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Ότε κατά πρώτον έπεχείρησα την μελέτην τής Ν. Ελληνικής γλώσσης 
και προσεπάθουν να ερμηνεύσω κατά δύναμη» φαινόμενά τινα αυτής, πάν
τοτε παρετήρουν τήν στενήν σχέσιν μεταξύ των αρχαίων κα'ι τών νέων φαι
νομένων, ότι δηλ. τά νέα μόνον αναγόμενα εις τά αρχαία και έκεΐθεν ίοτορι- 
κώς παρακολουθούμενα δυνανται νά τύχουν τής προσηκοΰσης ερμηνείας. 
Τοϋτο είχε πολύ πρότερον παρατηρήσει ό αοίδιμος Κοραής, διό καί είπε τό 
γνωστόν «όποιος χωρίς τήν γνώσιν τής αρχαίας έπιχε ιρεϊ νά έρ μη
ν ευση τήν νέαν ή άπαταται ή άπατα.» Εντεύθεν έσχημάτισα τήν 
πεποίθησιν ότι μόνον έν συνεξετάσει τής όλης Ελληνικής γλώσσης από τού 
Όμηρου μέχρι σήμερον είναι δυνατόν καί νά συμπληρωθή ή έν πολλοΐς ελλι
πής παράδοσις αυτής καί νά έρμηνευθώσιν έπιστημονικώς πολλά γλωσσικά 
φαινόμενα, καί δή καί νά καταρτισθή ό μέγας λεξιλογικός θησαυρός αυτής. 
Επειδή δέ πάντες, όσοι καί πρότερον Ελληνιστί έλάλησαν (άδιάφορον, uv 
ωνομάζοντο 'Ρωμαίοι ή απλώς Χριστιανοί) καί νϋν λαλοΰσιν, έ'να λαόν 
— τον Ελληνικόν — άπήρτιζον καί απαρτίζουν καί δεν διεσχίσθησαν εις διά
φορα έθνη (όπως λ. χ. οί λαλοϋντες Λατινιστί), διά τοϋτο μία καί αδιαίρετος 
υπήρξε πάντοτε καί ή έν χρήσει παρ’ αύτοϊς γλώσσα, καί δή άναγκαίως έν 
λεξικόν ταΰτης θά ώφειλε νά συνταχθή.

Βραδΰτερον λαμβάνων ύπ’δψιν ότι ή μεσαιωνική φιλολογία είναι έκτε- 
νεστάτη, ότι προς ορθήν κατανόησιν τής μεσαιωνικής Ελληνικής γλώσσης 
είναι ανάγκη νά λοίμβάνωνται ύπ’ δψιν καί αί ξέναι γλώσσαι, δσαι έπέδρα- 
σαν έπ’ αυτήν, προσέτι δέ ότι ή μέν γραπτή παράδοσις τής γλώσσης τών 
παλαιοτέρων χρόνων δεν κινδυνεύει σήμερον ν’ άπολεσθή, αλλά καί συμπλη- 
ροϋται όσημέραι διά τής άνευρέσεως καί έκδόσεως αγνώστων μέχρι τοΰδε 
πηγών αυτής (χειρογράφων, έπιγραφών, παπύρων), ότι δέ τουναντίον ή έν 
χρήσει σήμερον προφορική όσημέραι αποβάλλει διά πολλάς αιτίας — σχολεία, 
βιβλία, έφημερίδας, στρατόν, έπικοινωνίαν — πολλά τά ιδιάζοντα εις διαφό
ρους διαλέκτους καί ιδιώματα, πλήν τούτων δέ καί ότι αί έπιστημονικαί 
δυνάμεις ημών είναι μικραί καί δή καί ανεπαρκείς προς τό μέγα έργον, τό 
έν δηλ. λεξικόν τής όλης Ελληνικής, ταΰτα πάντα λαμβάνων ύπ’ δψιν έπεί- 
σθην ότι ανάγκη νά περιορισθώμεν εις τήν σύνταξιν καί έκδοσιν τού λεξικού 
τής νεωτέρας 'Ελληνικής καί τών διαλέκτων αυτής.
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Εντεύθεν νοεί έκαστος πόσης ευφρόσυνης έπλήρωσε την ψυχήν μου ή 
εϊσήγησις τοϋ φίλου Καθηγητοΰ κ. Ρ. Kretschmer εν τώ Β'. Διεθνεΐ Βυζαν- 
τινολογικω Συνεδρίφ τοϋ Βελιγραδιού, περί μεσαιωνικού Λεξικού τής Ελλη
νικής γλώσσης και ή άπόφασις τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών περί συντάξεως καί 
εκδόσεως καί τοϋ Λεξικοϋ τής μεσαιωνικής Ελληνικής.

’Αλλά προκειμένου ν’ άρχίση, συν Θεω, ή σύνταξις τοϋ έργου, προβάλ
λονται άπορή ματά τινα, περί ών καλόν είναι νά γίνη από τοϋδε λόγος.

Καί πρώτον τίνα τά δρια τής μεσαιωνικής ταϋτης γλώσσης;
Δεν αγνοώ δτι ήδη προ πολλοϋ πολλοί έπεχείρησαν καί έθηκαν τοιαΰτα 

ποικίλα δρια. Άλλ’ εις εμέ θά έπιτραπή — έχοντα ύπ’ δψιν οϋχί ά'λλο τι, 
άλλ’ αυτήν την γλώσσαν — νά μη χωρίσω από τής μεσαιωνικής Ελληνικής 
την τής Π. καί Ν. Διαθήκης, περί ής ό αοίδιμος Κοραής είπεν δτι έβαψε 
την Ελληνικήν γλώσσαν. Τοΰτο κυριολεκτικώτερον λεχθέν σημαίνει δτι 
καί επί τάς λέξεις καί τάς χρήσεις καί τάς σημασίας καί την σύνταξιν τής 
μεσαιωνικής Ελληνικής έπέδρασεν ή γλώσσα τής Π. καί Ν. Διαθήκης. Άς 
προστεθή εις ταϋτα δτι, καθ’ α προ πολλοϋ άπεδείχθη (πρβλ. ΜΝΕ. A'. σελ. 
20 κέξ. καί σ. 23 σημ.) τοιαΰτη τις, οποία είναι ή γλώσσα τής Π. καί Ν. 
Διαθήκης, ήτο καί ή τότε έν χρήσει λαλουμένη Ελληνική. Είναι δε προ
φανές δτι εκ τής λαλουμένης πρότερον Ελληνικής προήλθεν ή Μεσαιω
νική. Είναι λοιπόν φανερόν δτι ή μεσαιωνική Ελληνική δέν δϋναται νά 
ερμηνευθή ά'νευ έξετάσεως τής πηγής καί αρχής αυτής. Έπειτα, αν λάβη τις 
ϋπ’ δψιν πρώτον δτι διά τής εις Ασίαν καί Αίγυπτον έξαπλώσεως τών Ελλή
νων καί βραδΰτερον διά τής 'Ρωμαϊκής κατακτήσεως μετεβλήθη καθ’ ολο
κληρίαν ό πολιτικός βίος τοϋ Έλληνικοϋ έθνους, έπειτα δε δτι διά τής 
Χριστιανικής θρησκείας καί ό θρησκευτικός, έν μέρει δέ καί ό οικογενειακός, 
δτι προσέτι άδιαλείπτως καί έν τοΐς ναοΐς καί έν τοις σχολείοις καί έν ταΐς 
μοναΐς ήκουον καί έμελέτων τάς Γραφάς ταύτας —δτε μάλιστα τάσεις καλό, 
γηρισμοϋ καί άσκητισμοϋ κατεΐχον τον μεσαιωνικόν κόσμον—δτι τέλος καί 
αυτό τό έθνικόν δνομα "Ελληνες περιέπεσεν εις άχρηστίαν, ήρκοϋντο 
δ’ άντ’αύτοϋ εις τό πολιτικόν 'Ρωμαίοι και τό θρησκευτικόν Χριστια
νοί, ταϋτα πάντα λαμβάνων ύπ’ δψιν νοεί πας τις, πώς ολόκληρος ό βίος 
τοϋ Έλληνικοϋ έθνους καί δη καί τό κάτοπτρον αύτοϋ, ή γλώσσα, έμελλεν 
άναγκαίως νά μεταρρυθμισθή πολλαχώς, ήτοι καί εις λόγον τύπων, συντά
ξεων, φράσεων, σημασίας τών λέξεων κ. λ. κατά τάς Γραφάς, καί δή δτι ή 
ιστορική, ή έπιστημονική μελέτη τής γλώσσης ταΰτης, από τής πρώτης πηγής 
τών αλλοιώσεων τούτων, από τών Γραφών οφείλει ν’ άρχίζη. Καί φαίνεται 
μεν ίσως παράδοξον δτι συγγραφείς τών έφεξής χρόνων, Άττικισταί καί άλλοι 
έλλόγιμοι, καταλέγονται ούτως εις τούς τής μεσαιωνικής Ελληνικής, αλλά 
καθ’ ημάς τό ζήτημα τό σπουδαΐον είναι δχι ε’ις τίνα γλώσσαν έγραψε τά 
έργα αύτοϋ ό δείνα ή ό δείνα συγγραφεύς, αλλά ποία τις ήτο τότε ή γλώσσα
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τοΰ Ελληνικού έθνους, και δή τίνα των στοιχείων τής γλώσσης αυτού είναι 
σύγχρονα καί τίνα παλαιότερα, δάνεια,

"Οπως προς τά άνω, οΰτω καί προς τά κάτω είναι τά δρια τής μεσαιω
νικής 'Ελληνικής δυσκαθόριστα. Ό αοίδιμος Κοραής ασχολούμενος εν τοΐς 
Άτάκτοις αυτοϋ περί την νεωτέραν Ελληνικήν έκρινεν άναγκαΐον νά δημο
σίευση έπαιτικά τινα ποιήματα τοΰ Προδρόμου, δεικνΰων ούτως δτι τό κείμε
νον τούτων ανήκει εις την νεωτέραν Ελληνικήν, καί δή δτι από των χρόνων 
τούτων αρχίζει αυτή. Τήν γνώμην ταύτην αναγκάζεται ν' άποδεχθή πας, 
δστις άσχολεΐται περί τήν ιστορίαν τής Ελληνικής γλώσσης. Διότι αληθώς 
ήδη κατά τον ΙΑ-, αιώνα ή λαλουμένη Ελληνική είχεν έξελιχθή σφόδρα, 
έφαίνετο νέα Ελληνική. Επειδή δ’ δμως καί κατά τους ακολούθους χρό
νους μέχρι τής 'Αλώσεως πολλοί λόγιοι μετεχειρίσθησαν τήν τότε επίση
μον γλώσσαν, δπως άλλοι τήν λαλουμένην μεν έκασταχοϋ, άνάμεικτον δέ εκ 
ποικίλων στοιχείων, ως καί ξένων λέξεων, καί τούτους πάντας μελετώσιν οι 
έρευνηταί τοΰ μεσαιωνικού Ελληνισμού, ανάγκη χάριν αυτών τό λεξικόν τής 
μεσαιωνικής Ελληνικής νά περιλάβη καί τούς συγγραφείς τούτους μέχρι τών 
χρόνων, άφ’ ών αρχίζει τό Λεξικόν τής Νέας Ελληνικής, τού οποίου ή δημο- 
σίευσις ήρχισεν ήδη.

"Αλλο άπόρημα: πρέπει νά περιληφθώσιν εις τό Λεξικόν τούτο καί 
έκεΐναι λέξεις, δσαι προδήλως ήσαν εν χρήσει παρά τω Έλληνικφ λαώ, αλλά 
δεν έγράφοντο (πρβλ. σακάζω, σαμαιά, λαγάζω, ταμίσι κλ.); Θά εϊπη 
τις: δχι! ’Αλλά αν τά λεγάμενα μόνον έπέδρασαν επί τινα τών γραφομένων, 
αν υπήρξαν πρότυπα εις δημιουργίαν άλλων; Ή ελλειψις αύτη θά θερα- 
πευθή μόνον, αν οί συντάκται τοΰ Λεξικού τής μεσαιωνικής Ελληνικής εύρί- 
σκωνται έν διαρκεΐ, στενή επαφή μετά τών συντακτών τού Λεξικού τής νέας 
Ελληνικής.

’Έπειτα έρωτάται, αν είναι έν τω παρόνη δυνατός ό γνησίως επιστη
μονικός καταρτισμός τού επιθυμητού τούτου Λεξικού τής μεσαιωνικής 
Ελληνικής.

Περί τούτου επιτρέπονται, νομίζω, μεγάλαι άμφιβολίαι, δπως θά μοι 
όμολογήση έ'καστος, λαβών προ οφθαλμών 1) δτι πολλά μεσαιωνικά βιβλία 
είναι ή δλως ανέκδοτα ή έλλιπώς έκδεδομένα 2) δτι ή μεγάλη έκτασις αυτών 
καί ή ποιότης τής γλώσσης των καθιστώσιν αδύνατον καί άσκοπον τήν άπο- 
δελτίωσιν τού έν αύτοΐς θησαυρού τών λέξεων, έπιβάλλουσι δέ τήν άπάνθισιν 
μέν τών γλωσσικών στοιχείων, δσα εκάστοτε 8ά κρίνωνται σύμφωνα προς 
τούς χρόνους, παράλειψιν δέ τών άλλων, δσα θά κρίνωνται άλλότρια αυτών. 
Βεβαίως τό έ'ργον θά προσκρούση εις ποικίλας δυσχερείας. Οί συντάκται 
αυτού ανάγκη νά είναι ειδήμονες τής τε αρχαίας καί τής νέας Ελληνικής, 
καθώς καί άλλων γλωσσών, καί δή έκείνων, δσαι οπωσδήποτε ήλθον εις επα
φήν προς τήν Ελληνικήν. Διότι καί εις κρίσιν τών μεσαιωνικών κειμένων

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Ζ' 15

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:55:42 EEST - 34.211.113.242



και εις ορθήν κατανόησιν πολλών φθογγικών αλλοιώσεων, ως καί πολλών 
λέξεων, τύπων, συντάξεων, θά βοηθήσουν ή αρχαία καί μάλιστα ή νέα Ελλη
νική καί αί διάλεκτοι αυτής. Έκ τοΰτου επεται δτι κατ’ ανάγκην οφείλουν οί 
συντάκται αυτού πάντοτε νά παρακολουθούν καί τάς εργασίας τάς άναφερο- 
μένας εις τήν νέαν Ελληνικήν καί τον λεξιλογικόν θησαυρόν της.

Ώς βλέπετε, αι δυσκολίαι είναι μεγάλαι. Άλλα θαρσεΐν χρή. Τό μέγεθος 
καί ή μεγάλη σπουδαιότης τού εγχειρήματος θά δώση ήμιν τάς αναγκαίας 
δυνάμεις. Βλέπομεν άλλως τε περί ημάς τοσουτους επιφανείς φίλους καί επι
στήμονας εξ δλων τών εθνών, τά όποια πρωτοστατοϋσιν έν τή καλλιέργεια 
τών επιστημών, προθύμους νά συνδράμωσιν ημάς. Τούτο ενθαρρύνει ημάς 
εις τό νά χωρήσωμεν πλήρεις ελπίδων εις τό έργον.
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