ κυκλ+MJρησαν
κατ@ τα τελευτα2α RρJνια.

Με δεδ+µPνη την απ+γ+ητευτικI, αλλ@ καταν+ητI, µPRρις ενJς +ρισµPν+υ
σηµε2+υ, καθυστPρηση Pκδ+σης τ+υ ΙΛ, σε συνδυασµJ µε την καθιPρωση τ+ 1976,
της δηµ+τικIς ως επ2σηµης γλOσσας της εκπα2δευσης, και τ+ν αµPσως επJµεν+
RρJν+, της δηµJσιας δι+2κησης, και σε σRPση µε τις ραγδα2ες εKελ2Kεις στ+ν RO-
ρ+ της υψηλIς τεRν+λ+γ2ας και της πληρ+M+ρικIς, και ειδικJτερα της ηλεκτρ+-
νικIς λεKικ+γραM2ας, ε2ναι καιρJς να αντιµετωπιστε2 κατ@µατα η πραγµατικJ-
τητα και να ανακ+ινOσει η Ακαδηµ2α ΑθηνOν επ2σηµα –γιατ2 στην πρ@Kη αυτJ
PRει Iδη γ2νει– Jτι σταµατ@ την εντελOς KεπερασµPνη λεKικ+γραMικI πρακτικI
π+υ ακ+λ+,θησε επ2 αρκετPς δεκαετ2ες τ+ ΙΛ. Αν στις αρRPς τ+υ 20+, αιOνα
Iταν 2σως ανεκτJ να µεταMρ@Xει κανε2ς τ+ αγγ	�ρι ως ‘σικυJ’ και τη B	σκ	-
π	�λα ως ‘π+ιµεν2δα’, τOρα, στα τPλη τ+υ αιOνα, η πρ+σπ@θεια ανε,ρεσης ερ-
µηνευµ@των νε+ελληνικOν λPKεων στην καθαρε,+υσα, I ακJµα και την αρ-
RαpX+υσα, καθ2σταται αυτJRρηµα γελ+2α. ΕK@λλ+υ, τOρα πλP+ν δεν υπ@ρR+υν
συντ@κτες +ι +π+2+ι ε2ναι σε θPση I θα Iθελαν να «µεταMρ@X+υν» τα λIµµατα
και τα επεKηγηµατικ@ παραδε2γµατα σε µια ψυRρI, @Rρωµη και @Rαρη γλOσσα.

Η απIRηση της περι+ρισµPνης εκδ+τικIς δραστηριJτητας τ+υ ΚPντρ+υ Συ-
ντ@Kεως τ+υ ΙΛ ε2ναι σRεδJν µηδαµινI, ακJµα και αν@µεσα στ+υς ειδικ+,ς. Για
τ+υς δυ+ τελευτα2+υς τJµ+υς τ+υ ΙΛ, π+υ κυκλ+MJρησαν τ+ 1984 και τ+ 1989
(+πJτε εKαντλIθηκαν και τα απ+θPµατα των Pτ+ιµων σειρOν), δεν υπ@ρR+υν +υ-
σιαστικPς κριτικPς παρ+υσι@σεις, δε2γµα παρ@λληλα της κρ2σης της κριτικIς
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στην Ελλ@δα, και της απ+σιOπησης Pργων π+υ PR+υν να κ@ν+υν µε τα περι-
Mρ+νηµPνα ιδιOµατα και τις διαλPκτ+υς της νPας ΕλληνικIς.

Με αM+ρµI την Pκδ+ση τ+υ α′ τε,R+υς τ+υ 5+υ τJµ+υ τ+υ ΙΛ, π+υ κυκλ+-
MJρησε τ+ 1984, παρ+υσ2ασα σε µια µελPτη µ+υ τα σ+Dαρ@ θεωρητικ@ και πρα-
κτικ@ πρ+DλIµατα π+υ εKακ+λ+υθ+,ν επ2 δεκαετ2ες να παραµPν+υν @λυτα, µε
απ+τPλεσµα να τ2θεται σε δ+κιµασ2α τ+ επιστηµ+νικJ κ,ρ+ς των συντακτOν τ+υ
ΛεKικ+, και της 2διας της Ακαδηµ2ας (Xαραλαµπ@κης 1994D). Στην εργασ2α
αυτI συXητ+,νται συγκεκριµPνες περιπτOσεις απJ τις +π+2ες διαMα2νεται η σ,γ-
Rυση αν@µεσα σε π+λ,σηµες και +µOνυµες λPKεις, +ι αντιMατικPς κατηγ+ρι+-
π+ιIσεις, +ι εσMαλµPνες ετυµ+λ+γ2ες,16 +ι διπλPς ληµµατ+γραMIσεις, +ι πρ+Dλη-
µατικPς σηµασι+λ+γικPς κατηγ+ρι+π+ιIσεις και ανακρ2Dειες, τα κεν@ τ+υ ληµ-
µατ+λ+γ2+υ κ.@. �ι σκληρPς, αλλ@ δ2καιες, πιστε,ω, κριτικPς π+υ PRω γρ@ψει
ως τOρα, µ+υ κJστισαν ακριD@. Αν@µεσα στα @λλα, PRασα και παλι+,ς καλ+,ς
M2λ+υς. Στην περ2πτωση Jµως της κριτικIς π+υ @σκησα στ+ ΙΛ δεν MανταXJ-
µ+υν, Jταν την PγραMα, Jτι η επιDρ@Dευση θα Iταν η εκλ+γI µ+υ ως διευθυντI
τ+υ Ιστ	ρικ	� Λε ικ	�, πρ@γµα τ+ +π+2+ δε2Rνει Jτι η Ακαδηµ2α ΑθηνOν KPρει
να εκτιµ@ την καλ+πρ+α2ρετη κριτικI και Jτι @ρRισε να πνPει νP+ς @νεµ+ς στ+
ΑνOτατ+ ΠνευµατικJ bδρυµα της ROρας.

5. ∆√ ¢∂√¡ °∂¡∂™£∞π

Ως τOρα περιPγραψα αδρ+µερOς µια λ2γ+ I π+λ, γνωστI στ+υς ειδικ+,ς X+Mε-
ρI πραγµατικJτητα. TρR+µαι τOρα στα θετικ@ σηµε2α τ+υ εγRειρIµατ+ς. Πι+
µπρ+στ@ Jµως ε2ναι απαρα2τητη µια διευκρ2νιση: Π+λλ+2 απ’ αυτ+,ς π+υ PR+υν
ασκIσει κριτικI στην Ακαδηµ2α ΑθηνOν, ιδια2τερα δηµ+σι+γρ@M+ι, για τ+υς
Dραδ,τατ+υς ρυθµ+,ς µε τ+υς +π+2+υς εκδ2δεται τ+ ΛεKικJ, δεν PR+υν καταλ@-
Dει Jτι τ+ ΙΛ δεν ε2ναι Pνα συνηθισµPν+ νε+ελληνικJ λεKικJ αλλ@ Pνα γιγ@ντι+
Pργ+, η σ,νταKη τ+υ +π+2+υ στηρ2Xεται σε PKι, περ2π+υ, εκατ+µµ,ρια δελτ2α.
Αντ2στ+ιRα MιλJδ+Kα Pργα π+υ ανPλαDαν Ακαδηµ2ες @λλων κρατOν, +ικ+ν+µι-
κ@ και τεRν+λ+γικ@ π+λ, πι+ πρ+ηγµPνων απJ τη ROρα µας, +λ+κληρOθηκαν
κατ@ µPσ+ Jρ+ ,στερα απJ 150 περ2π+υ RρJνια.17

Τ+ γλωσσικJ υλικJ, π+υ PRει συγκεντρωθε2 στ+ ΑρRε2+ τ+υ ΙΛ της Ακαδη-
µ2ας ΑθηνOν απJ κ@θε γωνι@ της ελληνικIς γης, απ+τελε2 πραγµατικJ θησαυρJ
για τ+ν µελετητI της γλOσσας µας. �ι MιλJτιµ+ι συντ@κτες τ+υ ΚPντρ+υ PR+υν
επιδ+θε2, επ2 σειρ@ ετOν, σε γλωσσ+συλλεκτικPς απ+στ+λPς, δι@ρκειας ενJς µI-
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16. Π+λλPς απJ τις ετυµ+λ+γ2ες τ+υ ΙΛ ε2ναι εντελOς εσMαλµPνες, Jπως Mα2νεται στα Σκ+υDαρ@ς 1954
και 1957. ΣηµειωτP+ν Jτι δεν πε2θ+υν π@ντ+τε +ι νPες ετυµ+λ+γ2ες π+υ πρ+τε2νει + Σκ+υDαρ@ς.

17. Τ+ Λε ικ! της Σ	υηδικ�ς Ακαδηµ�ας Επιστηµ�ν (Svenska Akademiens Ordbok) Kεκ2νησε τ+ 1880
(τ+ πρOτ+ τε,R+ς εκδJθηκε τ+ 1893). Ως τOρα (1997) PR+υν εκδ+θε2 31 τJµ+ι (A-Sta). Υπ+λ+γ2Xε-
ται να εκδ+θ+,ν +ι υπJλ+ιπ+ι 10 Pως τ+ 2020. Θα απαιτηθ+,ν δηλ. 140 RρJνια για την +λ+κλIρω-
ση τ+υ Pργ+υ, τ+ +π+2+ στηρ2Xεται σε 7,5 εκατ+µµ,ρια δελτ2α.



να κ@θε RρJν+, και PR+υν συγκεντρOσει π+λ,τιµ+ υλικJ σε RειρJγραMες συλλ+-
γPς, +ι +π+2ες ανPρR+νται σIµερα σε 1.385. Υπ@ρR+υν, επ2σης, µεγ@λης αK2ας Rει-
ρJγραMα τ+υ Φιλ+λ+γικ+, ΣυλλJγ+υ Κωνσταντιν+υπJλεως, τ+υ περασµPν+υ
αιOνα, και RειρJγραMες συλλ+γPς απJ τ+υς διαγωνισµ+,ς π+υ πρ+κIρυσσε η εν
ΑθIναις ΓλωσσικI Εταιρε2α και συνεR2Xει να πρ+κηρ,σσει η ΓλωσσικI Εταιρε2α
των ΑθηνOν, Jπως PRει µετ+ν+µαστε2. ΑκJµα και τ2π+τε @λλ+ να µην ε2Rε κ@νει
η Ακαδηµ2α ΑθηνOν, θα Iταν αρκετI η πρ+σM+ρ@ της αυτI, να συγκεντρOσει
διαλεκτικJ και ιδιωµατικJ υλικJ π+υ θα ε2Rε +ριστικ@ 2σως Rαθε2, για να κατα-
Kιωθε2 στη συνε2δηση τ+υ λα+, και τ+υ Tθν+υς.

ΑυτJ τ+ ανεκτ2µητης αK2ας υλικJ Iρθε + καιρJς να αKι+π+ιηθε2 µε τη D+I-
θεια της υψηλIς τεRν+λ+γ2ας. TµMαση πρPπει να δ+θε2 στη δηµι+υργ2α µιας
ηλεκτρ+νικIς D@σης δεδ+µPνων και µιας πρOτης καταγραMIς, σε Pντυπη και
ηλεκτρ+νικI µ+ρMI, τ+υ ληµµατικ+, καταλJγ+υ τ+υ ΙΛ, + +π+2+ς, παραδJKως,
δεν KPρ+υµε σIµερα, +,τε γνωρ2Xαµε π+τP, τι Pκταση PRει. Tτσι θα λυθε2 και τ+
πρJDληµα των απαρα2τητων παραπεµπτικOν ληµµ@των και θα απ+MευRθ+,ν +ι
διπλPς ληµµατ+γραMIσεις ακJµα και στ+ν 2δι+ τJµ+.

Τ+ Ινστιτ+,τ+ ΕπεKεργασ2ας τ+υ ΛJγ+υ µε τ+ν δραστIρι+ διευθυντI τ+υ,
καθηγητI τ+υ Ε.Μ.Π. ΓιOργ+ Καραγι@ννη και τ+ν ακαδηµαϊκJ Π. Θε+R@ρη,
PRει Iδη ετ+ιµ@σει σRετικJ πρJγραµµα δρ@σης και σ,ντ+µα, πιστε,ω, θα γ2νει
πραγµατικJτητα Pνα Jνειρ+ τ+ +π+2+, λ2γα µJλις RρJνια νωρ2τερα, θα Rαρακτη-
ριXJταν «@πιαστ+». Π+λ,τιµη πρ+ς την κατε,θυνση αυτI υπIρKε και η πρ+-
σM+ρ@ τ+υ καθηγητI Γι@ννη ΚαX@Xη, + +π+2+ς υπIρKε συντ+νιστIς των εργα-
σιOν τ+υ ΙΛ (1986-1990) και συνεR2Xει ως σIµερα να ε2ναι @µισθ+ς επιστηµ+νι-
κJς συνεργ@της της Ακαδηµ2ας ΑθηνOν.

Παρ@λληλα µε τη δηµι+υργ2α ηλεκτρ+νικIς D@σης δεδ+µPνων, η Ακαδηµ2α
ΑθηνOν, σε συνεργασ2α µε τα ΠανεπιστIµι@ µας και τ+ ΚPντρ+ ΕλληνικIς
ΓλOσσας, επιD@λλεται να σRεδι@σει τη σταδιακI Pκδ+ση διαλεκτικOν και ιδιω-
µατικOν λεKικOν, κατ@ γεωγραMικPς περι+RPς, µε D@ση τις αρRPς της σ,γRρ+-
νης λεKικ+γραM2ας I και να ενισR,σει τις πρ+σπ@θειες @λλων M+ρPων π+υ επι-
διOκ+υν την Pκδ+ση διαλεκτικOν λεKικOν, Jπως ε2ναι η Μ+νI Κ,κκ+υ, π+υ
ετ+ιµ@Xει τ+ µεγ@λ+ Ιστ	ρικ! Λε ικ! της κυπριακ�ς, και η Εταιρε2α Π+ντια-
κOν ΜελετOν, η +π+2α επιδιOκει την Pκδ+ση ενJς ριXικ@ αναθεωρηµPν+υ λε-
Kικ+, της π+ντιακIς. ΑυτI τη στιγµI επε2γει η σ,νταKη ενJς +λ+κληρωµPν+υ
λεKικ+, της κρητικIς διαλPκτ+υ, τ+ +π+2+ θα Iταν ευRIς Pργ+, αν τ+ αναλ@µ-
Dανε η Ακαδηµ2α ΑθηνOν στ+ πλα2σι+ επαναπρ+σδι+ρισµ+, των στJRων, επι-
διOKεων και δραστηρι+τIτων τ+υ αρRαιJτερ+υ ερευνητικ+, της ΚPντρ+υ. Με
την Pκδ+ση των ιστ+ρικOν λεKικOν των τριOν XωντανOν διαλPκτων της Ελλη-
νικIς (ΚρIτης, Κ,πρ+υ, ΠJντ+υ) θα διευκ+λυνθε2 σε µεγ@λ+ DαθµJ η σ,ντα-
Kη ενJς επ2τ+µ+υ λεKικ+, των νε+ελληνικOν διαλPκτων, για RρIση τ+υ ευρ,-
τερ+υ µ+ρMωµPν+υ κ+ιν+,, αM+, +ι επιστIµ+νες θα PR+υν στη δι@θεσI τ+υς
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την ηλεκτρ+νικI D@ση δεδ+µPνων. Αν ε2Rε πρ+κριθε2 απJ την αρRI η λ,ση των
ειδικOν λεKικOν κατ@ γεωγραMικPς περι+RPς, δεν θα ε2Rαµε 2σως Mτ@σει στα
σηµεριν@ αδιPK+δα.

�ι στJR+ι τ+υ ΙΛ επιD@λλεται να διευρυνθ+,ν µε δραστηριJτητες +ι +π+2ες
θα εναρµ+ν2X+νται µε τις σ,γRρ+νες τεRν+λ+γικPς εKελ2Kεις, ιδια2τερα της πλη-
ρ+M+ρικIς και της τηλεµατικIς. �ι σηµαντικJτερ+ι @K+νες δραστηρι+τIτων τ+υ
ΚPντρ+υ Συντ@Kεως τ+υ Ιστ	ρικ	� Λε ικ	� της Ν�ας Ελληνικ�ς Γλ�σσας πρP-
πει να ε2ναι, κατ@ τη γνOµη µ+υ, +ι ακJλ+υθ+ι:

1. ∆ηµι+υργ2α ηλεκτρ+νικIς D@σης δεδ+µPνων των PKι περ2π+υ εκατ+µµυ-
ρ2ων δελτ2ων διαλεκτικ+, υλικ+,, µε παρ@λληλη αKι+π+2ηση των 1.400
περ2π+υ Rειρ+γρ@Mων συλλ+γOν.

2. ∆ηµ+σ2ευση σε ηλεκτρ+νικI και Pντυπη µ+ρMI τ+υ ληµµατικ+, καταλJ-
γ+υ τ+υ ΙΛ µε παραπεµπτικ@ λIµµατα.

3. Tκδ+ση µιας σειρ@ς λεKικOν µεµ+νωµPνων διαλεκτικOν περι+ROν µε συ-
γκεκριµPν+ Rρ+ν+δι@γραµµα.

4. ΕπPκταση των δραστηρι+τIτων τ+υ ΚPντρ+υ και σε @λλ+υς παραµελη-
µPν+υς τ+µε2ς, Jπως ε2ναι τ+ ΑρRε2+ τ+πωνυµ2ων και + ΓλωσσικJς ^τλας
της Ελλ@δας.

5. ∆ηµ+σ2ευση, σε ειδικI σειρ@, των αρRαιJτερων και σηµαντικJτερων Rει-
ρ+γρ@Mων π+υ απJκεινται στ+ ΑρRε2+ τ+υ ΚPντρ+υ Συντ@Kεως τ+υ Ιστ	-
ρικ	� Λε ικ	�.

6. Εµπλ+υτισµJς της ανεπαρκPστατης DιDλι+θIκης τ+υ ΚPντρ+υ µε σ,γ-
Rρ+να λεKικ+γραMικ@ Pργα και πρJσDαση σε ηλεκτρ+νικPς DιDλι+γρα-
M2ες. ∆ηµι+υργ2α της πληρPστερης στην Ελλ@δα ΛεKικ+γραMικIς ΒιDλι+-
θIκης µε Jλα τα παλαιJτερα και σ,γRρ+να ελληνικ@ λεKικ@, συµπερι-
λαµDαν+µPνων των δ2γλωσσων.

7. ΑνανPωση της δ+µIς, της +ργ@νωσης και της ,λης τ+υ Λε ικ	γρα1ικ	�
∆ελτ�	υ. ∆εν PRει δηµ+σιευτε2 ως τOρα στ+ περι+δικJ αυτJ καµι@ µετα-
λεKικ+γραMικI µελPτη +,τε εµπειρικPς Pρευνες.

8. ΕπανασRεδιασµJς των ερευνητικOν απ+στ+λOν για συλλ+γI διαλεκτικ+,
υλικ+, απJ αντιπρ+σωπευτικPς διαλεκτικPς περι+RPς, µε υπ+RρεωτικI µα-
γνητ+MOνηση και απOτερ+ στJR+ την ψηMιακI καταγραMI τ+υ. ΣIµερα
πρ+PRει η συγRρ+νικI µελPτη των διαλPκτων και ιδιωµ@των και JRι η ανα-
XIτηση της εKιδανικευµPνης γλωσσικIς π+ικιλ2ας τ+υ παρελθJντ+ς.

9. ΣυνPRιση, σε συνεργασ2α µε @λλ+υς M+ρε2ς, ιδια2τερα µε τ+ ΚPντρ+ Ελλη-
νικIς ΓλOσσας, της σ,νταKης DιDλι+γραM2ας της νε+ελληνικIς γλOσσας,
η +π+2α PRει διακ+πε2 απJ τ+ 1979. ∆ηµι+υργ2α της απαρα2τητης D@σης
δεδ+µPνων.
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10. ΑντιµετOπιση τ+υ +ρθ+γραMικ+, µας πρ+DλIµατ+ς µε την Pκδ+ση σRε-
τικ+, �δηγ+, απJ την Ακαδηµ2α ΑθηνOν, σε συνεργασ2α και µε @λ-
λ+υς αρµJδι+υς M+ρε2ς.

11. Συνεργασ2α µε αντ2στ+ιRα µεγ@λα ΚPντρα τ+υ εKωτερικ+,, µε σκ+πJ
την ανταλλαγI εµπειριOν, την επιµJρMωση των ερευνητOν και την εK+ι-
κε2ωσI τ+υς µε XητIµατα ηλεκτρ+νικIς λεKικ+γραM2ας.

12. ∆ι+ργ@νωση επιµ+ρMωτικOν σεµιναρ2ων για τη λεKικ+γραM2α σε συ-
νεργασ2α µε πανεπιστIµια της Ελλ@δας και τ+υ εKωτερικ+,.

13. Αν@πτυKη συστIµατ+ς εσωτερικIς και εKωτερικIς αKι+λJγησης τ+υ
πρ+σMερJµεν+υ Pργ+υ, τJσ+ των ερευνητOν Jσ+ και τ+υ διευθυντI.

14. Tκδ+ση ενηµερωτικ+, Mυλλαδ2+υ για τ+ IΛ και δηµι+υργ2α ειδικIς σε-
λ2δας στ+ ∆ιαδ2κτυ+, για να πληρ+M+ρηθε2 τ+ ευρ,τερ+ µ+ρMωµPν+ κ+ι-
νJ τη σηµαντικI πρ+σM+ρ@ τ+υ ΚPντρ+υ στην επιστIµη και τ+ Tθν+ς.
Κρ2νεται, επ2σης, απαρα2τητη η 2δρυση Σωµατε2+υ µη κερδ+σκ+πικ+,
RαρακτIρα µε την επωνυµ2α «�ι M2λ+ι τ+υ Ιστ	ρικ	� Λε ικ	�».

Τ+ IΛ απ+τPλεσε επ2 σειρ@ ετOν τ+ MυτOρι+ νPων και ταλαντ+,Rων επιστηµJ-
νων, +ι +π+2+ι µελPτησαν σε D@θ+ς π+ικ2λες πλευρPς της κ+ινIς νε+ελληνικIς και
των ιδιωµ@των της, π+λλ+2 απJ τ+υς +π+2+υς αναδε2Rτηκαν σε κ+ρυMα2+υς
γλωσσ+λJγ+υς και Mιλ+λJγ+υς. Αν@µεσα στ+υς επιστIµ+νες π+υ @Mησαν τη
σMραγ2δα της πρ+σωπικJτητ@ς τ+υς στην επιστηµ+νικI και πνευµατικI XωI της
σ,γRρ+νης Ελλ@δας ε2ναι + ΜανJλης ΤριανταMυλλ2δης, + Ιω@ννης ΚακριδIς, +
ΣτυλιανJς ΚαψωµPν+ς και + ΝικJλα+ς ΑνδριOτης, Jλ+ι συντ@κτες τ+υ IΛ, +ι
+π+2+ι λ@µπρυναν µε τ+ ερευνητικJ και διδακτικJ τ+υς Pργ+ τη Φιλ+σ+MικI
ΣR+λI τ+υ Αριστ+τελε2+υ Πανεπιστηµ2+υ Θεσσαλ+ν2κης, π+υ µας παρPRει σI-
µερα τJσ+ γενναιJδωρα τη Mιλ+Kεν2α της.

Τ+ ΚPντρ+ Συντ@Kεως τ+υ Ιστ	ρικ	� Λε ικ	� της Ακαδηµ2ας ΑθηνOν αK2-
Xει ενJς καλ,τερ+υ µPλλ+ντ+ς. Με την ευκαιρ2α της συµπλIρωσης, τ+ 1998, ενε-
νIντα RρJνων απJ τη συγκρJτηση της Επιτρ+πIς για την Pκδ+ση τ+υ ΛεKικ+,
θα Iταν RρIσιµ+ να δι+ργανOσει η Ακαδηµ2α ΑθηνOν Pνα διεθνPς συνPδρι+
στ+ +π+2+ θα τεθ+,ν +ι D@σεις για Pνα νP+ Kεκ2νηµα. Ελπ2Xω να PR+υµε διδαRτε2
αρκετ@ απJ τα λ@θη τ+υ παρελθJντ+ς.
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