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Γεώργιος Ι. Τσουκνίδας
Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΙΛΝΕ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ
Το 2016 εκδόθηκε ο 6ος τόµος του Ιστορικού Λεξικού της Ακαδηµίας Αθηνών. Ο
πλήρης τίτλος:
Ἀκαδηµία Ἀθηνῶν, Κέντρον Ἐρεύνης τῶν Νεοελληνικῶν Διαλέκτων καὶ
Ἰδιωµάτων - Ι.Λ.Ν.Ε., Ἱστορικὸν Λεξικὸν τῆς Νέας Ἑλληνικῆς τῆς τε κοινῶς
ὁµιλουµένης καὶ τῶν ἰδιωµάτων, τόµος ἕκτος, δὲ - διάλεκτος, Ἐθνικὸ
Τυπογραφεῖο, Ἀθήνα 2016, σ. 392.
Στις 23 Απριλίου 2018 πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο της Ακαδηµίας Αθηνών
ηµερίδα, την οποία διοργάνωσε το ΚΕΝΔΙ-ΙΛΝΕ [Κέντρον Ερεύνης των
Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωµάτων - Ιστορικόν Λεξικόν της Νέας Ελληνικής],
µε θέµα: «Η ελληνική λεξικογραφία και το Ιστορικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής:
Παρουσίαση του 6ου τόµου του ΙΛΝΕ (2016)».
Χαιρετισµούς απηύθυναν οι ακαδηµαϊκοί Αντώνιος Ν. Κουνάδης, Πρόεδρος της
Ακαδηµίας Αθηνών, και Θανάσης Βαλτινός, Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής
του ΚΕΝΔΙ-ΙΛΝΕ. Ακολούθησαν οι οµιλίες των καθηγητών
• Erich Trapp, αντεπιστέλλοντος µέλους της Αυστριακής Ακαδηµίας Επιστηµών,
εκδότη του Lexikon zur byzantinischen Gräzität.
• Χριστόφορου Χαραλαµπάκη, οµότιµου καθηγητή του ΕΚΠΑ, συντάκτηεπιµελητή του Χρηστικού Λεξικού της Νεοελληνικής Γλώσσας της Ακαδηµίας Αθηνών.
• Ιωάννη Καζάζη, οµότιµου καθηγητή του ΑΠΘ, επιστηµονικού υπεύθυνου του
Λεξικού της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δηµώδους Γραµµατείας 1100-1669 του
Εµµανουήλ Κριαρά.
Η εκδήλωση συνεχίστηκε µε ολιγόλεπτες παρουσιάσεις ερευνητών του ΚΕΝΔΙΙΛΝΕ:
• της Χριστίνας Μπασέα-Μπεζαντάκου, τ. διευθύντριας, αρχισυντάκτριας του
ου
6 τόµου, µε θέµα «Το ΙΛΝΕ και η ιστορία του».
• της Γεωργίας Κατσούδα: «Το λήµµα του ΙΛΝΕ: έντυπο και ηλεκτρονικό».
• της Ιωάννας Μανωλέσσου: «Το ΙΛΝΕ ως πηγή για την ιστορία της ελληνικής
γλώσσας».
• του Σταµάτη Μπέη: «Η συνεισφορά του ΙΛΝΕ στη σύγχρονη γλωσσολογία».
• της Μαγδαληνής Κωνσταντινίδου: «Οι πηγές του ΙΛΝΕ και η αξιοποίησή τους
στον 6ο τόµο, Ι».
• της Αικατερίνης Τζαµάλη: «Οι πηγές του ΙΛΝΕ και η αξιοποίησή τους στον 6ο
τόµο, ΙΙ».
• του Άγγελου Αφρουδάκη, διευθύνοντος το ΚΕΝΔΙ-ΙΛΝΕ: «Το ονοµατολογικό
υλικό του ΙΛΝΕ».
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• του Γεωργίου Τσουκνίδα: «Η συνεισφορά του ΙΛΝΕ στη µελέτη των
νεοελληνικών διαλέκτων».
Στη συνέχεια δηµοσιεύω το κείµενο της εξάλεπτης παρουσίασής µου.
Η έρευνα των νεοελληνικών διαλέκτων –παράλληλα µε εκείνη της Κοινής
Νεοελληνικής– είχε ενταχθεί εξ υπαρχής στη στοχοθεσία του ΙΛΝΕ. Ο λεξιλογικός
πλούτος της Νέας Ελληνικής –του οποίου γίνεται λεπτοµερής καταγραφή στο
Ιστορικόν Λεξικόν– περιλαµβάνει πλήθος ιδιωµατικών τύπων, από όλες τις διαλεκτικές
ποικιλίες. Το Ιστορικόν Λεξικόν είναι το µοναδικό πανδιαλεκτικό λεξικό της Νέας
Ελληνικής.
Ειδικότερα, στον 6ο τόµο του ΙΛΝΕ:
• Συνεχίζεται η διάσωση και η αποθησαύριση λεξιλογίου, το οποίο υποχωρεί εξ
αιτίας της φθίνουσας πορείας των διαλέκτων.
• Χαρτογραφείται το λεξιλόγιο των διαλεκτικών ποικιλιών. Δηµιουργούνται
προϋποθέσεις και παρέχεται υλικό για τη χάραξη ισογλώσσων, κυρίως στο λεξιλογικό,
αλλά και σε άλλα επίπεδα της γλώσσας (ιδιαίτερα στο φωνολογικό και το
µορφολογικό). Αυτό θα βοηθήσει οπωσδήποτε και στην κατάρτιση/στη σύνταξη του
Ελληνικού Γλωσσικού Άτλαντος.
• Η φωνητική (και γενικότερα η γλωσσολογική) τεκµηρίωση και απόδοση των
τύπων είναι πληρέστερη, σε σχέση µε τους προηγούµενους τόµους και όλα τα άλλα
νεοελληνικά λεξικά (Κοινής και διαλέκτων). Για την ακριβή απόδοση της ιδιάζουσας
προφοράς των φθόγγων –και µάλιστα των διαλέκτων, όπου υπάρχει ποικιλία
πραγµατώσεων των φθόγγων–, παρέχεται έγκυρος και τυποποιηµένος τρόπος
φωνητικής µεταγραφής, µε ειδικά φθογγόσηµα, σε αντιστοίχιση µε το Διεθνές
Φωνητικό Αλφάβητο. Δηµιουργείται κατ’ αυτόν τον τρόπο ένα εργαλείο υποδοµής για
τη διαλεκτολογική έρευνα στη χώρα µας. Όπως είναι ευνόητο, αυτό είναι πολύ χρήσιµο
για τον µελετητή οποιασδήποτε νεοελληνικής διαλέκτου ή ιδιώµατος (και πιθανώς
συγγραφέα κάποιας σχετικής, λεξιλογικής ή γραµµατικής, µελέτης). Έχει λοιπόν ο
µελετητής στη διάθεσή του την περιγραφή των φθόγγων (φωνηµάτων ή αλλοφώνων)
όλων των διαλέκτων, µε τα διαφοροποιητικά τους χαρακτηριστικά και τη γεωγραφική
τους κατανοµή, καθώς και τα φθογγόσηµα –σε αντιστοίχιση µε το Διεθνές Φωνητικό
Αλφάβητο. Αρκεί να δει κανείς το σχετικό τµήµα της εισαγωγής του 6ου τόµου του
Λεξικού. Αν χρειαστεί περισσότερες πληροφορίες, µπορεί να ανατρέξει και στον 26ο
τόµο του περιοδικού Λεξικογραφικόν Δελτίον (2006-2012) [Αθήνα 2012]) –π.χ. σε ποια
σύµβολα της γραµµατοσειράς της Ακαδηµίας Αθηνών αντιστοιχούν τα σύµβολα µε τα
οποία απέδωσαν την ιδιάζουσα προφορά φθόγγων άλλοι µελετητές διαλέκτων και
ιδιωµάτων. Ένα άλλο εργαλείο υποδοµής που δηµιουργείται είναι ο νέος, σαφής,
τρόπος αναγραφής και συντοµογράφησης των τοπωνυµίων (των ονοµασιών των τόπων
στους οποίους απαντούν οι διαλεκτικοί τύποι), εντός και εκτός Ελλάδος.
• Στο ετυµολογικό µέρος των ληµµάτων, παράλληλα µε τους τύπους της Κοινής,
διερευνάται και η ετυµολογία των ιδιωµατικών τύπων. Τεκµηριώνεται η διαχρονική
εξέλιξή τους (µε χρήση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, άρτια ενηµερωµένης, των
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πηγών και των βοηθηµάτων –των οποίων (βοηθηµάτων) οι µαρτυρίες ελέγχονται, µε
επιστηµονικά κριτήρια, ως προς την ορθότητά τους) και αναφέρεται, εφόσον είναι
δυνατόν, η πρώτη εµφάνιση των τύπων καθώς και η παρουσία τους σε λεξικά
παλαιοτέρων εποχών/φάσεων της γλώσσας µας.
• Και στο σηµασιολογικό τµήµα των ληµµάτων, η τεκµηρίωση, σε σύγκριση µε
τους προηγούµενους τόµους, είναι σφαιρικότερη. Οι συντοµογραφίες τοπωνυµίων, που
ακολουθούν τον καθορισµό κάθε σηµασίας, δηλώνουν, όπως ακριβώς και στο
τυπολογικό τµήµα, τη γλωσσογεωγραφική της κατανοµή (τη γεωγραφική της έκταση).
Από τα παραδείγµατα, που παρατίθενται και διασαφηνίζουν κάθε σηµασία και χρήση,
τα περισσότερα προέρχονται από τις διαλέκτους και τα ιδιώµατα.
• Δεν θα πω κάτι νέο, αν αναφέρω ότι η διαλεκτολογική βιβλιογραφία, που
χρησιµοποιήθηκε στη σύνταξη του τόµου, είναι πλουσιότατη, όπως και ότι το Αρχείο
του ΙΛΝΕ είναι πλουσιότατο, κυρίως σε ιδιωµατικά στοιχεία. Ακόµα, κατά τη σύνταξη
του τόµου χρησιµοποιήθηκε κάθε άλλη χρήσιµη πηγή ή βοήθηµα (όπως δηµοσιεύµατα
λαογραφικού ή άλλου περιεχοµένου, τα οποία περιέχουν ιδιωµατικά στοιχεία).
8 Αυγούστου 2018

