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1969

Βεροlαι;

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ή ό:δελφότης c Πελεκάν•

θεωρεΙ

έπιβεβλημένον

έθνικόν της κοθηκον νά άνστυπώση (άπό τά τεύχη

23, '24 καί 25-26,
της «Πελεκάν»), εiς
(στορικα

τών έτών 1963-19�4
σχfjμα βιβλίου,

σημειώματα

τα

του συμπολίτου

22,

τοΟ δελτίου
ένδ αφέροντα

δικηγόρου

κ.

Γεωργίου Χ. Χιονίδη, μεγάλου εύεpγέτου καί φίλου της,
περi τfjς καταγωγfjς των Νεοελλήνων καί τfjς έσφαλμέ
νης θεωρίας τοl) Φαλλμεράυερ, διότι
γάνδα πάντοτε πλαστογραφεί

την

ή

καi πρέπει δ Έλληνισμος νά άμύνεται,
παιτεί γν&σιν τfjς {στορίας του.
Τό Δ. Σ.

σλαβικη προπα

ίστορικΤ)ν

άλήθειαν

πρδ.γμα που

ά

1

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ
Τά σημειώματα, πο

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

άκολουθοuν, άποτελο-ν έκλο ι

κε μένην εκΟεσιν τοu δλου ζητήματος, χωρις έrτιστ11μο
νικάς άξιώσεις.
την βιβλιογραφίαν, δύνατrιι νά εϋρη δ άναγνώστης
εtς τάς σημειώσεις τοϊ\ έξαιρέτου βιβλίου, τcϋ
τοΟ τfjς 'Ιστορίας

τi)ς Φιλοσοφικfjς Σχολfjς

στοτελείου Πανεπιστημίου
λου Βακαλοπούλου,

Θισσσλονίκης

καθηγη
τοί) 'Αρι

κ. Ά ποστό

«'Ιστορία τοΟ Νέου ΈλληνισμοΟ»,

τt 1ος 1ος, Θεσσαλονίκη 1961, σελ.

19 κέ.

Ρ. :ic. Χ.

ΕΤ1•ιιι γ1Ψ1nτi1 ίι Ηεωιιιιι f 1 ;111 J τοίο l'f�ψιινοii Φιιi.Ϊ.ftΕ
�11iί;1::!.1 Ι l•'all'fΓίl}'ei rι11μιι �''Ι•J: /lf τψ ιΊ;τοίιιν οί n1\!lf!_ll
νo1 'Ei.Ι.t\l'f:; fi1•ιιι ι'ί;τιίyιη•ο1...
�Ιι11ων" Β Ιiαί1u;
ό
J.,. 1 Ι ιι;τιιΙJ!.ΙJ\' •ιί;το1•i.ο:. ίι ΧιΊ:rφ, ο Γ!_ΙηγοιyοlJιο:; ;ι i'.ί., ΕΛ ω
ι'ί:τιίντησι ν εl; τύν
rι ι 1• τ iι" ιι;τιι ιrιι τιιτον F:rt nηι�ιο1•ιz iιν
ιιηΞιzF/� 1·ίlον, ιίί ι.ιΊ zιιι :rαι..>ι.ίΛοΞον ίπτοQtΖnν, ι'J ί>:rοίο:;
ιΊi ί γο1• ί•ππ QΩ •' ;τιι!.ΙJ'�ί.i ιιΞF τi11• θFιιψίιιν του zιιί ί•πεστ 1'Jιη 
Ξ ν, ίιτ1 111 1 .ι.Ι. Ι J Ι f : i'ιπιι1· :rί.{01• ιί;τιiyονο1 ',\ι Γω1•ι7>ν z τ.ι.
ι Ιιi ;r zιιi iJ ι ψiιιν τοι; 'Εί.ί.ηνο: ίστο�110Λίιrο11 Κ ....:1ιvιι).
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"Ε-ι.τοη, zιιi i' ;τί f'/.ιιτιΊν zιιί :τ/.Fον ΕΤΙ\ � , !J•Hf ηι;ιιν
;rο/.Ϊ ι( Λιι'ι τιΊ .:Ιμιιμιι ιιi'•τιi, ιl.:τι) "Εί ί.ηνα: ·ι.Ηi ;ένιιι•; ίrιτο
οιzοίς, ι'ί1·i1!.Η :τοίιiγο11: Ζ τ.ί . \ί nzFτtzrιi Οειιιυιιιι ϊινεγεν1·ί1Ωηnιι1• z1ιί ιίi.11• zιιτιι τη1• ί'Ιιιί!.1Πιιι1• τij: Ι'ε!.ψrιν1zij: ·ι.11τοziι:. 1!Ι1Ο 1 'ΙΗ 1 \ aςιηer κ1ι1
tadtmίιller) καl 'γέ1·ιι1·το 1ιίτίιι, f ι Κι!ΙΟΙΙΙ 1'11 ,'!_ΙΙΗ Ϊ) ΠrΙΟιΙ \'f!ι)\' (JΖF.ΤΙΥ.ΙΪ)Ι• ΙΙ()1'0'{!,Ι<ΗΓΙΙ�J\'
τιi11•' 'Λ/
\ιοιιι'1ί'Ι11
\ι�y Ξαν11ί.ιίτο11
ΙΟΙ'
/,ιιzι•()φ•οίΊ, Ί.ντ. Κιοιι11ο:τοι•/ι11• �τ11:τ Κ11οιαziδοιι Πε
rι1111•
ΙttHtl'Ϊ\ Ι 1 ιι�·ο; 1ί.1ίτο11 Χοι•nιινΟο:τοι•ί.οΊ1 i' ϋ.. ι
κιιί
οί••ιιι: 1Ί !.1F111·1' :�η Λ1F Ξιι/\1·1171: το {} 'μιι τίj: �γκιιταnτι.ίσεω;
τι�11• ..:ιιίΙΗυ1· 1 i: riι" 'Εi.ί.ιί/\ιι κιιl ίί'Ιίω:; Fi: τψ ΠFί.ο:τnΥ1·ψΗΙΙ'
.
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λli:z�11 π Ι','!•i\:: :τ1ί.1·rω: i'IFν t ι'!!ιιφι ι'ίζιοi.ο ·ο: εih1zή,
11FiFTI) ί'Ιιιί τι': ·ι.11·Ι1nε1:; τι�ι1• �Ιιιl1ω1• Fi:: τiι1 ::ΊΙrι Fδονίrιν
• κτιΊ:: ιί;ι1'1
rιΊ ; ι.ί.ωκ 1ψε1•01• 6111/ 10','�ιιιφιzόν ϊΙ>Ι'ΙJ!Ηι τ οίi
Ξιινιι/ιηο1•. ( 1tιi τιΊ :iμιηιι1 ηi:•τιΊ, ι;ι:: ;τρό; τι)ν νυμι)ν Ή
ιιιιilιιι::, fΖιrι ιnzο/.ιι\}Ϊ\ Χιιι Ύ!JUlf ιιJ ι'ίνιι/.\ΙtιΖόν ΚΕΙ( uλαιU\'
εi; τιi1· 2ον τό ων τuί• Gι6ίί. ου μου cΊστο(!ία τij; Βε(!uίuς�).
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\ί μfλ:'τιιι ΤΙJ� Φιιι 11 rnτ11υ1ιftηnιιν Ζlψ1ιιι; εi- τήν
nΤΗ'ΙJΙ' f�ψψ'fιιι1• κιιί ;rιιυFιψΙJΙ'fίιιν ι:ψι nιι�1•ιιn• ι/.;τοn;ταnιω
των ί'Ιtιι</ nυιιη• Β 1<11\'ΤΙ1·riι1• n11γγιιrιιι f(Ι)I', ίί'Ιίω:: f %%ί ψJΙιιnτι 
κιiιν κιιί αt'Ι'•� •ιι_�1�τιi11•. Ί�%FΪ1:0 :τοi• �.'.Jf:TFΙ, 1·ιΊ οημfΙύJα�ι
;,
κrιΙ'Fί;:; fil'ιι1 οτι, 01rι1;: :τrιιιfΤΙJ�1ι1nιι1• ηι'Ι11 ποι.1.111 Β\t�ιιντιλtιrtl'To: '%.ιΪ.Ι, οί Βυ�ιι1·τινοί
1•οi.οy111 Ι:τz. ίι Ί';ιfel.. n
αι1 ι" ι_�ιιιιFΪ:: f ίzο1•, κιιτιι zιινο1•ιι /Ιf�'ιι/. 111• ι'.ίyν111ιιν τij:; ,
\;ιόιιιι
ιι1y�ιιιιι1κij: ll'Mω:: ι;1�11ιψ�1·1111 zι_�ιιτοι1: lj .ίft11ozij:
%ιιί αι'ι!Ιf!!ΟΙ' /..z. ο μφι1ο;τοι.1τ11:: Βfι1ι1ίιι: (ιl.:τιΊ του:; Βι1.
-.ιtl'TIΙ'Oi•: ΖιΗi1•1111:: ι(ι<ιΊμι11 ιι 'ι1F1 τιΊ1· τίτ/.()\' ΤΟ� ; Ξ1ί!!zοι1, ..
(·)Frτ1ιί.ιιι:: Ι Η;nαιιι.ίιι: Ι. 1\11/.ιιί'Ιiι τiι::: λΙ1αFΟο\'ίιι::!.! Τό
ί/\1ον κιιί ο Βι1-.ιι1•τ11·ιΊ:: ,:111γι_�ιίιιο:: Κ1ιί.1μ\1γι1: fΙ::; η'ι1• iz.
111nτoi1 τ ij:: :τιίι.fι;ι:; μιι:: ( 1 :11 :1 ιι ' ) fιι'1 το 
κi.11n1111• το�
f:Τι111•f ΪΤιι1 1••� ο ιιl.Ι'Ηοο::: τiι:: . ... {-) rτιιί.ί1ι::" .\ί J.έ=Fι:;
1Εί.i.ιι::. λlιικ /\01•ιιι, ι->ι11.ίι.ιι, ι->FaαιJ.iιι κ.τ.i.
i:;ι:ουν όi]λαόiι
a1•ny1i1:: ι'ίi.ί.ψ i\·1•01111·. 'Ειτία11: 11 Ηfιιοιrι τij:: :\fαzf001•1α:
ΒFιΗi11ν. �tι.ίQrιν Ζιιγόριιν)
nt•y/ffTιιl flf TIJI' Ηι:οο 111' ι
τiι:. 1-)(Ιιι;ιιι: ( Β1111/.yιιι_�11ι:: J ·ι.ιιί οί'τω :τ!_Ιοzί•:ττοιιν ποί.λα
_

'

_

;τ υolt/. ηματιι

Ί�� 1'.ίί.ί.011 F ίνι11 ;τι ί.ιι α11',:ιιτ1Ίοιμο: Ιι ιί�1ο:τιστίιι των
α111'<1Ξrιι11nτιi11•, /\ηi.ιιόlι τιiιν liιογυ ι.ίιrι•JΙ' τiuν ιί γίων, ίhίω:
ίίτι11• οί 0111•ιι;ιιι11nτιιί γιιιίιι0111•, fΙF liι.ίαιν τi1ν ;t!_Ιοιr001κiιν
νά
;) ιιίιiινιι::, illtιιιtf!Jω: l'lr :tt)έ;τει
.ίιιιιιί/\οαιν, !IFT<'ι �
fΪμfil1ι i:τιιι 111.ιικπzοί flf τi1v ;;ιατό οησι1• γfγονότων, πού
nι11•/'Ιtο\•tιιι llf flFTILΙΓ\1(} zι( Ιf 111\'Qflfl'ΙI h1ιJτ1 /\f \' :τρέΠfΙ, ν1ί
Ιι !Ιfyιίι.11 ΙΙιιηnzΗ•τικιίτη:: η ;ωί Ηυησκο} 1ιψία
ι ψ!fΙΟΙ'ijτιι1
τιiη· Η 1<ιιντ1 niJΙ' μονιιzιiιΙ',
\fν fi1·ιι1 a1•1•f:τιiJ:: ό111•rιτο\• νιί. ιJTl)!JΙZltii μία τόσον
τοJ.ιιιιι_�α 1'}fιιψ(rι, Πf!,Ji fzaλrι(j1nμo� Ι'Ιηi.ιιδi1 τij; 'Ε/}.ιιόn::
fτFιί'Ιιι ο Κ. Ποοιr ιψnyiννιιτο:: 1\ F1·11� ''fd}ηv έ:τίοzο;το;
τij:: �ιψίιι; fιJΙ)[Ιfίrιιnιιν κιί:τοιι, .τω:: οί ΣJ.ιί()οι fπετί()f\'ΤΟ
κιιτά στίιrη κιιτι� τij:: χι:Jι_�ιι::, ;τοί ι)νιψιί'"παι ο!ιμfρον 'Ελ

λά;

( «έσθλα6ώθ η»

1ί «€ σ%λu6ιύ3 η»,

«J.ηϊζnμέν11»

κ. τ.λ. ) ,

-7ί'ΙιιΊτι i'1 πFnιγοrιψη τnίϊ ,\ tj Β π1• ΥΥQαrrέω; r.αί δή δταν
,
γί1ηιιι ί'Ιιιί :!
.\ ί.� �fιιι1• zιιί ί1 ihιo: 1'>εν iιro ιιί•τn;ττιι;
ιιιίιιη•:. ί'ΙΙ-1· ιίtizfi ί'Ιιr'ι 1·ιί ;τείπη zιιi πτηtιί;η μό1·11 τιι; τό1111\' το ί.μιι ι
!! ί: Ω ι ι!!ίιι: ....
:1.

Τ.\ ΕΤ< l'IK \ hl.l\IJ�.

1Ι ιιί.ι.ιί. Fηιιίιι ιιπιι1• μFΖ!!Ι ΠΙJ!Ι. tΗΙ\' hιιι τίιν r.ιιταγωγίιν
κιιί TIJI' r.ιιιτίί'Ιιι τι711• ....:ί.ιί/11111·. Τιι Ο.ι.ψ•ιr.rι %Fiμενιι ιί1·αrr έ1111111• κι•!!ίι11;:: τοι'•τοι•:: ιιί: τιί ι)1·ιίμιιτιι ....r.
.:: ι.ιιliψ•οi ·ι:ιιί ίitιΠ(.!ΙΙΙ'

....:1.(((101. Ί 1 ;τοι;ιrη /ΙΙ'Fίιι τω1• γίνετrιι ιί:τi1 τού; 6u::rιντινοί•;
τιιι�

Ιiοιι ιιίι71νο:: μ.Xti.

v

\i.Ι.ιιι πι•1•ί'>έοι•ν αί•τοί·:; μέ

τnί•:

\ΙΊωοι•::. τοi•; () ι;1•1•οι•:: ij %ιιί μi τοί•: ".\ ντιι:, Γέτιι; %. τ.ί..
\;:: (ί'\ιιψfl' nμιιι;:: !�Ι!!IΠ/Ιf\'fL %fίμπ11, f:tl τt\:; ΠΤΕΙ'ί];
;,ψψ'fΙιι: rj :tιL!!F!!!IΙ)Ι'Είιι:; τι7ιν ίι:τοίιιι1• iστι'1!!ι.;ε1• ό Φιιι.'.
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() π 1•, Υ!!ιιιrεί•; το� Ιίοι

μ.ΧQ. ιιir7ινο; _λΙένrι�δ!!ο;

rίι: ίrιτοι.ιιιι:: τιιϊ ο:τοιο11 hιεπι;1ίlιιπrιν μιlνο1• ΙLίοπ:τrισμrι
τιι Ι ηιιίιι ει οτι οί ...:· i.ιιlιφ·οί f/.εψ.ιίτηπιιν τiιν 'Εί.ί.ι.ί/\rι
ι FΚ

ιι \.!! )
() f .ι ηπιιιπτικίι:; σι•γγtιιιιr εύ:; Εί•ι.ίyt�ιο;
( Gu;
ιιίι:11• ί \.11 1, ί'Ιιιισι;ι:ει ΤΪ]Ι' ;τ/.ΙJQO!fOQΪrtl', οτι οί "J\iJαροι
.-) 9 μ.Χρ.).
ι �/.ιι/101)
ιιt Ϊ.ιι/1111· Χrιί τίιν 'Ει.i.ιίl'>ιι ι -,
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1
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:roi
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ί'Ιιιί τιι: F:τιί'Ι!!ομι'ι::
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ιι \.
\ι λrι:

τι711• ....:ϊ.ιίlίων fi;:: τiιν 1Εί.λιi1'>α (.'ί2

-

:τί ΙΙ!."ΗΙ ΟQίιι::, Ι'Ιιιι ί.εηλιισία; τι)ιν Σλιί6ιιιν,

\yιιΩιrι;, 'lωιίννιι; τη; ·εφέιί1·ιιιι έιιι11•1· κιιi ιιί ίπτιψιzοί
11111" τι'ι «llιιί•ιιιιτιι το� 'λyίοι• \φιιιτ!!ίοι•_., ι) Κωνσταντίνο;
ι,,

Ι [ιιοιr ι1οιιγfννιιτο=: Χ.ι1.

1. ο ι \Ι ι. υ.....:: ΤΩ.·

κ1.,ηιε Ω.

·

Κ
1 1 111.1.01 nι• 1 ,•ιιιιιr f ί:; ( nι -τ ϊι:τu τοιι; νεωτερου;.
\ /,111 ι•αψ•όν, �τ Κ ι'lιιιικίδφι, 'Αλ Διομήόην

"λιιιι1·τον,

Ι Ι

-8κ.r1) Ε'znιιν •tμq ιnllηn'jnει 1111• ι(χοίllειιιν τr7ιν 611tιιντ�νr7ιν
κΗμf1•ω1• Ί i'I ω: j:'γ�Ηιψιι1• ;τοJ.Ι.ιΊ. i'Ιιιί τψ• nημιιniιιν
τij::;
• 1�
•
\fν
,')1Ί.
λiΞFω; «'Ει.J.ι:» κ ιτιί τοι:: zι_ιί11•01•.: fΚfi10
ιίnzοι.η0ι7111F 1• 1.f;ποιιFιJι7ι: μ/: τιΊ {} Ίιιι ιι\1τιΊ, hιοτι ιι:τιιιτεi
;τοί.1•1• zι7JLH11' Κιtί ( 1/1/.ΙΙΙγι_ιιιιι ικι'ι:: 'tΙl!_'Ιι:ΤΟfl:ΤΙί::.
\:: ίο'zη ίiιιιιι.: ίι;τ' !iψ11· ίι 1(1· 1.-1ι;ιιηη::, iϊnιι f'γοιιψιι
iji'\11 i'\111 τψ· ι 111ιιιn1ιι1• τι711• γΗιι ιιιιιι ιzι711· το:τιι11'11' 1ίω1• ;.τ i..
ιϊτ1 ί"ιηΪ.ιιi'ΙiJ fi, 111' τιιί•τιι ί'\1ιιιrιil101::; ΩΙjftιιnίιι� "Ι.ιιί ι(\•ΗΓ'Ι\>nντι ι
fi:: i'Ιιιιιrιψιτι <ιί i'Ι1<ψιι11nιιιηr1 τοί• Β1ζιι1•τίοι•, ι'ί1ι• ιί.ιiyιιι::
τiι:: ;;τnzii:: τ•j:: zl111n11ιι1;τo1iιlifr;>:: τω1.•
·'·

ΊΊ

::::ϊ. l•,JHI.

J ι ιιi :tf Ι, Ϊ.01;το1• Ι'r'ι i'I z0ιιψf\,' ίiτι οί ::::1.11/iυι ·ι.ιLΤfΚΙ.ι•' Ι
J•,/./.ψ•ι::
nιι 1· την Ί>11ίi'Ιιι κιιί οrι οί σ11f1FtΙΙΙΟ
Fiνιιι
::::1.1ίliοι 1 '!� Ι, ij ι'ί1τ
· ι Ο�τω::, ϋτι ο\•i'\f;τοτε ;lil]flfιι;ι{}η f
;τ11'\ι_ιrηιη τοι' Τι 11·,
'
:: 1\1'1· Fi1ι• ιι ί'\111•ιιτιΊ1', νrΊ. γί1ο
• ι�1• hf
Ι\ιιί οί ι ι'10 ι(;τι ιψf
.
κτιιί, ί'\ιι'ιτ1 1\1' 1 ι(1•τιι:τοκ!.'ίνιι1·τι11 Fi: τψ• ;τlΗιγμιιπχοr
ητιι .
.\i.ηilf:: f ί 1ι· ι1, ίηι ιί:τι\ τιΊ.:: ιίι1z1ι:: τοί'
Ιίο11 1111711'0::
;τ.Χl1. οί ::::ί.ιί1101 iίι_ιz1nιι1' τιι.: f;τ1ί'Ιι_ιομιί:: τιιιν ?1ι• ιντίον το�ι
Β1.-:ιι1·rίιη1 �ιι i'Ιη τιιί' τ ΙtJ!ΗΙΤιι.: τοι'•τιιι•, ;τοί• ι'ινιιμιί'Cετιι1 nιΊ

!Ιf ι.ιιιν 'Ει.ί.ιί: Τι�' 1\1<ιίνr1ιιν ίιτο ιί:τηnzοί.ημfΊο
• 1• ποί.ί.ιίκι::
!lt τψ• ιί1τ
• ψ ι:ι:τ1nι1• ιt'/.ιιι1• Finlioi.iιιn• ij μέ τιΊ.:: Fnωπ!_)ικι�;
i'\1ιφιίzιι::, ;το/ ιτικιί: ι.ιιί (}υψ1z ι•τ1κιί:::. Τι'ιη οί ..:Ι.ιί/iοι Χιι
•
rι'ιl1zιι1•τn f/E• nf!.'111 tiί'fi'lιl1· fi- Ttjl' 'Εi.ι.ιιi'\ (, ?1.εηί.ιιτο1ν
ΧΙΙΙ ίίl•πιϊ.:111,' ίίπιt iιi'l1'11c11·rιι κιι1 ftιι�;τοντο εi::: ψuyi11· μιiι.ι;
f,Ξ,Fnr!_)ιίnι•fl' fl'Hl'rio1• τι111• :τοί.ι1;τι.η1Ιίι- ()11".:ιι1·τινιΊ; 11τιιrιr1i:::.
' ( )τιι1• ίί11ιιι: ιί Β1<ιιν·1νοί ί111ι11• fΙ"Η/.ι7ι::
ιί.:τ1111zολ�11ιέ1•οι
ti ι(1•ίnz1ψοι ι ί ::::i.ιί/1111 i'\1FT1'jιlll\\
1 ' τι'ι: ΚιιΗzιψέΙ'ιι:; zι;ιοrι:
;;τί ιιijνιι::: i\ κιιί i'rη ( I Ι ΙΟ:: 110: ιιίιuν. κ.τ /..) κιιί fΙ' Ωι-1
νfzF1ιι fΊΙ Η•yι ι' lj ιΊιr ιψιι1ιί1ΙΙ' ΙΙτο.
'

Οί

ιJ.λλuυ

ιιί•rιιχυι(Τιι(!f:: ;τιιί.ί.ιίzι; �.iTET'.!fψ!t\' r�
ε! ! ψ'l Κ t\I' � γχιιτι.ίστιισι \' nΪ.ιι()ι·ι.ών ίf ιιf.ύJV
ιi.ς
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-9τοί·ς €λληνικού; τόπους, δπως έγένετο καί εl.ς τήν περιοχήν
μfτιι Ξ υ (-)ειτσαλονίκης Βεροία;, ώς λέγει δ Καμενιάτης

\ι_ιιιγουliίη:,,).
Κιηrί. ιτυνf :τειcιν, δέ ν εΙναι δυνατόν νά γράφηται, έφ'
ίiιΗΙ\' μιί; ; νhιιιψέQΕΙ i] ύ.Ι.t]{}εια, οτι δtν ύ;τijρξαν παροδιΥ.αί
� :τιί'\!_Ιιψrιι 1j κιιί iγκιιτιιιττιίσει; UJι_ησμένου clρι{}μοϋ Σi.άδων,
\εν εΙ1·ιιι ίiμω:: ω.ηίΗ:; πίσιι:::. ϋτι οι �λάϋοι έzυριάρχησαν
ιινDQωποί.ιιyικr7ι; ε1:; τnν 'Ελλάδα διότι ot 2.λάϋοι clφομοιώ
ι

ilηιτιι1• ί•:τί, τών Έi.ί.nνων.

6. Τ.\ Α;\ -ΡΩ ΠΟ.\ΟΓΙΚΑ

ΕΔΟΜΕΝΑ

Τό iίf!!ίειιγον καί τό c'.ίτοπον της ,')εωρίας τοϋ Φαλλμε
ι_Ηίιiε ι_ι ε1ναι Οtι οίiτος ε1.πε, πω; δψ)εν-οϋτε σταγών
zιιi!ιιι_ιοί• κrιί ύ.με ιγοί•; 'Ει.ί.ηνικοu α'ίμι.ιτο; τρέχει εί.; τaς
rr ι.i ιΗι:; τοί• Χι_ιιστιανικο\ι πi.11 ι•ιτμοί• τη; σημεριyης 'Ελλά
ί'Ιιι:::, ιττη!!ιz{}εi; ε1; uιταιrΤ\ r.είμενα τών Βυζαντινών Χρό1•ω1• Τιι ιτυμπf!,Ιιίιτμπτu εΤναι αtt{}αίρετα. διότι δεν εlναι
F:τ111η11ιονικι71; €:τιη:ιε:ττόν, νιi. κατασκευά ωμεν clv{}ρωπολο•ικιί; {}εωι_ιίιι;, ιττηι_ιι";όμενοι, οχι έ:τί τϋιν δεδομένων τη;
ι'(νί!1_1ιιι:τοί.ο ,·ι:ι.iι:: f.:τιιττi�ιιη;, (πού ε1ναι ·ι.α{}αρώ; {}ετικi] καt
Ιlιιnι·�ετιιι Fi:: τi1ν ;τι.ιψιηΊ!!ησιν, f(.1ΕtιΙ'α\', ;τειραματι;ι.ήν ά1•ιίi.ι•ιτιν κ.τ ί.. Ι, ι'J.ί.ιί. (:τί τι7ιν άμφισϋητουμένων φι).ολογι
zι711• κfψf 1•ων η έ:τί τι7JΙ• hι•σε'Ξηyήτων συyή{)ως καί άμ.
<[Ιιt(iητοιιμfνψ; Fτ ι ψολογι α; ξένων τοπωνυμίων, ώς t:tρeξε,
Υ.ιιτιί το 1 !Ι-11 ο Ya mcr τοϋ δ:τοίου αίέσφαλμέναι πολλάκις
? ιιμψ·Fίπι ιίνετριι:τηrιαν ί•:τό των 'Ελfήvων έρευvητών καί
χιιι_ιίω; ί•πiι τοίi
Ζα:ιι {}ηνοίi καί τοίί
Γεωργακά,
,

'ΙΙ f'!_1r1•vπ και ή μελέn1 των γνωρισμάτων της έλλη
νικης φ ί.η; εtναι γεγονος πολύ μεταγενέστερον της {}εω
ι_ιίιι� τοίi Φαλλμε ιη.ί ϋερ zαί συνεπώ; ό Γερμανός tστορικος
ί'\j;ν Fiνιιι δυνατΩν, νά έχρησιμοποίησε τό. δεδομένα της άν
Η!,Ιι•ι:τιιλογία;, hιά τi1ν στ{1ριξιν της {}εωρίας του.
,

'ΙΙ επιστήμη σήμερον-έφ' δσον δtν κα{}οδηγείται ώtο

-10:τολιτικιί: κα\ ; 1!νικιιηικιί- nχο:τφι1τητιις δlzFτ αι στηριζο
ι ι Η'ΙJ f;τί τι7ι1• ι'ί1·1Ι�1111;τι1ίιιγικι711' hfbοιι�\'ιιη• ;ιιιι τι7η• διbαγμιί
l(ΩutiiΊ 'Καί
ι ••Ι' τiι: ίnτο�ιίιι:. ιiτι ί'\�1· Ϊ•ϊιιοz•ι ι'ί:το} ι'•τω:
«ι l.ιι F ι '·1 i ι:» <JΨΙ.ι°J. (\ ιiτι, fΪ;;: τιΊ :τ1\11ωμιι το\• z1101•1111 ιιί φιι
ίf. ικιιί ; .;ιιι fl Ξιιιι Υιι\ i'ιιιιnτιιι•uJ1nFι: Fίznν ι;ι: nι•νi:τΗα\'
τιί:; ιί1·i111111 0/.ιιyικΗ: ι'ίι.ί.ιιί.ιι :τιc 111.ίιιfι.: \\•τiι FΙΙ' ιιι 11 ιl.i.i1' llfιιι. 'Ε� iϊ.ί./.οι•, εί1•ιιι �ωί.ον κιιί ιίπιιοιih�zτ 11•. νιι ομιι. ι7ψfν
;τfι_ιί rij: ιι /) li ιι ι•/ ij: ( «ιί�ιίιι.:» Κ Τ / 1 (ίτιι1• f t� Το cιί• τι1'
(π Ζ
Υ.11cίτο.: κιιτιΗΧfΪ ,;/.ίιίlο.: ιrι•Ι.ι7ιν κιιι «ί•:το ιι ιιί.ι711
'([1·ωιιi1·ιιι Jlι1i.1nίιιι, l'ΙΙJσnίιι, '.\yyi.iα, Γιιί.ί.ία �f�1lJ1ιι,

�

;

;

Βο111.yιr�1ίιι κ.τ.J. 1.
] 1 Ι(tΗί τιι�τιι 1!ιί ;ι:οιιnψο;τοι 1'1nιι1 κιι\ τιί ιll'1!ι1ιι�:το/.ογ1χιί
ι fi'ιιψfΙ'ιι, hιι'ι νιί ι/.;τοi'ι•ιzίJij ιΊ:τωnίΊt'ι;τοΤF, iίτι iι :'Τ [ΗlJnιιτιι:
. .f1Ft1tίι•f11 ί1•ιιι ιl.1•f1Ίιιιιιz1Ί κιιί ί•:τrρlJοίι,ή.
il 111�1111 το� ΦιιίΙ
JT �117ιτο.:, ;τοί• :111•11τψιιιτιι:το11 1nε καi �ϊυιιnιιιο:τυ111nε1•
. γίιι:, FΪΙ'Ιιι ίι ':\ :γi.ο;
f,11rι•zι71.: τι'ι (\fi'ιι•ιι{νιι τij.: ιιΙ'Ωιιω:τοιο
ΊΊ1υmb. εi.:
μίrιν
ι'ιμιιίιιν
τnιι
ιιιί.ι'ιί.ψ κιιηιι:ιιτiι.:
1 1!Ι1 ;11. :τοi !ΙΗΗf �ιιωίlιι r'ίμiσω: σz Μ1• f1� ΤΙ)\Ι Ηληνικiιν
Ζιιι ;;ωzί.11111\ι11111f κιιί τrΊ 1 !Ι.J.\ u:τιΊ τιΊν φ \οιιyοίιμην. 'Ο
".\γyιο.: 1\1ι1•νιιτiι: έ.ΞΗrιrfι fli/.π. nri.. 1ί -ι
τij:: ι'ί1•ι11τέ
ιιιιι !Ι�τιιιr��ιίntιιι: Ι τrι ί'ι 1Ίιψέ1·ιι riι; r'ί1·1!!_1111:τιιι.ο {Ιιι- nιιμπ
ΙΗιί1·111ν, 1Ϊτι «ιι Ι(ί1'fτ111 πzrί'ι11' 1• 111( 1·ιί μiιν ι'ίιι ψ1rι1• οί �λιilJιιι
ΚΙΙ\'f\'11 ιιι•σικιΊ nψιιίί'ιι: %ιι;τιιιιι ιιι•πιziι διrιΙ.ογιΊ ί>rι E(ll'f
11f. Tfrοιο1• ηιιί:τιιΙ', ι;)rιπ nτό r(1•ιιzιί τιιψ1ι :τ1ί1•ι11 μιΊνο κε ίΙ'ΙΙ
τιί ι'ίτοιιrι nτ1.ίi1 ιιzι11• ι(��κtτι'ι Yf ιιr'ι 1·11 1Ίωτψ1 ιιίluί11', δσα εί
zιι1•r !ΙF111ι τοι•: κι•ιιίrιιιzο τιΊ 1•τιi:τ10 0)η
. l'ικιΊ στοιπίο:.. 'Η
ΤΙ.ι)\'
nzετιziι f(.1fl11'ΙI (!ΤIΙυΙ�ΗΙΙI Κ\Ι�ιίιο:; Fi:; Tijl' fΙΕΪέΤΙ]Ι'
%�Η11•ίω1• τ•7ιν ιlυz1ιίrι11· Ί•,1.ι(
. 11•1111'. f ,. σzi (lfl μ� Τιi κριι1•ία
τr7ιν n1111ftΙΙ1'17ιν Ί•,ι) 1'1\'1•11• κιιί .....:λιί/11111•.
Τι'ι h�i'ιoμi 1·ιι μiί:: hιίΊr ίnκο uν οτι τri 'ΖQrινία η7ιν
άρE7.0lll' μεγάλα;
zιιίιιι1• 'J•,/) t'jl'!IJ\' Κrιί τι711' ίιΙJ!ΙfΟΙ 1'1711• δf \1
hιιιιι 01111: ο\:η /)ικιιιο/οyιιίί1• τiιν Πrιι11Jίrιν τιιίί ιf>ιι/J.μι:QιiiiEQ.
'\i.ιιi κιψίω; rιί f'ρευνcιι �νύ; "Εί.ι.ιινο;
flJfttνητoϋ.
τοϋ '\t,1η ' . Ποι1}.ια1·υϋ1 }\1•οιξ11ν νέα; όδοi.1; tl; τό ζήτημα
•
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αύτό.
7.
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Tn l!JGl, τό 1966 καl τό 1968 έκυκλοφόρησε Υ.αί εl.ς
τiι '' Ί�.ωi"Ιιι r να ιολύ Ε \'i"l ιαψέρον δι6J.ίον τοϋ "Έλληνος άν
ίl!_Ιιιιιοι.όyου 'λρη :-\ Πn1•λιω·ο-. '
Π. έγε� ε!.ς
riι'' 'Ιια!_Ιtrιν ιιιι έσ:τούhασεν εl; την 'Ελλάδα, εί; τά; 'Ηνω
μέ,•ιι:: 11 ολιτε ι α ; zαι Ε\1 συνεzείQ. εί; τήν Ρωσσίαν. At l
!!Η'\'ιιι τniί Il. uναιτέ ρnντ αι κυρίως εl; ζητήματα τΤjς γενι
ιij:; ιlν{)ψl)ποί.ογια;, d./.λα ;ιαί της χώρα; μας, είδι;.:ώτερον.
Ei:;; τι πλαίσια, λοιπόν, τών μελετών του δ

"Ελλην

ιl,•{)!!ωπnλόγn; Ε'γραψε τό έξαίρετον δι6λίον ( ρωσσιστί) c:Ή
ιψ1FλFL•ση τώv 'Ελλήνων - Έθvογεvετικ-ή ερευνα>, το
ο:τοiον J ;,ο J>ι-;"ισιτοι zα{) η γητrιί τοϋ Πανεπιστημίου κ.τ.λ.
t'z!_Ιινιιν (το l!JGl), ώς i'.ίριστnν ;.:αί τοιουτοτρόπως έψηφίr
σΟ11 ίι ιτυγγραψύ- διδ ιίκτωρ τij; διολογίας τοϋ Πανεπι
nτημίnι• τη:; :\Ιόιτzιι- χαι ήδη εlναι κα-θηγητή;.
Και Fi:; τiι\• 'Ελί.ιίδιι εzρί{}η εuμενώς τό ciνωτέρω 6ι
Ι1ί ιον. Ούτω :; 11 Έλ/η νικη ιJ.,{)ρωπολογή έταιρεία άπένεψε
Ι :!Α.1%21 ει- τον κ. Π. εlδικόν 6ραδείον, διά τ-ήν bη

τι zii μfλέτην του ( 6λπ. καί uρθρον τοϋ Γιώργου Θεοτοκιi,
τi1ν έψημερίδα c:Βήμα>, τής 26.5.63).
Τό 6ι6i.ίον του μετέφρασεν εlς τά έλληνικά δ 'ίδιος δ
ή
σιιγγραφεί-ς, διά νά μη ύπάρχουν λά-8-η. 'ΑποτελείταL
η _ιώτ η Ε'zδοσι; άπό 160 σελίδας, 8ου σχήματος και συνο
hε�'•Ηαι ιl.ιο πλήθος πινάκων, έΥτός καί έκτΟς κειμένου, φω
6ι
τογ ι� αφιώ ν, χαρτών και πλουσίαν 6ι6λιογραφίαν καί
δ
fi ί.ιογρ α q-ιχιι ; ύποσημειώσεις. Παρατηρώ σχετικώς, δτι
ΤΙ χρησιμοποιεί ε\7.εριί,; τiιν έλληνικ-ήν, ρωσσικήν, άγγλο
σιι�ωνικ11ν. γερμανικήν, γαλλικήν κ.τ.λ. 6ι6λιογραφtαν. Δυ
στιιzι7ι; δέ v δημοσιεύεται πίναξ λέξεων καί δέν χρησιμο
ποιείτα� πιiσα ή 6ι6λιογραφία.
Διά την συναγωγΤjν τών συμπερασμάτων 'tO\J δ σvγ-

�·i::

-12γραψflΙC fστηρίχ{}η zιιρίως flC τάς προσωπικά; μrλέτι:ι;
τοιι. 'Εξι]τuΜ ί'! ι ιλαί'Ι ι'1 . ο ΓΙ. τιi d1•Dρωπολογικά hεhομένα
Υ.ιtί χαtΗ1Κt1)QΙ<ΗΙ v.ι! τιί1ν 'Ελ/ ι'1νων ποί• ΧrιτnιΥ.οίiν εl:: τήν
τιί δι άφορα
�ο/iιετιΥ.ι'ιν "Ενωσιν, ι/J.Ι.ιι πιιιι�ρzιι1•ωι ιi:τό
ί'ΙιιψειJΙσματα τij:: 'Ε.ί.ί.ι.ίί'!ος, κιψίω- δi: ιlπό τι'ιν Β "Ελ/.ι.ίδα.

Τ.\ ΓΕ

'J

Κ \ .../r 1 1 1 El'.\�:VI Τ

Τ Ί'

'11 μεyuλη α;ια τοίi ει:ιγου τοίi Ποιιι.ιιινοίi είνcιι, δτι
ηί1ν
γι1•ε τω cιιΊ ,'%[ΙΙCΙι; τιίη· ι1νθt�ω:τοi.ογικίίη• δεi'Ιιψενων
cιψ ιιι 1•ιίι1• 'l�i.i ι'ινων, πρό;. τα τοιιιuτα τιίι1• ι ιρyrχίω 1• 'Ε/..
λ1'1νων Υ.αί τιΪJΙ' 'ϊίtιyαίwν �ιιιί σ\Ιγzρόνων Σί ιι/)ιιιν
Τοιοι�τοτρό:τω:: ;}.{, γχεται 11 θεωρία τοi1 Φιιλλμεριίίιι:,!!
·ι.ιιί ι!:τοi'ΙΗzνίΙFΤω, ιιτι ί'!i:11 Flνπι ι!/.η{}ιΊ;. ί'! ιότι {•:τι.ίQχfl βε6 ι � ίω; μία μικρι'ι U.νD !_! ωπο/. ιι γ ι κi 1 i;τίδριισι; τιίι ν �Ι.ι16ιιη• f:ti
κ ιι ι
-r α ρ ο μ ο ί ιι
τιίιν ' Ελλ 1Ίνων, ι1 Ι Ι ιι ύ Cf ί cι τ ιι τ α ι
τ ιϊι " 'F, Ι ι. ή "υι ,, i ;τ ί τ ιίJ " � λ α ι; ω ν
\ι.J.ιι ί δού
τί

γιιιιψfι υ ιι ιο- ύ σι�yγραφείι;, ε1; τιι Γενιιιι συμπερuσμα.
τα τοιι»
«. . . Οί
cι ίιγyρο νοι "Εί.ληνεc Flναι
dπιίγο1•οι τίίJν ιlρ 
zιιίων J.ιι<ΪJΙ', ίΟU ιtφψιιίωCΙU\' Ti\I' f /. J.ην ιΥ Ι J γί.UΙCΙCΙ<ι Κω TOV
f /) ψ•ι zn :τnJ.ι τισμιί. .
Κι1ί (1\1\ΙfΖί::.ε ι. «. . . ί Β }.ι ηοι Υ.ιιί
ιιί �λι.ίβοι τij:: \Ιιιzεί'Ιυνια::, ίi:τω; %ιιί οί " Ει . ι . ηνε;, ε!ναι
cιτiιν :τ/.ειοψιιιrίιι τοι•:: ιlπιίγονοι ιιί'ιτrίzθο1•0:: :τ/.ηΠι•cιμοίι .

'.\λJ.oti πιί/.11• γριιψfι ο Π ουί.ιω'<ί:::, δτι : Tu ιlρχuιολο
γικιι, ίστοι.ιικιί, fθνογι1uιrιzιλ κιι\ γJωσσολογικιί στοιzriιι
bfίy1•oυ1', ΟΤΙ, 6ιισικιί. ύ:τιψf.fl
σιινέzFLα 0101' ΠU/ ιτιcιμο
δi.ων ηίιν q·υλών καi λuώ1', :τοι zατοiΥησα\' στό χώρο τij;
'F,)}.ιίδο:;, σ' δλοι ις τιιί•:; Υ.ι ιι nού;»

Ί Ι μrγι.ίλη άξία τij:; μFΪ.έτης τοϋ κ Π. εΤναι, δτι α Uτ η
cιτηρίtεται Fπί �ΠΙ στη ι ι ον ικιΪJν hιί'Ιομέ νων, οτι οίίτο; έσ:τού
ί'Ιιισεν εi; τi11• 'λ1•ιιτοι ιιν κιιι εtς τ η ν �ί•σιν κπί οUτω; Uπο
ψεύγει ηΊν μονόπλειψον Et1fUVαΙ'. 'ΑΥόμη πει.ιισσότερογ,
οτι τό άνωτερω 6 ι6λ ί ον τοϋ 'Έ/./ IJ"O; συγγρuι iω; �πεισε

-13zαί τούς �λά6ους �ΠιιJτήμονας, διά τaς ύπερ6ολc.ίς τijς {}εω
ρία; τοϋ Φαλλμερι.ίί•ερ
- U tπαναλιίl\ω λοιπόν, δτι OL ι fΟέλλ11νες δεν είναι
.
�i.u(joι zαι ϋτι ι1ί fΠΙ�ΟΟΙlαι το\ιtrl)ν zατa τον �1εσαίω
\'ΙL ij zrιι του; VfltJT� tΙΟ1Ιζ /Ι OVOtt:; bι \' ΠQOEZUi.fΙJUV τήν ά/.
λοίωnι ν τι71\' zατοίzων τη- 'Ελλιiί'�ο:; ?νώ άντι3έτω- οίίτοι
ίη<nτηnω• τiιν zrι/ ην i.ϊιΟψισιν τοϋ 'F)ληνοzοωτιανισμοϋ.
.

.

.

J

Ά νωτέρω ε!κονιζε ·σι τό νεόδμητον κnριον το\J οικο
τροφείου Θηλέων «ΠΕΛΕΚΑΝ».

Τόποι, <<ΠΥΡΣΟΣ» Βέροια

ραχ.
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