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570 Βιβλιοκρισίαι (N. Andriotes, The Confederate State)

Nie. P. Andriotes, The Confederate State of Skopje and its 
language. Athens 1957 σελ. 61»

Εις τό ώς οίνω βιβλίον του ό καθηγητής κ. Ν. Άνδριώτης άσχολεΐ- 
ται διά μακρών καί βάσει των νεωτάτων πορισμάτων τής επιστήμης μέ την 
ακριβή και αντικειμενικήν τοποθέτησιν τής γλώσσης των Σκοπιών, τήν 
οποίαν οι ήγέται τοΰ νέου αΰτοΰ όμοσπόνδου κράτους τής Γιουγκοσλαβίας 
προσπαθούν να παραστήσουν ώς αυτοτελή σλαβικήν, δικαιολογούσαν τήν 
εθνικήν καί πολιτικήν τού κράτους τούτου αυτοτέλειαν. Ό κ. Άνδριώτης 
υποστηρίζει δτι δεν πρόκειται περί γλώσσης αυτοτελούς, άλλα περί απλού 
σλαβικού Ιδιώματος άποτελοΰντος μεταβατικόν σταθμόν μεταξύ των ιδιωμά
των τής δυτικής Βουλγαρίας καί τής νοτίου Σερβίας, κα'ι καθορίζει τά γραμ
ματικά στοιχεία, τα όποια έχει τούτο κοινά μέ τήν σερβικήν κα'ι βουλγαρι
κήν. Επειδή δέ χαρακτηριστικόν τού ανωτέρω ιδιώματος είναι τό μέγα 
πλήθος τών ελληνικών λέξεων, τάς οποίας χρησιμοποιεί, ό κ. Άνδριώτης 
παραθέτει πλήρη πίνακα τών λέξεων τούτων, επιμένων ιδιαιτέρως επί εκεί
νων, αΐτινες εισήχθησαν δχι εκ τής λογίας ελληνικής γλώσσης, τής παιδείας 
καί τής εκκλησίας, άλλ’ έκ τής γλώσσης τής καθημερινής ζωής, at όποΐαι 
περισσότερον τών άλλων πιστοποιούν δτι οί Σλάβοι κατελθόντες εις τήν Β. 
Μακεδονίαν συνήντησαν δχι μόνον παιδείαν καί εκκλησίαν ελληνικήν, άλλα 
κα'ι συμπαγή ελληνικόν πληθυσμόν, ό όποιος βαθμιαίως εκσλαβισθείς διε- 
τήρησε τάς ελληνικός ταύτας λέξεις, και δχι θρ$κο-ιλλυρικόν πληθυσμόν, ώς 
ισχυρίζονται οί Σλάβοι, διότι τότε, άντ'ι ελληνικών θά διετήρη λέξεις θρά- 
κο-ιλλυρικάς. Έν συνεχείς ό κ. Άνδριώτης πραγματεύεται τήν ιστορίαν 
τοΰ σλαβικού τούτου ιδιώματος καί τάς άπό τής ίδρύσεως τού κράτους τών 
Σκοπιών καταβαλλομένας υπό τών ιθυνόντων τούτο προσπάθειας διά τήν 
γραμματικήν ρύθμισιν, λεξιλογικόν πλουτισμόν κα'ι φιλολογικήν καλλιέρ
γειαν τοΰ ιδιώματος τούτου, τήν συμβολήν τού Πανεπιστημίου τών Σκοπιών 
καί τής άναπτυσσομένης παιδείας εις τήν προσπάθειαν ταύτην, καθώς καί τάς 
προστριβάς τών Σκοπιανών λογίων προς τούς Βουλγάρους, οι όποιοι δια
βλέπουν δτι ή καλλιέργεια τού ιδιώματος τούτου άπομακρύνει αυτό βαθ
μηδόν άπό τήν βουλγαρικήν καί τό προσεγγίζει περισσότερον προς τήν σερ
βικήν. Περαιτέρω εξετάζει τούς λόγους, διά τούς οποίους οί Σλάβοι τών 
Σκοπιών ήχθησαν είς τό να ονομάσουν τό κράτος αυτών «Μακεδονία» καί 
τό γλωσσικόν των ιδίωμα «Μακεδονικήν γλώσσαν» καί δεικνύει δτι ό σφε- 
τερισμός οΰτος τού ελληνικού ονόματος «Μακεδόνες» είναι ίστορικώς άτο
πος καί έγινε μέ άποκλειστικόν σκοπόν τήν στήριξιν διεκδικήσεων επί τής 
υπολοίπου ελληνικής Μακεδονίας. 'Υποστηρίζων δτι τό όνομα «Μακεδονία» 
καί κατά τήν άρχαιότητα καί προπάντων κατά τούς νεωτέρους χρόνους δεν 
είναι δρος εθνολογικός, δηλών ιδιαιτέραν τινά μή ελληνικήν εθνότητα, άλλα 
δρος απλώς γεωγραφικός, άνασκευάζει συστηματικώς καί τά επιχειρήματα
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δτι δ λαός της «Μακεδονίας των Σκοπιών» είναι φορεύς καί κληρονόμος 
τής «Μακεδονικής έθνότητος» καί τους ισχυρισμούς περί εθνολογικής καί 
γλωσσικής δμοιογενείας άφ’ ενός καί εδαφικής καί οικονομικής ένότητος άφ’ 
ετέρου τοΰ σλαβικού κράτους των Σκοπιών προς την σημερινήν 'Ελληνικήν 
Μακεδονίαν. Εϊς το τελευιαίον κεφάλαιον τού βιβλίου του δ κ. Άνδριώτης 
εξαιρεί τούς λόγους διά τούς δποίους εν τω πλαισίφ τού παλαιού πανσλα
βισμού συνεχίζονται σήμερον υπό τοΰ κράτους των Σκοπιών αί βλέψεις επί 
τής ελληνικής Μακεδονίας καί καθορίζει τήν έναντι τοΰ θέματος τούτου θέ- 
σιν τού Ελληνισμού.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

’Αποστόλου Ε. Βακαλοπούλου, Οί Δυτικομακεδόνες από
δημοι επί Τουρκοκρατίας. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, "Ιδρυμα Με
λετών τής Χερσονήσου τοΰ Αίμου. Άρ. 22, Θεσσαλονίκη 1958, σελ. 47.

Εϊς τήν σύντομον αυτήν πραγματείαν του, ή δποία είναι επηυξημέ- 
νον το κείμενον διαλέξεώς του εις τήν σειράν τών περί Δυτικής Μακεδο
νίας διαλέξεων τοΰ 'Ιδρύματος, δ κ· A. Ε. Βακαλόπουλος παρουσιάζει συν
θετικήν εικόνα τών εκ Δυτικής Μακεδονίας αποδήμων κατά τήν Τουρκοκρα
τίαν. TÒ θέμα το έχουν διαπραγματευθή καί άλλοι, άλλ’ δ κ. Βακαλόπουλος 
το παρουσιάζει από άποψιν τήν δποίαν ούδείς άλλος είχε μελετήσει καί είχεν 
έξάρει μέχρι τούδε, από τήν άποψιν τής συμβολής τών αποδήμων εις τήν 
οικονομικήν καί πνευματικήν πρόοδον τής ιδιαιτέρας ενός έκάστου πατρίδος. 
Έκ παραλλήλου δ κ. Βακαλόπουλος εξετάζει άφ’ ενός μεν τα αίτια τής 
μεταναστεύσεως καί άφ’ ετέρου τούς παράγοντας δημιουργίας τών πρώτων 
αστών εις τήν Δυτικήν Μακεδονίαν. Ή εξέτασις τών θεμάτων αυτών συνο
δεύεται υπό πλουσιωτάτης βιβλιογραφίας, χαρακτηριστικής τής ευσυνειδησίας 
καί τής εργατικότητος τού συγγραφέως.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Γ. I. Θεοχαρίδου, Σύντομος ιστορία τού Αγίου ’Όρους. Ε
ταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. "Ιδρυμα Μελετών τής Χερσονήσου τού Αί
μου. Άρ. 23, Θεσσαλονίκη 1958, σελ. 22.

Ή υπό τον τίτλον «Σύντομος ιστορία τού 'Αγίου ’Όρους» διάλεξις 
τού κ. Γ. Θεοχαρίδου εις τήν σειράν τών περί τού Αγίου ’Όρους διαλέ
ξεων τού 'Ιδρύματος Μελετών τής Χερσονήσου τού Αίμου, είναι ή πρώτη, 
άν δεν σφάλλω, αύστηρώς επιστημονικού χαρακτήρος ιστορία τού Άθω εϊς 
τήν γλώσσαν μας, έγράφη δέ επί τή βάσει δλων τών επί τού θέματος νεω- 
τάτων ερευνών. *0 κ. Θεοχαρίδης άφηγεΐται συντόμως καί κατά χρονικήν 
ακολουθίαν τάς μεγαλυτέρας εκ τών φάσεων τής Ιστορίας τοΰ Αγίου "Ορους, 
δεν παραλείπει δέ να εξάρη καί τήν γενικωτέραν σημασίαν τήν δποίαν έσχεν
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