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ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΚΡΙΤΙΚΕΣ 
για την 1η έκδοση 

 
1. ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣ-

ΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο έγγραφό του 5851/25-4-2000 γράφει·  «…Το 
βιβλίο σας αποτελεί έναν πολύτιµο οδηγό στο γλωσσικό πλούτο της περιοχής 
σας και προσφέρει τα µέγιστα στην διαλεκτολογική έρευνα και τη διατήρηση 
του ελληνικού πολιτισµού». 

2. Ο καθηγητής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης κ. Χρίστος Τσολάκης, αµέσως 
µετά την κυκλοφορία του βιβλίου εκφράστηκε µε ενθουσιασµό συνολικά για το 
έργο, δηλώνοντας µεταξύ άλλων και ότι "η καταγραφή εκφράζει σε µεγάλο 
βαθµό όλα τα βόρεια ιδιώµατα".  

3. Ο καθηγητής του Πανεπιστηµίου της Θεσσαλονίκης κ. ∆ηµήτριος Παντερµαλής, 
ως Πρόεδρος της Ε.Γ. του ∆ΙΕΘΝΟΥΣ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ-

∆ΡΟΥ, στην από 10-6-2002 επιστολή του χαρακτηρίζει το βιβλίο ως επιστηµονι-
κά τεκµηριωµένη εργασία και χρήσιµο εργαλείο για όποιον ασχολείται µε τη 
γλώσσα της Μακεδονίας, θεωρεί δε ως ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, για τους µελε-
τητές της αρχαίας Ελλάδας, τη σύνδεση του γλωσσικού ιδιώµατος µε την αρχαι-
ότητα.  

4. Ο ∆ρ Κωνσταντίνος Σιαµάκης, πέρα από όσα γράφει στον πρόλογο, στην πα-
ρουσίαση του βιβλίου στις Σέρρες, 10-5-2000, µεταξύ άλλων τόνισε· «…Τα λε-
ξικά χρησιµοποιούνται όταν τα χρειαζόµαστε. Το λεξικό του Νίκου Πασχαλού-
δη διαβάζεται. Σαν µυθιστόρηµα, από την αρχή ως το τέλος…». 

5. Ο τ. Σχολικός Σύµβουλος κ. Περικλής Βακουφάρης στην ίδια παρουσίαση του 
βιβλίου τόνισε·  «...Πρόκειται για ένα λεξικό ειδικό. Ένα φιλολογικό εργαλείο, 
το οποίο συγκράτησε ένα γλωσσικό πλούτο που θα χανόταν και θα ήταν η απώ-
λεια ανεπίστρεπτη… Ο τρόπος γραφής, η αξιοποίηση των λέξεων η ετυµολογική 
παρουσίαση ο ετυµολογικός βασανισµός, το παίδεµα της γλωσσικής προέλευ-
σης όλων των λέξεων µε αξιοπιστία, σιγουριά και πλήρη επιστηµονική βεβαιό-
τητα δείχνουν την επιµονή, το θάρρος, την προσπάθεια για την πλήρη καταγρα-
φή του σκόρπιου υλικού, που θα λησµονιόταν έπειτα από µια γενιά... Μέσα στο 
λεξικό αυτό µπορεί κανείς να διακρίνει στοιχεία πολιτισµού, που πάνε να σβή-
σουν και έµειναν µόνο στη γλώσσα... Έτσι µπορούν να γίνουν επισηµάνσεις 
µεταξύ των βόρειων και ηµιβόρειων γλωσσικών ιδιωµάτων.  

6. Ο ∆ήµαρχος Σερρών κ. Ζήσης Μητλιάγκας στην ίδια παρουσίαση του βιβλίου, 
το χαρακτήρισε «πολύτιµη αποθησαύριση του πολιτισµού και της ιστορίας µιας 
περιοχής που µε γοργούς ρυθµούς εξευρωπαΐζεται και παγκοσµιοποιείται....». 
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7. Ο τ. Σχολικός Σύµβουλος κ. Ταβλαρίδης ∆ηµήτριος, σε κριτική του που δηµοσι-
εύθηκε στον τοπικό τύπο τονίζει· «…Πέτυχε να συνθέσει αριστοτεχνικά τα στοι-
χεία εκείνα που υφαίνουν τον ιστό της εθνικής αυθυπαρξίας. Περισσότερο όµως, 
πέτυχε να προσθέσει ένα λιθαράκι στο τείχος εκείνο που εµποδίζει τη νεολαία 
να αποκοπεί, να απογαλακτισθεί, να αποθηλασθεί από την πλούσια παράδοσή 
µας, ένα από τα στοιχεία της οποίας είναι και η ΓΛΩΣΣΑ». 

8. Στο περιοδικό ΒΥΡΩΝΙΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ, (τεύχος 70), ο κ. Ανέστης Ακριτίδης, καθη-
γητής φιλόλογος, γράφει  µεταξύ άλλων· «Το βιβλίο …Μπορεί να αποτελέσει 
βοήθηµα …για το Σερραίο που ψάχνει τις ρίζες του… Ο Νίκος Πασχαλούδης, µ’ 
αυτό του το έργο, χαρίζει στην τοπική και την ευρύτερη πατρίδα του ένα καινού-
ριο γλωσσικό εφαλτήριο, για να µπορούν οι επίγονοι να προχωρούν µπροστά, 
πατώντας γερά στα θεµέλια του παρελθόντος…». 

9. Στο περιοδικό ΓΙΑΤΙ (αρ. 302) ο κ. Βασίλης Τζανακάρης µεταξύ άλλων γράφει· 
«...µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένα ακόµη δείγµα τρόπου γραφής και καταγρα-
φής παρόµοιων εργασιών...». 

10. Η εφηµερίδα Καθηµερινός Παρατηρητής των Σερρών, 21-4-2000, γράφει· 
«...µια σηµαντική µελέτη για το γλωσσικό ιδίωµα της Βισαλτίας». 

11. Η εφηµερίδα Ελεύθερο Βήµα των Σερρών, 20-4-2000, γράφει· «...δεν έχει τίποτε 
να ζηλέψει από παρόµοιες εκδόσεις καταξιωµένων γλωσσολόγων που ασχολού-
νται παιδιόθεν µε τόσο δύσκολα και επίπονα έργα, αληθινά πονήµατα...». 

12. Η εφηµερίδα Νέα Πορεία της Νιγρίτας, 26-5-2000, γράφει· «...αποτελεί ένα 
εργαλείο που διασώζει την τοπική παράδοση και ιστορία και φέρνει τους νέους 
σ’ επαφή µε τις ρίζες τους...». 

 
 

 


