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Η συμβολή του γλωσσολόγου Γεωργίου Χατζιδάκι στην προάσπιση των ελληνικών
θέσεων στη Μακεδονία (τέλη 19ου–αρχές του 20ου αι.)
Η λειτουργία της γλώσσας ως συνεκτικού στοιχείου των εθνικών κοινοτήτων
στην Ευρώπη αναδείχτηκε στη διάρκεια του 19ου αιώνα. Οι έννοιες «γλώσσα» και
«εθνικότητα», που σε αρκετές περιπτώσεις στο παρελθόν ήταν ανεξάρτητες,1 στη
διάρκεια του αιώνα αυτού ταυτίστηκαν, λόγω της ανύψωσης της γλώσσας σε
σημαντικό εθνικό και κοινωνικό θεσμό2. Είχε προηγηθεί –ήδη από τον 17ο αιώνα– η
σταδιακή παρακμή της λατινικής γλώσσας στη Δυτική Ευρώπη και η ανάδυση του
ενδιαφέροντος των γλωσσολόγων στη μελέτη προφορικών γλωσσών, γεγονός που
οδήγησε στη μαζική παραγωγή λεξικών και στη γενικότερη στροφή της ευρωπαϊκής
επιστήμης προς αυτή την κατεύθυνση.
Σταδιακά, κατά το 18ο αιώνα, με την ίδρυση υπερπόντιων ευρωπαϊκών
αποικιών και τη συνακόλουθη επικοινωνία του ευρωπαϊκού «κοινού» με
περισσότερες προφορικές γλώσσες, ενισχύθηκε η αντίληψη ότι η γλώσσα κατείχε
κεντρική θέση στην αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων σε διάφορα σημεία του
τότε γνωστού κόσμου. Στη διάρκεια του 19ου αιώνα, η ευρωπαϊκή επιστήμη –με
προπομπό τη γερμανική– προσανατολίστηκε στη «διαχρονική» μελέτη της γλώσσας,
με έμφαση στην ιστορική εξέλιξη των γλωσσών και την αναζήτηση της παλαιότατης
και κατά συνέπεια «μητέρας γλώσσας», από την οποία απέρρευσαν οι νεότερες
ευρωπαϊκές γλώσσες.3
Η παρούσα εργασία εστιάζεται στην απόπειρα μελέτης της ιστορίας της
ελληνικής γλώσσας στο τέλος του δέκατου ενάτου αιώνα και ιδιαίτερα στις αρχές του
εικοστού, προκειμένου να εξυπηρετηθούν «εθνικοί σκοποί». Κατά την παραπάνω
περίοδο δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στη μελέτη της γλώσσας στην Ελλάδα, όπως
προκύπτει από τις επίπονες προσπάθειες των πρωτοπόρων Ελλήνων γλωσσολόγων
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για τη συστηματική μελέτη της ελληνικής γλώσσας, οι οποίες κατέληξαν στη
διαμόρφωση της ανεξάρτητης επιστήμης της Γλωσσολογίας.
Ο προσανατολισμός της ερευνητικής δραστηριότητας

των Ελλήνων

γλωσσολόγων –κάτω από την καθοδήγηση της νεόκοπης γερμανικής επιστήμης4– στη
μελέτη της ιστορικής εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας ευνόησε τη συναγωγή
συμπερασμάτων για την προέλευση και τον χαρακτήρα της γλώσσας ή των διαλέκτων
που ομιλούσαν στην αρχαιότητα οι κάτοικοι των λεγόμενων «βόρειων ιστορικών
χωρών», δηλαδή της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θράκης. Παράλληλα, μέσα
από τις γλωσσικές αυτές αναζητήσεις, προέβαλαν και άλλα ιστορικά επιχειρήματα
για την ελληνική καταγωγή των κατοίκων των παραπάνω περιοχών, οι οποίες στην
εποχή τους παρέμεναν «αλύτρωτες».
Η απόδειξη της ελληνικής καταγωγής των κατοίκων της Μακεδονίας που
συμπεριέλαβαν στο ερευνητικό και παράλληλα «εθνικό» τους έργο αρκετοί Έλληνες
επιστήμονες της περιόδου –μεταξύ αυτών και γλωσσολόγοι– ανταποκρινόταν στις
προκλήσεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στα τέλη του δέκατου ενάτου και
στις αρχές του εικοστού αιώνα στην περιοχή της Μακεδονίας. Στο σκληρό αγώνα που
διεξήγαγαν Έλληνες, Βούλγαροι και Σέρβοι για την επικράτησή τους στην περιοχή
της Μακεδονίας, τη «Γη της επαγγελίας», σύμφωνα τη διατύπωση εμβριθούς γνώστη
του Ανατολικού Ζητήματος,5 οι επίδοξοι διεκδικητές επιστράτευσαν εργαλεία
διαφορετικών επιστημονικών πεδίων με βάση τις εκτιμήσεις τους για το «εθνικό»
τους συμφέρον.
Έτσι, προκειμένου να αποδείξουν τον «εθνικό χαρακτήρα» των πληθυσμών
της Μακεδονίας, η σερβική ακαδημαϊκή κοινότητα, εκτός από την αξιοποίηση της
ισχυρής σερβικής μεσαιωνικής παράδοσης στην περιοχή, προχώρησε σε αναλύσεις
των κατοίκων της με όρους ανθρωπο-γεωγραφίας (πρβλ. μελέτες περί «σλάβας»,
«ζάντρουγκας»6), οι Βούλγαροι επικεντρώθηκαν στη σλαβοφωνία των σύγχρονών
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B. Joseph, ʺEuropean Hellenism and Greek nationalism: some effects of ethnocentrism on Greek
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W. Miller, Travels and Politics in the Near East, Λονδίνο 1898, σ.372.
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Η «σλάβα» (slava) ήταν ιδιαίτερη οικογενειακή γιορτή των Σέρβων που εορτάζουν μέχρι σήμερα,
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έθιμα, βλ. Κ. Κατσάνος, «Η Μακεδονία των Σέρβων, 1870-1941. Από την Παλαιά στη Νότια Σερβία»,
Ι. Στεφανίδη-Β. Βλασίδη-Ε. Κωφoύ (επιμ.), Μακεδονικές ταυτότητες στο χρόνο. Διεπιστημονικές
προσεγγίσεις, Αθήνα 2008, σ.132)
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τους πληθυσμών της Μακεδονίας, ενώ οι Έλληνες εστίασαν στην απόδειξη της
ελληνικότητας των αρχαίων Μακεδόνων.7
Στον επιστημονικό αυτό αγώνα για την ανάδειξη της ελληνικότητας των
κατοίκων της Μακεδονίας και την απόκρουση των επιχειρημάτων των αλλόδοξων
πρωταγωνίστησε ο Γεώργιος Χατζιδάκις8. Με γνώμονα την άποψη του Ηροδότου ότι
όσοι ανήκουν σε ένα έθνος φέρουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά, το «όμαιμον», το
«ομόγλωσσον», την πίστη στους ίδιους θεούς και τη λατρεία, τον κοινό τρόπο ζωής,
επιχείρησε να τεκμηριώσει την ελληνικότητα των αρχαίων Μακεδόνων.
Ο Χατζιδάκις θεωρείται ως ο θεμελιωτής της επιστήμης της Γλωσσολογίας
στην Ελλάδα στις αρχές του 20ου αιώνα. Μέχρι τότε, η Γλωσσολογία δεν συνιστούσε
αυτόνομη επιστήμη και η μελέτη της ελληνικής γλώσσας ήταν ενταγμένη στο πεδίο
έρευνας της Φιλολογίας. Η προσφορά του Χατζιδάκι στην ελληνική γλωσσική
επιστήμη συνίσταται στην αναζήτηση της καταγωγής της ελληνικής γλώσσας, στην
απόδειξη της αδιάσπαστης συνέχειάς της ‒από τις διαλέκτους της κλασικής εποχής
στην Αλεξανδρινή Κοινή, ακολούθως στη μεσαιωνική (βυζαντινή) γλώσσα με
απόληξη τη σημερινή ομιλούμενη ελληνική (δημώδη προφορική και λόγια γραπτή
γλώσσα)‒ καθώς και στην επιστημονική ερμηνεία φαινόμενων που σχετίζονται με
την ιστορία και τη δομή της γλώσσας.
Αναζητώντας τις απαρχές της ελληνικής γλώσσας και μελετώντας τη
διαχρονική της εξέλιξη, ανέτρεψε τη λεγόμενη «αιολοδωρική θεωρία», που
υποστήριζε την προέλευση της νεοελληνικής δημώδους γλώσσας απευθείας από την
αρχαία ελληνική και μάλιστα από τις δύο αρχαιοπινέστερες διαλέκτους της, την
αιολική και τη δωρική. Η διαμόρφωση αυτής ήταν απόρροια του πνεύματος του
«ρομαντισμού» που είχε παρεισφρύσει στη λογοτεχνία αλλά και στην επιστήμη κατά
τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Υιοθετώντας, λοιπόν, ο Χατζιδάκις τη
θεωρία της συνέχειας της ελληνικής γλώσσας αποκατέστησε ‒στην πραγματικότητα‒
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τον «σπασμένο κρίκο» που αντιπροσώπευε η μεσαιωνική (βυζαντινή) γλώσσα στη
συνεχόμενη αλυσίδα της ιστορικής εξέλιξης («διαχρονίας») της ελληνικής γλώσσας9.
Εστιάζοντας στη «συγχρονία» του επιστημονικού «βίου» του Χατζιδάκι
παρατηρούμε

ότι

ο

διαπρεπής

γλωσσολόγος

εργάστηκε

‒όσοι

ελάχιστοι

συνοδοιπόροι του στον ακαδημαϊκό κόσμο της εποχής του‒ για την υπεράσπιση των
ελληνικών θέσεων στην περιοχή της Μακεδονίας την περίοδο που θα κρινόταν το
«μέλλον» της, καθώς επέκειτο η διανομή των μακεδονικών εδαφών στους επίδοξους
«μνηστήρες» ‒ανάμεσα σε αυτούς και η χώρα μας. Για την απόδειξη της
ελληνικότητας των Μακεδόνων στην αρχαιότητα, ο Χατζιδάκις μελέτησε
εξαντλητικά τα λείψανα της γλώσσας τους ‒ευάριθμες μακεδονικές λέξεις, που
ερανίζονταν μεταγενέστεροι κυρίως λεξικογράφοι‒ και προέβη στη συνεξέταση με
ιστορικές μαρτυρίες χαρακτηριστικών της γλώσσας των αρχαίων Μακεδόνων.
Ο Γεώργιος Χατζιδάκις, όπως επισήμανε ο τότε πρωθυπουργός της Ελλάδας
Ελευθέριος Βενιζέλος στις 29 Φεβρουαρίου του 1929 στην αίθουσα της Ακαδημίας
Αθηνών επ’ ευκαιρία της ογδοηκοστής επετηρίδος του Χατζιδάκι, δεν υπήρξε
ιεροφάντης απλώς της επιστήμης αλλά και πατριώτης θερμουργός, που προάσπισε τα
ελληνικά δίκαια όχι μόνο με τη γραφίδα αλλά και με το όπλο οσάκις παρουσιάστηκε
ανάγκη10.
Γεννήθηκε στο Μύρθιο του νομού Ρεθύμνης της Κρήτης το 1848 και πέθανε
στην Αθήνα το 1941. Μεταξύ των ετών 1873-1877 φοίτησε στη Φιλοσοφική Σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών, με δασκάλους τον Στέφανο Κουμανούδη, τον
Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο και

τον Κωνσταντίνο Κόντο. Ακολούθησε

μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία (στις πόλεις Λειψία, Ιένα και Βερολίνο), όπου
ειδικεύτηκε στην ιστορικοσυγκριτική γλωσσολογία, μαθητεύοντας κοντά σε
διαπρεπείς δασκάλους της νεαρής τότε επιστήμης της Γλωσσολογίας (Κούρτιο,
Μπρούγκμαν, Ντελμπρύκ και άλλους).
Υπηρέτησε επί τριάντα τρία έτη (1890-1923) ως τακτικός καθηγητής στη
νεοσύστατη τότε έδρα της Γλωσσολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου
9

Γ. Μπαμπινιώτης, «Γ.Ν. Χατζιδάκις (1848-1941). Η συμβολή του στην αποκατάσταση της
γλωσσικής μας ταυτότητας και στην επιστημονική σπουδή της ελληνικής γλώσσας», Αριάδνη.
Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, τ.Α΄ (1983), σ.295298. Την ανάγκη της απευθείας σύνδεσης της νέας ελληνικής γλώσσας με την αρχαία υπό το βάρος και
των ανθελληνικών θεωριών του Φαλμεράυερ για την καταγωγή των Νεοελλήνων που αρκετές φορές
οδήγησε τους Έλληνες γλωσσολόγους πριν από την εμφάνιση του Χατζιδάκι σε ad hoc ερμηνείες
γλωσσικών φαινόμενων και παρετυμολογήσεις επισημαίνει και ο Joseph, ό.π., σ.89-93.
10
Μπαμπινιώτης, ό.π., σ.294.
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Αθηνών, ενώ διετέλεσε μέλος και αντιπρόεδρος της νεοϊδρυθείσας Ακαδημίας
Αθηνών, και ταυτόχρονα εξελέγη πρύτανης και πρώτος καθηγητής στην έδρα της
Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που μόλις είχε ιδρυθεί, όπου και
δίδαξε επί διετία. Χαρακτηριστικό για το βίο του Χατζιδάκι ‒που δικαιώνει και τον
παραπάνω χαρακτηρισμό του από τον Ελευθέριο Βενιζέλο‒ είναι ότι σε νεαρή ηλικία
έλαβε μέρος στην Κρητική Επανάσταση του 1866-1869 και ότι ως καθηγητής, σε
ώριμη ηλικία, συμμετείχε στον ξεσηκωμό του νησιού, το 1897.11
Ο Χατζιδάκις πρωταγωνίστησε στη γλωσσική διαμάχη που ξέσπασε στις
αρχές του 20ου αιώνα μεταξύ των υποστηρικτών της δημοτικής γλώσσας και αυτών
της καθαρεύουσας, με αποτέλεσμα να βρεθεί μεταξύ δύο «διασταυρωνόμενων»
πυρών. Η θέση που υιοθέτησε στο «γλωσσικό» ήταν υπέρ της καθαρεύουσας, ενώ
υποστήριξε ‒παρά τις αντιδράσεις που συνάντησε από το ακαδημαϊκό περιβάλλον της
εποχής του‒ την αξία της μελέτης της γλώσσας του λαού.12
Στον αγώνα για την επικράτηση των ελληνικών θέσεων στη Μακεδονία ‒τον
οποίο υπηρέτησε με εθνική συνείδηση αλλά και επιστημονική προσήλωση‒
χρησιμοποίησε ως όπλο του αποκλειστικά τη γραφίδα. Η τεκμηριωμένη
«επιστημονικά» απόδειξη της ελληνικότητας των Μακεδόνων στην αρχαιότητα στην
οποία αποδύθηκε ο Χατζιδάκις και η κατάρριψη των ισχυρισμών ότι η Μακεδονία
ποτέ δεν υπήρξε ελληνική χώρα ούτε οι Μακεδόνες γνήσιοι Έλληνες αποσκοπούσε
στην ενίσχυση του φρονήματος των δοκιμαζόμενων στα τέλη του 19ου και στις αρχές
του 20ου αιώνα κατοίκων της περιοχής.
Το σκοπό αυτό διατύπωσε με σαφήνεια στο προλογικό σημείωμα της πρώτης
μελέτης του με τίτλο «Περί του ελληνισμού των αρχαίων Μακεδόνων», που
δημοσίευσε η εταιρεία «Ελληνισμός» το 1896: «Τῆς πλάνης δ᾽ οὕτω διαλυθείσης
δύνασθε νὰ ἐξακολουθῆτε τὸν ἱερὸν ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος ἀγῶνα
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Πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Γεωργίου Χατζιδάκι αντλούμε από τα παρακάτω άρθραέργα: Γ. Μπαμπινιώτης, «Γ.Ν. Χατζιδάκις (1848-1941). Η συμβολή του στην αποκατάσταση της
γλωσσικής μας ταυτότητας και στην επιστημονική σπουδή της ελληνικής γλώσσας», Αριάδνη.
Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, τ.Α΄ (1983), σ.294307, Δ. Βαγιακάκος, Γεώργιος Ν. Χατζιδάκις (1848-1941). Βίος και Έργον, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα
1977, Α.Μ. Μαλικούτης, «Γεώργιος Χατζιδάκις», Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Αφιέρωμα εις Γεώργιον Χατζιδάκιν τ.ΣΤ΄ (1955-1956), σ.9-20. Επίσης, από
την εισήγηση του Κωνσταντίνου Άμαντου στο φιλολογικό μνημόσυνο που πραγματοποίησε στις 25
Φεβρουαρίου 1946 η εν Αθήναις Επιστημονική Εταιρεία προς τιμήν του αειμνήστου προέδρου της
Γεωργίου Χατζιδάκι (Άμαντος, «Γεώργιος Ν. Χατζηδάκις (1848-1941)», Αθηνά ΝΒ΄ (1948), σ.7-9).
12
Gazzi, ό.π., σ.285-290.
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ἀδαμαντίνως πεπεισμένοι ὅτι οὐχὶ ὑπὲρ ἁρπαγῆς ἀλλοτρίων ἀλλ᾽ ὑπὲρ
13

διασώσεως τοῦ τιμαλφεστάτου τοῖς ἀνθρώποις ὁ ἀγὼν Ὑμῶν ἐστι καὶ ἔσται.»

Ο Χατζιδάκις ενδιαφέρθηκε πολύ περισσότερο από ό,τι ο Σπυρίδων Λάμπρος
και ο Νικόλαος Πολίτης για τη Μακεδονία, καθώς υποστήριζε ότι το γλωσσολογικό
στοιχείο και η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας στην ομιλία των κατοίκων της
περιοχής παρείχε επαρκή τεκμηρίωση για την ελληνικότητά της παρά τη σλαβική
εξάπλωση στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Ειδικότερα, κατά την
κρίσιμη περίοδο μεταξύ 1897 και 1928, δημοσίευσε αρκετές μελέτες στη γερμανική
και γαλλική γλώσσα σε έγκριτα διεθνή περιοδικά, όπου επιχειρηματολόγησε για την
ελληνικότητα της Μακεδονίας.14
Η επιστημονική του ενασχόληση με την υπόθεση της Μακεδονίας
αφορμήθηκε από την πεποίθηση ότι από την απόδειξη της ελληνικότητας ή μη των
Μακεδόνων εξαρτιόταν η πλήρης κατανόηση, η ορθή κρίση και η εκτίμηση της
ελληνικής ιστορίας από την εποχή του Μ. Αλεξάνδρου και εξής, το αν δηλαδή με την
ανάμιξη των Μακεδόνων στα ελληνικά πράγματα διασπάστηκε η συνέχεια της
ελληνικής ιστορίας, εφόσον αποδεικνυόταν ότι παρενέβησαν σε αυτή αλλόφυλοι.15 Ο
Χατζιδάκις ήλεγξε τις απόψεις που διατυπώθηκαν από παλαιότερους αλλά και
συγχρόνους του ‒κυρίως γλωσσολόγους, εκπροσώπους της γερμανικής επιστήμης,
όπως οι Meyer, Blass, Weigand, Kretschmer, Wasmer και άλλοι καθώς και τους
Βούλγαρους συνοδοιπόρους τους Kazaroff και Beschevlieff‒ για την εθνικότητα των
Μακεδόνων και είτε υιοθέτησε κάποιες από αυτές είτε τις απέρριψε.16
13

Γ.Ν. Χατζιδάκις, «Περί του ελληνισμού των αρχαίων Μακεδόνων, Εταιρεία «Ελληνισμός», Αθήνα
1896, Μπαμπινιώτη (επιμ.), Η γλώσσα της Μακεδονίας. Η αρχαία Μακεδονική και η ψευδώνυμη
γλώσσα των Σκοπίων, Αθήνα 1992, σ.2.
14
Hatzidakis, Du caractère hellénique de la Macédoine (1897-1928), Sociéte des Études Historiques
Crétoises, Ηράκλειο 1992.
15
Χατζιδάκις, «Και πάλιν περί του ελληνισμού των αρχαίων Μακεδόνων» (ανατύπωσις εκ της
Επετηρίδος του Εθν. Πανεπιστημίου), Αθήνα 1911, Μπαμπινιώτη (επιμ.), Η γλώσσα της Μακεδονίας.
Η αρχαία Μακεδονική και η ψευδώνυμη γλώσσα των Σκοπίων, σ.66-67. Επίσης, Hatzidakis, “L’
Hellénisme de la Macédoine”, Du caractère hellénique de la Macédoine (1897-1928), σ.76.
16
Για την εθνογραφία των Μακεδόνων στη διάρκεια του 19ου αιώνα είχε δημοσιευθεί από
Ευρωπαίους μελετητές μία και μόνη αυτοτελής μελέτη: αυτή που συνέγραψε ο Γερμανός
γλωσσολόγος Otto Μüller με τίτλο Űber die Wohnsitze, die Abstammung und die ältere Geschichte des
Makedonischen Volkes (Βερολίνο 1825), όπου υποστήριξε ότι οι Μακεδόνες στην καταγωγή ήταν
Ιλλυριοί. Ο Μüller στην παραπάνω μελέτη απέρριψε την εκδοχή της ελληνικής καταγωγής των
Μακεδόνων γιατί, αν και επισήμανε ότι μεγάλη μερίδα του μακεδονικού έθνους καταγόταν από τους
Έλληνες, συμπέρανε ότι οι Μακεδόνες θεωρούνταν πάντοτε από αυτούς ως βάρβαροι (Μüller, ό.π.,
σ.37). Στη διαμόρφωση της παραπάνω αντίληψης είναι φανερή η επίδραση της αντιμακεδονικής
προπαγάνδας του Δημοσθένη. Αντίθετα, ο Sturz, συγγραφέας της μελέτης De Dialecto Macedonica et
Alexandrina ανέφερε ότι οι Μακεδόνες ήταν Έλληνες και η γλώσσα τους μία διάλεκτος ελληνική που
προσιδίαζε στη δωρική διάλεκτο. Την ίδια άποψη υιοθέτησαν και οι Abel, Βασματζίδης, Fick και

Βασίλειος Αθ. Πλατής
Υπερασπίστηκε την ελληνικότητα των αρχαίων Μακεδόνων με βάση
τεκμήρια γλωσσικά αλλά και ιστορικά. Σύμφωνα με την άποψή του, η συνεξέταση
της γλώσσας και της ιστορίας των Μακεδόνων είναι πιθανό να δώσει επαρκείς
αποδείξεις για τον καθορισμό του εθνικού χαρακτήρα τους.17 Συγκεκριμένα,
επισήμανε ότι η γλώσσα των αρχαίων Μακεδόνων μετέχει των κοινών
χαρακτηριστικών της ελληνικής πριν από τη δημιουργία των διαλέκτων. Τα
χαρακτηριστικά αυτά εμφανίζονταν σε γνήσιες μακεδονικές λέξεις και μόνον
μακεδονικές, οι οποίες δεν απαντούσαν σε άλλες διαλέκτους. Οι χαρακτηριστικές
αυτές λέξεις της μακεδονικής γλώσσας φανερώνουν φαινόμενα της ελληνικής που
εμφανίστηκαν πολλούς αιώνες πριν από τον Όμηρο και χαρακτηρίζουν την ελληνική
γλώσσα προ της διάσπασής της σε διαλέκτους, αποδεικνύοντας μεγαλόφωνα ότι και
τότε οι Μακεδόνες μιλούσαν ελληνική διάλεκτο, ότι και τότε συνέβαιναν και σε αυτή
τα χαρακτηριστικά πάθη και οι αλλοιώσεις της ελληνικής και μάλιστα ότι η
μακεδονική γλώσσα παρέμεινε αναλλοίωτη από τους χρόνους εκείνους μέχρι την
εποχή του Μ. Αλεξάνδρου18.
Την παραπάνω κρίση του για την ελληνικότητα της γλώσσας των αρχαίων
Μακεδόνων τεκμηρίωσε με τη συνεξέταση φωνολογικών19 και άλλων φαινομένων
της μακεδονικής που χαρακτηρίζουν το σύνολο της ελληνικής γλώσσας, με μαρτυρίες
αρχαίων συγγραφέων. Για παράδειγμα, το διδασκόμενο στη γραμματική πάθημα της
ανομοίωσης, δηλαδή της τροπής σε μια σειρά δύο διαδοχικών δασέων του πρώτου
στο αντίστοιχο ψιλό, που χαρακτηρίζει το σύνολο της ελληνικής γλώσσας, απαντούσε
και στη γλώσσα των Μακεδόνων.20 Το γεγονός ότι το φωνολογικό αυτό φαινόμενο
δεν ήταν επείσακτο στη γλώσσα των Μακεδόνων από την ελληνική συνάγεται και
από την παρατήρηση ότι οι ίδιες ελληνικές λέξεις είχαν διαφορετική σημασία στη
Μακεδονία και διαφορετική στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτή και μόνον η επισήμανση
καταρρίπτει οποιονδήποτε ισχυρισμό για δανεισμό λέξεων ή γλωσσικών παθημάτων
από την ελληνική γλώσσα στη γλώσσα των αρχαίων Μακεδόνων.

Δήμιτσας. Αντίθετα, την ελληνική καταγωγή των Μακεδόνων αμφισβήτησαν προς το τέλος του 19ου
αιώνα οι G. Meyer και F. Blass είτε υποστηρίζοντας ότι οι Μακεδόνες ήταν ιλλυρικής καταγωγής είτε
αποφεύγοντας να εκφραστούν με σαφήνεια. Περισσότερα στο Hatzidakis, Du caractère hellénique de
la Macédoine (1897-1928), Introduction, σ.3-4, 7κ.ε. Επίσης, Βαγιακάκος, ό.π., σ.56.
17
Χατζιδάκις, «Περί του ελληνισμού των αρχαίων Μακεδόνων», Μπαμπινιώτη (επιμ.), ό.π., σ.9.
18
Χατζιδάκις, «Νέαι αποδείξεις υπέρ του ελληνισμού των αρχαίων Μακεδόνων», Αθηνά, τ.ΙΑ΄ (1899),
σ.134-135. Επίσης, Χατζιδάκις, «Και πάλιν περί του ελληνισμού των αρχαίων Μακεδόνων»,
Μπαμπινιώτη (επιμ.), ό.π., σ.75-78.
19
Χατζιδάκις, «Περί του ελληνισμού των αρχαίων Μακεδόνων», Μπαμπινιώτη (επιμ.), ό.π., σ.26-33.
20
Χατζιδάκις, «Νέαι αποδείξεις υπέρ του ελληνισμού των αρχαίων Μακεδόνων», ό.π., σ.135-138.
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Επιπλέον, η ιστορική μαρτυρία του Στράβωνα ότι κάποιοι αποκαλούσαν
Μακεδονία ολόκληρη την περιοχή που εκτεινόταν μέχρι την Κέρκυρα, επειδή οι
κάτοικοί της ‒η αναφορά είναι στα ηπειρωτικά έθνη‒ παρουσίαζαν ομοιότητες με
τους Μακεδόνες στην κουρά, στην ενδυμασία αλλά και στη διάλεκτο που οδηγεί σε
κρίσεις υπέρ της γλωσσικής ταύτισης Μακεδόνων και Ηπειρωτών, απορρίπτει την
ιδέα του δανεισμού. Αν, πράγματι, υπήρχε δανεισμός –σημειώνει ο Χατζιδάκις– η
γλώσσα των Μακεδόνων δεν θα μπορούσε να είναι όμοια και παραπλήσια προς τη
γλώσσα των Ηπειρωτών, όπως κάποιοι πριν από τον Στράβωνα συνήγαγαν, αλλά θα
ήταν αναγκαστικά ιωνική, επειδή Ίωνες ήταν αυτοί που αποίκισαν τα μακεδονικά
παράλια.
Σύμφωνα με τον ίδιο συλλογισμό, οι Ηπειρώτες, οι οποίοι υστερούσαν ‒όπως
και οι Μακεδόνες‒ εμφανώς στην ανάπτυξη του πολιτισμού, συμπέρανε ο
Χατζιδάκις, ήταν αδύνατο να μεταδώσουν τη γλώσσα τους στους Μακεδόνες. Αλλά,
ακόμη κι αν υιοθετηθεί η άποψη ότι η γλώσσα που μιλούσαν οι Μακεδόνες στην
αρχαιότητα ήταν προϊόν εξελληνισμού, δύσκολα μπορεί να ερμηνευτεί το γεγονός ότι
ο υποτιθέμενος γλωσσικός εξελληνισμός των Μακεδόνων δε συνοδεύτηκε από
αναμενόμενη αλλαγή στον τρόπο ζωής τους, που παρέμεινε απολίτιστος.21
Την ελληνική, εξάλλου, ταυτότητα των κατοίκων της περιοχής μεταξύ του
μέσου ρου του Αξιού και του Ολύμπου επιβεβαιώνει η παρουσία αρχαίων πόλεων
που έφεραν αρχαία ελληνικά ονόματα (Αταλάντη, Ειδομένη, Γορτυνία, Εύρωπος,
Ίχναι, Δίον) θέτοντας σε αμφισβήτηση ιστοριογραφικές θεωρήσεις της εποχής του
Χατζιδάκι, σύμφωνα με τις οποίες ορεινά ελληνικά φύλα με ορμητήριο περιοχές της
βορειοδυτικής Ελλάδος εισήλασαν στις ευρισκόμενες ανατολικά και νότια χώρες της
ιλλυρικής χερσονήσου. Οι παραπάνω προϋπάρχοντες ελληνικοί πληθυσμοί, μεταξύ
Αξιού και Ολύμπου, κατά περιόδους βέβαια κατακλύστηκαν από θρακικά φύλα που
εφορμούσαν από το βορρά. Οι Έλληνες Μακεδόνες, των οποίων οι απόγονοι έγιναν
αργότερα πάλι κύριοι των περιοχών αυτών, έμειναν στις ορεινές τους θέσεις στο
εσωτερικό της Μακεδονίας «ἀπαθεῖς ἀπὸ τῶν εἰσβολῶν τούτων».22
Ότι οι Μακεδόνες στην αρχαιότητα ήταν Έλληνες απέδειξε ο Χατζιδάκις με
την παράθεση ιστορικών τεκμηρίων εξ αφορμής και της συζήτησης που προκάλεσε η
ερμηνεία του χωρίου του Κοΐντου Κουρτίου 4.9.35 που αναφερόταν στη δίκη του
21

Στο ίδιο, σ.138-9. Επίσης, του ιδίου, «Περί του ελληνισμού των αρχαίων Μακεδόνων»,
Μπαμπινιώτη (επιμ.), ό.π., σ.49.
22
Χατζιδάκις, «Νέαι αποδείξεις υπέρ του ελληνισμού των αρχαίων Μακεδόνων», ό.π., σ.139-140.
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Φιλώτα.23 Σύμφωνα με την ερμηνεία αυτή, υποστηρίχτηκε από ξένους επιστήμονες
‒μεταξύ άλλων από τους Γερμανούς Μüller και Weigand καθώς και τους
Βούλγαρους Kazarow και Beschevlieff‒ ότι οι Μακεδόνες στρατιώτες ομιλούσαν
γλώσσα που δεν την καταλάβαιναν οι Έλληνες. Ο Χατζιδάκις απέδωσε την
παραπάνω ερμηνεία σε παράβλεψη του επιρρήματος facilius (ευκολώτερον) που
απαντά στο συγκεκριμένο χωρίο και παρέχει το νόημα ότι ο Φιλώτας επέλεξε να
μιλήσει στην κοινή ελληνική γλώσσα ενώπιον των συστρατιωτών του, για να τον
καταλάβουν ευκολότερα, καθώς η ελληνική διάλεκτος των Μακεδόνων με τα
επιχωριάζοντα γλωσσικά στοιχεία της φαίνεται ότι θα δυσκόλευε στην κατανόησή
της τους συμμάχους τους.24
Η εξέταση γεωγραφικών κριτηρίων με βάση τις μαρτυρίες αρχαίων
γεωγράφων πρόσφερε στον Χατζιδάκι αντικρουόμενες πληροφορίες, καθώς στην
αρχαιότητα άλλοι συμπεριελάμβαναν τη Μακεδονία στα όρια της «Ελλάδος» και
άλλοι όχι. Στο ζήτημα αυτό την ασάφεια επέτειναν και οι αναφορές του πολυμαθούς
γεωγράφου Στράβωνα, που μελέτησε ο Χατζιδάκις.
Οι μαρτυρίες των αρχαίων πηγών για τον καθορισμό του γεωγραφικού χώρου
«Ελλάς» και των κατοίκων του («Ελλήνων») οδήγησαν τον Χατζιδάκι στο
συμπέρασμα ότι οι δύο όροι απέβαλαν στους κλασικούς χρόνους την εθνολογική
σημασία τους και προσδιόριζαν χώρα πολιτισμένη και ανθρώπους πολιτισμένους, όχι
βάρβαρους. Η αντίληψη αυτή είχε ως συνέπεια να αποκλείονται πολλές φορές και
από πολλούς «εκ της εθνικής ολομελείας» κάποια φύλα ‒όπως οι Ηπειρώτες και οι
Μακεδόνες‒ που υστερούσαν έναντι των άλλων Ελλήνων στην ανάπτυξη των
γραμμάτων, των τεχνών και γενικότερα του πολιτισμού. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα
με τον Χατζιδάκι, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στις κρίσεις που διατυπώνουν οι
σύγχρονοι για τις εθνολογικές σχέσεις των διαφόρων φύλων στην αρχαιότητα και να
μην παραλαμβάνουν «ἀταλαιπώρως» όσα αναφέρουν πολλοί ‒όχι όλοι‒ από τους
αρχαίους συγγραφείς.25
Ότι οι Μακεδόνες δεν κατόρθωσαν να αναπτυχθούν καλλιτεχνικά και
επιστημονικά όπως οι αδελφοί τους που κατοικούσαν νοτιότερα δεν τους αφαιρεί,
23

Χατζιδάκις, «Απάντησις προς τον κ. διδάκτορα W. Beschewliew», Αθηνά, τ.ΛΘ ΄ (1927), σ.171.
Χατζιδάκις, «Περί του ελληνισμού των αρχαίων Μακεδόνων», Μπαμπινιώτη (επιμ.), ό.π., σ.22-24,
του ιδίου, «Και πάλιν περί του ελληνισμού των αρχαίων Μακεδόνων», Μπαμπινιώτη (επιμ.), ό.π.,
σ.86-88. Επίσης, Χατζιδάκις, «Απάντησις προς τον κ. διδάκτορα W. Beschewliew», ό.π., σ.173.
25
Χατζιδάκις, «Περί του ελληνισμού των αρχαίων Μακεδόνων», Μπαμπινιώτη (επιμ.), ό.π., σ.13.
24
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επισημαίνει ο Χατζιδάκις, τον ελληνικό τους χαρακτήρα. Η υστέρηση αυτή ήταν
απόρροια των διαρκών πολεμικών αγώνων που διεξήγαγαν εναντίον των εισβολέων
από το βορρά καθώς και των βάρβαρων γειτόνων τους, με τους οποίους η Μακεδονία
‒όπως ομολογούν οι αρχαίοι συγγραφείς‒ είχε καταστεί προμαχώνας της Ελλάδος. Σε
συνδυασμό με τα παραπάνω, η επιμονή των Μακεδόνων στη βασιλεία σε αντίθεση με
τα δημοκρατικά πολιτεύματα των νοτιότερων Ελλήνων που εκλαμβανόταν από τους
τελευταίους ως αναχρονισμός, δικαιολογούσε την προσωνυμία «βάρβαρος».
Τον χαρακτηρισμό αυτό που απέδωσε ο Δημοσθένης στους Μακεδόνες με τον
οποίο προσδιορίζονταν στην αρχαιότητα και άλλα ελληνικά φύλα που εμφάνιζαν
παρόμοια πολιτιστικά χαρακτηριστικά ‒για παράδειγμα οι Αιτωλοί‒ θεώρησε ο
Χατζιδάκις προϊόν πολιτικού ανταγωνισμού. Τούτο συνάγεται από το ότι μόνο ο
πολιτικός αντίπαλος των Μακεδόνων Δημοσθένης και ουδείς άλλος ούτε «ὁ ὑπὲρ
πάντας ἴσως τοὺς ἄλλους φιλαθήναιος Ὑπερείδης», ο οποίος εκφώνησε τον

επιτάφιο λόγο για τους πεσόντες στη μάχη της Χαιρώνειας, αποκάλεσε τους
Μακεδόνες βάρβαρους. Την παραπάνω, εξάλλου, προσηγορία των Μακεδόνων
απέβαλαν ‒όπως σημειώνει ο Χατζιδάκις‒ οι σύγχρονοί του Γερμανοί ιστορικοί Abel
και Beloch.26
Αν και για την κοινή καταγωγή των αρχαίων Μακεδόνων με άλλα ελληνικά
φύλα («όμαιμον») ‒επισήμανε ο Χατζηδάκις‒ ήταν αδύνατο να παρατεθούν σαφείς
και ορισμένες αποδείξεις, τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά τους σύμφωνα με τη
μαρτυρία του Ηροδότου, δηλαδή το «ομόγλωσσον», η πίστη στους ίδιους θεούς, η
κοινή λατρεία και ο κοινός τρόπο ζωής, ταυτίζονταν με αυτά των άλλων Ελλήνων.
Από τις ομολογίες συμμαχικών αλλά και εχθρικών προς τους Μακεδόνες
ελληνικών πόλεων ‒πριν από την αναμέτρηση του ελληνικού κόσμου με τους
Ρωμαίους αλλά και μετά την επικράτηση των τελευταίων‒ αποδεικνύεται η
ελληνικότητα των Μακεδόνων. Υπέρ αυτής μαρτυρούν, εκτός του Πολύβιου, του
Τίτου Λίβιου και του Πλούταρχου και άλλοι αρχαίοι συγγραφείς, που εξιστόρησαν
γεγονότα της ελληνικής ιστορίας ήδη πριν από τη μάχη στη Χαιρώνεια, το 338 π.Χ. Η
συμμετοχή και η νίκη του Μακεδόνα Κλείτονα στους Ολυμπιακούς αγώνες το 328
π.Χ., που παραδίδει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης, αλλά και η προτροπή του
26

Χατζιδάκις, «Απάντησις προς τον κ. διδάκτορα W. Beschewliew», ό.π., σ.181-182. Επίσης, του
ιδίου, «Περί του Ελληνισμού των αρχαίων Μακεδόνων», Μπαμπινιώτη (επιμ.), ό.π., σ.4, του ιδίου,
«Και πάλιν περί του ελληνισμού των αρχαίων Μακεδόνων», Μπαμπινιώτη (επιμ.), ό.π., σ.90-94.
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«ελληνικώτατου» Ισοκράτη το 346 π.Χ. προς τον Φίλιππο να τεθεί επικεφαλής των
Ελλήνων κατά των βαρβάρων συγκαταλέγονται στις παραπάνω μαρτυρίες.27
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε κανέναν ιστορικό της αρχαιότητας δε γινόταν
μνεία για βαρβαρικές συνήθειες των Μακεδόνων ούτε κυρίως στον Ηρόδοτο, ο
οποίος με τέτοιου είδους πληροφορίες συνήθιζε να εμπλουτίζει τις αναφορές του για
βαρβαρικά έθνη. Αντίθετα, τόνισε ο Χατζιδάκις, ότι το στρατό των Μακεδόνων
διέκρινε από παλιά ο βαρύς ελληνικός οπλισμός, δηλαδή η ασπίδα και το δόρυ κι όχι
τα ελαφρά όπλα των βαρβάρων, τόξον, γέρρα ή πέλτη.28
Ο Χατζιδάκις απέρριψε την άποψη του Γερμανού γλωσσολόγου Otto Müller
που ταύτισε τους Μακεδόνες με τους Ιλλυριούς, υποστηρίζοντας ότι ο Müller ‒κοντά
στην αστοχία του να θεωρήσει ευάριθμες αμφιβόλου προέλευσης λέξεις της
μακεδονικής διαλέκτου ιλλυρικές και να καταλήξει σε ανυπόστατα συμπεράσματα‒
παρερμήνευσε και το χωρίο 7.7.8 από τα Γεωγραφικά του Στράβωνα, με αποτέλεσμα
να προβεί σε ταύτιση των Μακεδόνων όχι με τους Ηπειρώτες αλλά με τους
Ιλλυριούς, να αποδώσει στη γλώσσα τους καθώς και στα ήθη και έθιμά τους
ομοιότητες με τα αντίστοιχα ιλλυρικά και να τους χαρακτηρίσει Ιλλυριούς. Την
υποτιθέμενη ταύτιση Μακεδόνων και Ιλλυριών, επισήμανε ο Χατζιδάκις, δεν
επιβεβαίωναν μαρτυρίες αρχαίων συγγραφέων ‒με χαρακτηριστικότερη αυτή του
Πολύβιου (28.8.9) την οποία κατέγραψε και ο ίδιος ο Müller‒ αναφερόμενες στη
γλώσσα αμφοτέρων.
Αν πράγματι, επισήμανε ο Χατζιδάκις, ο Στράβων θεωρούσε τους Μακεδόνες
Ιλλυριούς, τότε δεν αντέφασκε μόνο προς τον Πολύβιο, ο οποίος διέκρινε γλωσσικά
τους Μακεδόνες από τους Ιλλυριούς, αλλά και προς τον ίδιο τον εαυτό του, καθώς σε
άλλο σημείο των Γεωγραφικών υποστήριξε ότι η Μακεδονία αποτελούσε τμήμα της
Ελλάδος. Η γλωσσική ομοιότητα των Μακεδόνων με τους Ιλλυριούς δεν είχε
επισημανθεί άλλωστε από κανένα σύγχρονο του Στράβωνα, τόνισε ο Χατζιδάκις.
Αντίθετα, η χρήση της ελληνικής γλώσσας στη Μακεδονία στην εποχή του Χατζιδάκι
«βοούσε» ‒σύμφωνα με τον Έλληνα γλωσσολόγο‒ κατά της υποτιθέμενης
επικράτησης της ιλλυρικής την εποχή του Στράβωνα. Ο Θουκυδίδης, εξάλλου,
αντιδιέστειλε τους Μακεδόνες από τους Ιλλυριούς τον 5ο αιώνα π.Χ.29

27

Χατζιδάκις, «Απάντησις προς τον κ. διδάκτορα W. Beschewliew», ό.π., σ.174-177.
Χατζιδάκις, «Περί του ελληνισμού των αρχαίων Μακεδόνων», Μπαμπινιώτη (επιμ.), ό.π., σ.45.
29
Στο ίδιο, σ.21-26.
28
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Ο Χατζιδάκις αντέκρουσε επίσης πειστικά την επιχειρηματολογία που
προβλήθηκε από αρκετούς προγενέστερους ή συγχρόνους του γεωγράφους,
ιστορικούς και άλλους εκπροσώπους της ευρωπαϊκής λογιοσύνης και επιστήμης του
19ου30 και των αρχών του 20ου αιώνα ότι οι Μακεδόνες, που ήταν αρχικά βάρβαροι
‒οι περισσότεροι τους θεωρούσαν Ιλλυριούς, κάποιοι Θράκες, ενώ άλλοι απέφυγαν
να εκφραστούν κατηγορηματικά‒, εξελληνίστηκαν χάρη στη δραστηριότητα του
βασιλικού οίκου τους που είλκυε την καταγωγή του από το πελοποννησιακό Άργος.
«Τὸ θαῦμα τοῦτο, ἤτοι νὰ ἐξελληνίσῃ τὸ κράτος ὁλόκληρον ἐντελῶς (sc. η
βασιλική

δυναστεία),

φαίνεται

παντάπασιν

ἀπίθανον

καὶ

παράδοξον»,

υπογραμμίζει ο Χατζιδάκις, «καὶ οὐδὲν ἐν τῇ ἱστορίᾳ τοῦ κόσμου ἔχον ὅμοιον» και
προσθέτει ότι το επίτευγμα φαντάζει ακόμη δυσκολότερο αν αναλογιστεί κανείς ότι
οι υπήκοοί τους ήταν άνθρωποι απολίτιστοι και ορεσίβιοι και μάλιστα σε χρόνους
τόσο παλαιούς και ταραγμένους, όταν η διάσωση του ελληνισμού ακόμη και αυτών
των βασιλέων φαινόταν παράδοξη και ανερμήνευτη.31
Από την εξέταση ιστορικών τεκμηρίων της αρχαιότητας που παρέθεσε ο
Γεώργιος Χατζιδάκις για να υποστηρίξει την ελληνικότητα των Μακεδόνων,
προκύπτει ότι ο Έλληνας γλωσσολόγος ήταν άριστος γνώστης της κλασικής
γραμματείας, ενώ αξιοποίησε μαρτυρίες ιστορικών της ελληνιστικής και της
ρωμαϊκής περιόδου –μεταξύ αυτών του Πολύβιου και του Τίτου Λίβιου– τις οποίες
αγνόησαν ή «προσπέρασαν» ξένοι ομότεχνοί του, που επίσης ενδιαφέρθηκαν για τη
μελέτη της καταγωγής των αρχαίων Μακεδόνων32. Είναι προφανές ότι ο Χατζιδάκις
παρακολουθούσε τις απόψεις των συγχρόνων του εκπροσώπων της ευρωπαϊκής
επιστήμης γύρω από το επίμαχο θέμα, ενώ βρισκόταν μέσω των γραφομένων του σε
ανοιχτή επικοινωνία μαζί τους είτε για να αντικρούσει τα επιχειρήματά τους είτε για
να τα επιβεβαιώσει.
Οι προσπάθειες που κατέβαλε ο Χατζιδάκις με την επιστημονική του γραφίδα
για την προάσπιση των ελληνικών θέσεων στη Μακεδονία φαίνεται ότι δεν έμειναν

30

Βλ. Πλατής, ό.π., σ.254κ.ε.
Χατζιδάκις, «Περί του ελληνισμού των αρχαίων Μακεδόνων», Μπαμπινιώτη (επιμ.), ό.π., σ.50-53.
32
Ο Γαβριήλ Kazarow, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Σόφιας, ο οποίος υποστήριξε ότι το
μακεδονικό κράτος ίδρυσαν ουχί Έλληνες αλλά οι καταγόμενοι από τους Ιλλυριούς Μακεδόνες,
διατεινόταν ότι οι ιστορικές αποδείξεις που προσήγαγε ο Χατζιδάκις δεν έχουν αποδεικτική αξία, γιατί
προέρχονταν από μεταγενέστερες εποχές, όταν οι Μακεδόνες είχαν εξελληνισθεί. Το γεγονός αυτό
είναι ανακριβές, γιατί ο Χατζιδάκις αξιοποίησε ιστορικές μαρτυρίες ήδη από τον 5ο αιώνα («Πρακτικά
της εν Αθήναις Επιστημονικής Εταιρείας. Συνεδρία ΡΟΓ΄ της 27ης Φεβρουαρίου 1911 εν τη Σιναία
Ακαδημεία», Αθηνά ΚΔ΄ (1912), σ.492-493).
31
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απαρατήρητες από εκείνους που αγωνίστηκαν σώμα με σώμα για την επιβολή της
ελληνικής κυριαρχίας στην περιοχή. Γι’ αυτό άρθρα του φιλοξενούσε αρκετά συχνά η
εφημερίδα «Μακεδονικός Αγών», την οποία εξέδιδαν από το 1929 παλαίμαχοι
αγωνιστές του Μακεδονικού Αγώνα.
Σε ένα από τα πρώτα φύλλα του ο «Μακεδονικός Αγών» παρέσχε βήμα στον
ακαδημαϊκό πλέον Γεώργιο Χατζιδάκι για να εκφράσει τη διαμαρτυρία του για τις
ανακρίβειες που επιχειρούσε να διαδώσει η βουλγαρική επιστήμη, η οποία είχε
υιοθετήσει –επειδή προφανώς εξυπηρετούσε και πολιτικές σκοπιμότητες– την άποψη
του Γερμανού γλωσσολόγου Gustav Weigand ότι δήθεν η γλώσσα των Μακεδόνων
στρατιωτών του Μ. Αλεξάνδρου δεν ήταν ελληνική. Η επιλογική φράση του
Χατζιδάκι στο παραπάνω άρθρο «ὁ ἐπιστημονικὸς καὶ ἐθνικὸς ἀγὼν ὑπὲρ τῆς
φιλτάτης Μακεδονίας ἀξίζει πάντα κόπον»,

33

η οποία σχολιάστηκε ευμενώς από

τους εκδότες της εφημερίδας στο ίδιο φύλλο,34 αντανακλούσε και τα εθνικά
αισθήματά του για τη Μακεδονία.
Πράγματι, η τεκμηριωμένη ερευνητική εργασία του γλωσσολόγου Γεωργίου
Χατζιδάκι γύρω από το θέμα της εθνογραφίας των αρχαίων Μακεδόνων απέδειξε την
ελληνική καταγωγή τους. Παράλληλα, «επέβαλε» με αδιάσειστα γλωσσικά και
ιστορικά επιχειρήματα τη θέση αυτή στη διεθνή επιστημονική κοινότητα και
κατέρριψε ισχυρισμούς που illotis manibus εξέφρασαν κάποιοι στο όνομα της
επιστήμης, προκειμένου να υπηρετήσουν σκοπούς άλλων εθνικών κρατών που
διεκδικούσαν τα μακεδονικά εδάφη. Ο ίδιος έγραψε χαρακτηριστικά35: «Ἡ
ἐκκολαφθεῖσα

ἐκείνη

διδασκαλία

ἐξελέγχεται

παντάπασιν

ἀσύστατος,

ἀποδεικνύεται δ᾽ ἡλίου φαεινότερον, διά τε τῆς γλώσσης36 καὶ πολλῶν ἱστορικῶν
μαρτυριῶν, ὅτι ἡ πατρὶς τοῦ Ἀλεξάνδρου καὶ τοσούτων ἄλλων ἡρώων ἦν μέρος,
ἀληθῶς εἰπεῖν προπύργιον τῆς Ἑλλάδος, καὶ ὅτι οἱ Μακεδόνες ἐξ ἀρχῆς ἦσαν
τῶν γνησιωτάτων Ἑλλήνων».
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Χατζιδάκις (ακαδημαϊκός), «Εξ αφορμής μιας διαμαρτυρίας», εφ. Μακεδονικός Αγών, Θεσσαλονίκη
5 Ιουνίου 1929, αρ. φυλ. 2, σ.2-3.
34
Στο ίδιο, σ.3.
35
Χατζιδάκις, «Περί του ελληνισμού των αρχαίων Μακεδόνων», Μπαμπινιώτη (επιμ.), ό.π., σ.2.
36
Για τη διάλεκτο των αρχαίων Μακεδόνων βλ. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια «Πυρσού», σ.690
(στο λ. «Ελλάς»).
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Vasileios Α. Platis
The contribution of the linguist Georgios Ηatzidakis to the defense of the Greek
historical rights in the region of Macedonia
(end of the 19th -beginning of the 20th century).

Summary
Georgios Hatzidakis, founder of the Linguistics in Greece, defended the Greek
territorial claims in the region of Macedonia in the beginning of the 20th century. He
studied thoroughly historical arguments and Macedonian dialects’ remains which
were quoted by the following lexicographers and argued that the ancient Macedonians
were Greeks. He pointed out that ancient Macedonians’ language was one of the
Greek dialects. Commenting on the passage 4.9.35 of Quintus Curtius which referred
to Philota’s trial, he contradicted to German linguists Müller and Weigand and
Bulgarians Kazarow and Beschewliew who claimed that Macedonians soldiers spoke
a language which Greeks did not understand. Hatzidakis considered that
Demosthenes’ characterization of Macedonians as "barbarians" was due to political
contradictions, because no one else, but Demosthenes, characterized Macedonians as
"barbarians" ‒even Hypereides who gave a speech in favour of Athenians who died
during the battle in Chaeroneia (338 B.C.). Being an excellent researcher not only did
he use historical arguments of classical period, but he used also those of Hellenistic
and Roman period. In his trying of arguing ancient Macedonians’ Greek character he
rejected Müller’s allegations that Macedonians were Illyrians. He was recognized by
the international scientific community and succeeded in convincing for ancient
Macedonians’ Greek character, which was deliberately questioned. The newspaper
"Makedonikos Agon", which was created by veterans of Macedonian struggle in
1929, often published his articles. The acceptance of his strong belief for
Macedonians’ Greek origin finished successfully his scientific work.
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