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1. ∂π™∞°ø°π∫∞

Π

ρος αποφυγI κ@θε παρεξIγησης θα Iθελα να δηλOσω, ευθ,ς εξαρχIς, Jτι
βρ2σκοµαι εδO µε την ιδιJτητα του λεξικογρ@φου και Jχι του εκλεγµPνου διευθυντI του ΚPντρου Συντ@ξεως του Ιστορικο Λεξικο της Ακαδηµ2ας ΑθηνOν.
ΑυτJ σηµα2νει Jτι τα Jσα θα αναπτ,ξω στη συνPχεια δεν απηχο,ν τις απJψεις του
ΑνOτατου Πνευµατικο, Ιδρ,µατος της χOρας. Θα διατυπOσω τις προσωπικPς
µου απJψεις για την ποιJτητα, την πορε2α και το µPλλον του Ιστορικο Λεξικο,
µερικPς απJ τις οπο2ες Pχουν δηµοσιευτε2 σε δι@φορα επιστηµονικ@ περιοδικ@.1
ΘPµατα, εξ@λλου, λεξικογραφικIς πρακτικIς και µεταλεξικογραφ2ας, τα οπο2α
Pχουν @µεση σχPση και µε το Ιστορικ! Λεξικ! (στη συνPχεια: ΙΛ), µε απασχολο,ν,
επ2σης, σε µια σειρ@ µελετOν µου (Xαραλαµπ@κης 1994αZ1999α, β, γ). Χρηµ@τισα
επ2 Pξι Pτη (1977-83) συντ@κτης του ΙΛ, και Pτσι Pχω ζIσει απJ κοντ@ τα ποικ2λα θεωρητικ@ και πρακτικ@ προβλIµατα που αντιµετωπ2ζει το µεγαλJπνοο αυτJ λεξικογραφικJ εγχε2ρηµα, το µεγαλ,τερο που Pχει ποτP αναληφθε2 στην Ελλ@δα.
2. ∆√ «π™∆√ƒπ∫√» ∆√À π™∆√ƒπ∫√À §∂•π∫√À

Το 1998 συµπληρOνονται 90 χρJνια απJ τJτε που ειδικI ΕπιτροπI 2 ανPλαβε τις
προκαταρκτικPς εργασ2ες για τη σ,νταξη του Θησαυρο !λης της Ελληνικ ς
γλσσης. Πολ, γρIγορα Jµως φ@νηκε Jτι Iταν ανPφικτος ο µεγαλεπIβολος
αυτJς στJχος.3 Γι’ αυτJ αποφασ2στηκε η σ,νταξη ενJς «Προχε2ρου λεξικο,» –η
προχειρJτητα του οπο2ου συνεχ2ζεται ως σIµερα– χωρ2ς να εγκαταλειφθε2 στην
ουσ2α η ιδPα σ,νταξης του «Μεγ@λου» Ιστορικο, Λεξικο,, του πραγµατικο,
1. Με τα λεξικογραφικ@ ζητIµατα του IΛ ασχολο,µαι στο Xαραλαµπ@κης 1982α (βλ. ιδια2τερα τις σ.
57-58) και 1982β (βλ. τις σ. 38-40, Jπου εξετ@ζονται τα διαλεκτικ@ στοιχε2α που υπ@ρχουν σε λογοτεχνικ@ Pργα και τα οπο2α δεν αποθησαυρ2ζονται στο ΙΛ). Τα θεωρητικ@ και πρακτικ@ προβλIµατα που αντιµετωπ2ζει το ΙΛ εξετ@ζονται εκτενOς στο Xαραλαµπ@κης 1994β.
2. ΣυστIθηκε µε ΒασιλικJ ∆ι@ταγµα της 4ης Νοεµβρ2ου 1908 µε πρJεδρο τον Κ. ΚJντο, αντιπρJεδρο
τον Γ. Χατζιδ@κι και γραµµατPα τον Σ. Μεν@ρδο.
3. Yπως σηµειOνει χαρακτηριστικ@ ο Γεωργακ@ς (1976, 253): «Η ροµαντικI αν@γκη ενJς κολοσσια2ου
λεξικο, Jλων των περιJδων απJ το 1400 π.Χ. Pως το 2000 µ.Χ. ε2ναι τελε2ως φαντασιOδης και ως τPτοια Pξω απJ την πραγµατικJτητα και συνεπOς Pξω απJ κ@θε σοβαρI επιστηµονικI συζIτηση».
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θησαυρο, της γλOσσας.4 Το 1914 ο πατPρας της ελληνικIς γλωσσολογ2ας Γ. Χατζιδ@κις Pπεισε τον ΕλευθPριο ΒενιζPλο να δηµιουργIσει δηµJσια υπηρεσ2α µε
τον τ2τλο: Ιστορικ!ν λεξικ!ν της νας Ελληνικ ς, της τε κοινς οµιλουµνης και
των ιδιωµ0των. Τη σ,νταξη του Ιστορικο Λεξικο ανPλαβε η Ακαδηµ2α ΑθηνOν απJ το 1927, Pνα περ2που Pτος απJ την 2δρυσI της.
Την ιδPα σ,νταξης λεξικο, της ελληνικIς γλOσσας, αρχα2ας και νPας, συνPλαβε πρOτος ο Αδαµ@ντιος ΚοραIς, επηρεασµPνος προφανOς απJ αν@λογα
εγχειρIµατα κατ@ την εποχI του διαφωτισµο, στη Γαλλ2α και σε @λλες ευρωπαϊκPς χOρες.5 Ο Γ. Χατζιδ@κις συνPδεσε το Jνοµ@ του µε τη δηµιουργ2α του Λεξικο,, δεν υπIρχε Jµως στις αρχPς του 20ο, αιOνα η αναγκα2α νηφαλιJτητα για
να τεθο,ν τα απαρα2τητα επιστηµονικ@ θεµPλια για τη σ,νταξη του Pργου, το
οπο2ο συνδPθηκε @καιρα µε τον εορτασµJ της εκατονταετηρ2δας απJ την παλιγγενεσ2α του Tθνους, για να αποτελPσει
...µνηµε2ον κ@λλιστον και τηλαυγPστατον εξεικον2ζον την αθανασ2αν της
ΕλληνικIς φυλIς και την αδι@σπαστον ενJτητα του Ελληνικο, Tθνους,
αλλ@ και ως µνηµε2ον εις την αθανασ2αν της πλουσιωτ@της των γλωσσOν
του κJσµου (ΠαπαδJπουλος 1933, η′).

ΑυτI η συναισθηµατικI και ιδεολογικI φJρτιση ε2χε @µεσο αντ2κτυπο στη γενικJτερη δοµI και οργ@νωση του Λεξικο,. Ιδια2τερη Pµφαση δJθηκε στον εθνικJ
χαρακτIρα του Pργου, απOτερος στJχος του οπο2ου υπIρξε να διαφωτ2σει την
ιστορ2α, τη λαογραφ2α και, γενικ@, τον πολιτισµJ του ελληνικο, λαο, µPσω της
γλOσσας, Jπως εµφαν2ζεται στη διαχρονικI της πορε2α στα πλο,σια σε εκφραστικPς δυνατJτητες νεοελληνικ@ ιδιOµατα. Οι συνεχε2ς παλινδροµIσεις και, τελικ@, οι αλλεπ@λληλες ουσιOδεις αποκλ2σεις απJ τον αρχικJ σχεδιασµJ οδIγησαν σε σωρε2α αντιφ@σεων και ανακριβειOν, οι οπο2ες πολλαπλασι@ζονταν µε
τον εµπλουτισµJ του Αρχε2ου του ΙΛ.
ΠρOτα απ’ Jλα, ονοµ@στηκε «ιστορικJ» Pνα ΛεξικJ το οπο2ο, τελικ@, κ@θε @λλο παρ@ ιστορικJ ε2ναι,6 αφο, «ως σ,γχρονος λαλουµPνη γλOσσα εθεωρIθη η
4. Φα2νεται Jτι η λPξη «θησαυρJς» εκλαµβ@νεται και µε την κυριολεκτικI της σηµασ2α, αφο, στο
πρOτο ΒασιλικJ ∆ι@ταγµα του 1908 ορ2ζεται (@ρθρο 11) Jτι στο γραφε2ο της Επιτροπε2ας «φυλ@σσεται εξησφαλισµPνη απJ πυρJς π@σα η προς τ,πωσιν παρασκευασθε2σα εργασ2α εν κιβωτ2ω
του οπο2ου τας κλε2δας κατPχουσιν ο ΥπουργJς των ΕκκλησιαστικOν και της ∆ηµοσ2ας Εκπαιδε,σεως και ο ΠρJεδρος της Επιτροπε2ας». Yπως προκ,πτει απJ το χωρ2ο αυτJ, και το λεγJµενο
Μεγ0λο Ιστορικ! Λεξικ! δεν προβλεπJταν στον αρχικJ σχεδιασµJ να ε2ναι πολ, µεγ@λο.
5. Βλ. Βαγιακ@κος 1977, 43-50, Jπου εξετ@ζεται η συµβολI του Χατζιδ@κι στην 2δρυση του ΙΛ. ∆εν
ε2ναι, εποµPνως, ακριβIς ο ισχυρισµJς του ΠαπαδJπουλου (1933, ζc) Jτι ο Γ. Χατζιδ@κις συνPλαβε πρOτος την ιδPα σ,νταξης λεξικο, της αρχα2ας, µεσαιωνικIς και νPας γλOσσας. ΑνακριβIς ε2ναι και η πληροφορ2α Jτι ο πρOτος που υπογρ@µµισε και υποστIριξε, Iδη απJ το 1886, θεωρητικ@, την ιδPα για τη συγκρJτηση ενJς Ιστορικο Λεξικο της Ελληνικ ς Iταν ο Ψυχ@ρης, Jπως αναφPρει ο Κριαρ@ς (1981, 191).
6. Ο ΜανJλης Τριανταφυλλ2δης (1963, 441) τJνισε Iδη απJ το 1916-17 Jτι δεν Iταν σωστJ να ονοµαστε2 το Λεξικ! «ιστορικJ» µε την τJτε µορφI του, αφο, δεν ανταποκρινJταν σε αυτJ που πραγµατικ@ Pδινε στους αναγνOστες του.
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απJ του 1800 και εντε,θεν». Τα πριν απJ το 1800 και Pως τον 16ο αιOνα κε2µενα
και λεξικ@ αποφασ2στηκε να ληφθο,ν υπJψη µJνο στο ετυµολογικJ µPρος των λPξεων, χωρ2ς να τηρε2ται π@ντοτε η αρχI αυτI.7 Με ποια Jµως κριτIρια ορ2ζεται
Pνα λεξικJ ως «ιστορικJ»; Η διεθνIς πρακτικI Pδειξε Jτι ακJµα και Pνα µεγ@λο
συγχρονικJ λεξικJ µπορε2 να λαµβ@νει υπJψη του ως και πεντακJσια χρJνια απJ
τη ζωI µιας γλOσσας.8 Το λεγJµενο Ιστορικ! Λεξικ! της Ακαδηµ2ας ΑθηνOν περιορ2ζεται, τελικ@, στα τελευτα2α διακJσια χρJνια, τα οπο2α εξετ@ζονται αποσπασµατικ@, µε εντελOς ασαφI κριτIρια ως προς την επιλογI των κειµενικOν ειδOν.9 Ο επιθετικJς προσδιορισµJς «ιστορικJς» δηλOνει τJσο την εξPλιξη του
γλωσσικο, θησαυρο, παλαιJτερων και σ,γχρονων γλωσσικOν σταδ2ων Jσο και
την εξελικτικI πλευρ@ αποκλειστικ@ παλαιJτερων περιJδων, η οπο2α συµπληρOνεται απJ συγχρονικPς παρατηρIσεις. Στο ΙΛ η Pννοια της συγχρονας στη γλOσσα επικαλ,πτεται απJ τη διαχρονα, καθOς χρησιµοποιο,νται για την ερµηνε2α
των ληµµ@των αρχα2ες λPξεις, οι οπο2ες µε συγχρονικ@ κριτIρια βρ2σκονται εκτJς
γλωσσικIς χρIσης. Παρουσι@ζεται Pτσι η σοβαρI µεθοδολογικI αντ2φαση να ληµµατοποιε2 το ΙΛ λPξεις των τελευτα2ων 200 χρJνων και να τις ερµηνε,ει συχν@ µε
«@γνωστες» ακJµα και στο ευρ, µορφωµPνο κοινJ λPξεις πολ, παλαιοτPρων περιJδων. ∆ιερωτ@ται κανε2ς τι νJηµα Pχει η ερµηνε2α του γυναικ0 στη σηµασ2α
‘θηλυπρεπIς’ µε τη λPξη θηλυδρας την οπο2α συναντ@µε σποραδικ@ στον ΗρJδοτο, τον ΛουκιανJ, τον σοφιστI Λιβ@νιο και τον ΝικIτα Χωνι@τη. Στο λIµµα
αθ0νατος (ΙΙ) πληροφορο,µαστε Jτι: «εκ των ινOν [της αγα,ης] κατασκευ@ζονται
τρ2χαπτα και σχοιν2α». ΠJσοι @ραγε γνωρ2ζουν τη λPξη τρχαπτον;
Κατ@ δε,τερο λJγο, το ΙΛ δεν ε2ναι ο,τε λεξικJ «της κοινOς οµιλουµPνης»,
Jπως εµφαν2ζεται στον πλIρη τ2τλο του. Απουσι@ζουν απJ το ληµµατολJγιο τα περισσJτερα λJγια στοιχε2α, επειδI, κατ@ την @ποψη του Χατζιδ@κι, αποτελο,ν το
λεξιλJγιο της αυτοτελο,ς καθαρε,ουσας.10 Η καθαρε,ουσα υπIρξε πρ@γµατι κ@7. Ως προς τα χρονικ@ Jρια της γλOσσας που ερευν@ το ΙΛ, η σ,γχυση ε2ναι πλIρης. ΑπJ τις τρεις πιθανPς περιπτOσεις που τPθηκαν σε συζIτηση (i. να συµπεριληφθε2 µJνον η τJτε ζωντανI γλOσσα,
ii. να περιληφθε2 η δηµOδης γλOσσα απJ το 1453 και µετ@, και iii. να επεκταθο,ν τα Jρια στη νεοελληνικI που εµφαν2ζεται Iδη απJ τον 11ο αιOνα) δεν προτιµIθηκε µε συνPπεια καµι@.
8. ΑυτJ ισχ,ει για τα περισσJτερα αντ2στοιχα λεξικογραφικ@ Pργα δυτικο-ευρωπαϊκOν γλωσσOν. Το
Γερµανικ! Λεξικ! των αδελφOν Grimm (Deutsches Wörterbuch) Pχει ως αφετηρ2α τα µPσα του
15ου αιOνα. Το Λεξικ! της Oλλανδικ ς Γλσσας (Woordenboek der Nederlandse Taal) εξετ@ζει την
ιστορ2α των λPξεων απJ το 1500 κ.ε. Το αντ2στοιχο Λεξικ! της Σουηδικ ς Ακαδηµας (Svenska
Akademiens Ordbok) περιγρ@φει τη γλOσσα απJ τις αρχPς του 16ου αιOνα κ.ε.
9. Ως Jριο καθορ2στηκε, και π@λι µε αυθα2ρετα κριτIρια, το 1800 και Jχι το 1821 I ακJµα καλ,τερα
το 1830, Pτος 2δρυσης του ελε,θερου ελληνικο, κρ@τους.
10. Για το θPµα αυτJ βλ. Γεωργακ@ς 1983, ιδια2τερα το Παρ@ρτηµα 1, το οπο2ο στηρ2χτηκε σε υλικJ που
συγκPντρωσε ο Χρ. Χαραλαµπ@κης. Ε2ναι αδιανJητο να απουσι@ζουν απJ Pνα λεξικJ της κοινIς νεοελληνικIς λPξεις Jπως: ακτνα, ακτινδιο, ακτινογραφα, ακτινολ!γος, γαριδ0κι, γαριδοσαλ0τα, γαστρορραγα, γελοιοποι, γελοι!τητα, γενναι!δωρος, γενετικ και τJσες @λλες. ΑκJµα και απJ το τελευτα2ο τε,χος, που εκδJθηκε το 1989, απουσι@ζουν λPξεις Jπως: γραµµατολογα, γυµνισµ!ς, γυµνιστ ς, γραφειοκρατα, δακτλιος (π.χ. εσωτερικ!ς δακτλιος), δακτυλογρ0φος, δακτυλογραφ κ.@.
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ποτε «αυτοτελIς», µε την Pννοια Jτι αποτελο,σε Pνα «κλειστJ σ,στηµα», αποκοµµPνο απJ την τJτε γλωσσικI πραγµατικJτητα. ΣIµερα τα πρ@γµατα Pχουν αλλ@ξει.
Η δηµοτικI εµπλουτ2στηκε απJ τη λJγια γλOσσα, απειρ@ριθµα λεξιλογικ@ στοιχε2α
της οπο2ας εντ@χθηκαν αρµονικ@ στον πυρIνα της κοινIς νεοελληνικIς.
Το ΙΛ στην ουσ2α Iταν και παραµPνει λεξικJ των νεοελληνικOν διαλPκτων
και ιδιωµ@των, µε ανισοµερI κατανοµI ως προς την πραγµ@τευση των λεξιλογικOν, µορφολογικOν και σηµασιολογικOν ιδιαιτεροτIτων τους. Αλλ@ ακJµα
και αν θεωρηθε2 ως αµιγPς διαλεκτικJ λεξικJ, ανακ,πτουν προβλIµατα ως προς
την παρουσ2αση ενJς τJσο ανοµοιογενο,ς απJ ιστορικI, χρονικI και γεωγραφικI @ποψη διαλεκτικο, υλικο,, στο οπο2ο εντ@σσεται απJ το Pνα µPρος η κρητικI, η κυπριακI και η ποντιακI δι@λεκτος, µε παρ@λληλη συνεξPταση των ιδιωµ@των της υπJλοιπης Ελλ@δας, και απJ το @λλο οι αισθητ@ διαφοροποιηµPνες
και µε πολλPς ιδιοµορφ2ες δι@λεκτοι: τσακωνικI, καππαδοκικI και κατωιταλικI.
Το «ρIγµα» αυτJ αν@µεσα στις νεοελληνικPς διαλPκτους οδIγησε τον A. Thumb
στο συµπPρασµα Jτι οι νεοελληνικPς δι@λεκτοι Pχουν µεγαλ,τερες διαφορPς µεταξ, τους απ’ J,τι οι ροµανικPς γλOσσες.
Το αδιPξοδο αυτJ της συνεξPτασης ετερJκλητου διαλεκτικο, υλικο, σε Pνα
και το αυτJ λεξικογραφικJ Pργο, το οπο2ο ε2τε θα Pπαιρνε ανεξPλεγκτες διαστ@σεις και θα απPβαινε δ,σχρηστο ακJµα και για τον ειδικJ, ε2τε θα Pµενε
απλOς στα χαρτι@, φα2νεται Jτι το αναγνOρισε, Pµµεσα τουλ@χιστον, η Ακαδηµ2α ΑθηνOν, η οπο2α εν2σχυσε ποικιλοτρJπως Pµπειρους συντ@κτες του ΙΛ για
τη σ,νταξη αυτοτελOν λεξικOν που εξPδωσε η 2δια σε επιστηµονικ@ @ψογες και
καλα2σθητες εκδJσεις. ΠρJκειται για τα λεξικ@ της κατωιταλικIς απJ τον Α.
Καραναστ@ση (1984-92) και της τσακωνικIς απJ τον Θ. Κωστ@κη (1986-87).
Τα πρOτα σοβαρ@ προβλIµατα @ρχισαν µε τη δηµιουργ2α του Αρχε2ου του
Ιστορικο Λεξικο. Η αποδελτ2ωση ξεκ2νησε απJ Pντυπα λεξικ@ και γλωσσ@ρια,
απJ λογοτεχνικ@ Pργα,11 χειρJγραφα της εν ΑθIναις ΓλωσσικIς Εταιρε2ας και
του εν ΚωνσταντινουπJλει Ελληνικο, Φιλολογικο, ΣυλλJγου. Το πρOτο αυτJ
Αρχε2ο κρ2θηκε Iδη απJ το 1910 ανεπαρκPς και @ρχισε η δηµιουργ2α δε,τερου,
του οπο2ου ο εµπλουτισµJς συνεχ2ζεται ως σIµερα. Tτσι, αντ2 να τεθε2 χρονικJ
Jριο για το κλε2σιµο του Αρχε2ου και τη σ,νταξη του Λεξικο, µε β@ση αποκλειστικ@ αυτJ το υλικJ, Jπως ζIτησε απJ το 1916-17 ο Μ. Τριανταφυλλ2δης,
προτιµIθηκε, ευλJγως, να δοθε2 Pµφαση στη συλλογI του υλικο,, καθOς οι δι@Παρ@ το γεγονJς Jτι αρκετο2 απJ τους πρOτους συντ@κτες του ΙΛ ζIτησαν να µην εξαιρεθο,ν απJ
το ληµµατολJγιο τα λJγια στοιχε2α, προκρ2θηκε, τελικ@, ο αποκλεισµJς τους µε το σκεπτικJ Jτι θα παρPβλαπταν την εσωτερικI ενJτητα του Pργου και θα δηµιουργο,σαν ακα2ρως @σκοπη «διφυ2α».
11. Τα κριτIρια επιλογIς των λογοτεχνικOν Pργων που αποδελτιOθηκαν υπIρξαν ευθ,ς εξαρχIς αυθα2ρετα, για να εγκαταλειφθε2 καθοδJν η Jλη προσπ@θεια. Tτσι, αποδελτιOθηκε το ποιητικJ Pργο λ.χ. του Ιω@ννη ΠολPµη και του ΣωτIρη Σκ2πη, Jχι Jµως του ^γγελου Σικελιανο, I του ΚOστα
Β@ρναλη.
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λεκτοι και τα ιδιOµατα @ρχισαν να υποχωρο,ν ραγδα2ως κ@τω απJ την π2εση
της κοινIς νεοελληνικIς, και υπIρχε @µεσος κ2νδυνος να απωλεσθε2, οριστικ@
2σως, µεγ@λο µPρος της προφορικIς γλOσσας των απλOν ανθρOπων της υπα2θρου. Οι συνPπειες αυτIς της επιλογIς Iταν να τεθε2 στο περιθOριο η σ,νταξη
του Λεξικο,, Jπως δε2χνει η καρκινοβατικI του πορε2α.12
Οι αδυναµ2ες σ,νταξης του ΙΛ, τουλ@χιστον Jπως ε2χε αρχικ@ σχεδιαστε2,
φ@νηκαν απJ την πρOτη στιγµI. Αξ2ζει να µελετIσει κανε2ς το περ2φηµο Υπ!µνηµα περ του Ιστορικο Λεξικο, του ΜανJλη Τριανταφυλλ2δη (1963), στο
οπο2ο επισηµα2νει µε εµβρ2θεια, σε συνεργασ2α µε τους υπJλοιπους συντ@κτες
του Λεξικο,, Jλες εκε2νες τις αναγκα2ες µεταρρυθµ2σεις που θα επPτρεπαν την
απρJσκοπτη και επιστηµονικ@ @ρτια Pκδοση του Λεξικο,. Yπως µας λPγει χαρακτηριστικ@ (J.π., 441-2), η σφραγ2δα της προσωρινJτητας χ@ραξε βαθι@ τα
2χνη της σε ολJκληρο το Pργο, το οπο2ο παρPµεινε «πρJχειρο», µε αποσπασµατικPς λ,σεις, χωρ2ς τελεσ2δικο κ,ρος. Τον2ζει, ακJµα, µε νJηµα και παρρησ2α
Jτι δεν υπIρξε εσωτερικI ενJτητα του Λεξικο, και Jτι οι εργασ2ες που Pγιναν
προσαρµJστηκαν περισσJτερο απ’ J,τι Pπρεπε σε εξωτερικPς αν@γκες. Οι τJτε
συντ@κτες του Λεξικο, ε2χαν δηλOσει Jτι τα @ρθρα που ε2χαν συνταχθε2 παρουσ2αζαν πολλPς ατPλειες, Pλλειψη πληροφοριOν για τις κοινJτερες λPξεις, αµφισβητο,µενους τ,πους, σηµασ2ες και χρIσεις λPξεων, παντελI Pλλειψη πληροφοριOν απJ δι@φορες διαλεκτικPς περιοχPς κ.@ (J.π., 414).
Η ειρωνε2α Pγκειται στο Jτι οι περισσJτερες ορθPς παρατηρIσεις των Pµπειρων και ικανOν συντακτOν του ΙΛ, πολλο2 απJ τους οπο2ους διPπρεψαν αργJτερα ως πανεπιστηµιακο2 καθηγητPς, δεν κωδικοποιIθηκαν, για να αποφευχθε2
στους επJµενους τJµους του Λεξικο, η επαν@ληψη των 2διων µεθοδολογικOν
λαθOν, ο,τε καν λIφθηκαν υπJψη σε πολλPς περιπτOσεις.13 Πολ, πριν απJ την
Pκδοση του πρOτου τJµου του ΙΛ επισηµ@νθηκε η Pλλειψη προγρ@µµατος εργασ2ας µε σαφOς προσδιορισµPνο και εφαρµJσιµο χρονοδι@γραµµα, η Pλλειψη συνεργασ2ας µε @λλες Ακαδηµ2ες και ερευνητικ@ κPντρα του εξωτερικο,, που παρουσι@ζουν αν@λογες λεξικογραφικPς δραστηριJτητες, η Pλλειψη ενηµερωµPνης
βιβλιοθIκης, η απουσ2α σ,γχρονου κανονισµο, συντ@ξεως του λεξικο, 14 κ.@.
ΑυτJ που επισIµανε Iδη απJ το 1916-17 ο ΜανJλης Τριανταφυλλ2δης (J.π.,
426) ισχ,ει απJλυτα και σIµερα: Τα @ρθρα του Λεξικο,, ανεξ@ρτητα απJ τις
12. Ως τOρα Pχουν εκδοθε2 οι ακJλουθοι τJµοι: Ιστορικ!ν Λεξικ!ν της Νας Ελληνικ ς της τε κοινς
οµιλουµνης και των ιδιωµ0των, τJµοι Α-E (α-δαχτυλωτJς) (1933-1989).
13. Για µια απJ τις ουσιωδPστερες κριτικPς για το ΙΛ, κυρ2ως σε J,τι αφορ@ τον τρJπο αποδελτ2ωσης
του υλικο,, βλ. ΚακριδIς 1971.
14. aδη ο πρOτος «ΚανονισµJς συντ@ξεως του Νεοελληνικο, Λεξικο,. Ιστορικ!ν Λεξικ!ν της Eλληνικ ς Γλσσης», Παρ@ρτηµα του ∆ελτου του Υπουργεου των Εκκλησιαστικν και της ∆ηµοσας
Εκπαιδεσεως, 1916, 28 σελ2δες, δεν Iταν επαρκIς για τις τJτε λεξικογραφικPς απαιτIσεις. ∆εν
υπ@ρχει ο,τε σIµερα σ,γχρονος κανονισµJς του ΙΛ.
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προσθIκες και τις συµπληρOσεις που θα επιφPρουν οι συντ@κτες τους, εµφαν2ζουν τις πληροφορ2ες που συγκPντρωσε τυχα2α εργασ2α στο Αρχε2ο και δεν διαφωτ2ζουν στην ουσ2α τη σηµερινI χρIση.
3. ∆√ π™∆√ƒπ∫√ §∂•π∫√ ∫∞π ∆√ °∂ƒª∞¡π∫√ §∂•π∫√ ∆ø¡ ∞¢∂§ºø¡ J. ∫∞π W. GRIMM:
¶∞ƒ∞§§∏§∂™ ∂•∂§π•∂π™

ΜεγαλJπνοα λεξικογραφικ@ Pργα απαιτο,ν για την ολοκλIρωσI τους αρκετPς
δεκαετ2ες. Το περ2φηµο Deutsches Wörterbuch των αδελφOν J. και W. Grimm @ρχισε να δηµοσιε,εται το 1852 και ολοκληρOθηκε σε 16 τJµους (32 ηµ2τοµους µε
67.744 στIλες) µJλις το 1960. Χρει@στηκαν δηλαδI για την ολοκλIρωσI του 108
χρJνια.15 Ο αρχικJς σχεδιασµJς προPβλεπε την Pκδοση 6-7 τJµων, εντJς 6 Pως
10, το πολ,, χρJνων. Oι αδελφο2 Grimm συγκPντρωσαν 600.000 δελτ2α µε 80 συνεργ@τες σε 12 χρJνια. Αντ2θετα, το ΙΛ δεν ε2χε ποτP περισσJτερους απJ 11 συντ@κτες, ενO πολλPς φορPς Pµεινε µε 2-3 για µεγ@λα χρονικ@ διαστIµατα. ΣIµερα, υπηρετο,ν στο ΚPντρο Συντ@ξεως του ΙΛ 8 ερευνητPς και Pνας γραφPας.
Οι σηµαντικJτερες παρ@λληλες εξελ2ξεις και τα βασικJτερα κοιν@ γνωρ2σµατα των δ,ο λεξικOν ε2ναι:
1. ∆εν µπJρεσαν να πραγµατοποιIσουν τον αρχικJ τους σχεδιασµJ. ΠροχOρησαν αναγκαστικ@ σε µικρPς I µεγ@λες τροποποιIσεις, Jχι Jµως και
σε ρηξικPλευθες αλλαγPς και στις αναγκα2ες ριζικPς αναθεωρIσεις.
2. ΑπJ πολιτικI και ιδεολογικI @ποψη διεκδ2κησαν τον φωτοστPφανο ενJς
υψ2στης εθνικIς σηµασ2ας Pργου, για να καταλIξουν σε µερικI τεκµηρ2ωση του λεξιλογικο, θησαυρο, της γλOσσας. ΤJσο στη Γερµαν2α Jσο
και στην Ελλ@δα, επικρ2θηκε απJ ορισµPνους ερευνητPς ο ροµαντικJς
και πολιτικJς-εθνικJς χαρακτIρας τους.
3. Απευθ,νονται πρωτ2στως σε γλωσσολJγους, σε @λλους επιστIµονες και
λογ2ους αλλ@ και σε κ@θε ενδιαφερJµενο για τη γλOσσα και την ιστορ2α
της. Στην ουσ2α, Jµως, δεν πPτυχαν τον στJχο να ευαισθητοποιIσουν το
µορφωµPνο κοινJ. Το ΛεξικJ των Grimm ξεκ2νησε µε 5.000 αντ2τυπα,
για να περιοριστε2 στην τελευτα2α αναθεωρηµPνη Pκδοση στα 1.300. Οι
δ,ο τελευτα2οι τJµοι του ΙΛ (1984Z 1989) εκδJθηκαν σε 600 µJλις αντ2τυπα, τα περισσJτερα απJ τα οπο2α βρ2σκονται ακJµα στις αποθIκες
της Ακαδηµ2ας ΑθηνOν.
4. Απουσι@ζουν οι σ,γχρονοι Jροι της επιστIµης, της τεχνολογ2ας και της
τPχνης. Το ΛεξικJ των Grimm λαµβ@νει υπJψη του αργJτερα Pνα µPρος
αυτο, του σηµαντικο, λεξιλογ2ου, ενO το ΙΛ το αγνοε2 συστηµατικ@.
15. Τα στοιχε2α που παρατ2θενται εδO και τα συγκριτικ@ συµπερ@σµατα που εξ@γονται στηρ2ζονται
στον Bahr 1984.
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Ως προς την παρουσ2αση του υλικο, και τις γενικJτερες λεξικολογικPς επιπτOσεις, παρουσι@ζονται οι ακJλουθες κοινPς αδυναµ2ες:
1. Η Pννοια της λPξης και της λεξικIς µον@δας δεν απασχολε2 τους συντ@κτες των @ρθρων σε θεωρητικJ και πρακτικJ επ2πεδο. Τα οµJγραφα διακρ2νονται, Jχι Jµως π@ντοτε, µε β@ση τη διαφορετικI ετυµολογ2α. Γενικ@,
υπ@ρχει η τ@ση να µην γ2νεται δι@κριση των οµογρ@φων, ιδ2ως στο ΛεξικJ των Grimm.
2. Η δι@ρθρωση του λIµµατος σε «τυπολογικJ», «ετυµολογικJ» και «σηµασιολογικJ» µPρος ε2ναι κοινI και στα δ,ο λεξικ@. Στο τυπολογικJ, το ΙΛ παρουσι@ζει ατελPστατη φωνητικI καταγραφI, µε παντελI απουσ2α των συµβJλων του ∆ιεθνο,ς Φωνητικο, ΑλφαβIτου. Ο αριθµJς των χωρ2ων που
παρατ2θενται δεν ε2ναι αντιπροσωπευτικJς για τη συχνJτητα χρIσης της
λPξης. Καθορ2ζεται µε β@ση την πολυτυπ2α και την Pµφαση που δ2νεται
στην ιστορ2α της λPξης. Για τον καθορισµJ των σηµασιOν και τον τρJπο
παρουσ2ασIς τους, το ΛεξικJ των Grimm, Jπως και @λλα λεξικ@, θεωρε2
Jτι η λPξη, ως συνδυασµJς φθJγγων, δηλOνει αντικε2µενα και καταστ@σεις πραγµ@των (γεγονJτα) της εξωγλωσσικIς πραγµατικJτητας. Η σηµασ2α εκλαµβ@νεται ως ψυχολογικJ και Jχι ως γλωσσικJ µPγεθος. Οι επιµPρους σηµασ2ες, δεν αποτελο,ν µPρη µιας γενικIς σηµασ2ας αλλ@ αυτJνοµες
σηµασιολογικPς µον@δες. Η σηµασ2α ορισµPνων λPξεων καθορ2ζεται µε β@ση την ετυµολογ2α που γ2νεται δεκτI. Η πολυσηµ2α εκλαµβ@νεται ως δυνατJτητα της σηµασιολογικIς δοµIς των λPξεων. Τα γλωσσολογικ@ κριτIρια των σηµασιολογικOν αλλαγOν των λPξεων δεν προβληµ@τισαν τους
συντ@κτες των δ,ο λεξικOν. Και Jµως η δι@ρθρωση του λIµµατος εξαρτ@ται, κατ@ κανJνα, απJ την κατανJηση του µηχανισµο, αυτOν των σηµασιολογικOν αλλαγOν και εξελ2ξεων. Η δυσκολ2α Pγκειται στο Jτι δεν
Pχει ως τOρα ερµηνευτε2 ικανοποιητικ@ το φαινJµενο της πολυσηµ2ας που
οφε2λεται σε ιστορικο,ς λJγους. Η Pκδοση του ΙΛ δεν µπορε2 να συνεχιστε2
και µJνο για τον λJγο Jτι δεν λαµβ@νονται καθJλου υπJψη οι σ,γχρονες
σηµασιολογικPς θεωρ2ες. Ο καθορισµJς των σηµασιOν δεν γ2νεται µε αυστηρ@ επιστηµονικ@ κριτIρια αλλ@ στηρ2ζεται σε προκαταλIψεις στις οπο2ες εγκλωβ2ζεται ο συντ@κτης του λIµµατος µε β@ση το υλικJ που Pχει στη
δι@θεσI του και την ετυµολογ2α που προκρ2νει. Σε εκατοντ@δες λIµµατα
πολλαπλασι@ζονται αδικαιολJγητα οι σηµασ2ες µε τη δηµιουργ2α αν,παρκτων σηµασιολογικOν αποχρOσεων I µε την παρουσ2αση καθαρ@ µεταφορικOν χρIσεων ως κυριολεξιOν, Jπως παρατIρησε Iδη και ο ΚακριδIς
(1971, 237). Οι απJψεις που διατυπOνονται Pµµεσα για την Pννοια της συνωνυµ2ας (µε τη συσσOρευση υποτιθPµενων συνων,µων λPξεων στο τPλος
ορισµPνων ληµµ@των) ε2ναι εντελOς ξεπερασµPνες.
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Τελικ@, το ΛεξικJ των Grimm και το ΙΛ ε2ναι φιλολογικ@ και Jχι γλωσσολογικ@ λεξικ@. ∆εν περιγρ@φουν πOς λειτουργο,ν οι λPξεις µε β@ση τη χρIση
τους σε Pνα ορισµPνο συγκε2µενο, αλλ@ παρουσι@ζουν το αποτPλεσµα µιας ερµηνε2ας που δ2νει ο λεξικογρ@φος στον χρIστη του λεξικο,, στηριζJµενος στο
διαθPσιµο, ανεπαρκPστατο συχν@ για το ΙΛ, γλωσσικJ υλικJ. ΠρJκειται, για να
χρησιµοποιIσω τα σκληρ@ λJγια του Bahr (1984, 500), για «αφελI γλωσσικJ ρεαλισµJ» (“naiven Sprachrealismus”).
4. ∏ ™∏ª∂ƒπ¡∏ ∫∞∆∞™∆∞™∏ ∫∞π ∆∞ ∞¢π∂•√¢∞ ∆√À π™∆√ƒπ∫√À §∂•π∫√À

Ο πρOτος τJµος του ΙΛ εκδJθηκε το 1933, 25 ολJκληρα χρJνια ,στερα απJ τον
ορισµJ της τριµελο,ς EπιτροπIς που θα προετο2µαζε τη σ,νταξI του. Tκτοτε,
οι ρυθµο2 Pκδοσης του Λεξικο, υπIρξαν απογοητευτικο2. Το δε,τερο τε,χος
του 5ου τJµου κυκλοφJρησε το 1989 και περιλαµβ@νει τα λIµµατα γναθ0δα-δαχτυλωτ!ς. ΒρισκJµαστε, λοιπJν, ,στερα απJ Pναν σχεδJν αιOνα, στην αρχI του
τPταρτου γρ@µµατος του αλφαβIτου. ΕδO και 10 περ2που χρJνια Pχει στην ουσ2α σταµατIσει η σ,νταξη του ΙΛ. Η PκδοσI του δεν µπορε2 να συνεχιστε2 µε τη
γνωστI παραδοσιακI του µορφI, επειδI η πρJοδος της λεξικογραφ2ας επPφερε
ριζικPς αλλαγPς στη µεθοδολογ2α της λεξικογραφικIς πρακτικIς αλλ@ και γιατ2 Pχουν γ2νει αισθητ@ τα κεν@ και οι αδυναµ2ες των τJµων που κυκλοφJρησαν
κατ@ τα τελευτα2α χρJνια.
Με δεδοµPνη την απογοητευτικI, αλλ@ κατανοητI, µPχρις ενJς ορισµPνου
σηµε2ου, καθυστPρηση Pκδοσης του ΙΛ, σε συνδυασµJ µε την καθιPρωση το 1976,
της δηµοτικIς ως επ2σηµης γλOσσας της εκπα2δευσης, και τον αµPσως επJµενο
χρJνο, της δηµJσιας διο2κησης, και σε σχPση µε τις ραγδα2ες εξελ2ξεις στον χOρο της υψηλIς τεχνολογ2ας και της πληροφορικIς, και ειδικJτερα της ηλεκτρονικIς λεξικογραφ2ας, ε2ναι καιρJς να αντιµετωπιστε2 κατ@µατα η πραγµατικJτητα και να ανακοινOσει η Ακαδηµ2α ΑθηνOν επ2σηµα –γιατ2 στην πρ@ξη αυτJ
Pχει Iδη γ2νει– Jτι σταµατ@ την εντελOς ξεπερασµPνη λεξικογραφικI πρακτικI
που ακολο,θησε επ2 αρκετPς δεκαετ2ες το ΙΛ. Αν στις αρχPς του 20ο, αιOνα
Iταν 2σως ανεκτJ να µεταφρ@ζει κανε2ς το αγγορι ως ‘σικυJ’ και τη βοσκοπολα ως ‘ποιµεν2δα’, τOρα, στα τPλη του αιOνα, η προσπ@θεια ανε,ρεσης ερµηνευµ@των νεοελληνικOν λPξεων στην καθαρε,ουσα, I ακJµα και την αρχαpζουσα, καθ2σταται αυτJχρηµα γελο2α. Εξ@λλου, τOρα πλPον δεν υπ@ρχουν
συντ@κτες οι οπο2οι ε2ναι σε θPση I θα Iθελαν να «µεταφρ@ζουν» τα λIµµατα
και τα επεξηγηµατικ@ παραδε2γµατα σε µια ψυχρI, @χρωµη και @χαρη γλOσσα.
Η απIχηση της περιορισµPνης εκδοτικIς δραστηριJτητας του ΚPντρου Συντ@ξεως του ΙΛ ε2ναι σχεδJν µηδαµινI, ακJµα και αν@µεσα στους ειδικο,ς. Για
τους δυο τελευτα2ους τJµους του ΙΛ, που κυκλοφJρησαν το 1984 και το 1989
(οπJτε εξαντλIθηκαν και τα αποθPµατα των Pτοιµων σειρOν), δεν υπ@ρχουν ουσιαστικPς κριτικPς παρουσι@σεις, δε2γµα παρ@λληλα της κρ2σης της κριτικIς
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στην Ελλ@δα, και της αποσιOπησης Pργων που Pχουν να κ@νουν µε τα περιφρονηµPνα ιδιOµατα και τις διαλPκτους της νPας ΕλληνικIς.
Με αφορµI την Pκδοση του α′ τε,χους του 5ου τJµου του ΙΛ, που κυκλοφJρησε το 1984, παρουσ2ασα σε µια µελPτη µου τα σοβαρ@ θεωρητικ@ και πρακτικ@ προβλIµατα που εξακολουθο,ν επ2 δεκαετ2ες να παραµPνουν @λυτα, µε
αποτPλεσµα να τ2θεται σε δοκιµασ2α το επιστηµονικJ κ,ρος των συντακτOν του
Λεξικο, και της 2διας της Ακαδηµ2ας (Xαραλαµπ@κης 1994β). Στην εργασ2α
αυτI συζητο,νται συγκεκριµPνες περιπτOσεις απJ τις οπο2ες διαφα2νεται η σ,γχυση αν@µεσα σε πολ,σηµες και οµOνυµες λPξεις, οι αντιφατικPς κατηγοριοποιIσεις, οι εσφαλµPνες ετυµολογ2ες,16 οι διπλPς ληµµατογραφIσεις, οι προβληµατικPς σηµασιολογικPς κατηγοριοποιIσεις και ανακρ2βειες, τα κεν@ του ληµµατολογ2ου κ.@. Οι σκληρPς, αλλ@ δ2καιες, πιστε,ω, κριτικPς που Pχω γρ@ψει
ως τOρα, µου κJστισαν ακριβ@. Αν@µεσα στα @λλα, Pχασα και παλιο,ς καλο,ς
φ2λους. Στην περ2πτωση Jµως της κριτικIς που @σκησα στο ΙΛ δεν φανταζJµουν, Jταν την Pγραφα, Jτι η επιβρ@βευση θα Iταν η εκλογI µου ως διευθυντI
του Ιστορικο Λεξικο, πρ@γµα το οπο2ο δε2χνει Jτι η Ακαδηµ2α ΑθηνOν ξPρει
να εκτιµ@ την καλοπροα2ρετη κριτικI και Jτι @ρχισε να πνPει νPος @νεµος στο
ΑνOτατο ΠνευµατικJ bδρυµα της χOρας.
5. ∆√ ¢∂√¡ °∂¡∂™£∞π

Ως τOρα περιPγραψα αδροµερOς µια λ2γο I πολ, γνωστI στους ειδικο,ς ζοφερI πραγµατικJτητα. Tρχοµαι τOρα στα θετικ@ σηµε2α του εγχειρIµατος. Πιο
µπροστ@ Jµως ε2ναι απαρα2τητη µια διευκρ2νιση: Πολλο2 απ’ αυτο,ς που Pχουν
ασκIσει κριτικI στην Ακαδηµ2α ΑθηνOν, ιδια2τερα δηµοσιογρ@φοι, για τους
βραδ,τατους ρυθµο,ς µε τους οπο2ους εκδ2δεται το ΛεξικJ, δεν Pχουν καταλ@βει Jτι το ΙΛ δεν ε2ναι Pνα συνηθισµPνο νεοελληνικJ λεξικJ αλλ@ Pνα γιγ@ντιο
Pργο, η σ,νταξη του οπο2ου στηρ2ζεται σε Pξι, περ2που, εκατοµµ,ρια δελτ2α.
Αντ2στοιχα φιλJδοξα Pργα που ανPλαβαν Ακαδηµ2ες @λλων κρατOν, οικονοµικ@ και τεχνολογικ@ πολ, πιο προηγµPνων απJ τη χOρα µας, ολοκληρOθηκαν
κατ@ µPσο Jρο ,στερα απJ 150 περ2που χρJνια.17
Το γλωσσικJ υλικJ, που Pχει συγκεντρωθε2 στο Αρχε2ο του ΙΛ της Ακαδηµ2ας ΑθηνOν απJ κ@θε γωνι@ της ελληνικIς γης, αποτελε2 πραγµατικJ θησαυρJ
για τον µελετητI της γλOσσας µας. Οι φιλJτιµοι συντ@κτες του ΚPντρου Pχουν
επιδοθε2, επ2 σειρ@ ετOν, σε γλωσσοσυλλεκτικPς αποστολPς, δι@ρκειας ενJς µI16. ΠολλPς απJ τις ετυµολογ2ες του ΙΛ ε2ναι εντελOς εσφαλµPνες, Jπως φα2νεται στα Σκουβαρ@ς 1954
και 1957. ΣηµειωτPον Jτι δεν πε2θουν π@ντοτε οι νPες ετυµολογ2ες που προτε2νει ο Σκουβαρ@ς.
17. Το Λεξικ! της Σουηδικ ς Ακαδηµας Επιστηµν (Svenska Akademiens Ordbok) ξεκ2νησε το 1880
(το πρOτο τε,χος εκδJθηκε το 1893). Ως τOρα (1997) Pχουν εκδοθε2 31 τJµοι (A-Sta). Υπολογ2ζεται να εκδοθο,ν οι υπJλοιποι 10 Pως το 2020. Θα απαιτηθο,ν δηλ. 140 χρJνια για την ολοκλIρωση του Pργου, το οπο2ο στηρ2ζεται σε 7,5 εκατοµµ,ρια δελτ2α.
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να κ@θε χρJνο, και Pχουν συγκεντρOσει πολ,τιµο υλικJ σε χειρJγραφες συλλογPς, οι οπο2ες ανPρχονται σIµερα σε 1.385. Υπ@ρχουν, επ2σης, µεγ@λης αξ2ας χειρJγραφα του Φιλολογικο, ΣυλλJγου ΚωνσταντινουπJλεως, του περασµPνου
αιOνα, και χειρJγραφες συλλογPς απJ τους διαγωνισµο,ς που προκIρυσσε η εν
ΑθIναις ΓλωσσικI Εταιρε2α και συνεχ2ζει να προκηρ,σσει η ΓλωσσικI Εταιρε2α
των ΑθηνOν, Jπως Pχει µετονοµαστε2. ΑκJµα και τ2ποτε @λλο να µην ε2χε κ@νει
η Ακαδηµ2α ΑθηνOν, θα Iταν αρκετI η προσφορ@ της αυτI, να συγκεντρOσει
διαλεκτικJ και ιδιωµατικJ υλικJ που θα ε2χε οριστικ@ 2σως χαθε2, για να καταξιωθε2 στη συνε2δηση του λαο, και του Tθνους.
ΑυτJ το ανεκτ2µητης αξ2ας υλικJ Iρθε ο καιρJς να αξιοποιηθε2 µε τη βοIθεια της υψηλIς τεχνολογ2ας. Tµφαση πρPπει να δοθε2 στη δηµιουργ2α µιας
ηλεκτρονικIς β@σης δεδοµPνων και µιας πρOτης καταγραφIς, σε Pντυπη και
ηλεκτρονικI µορφI, του ληµµατικο, καταλJγου του ΙΛ, ο οπο2ος, παραδJξως,
δεν ξPρουµε σIµερα, ο,τε γνωρ2ζαµε ποτP, τι Pκταση Pχει. Tτσι θα λυθε2 και το
πρJβληµα των απαρα2τητων παραπεµπτικOν ληµµ@των και θα αποφευχθο,ν οι
διπλPς ληµµατογραφIσεις ακJµα και στον 2διο τJµο.
Το Ινστιτο,το Επεξεργασ2ας του ΛJγου µε τον δραστIριο διευθυντI του,
καθηγητI του Ε.Μ.Π. ΓιOργο Καραγι@ννη και τον ακαδηµαϊκJ Π. Θεοχ@ρη,
Pχει Iδη ετοιµ@σει σχετικJ πρJγραµµα δρ@σης και σ,ντοµα, πιστε,ω, θα γ2νει
πραγµατικJτητα Pνα Jνειρο το οπο2ο, λ2γα µJλις χρJνια νωρ2τερα, θα χαρακτηριζJταν «@πιαστο». Πολ,τιµη προς την κατε,θυνση αυτI υπIρξε και η προσφορ@ του καθηγητI Γι@ννη Καζ@ζη, ο οπο2ος υπIρξε συντονιστIς των εργασιOν του ΙΛ (1986-1990) και συνεχ2ζει ως σIµερα να ε2ναι @µισθος επιστηµονικJς συνεργ@της της Ακαδηµ2ας ΑθηνOν.
Παρ@λληλα µε τη δηµιουργ2α ηλεκτρονικIς β@σης δεδοµPνων, η Ακαδηµ2α
ΑθηνOν, σε συνεργασ2α µε τα ΠανεπιστIµι@ µας και το ΚPντρο ΕλληνικIς
ΓλOσσας, επιβ@λλεται να σχεδι@σει τη σταδιακI Pκδοση διαλεκτικOν και ιδιωµατικOν λεξικOν, κατ@ γεωγραφικPς περιοχPς, µε β@ση τις αρχPς της σ,γχρονης λεξικογραφ2ας I και να ενισχ,σει τις προσπ@θειες @λλων φορPων που επιδιOκουν την Pκδοση διαλεκτικOν λεξικOν, Jπως ε2ναι η ΜονI Κ,κκου, που
ετοιµ@ζει το µεγ@λο Ιστορικ! Λεξικ! της κυπριακ ς, και η Εταιρε2α ΠοντιακOν ΜελετOν, η οπο2α επιδιOκει την Pκδοση ενJς ριζικ@ αναθεωρηµPνου λεξικο, της ποντιακIς. ΑυτI τη στιγµI επε2γει η σ,νταξη ενJς ολοκληρωµPνου
λεξικο, της κρητικIς διαλPκτου, το οπο2ο θα Iταν ευχIς Pργο, αν το αναλ@µβανε η Ακαδηµ2α ΑθηνOν στο πλα2σιο επαναπροσδιορισµο, των στJχων, επιδιOξεων και δραστηριοτIτων του αρχαιJτερου ερευνητικο, της ΚPντρου. Με
την Pκδοση των ιστορικOν λεξικOν των τριOν ζωντανOν διαλPκτων της ΕλληνικIς (ΚρIτης, Κ,πρου, ΠJντου) θα διευκολυνθε2 σε µεγ@λο βαθµJ η σ,νταξη ενJς επ2τοµου λεξικο, των νεοελληνικOν διαλPκτων, για χρIση του ευρ,τερου µορφωµPνου κοινο,, αφο, οι επιστIµονες θα Pχουν στη δι@θεσI τους
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την ηλεκτρονικI β@ση δεδοµPνων. Αν ε2χε προκριθε2 απJ την αρχI η λ,ση των
ειδικOν λεξικOν κατ@ γεωγραφικPς περιοχPς, δεν θα ε2χαµε 2σως φτ@σει στα
σηµεριν@ αδιPξοδα.
Οι στJχοι του ΙΛ επιβ@λλεται να διευρυνθο,ν µε δραστηριJτητες οι οπο2ες
θα εναρµον2ζονται µε τις σ,γχρονες τεχνολογικPς εξελ2ξεις, ιδια2τερα της πληροφορικIς και της τηλεµατικIς. Οι σηµαντικJτεροι @ξονες δραστηριοτIτων του
ΚPντρου Συντ@ξεως του Ιστορικο Λεξικο της Νας Ελληνικ ς Γλσσας πρPπει να ε2ναι, κατ@ τη γνOµη µου, οι ακJλουθοι:
1. ∆ηµιουργ2α ηλεκτρονικIς β@σης δεδοµPνων των Pξι περ2που εκατοµµυρ2ων δελτ2ων διαλεκτικο, υλικο,, µε παρ@λληλη αξιοπο2ηση των 1.400
περ2που χειρογρ@φων συλλογOν.
2. ∆ηµοσ2ευση σε ηλεκτρονικI και Pντυπη µορφI του ληµµατικο, καταλJγου του ΙΛ µε παραπεµπτικ@ λIµµατα.
3. Tκδοση µιας σειρ@ς λεξικOν µεµονωµPνων διαλεκτικOν περιοχOν µε συγκεκριµPνο χρονοδι@γραµµα.
4. ΕπPκταση των δραστηριοτIτων του ΚPντρου και σε @λλους παραµεληµPνους τοµε2ς, Jπως ε2ναι το Αρχε2ο τοπωνυµ2ων και ο ΓλωσσικJς ^τλας
της Ελλ@δας.
5. ∆ηµοσ2ευση, σε ειδικI σειρ@, των αρχαιJτερων και σηµαντικJτερων χειρογρ@φων που απJκεινται στο Αρχε2ο του ΚPντρου Συντ@ξεως του Ιστορικο Λεξικο.
6. ΕµπλουτισµJς της ανεπαρκPστατης βιβλιοθIκης του ΚPντρου µε σ,γχρονα λεξικογραφικ@ Pργα και πρJσβαση σε ηλεκτρονικPς βιβλιογραφ2ες. ∆ηµιουργ2α της πληρPστερης στην Ελλ@δα ΛεξικογραφικIς ΒιβλιοθIκης µε Jλα τα παλαιJτερα και σ,γχρονα ελληνικ@ λεξικ@, συµπεριλαµβανοµPνων των δ2γλωσσων.
7. ΑνανPωση της δοµIς, της οργ@νωσης και της ,λης του Λεξικογραφικο
∆ελτου. ∆εν Pχει δηµοσιευτε2 ως τOρα στο περιοδικJ αυτJ καµι@ µεταλεξικογραφικI µελPτη ο,τε εµπειρικPς Pρευνες.
8. ΕπανασχεδιασµJς των ερευνητικOν αποστολOν για συλλογI διαλεκτικο,
υλικο, απJ αντιπροσωπευτικPς διαλεκτικPς περιοχPς, µε υποχρεωτικI µαγνητοφOνηση και απOτερο στJχο την ψηφιακI καταγραφI του. ΣIµερα
προPχει η συγχρονικI µελPτη των διαλPκτων και ιδιωµ@των και Jχι η αναζIτηση της εξιδανικευµPνης γλωσσικIς ποικιλ2ας του παρελθJντος.
9. ΣυνPχιση, σε συνεργασ2α µε @λλους φορε2ς, ιδια2τερα µε το ΚPντρο ΕλληνικIς ΓλOσσας, της σ,νταξης βιβλιογραφ2ας της νεοελληνικIς γλOσσας,
η οπο2α Pχει διακοπε2 απJ το 1979. ∆ηµιουργ2α της απαρα2τητης β@σης
δεδοµPνων.

107

108

Ãƒπ™∆√º√ƒ√™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶∞∫∏™

10. ΑντιµετOπιση του ορθογραφικο, µας προβλIµατος µε την Pκδοση σχετικο, Οδηγο, απJ την Ακαδηµ2α ΑθηνOν, σε συνεργασ2α και µε @λλους αρµJδιους φορε2ς.
11. Συνεργασ2α µε αντ2στοιχα µεγ@λα ΚPντρα του εξωτερικο,, µε σκοπJ
την ανταλλαγI εµπειριOν, την επιµJρφωση των ερευνητOν και την εξοικε2ωσI τους µε ζητIµατα ηλεκτρονικIς λεξικογραφ2ας.
12. ∆ιοργ@νωση επιµορφωτικOν σεµιναρ2ων για τη λεξικογραφ2α σε συνεργασ2α µε πανεπιστIµια της Ελλ@δας και του εξωτερικο,.
13. Αν@πτυξη συστIµατος εσωτερικIς και εξωτερικIς αξιολJγησης του
προσφερJµενου Pργου, τJσο των ερευνητOν Jσο και του διευθυντI.
14. Tκδοση ενηµερωτικο, φυλλαδ2ου για το IΛ και δηµιουργ2α ειδικIς σελ2δας στο ∆ιαδ2κτυο, για να πληροφορηθε2 το ευρ,τερο µορφωµPνο κοινJ τη σηµαντικI προσφορ@ του ΚPντρου στην επιστIµη και το Tθνος.
Κρ2νεται, επ2σης, απαρα2τητη η 2δρυση Σωµατε2ου µη κερδοσκοπικο,
χαρακτIρα µε την επωνυµ2α «Οι φ2λοι του Ιστορικο Λεξικο».
Το IΛ αποτPλεσε επ2 σειρ@ ετOν το φυτOριο νPων και ταλαντο,χων επιστηµJνων, οι οπο2οι µελPτησαν σε β@θος ποικ2λες πλευρPς της κοινIς νεοελληνικIς και
των ιδιωµ@των της, πολλο2 απJ τους οπο2ους αναδε2χτηκαν σε κορυφα2ους
γλωσσολJγους και φιλολJγους. Αν@µεσα στους επιστIµονες που @φησαν τη
σφραγ2δα της προσωπικJτητ@ς τους στην επιστηµονικI και πνευµατικI ζωI της
σ,γχρονης Ελλ@δας ε2ναι ο ΜανJλης Τριανταφυλλ2δης, ο Ιω@ννης ΚακριδIς, ο
ΣτυλιανJς ΚαψωµPνος και ο ΝικJλαος ΑνδριOτης, Jλοι συντ@κτες του IΛ, οι
οπο2οι λ@µπρυναν µε το ερευνητικJ και διδακτικJ τους Pργο τη ΦιλοσοφικI
ΣχολI του Αριστοτελε2ου Πανεπιστηµ2ου Θεσσαλον2κης, που µας παρPχει σIµερα τJσο γενναιJδωρα τη φιλοξεν2α της.
Το ΚPντρο Συντ@ξεως του Ιστορικο Λεξικο της Ακαδηµ2ας ΑθηνOν αξ2ζει ενJς καλ,τερου µPλλοντος. Με την ευκαιρ2α της συµπλIρωσης, το 1998, ενενIντα χρJνων απJ τη συγκρJτηση της ΕπιτροπIς για την Pκδοση του Λεξικο,
θα Iταν χρIσιµο να διοργανOσει η Ακαδηµ2α ΑθηνOν Pνα διεθνPς συνPδριο
στο οπο2ο θα τεθο,ν οι β@σεις για Pνα νPο ξεκ2νηµα. Ελπ2ζω να Pχουµε διδαχτε2
αρκετ@ απJ τα λ@θη του παρελθJντος.
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