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¶ƒ√§√°√™

Σ τ+ν τJµ+ αυτJν δηµ+σιε,+νται ανακ+ινOσεις π+υ Pγιναν στην πρOτη ∆ιεθνI
Ηµερ2δα, π+υ +ργ@νωσε τ+ ΚPντρ+ ΕλληνικIς ΓλOσσας στις 9 Ν+εµDρ2+υ

τ+υ 1997 στη Θεσσαλ+ν2κη, µε θPµα «Η ΛεKικ+γραM2α της ΑρRα2ας, Μεσαιωνι-
κIς και ΝPας ΕλληνικIς Γραµµατε2ας: Παρ+,σα κατ@σταση και πρ++πτικPς των
σ,γRρ+νων λεKικ+γραMικOν εγRειρηµ@των». Συµµετε2Rαν διαπρεπε2ς KPν+ι και
Tλληνες ελληνιστPς. Για τα αρRα2α ελληνικ@ λεKικ@ ανακ+ινOσεις Pκαµαν +ι:
F.R. Adrados και E. Gangutia (για τ+ ελλην+ϊσπανικJ λεKικJ), Μ. Παντελι@ (για
τ+ν TLG π+υ διευθ,νει), A. Thompson (για τ+ σRεδιαXJµεν+ νP+ Intermediate
Greek-English Lexicon της �KMJρδης). Για τα DυXαντιν@ και τα µεταDυXαντιν@
λεKικ@ π+υ εκδ2δ+υν µ2λησαν +ι: E. Trapp (Lexikon zur Byzantinischen Gräzität)
και Εµµ. Κριαρ@ς (Λε ικ! της Μεσαιωνικ�ς Ελληνικ�ς ∆ηµ�δ	υς Γραµµατε�-
ας). Για νε+ελληνικ@ επιστηµ+νικ@ εγRειρIµατα, +ι: Ι.Ν. ΚαX@Xης (για τ+
Modern-Greek English Dictionary τ+υ καθηγ. ∆.Ι. Γεωργακ@), �. �αραλαµπ@-
κης (για τ+ Ιστ	ρικ!ν Λε ικ!ν της Ακαδηµ2ας ΑθηνOν), Γ. Καραγι@ννης (για
Pνα σRεδιαXJµεν+ «π+λ,γλωσσ+ λεKικJ π+λυµPσων για παιδι@»), Α. ΤXιDαν+-
π+,λ+υ (Λε ικ! της Κ	ιν�ς Νε	ελληνικ�ς τ+υ Ινστιτ+,τ+υ Νε+ελληνικOν Σπ+υ-
δOν) και Τ. Μαρκ@κη (Ελλην+-�λλανδικJ ΛεKικJ). � G. Crane παρ+υσ2ασε
την αν+ιRτI D@ση δεδ+µPνων για τα ΑρRα2α Ελληνικ@ π+υ εκπJνησε, ενO + W.
Martin τ+ λεKικ+γραMικJ λ+γισµικJ τ+υ για +λλανδικ@ δ2γλωσσα λεKικ@.

Θα δανειστO λJγια συναδPλMων, τ+υς +π+2+υς και απJ αυτI τη θPση ευRαρι-
στO θερµ@. Της Μ. Παντελι@: «Yλ+ι +ι σ,νεδρ+ι επισIµαναν την πρOτιστη αν@-
γκη συντ+νισµ+, µεταK, των διαMJρων ερευνητικOν πρ+γραµµ@των για τη λεKι-
κ+γρ@Mηση της ελληνικIς γλOσσας. ∆ε,τερη κ+ινI διαπ2στωση υπIρKε Jτι τα µι-
κρ@ και εKειδικευµPνα λεKικ@ µπ+ρ+,ν να εκπ+νηθ+,ν µε τις παραδ+σιακPς µε-
θJδ+υςZ λεKικ@ Jµως τ+υ µεγPθ+υς τ+υ Liddell-Scott-Jones δεν ε2ναι δυνατ@ Rωρ2ς
τη D+Iθεια των νPων τεRν+λ+γιOν». Πρ+PRει, συνPRισε, η αν@γκη «δηµι+υργ2ας
µιας κ+ινIς ηλεκτρ+νικIς D@ση δεδ+µPνων, η +π+2α θα περιPRει Jλα τα κε2µενα
της ΕλληνικIς, καθOς επ2σης και @ρθρα, ηλεκτρ+νικ@ λεKικ@ και @λλ+ υλικJ, π+υ
θα µπ+ρ+,σε να Rρησιµ+π+ιηθε2 για την εκπJνηση νPων λεKικOν και @λλων µPσων
Pρευνας... H ηλεκτρ+νικI καταγραMI των κειµPνων της αρRα2ας και DυXαντινIς
περιJδ+υ γ2νεται Iδη απJ τ+ν ΘησαυρJ της EλληνικIς ΓλOσσας (Thesaurus
Linguae Graecae Project) στ+ ΠανεπιστIµι+ της KαλιMJρνιας και Dρ2σκεται π+λ,
κ+ντ@ στην +λ+κλIρωσI της. Aπ+µPνει η επPκταση τ+υ Θησαυρ+, στη µεταDυ-
XαντινI περ2+δ+... Τα µ+ρM+λ+γικ@ και λεKικ+γραMικ@ πρ+γρ@µµατα τ+υ Perseus
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θα µπ+ρ+,σαν να εµπλ+υτιστ+,ν, Oστε να Rρησιµ+π+ιηθ+,ν και για τη ΝPα Ελλη-
νικI Λ+γ+τεRν2α. � συντ+νισµJς θα απ+τρPψει την @σκ+πη ενασRJληση π+λλOν
µε παρJµ+ια εγRειρIµατα». Θα µνηµ+νε,σω, ακJµη, την παρPµDαση τ+υ Trapp, +
+π+2+ς, στη συXIτηση π+υ ακ+λ+,θησε, RαιρPτησε την επPκταση τ+υ TLG στα
DυXαντιν@. Μ2λησε για την επε2γ+υσα αν@γκη «συνεργασ2ας των DυXαντιν+λJ-
γων περ2 αυτJ, γιατ2, σε αντ2θεση µε τα κε2µενα της αρRαιJτητας, τα DυXαντιν@ ε2-
ναι π+λ, διασκ+ρπισµPνα, συRν@ π+λ, @σRηµα εκδεδ+µPνα και δυσε,ρετα στις Dι-
Dλι+θIκες». ΤJνισε, ακJµη, τις υπηρεσ2ες π+υ µπ+ρ+,ν να πρ+σMPρ+υν λεKικ@
και D@σεις δεδ+µPνων στ+υς µαθητPς και σπ+υδαστPς.

Στ+ τPλ+ς της Hµερ2δας, + ΠρJεδρ+ς τ+υ KPντρ+υ EλληνικIς ΓλOσσας, κα-
θηγητIς ∆.N. Mαρων2της, εKPMρασε την ευγνωµ+σ,νη τ+υ Iδρ,µατ+ς για τη
συνδρ+µI τ+υ Eµµαν+υIλ Kριαρ@ πρ+ς τ+ KPντρ+ EλληνικIς ΓλOσσας, και τ+υ
επPδωσε συµD+λικJ δ2πλωµα τιµIς, ανακηρ,σσ+ντ@ς τ+ν «Eπ2τιµ+ MPλ+ς τ+υ
ΚPντρ+υ EλληνικIς ΓλOσσας».

Στ+ µεταK, αρκετJ νερJ κ,λησε στ+ π+τ@µι. Στις υπ+σRPσεις π+υ κρατIθη-
καν ανIκ+υν: η σ,νταKη και κυκλ+MJρηση τ+υ Pκτ+υ τJµ+υ τ+υ Ελλην+ϊσπανι-
κ+, ΛεKικ+, (2002) και η επιτυRIς πραγµατ+π+2ηση στην �KMJρδη τ+ καλ+-
κα2ρι τ+υ 2002 διεθν+,ς συν@ντησης λεKικ+γρ@Mων για τ+ New Intermediate, η
δηµ+σ2ευση τ+υ Λε ικ	� της Κ	ιν�ς Νε	ελληνικ�ς τ+υ Ιδρ,µατ+ς Μ. Τριαντα-
Mυλλ2δη (1998), και περισσJτερα τε,Rη τ+υ Lexikon zur Byzantinischen Gräzität
τ+υ Trapp. Yσ+ν αM+ρ@ στ+ ΚPντρ+ EλληνικIς ΓλOσσας: τ+ 2001 κυκλ+MJρη-
σε + πρOτ+ς τJµ+ς της Επιτ	µ�ς τ	υ Λε ικ	� της Μεσαιωνικ�ς Ελληνικ�ς ∆η-
µ�δ	υς Γραµµατε�ας 1100-1669 τ+υ Εµµ. Κριαρ@ (Α-Κ), και + δε,τερ+ς (Λ-�)
αναµPνεται να εµMανιστε2 µPσα στ+ καλ+κα2ρι τ+υ 2003. Στ+ ΚPντρ+ EλληνικIς
ΓλOσσας, επ2σης, δηµι+υργIθηκε Pνας Ηλεκτρ+νικJς ΚJµD+ς (1999-2001), +
+π+2+ς πειραµατ2Xεται µε ερευνητικPς και εκπαιδευτικPς εMαρµ+γPς για τη δευ-
τερ+D@θµια εκπα2δευσI µαςZ εκε2, µεταK, @λλων, Mιλ+Kεν+,νται τPσσερα λεKικ@
π+υ PR+υν µετατραπε2 σε Β@σεις ΛεKικ+γραMικOν ∆εδ+µPνων. Την Oρα π+υ τυ-
πOν+νται +ι γραµµPς αυτPς, ετ+ιµ@Xεται η επPκταση τ+υ (εκπαιδευτικ+,) ΚJµ-
D+υ σε µια (γενικI) Ηλεκτρ+νικI Π,λη για την ΕλληνικI ΓλOσσα µε παγκJ-
σµια εµDPλεια, Jπ+υ τα λεKικ@ και +ι σRετικPς εMαρµ+γPς θα PR+υν π@λι Pνα ση-
µαντικJ µερ2δι+.

ΘερµPς ευRαριστ2ες +Mε2λ+νται στην Κ+σµητε2α της Φιλ+σ+MικIς ΣR+λIς
τ+υ Α.Π.Θ. για τη δι@θεση της Α2θ+υσας ΤελετOνZ στ+υς εσωτερικ+,ς και εKω-
τερικ+,ς συνεργ@τες τ+υ ΚPντρ+υ ΕλληνικIς ΓλOσσας π+υ +ργ@νωσαν την εκ-
δIλωση και ετ+2µασαν την Pκδ+ση τ+υ τJµ+υ, συµπεριλαµDαν+µPνων των µε-
ταMραστOν και, πρ+π@ντων, στ+υς συνPδρ+υς, π+υ µε τ+ κ,ρ+ς τ+υς, ετ2µησαν
τη ∆ιεθνI αυτI Ηµερ2δα.

I.N. ∫∞∑∞∑∏™

12 ¶ƒ√§√°√™
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Kυρ2ες και κ,ρι+ι,

Ω ς πρJεδρ+ς τ+υ KPντρ+υ EλληνικIς ΓλOσσας σας καλωσ+ρ2Xω στην Hµερ2-
δα ΛεKικ+γραM2ας της AρRα2ας, MεσαιωνικIς και NPας EλληνικIς Γραµµα-

τε2ας, την +ργ@νωση της +π+2ας ανPλαDαν, µε επιµPλεια και ενθ+υσιασµJ, + διευ-
θυντIς και +ι συνεργ@τες τ+υ +ικε2+υ τµIµατ+ς – + συν@δελM+ς Γι@ννης KαX@Xης,
η P+,λα Τσ+καλ2δ+υ, η Kατερ2να Πλασταρ@ και η ^σπα XατXηδ@κη. ΘερµPς ευ-
Rαριστ2ες +Mε2λ+νται σε Jλ+υς τ+υς εισηγητPς και συνPδρ+υς για την πρJθυµη
συµµετ+RI τ+υς στ+ λεKικ+γραMικJ αυτJ συµπJσι+ –ιδια2τερα σε Jσ+υς KPν+υς Kε-
ν2X+υµε– π+υ PMτασαν απJ µακρι@, ελπ2Xω Rωρ2ς αερ+π+ρικI ταλαιπωρ2α.

H Hµερ2δα, Jπως Mα2νεται και στ+ πρJγραµµα, µ+ιρ@Xεται σε τρεις συνε-
δρ2ες, στ+ εσωτερικJ των +π+2ων συντ@σσ+νται αν@ τρεις εισηγIσεις και η πα-
ρεπJµενη κ@θε M+ρ@ συXIτηση – τριαδικI συµµετρ2α π+υ πρ+δ2δει και +ικ+ν+-
µικI Mαντασ2α. Στ+ πλα2σι+ εK@λλ+υ της εναρκτIριας τελετIς εντ@σσεται η πα-
νηγυρικI, εισαγωγικI +µιλ2α τ+υ καθηγητI Adrados, η λεKικ+γραMικI επιµ+νI
τ+υ +π+2+υ ε2ναι Iδη ευρ,τερα γνωστI και σεDαστI. ∆εν Rρει@Xεται, υπ+θPτω,
να υπ+στηρ2Kω την επιστηµ+νικI αναγκαιJτητα της λεKικ+γραMικIς Hµερ2δας
µας. Aν δεν σM@λλ+µαι, ε2ναι η πρOτη π+υ γ2νεται στ+ν τJπ+ µας µε τ+ θPµα αυ-
τJ, ειδικJτερα µ@λιστα στη Θεσσαλ+ν2κη, π+υ συµπ2πτει τη Rρ+νι@ αυτI να δια-
τελε2 Π+λιτιστικI Πρωτε,+υσα της EυρOπης. Mπ+ρε2, επ+µPνως, εµε2ς +ι Nε+-
Pλληνες κ@πως να αργIσαµε σε τ+,τ+ν τ+ν κρ2σιµ+ επιστηµ+νικJ και επιστηµ+-
λ+γικJ τ+µPα, Mρ+ντ2σαµε Jµως να µην µπ+,µε στ+ν λεKικ+γραMικJ αγOνα
εντελOς απαρ@σκευ+ι –πρJRειρη απJδειKη τα ερευνητικ@ και συγγραMικ@ πρ+-
γρ@µµατα τ+υ TµIµατ+ς ΛεKικ+γραM2ας τ+υ KPντρ+υ EλληνικIς ΓλOσσας– π+υ
ενδεικτικOς αναγρ@M+νται και στ+ πρJγραµµα της Hµερ2δας.

H Iστ+ρ2α της ΛεKικ+γραM2ας Dρ2σκει Iδη τις στPρεες ρ2Xες της τJσ+ στην
Jψιµη ελληνικI αρRαιJτητα Jσ+ και στ+ BυX@ντι+. EMεKIς, απJ την AναγPννηση
και ,στερα, η ΛεKικ+γραM2α καλλιεργIθηκε επιµελOς και εKελ2Rθηκε σε θεµε-
λιακJ Pρεισµα της Mιλ+λ+γικIς επιστIµης. ΠρPπει ωστJσ+ να υπ+γραµµ2σω Jτι,
στην εκπν+I Iδη τ+υ Mθ2ν+ντ+ς εικ+στ+, αιOνα, η ΛεKικ+γραM2α γνωρ2Xει πλP-
+ν τη σηµαντικJτερη M@ση της, επικ+υρ+,µενη τOρα απJ τις µεθJδ+υς και τα µP-
σα της πληρ+M+ρικIς και των ηλεκτρ+νικOν εMαρµ+γOν, π+υ αν+2γ+υν απεριJ-
ριστ+υς +ρ2X+ντες συµπλIρωσης και ανανPωσης των λεKικ+γραMικOν δ+κιµOν.

13



∆εν θα σας κ+υρ@σω µε περισσJτερα λJγια. Θα κλε2σω την πρ+σMOνησI
µ+υ µε Pνα, ωMPλιµ+ ελπ2Xω, λ+γ+πα2γνι+: τα λεKικ@, Pντυπα I ηλεκτρ+νικ@, θε-
ωρ+,νται απJ κ@π+ι+υς π+νIµατα πληκτικIς σR+λαστικJτηταςZ υπ@ρR+υν Jµως
ευτυROς και +ι MιλJγλωσσ+ι, +ι +π+2+ι αντιµετωπ2X+υν τα λεKικ+γραMικ@ λIµ-
µατα και ερµηνε,µατα λ2γ+ π+λ, ως διαδ+Rικ@, συν+πτικJτερα I εκτενPστερα,
π+ιIµατα. H Hµερ2δα µας απευθ,νεται κυρ2ως σε αυτ+,ς, και Mαντ@X+µαι θα
ικαν+π+ιIσει τις πρ+σδ+κ2ες τ+υς. Σας ευRαριστO και π@λι και ε,R+µαι απJ
καρδι@ς καλI επιτυR2α.

14 ¶ƒ√™ºø¡∏™∂π™
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Ω ς υπ+υργJς Παιδε2ας επιθυµO να Rαιρετ2σω τη ∆ιεθνI Hµερ2δα ΛεKικ+γρα-
M2ας, π+υ +ργανOνει τ+ KPντρ+ EλληνικIς ΓλOσσας στη Θεσσαλ+ν2κη, την 9η

N+εµDρ2+υ. Kαι θPλω να συγRαρO τ+ν πρJεδρ+ και τα µPλη τ+υ ∆ι+ικητικ+, Συµ-
D+υλ2+υ τ+υ KPντρ+υ EλληνικIς ΓλOσσας, γιατ2 πρJκειται για µια ακJµη ε,στ+-
Rη πρωτ+D+υλ2α τ+υ KPντρ+υ EλληνικIς ΓλOσσας, τ+ +π+2+ στη σ,ντ+µη δια-
δρ+µI τ+υ +ργ@νωσε µε επιτυR2α και @λλες σηµαντικPς ηµερ2δες και συνPδρια και
εKPδωσε επιστηµ+νικ@ Pργα D@σης µε αKιJλ+γες εMαρµ+γPς στην εκπα2δευσI µας.

AπJ τα DασικJτερα εργαλε2α για την εκπα2δευση τ+υ λα+, µας και για γε-
νικJτερη RρIση απJ Jλα τα στρOµατα τ+υ πληθυσµ+,, τα λεKικ@ της γλOσσας
µας PR+υν γενικOς ατυRIσει στη ROρα µας. Kαι τ+ κυριJτερ+, ε2τε γιατ2 δεν
υπIρKαν ρεαλιστικJς σRεδιασµJς και συλλ+γικI πρ+σπ@θεια ε2τε γιατ2 Pλειψαν
η υπ+δ+µI και επαρκε2ς πJρ+ι την κατ@λληλη στιγµI, δεν µπ+ρPσαµε ακJµη να
απ+κτIσ+υµε τ+ πρOτ+ Pργ+ εθνικIς αυτ+γνωσ2ας, π+υ συνιστ@ τ+ ΕθνικJ Λε-
KικJ της NPας EλληνικIς.

Mε Rαρ@ πληρ+M+ρ+,µαι Jτι +ι πρ+ϋπ+θPσεις PR+υν πλP+ν διασMαλιστε2
R@ρη στη µPριµνα τ+υ KPντρ+υ EλληνικIς ΓλOσσας: τ+ τερ@στι+ AρRε2+ τ+υ
καθηγητI ∆. Γεωργακ@ ε2ναι θαυµ@σια υπ+δ+µI. O πρOτ+ς τJµ+ς, συνταγµPν+ς
απJ τ+ν 2δι+ τ+ν διαπρεπI καθηγητI Γεωργακ@, πληρ+2 τις υψηλJτερες π+ι+τι-
κPς πρ+διαγραMPς. T+ KPντρ+ EλληνικIς ΓλOσσας ανPλαDε να ηγηθε2 της συλ-
λ+γικIς πρ+σπ@θειας για τη σ,νταKη τ+υ υπ+λ+2π+υ Pργ+υ και τ+ Yπ+υργε2+
Παιδε2ας, µε συνPπεια, στηρ2Xει +ικ+ν+µικ@ τ+ ερευνητικJ πρJγραµµα τ+υ KP-
ντρ+υ EλληνικIς ΓλOσσας. Θα περιµPνω µε ανυπ+µ+νησ2α να Mυλλ+µετρIσω
τ+ν πρOτ+ τJµ+ τ+υ ΛεKικ+, αυτ+,, Jπως και εκε2ν+ν τ+υ Επ�τ	µ	υ Λε ικ	�
της Mεσαιωνικ�ς Eλληνικ�ς ∆ηµ�δ	υς Γραµµατε�ας, π+υ επ2σης εκπ+νε2 τ+ KP-
ντρ+ EλληνικIς ΓλOσσας.

AπJ την επιστηµ+νικI +µIγυρη π+υ συγκεντρOθηκε σIµερα στη Θεσσαλ+-
ν2κη αναµPν+νται η πρ+Oθηση των επιστηµ+νικOν και τεRνικOν θεµ@των της
ΛεKικ+γραM2ας και η σ,µπηKη των απαρα2τητων συνεργασιOν, Oστε σ,ντ+µα η
ελληνικI εκπα2δευση και η κ+ινων2α να απ+κτIσ+υν επιτPλ+υς συγRρ+νισµPνη
σειρ@ λεKικOν για την αρRα2α, τη µεσαιωνικI και τη νPα ελληνικI γλOσσα.

Kαλωσ+ρ2Xω θερµ@ τ+υς συνPδρ+υς και ε,R+µαι ευJδωση των εργασιOν
της Hµερ2δας ΛεKικ+γραM2ας.

15¶ƒ√™ºø¡∏™∂π™
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AγαπητP κ,ριε ΠρJεδρε,

Ω ς υMυπ+υργJς Παιδε2ας τα τελευτα2α RρJνια ε2Rα την ευκαιρ2α να παρα-
κ+λ+υθIσω απJ κ+ντ@ τ+ Pργ+ τ+υ KPντρ+υ EλληνικIς ΓλOσσας, τ+ +π+2+

απJ τριετ2ας Iδη µπIκε δυναµικ@ στην εκπαιδευτικI XωI της ROρας µας.
∆ιαπιστOν+υµε σIµερα, µε ιδια2τερη ικαν+π+2ηση, Jτι τ+ KPντρ+ Eλληνι-

κIς ΓλOσσας Dρ2σκεται σε πλIρη ακµI. Συνεργ@Xεται µε παραγωγικJ τρJπ+ µε
Jλ+ τ+ πλPγµα των θεσµικOν +ργ@νων τ+υ YΠEΠΘ αλλ@ και των συναρµJδιων
επ2 τ+υ αντικειµPν+υ Yπ+υργε2ων. Mε την κατ@λληλη εσωτερικI τ+υ +ργ@νωση
σε τPσσερα τµIµατα, µε τη σ,γRρ+νη ηλεκτρ+νικI υπ+δ+µI τ+υ, µε τις DιDλι+-
θIκες και τα µ+ναδικ@ γλωσσικ@ και @λλα αρRε2α τ+υ ε2ναι πλIρως ετ+ιµ+πJ-
λεµ+. Στ+ µ+ντPρν+ κτ2ρι+, π+υ τJσ+ γενναιJδωρα µας παραROρησε + δIµ+ς
Kαλαµαρι@ς, και στη Θεσσαλ+ν2κη, MPτ+ς Π+λιτιστικI Πρωτε,+υσα της EυρO-
πης, γ2νεται Pνα ασυνIθιστα σ+DαρJ Pργ+ µε σεDασµJ πρ+ς την επιστηµ+νικI
αλIθεια αλλ@ και πρ+ς τ+ δηµJσι+ RρIµα, µε πλIρη διαM@νεια και µε Pγκαιρες
πρωτ+D+υλ2ες, +ι +π+2ες συσπειρOν+υν τ+υς ειδικJτερ+υς Tλληνες και KPν+υς
Mιλ+λJγ+υς και γλωσσ+λJγ+υς, Oστε να πρ+Dληθε2 και να διαδ+θε2, συστηµατι-
κ@ και απ+τελεσµατικ@, η ελληνικI γλOσσα στ+ εσωτερικJ και στ+ εKωτερικJ.

T+ KPντρ+ EλληνικIς ΓλOσσας PRει επανειληµµPνα εκπρ+σωπIσει τ+ Yπ+υρ-
γε2+ Παιδε2ας σε διεθνε2ς εκθPσεις γλωσσOν, µε τις καλα2σθητες και Pγκυρες εκ-
δJσεις π+υ PRει εκπ+νIσει για την ελληνικI γλOσσα και µε στρ+γγυλ@ τραπPXια
π+υ +ργανOνει τακτικ@ σε ευρωπαϊκPς πJλεις. TRει ακJµη συµµετ@σRει σε διεθνI
και ελληνικ@ συνPδρια µε επιστηµ+νικ+,ς και πρακτικ+,ς σκ+π+,ς. TRει σRε-
δι@σει και +λ+κληρOσει Dασικ@ ερευνητικ@ πρ+γρ@µµατα, @λλα κατ’ εντ+λIν
τ+υ Yπ+υργε2+υ, Jπως ε2ναι η Πιστ+π+2ηση Eλλην+µ@θειας, π+υ σ,ντ+µα θα αρ-
R2σει να εMαρµJXεται µε υπ+υργικI απJMαση, και @λλα σ,µMωνα µε απ+M@σεις
τ+υ ∆ι+ικητικ+, τ+υ ΣυµD+υλ2+υ, στ+ +π+2+ συµµετPR+υν πανεπιστηµιακ+2 δ@-
σκαλ+ι απJ πανεπιστIµια της Eλλ@δας και της K,πρ+υ και εκπρJσωπ+ι των
τριOν συναρµJδιων Yπ+υργε2ων. E2κ+σι ερευνητικ@ πρ+γρ@µµατα τ+υ KPντρ+υ
EλληνικIς ΓλOσσας Dρ2σκ+νται Iδη εν εKελ2Kει, τα περισσJτερα ετ+ιµ+παρ@δ+-
τα µε τη λIKη της θητε2ας τ+υ παρJντ+ς ∆ι+ικητικ+, ΣυµD+υλ2+υ.

ΛJγω τ+υ περιεR+µPν+υ τ+υ σηµεριν+, συνεδρ2+υ, θα µ+υ επιτραπε2 να εK@-
ρω ειδικ@ τα πρ+ς αυτJ συναMI πρ+γρ@µµατα τ+υ TµIµατ+ς ΛεKικ+γραM2ας
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και να επαινPσω δηµ+σ2α τ+ν πρJεδρ+, καθηγητI ∆.Ν. Mαρων2τη, και τα µPλη
τ+υ ∆ι+ικητικ+, ΣυµD+υλ2+υ, π+υ απ+M@σισαν την πραγµατ+π+2ηση δ,+ Dασι-
κOν Pργων, καθOς και τ+ επιτελε2+ τ+υ καθηγητI Γι@ννη KαX@Xη, π+υ τα υλ+-
π+ιε2: την εκπJνηση Επ�τ	µ	υ Λε ικ	� της Mεσαιωνικ�ς Eλληνικ�ς ∆ηµ�δ	υς
Γραµµατε�ας και την Pκδ+ση τ+υ Eλλην+-αγγλικ+, ΛεKικ+, τ+υ καθηγητI ∆. Γε-
ωργακ@. Tα δ,+ αυτ@ Pργα αναµPνεται Jτι θα πρ+σMPρ+υν ανεκτ2µητες υπηρε-
σ2ες πρ+ς την ελληνικI εκπα2δευση και πρ+ς την επιστηµ+νικI κ+ινJτητα για
π+λλPς δεκαετ2ες και JRι µJν+ στην παρ+,σα συγκυρ2α, στην +π+2α ε2ναι αυτ+-
νJητη η αK2α και η RρησιµJτητ@ τ+υς για την εκπαιδευτικI µεταρρ,θµιση π+υ
PR+υµε αναλ@Dει. Σε αυτJ τ+ πλα2σι+, θεωρ+,µε ιδια2τερα ε,στ+Rη την Pµπνευ-
ση να +ργανωθε2 Hµερ2δα EλληνικIς ΛεKικ+γραM2ας, η +π+2α µπ+ρε2 JRι µJν+
να Mωτ2σει τα σ,γRρ+να πρ+DλIµατα της εMαρµ+σµPνης αυτIς πλευρ@ς της
γλωσσ+λ+γ2ας, αλλ@ και να +δηγIσει σε συνεργασ2ες, για να εκπ+νηθ+,ν τα
αναγκα2α λεKικ@ για την αρRα2α, τη µεσαιωνικI και τη νPα ελληνικI. T+ Yπ+υρ-
γε2+ θα ενθαρρ,νει µε κ@θε τρJπ+ τPτ+ιες πρωτ+D+υλ2ες.

Για µια π+ικιλ2α λJγων στην κρ2σιµη επ+RI µας Iταν αναµενJµενη η ανα-
D@θµιση τ+υ ρJλ+υ της γλOσσας και, επ+µPνως, και τ+υ ρJλ+υ τ+υ KPντρ+υ
EλληνικIς ΓλOσσας: η ελληνικI, ενια2α πλP+ν ,στερα απJ τις µακρα2ωνες περι-
πPτειPς της, µετασRηµατ2Xεται µε γ+ργ+,ς ρυθµ+,ς. Mετ@ την επPκτασI της ως
δηµ+τικIς σε Jλ+ τ+ M@σµα των σ,γRρ+νων αναγκOν, η γλOσσα αυτI ως κ+ινI
νε+ελληνικI Rρησιµ+π+ιε2ται απ+κλειστικ@ πλP+ν απJ τ+ 1976 και εKIς και, ,στε-
ρα απJ την επιτυRI ανταπJκρισI της και σε αυτI τη δ+κιµασ2α, +δε,ει πρ+ς την
πλIρη πρ+τυπ+π+2ησI της (standardisation). TαυτJRρ+να, η ελληνικI γλOσσα
πρPπει να κερδ2σει µια σταθερI θPση στ+ πλα2σι+ της EυρOπης. O διπλJς αυτJς
στJR+ς ε2ναι δ,σκ+λ+ς, αλλ@ στις µ@Rες π+υ Dρ2σκ+νται µπρ+στ@ µας ευελπι-
στ+,µε Jτι τ+ KPντρ+ EλληνικIς ΓλOσσας, µε την ιστ+ρ2α π+υ PRει γρ@ψει ως τO-
ρα, θα συµD@λει απ+Mασιστικ@. Mε τη DεDαιJτητα αυτI και µε την πεπ+2θηση Jτι
+ι εργασ2ες τ+υ συνεδρ2+υ θα στεMθ+,ν απJ πλIρη επιτυR2α, απευθ,νω θερµJ
RαιρετισµJ πρ+ς τ+υς συνPδρ+υς, KPν+υς και Tλληνες, π+υ µας τιµ+,ν µε την
παρ+υσ2α τ+υς, και ε,R+µαι σε Jλ+υς καλI διαµ+νI και απ+δ+τικPς εργασ2ες.

17¶ƒ√™ºø¡∏™∂π™
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Η ελληνικI γλOσσα εµπεριPRει τη διαRρ+ν2α τ+υ ελληνικ+, π+λιτισµ+, και
συνεπOς απ+τελε2 τ+ν πλP+ν αδι@ψευστ+ µ@ρτυρα της συνPRει@ς τ+υ. Σε

αυτI τη γλOσσα απ+τυπOνεται η π+λυµ+ρM2α και + δυναµισµJς τ+υ ελληνικ+,
πνε,µατ+ς, + πλ+,τ+ς και η διεισδυτικJτητ@ τ+υ. O ελληνικJς π+λιτισµJς, π+υ
τJσ+ επηρPασε τ+ν παγκJσµι+, δεν θα µπ+ρ+,σε να τ+ν καθ+ρ2σει σε τPτ+ι+
DαθµJ παρ@ µJν+ µε την ισR, και την ακρ2Dεια της γλOσσας.

H εκτ2µηση της γλOσσας µας –και συνεπOς η αυτ+εκτ2µησI µας ως λα+,–
πρ+ϋπ+θPτει τη συστηµατικI και σε D@θ+ς επιστηµ+νικI Pρευνα και καταγραMI
των γλωσσικOν δεδ+µPνων σε Jλες τις τ+µPς τ+υ ιστ+ρικ+, RρJν+υ. MJν+ µε
JRηµα τη γλOσσα ε2ναι δυνατJν να εισRωρIσ+υµε στην ελληνικI περιπPτεια και
να διασR2σ+υµε την απJσταση απJ τη διαRρ+ν2α µPRρι τη συγRρ+ν2α αυτ+, τ+υ
ανεK@ντλητ+υ πεδ2+υ γνOσης και µνIµης.

K@θε πρ+σπ@θεια επιστηµ+νικIς Pρευνας και καταγραMIς απ+τελε2 γεγ+-
νJς π+υ συµD@λλει στην εθνικI µας αυτ+γνωσ2α και παρ@λληλα διαµ+ρMOνει
γ+νιµJτερες συνθIκες για τη διαM,λαKη τ+υ γλωσσικ+, µας πλ+,τ+υ.

AK2Xει κ@θε Pπαιν+ς στ+ KPντρ+ EλληνικIς ΓλOσσας και σε Jλ+υς Jσ+ι ερ-
γ@X+νται µε στJR+ να συγκρ+τηθε2 µια αKιJπιστη και περιεκτικI D@ση δεδ+µP-
νων, +,τως Oστε να διευκ+λ,ν+νται +ι επιστηµ+νικPς αναXητIσεις και +ι πρ+-
σπ@θειες τεκµηρ2ωσης τ+υ π+λ,τιµ+υ αυτ+, υλικ+,. Kατ’ αυτJν τ+ν τρJπ+, @λ-
λωστε, θα καταστε2 δυνατJν να καλυMθ+,ν τα λεKικ+γραMικ@ κεν@, για να µπ+-
ρPσ+υµε να κληρ+δ+τIσ+υµε στ+υς επερRJµεν+υς τ+ γλωσσικJ σ,µπαν π+υ
PR+υµε κληρ+ν+µIσει.

18 ¶ƒ√™ºø¡∏™∂π™
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ÀÔ˘ÚÁfi˜ M·ÎÂ‰ÔÓ›·˜-£Ú¿ÎË˜

AKιJτιµε κ,ριε ΠρJεδρε,

ΚαταρRIν, θα Iθελα να σας συγRαρO θερµ@ για την αKιJλ+γη δρ@ση τ+υ KP-
ντρ+υ EλληνικIς ΓλOσσας συν+λικ@. H Hµερ2δα µε θPµα «H ΛεKικ+γρα-

M2α της AρRα2ας, MεσαιωνικIς και NPας EλληνικIς Γραµµατε2ας: Παρ+,σα κα-
τ@σταση και πρ++πτικPς των σ,γRρ+νων λεKικ+γραMικOν εγRειρηµ@των» απ+-
τελε2 @λλη µια απJδειKη Jτι τ+ KPντρ+ EλληνικIς ΓλOσσας υπηρετε2 αθJρυDα
και απ+τελεσµατικ@ τ+ν σκ+πJ και τις ελπ2δες τ+υ ν+µ+θPτη.

TR+ντας υπJψη Jτι η νPα ελληνικI PRει απ+µε2νει η µJνη γλOσσα κρ@τ+υς
της EυρωπαϊκIς Tνωσης Rωρ2ς τ+ δικJ της εθνικJ λεKικJ, θεωρO ιδιαιτPρως
ευπρJσδεκτ+ τ+ γεγ+νJς Jτι τ+ KPντρ+ EλληνικIς ΓλOσσας αKι+π+ιε2 τ+ AρRε2+
Γεωργακ@, για να δOσει στη ROρα µας τ+ λεKικJ της, καθOς και τ+ γεγ+νJς Jτι
Iδη πρ+Dα2νει στη δηµ+σ2ευση τ+υ A′ τJµ+υ τ+υ Eλλην+-αγγλικ+, ΛεKικ+, Γε-
ωργακ@. AκJµη, τ+ KPντρ+ EλληνικIς ΓλOσσας υπ+στηρ2Xει τη µελPτη της νPας
ελληνικIς συντ@σσ+ντας Eπιτ	µ� τ	υ Λε ικ	� της Mεσαιωνικ�ς Eλληνικ�ς ∆η-
µ�δ	υς Γραµµατε�ας τ+υ καθηγητI Kριαρ@.

E2ναι ιδια2τερα ενθαρρυντικJ Jτι µε τη µ+ναδικI αρRειακI υπ+δ+µI τ+υ τ+
KPντρ+ EλληνικIς ΓλOσσας, µPσα απJ την Hµερ2δα αυτI, αν+2γεται σε συνερ-
γασ2ες µε M+ρε2ς τ+υ εσωτερικ+, και τ+υ εKωτερικ+,, π+υ πρ+ωθ+,ν µε +υσια-
στικJ τρJπ+ τη δι@δ+ση της ελληνικIς γλOσσας και συµD@λλ+υν στ+ Pργ+ τ+υ
Yπ+υργε2+υ Mακεδ+ν2ας-Θρ@κης.

Λυπ+,µαι π+υ Iδη ανειληµµPνες υπ+RρεOσεις δεν µ+υ επιτρPπ+υν να πα-
ραστO στην PναρKη εργασιOν της Hµερ2δας σας. Mε ιδια2τερη Jµως Rαρ@ απευ-
θ,νω θερµJ RαιρετισµJ πρ+ς τ+υς συνPδρ+υς, πρ+ς τα µPλη τ+υ ∆ι+ικητικ+,
ΣυµD+υλ2+υ τ+υ KPντρ+υ EλληνικIς ΓλOσσας και σε εσ@ς πρ+σωπικ@, ευRJµε-
ν+ς κ@θε επιτυR2α και ευJδωση των στJRων της Hµερ2δας.

19¶ƒ√™ºø¡∏™∂π™
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°ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Afi‰ËÌÔ˘ EÏÏËÓÈÛÌÔ‡

AγαπητP κ,ριε Mαρων2τη,

Με την ευκαιρ2α της δι+ργ@νωσης της Ηµερ2δας αυτIς θα Iθελα να εκMρ@σω
τα συγRαρητIρι@ µ+υ πρ+ς τ+ KPντρ+ EλληνικIς ΓλOσσας για την πρωτ+-

D+υλ2α τ+υ να αKι+π+ιIσει τ+ AρRε2+ Γεωργακ@ και µε την επιστηµ+νικI τ+υ
Mρ+ντ2δα να εκτυπOσει τ+ν A′ τJµ+ τ+υ Eλλην+-αγγλικ+, ΛεKικ+, Γεωργακ@.
Παρ@λληλα, µε τη σ,νταKη τ+υ ΛεKικ+, της MεσαιωνικIς EλληνικIς ∆ηµO-
δ+υς Γραµµατε2ας καλ,πτεται Pνα σηµαντικJ λεKικ+γραMικJ κενJ.

Mε τις σηµαντικPς πρωτ+D+υλ2ες τ+υ και µε τη διεKαγωγI της διεθν+,ς αυ-
τIς Ηµερ2δας τ+ KPντρ+ EλληνικIς ΓλOσσας απ+δεικν,ει Jτι µπ+ρε2 να ανα-
λαµD@νει την παραγωγI Pργων D@σης.

Aπευθ,νω θερµJ RαιρετισµJ πρ+ς τ+υς συνPδρ+υς και εσ@ς πρ+σωπικ@ και
ε,R+µαι καλI επιτυR2α στις εργασ2ες της Hµερ2δας, π+υ θPτει τα θεµPλια για
διεθνε2ς συνεργασ2ες στ+ν τ+µPα της ΛεKικ+γραM2ας.

20 ¶ƒ√™ºø¡∏™∂π™
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