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ράl' Άρχαιολογικι]ι' Έταιρείω' ' ΑΟ1)1'ΙΟ,', διότι έδάl'εισπ' 2Ό ~ 

μεταλλογραφήματα ηίς Άρχαιολ. 'Εφημ. 192Ό - 7 (τυπω

θεΕσης τφ 1929) εΙκο)'ΕζΟΝα εύρι]ματα τών παρά τη,· ΆχρΕδα 

έπτά )}γεμOl'ικώ,· ,Μακεδο)'ικ(v,' Ηλφωι', καΙ προς το ΊΙμε

ρολόγιο,' τίίς Μεγάλης' Ελλάδος 1930 διά πασα,' φιλόφρOl'α 

ίπικουρία)'. 



ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΚΑΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Πάντες οί Μακεδόνες στιμερον πιστεύουσι και ίσχυρΙζον

ται, στ ι εΙνε 'Έλληνες, Ετοιμοι να απο{}άνωσιν υπερ της 

i&νικότητος ταύτης, ώς καΙ πας αλλος UΕλλην 'ίσην καΙ 

όμοίαν εχων πεποΙ{}ησιν. 

Θέλω σμως να ερωιήσω αυτΟ'υς πώς πεί{}ονται, στι εΙνε 

μέλη αρχικώς τού ε{}νους τούτου, ποίαν πιστεύουσιν ώς 

ε&νολογικην αρχην αύτών, αφ' ού ηδη επι Φιλίππου ό 

α{}ηναίος Δημοσ&ένης εκάλει αυτΟ'υς βαρβάρους. Και 

εχει μεν ή λέξις αυτη καΙ την ση μασίαν τού ανήκοντος είς 

κατώτερον πολιτισμον αν{}ρώπου, σστις δύναται να εΙνε 

και 'Έλλην, αλλ' εγω πιστεύω, στι ό Δημοσ&ένης, {}έλων 

να διαβάλη τους Μακεδόνας είς την ψυχην τών ακροατών 

του, εδ ιδε πι{}ανώς είς την λέξιν πασαν δυνατην κακην σημα

σίαν, ώς εαν ησαν οντως οι Μακεδόνες καΙ αλλόγλωσσοι και 

αλλό{}ρησκοι καΙ αλλότροποι, « σ{}εν ουδ' ανδράποδον πρί

αιτό τις αν ποτε » , οίοι οι σφζόμενοι καΙ τότε ακόμη πι{}α

νώς - αφ' ού εσφζοντο επι Θουκυδίδου - ι δΙγλωσσοι βάρ

βαροι » της ανατολικης Μακεδονίας, προς τους όποίους, 

γνωστους τοίς Ά{}ηναίοις δια τών παραλLων εκεί αποικιών 

ηδη απο τών χρόνων τού φορολογοϋντος τα παράλια αττι

κοϋ κράτους, εύκολον ητο να συγχύση και ταυτΙση πάντας 

tO'υς Μακεδόνας ό επιτήδειος δημαγωγός. 

Άλλα και σήμερον ακόμη πολλοl ξένοι ιστορικοί, ανα

λύοντες χωρία τινα σκοτεινα ελλήνων και λατίνων συγγρα

φέων, νεωτέρων πολυ τοϋ <Ηροδότου, καΙ παρερμηνεύοντες 

αυ τα φρονοϋσιν επιμόνως, ση οι Μακεδόνες δεν ησαν 

'Έλληνες, παρα την ρωμαλέαν αντεπέξοδον τού Γ. Χατζι-

sMnτ ... ._ 
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δάκι μετα φιλολογικης σοφίας και άκριβείας και μετι1-

πίστεως όμολογητού τών πρώτων χριστιανικών χρόνων. 

Πρέπει λοιπον να καταλήξη ζήτημα πείσματος η πίστις 

ημών τών Μακεδόνων στι ε'ίμ~α 'Έλληνες; &α είπωμεν 

άπλώς στι ε'ίμε&α σ,τι -&έλομεν να ε'ίμ~α; η είνε δυνατΟν · 

ν α εχωμεν αλλας άποδείξεις της ελληνικης φυλετικης ημών 

Ιδιότητος; 

Και πρώτον -&α επε&ύμουν να εξετάσω μήπως οί Μακε

δόνες ως 'Έλληνες είνε προ·ίόντα πρωLμου εξελληνισμού, 

τόσον πρωLμου, ωστε ήδη άπο τού 700 π. Χ. περίπου πάντες 
οί βασιλείς της Μακεδονίας να εχωσιν ελληνικα όνόματα. 

Άλλ' εκτος οτι αί άνασκαφαι άποδεικνύουσιν, στι προ τού 

7 ο" αΙώνος π. Χ. οί νότιοι 'Έλληνες δεν εΙχον επιμειξίαν 

μετα της Μακεδονίας, δύναταί τις να ερωτήση και τούτο: 

ποίον εκ τών μικρών βασιλευομένων κατ' άρχας η δημοκρα

τουμένων επειτα κρατών, είς α. διηρείτο η νότιος 'Ελλας 

κατα πόλεις, είχε την δύναμιν και την -&έλησιν και τα μέσα 

και το συμφέρον να εξελληνίση, μικρον αυτό, την εκτενη 

χώραν της Μακεδονίας; Αί Ά&ηναι, τα Μέγαρα, αί Θηβαι, 

Τι Λαμία, ή Σπάρτη, αΙ Θεσπιαί, το 'Άργος; Ποίον; πώς; 
'Όταν μάλιστα τοιούτον εξελληνισμον δέχηταί τις μετα 

τον 7 ον αιώνα, δηλ. εν χρόνφ κα&' ον το Μακεδονικον κρά
τος εσχηματίζετο μέγα δια της ομοσπονδιακης ενώσεως πάν

των τών επι μέρους κρατειδίων, ως &α 'ίδω μεν περα ιτέρω, και 

η το ευτυχες καΙ υπερήφανον, η κα&' ον ό Φίλιππος και Ο 

'Αλέξανδρος υπέτασσον την νότιον Έλλάδα και εΙχον 

συναίσ&ησιν της εαυτών υπεροχης, &α ητο άνήκουστον 

πράγμα οί Μακεδόνες να μισήσωσιν εαυτους και την 

πάτριον γλώσσαν άντΙ αλλης ξένης. Ό άρτίως άπο&ανων 

γερμανος ίστορικος Beloch λέγει τα εξης πεΡI τούτου· «πρέ
πει επι τέλους να λεχ{}Ό άπαξ δια σαφών λέξεων: πάντων 

τών ήλι&ίων ισχυρισμών, o~τινες ελέχ&ησαν επι τοϋ εδά

φους της ίστορίας, ο\ιδεις είνε ήλι&ι(ότερος εκείνου, κα&' ον 

λαός, οστις κατέκτησε την παγκόσμιον ήγεμονίαν, &α ήρνείτο 

την ιδίαν εαυτοϋ γλώσσαν, ~να δεχ{}Ό αλλην, ξένην. Και 

όμως υπάρχει καΙ ήλι&ιώτερος Ισχυρισμός, εκείνος δηλ., 

κα&' ον οί Μακεδόνες επραξαν τοιοϋτόν τι κατα διαταγην 
τοϋ Άλεξάνδρου, όστις δη&εν Εν τη ελληνικη, τουτέστι τη, 
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αττικη γλώσστι διείδε το αριστον μέσον να συγχωνεύση τα 
ετερογενη στοιχεία του κράτους τoυ ~ . 'Όντως δε δεν ύπάρ

χει παράδειγμα. κα-&' δ 11 γλωσσα ενός ε&vους να αλλαχ-&Ό 
ριζικώς δια βασιλικού 11 δι' οΈουδήποτε Cίλλoυ διατάγματος. 

Έπειδη λοιπόν τοιουτος εξελληνισμος είνε ανιστόρητος 

και αδύνατος και κατα τους φωτεινους ακόμη χρόνους του 

ελληνικο\! πολιτισμού, αφ' ού αντείχον και οΈ αμεσοι γείτο

νες τών ελληνικων αποικιών « δίγλωσσοι βάρβαροι » τον 4°v 

αί., ερωτώ, μήπως οΈ Μακεδόνες ε'ίμε-&α προ'ίόντα αποικι

σμού ; Άλλα και εν τούτφ εγείρεται η αύτη και ανω αντί-ρ

ρησις, ανευ μάλιστα ανάγκης, επειδη ούδεΙς υπάρχει ίσχυρι

ζόμενος, στι εγένοντο η και στι f]tO δυνατον να γίνωσιν αποι

κίαι Ελλήνων της νοτίου Έλλάδος είς μεσόγειον χώραν, ο'ία 

η Μακεδονία και μάλιστα η όρεινη δυτική, η αφετηρία τού 

Μακεδονικού κράτους και η κυρία πηγη της παλαιας δυνά

μεως αύτού. Μεσόγειος αποικισμός είνε άντί-&ετος προς 

πασαν απο ικιαΚ11ν πολιτικην των Έλλήνων προ του Μεγά

λου 'Αλεξάνδρου, διότι απTl τει δύναμιν ανύπαρκον πρό

τερον. 

Δεν ύπολείπεται λοιπον αλλο τι, 11 να δεχ-&ωμεν, στι οι 

Μακεδόνες εν τη χώριι. των υπήρξαν καΙ είνε αρχή-&εν 

'Έλληνες το γένος, κα-&' 'lν σημασίαν εχει η λέξις αύτη 

σήμερον είς τον νουν των συζητούντων περΙ t1ίς φυλετικής 

αύτων συστάσεως. 

Προς τουτο -&α παρατάξω συλλογισμούς τινας 'ιστορικους 

και αρχαιολογικούς, κα-&' ους δυνάμεl}α σκεπτόμενοι να 

εχωμεν επιστημονικην επίγνωσιν τής καταγωγης ημων και 

του φυλετικου ημων χαρακτήρος. 

* 
* * 

Είναι γνωστόν, στι η Μακεδονία απο του 6°" αίωνος 
π. Χ. απετέλει κράτος δμοσπονδιακον εκτεινόμενον (αμέσως 

μετα η1ν καταστροφην του Ξέρξου και τού Μαρδονίου, 

479 π. Χ.) από του Βοιου ορους μέχρι του Στρυμόνος καΙ απο 
των Τεμπων καΙ των Καμβουνίων μέχρι καΙ τής Πελαγονίας 

συμπεριλαμβανομένης. Μέχρι τίνος σημΕίου ακριβέστερον 
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εξεtείνονtο εα βόρεια σύνορα, {)α φανΌ εκ (ών κατωτέρω. 

ΤΟ κράτος τούτο ητο μέγα δια τους χρόνους εκεινους, 

κα{)' ο-υς εκάσtη πόλις της VOtfOV 'Ελλάδος απεtέλει χωρι

στον κράτος. τα μικρα κράtη ταύτα ησαν εχ-8ρα συνή-&ως 

προς αλληλα, 11 τούλάχιστον ύπεβλέποντο αμοιβαίως, ζηλό
τυπα δια την ανεξαρτησίαν των, δεν είχον εν τΌ πολιτικΌ 

ισχυρον συναίσ-8ημα της όμοφυλίας των, δεν είχον ακόμη 

προσλάβει γενικώς το επειτα απο τών Περσικών κυρίως 

πολέμων επικρατησαν κοινον Έιhικον ονομα 'Έλληνες και 

ωμοίαζον προς την σημερινην Εύρώπην, δΙΊlρημένην ωσαύ

τως εις αντίπαλα κράτη λαών ού μόνον όμοφύλων το πλεί

στον αλλα πολλάκις και όμογλώσσων 11 ολίγον διαφερόν

των γλωσσικώς. αΟπως οί Εύρωπαίοι σήμερον διακρίνον

(αι εις Γάλλους, ~ Αγγλους, Ίταλούς, Ρωμούνους , Σέρ

βους, Βουλγάρους, Τσεχοσλοβάκους κ.λ.π. χωρις να κατορ

{)ώνωσ ι να χωνεύσωσι την ίδέαν της Πανευρώπης , τοιου

τοτρόπως και οΙ αΕλληνες τότε διεκρίνοντο εις Ά-8'ηναίους, 

Μεγαρείς, Ήλείους, Άργείους, Κοριν-8ίους, Φωκείς, Θεσσα

λούς κλπ. και είς ετι μικροτέρας ενότητας, ως Θεσπιείς , Πλα

ταιείς, Θηβαίους κλπ. Αύτο τοϋτο συνέβαινε και εν Μακε

δoνί~ πρότερον. ΟΙ Μακεδόνες διεκρίνοντο εις Πελαγόνας, 

Λυγκήστας, Όρέστας, Έλειμιώτας, Άλμώπας κλπ., μέχρις 

στου ό Άλέξανδρος Α Ί ό επιλεγόμενος Φιλέλλην, και οί 

πρόγονοι αύτοϋ ηνωσαν δια της βίας τα φύλα ταύτα είς 

εν κοινον κράτος και ε{}νος, εφ' ού εξετά-8η το ονομα 

Μακεδονία και Μακεδόνες η Μακεδνοι ητοι μακρουλοί, 

ύψηλοί. ΤΟ κράτος τούτο ωμοίαζε προς την προπολεμικην 

Γερμαν ίαν, ητις ενφ ητο αύτοκρατορία, διετήρει, σμως και 

τους Βασιλείς και του; Δούκας τών όμοσπόνδων Κρατών: 

ουτω και τα ύποτελη όμόσπονδα κράτη της Μακεδονίας 

β λ - ~ ,ο.' e , 2.λλ' ~ , , e , « ασι εις ειχον καν εαυτα » u ησαν «συμμαχα και υπη-

κοα. κατα τον Θουκυδίδην της Κεντρικης Διοικήσεως. 

* .. * 

Π ώ ς ε σ Χ η μ α τ ί σ -8 η τ ο κ ρ ά τ ο ς τ ο ϋ τ ο; αΟλαι αί 

παραδόσεις ανάγουσι την αρχην αύτού εις τους Όρέστας, 



-το δυτικώταων δηλ, τουω Μακεδονικον κρατείδιον, το 

·όποίον είχε πρωτεύουσαν το Όρεστικον ~ Αργο;, παρ α την 

σημερινην Χρούπισταν , Ή πεδιας εκεί ελέγετο Άργεσταίον 

πεδίον, οΊ δε κάτοικοι Άργέσται (Ο;(Ι Άργείοι), οπως οΊ 

κάτοικοι της Κύρρου παρα την Πέλλαν Κυρρησται, της 

Κράννου εν Έoρδαί~ Κραννέσται, της Λύγκου Λυγκησται 

του Δίου Διέσται, τού 'Όρους Όρέσται 1, Φαίνεται, ση τα 

επισφαλη σύνορα τού 'Άργους προς νότον, π(!ος τους Έλι

μιώτας, κατ α την σημερινην Άνασελίτσαν εγένοντο μεταξυ 

των δύο γειτόνων αιτία πολέμων, οϊτινες κάποτε 1'tιX κατέ

ληξαν εις όρισηκην ητταν και όμόσπονδον υπόταξιν των 

Έλιμιωτων, ΤΟ δυαδικον τούτο κράτος επειτα 1'tιX εξετά{}η 

-προς την Έορδίαν των Κα'ίλαρίων, 0'1. αγωνες ενταύ1'tα 

1'tιX ησαν σκληροί' μάρτυς πι'&ανον 1'tιX ητο το Νταουλ - Δερ

βεν της Κλεισούρας και δια τουτο ή τύχη των Έορδων 

ύπηρξεν οικτρά, Κατα τον Θουκυδίδην , αλλοι τούτων έφο
-νεύ{}ησαν και αλλοι έξεπατρίσ{}η σαν, <Ομαλώτερον, φαίνε

ται, προσηρτή{}ησαν 0'1. Λυγκησται της Φλωρίνης, Γενόμενοι 
οϋτω κύριοι και ταύτης της χώρας 0'1. ' Αργεάδαι βασιλείς, 
~σως δε και της Πιερίας δεξια του κάτω ρου τού <Αλιάκ_ 

κμονος, δεν είχον αξιόλογα εμπόδια να φ1'tάσωσιν εις τας 

Αιγάς, η τοι εις την 'Έδεσσαν , της όποίας 'τι εξαιρετικη 

1'tέσις δια τας ύπο του <Ηροδότου υμνουμένας φυσικας 

καλλονας και δια την έπιτηδειότητα προς επέκτασιν τού 

όρεινού κράτους άνατολικώτερον έπι τους πεδινους έπεβάλ

-λετο αφ' εαυτης, Έδω λοιπον εγινεν η πρωτεύουσα, και είναι 

ζήτημα μόνον, αν προ τού γεγονότος τούτου 11 συγχρόνως 

η μετ αύτο υπετάγησαν ΟΙ πεδινοι της Ή μα1'tίας , ητοι της 

αμμώδους πεδινης χώρας, ητις εξετείνετο έκείσε κατ α τας 

έκβολας των μεγάλων ποταμων, 

ι 'Εκ ταύτης της παλαιάς καταλήξεως - στης η - στας κατάγε

ται καί ή σημερινη τοπικων ονομάτων κατάληξις - στα, ώς Σιάτι

στα κτλ, Ή αρχη αυτης νομίζεται Ιλλυρικη καί παρεβλtΊihι προς το 

E s te της βορείου 'Ιταλίας, η δολοπική άπλως (πρβλ. Κάρυστος), 

Νομίζω ορt}ότερον, οτι εΤνε γενικως Έλληνικη {πρβλ. Γεραιστος 

'Ογχηστός, Θυέστης , ' Ωφελέστης , Πενέστης, (ε{}νος Έ{}νέσται αμφι. 

"βάλλεται αν υπηρξε) , 
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'Ηω δε τότε και κατα τον 5 0ν αιωνα π. Χ. ή λεγομένη 

σήμερον πεδιας των Γενιτσων πολυ στενοτέρα η νυν, διότι 

ή Λυδία η Λουδία λίμνη ητο συνδεδεμένη μετα της -θαλάσ

σης, ό δε προς αυτην συγχεόμενος εις τον κάτω ρουν του 

όμώνυμος ποταμος Λουδίας ητο πλωτος καΙ ή Πέλλα ητο 

παραλία πόλις. 'Ύστερον οΙ ποταμοι την εκαμαν μεσόγειον, 
" δ' \ ',<\.ν. \"δ ' \ C Θ λ' οπως κιν υνευει να παυ ΙΙ το ι ιον τωρα και η • εσσα ονικη , 

αν δεν παρατρέψωμεν τας εκβολας των ποταμων. "Οταν ομως 

ό Άρχέλαος εκαμε π~ωτεύoυσαν τφ 412 π. Χ. την Πέλλαν 
αντι των Αιγων, ή Πέλλα ητο πόλις παραλία και δια του το 

ό προοδευτικος ούτος βασιλευς την επροτίμησεν. 

Ό Θουκυδίδης μας αναφέρει και πολλα άλλα όνόματα. 
Μακεδονικων ε{}vαρίων, τα όποία νπέταξαν ό Άλέξανδρος 

ό Α' και οΙ πρόγονοι αυτου (ούτοι εις τον μεταξυ 700 
500 π. Χ. χρόνον) ητοι, πλην των Πιέρων προς Δ . των εκβο

λων του Άλιάκμονος μέχρι Τεμπων, τους Βοττιαίους προς 

Α. της Ήμα'8ίας, τους Παίονας κατα η1ς οχitας του Άξισ& 

καΙ. προς την Γευγελην ητοι κατα την επειτα Άμφαξίτιν, 

τους Άλμωπας της σημερινης Καρατζόβας, πέραν δε 

του Άξιου τους Μύγδονας, τους Ήδωνας, τους Κρηστω

νας και τους Βισάλτας μέχρι και του Στρυμόνος. τα παρ α 

τον ποταμον τουτον ε{}vη, αcινα κατείχον οι Πέρσαι, σταν 

ηλitον εις την Έλλάδα, ίιπετάχ&ησαν σταν οι Πέρσαι, ήττη

'8έντες καΙ καταστραφέντες, άπηλ{tον και τα άφηκαν απρο

στάτευτα και εϋκολον λείαν του 'Αλεξάνδρου Α Ό ΕΙχον δε 

μεγάλην σπουδαιότητα, διότι ούτω ό 'Αλέξανδρος εγινε 

κύριος των μακεδονικων χρυσωρυχείων και άργυρωρυχείων 

του Δυσώρου ορους, εκ των όποίων προέρχεται ή {ίλη των 

σφζομένων νομισμάτων του. 

'Ως κυρίως Μακεδόνας σμως, ώς κυρίους δημιουργους 

του κράτους τούτου ό Θουκυδίδης λέγει τους Έλειμιώτας, 

τους Όρέστας, ους ύπονοεί ύπο το ονομα της δυναστείας. 

αυτων (Τημενίδαι- Άργεάδαι - βασιλείς του "Αργους), 

τους Λυγκήστας «και άλλα ε'8νη επάνωitεν, α ξύμμαχα μέν 

εση τούτοις και ίιπήκοα, βασιλείας δ' εχει xait' αυτά >. Άπο 

τον Άριστοτέλην μάλιστα μαν{tάνομεν, στι επι των χρόνων 

του Θουκυδίδου ό βασιλευς της Έλειμίας, ας ε'ίπωμεν του 

Παλαιοκάστρου της Καισαρειας προς νότον της Koζάνης~ 
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ητο γαμβρος επΙ. -&υγατρι τού ' Αρχε/.άου, βασιλέως ιης 

ολης Μακεδονίας, οπως δηλ. ό μέγας δουξ του Σαξ Μά'ί

νιγγεν εν Γερμανί~ ητο γαμβρος επι -θυγατρι τού αύτοκρά

τορος Φρειδερίκου η επι άδελφΏ τού τελευταίου αύτοκρά

τορος της Γερμανίας. Ή δε Εύρυδίκη ή σύζυγος τού 

Άμύντου, μήτηρ δε τού Φιλίππου και μάμμη τού μεγάλου 

Άλεξάνδρου ητο εκ -θυγατρος εγγόνη τού Άρραβαίου ήγε

μόνος τών Λυγκηστών. 

* * :t; 

Άλλα ποία εΙναι εκείνα τα αλλα ει't-νη επάνω-θεν, ατινα 

καταλέγει ό Θουκυδίδης εις το-υς κυρίως Μακεδόνας, τους 

ίδρυτας του Μεγάλου Μακεδονικού κράτους ; 

, Αναμφισβητήτως μεταξυ τούτων πρώτοι ησαν οι Π ε λ α
γ ό", ε ς, τών όποίων το σνομα είνε συγγενες προς το τού 

πελάγους και τών Πελασγών. ΤΟ τελευταίον τούtO εγινε Εκ 

τού Πελαγ- σ-γοι πελασγοι ώς εκ τού μίγνυμι εγινε μίγ-σ-γω 

μίσγω , εκ τού λίγ-σ-γος λίσγος, εκ τού (σ)φάγ-σ-γανον, 

φάσγανον. Άλλα τί σημαίνει πέλαγος ; Ή ρίζα πέλαγ Τι 

πλαγ εΙναι ή αύτη τη πλακ (γερμ flacb), εξ ης γίνεται ή 

λέξις πλάξ, ωστε πέλαγος σημαίνει τι επίπεδον, πλακώδες, 

'(σιωμα, το όποίον δύναται να εΙναι σχι μόνον εξ ϋδατος 

άλλα και εκ γης . ια τούτο οι 'Έλληνες ελεγον χαρακτηρι

στικώς c αλος πέλαγος » ('Οδύσσεια, Εύριπίδης) , « πόντιον πέ

λαγος» (Πίνδ . ) , « πέλαγος -θαλάσσης » (Άπολ. Ρόδ . ). Φαίνεται 

δέ, οτι οι Ρωμαίοι ποιηταΙ εγνώριζον την προέλευσιν της 

σημασίας ταύτης της λέξεως και δια τούτο το πέλαγος 

μετέφραζον η ελεγον κατα μίμησιν aequor (εκ τού aequus 
= ίσος), 'ίσιωμα , πεδιάδα &αλασσίαν. Έπομένως πελασγοι 

εΙναι λέξις Έλληνικη δηλούσα τους πεδινούς, τους καμ

πίσιους άσχέτως προς την φυλετικην αύτων καταγωγήν. 

Τοιούτοι ησαν οι κατ ' έξοχην πελασγΟI της Θεσσαλίας 

οι κατοικούντες την Πελασγιώτιδα κατ α την Λάρισσαν, ητοι 

το πελασγικον 'Άργος, ώς ωνομάσf}η ή πόλις, οτε Μακε

δνοι 'Ορέσται κατερχόμενοι προς νότον εκτισcιν αύτο όμώ

νυμον προς την εγκαταλειφf}είσαν φίλην πατρίδα, ώς πράτ-
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τουσι καΙ "ί'ν οΙ πρόσφυγες. 'Η διαφορα προς τους νυν 
πρόσφυγας είναι, στι οΙ ΜακεδνοΙ δεν είχον εκριζω&ij εκ 

~Mακεδoνίας, επειδη 11 Ιστορία εύρίσκει αύτους καΙ επειτα 

·εκεί, ωστε φαίνεται στι εν μέρει λόγοι ύπερπλη8υσμου και 

αναζήτησις εύρυχωρίας, εν μέρει πίεσις βορειοτέρων λαων 

·ω{}ησαν πλή8η τινα αύτων πρσς νότον. 

Άλλ' Ο,τι είναι Πελασγοί, αύτο τουτο είναι καΙ Πελα
·γόνες. υ 'Όμηρος γι"ώσκει τσν Πηλεγόνα ώς άμεσον εγγο

νον του Άξιου καΙ γενάρχη ν των Παιόνων, των παροχ8ίων 
κατοίκων του Άξιου, εΙς ον εκβάλλει ό Έριγων της Πελα

'γονίας δια τούτου δ' επεκοινώνουν καΙ συνεδέοντο αΙ συγ

γενείς φυλαΙ Πελαγόνων καΙ Παιόνων. Συνεδέοντο δε τόσον 
-" .α' < \'β • 'ζ 'Ν ' ·στενως, ωστε πιuανωτατα ο 1 ι ιος ονομα ει το τεμιρ -

καπου faux Pelagoniae δηλ. στενα τη, Πελαγονίας. 'Ελλη
νικώτατα είναι τα όνόματα παλαιων της Παιονίας πόλεων 

Άμυδών, Ευρωπος, 'Αταλάντη κλπ. 'Όπως οΙ Πελασγοl 

κατφκουν πεδιάδα ούτω καΙ οΙ Πελαγόνες κατφκουν την 
.πεδιάδα του Μοναστηρίου με πρωτεύουσαν την Ήράκλειαν. 

ΤΟ όνομα των Πελαγόνων Fσχηματίο{}η δια της καταλ'ιξεως 

-ων, το δε των Πελασγω\, δια της - κος, διόη γλωσσικως 

.διηλ8ε δια τη:; μορφη:; Πελαγσκοι (λίγσκος, μίγσκω κλπ., 
πρβλ. διδάσκω, (}νήσκω κλπ.). 

ΟΙ Πελαγόνες λοιπσν είναι εν των «επάνω8εν» -ίιτοι εν ήj 

.μεσoγεί~ πρσ:; βορρ(ϊν ε8νων Μακεδονικου ελληνικου αι

,ματος καΙ όνόματο:;. Εύνόητον λοιπόν, διατ! απόσπασμά τι 

του Στράβωνος λέγει, στι πρότερον'1 Πελαγονία εκαλείτο 

Όρεστία' οΙ Όρέσται {}ά είχον υποτάξει καΙ τους Πελα

γόνας. 

υ Θουκυδίδης δμως {}έλει περισσότερα τοιαυτα E{}vll, 
-διότι όμιλεί είς πλη {}υντικαν άρι8μόν. Τίνα είναι τα άλλα; 

'''Εν άλλο ε{}νος πρέπει να είναι οί Δ ο υ Ρ ί ο π ε ς 1) Δ ε υ
ρίοπες 'i) Δερρίοπες, των όποίων'1 πρωτεύουσα Δευρί
οπος ητο παρα το χωρίο,' Ί'σεπίγκοβο 5 ωρας βορείως του 
.Μοναστηρίου καΙ 21/2 νοτιοδυτικως του Πριλάπου (Περ
λεπέ). ΟΙ Δουρίοπες είναι γνωστοΙ κυρίως άπσ των Ρωμα

·ϊκων χρόνων, οτε μάλιστα αΙ επιγραφα! όνομάζουσιν αύτους 

Δερρίοπας. Άλλα τα σφζόμενα χειρόγραφα του Στράβωνος 

.λέγουσι Δευρίοπας, ό δε Στέφανος ό Βυζάντιος άνέγνωσεν 



13 

εις τας ημέρας του χειρόγραφα τού Στράβωνος, ατινα είχον

τον τύπον Δουρίοπες. Φαίνειαι λοιπόν, στι και εις τα χει

ρόγραφα και αλλως υπέστη μεταβολην το όνομα, ου Ο 
αρχικος τύπος ητο Δουρίοπες. 

Άλλα Δουρίοψ είναι το αύτο προς το Δρύοψ (= δασό
βιος η όρεινος) και ωριεύς. Δρυοπις έλέγετο ή μεταξ\ι · 

Ο'ίτης και Παρνασσοϋ χώρα ή επειτα γνωστη ωρ(ς, σπου 

σήμερον είναι ή Γραβια και Ο Μπράλλος. Δούρατα καΙ 

δόρατα λέγει ό UΟμηρος. Δωρις γίνεται εκ τοϋ δόρυ ως 

γωνια εκ τού γόνυ. ωρικλης, Δωρίμαχος είνε ό μαχόμενος 

καΙ δοξαζόμενος δια τού δόρατος. ΤΟ όνομα ουρίοψ εχει 

μορφην αρχα'ίκην ελληνικην και ίδιάζει εις αρχα'ίκα έ&νικα 

της Βορείου <Ελλάδος (ρύοπες, όλοπες, <Έλλοπες, o~τινες 

είναι οί αύτοι προς τσυς Έλλους η UΕλληνας, Ο'ίνοπες, 

Άλμωπες Εν Μακεδονί/(t-πρβλ. και το βασιλικον Μακεδονι

κον όνομα Άέροπο;, σπερ υπηρχε και εν Άρκαδί~ <Ηρόδ). 

Δια τούτο καΙ ό λαος των ουριόπων πρέπει να είναL 

παλαιος εκεί επάνω, ή δε ισtOρία της Μακεδονίας, τόσον 

ελλιπης και χασματώδης Εν γένει, δεν ομιλεί περι αύτού 

προ των ρωμα'ίκων χρόνων, ως δεν ομιλεί και περl. πλεί

στων αλλων σπουδαιοτάτων πραγμάτων. Μία πόλις των 

Δουριόιτων, αί Άλαλκομεναί, εχει ελληνικώτατον όνομα ευ.ρι

σκόμενον και εν Boιωτί~. 

'Άλλος τις λαος φαίνεται δη είναι οι Έ γ χ ε λ ε ίς, η 

Έ γ χ έ λ ε ι ο ι 11 Έ γ χ ε λ α ν ε ς, τους οποίους γνωρίζομεν 

διασπάρτους εις τα παράλια της 'Ιλλυρίας, αλλ' οϊηνες φαί

νονται στι εξετείνοντο καΙ περι την Άχρίδα, σπου επειτα 

επεκράτησαν οι Δασσαρηται. Πλησίον της Λυχνίτιδος η 

Λυχνιδίας λίμνης ητο ή πόλις αυτη εχουσα το όνομα Λυχνι

δος και επιστεύετο ως κτίσμα τοϋ Κάδμου, σστις είχε φύγει 

δη'θεν εκ Θηβων της Βοιωτίας προς τους Έγχελείς. Παρα 

την λίμνην υπηρχι> πόλις Έγχελανες, 'ίσως κατα το σημερι

νον χωρίον '~χλlν τουρκιστι η Λεν αλβανιστί. <Η κατάλη

ξις - άν, - άνος είνε παλαιότατος συρμος της ελληνικης 

γλώσσης, ως δεικνύουσιν όνόματα παλαιοτάτων ελληνικων 

φύλων π. χ. Άκαρνανες, Εύρυτανες, Δ,ψανες, Άζανες κ. α. 

"Αλλη πόλις αύτό{}ι εκαλείτο Βοιοί, της οποίας το όνομα. 

ως και το τού εκείθεν κατ ερχομένου Βοιου ορους μας δει-
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κνύουσι πό3εν κατηλ-&ον οΙ ΒοιωτοΙ εις την Έλλάδα. ΤΟ 

όνομα Έyxελε~ς η Έγχελάνες η Έγχέλειο ι είναι πρόσφορον 
κατοίκο ις παραλιμνίου χώρας καΙ ελληηκον την ρίζαν ώς 

.είναι ελληνικον καΙ το της Λυχνιδίας Τι Λυχνίτιδος. 

Οϋτω λοιπον οι ορεινοί ΜακεδνοΙ τού οροπεδίου της 

Δυτικης Μακεδον ίας, οι ίιψηλόσωμοι, ώς είναι και σήμερον, 

~δρυσαν το μέγα Μακεδονικον κράτος. 

* 
* * 

Πότε ύπετάχθησαν τα επάνω-3εν ε3νη ταύτα έν τφ χρο

νικφ διαστήματι 700- 500 π. Χ. περίπου καΙ έντος τού 

.οποίου εβασίλευσαν οι πρόγονο ι του Άλεξάνδρου Α ' j Το 

"ζήτημα τούτο ώς προς το βορε ιότατον 'ίσως Μακεδονικον 

:ε&vος όρ ίζεται πι-&ανώς μετα μεγάλης ακριβείας εκ τ ινος 

σπουδαιοτάτου εύρήματος αρχαιολογικού, τυχαίως επιτευ

χ-3έντος τφ 1918 ύπο του κατέχοντος την Πελαγονίαν 

Βουλγαρικού στρατου. Έπισκευαζομένης τότε της όδοϋ 

Άχρ ίδος - Κιτσέβου, εύρέ-&ησαν είς απόστασιν 3,5 χιλ ιομέ

τρων απο της λίμνης της Άχρίδος καΙ δύο νοτίως του 

χωρίου Τρεμπένιστα έπτα μεγάλοι σύγχρονοι πάντες καΙ 

πλουσιώτατοι τάφοι επτα πολεμιστών, εχοντες ώς κτερί

σματα -3αυμαστα χαλκά αγγε~α ελληνικης κατασκευης, κατα

κόσμητα πολλα καΙ δι' αναγλύφων ακόμη, πολύτιμα καΙ 

μοναδ ικα κατάλοιπα της αρχαιότητος. Πλην τούτων εύρέ-&η 

σαν καΙ αργυρά καΙ επίχρυσα αγγεία καΙ κοσμήματα, πολλα 

-δε άλλα χρυσά, μεταξ\ι τών όποίων δύο προσωπ ίδες χρυσα~ 
και μία χείρ. ΚαΙ τα κράνη τών πολεμιστών, επείσακτα π ι3α

νώς, η σαν κεκοσμη μένα επειτα έν Μακεδονίιι. δ ια ταιν ιών 

χρυσών εχουσών έμπαιστα κοσμήματα. τα ξίφη καΙ αί 

σάρ ισσαι ησαν σιδηρα~, αί ασπίδες χαλκαί ητο ι επίχαλκο ι 

κατακόσμητοι. Περόναι αργυρα~, επίχρυσοι, άλυσίδες δμοια ι 

και πολλα άλλα κτερίσματα εξ ήλέκτρου καΙ άλλων ύλών 

κα ί τινα τε-&ραυσμένα πήλινα ελληνικα αγγε~α συνεπλή

ρουν τον έξαιρετικον πλούτον τών τάφων, αποτελούντα 

-<nΊ μερον αγλά'ίσμα τού έ-3νικου μουσείου της Σόφιας. Έκ 
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τούτων παρέχομεν ενταύ{}α εικονας τινας προς εκτίμησιν 

της σπουδαιότητος τού εύρήματος. 

Άναμφισβητήτως πρόκειται περι ηγεμονικών νεκρών πε

σόντων εν πολέμφ περι το 520 π. Χ., (ΥΊ χρονολογία προκύ

πτει εκ της τεχνοτροπίας τών εύρημάτων), οτε εβασίλευεν εν 

Mακεδoνί~ <> Άμύντας <> Α Ί <> πατηρ τού Άλεξάνδρου τoιr 

Α'. Βασιλείς δεν ησαν, αν είναι άλη{}Τ)ς η παράδοσις, δτι οι 

βασιλείς της Μακεδονίας άπο της Ιδρύσεως τού κράτους 

τών Αιγών περι το 700 εδει να -θ-άπτωνται εν ΑΙγαίς. 

Άλλα <> πλούτος τών κτερισμάτων δεν είναι δυνατον να 

εξηλ{}εν εξ ο'ίκου κοινών {}νητών, ούδ' εκ τών άνακτόρων
βασιλέως τινος τών συμμάχων και -υπηκόων ε{}vών, επειδη 

ταύτα ησαν γεωργικα και ποιμενικά, κατα κώμας το πλεί

στον φκισμένα και άνευ τετειχισμενων πόλεων, αϊτινες να 
δύνανται να είναι {}ησαυροφυλάκια ασφαλη. Διότι άλη{}ως, 

αν εξαιρέσυ τις το τείχος τών Δουπιάκων της λίμνης της 

Καστορίας, ούδεν άλλο γνωρίζομεν αξιόμαχον. Άλλα και 
τούτο είνε λίαν μικρον (είκ. 26). 
Ό πλούτος των επτα τάφων εξήλ{}εν εκ τών άνακτόρων 

της πρωτευούσης τού μεγάλου Μακεδονικού κράτους, εκ '(ων 
άνακτόρων τών Αίγών. Μόνον εκεί ητο δυναιον να από
κειται <> τηλικούτος κειμήλιος πλούτος και <> άλλος, ον προϋ
πο{}έτουσι τα κτερίσματα τών νεκρών ως -υπόλοιπον Χι1eιν 
τών ζώντων. 'Ίσως τινει; ησαν μέλη τού βασιλεύοντος εν 
Αίγαίς ο'ίκου, άλλ' 'ίσως καί τινες ησαν -υποτελείς ηγεμόνες. 
CH εύρε{}είσα χρυση χειρ εχει και δακτύλιον, απο δε τα 
γεγονότα τού {}ανάτου τού μεγάλου Άλεξάνδρου γνωρί
ζομεν, οη <> δακτύλιος ητο σύμβολον εξουσίας. 'Ίσως θ 
φορών ητό τις τών συμμάχων και -υπηκόων βασιλέων συγ
γενης τού βασιλικού οίκου τών ΑΙγών. ΟΙ επτα νεκροί, 
ταφέντες μετα τοσούτου πλούτου, προφανώς εκειντο εν φιλί~ 
η κάλλιον εν ούχι αλλoτρί~ χώρ~. Πι{}ανώς είχεν ύποταχ:&η 
αύτη ακριβώς δια της νικηφόρου μάχης, εν 'fi επεσον ούτοι 
περι το 520 π. Χ. Άλλ' είναι δυνατον ή μεν -υπόταξις '(ης 

χώρας να είχε γίνει πρότερον, οΤ. δε επτα νεκροι να ε~εσoν 
άμυνόμενοι νικηφόρως -υπερ αύτης κατά τινος βαρβαρικης 
εΙσβολης. Πάντως το &παραβίαστον τών πλουσίων τάφων 
είναι τεκμήριον, στι τουλάχιστον άπο της ορύξεως αυτών 
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κα{}' σλους τους Ίστορικους χρόνους, μέχρις στου ελησμονή

,')ησαν, ή χώρα η το εν τη εξουσίq. τών Μακεδόνων, ή δε 

{}έσις των τάφων, πι&ανως -θέσις της μάχης, εν Ό επεσον οΙ 

Επτα ~.\I-δoξoι ήγεμονικοι νεκροί, εΙναι το κατώτατο" προς 

βορραν δριον της χcορας, εν Ό εξετείνοντο τα αλλα γνήσια 

Μακεδονικα ε&νη επάνω-θεν, τα σύμμαχα και ύπήκοα των 

Αιγών, το κατώτατον δηλ. σύνορον τού μεγάλου Μακεδο

νικού κράτους. Άκόμη επι τών Ρωμαίων, ο'ίτινες παρέλα-

ΕΙκ. 2.- Χρυσή ήΥεμόνος '"Ι!σσωπΙς νεκρ,κή τού τάφο Ι. 

βον τα πατροπαράδοτα σύνορα τη ς χώρας παρα τού τελευ

ταίου βασιλέως της Μακεδονίας Περσέως, ό υπεράνω της 

Λυχνιδού Πυλών, δι' 0-0 διήρχετο επειτα ή 'Εγνατία όδός. 

ήτο ό « τόπος » ό χωρίζω" nΙν Ίλλυρίαν άπο της Μακεδο

νίας, ως μαρτυρεί ό Πολύβιος, ον ούδεις δύναται να κατη

γoρή<ηJ ως άγνοούντα την πολιτικην και ε{}νολογικι1ν γεω

γραφίαν των χρόνων του. Δια του εύρήματος σμως τούτου 

της Τρεμπένιστας, τώρα το πρώτον μαν&άνομεν άκριβέστε-

2 
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ρον και {}ετικώτερο\', τί εστοίχισαν είς τον Έλληνισμον OL 
αίώνες των επειτα 'ισroρικών περιπετειών και κολοβώσεων 
αύτου . 

* 
* * 

τα ανωτέρω γ ίνονται ευκρινέστερα δια τών αποτελεσμά-

ΕΙ". 8. - Tιiφ. ι. Χρυσή χεΙρ μετά δα"τuλΙoυ. 

των τών κατα τον τελευταίον μέγαν πόλεμον και μετ' αυτον 

γενομένων Εν Μακεδονίq. ανασκαφών. Αύται δεικνύουσι τα 

έξης: 

1) Κατα τον νεολΊ{}ικον αίώνα προ του 3000 Πf.ρίπου 

π. Χ., οτε τα μέταλλα ησαν ακόμη αγνωστα, ή Μακεδονία 
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χατφκείτο υπο λαού ελΜντος απο Βορρά εκ των οχ{}ων του 

μέσου ρού τού Δουνάβεως, ώς δεικνύουσι τα λείψανα τού 

"Πολιτισμού. 

2) Κατά τας αρχας τού χαλκού αι.ώνος (3000 περίπου 
-π. Χ)., η απο τού Στρυμόνος και εντεύ8εν Μακεδονία καΙ 

.Qλη ή αλλη Έλλας κατφκή{)η ύπο λαού Άσιατικού, σστις 

κατέλιπεν απο τού ένος ακρου μέχρι τού έτέρου πανταχού 

τοπωνύμια διατηρη{}έντα και επειτα (Σίνδος, Σιντική, 'Όσσα 

Θάσος, Άλίνδοια, Πίνδος, 'Όλυμπος, Λάρ ισσα, Αιδηψός, 

Παρνασσός, Ύ μηττός, Κόριν-&ος, Κύ-&.Υος, Άράκυν-&ος, 

Κνωσος κλπ. κλπ). CH επιδρομη αϋτη ώμοίαζε την Τουρ

χικήν, αλλ' ήτο διαρκεστέρα και ανέπτυξε πολιτισμόν τινα 
.αξιόλογον δια τσυς τότε χρόνους. 

3) Κατα τα μέσα τοϋ χαλκοϋ αιωνος (περι το 2000 π. Χ. 

χαι εντεϋ-&εν ) ή μεν Χαλκιδικη δέχεται την επιδρομην Μικρα

·σιατικού λαού, ή δε αλλη Μακεδονία καταλαμβάνεται υπο 

λαών έλ8όντων εκ Βορρά δια της κοιλάδος τού Άξιού και 

των ορεινων διαβάσεων της Δυτικης Μακεδονίας. Μέρος 

αύτων εισέδυσε πι{}ανώτατα εις 'Ήπειρον δια των ορεινων 

διόδων της επειτα 'Ιλλυρίας. ~Iσως ουτοι πάντες να ήσαν 

συγγενείς προς τους τού νεολι{}ικοϋ αιώνος, αλλ α πάντως 

~σαν φορείς της <Ελληνικης γι ώσσης, μέρος δ' αύτων 

προύχώρησε και προς νότον εις Θεσσαλίαν και Στερεαν και 

~πειτα νοτιώτερον, επιτρέψαν ε ν τφ μεταξυ την εκεί ε;ά

πλωσιν τού δια -&αλάσσης ελ&όντος μικρασιατικού λαού, 

οστις εποίει τα λεγόμενα μινύεια αγγεία . Μεταξυ των προ

χωρησάντων πρέπει να ήσαν οι λαοι οι γνωστοι ήμίν ύπο 

το ονομα των 'Ιώνων και των Άχαιων' διότι δεν ευρί

σκεται αλλη εύκαιρία κα{)όδου αύτων, κατα δε τον 14°"" αί. 

π . Χ. ή Άχαια ακμάζει κατα τας χεττιτικας επιγραφας τού 

Μπογαζ - Κ20'ί της Φρυγίας. Δεν ήtO δε δυνατον τα έλλη 

νικα εκείνα φύλα να ελ&ωσιν αλλο{}εν ητοι εξ Άσίας, έπειδη 

οι μεν κάτοικοι της Ν. Δ. Μικράς Άσίας ήσαν ομόφυλοι 

τών προελλήνων κατοίκων της <Ελλάδος ητοι μη αριοι, ο ι 

δε της ΒΑ, αν δεν ήσαν ομόφυλοι τών νοτιωτέρων, αλλ' 

σμως απετέλουν το Χιττιτικον κράτο;, το οποίον κατα βάσιν 

δεν ήτο αρίας συστάσεως. Οί 'Ίωνες διερχόμενοι εκ Θεσσα

λίας εκτισαν την Ίωλκον (Ίάων, ιώνιος ολκός, η τοι μυχος 
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άβα8ής, εΙς ον άνέσυρον τιι ανευ τρόπιδος πλοία) και άπε

τέλεσαν την πρωτοπορίαν των άρίων iltot ίνδοευρωπα·ίκων 
φύλων, ατινα εκ της Άσίας δια. των στεππων της Ρωσίας 

είχον πλημμυρήσει την Εύρώπην και εκεί ώς εν εύρεί~ 
πατρίδι είχον διακρι8η εΙς γλωσσικας καΙ ε8νικας όμοφυ

λίας. Ή Ευρωπα·ίκη κοιτίς των Έλληνικων φύλων {}α 11ΤΟ 

ή Ούγγαρία 'ίσως καΙ αΙ κοιλάδες των νοτιωτέρων παρα

ποτάμων τοϋ Δουνάβεως. Ή πρωτοπορία εκείνη πολεμι

κων στιφάΊν, 11τις πι{}ανω; κατηλ{}εν εΙς Έλλάδα κατ' άλλε

πάλληλα κύματα μέχρι τοϋ 1600, ήλ{}εν εΙς επαφην προ; τον 

ΕΙ". 4. - Χρυση νε"ΡΙΚ1! <ΙποδερΙς fj έπισ .. η~Ια "λάξ. 

εκεί και κυρίως εν Κρήτη άκμάζοντα προελληνικον πολιτι

σμον καΙ κατα πρωτοβουλίαν ίσχυραν των παραμεινάντων 

πεπολιτισμένων παλαιων κατοίκων άνέπτυξε την λεγομένην 

σήμερον μυκηνα·ίκην τέχνην, ην ιlγνόουν οι εν Mακεδoνί~ 

παραμείναντες κα{}υστερημένοι όμόφυλοι και όμόγλωσσοι 

αυτων. Oi'ιραγoΙ της προς νότον κινήσεως ταύτης ήσαν οι 

Δωριείς, oϊrινες παρέμειναν εν Θεσσαλί~ υπο την ''Οσσαν 

και τον ''Ολυμπον, γνωστοΙ και επι Ήροδότου ώ; Μακε

δνον ε{}νος, Ίίτοι ώς τμημα τοϋ Μακεδονικοϋ λαοϋ, επειδη 

εκεί{}εν είχον κατέλ8ει· ο-Οτοι 11σαν ΟΙ κτίσται τοϋ Πελα
γικοϋ "Αργου; κατα την Λάρισσαν. Άρχαιολόγοι τινες 
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φρονοϋσιν, ση ή πρώτη κατοικία τούτων των Μακεδνων 

Δωριέων εΙναι Τι φ{}ιωτις και στι εκεί{}εν εβάδισαν ουτοι 

προς τον 'Όλυμπον. Ή πλάνη προέρχεται εκ τού Ήροδό

του, δσης, πιστεύσας στι μόνον οι Δωρ ιείς ησαν <Έλληνες 

και άναμείξας μυ-30λογίαν μετ α της ιστορίας, ετοπΟ'{}έτησεν 
α-υτΟ'υς είς την Φθ-ιωην, επειδη εκεί εδρασεν ό Δευκαλίων, 

ό πατηρ τού 'Έλληνος, γεν άρχου τού ελληνικού γένους. 

ΤΟ άλη{}ες εLναι, στι τα μετα την ευσεβή ταύτην τοπο{}έ-

ΕΙκ. 5. - Χρυσα Ηάσματα διαφόρων τάφων' tσως κοσμήματα ξυλΙνων σαρκοφάγων. 

τησιν λεγόμενα ύπο τού Ήροδότου εLνε ή άλη{}ης 'ιστορία, 

εί και δεν εLνε όλόκληρος. 

4) Ένφ Τι πρωτοπορία εκείνη κατήρχετο προς νότον, οι 

εν Μακεδονί<t παραμείναντες όμόφυλοί των, κτίσαντες ηδη 

τας πόλεις Άμυδωνα, Ευρωπον, Άταλάντην) Άλαλκομενας 

Έγχελάνας κ. α., ύπέταξαν και την Χαλκιδικην καΙ την προς 

τον Στρυμόνα Μακεδονίαν. Τότε εγνώρισαν και τον σίδηρον 

δια πρώτην φοραν (μετα το 1600 π. Χ. περίπου), ηρχισαν 
δε και {}αλασσίαν δια τού Θερμαίου κόλπου επιμε ι ξίαν προς 

τους νοτίους όμοφύλους, οϊηνες ερχονται εκ νότου ώς 
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εμποροι και φέρουσι μυκηνα'ίκης τέχνης αγγεία εις τους 

πλη σίον της -8-αλάσσης κυρίως συνοικισμούς, μεταδίδουσι 

δε ε ίς αυτους και στοιχεία τού προηγμένου πολ ιτισμοίί

των περΙ το 1350. 
5) Άλλα. κατα. το 1150 π. Χ. παροδική τις επιδρομη 

βορείων πάλιν λαών φέρει καταστροφάς, καίουσα του; συνοι-

ι::ι". 6. Χρυσα κοσμήματα οιαφόρων τάφων . 

κισμους περιφερειών της κεντριχης, (ίσον εξ ανασκαφών 

γινώσκομεν, Μακεδονίας, και οί κάτοικοι συνταράσσονται 

και κινούνται προς νότον ισχυραι αυτών εξ (ίλης τη ς Μακε

δονίας όμάδες, α'ίτινες ω-8-0ύσ ι τους Δωριείς εκ της Πελασ

γιώτιδος Θεσσαλίας ώς πρωτοπόρους τώρα της νέας κινή

σεως, της κα{}όδου τών Δωριέων, κατ' αρχας μεν εις Πίνδον, 
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επειτα δε είς την μεταξυ Ο'ίτης καΙ Παρνασσοϋ στενην 

πεδιάδα, την Δρυοπίδα η Δωρίδα. Ένταϋ{}α κτίζουσιν oύτo~ 

τέσσαρας κώμας, <Dv δύο ωνόμασαν Πίνδον και Βοιον είς 

ανάμνησιν προφανώς παλαιών πατρίδων εν τφ βορρg, εΙτα 

δε προχωροϋσι χαμηλότερον καΙ εις Πελοπόννησον, εν{}α 

ΕΙ". 7. - Τάφ. V. Ίπ".υς Μακεδων έκ δ'ύο συνηρμοσμένων ποτε άντ.νώτως 

φύλλων άΡΥ'ύρου έπ.χρ'ύσων. Φορ.Τ ><ράνος καΙ περισκελΙδας. 

άνατρέποντες τα αν{}οϋντα μυκηναικα κράτη , κτίζουσι τρ ί

τον 'Άργος. 'Όσον δε προυχώρουν ούτοι, τόσον iΊκολού{}ουν 

οι οπισ{}εν ω {}οϋντες αυτους ομόφυλοι, δ ιακρινόμενο ι 

κατ' ε{}νάρια δια διαφόρων όνομάτων και καταλαμβάνοντες 

τας αμέσως οπισ{}εν τών προηγουμένων μενούσας κενός 

χώρας. Οϋτω ερχονται εν σειρg τινι οι Α ίτωλοΙ και Ήλείοι, 
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0'1. Άκαρνανες, οί Βοιωτοί, οί Φωκείς, οί Λοκροί, ΟΙ Μαλιείς 
του Μαλιακοίί κόλπου και ι'ίλλοι και τελευταίοι, 1]ΤΟΙ ουρα

ΎΟΙ τώρα, οΙ Θεσσαλοί. 0'1. λαοΙ OVtOL πάντες δίδουσι τα ονό
ματά των είς τας καταλαμβανομέ\'ας χώρας της Έλλάδος 

,ο .. 
:.. ~ , Ι . '1 .. 

, 

Εtκ. 8. - Τάφ. Ι. Πo~ήριoν ώ. κέρα. lιρy"ρoϋν έπΙχρ"σον 'tορεmόν. 

(ΑΙτωλία, Φωκ1.ς κλπ.). τα δε ονόματα ταϋτα μένουσιν εκεί 

επειτα, επειδη αλλη κίνησις λαών παραπλησίας σημασίας 

δεν εγινεν εκτοτε είς Τ11ν Έλλάδα, αν εξαιρέση τις Τ1Ίν 
Τουρκικήν, ηnς εμεινεν, δσον εμεινεν, ώς ξένη καΙ άσυγχώ-
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νευτος το πλείστον μέχρι της τελευταίας εκκα{}αρίσεώς της. 

Ο'ί ΘεσσαλοΙ ήλ{}ον Εκ της Θεσπρωτίας της Ήπείρου 

δια της φυσικης διόδου τού Ζυγού του Λάκμου ( Μετσόβου) 

καΙ δια τούτο τα μη αί.ολικα γλωσσικα στοιχεία των επι

γραφων είνε πλείονα είς την δυτικην Θεσσαλίαν. Δια να 

ελ{}ωσι δ' εκεί&εν, πρέπει ή άπο βορρα πίεσις να προηλθεν 

εξ 'Ιλλυρίας. Φαίνεται λοιπόν, στι μετα την βύσιν της Μακε

δονίας καΙ Ήπείρου δι' έλληνικων φύλων κατ α το 2000 
π. Χ,) εξετά/}ησαν βορειότερον αύτων ΟΙ 'Ιλλυριοί. 'Όπι

σ&εν αύτων {}α ηλ{}ον οί Θρ~κες, διαχυ{}έντες κατ' άνάγκην 

εις την ανω και την κάτω Μοισίαν ιιαΙ t11ν πέραν του Δου

νάβεως χώραν καΙ την ιστορικην Θρ~κην, σ&εν επειτα άπφ

κισαν καΙ Μικρασιατικός χώρας. 

ΕΙνε μάλιστα πι{}ανόν, στι τα έλληνικα φύλα είχον κατα

λάβει τότε εκτενείς χώρας και βορειότερον της Ή πείρου, εν 

Ίλλυρί~, τας χώρας δηλ., σσαι εφερον επειτα εκεί το Όνομα 

των παραλίων Έγχελέων, των Έορδων, των ερριόπων καΙ 

των Πενεστων, επειδη τσυς μ εν τρείς πρώτους ευρίσκομεν 

και εντος του έλλ. Μακεδονικού κράτους, ως ε'ίδομεν άνω

τέρω , τον δε τέταρτον ευρίσκομεν επειτα εν Θεσσαλί~ 

ύποτεταγμένον. Φαίνεται, στι οι βορειότατοι ούτοι ελληνες 

συνε-&λίβησαν ύπο των 'Ιλλυριων, αΊ χωραι αύ των κατελή

φ{}ησαν, άποτελέσασαι ύστερον μηλον εριδος μεταξυ Μακε

δονίας καΙ 'Ιλλυρίας, σσοι δΙ εμειναν εν τΤι πατρίδι άφο

μοιώ{}ησαν. ωστε εκ της παλαιοτάτης ταύτης ιστορίας παρέ

μειναν μόνα τα γεωγραφικα ονόματα. 

Άλλ' εν τη περι ης νϋν ό λόγος περιόδφ ο'ί οϋτως ίσχυρως 

εγκατεστημένοι Ίλλυριοι' προς βορραν των <Ελλήνων, εκι .. 
νή&ησαν προς νότον καΙ νοτιοανατολικά, παραγαγόντες οϋτω 

την νέαν κίνησιν των <Ελλήνων προς νότον. 

* 
* * 

Ο'ί παραμείναντες εν Mακεδoνί~ όμόφυλοι των μετανα

στευσάντων κατώρ-&ωσαν να άποκρούσωσι τους τελευtαίOυς 

επιδρομείς καΙ επανέκτισαν τους συνοικισμούς των έξακο-



ι 

Ι 2 

ι 
Ι J f, 

i 
L 

5 b 7 

ΕΙ". 9.-Δ,αιρόρων τάφων περόνα, άργυραί. 

ι--~-_.-. __ . --~---~--'---~---------"l 
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ΕΙ". 1Ο.-Δ,αφ6ρων τάφων διδυμο, άργυραί περόνα, έπΙχρ"σο,. 



ΕΙ". 11. - Τάφ. J. Χαλκοίίς κραηιρ κατακόσμητος . Πολ"ημ6τατον εργον. 
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λου30υντες τον παλαιον πολιτισμόν των, δν γl'ωρίζομεv εκ 

των άνασκαφων παρα τας οχ3ας του Άξιου ποταμοί. 

(Βαρδαρόφτσα, Βάρδινο, Κιλιντιρ κλπ.) και εΙς το Πάτελι καΙ 

το Μπουμπουστι της δυτικης Μακεδονίας σμοιον προς τον 

πολιτισμον των τελευταίων μεταναστων προς "ότον, τον 
Δωρικον πολιτισμόν. ~Hσαν καΙ αύτοΙ διηρημένοι εΙς διά

φορα φυλα βασιλευόμενα (Έλιμιωται, Όρέσται, Πελαγόνες, 

Βοττιαίοι, ΈορδοΙ κλπ.), άλλα φαίνεται, δη ΟΙ άποχωρι-

ι 

j 
-~~----_ .. _ ~ ' __ 1 

ΕΙ". 12.-Άγελάς χαλκη έξ 7 κοσμουσών τον λαιμόν τού κρατηρος εΙκ. 11. 

'σ3ΈVτες προς νότον όμόcrυλοι εγl'ώριζ()v επειτα αύτοι'ς άπο 
του 700 δηλ. οτε συνεπήχ&η το ενιαίον Μακεδονικο\' κράτο;, 
μαλλον ώ; Μακεδόνα; γενικως. Πολυ δεν τους εγνώριζον, 

διότι '1 συγκοινωνία οπισ{)εν των όρέων μεταξυ νοτίων και 
βορείων είχε διακοπη τώρα. 

ΟΙ τε~ευtαίOΙ μετανάσtαι υπηρξαν δυσκίνητοι εΙ; την 

πρόόδον καΙ μόλις άπΩ του χρό\'ου της 3εμελιώσεως του 

.ηνωμένου Μακεδονικου κράτους επαναλαμβάνονται αί σχέ

σεις αί εμπορικαί, μαριυρούμεναι δια της παρουσίας των 
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λεγομένων κορινθιωιών αγγείων εις τα παράλια της Μακε

δονίας και δ ι α τών ιδρυομένων εν Χαλκιδικη αποικιών . 

Άλλ' ενφ ΟΙ Μακεδόνες βασ ιλευόμενοι ενούν ται είς εν 

κράτος, κα{}' α έρρή{)η ανωτέρω, ΟΙ νότιοι ομόφυλοι καταλύ

σαν τες τας βασ ι λείας παραμένουσι διηρημένοι είς δημοκρα

τού μενα μ ικρα κράτη πόλεων, συν τελούσης και της φυσικης 

διαπλάσεως της χώρας, ερίζοντες προς αλλήλους και μη εχον

τες κατ' αρχα.; κοινον σνομα ε{tνικόν. Μόλις απο τού 7 ο" 
αίωνος αρχίζει να γενικεύηται το σνομα 'Έλληνες, μεταδο

θbι εκ της ΦfΗας Τι Φθιώτιδος Άχαίας, εν{}α ητο ή 'Ελλάς, 

το Όμηρικον κράτος τού Άχιλλέως ή δε γενίκευσις αύτη 

φαίνεται οτι εγινε θι<. της πολυσημάντου τότε δελφικης αμφι

κτυονίας, εν Τι είχον ύπεροχήν τινα ΟΙ υΕλληνες φ{)ιωται, 

αφ' ου ή αμφικτυονία, πριν μετατεθΌ είς Δελφούς, είχεν 

'Lδρυθfj παρα τας Πύλας Τι - εκ των εκεί Θερμων πηγων

Θερμοπύλας λεγομένας, ενθα εγίνετο και κατα τους 

επειτα χρόνους η ετέρα σύνοδος των αμφικτυόνων (ήρινα 

πυλαία εν ελφοϊς, δπωρινα πυλαία εν Άν{)ήλη των 

Θερμοπυλών). Έπεκράτησε δε το σνομα υΕλληνες κυρίως 

ενεκα εξωτερικών κινδύνων γενικών, κα-&' ους οι νότ ιo~ 

ήναγκάζοντο να ενθυμη-&ώσιν. οτι είναι ομόφυλοι, ομό

γλωσσοι, ο μό{}ρη σκο ι, Ομοή-&εις . Τότε ηνούντο πάντες οί 

κοινωνούντες της εν τΌ Φθ ιωτικΌ 'Ε λ λ ά δ ι αμφικτιονίας, 

οι UE λ λ η ν ες. Κυριωτάτη τοιαύτη περίστασις ύπηρξαν οι 

Περσικοι πόλεμοι. 'Έκτοτε επεκράτησε να λέγωνται πάντες 

υΕλληνες, διότι και πάντες μετείχον της Άμφικτιονίας. 

υΟταν δ' οΊ επειτα συγγραφείς εφαρμόζωσι το έ{)νικον 

τούτο σνομα καΙ είς παλαιοτέρους χρόνους, κάμνουν άνα

χρονισμόν. 

Άλλα καθ' ον χρόνον ούτως έξειλίσσοντο τα πράγματα 

προς νότον, οΊ βόρειοι, οί Μακεδόνες, συντηρητικον και βρα

δυκίνητον προς τον πολιτισμον στοιχείον Εν τΌ μεσογαίq. 

ανευ χερσαίων συγκοινωνιών χώρq. του, ην δεν διέτεμνεν η 

-&άλασσα, ή κυρία δδος τού παλαιού πολιτ ισμού , ως δ ιέτε

μνε την κάτω Έλλάδα - ακολου-&ούσιν 'ίδιον ε{}νικον και 

πολιτικον βίον. Έν τφ μεταξύ , άπο τού 7 ον αίώνος CigXEtaL 

η θαλασσία εμπορικη μετα τών νοτίων επιμειξία και έξακο-
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λουδεί κατα τον 60ν , οτε εισάγονται τα -δαυμαστα χαλκά 

αγγεία της Τρεμπένιστας. 
Άλλα μεγάλη ε{}νικη ανάνηψις συντελείται μετα τους 

Περσικους πολέμους. σοτοι είχον τότε την σημασίαν τού 
τελευταίου παγκοσμίου πολέμου' γνωρίζομεν δε τίνα αισ{}ή-

ΕΙ". I S.-Ή λα6η .. ου α-ΙΙ .. oU κρα .. i\ρος (πρβλ. εΙ". 11, 12). 

ματ α γεννωσι τοιαύτα γεγονότα είς την ψυχ.ην ομοφύλων 
κυρίως λαων, τους οποίους ω&οϋσι προς κοινοπραγίαν και 
Htνικην ενωσιν. το παράδειγμα των Σέρβων, των Κροατων 

και των Σλοβένων καΙ το παράδειγμα των Σλοβάκων καΙ 

των Τσέχ.ων αρκοϋσι να πείσωσι περΙ τούτου. Δεν είναι 
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λοιπον απορον, ση και οι Μακεδόνες μετα τα Περσικα επε

ζήτησαν να σTα~ωσι παρα τους νικητας ομοφύλους, να μερι

σ&ωσι την δόξαν των, να δείξωσιν στι εΙναι τού αυτού 
α'ίματος. ΚαΙ επειδη ενωσις πολιτικη τότε δεν ητο σύμφω

νος προς το πολιτικον πνεύμα ουδε των νοτίων, δ Άλέ-

ΕΙκ . 14.- ΠλαγΙα δψις .. ης λα6ης .Ικ. 13. 

ξανδρος Α', ο υίος τού Άμύντου εζή τησε να μετάσΧΌ των 

Όλυμπιακων άγώνων ώς κοινης των ομοφύλων -&ρησκευ

τι κης πανηγύρεως. ·Η γέρ{}η τότε η τυπικη ενστασις, ση ο 

Άλέξανδρος δεν εΙναι 'Έλλην, αν και ο <Ηρόδοτος ονομά

ζει αυΤQν « ανδρα Ελληνα Μακεδόνων ϋπαρχον » . cH ενστα

σις σμως εΙχε την σημασίαν, οη δ ·Αλέξανδρος δεν ητο εξ 



32 

εκείνων, o~τινες εφερον το ονο μα "Ελληνες, άφοϋ οι Μα.κε
δόνες άπο Φιλίππου μόνον μετέσχον της άμφικτυονίας, 

ωσtε xatO: τοϋτο ή ενστασις ήτο (υπικως βάσιμος. Άλλ' Ο 
, Αλέξανδρος ήτο διακεκριμένος διπλωμάτης των χρόνων του 
και δεν {}α απεφάσιζε να διατυπό)στl άξίωσιν άπαγορευομέ

νην είς τους βαρβάρους. Δια τούτο 01ιδε1.ς Θρ~ξ διενοή{}η 

ΕΙ". J 5 . -Τάφ. Ι. ΟΙνοχόη χαλκij. Ή λαδή Υνμνος Ιφη60ς κρατων 
τάς ofιρΔς δ"ο λεόντων. 

παρόμοιον πραγμα. πως λοιπον Ο Άλέξανδρος ετόλμησε 
τοιοϋτ:ον διάβημα; <Απλούστατα. CO 'Αλέξανδρος απέβλε
πεν εΙς την ουσίαν, ήτις ελεγεν οτι ήτο ή Μακεδονία ομό
φυλος και ομόγλωσσος. Έπειδη ομως εδει να λυ{}Ό καΙ 
τυπικως το ζήτημα, επεδείχ{}η ή συγγένεια αυτου, ώς 
Άργεάδου εκ τού Όρεσtικοϋ 'Άργους προς τΟ'υς Τημε-
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νίδας τού Πελοποννησιακού 'Άργους, και δ ια να μη προσ

βλη{}(uσιν ούτοι ως μη υΕλληνες, αν ελέγετο ση κατάγονται 

εκ Μακεδονίας, ανετράπη ή ίστορικη ακολου{}ία και ενεφα

νίσ&η ό 'Αλέξανδρος ως υΕλλην, &τε καταγόμενος Εκ τών 

Τημενιδων, ελθόντων ποτε δή-θεν εκ Πελοποννήσου εις την 

Όρεστίδα. Αυτη η νόθος ερ μηνεία - νό{}ος, διότι δέχεται 

ανοδον εκ Πελοποννήσου είς Μακεδονίαν - εγινεν επε ιτα 

ΕΙ" . 16.- '0 έφηβος της λα6ης της οΙνοχόης εΙκ. 15. 

Έστορικη παράδοσις, χωρΙς σμως να εξαλείΨΩ και την αλη{}ijΙ 

ίστορικην εξέλιξιν, ηης επίσης διετηρή{}η. 

Φαίνεται δέ, ση το παράδειγμα τού 'Αλεξάνδρου εμιμή

{}ησαν και οί ύποτελείς δυναστικοι οίκοι των όμοσπόνδων' 
Μακεδονικών κρατειδίων καΙ δια τούτο εχομεν είς την 

Λυγκηστίδα την παράδοσιν, στι εκεί ή δυναστεία κατήγετ() 

Εκ των Βακχιαδων της Κορίν{tου, είς δε ταυς Έγχελείς, ση 

ηλ{}εν Q Κάδμος εκ Θηβων και εξ αύτού δη{}εν κατήγοντ() 

3 
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-οί εκεί βασιλείς. ΤΟ αλη8ες τεκμήριον εν τούτφ περ1. της 
αντι8έτου φοράς της ίστορίας είνε το όνομα των παραλι
-μνίων Βοιων καΙ το αρχα'ίκης πνοης όνομα των Βοιωτων 

σχηματισ8Εν δια της σπανίας ε8νικης καταλήξεως- ωτος 
(πρβλ. Άποδωτος 'ίσως δε καΙ Θεσπρωτός). Άνάλογα πράγ-

.1 

! 

Ί 
ι 

ΕΙ". 17.- Τάφ. ΥΙ. Λαση φιάλης η άρυταΙνης χαλκη. 

llατα δυνάμε8α να φα"τασθωμεν και περ1. πασων ταιν 
Μακεδονικαιν δυναστειων, αϊτι" ες δμως ιισαν ωαγενείς 

παλαιαι και όμόφυλοι προς τους λαού; τω". 
τφ 412 π. Χ. ανέρχεται εις τον 8ρόνο" ό Άρχέλαο;, 

.δραστήριοc, φιλόμουσο; καΙ. προοδευτικο; βασιλεύς, δστι; 
μετέ8εσε τη" πρωτεύουσαν εις Πέλλαν, Εκαλλιέργησε τα; 
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τέχνας καΙ τα γράμματα, καί, το σπουδαιότατον, κατεσκεύα

-σεν δδους εις τα μεσόγεια προς προαγωγην της σuyκoινω

Ύίας, ητις φέρει πλου τον και πολιτισμόν. 

τοιουτον περίπου παραλαμβάνει μετά τινας ταραχώδεις 

δεκαετηρίδας το κράτος δ Φίλιππος, δ πατηρ του Μεγάλου 

Άλεξάνδρου, ο στις, άφου ήσφάλισεν αύτο και ηνωσε βίC;Ι η 

πει-θ-οί και τσι'ς νοτίους 'Έλληνας ως « συμμάχους και ύπηκό

-ους' τού Μακεδονικού κράτους, απεφάσισε να τιμωρήσn τους 

Πέρσας δια την προ 100 και πλέον ετών επιδρομήν των εΙς 

την <Ελλάδα. Τοιαύτην εκδίκησιν μόνον "Ελλην ηδύνατο να 

-συλλάβυ και να πο3ήση. Ό δε Φίλιππος καΙ δ υί-θ-ετήσας το 

-σχέδιόν του διάδοχος Άλέξανδρος δ Μέγας και οί άκολου-

ΕΙ". Ι 8.-Τάφ. Ι!Ι. Λθοντ6πονς χαλκο;; τρΙποδος. 

{}ουντες αύτους Μακεδόνες και ησαν "Ελληνες και εσκέ

πτοντο ως "Ελληνες, παρα τας εκδηλώσεις της πολιτικης 

-έμπα3 είας η της στενης φιλοπατρίας του Δημοσ3ένους. 

Οϋ τε άποικίαι εκ νο τίων Έλλήνων εγιναν εις το εσωτε

,ρικον της Μακεδονίας, οϋτε εξελληνισμος μεσογείων πολυ

πλη-θ-ών λα'ίκών μαζών ητο δυνατός , αν αύται συνέβαινε να 

είναι άλλόφυλοι, μάλιστα τότε, μη ύπαρχόντων τών άναγ

καίων προπαγανδιστικών και μορφωτικών μέσων. Οί Μακε

-δόνες ή σαν "Ελληνες και Ι-θ-αγενείς εν MακεδoνίC;Ι αΙώνας 

.ολους παλαιότερον Τι οί "Ελληνες της νοτίου 'Ελλάδος. 

Έκείνοι οrτινες -θ-έλουσι να ευρωσι την γλώσσαν τών 

.αρχαίων Μακεδόνων, rva πεισ{)-ώσι περΙ της φυλετικης 

<ιυστάσεως αύτών, παραγνωρίζουσι το σπουδαιότερον τεκμή-
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ριον, τεκμήριον ζων καΙ ύπάρχον, και τοϋτο είναι οΙ ί{}αγε

νείς 'Έλληνες Μακεδόνες, των όποίων ή ρίζα εν τη χώρQ. 

ταύτη άνέρχεται είς τας προ Χριστοϋ χιλιετηρίδας, καΙ οΙ 
όποίοι κατα συμπαγείς μάζας πολλαχοϋ, παρα τας σφαγάς, 

ταυς εξοικισμους καΙ τα; άφανίσεις κατα τας μεσαιωνικας. 
περιπετείας τοϋ ε~νoυς ήμων, άναλλοίωτοι ξαν{}οι και ύψη-

..... ...,...-~-_ ... "'.' •.. --.-' --_.Jj 
.. 

. . 
·;οι 

, -1 
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.:.~ .....• _: . ..:.l 
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ΕΙ". 19.-Τάφ. Ι. Χαλκοίίν κράνος κορ,ν{t,ακfις μθt!φης. ΑΙ παρνφαΙ 

f:κοσμοvvτο διά χ(lυσων TaLVLC>V lιποσπασi}ει.σων. 

λόσωμοι, παρέμειναν τουλάχιστον εις τας δρεινας παρυφας 
των πεδιάδων, οπου olιδεις άποικος ηδύνατο ν('χ φ{}ονήση 
1'] ζηλεύση την τύχην των, και είναι τεκμΙ1ρlOν τοσοϋτον 
ισχιιρσν περΙ της φυλετικης των Μακεδόνων συστάσεως εν 
παντΙ ίστορικφ χρόνφ, σσο\' τουλάχιστον τα άρχαlOλογικα 

ευρήματα τοϋ Πάτελι, τοϋ ΆξlOϋ, τοϋ Μπουμπουστιοϋ. 

* * * 
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Άλλ' σμως επειδη η αρχαιολογικη επιστήμη έσυστηματο

"Ποίησε την ασφαλη χρησιμοποίησιν τών αρχαιολογικών 

οευρημάτων, είναι άνάγκη να άποκαλυψ&ώσι πλείονα δι' άνα

-σκαφών και να μελετη&ώσιν ενδελεχώς, άφοϋ συμβαίνει να 

ει". 20. - Τ6.φ. Il Ι. Χαλκο\ίν "ρ6.νος. ΑΙ παρυφαΙ "οσμο\ίνται δΗ). χρυσων ταινιων . 

~ρύπττι η Μακεδονία Τ11ν κλείδα τού προβλήματος της φυλε

τικης συστάσεως σλου τοϋ <Ελληνικού 'Έ&νους. 

Τούτο σμως δεν εΙνε δυνατον να γίντι ανευ αρχαιολογι

κών υπαλλήλων. 

Δια τούτο είνε ε&ν ικον εγκλημα να άποτελΌ όλόκληρος 

ή Μακεδονία καΙ η Θρq.κη μίαν μόνην αρχαιολογικην περι

φέρειαν και ταύτην ανευ εφόρου επι ετη ηδη, κω'}' ον χρό

νον όρίζει ό νόμος εν Κρήττι δύο περιφερείας (πρό τινος 
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χρόνου μάλιστα ησαν τρείς), Εν Πελοποννήσφ δε τρείς. 

Σημειωτέον δέ, δτι 11 μεν παλαια Έλλας είνε εν τοί; 

κυρίοις ήρευνημένη, τα γενικα προβλήματά της είνε λελυ

μένα, αί δε γινόμεναι ε\· αύτη ανασκαφαί, χρησιμεύουσι 

πολλάκις ώς μέσον εκπαιδεύσεως και ασκήσεως και δοξΟ'&η

ρίας νεαρων κατα το πλείστον αρχαιολόγων, σταν δεν αποδί

δωσιν αξιολόγους επιγραφάς, και π({ντοτε i!xouat μάλλον 

η ηττον τοπικήν σημασία", προσαρμόζονται δε συνή&ως 

εις κεκτημένους επιστημονικους κανόνας και καταλήγουσιν. 

σταν είνε εύτυχείς, εις πλουτισμόν τινα των μουσείων μας. 

Άλλ' οίιδέποτε εχουσι τήν κεφαλαιώδη ε&νικήν σημασίανt 
ην εχει τώρα 1<1 ερευνα των προ'ίστορικων και των κλασσι

κων χρόνων εν Μακεδονί!!. Αϊ ανασκαφαι της νοτίου 'Ελλά. 

δος δεν επείγουσι πάντοτε ούδΕ καδυστερεί σπουδαίως 1<} 
επιστήμη, αν αναβληοωσι\" ε\· Φ ή αναβολή της ανασκα

φικης ερεύνης της Μακεδονίας, της 'Ηπείρου και εκ παραλ

λήλου της ΘΡ4κης αποτελεί φανεραν καδυστέρησιν της 

γνώσεως της πρωτογό\'ου ίστορίας του εΟνους 'ιμων όλο

κλήρου ':!αι σημαίνει ασυγχ<όρητον αμέλειαν περί τήν διά

λυαιν του σκότυυς, το όποίον καλύπτει τήν ε{)νολογικην 
και τήν αλλην ίστορίαν των βορείων ελληνικων χωρων. <Η 

νότιος <Ελλας επομένως δύναται να αρκεσ{}η επί τινα χρό

νον εις καλτιν συνη1ρησιν και φύλαξιν και τήν εξ ανάγκης 
επιβαλλομένην περισυλλογήν, εν Φ 11 βόρειος δείται πολλων 

καΙ καλων ερευνητων. 'Ότι του το είνε αληΟές, αποδεικνύει 

ή επιτεινομένη προσοχή πρωτοπόρων τινων ξένων αρχαιο

λόγων προς τα ίστορικα και αρχαιολογικα προβλήματα των 

β ' - Ε"" 'ξ -, <-ορειων χωρων μας .• ινε ι,οιπον ανα ιον του κρατους ημων, 
μόνον αύτο να μή βλέπη καΙ να μή επιλαμβ(ίνηται εκείνου, 

σπερ επρεπε να είνε αποκλειστικον καDηκόν του. 

Πόσον δε μεγάλη είνε 11 προς το καοηκον τουτο αμέλεια 
καΙ αδιαφορία του κράτους των G 1/2 εκατομμυρίων <Ελλή
νων, ην ανωτέρω ωνόμασα εγκλημα, αποδεικνύεται εκ τού
του, στι ό προϋπολογισμος του αρχαιολογικοϋ τμήματος 

του <Υπουργείου της παιδείας παραμένει ό αύτος προς τον 
του κράτους των 21/2 εκατομμυρίων καΙ των συνόρων της 
Μελούνας. Κατ' ούσίαν μάλιστα είνε μικρότερος, ύπολογι

ζομένης της ύπερμέτρου αύξήσεως των δαπανων (ήμερο-
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μισ{)ίων κλπ.), ατινα ύπερβαίνουν εν τΏ αύξήσει τον γεν ι

κον τιμάρι{}μον. Δεν εχω λοιπον δίκαιον καλών την άμέ

λειαν ταύτην εγκλημα; 

Και ομως εχομεν και τμημα ξένων και συνδέσμους τουρι-

στικους και πάντες οί <Έλληνες και χωρις να ανηκωμεν είς 

κρατικας ύπηρεσίας και ιδίους συνδέσμους, περιβαλλόμε{}α 

της σο βαρότητος τον τρίβωνα και συζητοϋμεν άβδηριτικώς 

περι προσελκύσεως ξένων και « βιομηχανίας ξένων ) δια τού 
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\tελγήτρου των ίστορικων καΙ καλλιτεχνικων μνημειων καΙ 
της δλης ίστορικης εμφανίσεως τη; χώρας ήμω,·, εν Φ εις 

το ε{}νικον μουσείον Ά{}ηνιj)ν, εις δ σωρεύονται εν ύπο
γείοις απο δεκατηρίδων άπειρα ευρήματα, ούδεμία αξιόλογος 
εργασία επεκτάσεως, μεταρρυ{}μίσεως καΙ προσ{}ήκης πτε

ρύγων καΙ όρόφων εγένετο απο των χρόνων τοϋ Τρικούπη, 
αί. ύπαιθροι αρχαιότητες δλης τη; 'Ελλάδος καταστρέφονται 
ελλείψει συντηΡΙ1σεως, αΙ άδειαι ανασκαφων εξακολου{}οϋσι 

παρεχόμενα ι αφειδως και τα εκασταχοϋ αρχαιολογικα εύρή
ματα παραμένουσι κατα το πλείστον εν ύπαί{}ρφ 11 στεγά-

'·'=1·· -
'. ; 

., .:, 

:,Α, .... 

ΕΙκ. 22.-Θραύσματα διαφόρων σιδηρών ξιφών. 

ζονται σωρηδΟν εις α\·άξια παραπιΊγματα και απο{}ήκας, 

αντι να είνε αξίως τη; σπουδαιότητό; των καταγεγραμμένα, 
εικονισμένα καΙ εκτε{}ειμέ\'α έντος καλλιμαρμάρων μουσείων. 

Τοιαύτη χατάστασις καταισχύνει το ε{}νος και το κράτος 

μας εις τα ομματα παντος πεπολιτισμένου ξένου, δστις δεν 
αγνοεί πω; ει; την πατρίδα του καΙ εις τας άλλας χώρας 
περιέπουσι τα 'ίστορικα καΙ καλλιτεχνικα μνημεία. 

Και δμω; ούδει; βλέπει τι)ν ρίζαν τοϋ κακοϋ, τον ανε
παρκέστατο\' αρχαιολογικον προϋπολογισμό\'" δταν δ' ΟΙ 
αρχαιολόγοι ζητωσι λογικl)ν αϋξησιν αύroϋ, λαμβάνουσι 
την απάντησιν (να εξεύρητε μόνοι σας χρήματα», σταν δε 
πάλιν εξευρίσκωσι πόρου;, άπορροφι'tlνται ουτοι είς το\' 
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δημόσιον κορβαναν προς αλλας ανάγκα; τού κράτους καΙ 

οϋτω τα πάντα σχεδον καταλείπονται ερμαια της φ-&ορας 

και της παραλύσεως, αφ' ού καΙ το νόμιμον έπιστημονικον 

προσωπικον του αρχαιολογικού κλάδου ήραιώ-&η είς το 

ημισυ σχεδόν, έπειδη OL μισθοΙ αύτού ενεκα της κρατικης 
αδιαφορίας κατηλ-&ον κάτω τών μισ-&ών τών έκπαιδευτικών 

υπαλλήλων, οιιδεις δε διδάκτωρ προσέρχεται να λάβΌ -θέσιν 

δια διαγωνισμου είς κλάδον απαιτοίίντα έπΙ πλέον είδικην 

μόρφωσιν, σταν εΙνε γνωστον οτι μέλλει να ζήση πενόμενος 

J 
, , 2 

ΕΙ" . 23 .-ΣιδηραΤ αΙχμαΙ δορ ά-ι:αιν i1 σαρισσών . 

έν Φ ανευ ούδενος διαγωνισμού, οΜενος προσ-&έroυ κόπου 
Τι αναλώματος, έπιτυγχάνει καλύ τερον μισ{}Ον και ασφαλη 

σειραν προαγωγης είς τον έκπαιδευτ ικον κλάδον. έν με 

λαν{}άνουσιν αί αλλαι μεγάλα ι ανάγκαι και αί στενοχωρίαι 

του κράroυς ημών . Άλλ' ούδεις δύναται να ίσχυρισ&fi, στι 

η αύτη αδιαφορία κρατεί καΙ προ αλλας κρατικας ύπηρε

σίας 11 ση δεν υπάρχουσι δημόσιοι κλάδοι προνομιακώς 

εύνοούμενοι ύπο της πολιτείας. Έπειδη δε οί "Ελληνες 

πολίται, εστω και οί μη δυνατοΙ έξ οίκείας κρίσεως να εχωσι 

γνώμην, είνε σμως πάντες έν&ουσιώδεις λάτρεις τών αρχαιο-
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τήτων, το δε αρχαιολογικον επιστημονικον προσωπικον 
ανταπεκρίDη προς τον επιστημονικον προορισμόν του, 

αφ' o~ αποτελεί τον μόνον επιστημονικον κλάδον τον γνω

στον καΙ τιμώμενον εξω της Έλλάδος εν παραβολi'i προς 

δμοια η ανάλογα επιστημονικα συγκροτήματα τού πεπο

λιτισμένου κόσμου, αίσ8άνομαι εσωτερικην ω{}ησιν καΙ 
κα8ηκον να ε'ίπω, δη αί κυβερνήσεις ταΊν τελευταίων δεκαε

τηρίδων δεν ανταπεκρίDησαν εν τψ ζητήμαη τούτφ προς 

2 

4 

.1 

J _.J 
ΕΙκ. 21.-Ληκύίt,α έξ ύαλομάζης διαφόρων τάφων. 

το πνευμα το κρατουν εν τη Ψυχη τού λαού καΙ προς την 
πλουτολογικτιν αξίαν τών αρχαιοτήτων, πολυ δε δλιγώτερον 
προς τΙlν επιστημονικην αξίαν αυτών. ΤΟ τελευταίον τούτο 

κατα τα αποτl:'λέσματα τουλιίχιστον καταφαίνεται καΙ εκ της 

μικρά; προσοχηc:, 11; ετυχον μέχρι τούδε αί είσηγήσεις τών 
είδικών. Έν Ρωμουνίι;ι, Σερβίι;ι καΙ Βουλγαρίι,ι, ό λόγος τοι
ούτων είδικών, toi1; όποίου; δεν αγνοούμεν οί 'Έλληνες 

επιστήμονες, είσακούεται ώς νόμος, και δια τουτο τα ε8νη 
ταύτα, καΙ ανευ τών αρχαιολογικών {rησαυρών της Έλλάδος, 
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εχουσιν δμως επιστήμην και την προσήκουσαν όργάνωσι,'. 

'Αλλ' αν το κράτος δεν επιληφ{}'Ϊi της γενικης διορ,9ώσεως, 

οΙ Μακεδόνες και οι Θρ~κες βουλευται και οι γερουσιασται 

εχουσι κα-&ηκον να άξιώσωσι δικαίαν κατανομην της κρατι

κης στοργης, ζητοϋντες την ϊδρυσιν τριών τούλάχιστον 

ΕΙ". 25.- Τάφ. νι. ΠηλΙνη πλαΥΥων κα\lημ.ένη έπΙ \ιρόνου . 

άρχαιολογικών περιφερειών δια την Μακεδονίαν και μιας 

δια την ΘΡiκην. 

ΟΙ 'Έφοροι ούτοι τών άρχαιστήτων {}-α άνασκάψωσι και 

καΙ {}α μελετήσωσιν είδικώτερον την χώραν, -δα είδικευ{}-ώσιν 

εν τούτφ καΙ flCt φωτίσωσι καλύτερον καΙ ήμας καΙ το." 

διε1'tνη κόσμον των επιστημόνων περΙ τών ιστορικών της 

προβλημάτων, -δα μεριμνήσωσι περι Ιδρύσεως μουσείων ει.ς 

τας άξιολογωτέρας πόλεις καΙ -δα ελκύσωσι το ρεϋμα τών 
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ερευνητών καΙ τών περιηγητών προς ri1V βόρειον Έλλάδα, 
ητις ύπό τινας επόψεις τώρα το πρώτον, αφ' στου επλάσθη 
Τι ύδρόγειος σφαίρα, ανοίγεται είς τα ομματα του επισΤ11-
μονικοϋ κόσμου. 

Ή μήτηρ γη φυλάττει μετα στοργης είς τους κόλπους 
τα τεκμήρια τών 'ιστορικών τυχών αύτης 'καΙ καν εΙς δεν 
γνωρίζει ακόμη τί ακριβώς {}α διδάξωσιν ήμας τα εύτελη 

άλλως {}ραύσματα τών αγγείων, Ιlrινα κρύπτουσι φωλεαΙ 

ερειπίων αδιατάρακτο ι απο χιλιετηρίδων, λόφοι προελ{}όντες 
εκ Ώϊς επι αίώνας αλλεπαλλήλου καΙ εύχεροϋς καταστροφης 
καΙ ανοικοδομήσεως τών δια κλάδων καΙ καλάμων καΙ 

πηλοϋ καλυβών μικρών κωμιον ητοι συνοικισμών, ώς εΙναι 

πολλαΙ τοϋμπαι πολλαχου της Μακεδονίας καΙ της Θρ~κης, 
π.χ. παρα τον • Αξιον i) την I(oμorινην i) δεξια της έθνικης 
άμαξιτοϋ όδοϋ παρά ri1" προ; τα Σέρβια κεφαλi1ν της γεφύ
ρας του Άλιάκμο"ο;. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Προς τήν ουσίαν της άνωτέρω διαλfξεως εχει στεν'"ν 

σχέσιν Ιδιόχειρος επιστολτl τοϋ γηραιοϋ σοφοϋ της Γερμα

νίας, τοϋ U. νοη WilanlO\vitz - Moellendorf, ην μοι 

-άπέστειλεν ούτος αμα τη λήψει καΙ άναγνώσει των μελετων 

μου «ή Άρχα'ίκή νεκρόπολις τοϋ Τρεμπένιστε παρ α την 

λίμνην της Άχρίδoς~ (Ά ρ χ. Έ φ η μ. 1927 - Β) και «οί 

ΆχαιοΙ και οί Δωριείς εν Μακεδονίψ (Έ λλ η ν ικα τόμο Β), 

,ενl}α κατέσπειρα πολλους όμοίους συλλογισμοι'ς περι τοϋ 

φυλετικοϋ χαρακτηρος των l\'1ακεδόνων. 'Επειδή δε παν 
δ,τι λέγει ό σοφος εκείνος άνήρ, εΙνε άπόσταγμα βα3είας 

Ύ\·ώσεως τοϋ άρχαίου κόσμου και εΙνε ωφέλιμον να γίνηται 

γνωστον εύρύτερον, δια τοϋτο παρα3έτω τήν επιστολτιν 

<ιύτοϋ, εΙ καί, άγ"οων τα οικεία τεκμήρια, δέχομαι μετ' επι

φυλάξεως τήν γνώμην αύτοϋ, δτι ό πατήρ τοϋ Μεγάλου 

Άλεξάνδρου Φίλιππος «εξηλλήνισε» τήν τάξιν των εύγενων 

Μακεδόνων Jld της βίας και δια τοϋ σχολείου. Σχολεία 

βεβαίως χάριν κύκλων μάλλον η Ίμτον εύρέων 3α ύπηρχον 

εν Μακεδονίq. και προ τοϋ Φιλίππου. Πώς 3α εγίνωσκεν 

Q Άρχέλαος τους Ά3ηναίους η άλλους ποιητας και σοφους 

και πως 3α ε3έλγετο ύπ' αύτων, αν J)tO άγράμματος; Άλλα 

·δεν βλέπω τήν βίαν. Έν Ήπείρφ δ' όλιγώτερον. Τον δρον 

«ε ξ ε λλ η ν ι σ μ ο ς» (Hel1enisierung), ώς το δλον περιε
χόμενον της επιστολης δεικνύει, λαμβάνει ό Wilamo
,vitz, εν τη εννοίq. της είσαγωγης μεΜδων ,καΙ τρόπων 
π ο λ ι τ ι σ μ ο ϋ της κυρίως Έλλάδος, εΙς ην πάντες συνει

{}ίσαμεν να ύπάγωμεν μόνους τους νοτίους 'Έλληνας, παρ' 

{)Ις είχεν εκπαιδευ3η ό Φίλιππος. Ίδου t'] επιστολή. 
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C1Iailottcllburg 22 J υlί 1929. 

HoclIgeelIrter Herr College, 

.... Vor allenI ziell en ΠIich die Scblίisse a n, die 
Sie aus dern Funde ίη Trabenischte ziehen, aucll fίir 
die VolksgesclIiclIte. ICll war ίηι wesentlichen Ζυ 

denselben Scll1ίissel1 ge langt, πυΓ dass iclI natίirlich 

ίn dem ArclIaologiscl Ien ηυΓ lerπen kann. Eine Dif
ferenz ίiber die Dorer ist Ζυ lang fίir einen Brief, 
beeintrachtigt (abel") die Hauptsache lIicllt. Gewiss ist 
die Mitte der Balkan1Ialbinsel, a1so das spatere innere 
Makedonien, der alteste Sitz der Hellenen, den wir 
erreichen konnen. ϋber- die Makedonen selbst lI iit te 
man siclI niemals g-estritten, wenn Hesiod den Glau
ben gefunden hiitte, dell er ve rd ient. Bei ihm ist 
Makedon ein Vetter des Hellen, was de r Wal1rlIeit 
ganz entspriclIt. Hellenisiert ist dies Volk oder besser 
sind diese ίαι Lande gebliebenen Stanlme, Ζ υ denen 
auch die Epiroten gellorten, allnlal11ich durch den 
Verkehr und die SclIule. Philippos ΙΙ. IIat die Hel
lenisierung des Adels planΠ1assig l1nd nIit Zwang 
durchgefίihrt. 1ω 1nneren ist, wie es sclIeint, die Hel
lenisierung nie recllt tief gegangen, abel" darin ward 
dUΓchaus kein Gegensatz der Rassegefίi11le j ίn Lako
nien war der Unterschied der Spracl1e nicht viel 
anders. Wenn ωεπ nur elne makedonisclIe 1nschrift 
fande ... . 

ΚαΙ εν μεταφράσει : 

Ιη echter Ergebenheit 

u. ν. Wilamow i tz 

.... c Προ παντός με ελκύουσι τα συμπεράσματα, α::.να 

συνάγετε εκ τού ευρήματος της Τρεμπένιστας, τά τε αλλα 

και τα περΙ της ίστορίας των λαων . Κω' ούσίαν εΙχον κατα· 

λήξει είς τα αύτα πορίσματα, εκτος μόνον οη εν τοίς 

άρχαιολογικοίς ζητήμασι να διδάσκωμαι μόνον δύναμαι. 

Διαφορά τις γνώμης περι των Δωριέων είνε μακροτέρα η 

προς επιστολήν, άλλα δεν επηρεάζει την ούσίαν. Βεβαίως 

το κένιρον τής Βαλκανικης χερσονήσου, ητοι τα μεσόγεια 
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της ϋστερον Μακεδονία;, είνε ή άρχαιοτάτη κατοικία των 

"Ελλήνων, 1']ν δυνάμεθα να εξακριβώσωμεν. Περί αύτων 

των Μακεδόνων ούδεΙς {}α iίριζεν, αν ό "Ησίοδος είχε τύχει 

της πίστεως, {]ς είνε αξιος. Παρ' αύτφ ό Μακεδων εΙνε 

εξάδελφος τού 'Έλληνος, σπερ άνταποκρίνεται πλ11ρως προς 

την άλήθειαν. Ό εξελληνισμος τού λαού τούroυ τΊ μάλλον 

των εν τη χώρq. παραμεινάντων φύλων, είς α άνηκον και οΙ 

Ήπειρωται, εγένετο βα&μηδΟν δια της επικοι\'ωνίας καΙ 

τού σχολείου. Ό Φίλιππος Β ι συνετέλεσε τον εξελληνισμον 

των εύγενω\, άπο σχεδίου και δια της βίας. Είς το εσωτε

ρικόν, ώς φαίνεται, δεν εχώρησε βαΜως ό εξελληνισμός, 

άλλα τούτο ούδαμως σημαίνει, δτι ύπηρχεν άντίDεσίς τις 

φυλετικων αίσ&ημάτων' παραπλησία ητο 1'1 διαφορα της 

γλώσσης εν τη Λακωνίq.. "Α ν εϋρισκέ τις και μίαν μόνην 

μακεδονικην επιγραφήν!» ... 
'Ότι 1'1 Ελλειψις παλαιων επιγραφίίΊν εν l\lακεδονικη δια

λέκτφ η όπωσδήποτε αλλως δεν σημαίνει άπουσίαν τοϋ 

λαού, άνέπτυξα εν ταίς άνωτέρω μνημονευθείσαις μελέταις 

μου. Ούδεις λαος εν τί! πρωτογόνφ καταστάσει καΙ κατα τας 

άρχας τού πολιτισμού του εδ1]λωσε δι' επιγραφισν την 

ϋπαρξίν του. Ό πολιτισμος των Μακεδόνων 1μο όμολο

γουμένως κατώτερος. ΚαΙ οί νότιοι 'Έλληνες δε μόνον συν 

τφ χρόνφ και ούχl πάντες απέκτησαν Τ1'1ν συνή&ειαν να 

γράφωσιν επl λίf}ων, μιμη{}έντες ξένους λαους κεκτημένους 

το α'ίσ&ημα τού ίσroρικου χρόνου, ού χάριν εγραφον επί 

λί&ου, άλλ' ους Ι1Υνόου\' οί ((ποκόσμιοι χερσαίοι Μακεδόνες. 

ΟΙ νόμοι των δεν ησαν γραπroί, ώς ούδέ των Σπαρτιατων. 

'Άλλα βεβαίως εγγραφα 1% εγραφον, άλλα ,'}α 1]σαν 'ίσως 

ταύτα επι φθαρτης ϋλης, οϊα π.χ. 1'1 σανίς, r\n; καΙ παρα 
τοίς Ά&ηναίοις {μο εν πολλί! ΧΡ11σει. ΔΕν tlVE δμως άπί
&ανον να εύρε&Ω καΙ λίDoς τις ενεπίγραφος μακεδονικός, 

δστις είς τους απίσroυς καΙ απισχυριζομένους να δείξη 

φανερα ποίαν γλωσσα\' ώμίλει ό γράφων και είς ποίαν 
l]δύνατο να είνε νοητος άπο τοι!ς προς ους απηυθύνετο 

{}εατας και &ναγνώστας τού λίDoυ. Αί άνασκαφικαΙ ερευναι 

. {}α δείξωσι καΙ τούτο σύμφωνον, πισ.εύω, προ; τα ίστορικά 
καΙ τα μέχρι τοϋδε αρχαlOλογικα τεκμήρια, ατινα EVflOucrtv 
αδιάσειστον την αποδεικτικij" δύναμίν των. 


