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Βιβλιοκρισίαι (Μιλτ. Παπαϊωάννου, TÒ γλωσσάριο τών Γρεβενών) 409

Μερικές λέξεις γράφονται λάθος, μέ άποτέλεσμα νά μή φαίνεται καθαρά ή προέλευσή 
τους- έτσι γράφει δ’μίν’ άντί δ’ μήν’ (δίμηνι, ϊμουρου αντί ημουρονζγή/ιορο, καί άλλα.

Ό συγγρ. σωστά άποφεύγει τήν έτυμολόγηση των λέξεων, ένώ σέ μερικές απλώς δη
λώνει ότι είναι τουρκικές. "Οταν όμως άναφέρει τις πρωτότυπες τουρκικές λέξεις, κάνει 
συνήθως λάθη. Θά πρέπει λοιπόν νά γίνουν οί παρακάτω διορθώσεις: cürük γρ. çiirük, tacat 
γρ. takat, takim γρ. takim, hos γρ. hoç, bunar γρ. pmar καί hayrsiz γρ. hayirsiz.

Κάνει χρήση των διαλυτικών σέ θέσεις, πού δέν χρειάζονται, π.χ. μιϊάάν , οϋϊτσα κ.ά.· 
άν τά χρησιμοποιεί σά φωνητικά σύμβολα, έπρεπε νά καθορίσει τήν άξια τους στήν είσα- 
γωγή.

Τέλος, χρησιμοποιεί στις φράσεις πού παραθέτει, γιά νά διασαφήσει τά λήμματα, 
λέξεις ιδιωματικές, πού δέν τίς βρίσκουμε στήν άνάλογη θέση στο λεξιλόγιο, π.χ. bdnga, 
κ.ά..

Θά πρέπει έπίσης νά προσθέσουμε ότι γίνεται αισθητή ή έλλειψη Ιδιωματικού κειμέ
νου καί πινάκων μέ βαπτιστικά, έπώνυμα, παρατσούκλια κι αν ήταν δυνατό μέ τοπωνύμια.

’Ανεξάρτητα πάντως άπ’ τίς λίγες της ατέλειες, ή έργασία τού κ. Παπαϊωάννου άπο- 
τελεϊ σίγουρα μιά πολύτιμη συμβολή στή νεοελληνική διαλεκτολογία καί ή συμπλήρωσή 
της μέ μιά γραμματική, είτε άπό τόν ίδιο ή από κάποιον άλλο μέ ανάλογα προσόντα, θά 
προσφέρει πολλά στούς μελετητές τής έλληνικής γλώσσας καί ιδιαίτερα τών ιδιωμάτων της.

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών χρηστός τζιτζιλης

Christos C. Patsavos, The Unification of the Greeks under Makedonian He
gemony, (Ή συνένωσις τών Ελλήνων ύπό τήν Μακεδονικήν ήγεμονίαν), 2nd edition, 
Athens-Greece 1973.

Πρό καιρού έκυκλοφόρησεν εις αγγλικήν γλώσσαν καί εις δευτέραν έκδοσιν ή ύπό 
τόν ανωτέρω τίτλον μελέτη τού Χρήστου Κ. Πατσαβοΰ. Ή πρώτη έκδοσις τού έτους 1965 
έξηντλήθη έντός μηνών. Οί λόγοι είναι δύο:

Πρώτον, ό συγγραφεύς, διδάκτωρ τής φιλοσοφίας καί καθηγητής τής άρχαίας ιστο
ρίας εις τό Πανεπιστήμιον τού Μαϊάμι τής Φλώριδας, διά τής άρθρογραφίας του έπί θε
μάτων τής ειδικότητάς του εις έλληνικά καί ξένα περιοδικά περιωπής έχει γίνει εύφήμως 
γνωστός εις τούς διεθνείς έπιστημονικούς κύκλους. Έπί πλέον, διά τής ένεργοΰ συμμε
τοχής του εις τήν υπέρ τής ύποθέσεως τής Κύπρου σταυροφορίαν, άπό τής πανεπιστη
μιακής έδρας, καθώς καί διά διαλέξεων, διά τού τύπου καί δΤ αλληλογραφίας μέ σημαί
νοντα πολιτικά πρόσωπα, έξεδήλωσε φλογερά φιλελληνικά αισθήματα καί κατέστη γνω
στότατος καί δημοφιλέστατος.

Δεύτερον, τό θέμα τής μελέτης. Παν ό,τι άναφέρεται εις τήν έλληνικήν Μακεδονίαν 
μας είναι πάντοτε έπίκαιρον καί πάντοτε φλέγον, κυρίως διά τούς Έλληνας, άλλα καί διά 
τούς άλλους Βαλκανικούς λαούς.

Έχει λεχθή, ότι οί "Ελληνες άναφέρονται διά πρώτην φοράν εις τήν ιστορίαν δια- 
πληκτιζόμενοι μεταξύ των κάτω άπό τά τείχη τής Τροίας. Πράγματι, ή διχόνοια ήτο πάν
τοτε, έξακολουθεΐ δέ δυστυχώς νά είναι καί τώρα ό φοβερώτερος έχθρός τής Ελλάδος. 
Ή φιλοδοξία καί ό άνταγωνισμός τών 'Ελλήνων έπροκάλεσεν άτέρμονα έθνικήν τραγω
δίαν, ή όποια άμφιβάλλω άν ήμπορή νά άντισταθμισθή μέ τήν άνάπτυξιν τού άθανάτου 
έλληνικοΰ πολιτισμού. Άθήναι, Κόρινθος, Σπάρτη, Θήβαι, άλλαι πολλαί έλληνικαί πό
λεις άπετέλεσαν κατά καιρούς άνεξάρτητα άλληλομαχόμενα κρατίδια, έκαστον τών όποιων 
έπεδίωκε νά έπιβληθή έπί τών άλλων. Ή γλώσσα καί ή θρησκεία άπετέλουν τούς μόνους
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παράγοντας κοινής έθνικής συνειδήσεως, ή όποια έπρόβαλλεν είς περιπτώσεις βαρβαρι- 
κών έπιδρομών. Τότε, προ τοϋ κινδύνου, όχι δέ δυστυχώς καί πάντοτε, άνεγνωρίζετο 
άνάγκη συνενώσεως όλων των Ελλήνων εις ένιαίον κράτος, τό όποιον θά ήδύνατο να 
συγκεντρώνω δυνάμεις καί όγκον εφοδίων επαρκείς διά τήν άμυναν κατά τών έξωτερικών 
έχθρών.

Έσημειώθησαν κατά καιρούς πολυάριθμοι άπόπειραι πρός τήν κατεύθυνσιν αυτήν 
μέ πρωτοβουλίαν άλλοτε τής μέν καί άλλοτε τής δέ έλληνικής πόλεως. Ήσαν όμως σπα- 
σμωδικαί, έστεροϋντο μεγάλης πνοής καί απέδωσαν πενιχρά οφέλη. Άξιολογωτέρα όλων 
τών ενωτικών προσπαθειών ύπήρξεν, άναντιρρήτως, ό θεσμός τών αμφικτιονιών, δηλαδή 
συνεδρίων, εις τά όποια συμμετεΐχον δι’ αντιπροσώπων, αν μή όλαι, τουλάχιστον αί πε
ρισσότεροι έλληνικαί πολιτεϊαι.

Ή τιμή διά τήν έπιτυχή συνένωσιν τών Ελλήνων είς εν κράτος άνήκει είς τον βα
σιλέα τής έλληνικής Μακεδονίας Φίλιππον Β'. Τόσον ή εμπνευσις, όσον καί ή πραγμα
τοποίησή τής ίδέας αύτής οφείλονται είς ίδικήν του πρωτοβουλίαν. Έχρειάσθη νά χρη
σιμοποιήσω τήν πειθώ, τήν βίαν, τήν δωροδοκίαν, τήν διπλωματίαν, τά όπλα. Έπί τέλους, 
διά τής νίκης του κατά τήν περίφημον μάχην τής Χαιρωνείας (338 π.Χ.) κατέστη ό άδια- 
φιλονείκητος ήγεμών όλοκλήρου τής Ελλάδος. Ή ούτως έπιτευχθεΐσα συνένωσις έξη- 
σφάλισε τήν ακεραιότητα καί τήν ανεξαρτησίαν τής χώρας άπό τάς άρπακτικάς όρέξεις 
τών γειτόνων της, έπί δέ τής βασιλείας τού ‘Αλεξάνδρου, υίοϋ καί διαδόχου τοϋ Φιλίππου, 
έμεγαλούργησεν ή Ελλάς όσον ουδέποτε άλλοτε κατά τήν μακραίωνα Ιστορίαν της.

Δυστυχώς, έπί τών διαδόχων τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου ή ένότης τών Ελλήνων 
διεσπάσθη καί πάλιν. Άποκατασταθείσα μερικώς βραδύτερον όπό Δημητρίου τοϋ Πο- 
λιορκητοϋ, δέν κατωρθώθη νά διατηρηθή έπί πολύ.

Τό θέμα τοϋτο έχει έρευνηθή πολλάκις κατά τό παρελθόν άπό Έλληνας καί ξένους 
μελετητάς. Έν τούτοις, τό παρόν εργον προσδίδει είς αυτό μεγάλην πρωτοτυπίαν. Ή μέχρι 
τοΰδε έρευνα έχει στηριχθή, σχεδόν άποκλειστικώς, εις τάς μαρτυρίας τών άρχαίων ιστο
ρικών, οί όποιοι όμως διερμηνεύουν τά γεγονότα, έκαστος κατά τάς συμπάθειας καί προ
τιμήσεις του. Ή παρούσα έργασία δέν ήρκέσθη είς τούτο. Συγκεντρώνει είς τό πρώτον 
της κεφάλαιον όλας τάς διασωζομένας έπιγραφικάς μαρτυρίας περί τών συμμαχιών τού 
Φιλίππου καί τού Δημητρίου μετά τών λοιπών Ελλήνων καί χρησιμοποιεί ταύτας ώς βα
σικός πηγάς διά τήν άνάπτυξιν τού ζωτικού τούτου θέματος είς τά έπακολουθοΰντα έτερα 
πέντε κεφάλαια. Μέ άκρίβειαν καί σαφήνειαν διερευνά, κατά σειράν τάς πρό τής συμμα- 
χίας σχέσεις τού Φιλίππου πρός τον λοιπόν έλληνικόν κόσμον, τάς ένεργείας του πρός 
σύναψιν συνθήκης μεθ’ όλων τών Ελλήνων, τήν σημασίαν τής συναφθείσης συνθήκης 
καί τάς διατάξεις αύτής, διά τών όποιων έρρυθμίζοντο αί σχέσεις τών συμμάχων μεταξύ 
των καί πρός αυτόν τόν ίδιον. Επακολουθεί άνασκόπησις τής συμμαχίας τοϋ Δημητρίου 
Πολιορκητοΰ καί παραβολή τού περιεχομένου τών συνθηκών Φιλίππου καί Δημητρίου. 
Κατακλείεται δέ ή μελέτη αΰτη διά τής παραθέσεως τών συμπερασμάτων τής όλης έρεύνης.

Πρόκειται περί άκραιφνώς έπιστημονικής έργασίας μέ άξιώσεις. Ό χαρακτήρ της 
είναι όλιγώτερον πληροφοριακός καί περισσότερον κριτικός. ’Αναλύει μέ έπιμέλειαν 
καί πειθώ τά έλατήρια, τά μέσα καί τούς σκοπούς τών δύο συμμαχιών, άξιολογει μέ άντι- 
κειμενικότητα τά έπιτεύγματα αύτών καί προσφέρει είς τόν άναγνώστην τό όρθόν μέτρον 
τής έκτιμήσεως ένός τών σπουδαιοτέρων σταθμών τής Έλληνικής ιστορίας.

Θά ήτο ίσως δυνατόν νά σημειωθή έδώ ή παράλειψις τού συγγραφέως νά προβάλη 
εΰκρινέστερον τόν Ελληνισμόν τής Μακεδονίας καί τού Φιλίππου, τόν όποιον, όπωσδή- 
ποτε, δέν φαίνεται νά άμφισβητή. Τούτο όμως δέν μειώνει τήν άξίαν τής μελέτης του, ή 
όποια ώς σύλληψις καί διαπραγμάτευσις είναι ένδιαφέρουσα καί έπαινετή.
Η.Π.Α. ΦΩΚΑΣ Α. ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ
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