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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

βΗ «θρακολογία»,* μέ τήν πρόοδο πού σημείωσε κατά την τελευταία 
Ιδίως δεκαετία, έχει νά παρουσιάσει σήμερα μιά πλούσια βιβλιογραφία. Ω 
στόσο σέ όλη τή βιβλιογραφική της Ιστορία, Από τούς πρώτους έρευνητές της 
(W. Tomaschek, A, Dumont, G. Seure) ώς τούς σύγχρονους θρακολό
γους, τύ πρόβλημα του έξελληνισμου δέν προσείλκυσε τύ ένδιαφέρον τους καί 
θίγεται έλάχιστες μόνο φορές καί έντελώς εύκαιριακά. Ούτε ό C. Jirefiek 
μέ τόν καθορισμό τής περίφημης γλωσσικής όροθετικής γραμμής τής Βαλκα
νικής ούτε άργότερα οί ’Ιταλοί έπιστήμονες μέ τήν ύποδειγματική έρευνα 
των σχέσεων άνάμεσα στούς "Ελληνες άποίκους τής ’Ιταλίας καί τούς ντό
πιους άποτέλεσαν, όπως θά περίμενε κανείς, κίνητρο γιά νά στραφεί ή θρα- 
κολογική έρευνα πρός αύτη τήν κατεύθυνση. Μόνο τδ *72 στδ Α' Διεθνές 
Θρακολογικό Συνέδριο ό Βούλγαρος γλωσσολόγος VI. Georgiev τόνισε τήν 
άνάγκη τής έρευνας του έλληνικου άποικισμου, των έλληνοθρακικών σχέσεων 
καί των έλληνικών έπιδράσεων, χωρίς 6μως νά τεθεί καί πάλι πρόβλημα 
έξελληνισμου, πού ήταν Αποτέλεσμα αύτών των σχέσεων καί έπιδράσεων.

ΤΗταν εύλογο νά περιμένει κανείς μιά σχετική έρευνα άπδ τούς Βουλγά
ρους θρακολόγους, πού τά τελευταία χρόνια έχουν πλουτίσει τή βιβλιογρα
φία μέ πλήθος άπό Αξιόλογες μελέτες. *Η βουλγαρική όμως έπιστήμη, 
Αφού Ασχολήθηκε γιά λίγο μέ τδ θέμα τής ρωμαϊκής παρουσίας στή Θρά
κη, Αφιέρωσε 6λη τήν έρευνητική της δραστηριότητα σέ ποικίλα ίστορικοαρ- 
χαιολογικά θέματα καί δέν τήν Απασχόλησε καθόλου τό πρόβλημα του έξελ- 
ληνισμου. Κι αύτό, γιατί γιά τούς Βουλγάρους έπιστήμονες ό έξελληνισμδς 
τής Θράκης ήταν ένα Ασήμαντο Ιστορικό φαινόμενο, χωρίς Αξιόλογη γεωγρα
φική καί κοινωνική έκταση. ΟΙ Ρουμάνοι πάλι έπιστήμονες, άν καί Ασχολή
θηκαν Αρκετά μέ τίς σχέσεις άνάμεσα στούς "Ελληνες άποίκους τής Μ. Σκυ- 
θίας (σημ. Δοβρουτσας) καί τούς ντόπιους, δέν έδειξαν ένδιαφέρον γιά τό

* Γίνεται χρήση είσαγωγικ&ν, γιατί υπάρχει διαφωνία άνάμεσα στούς έπιστήμονες 
σχετικά μέ τδν καινούργιο αύτδν £ρο καί τό περιεχόμενό του, βλ. Pulpudeva 2(1976) 
400. Β. Papoulia, Altthrakien als historische Einheit, BS 18(1977), 2, 333-361 
[— Pulpudeva 2(1976)350-366]· τής Γόισς, Zur einer Abgrenzung der Thrakologie, 
Akte d a  III. IThK (ύπό δημοσίευση). Βλ. έπίσης Γ. Μηαχαλάκη, «Θρακολογία», Βο
ρειοελλαδικά 1(1980)6-7.
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θέμα του έξελληνισμοϋ, ίσω ς γιατί αύτός είχε περιορισμένη έκταση στη·/ περί' 
οχή έκείνη. Τέλος, άπό τούς Έ λληνες καί Τούρκους έπιστή μονές, πού έχουν 
στη διάθεσή τους γιά άρχαιολογική έρευνα σημαντικό μέρος της αρχαίας 
Θράκης, τό πρόβλημα τοΰ έξελληνισμοϋ πέρασε έντελώς άπαρατηρητο. Έ τσ ι, 
είναι φανερό ότι στις θρακολογικές έρευνες υπήρχε ένα σημαντικό κενό, πού 
στη·/ κάλυψή του άκριβώς έπιθυμοΰμε να συμβάλουμε μέ την έργασία αυτή.

Τό ένδιαφέρον, τόσο τοΰ Ε λβετού καθηγητή μου κ. Ρ . D ucrey, πού 
μοΰ υπέδειξε την έργασία, ίσ ο  καί τύ δικό μου, τύ κίνησε κυρίως ή σπουδαιό- 
τητα τοΰ θέματος. Γιατί είναι άλήθεια ότι ό έξελληνισμός τής Θράκης* απο
τελεί βασικό Ιστορικό πρόβλημα, πού ή διερεύνησή του, καθώς διαφωτίζει 
τΙς ποικίλες σχέσεις (πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές, θρησκευτικές καί 
γλω σσικές) άνάμεσα στους Έ λληνες καί Θράκες, θά βοηθήσει στην καλύτε
ρη καί βαθύτερη κατανόηση τής πολιτικής καί πολιτιστικής Ιστορίας τής 
χώρας. Έ να  άλλο σοβαρό κίνητρο γιά  τήν έρευνά μας στάθηκε ή έπικαιρό- 
τητα τοΰ θέματος. Τώρα τελευταία ή «θρακολογία» άρχισε να προκαλεΐ όλο- 
ένα καί περισσότερο τό διεθνές έπιστημονικό ένδιαφέρον. Έ τσ ι ή έρευνα τοδ 
έξελληνισμοϋ τής Θράκης έγινε έπιτακτική.

Για την καλύτερη καί σαφέστερη παρουσίαση των πορισμάτων τής £ρευ- 
νάς μας θεωρήθηκε σκόπιμο να προταχθεί ένα εισαγωγικό μέρος καί να δι
αιρεθεί ή υπόλοιπη έργασία σέ δυό μέρη. Στό εισαγωγικό μέρος δίνονται ό- 
ρισμένα γενικά στοιχεία γιά  τούς Θράκες καί τη χώρα τους, καθώς καί γιά  
τούς άγώνες των Ελλήνω ν άποίκων έναντίον των Θρακών. Στό πρώτο μέρος 
διερευνοΰνται σέ όκτώ κεφάλαια οί καθοριστικοί παράγοντες καί ή διαδικα
σία τοΰ έξελληνισμοϋ άπό την έποχή τής ίδρυσης των έλληνικών αποικιών 
ώς τό τέλος τής ρωμαϊκής άρχαιότητας. Κρίθηκε άπαραίτητο νά γίνει χωρι
στά λόγος γιά  τούς παράγοντες αυτούς, γιατί διαφορετικά ύπήρχε κίνδυνος 
νά έπαναληφθοΰν συχνά τά ίδια πράγματα, έφόσον οι ίδιοι σχεδόν παράγον
τες είχαν καθοριστική σημασία γιά  όλες τις μορφές, μέ τις όποιες έκδηλώ- 
νεται ό έξελληνισμός. Στό δεύτερο μέρος τής έργασίας, πού περιλαμβάνει 
τέσσερα κεφάλαια, διερευνοΰνται οί βασικές μορφές έκδήλωσης τοΰ έξελλη- 
νισμοΰ* δηλαδή ό Θρησκευτικός καί ό γλωσσικός έξελληνισμός, καθώς καί ή 
διάδοση των έλληνικων θεσμών καί τής τέχνης στή Θράκη. Ειδικότερα ή ( -

•  *Ας σημειωθεί έδώ δτι στήν έργασία μας άποφΰγαμε σκόπιμα τόν τίτ>ο «Ό  έξελ- 
ληνισμός των Θρακών», γιατί στήν περίπτωση αυτή θά έπρεπε Αναγκαστικά νά συμπερι- ) 
λάβουμε καί τούς Θράκες πού ζοΰσαν Εξω άπό τά όρια τής χώρας τους (στήν 'Ελλάδα, Μ. 
’Ασία, Αίγυπτο κ.λ.π.). Τό πρόβλημα όμως αυτό μάς Απασχολεί έκτενώς σέ ειδική με
λέτη πού Ετοιμάζουμε μέ τίτλο « Ό  έξελληνισμός καί έκρ ωμαΐσμός των Θρακών τής δια· -1 
σποράς».
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ρευνά μας άποσκοπει στόν καθορισμό της γεωγραφικής, κοινωνικής καί χρο
νικής έκτασης ίλών των μορφών έκδήλωσης του έξελληνισμου. Ά πό μεθο
δολογική πάλι άποψη, Ιδιαίτερη βαρύτητα δώσαμε στη στατιστική έρευνα, 
μέ την πρόθεση νά τεκμηριώσουμε τό φαινόμενο τού έξελληνισμου μέ μαθη
ματικά στοιχεία. Γενικά ή έρευνά μας στηρίζεται στις φιλολογικές, νομισμα
τικές καί κυρίως έπιγραφικές πηγές, καθώς καί στά άνασκαφικά δεδομένα. 
*Η έλλειψη ένός Corpus έπιγραφών όλόκληρης τής Θράκης δυσκόλεψε πο
λύ τήν έρευνα, γιατί πολλές δημοσιεύσεις έπιγραφών είναι σκόρπιες σέ διά
φορα περιοδικά. Κι άν δέν υπήρχε τό Corpus έλληνικών έπιγραφών τής 
Βουλγαρίας, πού έξέδωσε ό G. Mihailov, ή έπιγραφική μας έρευνα θά πα
ρουσίαζε άφάνταστες δυσκολίες, Ιδιαίτερα γιά τις έπιγραφές έκείνες πού 
είναι δημοσιευμένες σέ άπρόσιτα παλιά βουλγαρικά περιοδικά.

Γιά τή συγκέντρωση τού ύλικού είχα τήν εύκαιρία νά έργαστώ συστη
ματικά στις έλβετικές καί γαλλικές βιβλιοθήκες ( ιδίως τής Βέρνης, Γενεύης, 
Λωζάνης καί Λυών), κατά τήν τριετή παραμονή μου στό έξωτερικό ως ύπό- 
τροφος τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών τήν πρώτη χρονιά καί τής Fon- 
dation Lagonico τού Πανεπιστημίου τής Λωζάνης τις άλλες δυό χρονιές. 
*Η ένημέρωσή μου όμως, στή βουλγαρική τουλάχιστον βιβλιογραφία, θά ή
ταν έλλιπης, άν δέν είχα έπισκεφτεί άρκετές φορές τή Βουλγαρία, όπου έρ- 
γάστηκα στις έκεί βιβλιοθήκες. ’Ιδιαίτερα έπωφελής ήταν ή παραμονή μου 
όλόκληρο τό μήνα Αύγουστο τού *74 στή Σόφια, μέ τήν εύκαιρία τής συμ
μετοχής μου στό σεμινάριο βουλγαρικής γλώσσας, ιστορίας καί φιλολογίας. 
Καί πάλι 8μως δέ θά είχα έξαντλήσει τή βουλγαρική βιβλιογραφία, άν ό κα- 
θηγητής μου κ. Ρ. Ducrey δέ μού έξασφάλιζε άπό τή Βουλγαρική ’Ακαδη
μία ’Επιστημών μικροφίλμς άπό δυσεύρετες βουλγαρικές μελέτες. Τέλος, πρέ
πει νά σημειωθεί 6τι στην έκπόνηση τής διατριβής σημαντικά μέ διευκόλυνε 
ή προεργασία μου (άπό τό ’67) στην Ιστορική, τοπογραφική καί έπιγραφική 
έρευνα τού έλληνικού τμήματος τής άρχαίας Θράκης.* Έ τσ ι, δταν μού ύπο- 
δείχτηκε τό θέμα άπό τόν κ. Ρ. Ducrey, είχα ήδη συγκεντρωμένο 8λο τό 
υλικό γιά τό τμήμα αύτό τής άρχαίας Θράκης, καθώς καί τή σχετική βι
βλιογραφία γιά όλόκληρη τήν άρχαία Θράκη.

Αίσθάνομαι τήν άνάγκη νά έκφράσω τις θερμότατες εύχαριστίες μου 
στούς καθηγητές τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Ίωαννίνων 
γιά τήν έγκριση τής διδακτορικής αύτής διατριβής. Επιθυμώ έπίσης νά

* Καρπός τής πάλιότερης αύτής έρευνας ήταν ό έντοπισμός άρκετών θέσεων άρχαίων 
οικισμών, καθώς καί ή άνεύρεση στή σερραΐκή ύπαιθρο πολλών άνέκδοτων έπιγραφών, πού 
τΙς είχα συγκεντρώσει στό Μπεζεστένι Σερρών, πριν άκόμη αύτό μετατραπεί σέ Αρχαιο
λογικό Μουσείο.
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έκφράσω κι άπό τή θέση αύτή τή βαθύτατη εύγνωμοσύνη μου στόν καθηγητή 
κ. Ζ αχ. Τσιρπανλή γιά  τη συγκινητική συμπαράσταση, τη συνεχή ένθάρρυν- 
ση, τήν καθοδήγηση καί τήν άμέριστη έπιστημονική του βοήθεια" είχε τήν 
καλοσύνη νά παρακολουθήσει μέ άδιάπτωτο ένδιαφέρον τήν έργασία σέ βλα 
τα  στάδιά της, νά προβεΐ σέ πολύ έποικοδομητικές υποδείξεις καί παρατηρή-*. 
σεις καί νά μέ βοηθήσει στήν έπίλυση διαφόρων μεθοδολογικών προβλημά
των. Θά ήθελα άκόμη νά άπευθύνω τις έγκάρδιες ευχαριστίες μου στην κα- 
θηγήτρια κ. Αίλα Μαραγκού γιά  τήν ήθική συμπαράσταση καί τήν πολύτιμη 
έπιστημονική της βοήθεια σέ άρκετά κεφάλαια της έργασίας καί ιδιαίτερα; 
σέ αυτό πού άναφέρεται στήν τέχνη. ’Ιδιαίτερες έπίσης εύχαριστίες χρω
στώ στόν καθηγητή κ. Ρ. Ducrey γιά  τήν πολύμορφη βοήθειά του, καθώς 
καί για  τις χρήσιμες γνώσεις πού άποκόμιαα άπύ τά  μαθήματα καί τά σεμι
νάριά του τά σχετικά μέ τήν άρχαία Θράκη καί Δακία.

Ό φείλω  άκόμη νά εύχαριστήσω θερμά τούς έξης καθηγητές: τόν είσηγητή 
κ. Χρ. Πελεκίδη πού στα τέλη τοΰ ’77 άνέλαβε μέ προθυμία νά διαβάσει τήν 
έργασία μου καί μοΰ έκαμε χρήσιμες υποδείξεις καί παρατηρήσεις τόσο στύ 
σύνολό της όσο καί σέ έπιμέρους σημεία της" τόν κ. Μ ιχ. Σακελλαρίου πού 
άπύ τά τέλη τοΰ ’75 έδειξε ένδιαφέρον γιά  τήν έργασία μου, διάβασε δυύ άπύ 
τά πρώτα κεφάλαια καί μοΰ έκαμε όρισμένες υποδείξεις' τόν κ. Στεφ. Παπαδό- 
πουλο γιά τή συμπαράσταση καί τις χρήσιμες παρατηρήσεις του' καί τούς κ.κ. 
Ά ν τ . Ζώη, Ά ν τ . Θαβώρη καί Εύάγγ. Χρυσό πού μέ τις ύποδείξεις τους μέ 
βοήθησαν νά βελτιώσω τή γενική μορφή καί λεπτομέρειες της έργασίας. Τ έ
λος, θά ήθελα νά ευχαριστήσω τήν κ . καί τόν κ. Ά θ . ’Αλτιντζή πού κατέβαλαν 
κάθε δυνατή προσπάθεια γιά  τήν έπιμελημένη έκδοση τοΰ βιβλίου. *

Θεσσαλονίκη, ’Ιούνιος 1980

I
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A* ΟΙ Θ ΡΑΚ ΕΣ ΚΑΙ Η ΓΛΩ ΣΣΑ ΤΟΥΣ

ΟΙ Θράκες1 ήταν πολυπληθής ίνδοευρωπαϊκός λαός, χωρισμένος σέ πολ
λές αύτόνομες φυλές μέ Ιδιαίτερα έθνικά όνόματα1. Στά προϊστορικά χρόνια 
είχαν έπεχταθεϊ στο μεγαλύτερο μέρος τής Χερσονήσου τοδ Αίμου: άπό τά  
παράλια του Εύξείνου Πόντου καί Προποντίδος ώς τις άχτές τής \\δ ρ ια -  
τιχής χι από τό Δούναβη ώς τόν Πηνειό ποταμό*, Θράκες ίποικοι είχαν κα- 
τεβεΐ έπίσης ώς τή Ν Ε λλάδα χι έγκαταστάθηκαν στήν Εύβοια» τή Βοιω
τία» τή Φωκίδα και τήν \\ττική *' ένώ άλλοι ίποιχοι είχαν καταλάβει διάφο
ρα νησιά του Αίγαίου, όπως τή Θάσο1, τή Σαμοθράκη·» τή Λήμνο* καί τή 
Νάξο·. Τέλος, όρισμένες θραχιχές φυλές (ot ΒιΟυνοί, ΜυσοΙ χαί Φρύγες) εί
χαν μεταναστεύσει (γύρω στά 2400 καί 1200 π .Χ .) στή Μ* *Ασία χι έγκα- 
τχστάθηκαν στίς χώρες, πού άπό αύτούς όνομάστηχαν Αντίστοιχα Βιθυνία, 
Μυσία καί Φρυγία1, * 10

1. Τό όνομα προήλθε άπό παλιότερο τύπο ·θράσι*»ς μέ Αποσιώπηση τοΟ σ άνάμεοα 
οέ φωνήεντα: ·Θρόσι*#ς>Θρ«ίιχ·ς>θράκες, βλ, Ε. 00frA«mm#r, Thrake, RE  VI A 
(1936)398-394, iY. Άνΰφώιη, Ή  γλώσσα τής Θράκης, Άυτιχάρισμα στόυ Καθηγητή 
Ν* i7, \4τύριώτη, Θεσσαλονίκη 1976, 213,

2. Βλ. IV, Tomascktk, Dio alton Thrakor, I, 1-111,
3. Βλ. IV. Tomaschfk, δ.π.
4. JF, / / , υ. Gdrtring*n$ Do Qraocorum fabulls ad Thraoos pertinentlbus quao- 

stionos criticao, Borolini 1886, 7-34. S t . Casson, Macedonia, Thrace and Illyria, 
Oxford 1926, 102-110. ΛΛ B, Saktllariou. La migration grecquo on Ionlo, Athene* 
1938,198,283-285' τοΟ Mwi»# Thracos ot Pdlosges on Grtoo vors la fin dol'dpoquo 
mycdnlonno, dAi* dts / / / ,  JThK  (ύπό δημοσίευση). / .  lVi#in#r, Dio Thrakor. Stu· 
dion tu  oinom versunkonon Volk dos Balknnruumos, Stuttgart 1963, 19 καί σημ,
10, 62 χέ. E. Kirsttn, Dio frilhgeschichUichon Boiiohungon awiichon Thrakorn und 
Qriochon im Lichto dor Historiechon Oeographio, Akt$ dts / / / .  IThK .

5. ν/σνχ. στή λ. «Ήδωνίς».
6. 7/ρα*λ. /7οft. Περί πολ., άποσπ. 21. Μριστοτ. ΣοιμοΟρ. πολιτεία, άποσπ, 171 

(στό Σχολ. Vt*oJU. 7 \ μ5. I, 917).
7. Άοηληπ. 7*pay«A. άποσπ. 18 [ «  FGrH  12].
8. diod. V, 50.
9. Πρβ. ,//eod. I, 28, III, 90, 2. VII, 20, 2. 73. 75, 2, 0ου*. IV, 75, 2. Εευοφ. 

Έλλην. Ill, 2, 1-2, ‘Ανάβ. VI, 4, 1. Γτρα0. VII, 8, 2. 10,13, XII, 8, 8, 8, 3, XIV, 
C 572. C 528. *dpp. ‘Ανάβ. I, 29, 5. Εύφορ* άποσπ. 15 καί 30. EiVr, Παρεκβ. είς Διον, 
822* 798. Πρβ. Α/.Β. SaktUariou, 6.π., 434, όπου καί ή σχετική βιβλιογραφία (γιά τή 
μετανάστευση τών Φρυγ&ν). Ο. Vitucoi* II Regno di Blttnla, Roma 1958, paiilm.
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Πριν δεχτούν τή βαθμιαία έπίδοαση του έλληνικοΰ πολιτισμού, οί Θρά
κες θεωρούσαν ώς πιο άξιοπρεπή επαγγέλματα τον πόλεμο, τή ληστεία χαί 
την πειρατεία1. ’Ασχολούνταν όμως και αέ τή γεω ργία, τήν κτηνοτροφία, τό 
κυνήγι και κυρίως μέ τή μεταλλουργία*. Γενικά φημίζονταν ώς ικανότατοι 
πολεμιστές και ιδιαίτερα ώς έπιδέξιοι πελταστές4 καί άριστοί ιππείς4. Οί 
άρχαΐοι συγγραφείς συχνά έγκωμιάζουν τή γενναιότητα καί τήν πολεμική τους 
πείρα*. Τά έπιθετικά όπλα πού χρησιμοποιούσαν οί πεζοί καί οί ιππείς ήταν 
τό ακόντιο·, το μικρό έγχειρίδιοτ, τό ξίφος* (φάσγατοτ*. ρομφαία1*), ή μά- 
χαιρα** (άαπη“ , σκάχ,ιιη1*), ό πέλεκυς14 καί τό ρόπαλο {σχύχαλαν)1*. Ά π ό  τά  
άμυντικά τους πάλι όπλα είναι γνωστή ή περίφημη θρακική πάίτη·*, έλαφριά 
μηνοειδής άσπίδα, πού είχε είσαχθεϊ καί στδν έλληνικό στρατό άπό τόν Ίφ ι- 
κράτηιτ. Στις μάχες συνηθισμένη τακτική τους ήταν ή αιφνιδιαστική καί πολύ 
όρμητική έπίθεση πού άποσκοποΰσε στό νά καταπτοήσει τό ήθικό των άντι- 
πάλων1*. Ά π ό  άποψη σχηματισμού, στήν έπίθεση χρησιμοποιούσαν τήν έμβο- 
λοειδή παράταξη1*. Ή  θρακική φυλή πάλι των Τριβαλλών χώριζε τό στρατό 1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 * 17 18 19

1. Ήρού. Π, 167, 1. V, 6, 2. Πρβ. ΞβΡΟψ. 'Ελλ. III, 2, 8. Άνάβ. I, 9. VII, 5,13 κέ.
2. Βλ. J . Κ. Σάμο όρη, Ιστορική γεωγραφία τής ’Ανατολικής Μακεδονίας κατά τήν 

άρχαιότητ», Θεσσαλονίκη 1976, 61, 66-67 τοΰ idtoo, ’Αρχαίο κάστρο καί μεταλλουργείο 
σιδήρου κοντά στό σημερινά χωριό ’Ορεινή Σερρών, Μαχ*όοπχά 19(1979)268-250.

3. Γιά τους Θράκες πελταστές βλ. J. G. Btst. Thracian Peltasts and their 
Influence on Greek Warfare, Groningen 1969.

6. Ό μ. Ίλ. K 4SR. Ξ 229. ’Ο*, ι 69-50. £ΐφο». 'Εκάβη, 1089. Αρρ. Άνάβ. I, 
18, 3. Π, 7, 8.

5. Πρβ. £ ή σ ·  ’Εκάβη, 1065-67. Άφοτοφ. Άχαρν. 158-166. Li ο. XLV, 80.
6. Ήροδ. VII, 75, 1. Πρβ. τούς Άγριάνες Ακοντιστές στό στρατό τοΰ Μ. ’Αλεξάν

δρου: Άρρ. Άνάβ. I, 14, 1.
7. Ήροό. VH. 75. 1.
8. Ό μ. Ίλ. X 808.
9. Ό μ. Ίλ. X 577. Ήσνχ. στή λ.
10. Ήσνχ. στή λ.
11. θονμ. Π, 96, 2. 98, 4. ΥΠ, 27,1. Πρβ. .4. Μ. Smodgrm*·, Anns and Armour 

of the Greeks, London 1967, pi. 50, όπου εΙκάνα μάχαιρας.
12. Ήσνχ. στή λ. Κλημ. 'Αλσξ. Στρωμ. I, ρ. 307.
13. Ήσνχ. στή λ. Φωτ. Βιβλιοθ. στή λ.
14. Πολνό. ’Ονομ. I, 149.
15. Ξενορ. Άνάβ. VII, 4, 15.
16 Ήροό. Μ Ι, 75, 1. Εύρα. Άλχ. 498. 501. ’Ρήσος, 305. 848. Πλατ. Πρωταγ. 

350α. Ξαοφ. Άπομν. III, 9, 2. Άρρ. Τέχνη τακτική, XVI, 6.
17. Βλ. J. G. Beet. δ.π., 88-89, 97.
18. Πρβ. τούς θννοός πού φημίζονταν γιά τις νυχτερινές έφόδαυς τους: Ξβνοφ. Άνάβ.

Μ Ι, 2, 22. 4, 1*.
19. \4ρρ. Τέχνη τακτική, XVI, 6.
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της σέ τέσσερις φάλαγγες1. Σύμφωνα μέ τη μαρτυρία του Τακίτου, οί Θρά
κες συνήθιζαν νά τραγουδούν και νά χορεύουν στα χαρακώματά τους2. Τέλος, 
τούς αιχμαλώτους πολέμου είτε τούς σκότωναν, άδιάκριτα άπύ τύ φύλο τους, 
είτε τούς πουλούσαν ώς δούλους3. 'Όταν πάλι πολιορκούνταν κι έβλεπαν δτι 
δεν υπήρχε έλπίδα σωτηρίας, έσφαζαν τά γυναικόπαιδα γιά νά μην αιχμαλω
τιστούν κι έπειτα επιχειρούσαν ορμητική έξοδο1.

Ά πύ τις πληροφορίες πού διέσωσαν οί άρχαΐες πηγές σχετικά μέ τά 
κυριότερα ήθη καί έθιμά τους, είναι γνωστό δτι στούς Θράκες έπικρατοΰσε 
ή πολυγαμία5, καθώς και το έθιμο νά άγοράζουν τις γυναίκες άπύ τούς γονείς®.

' Επίσης συνήθιζαν νά σφάζουν στον τάφο τού άντρα την πιύ άγαπημένη του 
γυναίκα καί νά τη θάβουν μαζί του7. Συχνά, κατά την ταφή νεκρών, έκαναν 
ιπποδρομίες κι άλλους άγώνες8. Πολύ γνωστό είναι άκόμη το θρακικύ έθι
μο της στίξης τού σώματός τους®, καθώς καί της διατήρησης κόμης στήν ά
κρη τού κεφαλιού τους10. Συνήθιζαν άκόμη νά πουλούν τά παιδιά τους ώς δού
λους11 καί μάλιστα συχνά μέ άντάλλαγμα λίγο άλάτι12. ’Αγαπούσαν τήν οινο
ποσία καί φημίζονταν γιά τήν άκρατοποσία τους13. Επίσης έπιναν ένα ποτο 
πού τύ κατασκεύαζαν άπύ κριθάρι14 κι έκαναν χρήση ένύς είδους ναρκωτικού15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 *

1. Στοβ. Άνθολ. II, 40: «Τριβαλλοί τέτταρας φάλαγγας έν ταΐς μάχαις ποιούνται, 
τήν πρώτην των άσθενών, τήν έχομένην των κρατίστων, τήν τρίτην των Ιππέων, τελευ
τά ία ν τήν των γυναικών, αί αύτούς εις φυγήν τρεπομένους κωλύουσι βλαοφημουσαι».— Γιά 
περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά μέ τή θρακική πολεμική τέχνη βλ. Ch. Danov, Zum 
Kriegswesen der alten Thrakern w&hrend der Periode der Milit&rdemokratie, SC 3 
(1960)39-47. A. Fol, Trakijskoto voenno izkustvo, Sofija 1969.

2. Tacit. Ann. IV, 46.
3. Πρβ. Ξενοφ. ·Ανάβ. VII, 3, 48. 4, 2. 6.
4. Στραβ. I ll, 23.
5. Ενριπ. Άνδρομ. 215-217. Ξενοφ. Άνάβ. VII, 3, 31 .9Ηραχλ. Περί πολιτ., άποσπ. 

28. Μενανδ. στ ου Στραβ. VII, C 297. Εύσταθ. Παρεκβ. είς Διον. 140.
6. Ήροδ. V, 6, 1. Ξενοφ. Άνάβ. VII, 2, 38.
7. 9Ηροδ. V, 5. Πρβ. καί τούς Γέτες πού έσφαζαν στύν τάφο του άντρα δλες τις 

γυναίκες του: Στραβ. VII, C 297.
8. 'Ηροδ. V, 8. Ξενοφ. Έλλ. III, 2, 5.
9. 'Ηροδ. V, 6, 2. 'Ησνχ. στή λ. «Ίστριανά μέτωπα». *Αρτεμ. Όνειροκρ. I, 9. *Α· 

θψ. VI, 231ο. XII, 524. Πλουτ. Ή θ. XII.
10. 'Ομ. *Ιλ. Β 533. Πολυδ. Όνομ. II, 28. Θεοχρ. XIV, 46. Εύστ. Παρεκβ. είς 

Διον. 520.
11. 'Ηροδ. V, 6, 1.
12. Βλ. πιύ κάτω, σ. 135.
13. Θεοπ. στύν Άθην. X, 442. 534 β. Πανσαν. IX, 30, 5. All. Ποικ. ίστ. III, 15.
14. 'Ελλαδ. στύν Άθην. X, 447 γ. Σχολ. είς 'Αηολλ. 'Ροδ. II, 946. All. Ποικ. Ιστ. 

III, 14. Εύστ. Παρεκβ. είς Διον. 803.
, 15. Ψευδο-Πλουτ. Περί ποτ., III, Έβρος 3.
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.V

"Έτρωγαν πολύ τό σκόρδο1 κι όρισμένες φυλές άπέφευγαν τήν κρεατοφαγία 
καί ζουσαν μόνο μέ γαλακτοκομικά καί φυτικά προϊόντα*. Τέλος, έτρεφαν 
Ιδιαίτερη άγάπη πρός τή μουσική* καί τό χορό. Περίφημοι ήταν οί πολεμικοί 
χοροί τους4, όπως ό λεγόμενος χο)χφοισμός*.

Ε πειδή  στή χώρα τους ό χειμώνας, μέ τΙς συχνές χιονοπτώσεις καί τις 
παγωνιές, ήταν πολύ βαρύς4, οι Θράκες φορούσαν κι άνάλογα βαριά καί χον
τρά μάλλινα ρούχα, όπως ήταν οΐ μακριοί χιτώνες {βασσάηαιΥ  καί τά πανω
φόρια (ζειρα/)·. Στό κεφάλι τους φορούσαν τις δερμάτινες άκωπεκ/όες· καί 
στα πόδια τους τις έμβάδρς1*, πού τις κατασκεύαζαν άπύ έλαφίσιο δέρμα11. Τό 
καλοκαίρι φορούσαν πιό έλαφρά ρούχα φτιαγμένα άπό λινάρι καί καννάβι1*.

Σχετικά μέ τή γλώσσα των Θρακών1* οί γνώσεις μας είναι πολύ έλλιπεΐς. 
Τό μόνο βέβαιο είναι ότι άνηκε στήν ίνδοευρωπαίκή γλωσσική οικογένεια (ό- 
μάδα-satem ) καί ήταν συγγενική μέ τήν έλληνική14. Δυστυχώς οι Θράκες, 
λαός πολεμικός κι άγροτικός, φαίνεται ότι, πριν άρχίσουν νά έςελληνίζονται, 
δέν έτρεφαν συμπάθεια πρός τά γράμματα1·. Γι' αυτό δέν άφησαν κανένα 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. *<4ριστοφ. Άχαρν. 156 χί. Ή σνχ. στή λ.
2. Ά9η>. IV, 131. Στραβ. V ii, C296.
3. Πρβ. Ρήσος, 924-926. Σχραβ. I, 471. Πολνό. ’Ονομ. IV, 51. ΆΟη*.

XIV, 636.
4. Πρβ. Ξ&οφ. Άνάβ. VI, 1, 5 κέ.
5. Πολνό. 'Ονομ. IV, 100.
6. Πρβ. 'Αριστοφ. Άχαρν. 136-139. έενοφ. Άνάβ. VII, 4, 3.
7. Ή σνχ  στή λ.
8. Ήροό VII, 75, 1. Ξ$τοφ. Άνάβ. VII, 4, 4. Άρποχρ. στή λ. «ζειραί». Πολνό. 

’Ονομ. ν Π , 60. Πρβ. καί παράσταση άττικου έρυθρόμορφου άγγείσυ (5ου π.Χ. αί.), πού 
βρέθηκε στή Γέ>α τής Σικελίας καί άπεικονίζει Θράκες μέ ζειρές καί άλωπεκίδες: X. 
Τσούττα, Άπεικόνισις Θρακών είς fv άγγεϊσν, θραχιχά 1(1928)26-29.

9. Ήροό. VII, 75, 1, Ξενοφ. Άνάβ. VII, 4, 4. Πρβ. X  Τσούετο, ό.π., 27-2Η.
10. Πολνό. 'Ονομ. II, 65. Ή σνχ· στή λ.
11. Ήροό. νΠ , 75, 1.
12. Ήροό. IV, 74, 1. Ή σνχ. στή λ.
13. Σημειώνουμε έδω τά τπΛ βασικά μόνο Ιργα, βπου μπορεί κανείς νά βρει καί τήν 

υπόλοιπη σχετική βιβλιογραφία: IV. Tomasehok, Die alten Th raker, II, 1-6S. II 2, 
1-100. X-*V. Άηοστολίόη, Περί τής γλώσσης των Θρακών, θρωαχά 3(1932)181-235. 
4(1933)71-112. D. DeUchcw, Die thr&kische Sprachreste, Wien 1957. VI. Georgicv, 
Trakijskijat ezik, Sofija 1957* του ίδιον, Trakite i tehnijat e2ik, Sofija 1977. /. Jlua- 
su, Li mb a Traco-Dacilor, Bucure$ti 1967s. /. Duridanov, Ezik&t na Trakite, Sofija 
1976.— Στή Θρακική γλώσσα άναφέρεται καί ό καθηγητής κ. Άντ. Θαβώρης σέ άνέκβοτο 
βιβλίο του, πού είχε τήν καλοσύνη νά θέσει στή διάθεσή μου.

14. Επίσης ήταν συγγενική μέ τήν πελασγική, βλ. J /. Β. Sakellariou, Peuptes 
pr4hell6niques d'origine indo-europeenne, Athfenes 1977, 291.

15. Πρβ. i7oAvair. VII, 22: «...άνόητοι καί άλογοι». AM. Ποικ. (στ. VUI, 16 [«  *Ar-
όροτίων, 36]: μηδένα έπίστασθαι γράμματα, άλλά καί ένόμιζον αίσχιστον είναι... χρή-
σθαι γράμμασιν».
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κείμενο σε συνεχή λόγο, πού θά έπέτρεπε τή μελέτη του τυπικού, του φθογγο- 
λογικοΰ καί τής σύνταξης τής γλώσσας τους. Σήμερα άπό τή θρακική γλώσσα 
είναι γνωστές μερικές μόνο μεμονωμένες λέξεις (γλώσσες), πού μάς διέ
σωσαν άρχαϊοι Έλληνες λεξικογράφοι, 6πως π.χ. βόλινθος, βρντος, βρννχός, 
γέινον, δίζα, ζαλμός, ζετραία, ζει?Α, δλξις, σιρός κ.ά1. Επίσης είναι γνω
στά άρκετά άνθρωπωνύμια, θεωνύμια, φυλωνύμια καί τοπωνύμια μέ έλλη- 
νικές όμως καταλήξεις* 2. Τέλος, σώθηκαν μερικές θρακικές έπιγραφές γραμ
μένες μέ τό έλληνικο άλφάβητο3 * *. *Η πιό γνωστή άπό αύτές είναι ή περίφημη 
έπιγραφή στο χρυσό δαχτυλίδι του Ezerovo (5ου π.Χ. αίώνα), πού ή άνά- 
γνωση καί ή έρμηνεία της προκάλεσαν πολλές συζητήσεις άνάμεσα στούς 
γλωσσολόγους. "Αλλη θρακική έπιγραφή (6ου π.Χ. αίώνα), γραμμένη σε 
πέτρινη πλάκα, βρέθηκε στύ K ulm eir καί μιά τρίτη, γραμμένη επίσης σέ 
χρυσό δαχτυλίδι, βρέθηκε στο Duvanlij. Ακόμη, θρακικές πρέπει νά είναι 
καί οί μικρές έπιγραφές τής Σαμοθράκης.

t. Βλ. ΤΓ. Tomaschek, ο.π., ΙΓ, 1-22. ί. Dnridanov, ο.π., 20-24. VI. Georgiev, 
ο.π, 11-18.

2. Βλ. πιύ κάτω, passim.
3. Βλ. Κ.-Μ. 9ΑποστολΙόη, Μερί της γλώσσης των Θρακών, Θρακικά 3(1932)

197-233. Ν. 9Ανδριώτη, Ή  γλώσσα τη, Θράκης, 214-215. V I Georgiev, Trakite, 105-
151. /. Duridanov, ο.π., 86-92.



F  ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

1. Τά δρια

*Ός τή ρωμαϊκή έποχή, τά  βόρεια, άνατολικά καί νότια όρια της Θράκης 
παρέμειναν άμετάβλητα σέ όλο τό μήκος τους. Τ ά όρια αότά, πού ήταν γεωγρα
φικά, έθνολογικά καί πολιτικά1, πρός Β  όρίζονταν άπό τό Δούναβη1 3, πρός 
Α  ά7τό τόν Ευξεινο Πόντο, τό Θρακικό Βόσπορο, τήν Προποντίδα καί τόν 
'Ελλήσποντο*, καί πρός Ν  άπό τό Α ίγαιο πέλαγος, περιλαμβάνοντας καί τά  
νησιά Θάσο, Σαμοθράκη καί "Ιμβρο.

’Αντίθετα, στα δυτικά όρια της χώρας είχαν γίνει πολλές μεταβολές, 
έξαιτίας των συνεχών μετακινήσεων των θρακικών φυλών άνατολικότερζ. Πάν
τως, τό βόρειο τμήμα των όρίων αυτών άπό πολύ νωρίς είχε σταθεροποιηθεί 
πάνω στήν όροσειρά πού όρίζει τή σημερινή βουλγαρογιουγκοσλαβική όροθε- 
τική γραμμή4 5. Στό κάτω όμως τμήμα τους, δηλαδή στα θρακομακεδονικά ό
ρια, παρατηρούνται συχνές μεταβολές, έξαιτίας τής βαθμιαίας έπέκτασης του 
μακεδονικού κράτους. "Ετσι, ώς τΙς άρχές τού 5ου π .Χ . οιΐώνα, τά θραχομακε- 
δονικά όρια όρίζονταν άπό τόν ’Αξιό* Μέ τις έδαφικές όμως προσαρτήσεις, 
πού έγιναν στό μακεδονικό κράτος άπό τό βασιλιά ’Αλέξανδρο Α ' τό Φιλέλλη
να (479 π .Χ .), τά όρια μετατοπίστηκαν άπό τόν ’Α ξιό στό Στρυμόνα*, όπου 
σταθεροποιήθηκαν γιά  120 περίπου χρ ό νια /

1. *Άς σημειωθεί ότι μέ τόν όρο η πολιτικά» όρια, πού έχει καθιερωθεί στήν πολιτική 
γεωγραφία (βλ. J. Λ. Prescott, Political Geography, London 1972,54 xl.)v έννοούν- 
ται τόσο τά κρατικά όσο καί τά διοικητικά όρια. Στήν περίπτωσή μας ή χρήση τού γενικού 
αυτού όρου κρίθηκε άναγχαία, γιατί δλόκληρη ή Θράκη δέν άποτέλεσε ποτέ ένα ένιαΐο 
κράτος, ώστε νά μπορεί νά γίνει λόγος ^ιά καθαρά κρατικά όρια. Κι όταν άργάτερα έγινε 
έπαρχία τού ρωμαϊκού κράτους, τά όριά της ήταν τπά διοικητικά.

2. ΉροΛ. IV, 80-99. θονχ. II, 96, 1. Ψενόο-Σχνλ. 67 [== GGM, I, 53]. Ψβυδο- 
Σκυμψ. 665. Στραβ. Π, 129. Mela, II, 2, 16. Plin. Η. X., IV, 44. Πρβ. Ρ. Del trade ο, 
Prinos k&m istoriceskata geogratija na Trakija, Sofija 1953,12.

3. Ό μ. 'Ιλ. Β 845. Τϊροί. V, 17. θονχ. II, 96, 1. Ψενόο-Σχνλ. 67 GGM, I, 
53]. Πρβ. D. Kalapothakes, Do Thracia Provincia Romana, Lipsiae 1893, 5. P.
Deliradev, δ.π., 12.

4. Λεπτομέρειες βλ. στού Π. Kalapot hakes0 δ.π., 6-7, όπου έλέγχονται καί τά σχε
τικά σφάλματα τού Πτολεμαίον (ΠΙ, 12, 28).

5. θονχ· Π, 99, 4. Ψενόο-Σχνλ. 67 [=  GGM, I, 53]. ΡΚπ. Η. Ν., IV, 42. Sotin* 
IX, 3. lust. ν Π , 4 ,1. Πρβ. X . Πελεχιδη, Μελέτες ‘Αρχαίας 'Ιστορίας, Ιωάννινα 1979, 
65, σημ. 9.— Στήν έπιστολή που άποδίδεται στό Φίλιππο Β* (Δημοσϋ. Έ πμγγ. Φιλίππου

. >V V :* ,ι .ο' ·..·■ .' .vLu, ·
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Στά μέσα του 4ου ττ.Χ. αιώνα γίνονται νέες μεταβολές στα θρακομακε- 
δονικά όρια. Μέ τις κατακτήσεις του Φιλί— ου Β' μετατοπίστηκαν αύτά άπδ τδ 
Στρυμόνα στδ Νέστο καί παρέμειναν πια άμετάβλητα ώς τδ τέλος της ρωμαϊ
κής άρχαιότητας. Ή  μετατόπιση δμως αύτή φαίνεται δτι άφορουσε μόνο τά 
πολιτικά κι δχι τά γεωγραφικά δρια, τά όποια, άκόμη καί μετά την εποχή του 
Φιλίππου ΒΧ, ορίζονταν άπό τό Στρυμόνα. Τδ συμπέρασμα αύτδ προκύπτει 
άπδ τις σχετικές πληροφορίες του Στράβωνος, καθώς κι άπδ τη διαφωνία 
των άοχαίων συγγραφέων γύρω άπδ τά θρακομακεδονικά δρια. Έ τσ ι, δ Στρά
βων σ ένα σημείο τής γεωγραφίας του τοποθετεί τά δρια αύτά στδ Στρυμό
να* 1. Ό  ίδιος (ή ό έπιτομιστής του) δμως σ’ ένα άπόσπασμά του άναφέρει ώς 
δριο τδ Νέστο2 3 4 καί σέ δυδ άλλα άποσπάσματα τδν 'Έβρο5. Επίσης, δπως 
πληροφορούμαστε άπδ τδν ίδιο, οί περισσότεροι άρχαιοι συγγράφεις τοποθε
τούσαν τά θρακομακεδονικά δρια στδ Στρυμόνα4, ορισμένοι δμως τά μετέφε
ραν στδ Νέστο5. Είναι φανερό δτι ή φαινομενική άντίφαση του Στράβωνος 
καί ή διαφωνία των άρχαίων συγγραφέων οφείλονταν στή σύγχυση πού έκα
ναν άνάμεσα στά γεωγραφικά καί πολιτικά δρια. ΙΥ αύτδ νομίζω δτι στήν 
πρώτη περίπτωση δ Στράβων άναφέρεται στά γεωγραφικά δρια, ένώ στή δεύ
τερη έννοε! τά πολιτικά. Τά πολιτικά δρια έννοουν επίσης καί οί άλλοι συγ
γραφείς πού τά τοποθετούν στδ Νέστο. Αύτδ φαίνεται καθαρά άπδ τδ γεγονός

(XII) 21 [=  FGrH, II Λ 41, 21 (130)] γίνεται λόγος γιά κυριαρχία του ’Αλεξάνδρου 
Α' στην περιοχή Γης Άμφίπολης. Αύτδ δμως έρχεται σέ άντίθεοη μέ τις προηγούμενες 
πηγές, πού είναι πολύ πιδ άξιόπιστες (πρβ. π.χ. Θονκ. II, 99, 4: «...καί πέραν Άξιου μέ
χρι Στρυμόνος»). Γι’ αύτδ απορρίπτεται άπδ τούς περισσότερους ερευνητές ώς άναληθές, 
βλ. Δ. Κανατσονλη, Ή  Μακεδονία μέχρι του θανάτου του Αρχελάου, I. Εξωτερική πο
λιτική, Θεσσαλονίκη 1964, 25, 26 καί σημ. 2, όπου καί σχετική βιβλιογραφία.

1. Στραβ. VII, 7, 4(C 323): «...μέχρι Στρυμόνος ποταμού Μακεδόνες τε οίκουσι καί 
ΙΙαίονες καί τινες των δρεινών Θρακών' τά δέ πέραν Στρυμόνος ήδη μέχρι του Ποντικού 
στόματος καί τού Αίμου πάντα Θρακών έστι π/ήν της παραλίας' αύτη ύφ’ Ελλήνων οί- 
κειται.... την Μακεδονικήν άπό Θεσσα/ονικείας μέχρι Στρυμόνος)).

2. Στραβ. VII, άποσπ. 33: «...είτα τδ Νέστου στόμα τού διορίζοντος Μακεδονίαν καί 
Θράκην, ώς Φίλιππος καί Ά/έιανδρος, ύ τούτου παΐς, διώριζον έν τοϊς κατ’αύτούς χρόνοις».

3. Στραβ. VII, άποσπ. 10: «'Ότι ή Μακεδονία περιορίζεται... έξ άνατολών δέ τη 
παραλλήλω ταύτης μεσημβρινή γραμμή τή διά τών έκβολών 'Έβρου ποταμού καί Κυψέ- 
λων πόλεως...», άποσπ. 47: «ΕΙΘ* Έβρος, άνάπλουν έχων εις Κύψελα εκατόν είκοσι'τής 
Μακεδονίας φησί τούτο οριον, ήν άφείλοντο Περσέα 'Ρωμαίοι καί μετά ταύτα τδν Έευ- 
δοφίλιππον».

4. Ενδεικτικό είναι τδ παράδειγμα τού Γίλινίου (Η. X., IV, 42), πού θεωρεί την 
περιοχή άνάμεσα στους ποταμούς Στρυμόνα και Νέστο θρακικδ Ιδαφος.

5. Στοαβ. VII, 7,4 (C 323): «...τινές δέ καί τήν άπδ Στρυμόνος μέχρι Νέστου, τή 
Μακεδονία προσνέμούσιν, έπειδή Φίλιππος έσπούδασε διαφερόντως περί ταύτα τά χωρία, 
ώστ* έξιδιώσασθαι...)). Κι άπδ τδ χωρίο αύτδ φαίνεται δτι, σέ άντίθεση μέ άλλους συγγρα
φείς, δ ίδιος δ Στράβων Οεο>ροϋσε ώς δριο τδ Στρυμόνα.
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όη, τόσο δ Στράβων όσο καί οί άλλοι, πού τοποθετούν τα  όρια στδ Νέστο, 
αναφέρουν ώς λόγο την πολιτική έπέκταση των Μακεδόνων ώς τδν ποταμό 
αύτό1.

Τέλος, φαίνεται ότι, όπως τά γεωγραφικά, έτσι καί τά έΟνολογικά θρα- 
κομακεδονικά όρια, δάν έπαύαν ίσως νά όρίζονται, ώς τό τέλος της άρχαιότη- 
τας, άπό τό Στρυμόνα. Σέ αύτό τό συμπέρασμα τουλάχιστον καταλήγει κα
νείς, με βάση την πληροφορία τοϋ Στράβωνος δτι άνατολικα του Στρυμόνα 
κατοικούσαν οι Θράκες*. Ε π ίσ η ς τό ίδιο συμπέρασμα προκύπτει κι άπό τήν 
πληροφορία τοϋ Αιβίου ότι τό 188 π .Χ ., πού πέρασε ό άνθύπατος Cn. M an
liu s V ulso μέ τό στρατό του, ή περιοχή δυτικά της Νεάπολης ώς τά όρια της 
Μακεδονίας (δηλ. ώς τό Στρυμόνα) κατοικουνταν άπό Θράκες*. Τέλος, πα
ρόμοιες ένδείξεις προσφέρει τό άνθρωπωνυμικό υλικό, πού δίνουν οι έπιγρα- 
φές της περιοχής άνατολικα τοϋ Στρυμόνα. Βέβαια τό υλικό αύτό είναι μετα
γενέστερο (2ου-3ου aJC  α ί.) καί δέν μπορεί νά έχει άπόλυτη έθνολογική άξια. 
'Οπωσδήποτε όμως μαρτυρεί τη δημογραφική ίσχύ τοϋ θρακικοϋ στοιχείου 
της περιοχής στην όψιμη ρωμαϊκή άρχαιότητα. Καί τό γεγονός αύτό έπιτρέ- 
π ει νά υποθέσουμε τήν ύπαρξη άκόμη πιό ισχυρού δημογραφικοϋ στοιχείου 
σέ πρωιμότερη έποχή, δηλαδή πριν άρχίσει νά όλοκληρώνεται ό έζελληνισμός 
των Θρακών. Ό π ω ς δείχνει μάλιστα τό άνθρωπωνυμικό αύτό υλικό, οΐ Θρά
κες άποτελοϋσαν, τουλάχιστον στην ύπαιθρο της ένδοχώρας, τήν πλειοψηφία 
τού πληθυσμού.

Τά γεωγραφικά καί έθνολογικά όρια της Θράκης, όπως τά περιγράψαμε 
προηγουμένως, παρέμειναν άμετάβλητα ώς τό τέλος της ρωμαϊκής άρχαιότη- 
τας. Μεταβολές έγιναν, μετά τή ρωμαϊκή κατάχτηση, μόνο στά πολιτικά της 
όρια. Συγκεκριμένα, μέ τήν ίδρυση των ρωμαϊκών έπαρχιών Μοισίας καί θρ ά - 1 2 3

1. Στραβ. VII, άποσπ. 33: «...ώς Φίλιππος καί ’Αλέξανδρος... διώριζσν iv role κατ’ 
αυτούς χρόνοις», άποοπ. 47: « ...V  Περσέα άφείλοντο ’Ρωμαίοι...», VTI, 7, 4 (C323): 
«...έπειδή Φίλιππος έσπούδασε διαφερόντως περί ταΰτα τά χωρία...».

2. Στοαβ. λΊΤ, 7, 4 (C 323). Πρβ. F. Papasoglou, Makedonski gradori u rim- 
sko doba, Skopje 1957, 78, ή όποια καταλήγει στό I8to συμπέρασμα* 6n δηλαδή τά έ
θνολογικά καί Ιστορικά όρια της Μακεδονίας καί Θράκης, σύμφωνα μέ τό Στράβωνα ό- 
ρίζονταν άπό τό Στρυμόνα.

3. Liv. XXXVIII, 41, 40: «Hinc per Abderitarum agrum Neapolim perren- 
tum est. Hoc omne per graecorum colonias pacatum iter fuit; reliquum inde per 
medios Thraecas dies noctesque, etsi non infestum, tamen suspectum, donee in Ma- 
cedoniam pervenerunt». Πρβ. καί F. Papaxoglou, δ.π., 68-69, ή όποία άπό τό χωρίο 
αύτό τοϋ Λιβίου συμπεραίνει 6τι: 1) ο( Θρακικές φυλές, πού κατοικούσαν στήν ένδοχώρα 
βόρεια άπό τό Παγγαϊο, δέν είχαν ύποταγεϊ ποτέ στους Μακεδόνες* 2) ή μακεδονική έξου- 
σία δέν ήταν πάντοτε σταθερή άκόμη καί σέ οώτή τήν παραλιακή ζώνη (άνάμεσα στούς 
ποταμούς Στρυμόνα καί Νέστο).
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κης, τά βόρεια ίρια τής τελευταίας έπαρχίας μετατοπίστηκαν άπό τό Δού
ναβη στήν όροσειρά του Αίμου1 καί άκριβέστερα ατούς βόρειους πρόποδές 
του. Αυτό προκύπτει άπό τόν τόπο άνεύρεαης πέντε όροθετικών έπιγραφών, 
πού άφορούν διευθέτηση των όρίων άνάμεσα ατούς Θράκες καί Μοισούς στην 
έποχή του Άντωνίνου Π ίου (135/36 μ.Χ. )2. Είναι γνωστό έπίσης 8τι, άπύ 
την έποχή του Τραϊανού ώς τά πρώτα χρόνια του Σεπτιμίου Σεβήρου, είχε 
προστεθεί στη ρωμαϊκή έπαρχία Θράκη καί ή Νικόπολη του "Ιατρού μέ την 
έπικράτειά της, ή όποία άνήκε γεωγραφικά στην Κάτω Μοισία3.

"Αλλη άλλαγή των πολιτικών όρίων παρατηρεΐται στη ΝΑ Θράκη. Ε κ εί, 
μέ την άπόσπαση της Θρακικής Χερσονήσου, πού άποτέλεσε ξεχωριστή έπαρ
χία (regio), τά όρια μετατοπίστηκαν στό γνωστό Μακρόν τείχος4. Τό Βυ
ζάντιο πάλι στό 2ο μ.Χ. αίώνα άνήκε διοικητικά στη ρωμαϊκή έπαρχία Βι
θυνία4. Επίσης, στην έποχή του Αύρηλιανου, μετατοπίστηκε τό έπάνω τμή
μα τών δυτικών όρίων της άνατολικότερα. Γιατί, μέ τήν ίδρυση τής Μεσο
γειακής ΔακΙας (Dacia Mediterranea), άποσπάστηκαν άπό την έπαρχία 
Θράκη οί πόλεις Παυταλία καί Σαρδική μέ τΙς έπικράτειές τους καί ένσωμα- 
τώθηκαν στη νέα έπαρχία·. Ή  Σαρδική μάλιστα έγινε καί πρωτεύουσα (μη- 
τρύπολις) τής έπαρχίας αύτής.

01 πιό σημαντικές 8μ.ως άλλαγές στά πολιτικά της 8ρια έγιναν κατά 
την έποχή του Διοκλητιανου. Τότε, μέ τη διοικητική άναδιοργάνωση τών έ- 
παρχιών του ρωμαϊκού κράτους7, σχηματίστηκε ή «διοίκησις» Θράκης (di- 
oecesis Thracia), ή όποία περιέλαβε μέσα στά 6ριά της 8λη τή γεωγραφική 
έκταση τής άρχαίας Θράκης, έκτός άπό τήν περιοχή άνάμεσα στούς ποταμούς 
Νέστο καί Στρυμόνα8. Ή  «διοίκησις» αύτή περιλάμβανε έξι έπαρχίες: 1) τήν 
Κάτω ή Δευτέρα Μοισία μέ πρωτεύουσα τη Μαρκιανούπολη, 2) τή Μικρά

ί. Στραβ. VH, 7, 4 (C 323). /7τολ. III, 11, 5. Πρβ. D. Kalapothakee, 6.π., 5.
Λ  Deliradev, δ.π., 12. /I. Stein, ROmische Reichsbeamto der Provinz Thracia,
Sarajevo 1920, 11-12.

2. CIL, III, 749 [ » ILS, 11,3956], 12407, 14422*. IB A l 2(1911)271 [=*Filow,
Klio, XII, 236, άρ. 1 ].

3. Βλ. D, Kalapothakee, 6.π., 5, 37.
4. ΓΙτολ. Ill, 11, 1-2. 4. 9. Plin. Η. N., IV, 43-44. £ί·στ. είς Διον. 270.
5. P/in. Ερ. ad Trai., 42-43, 77-78. Πρβ. D. Kalapothakee, δ.ττ., 33.
6. 'Ιεροχλ. 654, 3 κέ. 7?/ι, IV, 1975 κέ. Ζλ Kalapothakee, δ.ττ., 40, 46.
7. Βλ. Ε. Stein, Geschichte des spfttrOmischen Reiches, I. Vom rOmischen 

zum byzantinischen Staato (284-476), Wien 1928, 102 κέ. W. Seeton, Diocletion ot 
la Mtrarchle, I, Paris 1946. A. Piganiol, Histoire de Rome, Paris 1954, 453 κέ.,477,
480 κέ.

8. J. Bury, JB S  13(1923)133,150. Kiepert, FOA, XXXIV. ί
i
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Σχυθία μέ πρωτεύουσα τήν Τόμιν, 3 ) τη Θράκη μέ πρωτεύουσα τή Φ ιλιπ- 
πούπολη, 4 ) τόν Αίμίμοντον μέ πρωτεύουσα τήν Άδριανούπολη, 5 ) τή Ρο
δόπη μέ πρωτεύουσα τήν Λίνο χα ΐ 6 ) τήν Εύρώπη μέ πρωτεύουσα τήν 'Η 
ράκλεια (άρχ. Πέρινθον)1.

2. Ιστορική έπισχόπηση

'Η Θράκη κατά τήν έλληνική άρχαιότητα. Ό τα ν  στον 7ο π .Χ . αίώνα 
άρχισε 6 έλληνικός άποικισμδς της Θράκης, δέν υπήρχε στή χώρα μια κεντρι
κή έξουσία’ κι αυτό είχε ώς συνέπεια τή μείωση τής πολιτικής και στρατιω
τικής Ισχύος της. "Ολες οΐ θρακικές φυλές ζοΰσαν άκόμη αυτόνομες και διοι- 
κοΰνταν άπό τοπικούς δυναστικούς οίκους (προορατική περίοδος). Τέτοιοι οί
κοι, πού έκοψαν μάλιστα καί νομίσματα, μαρτυροϋνται (πρύς τύ τέλος του 
6ου π .Χ . α ί.) στή Ν Δ Θράκη καί συγκεκριμένα άνάμεσα στίς φυλές των 
Βισαλτών, Δερρώνων καί Ήδωνών*. Ε π ίσ η ς, σέ τοπικούς δυνάστες των Βησ- 
σών ανήκουν πιθανώς καί οί πλούσιοι τάφοι (τέλους 6ου π .Χ . α ί.), πού βρέ
θηκαν κοντά στύ DuvanJij (περιοχή Φιλιππούπολης)*. Τέλος, στήν πρωτο
βουλία κάποιου άνώνυμου δυνάστη των Δολύγκων άνηκει καί ή πρόσκληση 
του Μιλτιάδη στή Θρακική Χερσόνησο (μέσα 6ου π .Χ . αί.)*.

Τήν πολιτική αύτή κατάσταση τήν έκμεταλλεύτηκαν οί Πέρσες. Μετά 
τήν έκστρατεία τους έναντίον των Σκυθών (513 /2  π .Χ .)* , υπέταξαν μέ ευ
κολία τή Ν Θράκη*, πού έγινε πιθανώς περσική σατραπεία (satrapia Sku- 
d ra ) \  Ή  κυριαρχία τους, πού στήν ούσία είχε άτονήσει μετά τις ήττες τους 1 2 3 4 5 6 7

1. Pest. IX. Lalere. Veronentis, IV. Pol. Silt·. VI. Notitia Dignit. Or. II, 52 
κέ. 'IbqoxX. 631, 4 κέ. Amm. Mare. XXVII, 4, 12 κέ.

2. Βλ. B. V. Head, 'Ιστορία των νομισμάτων (μεταφρ. /. 2Γβορώ*ον), I, Άθήναι 
1898, 267-268. K. L. Mylonas, Λυκούργος 6 των Ήίωνων βασιλεύς καί ή ’Αμβροσία, 
JIA N  1(1898) 233-241. Ρ. Perdriset, Geta, roi des fidones, BCH  35(1911)108-119. 
J. Svoronot, L’hell6nisme primilif prouv6 par la numismatique, Paris/Athfenes 1919, 
9-14, 44-46, 49-52. B. Struve, Darii i Skilli Prifcrnomorija, VD! 4(1949)15-28. 
T. Zlatkovskaja, Vozniknovenie gosudarstva u Frakijcev, Moskva 1971, 195, 197 
καί σημ. 45.

3. Βλ. /. Venedikov, Tajnata na trakijskite mogili, Sofija 1968, 44. .4. Pei, 
Politiieska istorija na Trakite, Sofija 1972, 74.

4. Βλ. A. Pol, δ.π., 82.
5. Σχετικά μέ αύτή βλ. Ήροό. IV, 89 κέ. Πρβ. V. Ρ  dr van, Getica. Ο protoi- 

storie a Daciei, Bucurc$ti 1926, 1 κέ. A. Momigliano, Della speditione scilica di 
Filippo alia spedizione scitica di Dario, Athenaeum  11(1933), 4, 336-359.

6. Ήροδ. V, 1-2. 12. 14. 16. VI, 33. 44-48. Πρβ. A. Pol, δ.π., 88 κέ.
7. Βλ. Ήροδ. V, 17 κέ. J.Wiesner, Die Thraker. Studien zu einem versunkenen 

Volk des Balkanrawnes, Stuttgart 1963, 90-93. H. Donov, Drevna Trakija, Sofi-
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στή Ν Ελλάδα, κράτησε ώς τό 465/64 π.Χ., ώσπου δηλαδή έκδιώχτηκαν 
καί ot τελευταίες φρουρές τους άπό τή Ή ϊόνα καί τό Δορίσκο1. Για τήν 
περίοδο αυτή τής θρακικής ιστορίας οί φιλολογικές πηγές διέσωσαν έλάχι- 
στες μόνο ειδήσεις. Κι αύτές μάλιστα περιορίζονται άποκλειστικά στή στρα
τιωτική παρουσία των Περσών. Ωστόσο, ή περσική κυριαρχία στη Θράκη 
δέν είχε στρατιωτικό μόνο χαρακτήρα άλλα έπηρέασε, ως ένα βαθμό, καί τή 
ζωή τής θρακικής άριστοκρατίας2. Αύτό φαίνεται άπό τήν όνοματοδοσία των 
Θρακών δυναστών, οπού παρατηρεΐται ή υιοθέτηση έξελληνισμένων Ιρανικών 
όνομάτων3, καθώς κι άπό όρισμένες Ιρανικές επιδράσεις στή θρακική τέχνη4.

Μετά τήν περσική κυριαρχία άκολουθεΐ ή λεγάμενη κρατική περίοδος τής 
θρακικής Ιστορίας. Κατά τήν περίοδο αυτή σημειώνεται μεγάλη άκμή στήν 
πολιτική ζωή τής χώρας μέ τήν ίδρυση του όδρυσικοΰ βασιλείου άπό τόν Τή- 
ρη Α' (441 π .Χ .)5. Ό  δυνάστης αυτός έκμεταλλεύτηκε τήν έξασθένηση τής 
δύναμης τών άλλων Θρακών δυναστών, έξαιτίας τής περσικής κατοχής, καί 
κατάφερε νά έπιβάλει τήν έξουσία του σ* ένα μεγάλο μέρος τής Θράκης. Μέ 
τή βοήθεια μάλιστα τού γαμπρού του Άριαπείθη, βασιλιά τών Σκυθών, κα
τόρθωσε νά έπεκτείνει τά άνατολικά 8ρια τού κράτους του ώς τόν Εύξεινο 
Πόντο·.

Τό όδρυσικό κράτος χώ ρισε τή μεγαλύτερη έδαφική έκταση καί πολιτι
κή άκμή του στήν έποχή τής βασιλείας τού Σιτάλκη Α' καί Σεύθη Α'. Ό  
Σιτάλκης1 2 3 4 5 6 7 7, μέ τΙς στρατηγικές Ικανότητες καί τά διοικητικά προσόντα πού

ja 1969, 341-342, 347-348. Λ. Fol, Demografska i socialna struktura na drevna 
Trakija prez I hiliadoletie pr. n. e., Sofija 1970, 103. J. M. Balcer, The Persian Oc
cupation of Thrace (519-492 B. C.). The Economic Effects, Actes du 7/e CIEBt 
II, 241-258. W . Pajakowski, Satrapien Skudra, Thracia Pontica I  (υπό δημοσίευση).

1. Ίίροό. VII, 106-107. 77λουτ. Κίμων, 7, 14.
2. A. Fol, Polititeska istorija, 122. Πρβ. J. Μ. Balcer, δ.π.
3. Βλ. Κ. Vlahoo, Die Vertretung der indoeufropaischen a und δ im thraki- 

schen, GSU-FF 60(1966)120. A. Fol, Politi£eska istorija, 123.
4. Βλ. /. Venedikoo, L/art thrace et Tart ach^m0nide, Actes du Icr ClEBt 

II, 381-396, όπου 6μως ύπερ-ημουνται ol Ιρανικές έπιδράσεις στή θρακική τέχνη.
5. Γι' αυτόν βλ. *Ηοοδ. IV, 80. Θονκ. II, 29, 2. Ξενοφ. Άνάβ. VII, 2, 22. Πλοντ. 

Ήθ. Π, 7, 14. Πρβ. .)/. Cary, Histoire des rois de Thrace et de ceux du Bosphore 
cimm£rien, Paris 1752, 3-4. A. Ferrabino, Per Tore, Sparadoco e Sitalke, BFC 18 
(1912), 12, 281-282. J. Todoroo, Trakijskite care, GSU-IFF 29(1933), 7, 5 κέ. A. 
Fol, Politiieska istorija, 138 κέ.

6. 7 ίροό. IV, 80.
7. IV αυτόν βλ. Θοι·*. II, 29. 67. 95-97. 100-101. Διοδ. XII, 50-51. Πρβ. Μ. Ca

ry, δ.π., 4-8. A . H6ck, Das Odrysenreich in Thrakien im ftinften und vierten Jahr- 
hundert v. Chr., Hermes 26(1891 )78 κέ. A. Ferrabino, δ.π. St. Casson, Macedonia, 
Thrace and Macedonia, Oxford 1926, 194-197. J. Todoroo, δ.π. 10 κέ. A. Fol, Poll-



διέθετε1, κατάφερε να άναδείςει τό κράτος του σέ πρώτη βαλκανική δύναμη. 
Αύτό φαίνεται καθαρά άπό τόν πολυάριθμο στρατί) (100  χιλιάδες πεζούς καί 50  
χιλιάδεςΙππείς)πού συγκέντρωσε στήν έκστρατεία του έναντίον της Μακεδονίας 
(429 π .Χ . )*, καθώς κι άπό τό φόβο πού προκάλεσε ό στρατός χυτός στό πέρα
σμά του*. Στόν τομέα της έςωτερικής ποντικής ό Σιτάλκης είχε άναπτύςε’. 
διπλωματικές σχέσεις μέ τΙς έλληνικές άποικίες της Θράκης καί μέ τα ισχυρό
τερα έλληνικα κράτη της έποχής του*. Ε πίση ς συνέχισε τη φιλική πολιτική 
του Τήρη άπέναντι στους Σκύθες. πού άποτελοΰσαν τήν πρώτη στρατιωτική 
δύναμη σέ όλόκληρη τη ΝΑ Ευρώπη*. ΟΙ θρακοσκυθικές σχέσεις άντικατοπ- 
τρίζονται καθαρά στη θρακική τέχνη, όπου έχουν διαπιστωθεί διάφορες σκυ- 
θικές έπιδράσεις, Στήν έποχή του τό όδρυσικό κράτος εϊχε έπεκταθεΐ  άπό 
τήν παραλία τών Άβδήρων ώς τό Δούναβη κι άπό τόν Εύξεινο Πόντο ώς τούς 
ποταμούς Οϊσκο καί Στρυμόνα (στή μέση καί άνω κοιλάδα του)*. Συνορια
κές πιθανώς διαφορές στήν περιοχή τοϋ Οίσκου άνάγκασχν τό Σιτάλχη νά 
έκστρατεύσει τό 424 π .Χ . έναντίον των Τριβαλλών. Σέ μια μάχη όμως μέ 
αυτούς ό όδρυσικός στρατός Επαθε σωστή πανωλεθρία καί σκοτώθηκε κι ό 
Ιδιος ό Σιτάλκης1. Μέ τό όνομά του είναι γνωστός ένας θρακικός πολεμι
κός παιάνας (ό Σιτάλχας), πού έξυμνοϋσε τά πολεμικά κατορθώματα του 
βασιλιά*.

Ό  διάδοχός του, Σεύθης Α'*, κατόρθωσε νά διατηρήσει τό όδρυσικό βα
σίλειο στήν Ιδια έκταση πού τό είχε παραλάβει άπό τό θείο του Σιτάλχη**. 
Ά π ό  τήν έξωτερική του πολιτική φαίνεται ότι ό Σεύθης είχε έγκχταλείφει
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titeska iatorija, 1(4,150. G. Mihailov, ditalcfa at la Macedoine, A thanes at la guam  
du Peloponnfese: Histoire at pofeie, Ancient Macedonia / / ,  237-250.

1. Αιοό. XII, 50, 1.
2. θονχ. U, 98, 3-4. Autd. XII, 50, 3.
3. θονχ. Π, 101, 2-3. Atoi. XII, 50, 5. 51. 1.
4. Βλ. πιό κάτω, a. 101 κέ.
ό. Βλ. J. Wieener, δ.π., 116-117.
6. θονχ. II, 97, 1-2. Atod. XII, 50, 1-2.— Στήν έςουσία τών ’Οβρυσών βασιλέων

δέν υπάγονταν οΐ αυτόνομες Οραχιχές ϋώ  κάτοικοϋσχν στήν κάτω κοιλάδα τοϋ
Στρυμόνα καί οί όποιες είχαν δικούς τους βασιλείς' πρβ. π.χ. τό βααιλιέ τών 'Οδομάντων 
Πολλή {θονχ. V, 6, 2) καί τό βασιλιά τών Ήδωνών Πιττακό (Θοοκ. IV, 107, 3), πού 
άναφέρονται κατά τήν πρώτη περίοδο τοϋ Πελοποννησιχκοϋ πολέμου.

7. θονχ. IV, 101, 5.
8. Σηοφ. Άνάβ. VI, 1, 6.
9. θονχ. II, 97. Αιοό. XII, 50. Corn. Nep. Alcib. 8, ΙΟ. Πρβ. Μ. Cary, ό.π., 

8. A. H ick, δ.π., 83-84. St. Canon, δ.π., 197-198. / .  Todorov, δ.π., 22. A. Pol, δ.π., 
150 κέ.

10. θονχ. IV, 101.
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τις έξωτερικές περιπέτειες κι άσχολήθηκε κυρίως μέ την πολιτική καί οικο
νομική όργάνωση του κράτους του. Μέ τή δημοσιονομική πολιτική του αΰ- 
ξησε σημαντικά τά έσοδα του κράτους, το όποιο στήν έποχή του γνώρισε τή 
μεγαλύτερη οικονομική του άκμή1. Ά πό τους πλούσιους τάφους της θρακικής 
άριστοκρατίας, πού έχουν άνασκαφεί, μπορεί κανείς νά σχηματίσει μιά ει
κόνα του πλούτου πού είχε συγκεντρωθεί στα χέρια των εύγενών κατά τήν 
έποχή της βασιλείας του.

Διάδοχος του Σεύθη ήταν ό Άμάδοκος (ή Μήδοκος)2, πού στήν έποχή 
του άρχίζει ή παρακμή του όδρυσικού κράτους. Τδ ένδιαφέρον των Όδρυσών 
βασιλέων περιορίζεται πιά στή Ν Θράκη κι άρχίζουν οί δυναστικές έριδες, 
πού όδηγουν στό διαμελισμδ του κράτους. Στήν περίοδο της βασιλείας 
τού Άμαδόκου Α' έμφανίζεται ως άνταπαιτητής τού θρόνου ό στρατηγός του 
Σεύθης Β'. πού ήταν γιος τού Μαισάδη, «παραδυνάστη» της ΝΑ παραλιακής 
Θράκης. Ό  Σεύθης Β' κατάφερε, μέ τή βοήθεια τού Ξενοφώντος, νά άνακτή- 
σει τήν πατρική του έξουσία καί νά άνακηρυχτεΐ πιθανώς βασιλιάς στό τμή
μα αύτό τής Θράκης (περιοχή Προποντίδος)3.

Ό  έπόμενος βασιλιάς τής όδρυσικής δυναστείας ήταν ό Έβρύζελμις4 
(386/5-384/3), γνωστός άπό άθηναϊκδ ψήφισμα τού 386/5 π.Χ., πού άφορα 
κάποια συμμαχία του μέ τούς ’Αθηναίους5 6, καθώς κι άπό τά νομίσματα πού 
έκοψε στά Κύψελα, πρωτεύουσα τού κράτους του®. Ό  Έβρύζελμις ήταν γιος 
τού Άμαδόκου Α' καί είναι πολύ πιθανή ή ταύτισή του μέ τδν Άβροζέλμιν, 
διερμηνέα τού Σεύθη Β '7. *Η βασιλεία του ήταν πολύ σύντομη* γιατί τό 384 
π.Χ. ό Ιίότυς Α', γιός τού Σεύθη Β ', πέτυχε, μέ τή βοήθεια τού Ίφικράτη, 
νά τόν άνατρέψει καί νά άναγορευτεΐ βασιλιάς ό ίδιος8.

1. Βλ. πι6 κάτω σ. 104.
2. Δωδ. XIII, 105, 3. XIV, 94, 2 . IG, II2, 21-22α. ΔημοσΘ. Κατ* Άριστοκρ. 183. 

Ίσοχο. Φιλιππ. V, 6. Ξενοφ. Έλλ. IV, 8, 26. Άνάβ. VII, 7, 3. *Αριστοτ. Πολ. V, 8, 
14 [=  1312α], Άρποχρ. στή λ. Σούδα, στή λ. Πρβ. Μ. Cary, 6.77. , 10-1 1 . A . Hock, 
6.π., 85-86. S t . Casson, δ.π., 198. J. Todorov, 5.π., 24-25. A. Fol, Trakija i Balkanite 
prez ranno-elinistiteskata epoha, Sofija 1975, 103-106.

3. Γι’ αυτόν βλ. Ξενοφ. Άνάβ. VII, 2, 38. 3, 48. 4, 1. 12. 15. 5, 8. Διοδ. XIV, 
94, 2. Πρβ. A. Solari, Sui dinasti degli Odrisi (V-IV sec. a. C.), Pisa 1912, 16. A . 
Ferrabino, I regni di Seute II e di Ebrizelmis in Tracia, BFC 19(1913), 12, 282-283. 
J. Todorov, 6.π., 26-28.

4. Βλ. A. Hock, Der OdryscnkOnig Hebryzelmis, Hermes 26(1891)453-462. 
A. Ferrabino, 6.π. J. Todorov, 6.7c., 29-34. A. Fol, Trakija, 106-107.

5. Βλ. πιό κάτω σ. 106.
6. Β. V. Head, Ιστορία των νομισμάτων, 356. Ν. Muimov, Monetiie na tra- 

kljskite care, Sb. B. Djakovid, Sofija 1927, 209.
7. Ξενοφ. Άνάβ. II, 6, 43.
8. Corn. Nep. Iphicr. 2, 1.



30

Ό  Κότυς Λ '1 2 3 (3 8 4 /3 -3 6 0 /5 9 ) είχε τήν έδρα του καί τό βασιλικό νο
μισματοκοπείο, όπως καί δ προκάτοχός του, στα Κύψελο. 01 άρχαϊοι συγγρά
φεις τόν περιγράφουν ώς ώμό καί ιδιότροπο βασιλιά1. Φαίνεται όμως ότι, 
παρά τά έλαττώματά του, δέν του έλειπε ή πολίτικη όξυδέρκεια καί ή διπλω
ματική ικανότητα*. *Η έξωτερική πολιτική του άπέβλεπε γενικά στή διατή
ρηση φιλικών σχέσεων μέ τήν ’Αθήνα4 5 6 7 8 9. Σ τά τελευταία όμως χρόνια της 
βασιλείας του ήρθε αναπόφευκτα σέ ρήξη μέ τούς Αθηναίους. Γιατί ή προσπά- 
θειά του νά γίνει κύριος τής Θρακικής Χερσονήσου καί νά θέσει κάτω άπό 
τον έλεγχό του τά στενά του ’Ελλησπόντου, προσέκρουσε στά αθηναϊκά συμ- 

. φέροντα4. Οί ’Αθηναίοι, παρά τις έπανειλημμένες στρατιωτικές έπιχειρήσεις 
τους, Sr/ κατάφεραν νά διασώσουν τη σπουδαία αύτή στρατηγική θέση, άπό 
όπου ασκούσε κανείς έλεγχο στόν έμπορικό δρόμο πρδς τον Ευζεινο Πόντο·. 
Τελικά ό Κότυς κατέλαβε τη Σηστο (363) καί τήν έπόμενη χρονιά έγινε κύ
ριος τής Θρακικής Χερσονήσου. Τό 3 6 0 /5 9  όμως δολοφονήθηκε άπό τόν Πύ
θωνα1. ΟΙ Α θηναίοι, νιώθοντας άνακούφιση άπό τό θάνατό του, τίμησαν τό 
δολοφόνο του μέ τό προνόμιο του ’Αθηναίου πολίτη.

Μ ετά τό θάνατο του Κότυος, ή κατάρρευση τής όδρυσικής έξουσίας έπι- 
ταχύνθηχε. Τό κράτος διαιρέθηκε όριστικά σέ τρία τμήματα μέ ξεχωριστό 
βασιλιά τό καθένα·. *0 νόμιμος διάδοχος του Κότυος, Κερσοβλέπτης· (360/

1. Δημοοδ. Κατ' Άριστοχρ. 114. 118.149.163. Άριστοτ. Οίκον. II, 27. Π ολνβ.Υ9 
8, 38. IJokvatv. I l l ,  9, 4. 32. 41. I ll , 9, 60. 62. θεοπ. στόν Άθην. XII, 42-43 [**FHG,
I, 283]. Πλουτ. Ήθ. I, 207, 20. Άρποχρ. στή λ. Σούδα, στή λ. Πρβ. Λί. Cary, δ.κ,, 
18-22. V. Straztulla, Di Kotys I e Kersebleptes cp di Tracia, Klio 3(1903)325-830. 
A. Hock, Zur Geschichte des ThrakerkOnigs Kotys I, K7io 4(1904)265-269. J. Todo- 
rop, 6.7Γ., 35-39. A. Fol, Die Politik des odrysischen KOnigs Kotys I und die Agfti- 
schen St&dte Griechenlands im 4. Jahrhundert v. u. Z., Hellenische Poleis H t Berlin 
1974, 993-1014- τοΟ Ιδιου, Trakija i Baikanite, 108-112.

2. θ*οπ. στόν ΆΟην. ΧΠ, 42-43.
3. / .  Todoroo, ό.π., 36.
4. Πρβ. Δημοοδ. Κατ’ 'Αριστοχρ. 118, 12-16.
5. J. Todorop, δ.π., 36.
6. Σχετικά μέ τις άθηναΐκές έπιχειρήσεις βλ. A. H6ck, Das Odrysenreich, 93-99.

J . Todorop, δ.*., 36-39.
7. Δημοοδ. Κατ' Άριστοχρ. 119. 163. Άριστοτ. ΠολΛΓ, 10. Διογ. Aasqx. ΙΠ, 46.
8. Βλ. Μ. Tonep, Die Teilung des thrakischen Reiches nach dem Tode Kotys 

I, IID  16/18(1940)483-492.
9. Γι' αυτόν βλ. Δημοοδ. Κατ’ Άριστοχρ. 8. 163. Διοδ. XVI, 71. Η . BengUon, 

Die Vertrftge der griechisch-rOmischen Welt von 700 bis 338 v. Chr., Π, MQnchen/ 
Berlin 1962, 271-273, άρ. 303. Πρβ. M. Cary, δ.π., 22-27. A . Hock, Das Odrysen
reich, 100-115- του Ιδιου, Die SOhne des Kersobleptes von Thrakien, Hermes 38 
(1898)626-637. P . Perdrizet, Les fils du roi odryse Kers0blept6s, BCH  20(1896) 
466-470. V. StrazzuUa, 6 x  P. Clochi, Athenes et Kersobleptes de 357/36 k  353/52,
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59-341/40), άν καί ήταν μικρός στήν ήλικία, κατάφερε όμως, μέ τη βοήθεια 
του Χαριδήμου, νά νικήσει τόν Αθηναϊκό στρατό, πού είχε σταλεί στ/) Θρα- 
κική Χερσόνησο* κι έτσι άνάγκασε τούς ’Αθηναίους νά άναγνωρίσουν τήν έςου- 
σία του. 'Ωστόσο, ή Ισχυροποίηση τής θέσης του στό εσωτερικό ήταν δύσκολη, 
ακόμη καί μετά την κατάπνιςη της έπανάστασης του Μιλτοκύθη* 1 2. Κι αυ
τό, γιατί γρήγορα βρέθηκε Αντιμέτωπος μέ δυό άνταπαιτητές του θρόνου, τόν 
•Αμάδοκο Β' (360/59-357) καί τό Βηρισάδη (360/59-357)*, πού είχαν έξα- 
σφαλίσει τη βοήθεια της ’Αθήνας. Μπροστά στην άπειλή αύτή ό Κερσοβλέ- 
πτης Αναγκάστηκε νά συνάψει συνθήκη3. Σύμφωνα μέ τούς όρους της συνθή
κης, παραχωρούσε στούς ’Αθηναίους τή Θρακική Χερσόνησο, έκτός άπό τήν 
Καρδία* ένώ τήν ύπόλοιπη Θράκη τή μοιραζόταν μέ τόν Άμάδοκο καί τό Βη
ρισάδη, πού έπαιρναν κι αύτοί τόν τίτλο του βασιλιά. Μέ τή διανομή αύτή 
ό Κερσοβλέπτης περιορίστηκε βασικά στήν κοιλάδα του 'Έβρου* πρός Α ή 
έξουσία του έφτανε ώς τή Βισάνθ*η καί πρός Β ώς τήν ’Οδησσό. ΟΙ δυό άλλοι 
βασιλείς πήραν τήν αίγαιακή Θράκη4 ** ό Άμάδοκος τό τμήμα Ανάμεσα στόν 
'Έβρο καί τό Νέστο μέ πρωτεύουσα τή Μαρώνεια καί ό Βηρισάδης τό τμήμα 
Ανάμεσα στό Νέστο καί τό Στρυμόνα, Ό  Κερσοβλέπτης όμως, μετά τήν Απο
χώρηση του Αθηναϊκού στρατού, παραβίασε τή συνθήκη καί διεκδικούσε πάλι 
τή Χερσόνησο. Τότε οί ’Αθηναίοι έστειλαν Ισχυρή στρατιωτική δύναμη μέ 
έπικεφαλής τό Χάρη. Αύτός άνάγκασε τόν Κερσοβλέπτη νά συνάψει νέα συν
θήκη καί νά άποσυρθεΐ όριστικά άπό τή Χερσόνησο. Τή συνθήκη αύτή6 τήν 
υπέγραψαν καί οί άλλοι δυό βασιλείς του όδρυσικου κράτους. Τό 357 π.Χ. 
πέθανί ό Βηρισάδης καί τόν διαδέχτηκε ό γιός του Κετρίπορις6. Ή  προσπά
θεια του Κερσοβλέπτη νά έπεκτείνει τήν έξουσία του σέ όλόκληρο τό όδρυσικό 
κράτος, έκμεταλλευόμενος τό θάνατο του Βηρισάδη, άπέτυχε7.

m ange*  G. Glotz, I, Paris 1932, 215-226. / .  Todoroo, 6.π., 40-45, 54 κέ. U. Kahr- 
stedt, Beitrfige zur Oeschichte der thrakischen Chersones, Baden-Baden 1954, 28 κέ. 
A. Fol, Trakija i Balkanita, 112-113.

1. ΔημοσΟ. Κατ' Άριστοκρ. 169.
2. Γι' αυτούς βλ. Άρποκρ. στή λ. «Άμάδοκος». ΔημοσΟ. Κατ' Άριστοκρ. 8. Βλ. 

καί / / .  Bengtson, δ.τ:. A. H6ck, 6.π., 102. J. Todoroo, δ.π., 42-45. A. Fol, δ.ττ. 114- 
115.

3. ΔημοσΟ. 6.π., 170.
4. Βλ. J. Todorov, 6.π., 40-41.
δ. Βλ. Η. Bengtson, δ.ττ. Ρ. Clocks, Le traitd ath^no-thrace de 357 av. J. C.t 

HPh 1922, 5-13.
6. Βλ. H. Bengtson, 6.n.t 281-284, άρ. 309. Άριστοτ. Ίστ. ζ., IX, 36. Διοδ. 

XVI, 22, 3. W. Dittenherger, Ketriporis von Thrakien, Hermes 14(1879)268-302. 
A. Hdck, JCP  1887, 839. J. Todorov, δ.π., 47-53. A. Fol, δ.π. 114-115.

7. ΔημοσΟ. Κατ' Άριστοκρ. 10.
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’Από τό 359 π .Χ . τό όδρυσικό χοάτος Αντιμετωπίζει νέο κίνδυνο άπό 
τήν έπεκτατική πολιτική τοϋ βασιλιά της Μακεδονίας Φιλίππου Β '. ’Α πό τά  
πρώτα χρόνια της βασιλείας του ό Φ ϋ,ιππος είχε στρέψει τήν προσοχή του 
πρός τήν πλούσια περιοχή τοϋ Π αγγαίου. Τό 357 κατέλαβε τήν ’Αμφίπολη1. 
Τήν έπόμχνη χρονιά, έκμεταλλευόμενος τις διαφορές Ανάμεσα στους Θράκες 
καί τούς Θοσίους, εισέβαλε στήν περιοχή τοϋ Κετριπόριος καί υπέταξε τις 
θρακικές ρυλές ώς τόν ποταμό Νέστο*. Τότε κατέλαβε καί τήν πόλη των Κρη- 
νίδων, πού τήν όχύρωσε, έγκατέστησε σέ αύτή Μακεδάνες άποίκους καί τή 
μετονόμασε σέ Φιλίππους*. Ό  στρατιωτικός συνασπισμός των ’Αθηναίων, 
’Ιλλυριών, Παιάνων καί Θρακών (356  π .Χ . )* δέ στάθηκε Ικανός να άνα- 
τρέψει τα έπεκτατικά σχέδια τοϋ Φ ιλίππου.

Τό 352/51  π .Χ . ό βασιλιάς της Μακεδονίας έπιτέθηκε έναντίον τοϋ Κερ- 
σοβλέπτη*, πού είχε βοηθήσει τούς Ό λυνθίους. Στήν έκστρατεία του αύτή 
είχε ώς συμμάχους τόν Κετρίποριν καί τόν Ά μάδοκο. Ό  Κερσοβλέπτης, πού 
μάταια περίμενε άθηναΐκή βοήθεια, άναγκάστηκε τελικά νά κλείσει είρήνη μέ 
τό Φίλιππο. ’Ωστόσο, τό 346 καί 342 π .Χ . ό Φ ίλιππος, άποφασισμένος νά  
λύσει όριστικά τό Θρακικό ζήτημα, έκανε άλλες δυό έκστρατεϊες στή Θρά
κη*. Μέ αυτές κατάφερε τελικά νά έκθρονίσει τόν Κερσοβλέπτη καί νά ένσω- 
ματώσει στό μακεδονικό κράτος καί τήν υπόλοιπη περιοχή της Θράκης άνα- 
τολικά τοϋ Νέστου ώς τόν Εύξεινο Πόντο, έκτός άπό τή Θρακική Χερσόνησο. 
‘Έ τσι, τό 341 π .Χ . ή Θράκη έγινε μακεδονική έπαρχία καί ή διοίκησή της άνα- 
τέθηκε σέ Μακεδόνα στρατηγό*. Έ να  χρόνο περίπου μετά τό θάνατο τοϋ 
Φιλίππου, ό Μ. ’Αλέξανδρος έξεστράτευσε έναντίον των Τριβαλλών*, πού κατά- 1 2 3 4 5 6 7 8

1. J. Papas tavru, Amphipolis. Oeschichte and Prosopogniphie, Leipzig 1986, 
32-40. Πρβ. P. Clochi, Un fondateur d'Empire. Philippe II, roi de Macedoine, Saint- 
Etienne 1956, 55 κέ. J. R. Ellis, Philip Π and the Macedonian Imperialism, London 
1976, 63-65.

2. Στβφ. Βυζ. στή λ. «Φίλιπποι».
3. Δίοδ. XVI, 8, 6. 'A xt. Έμφ. πολ. TV, 105. Στβφ. Βυζ. στή λ  «Φίλιπποι». 

'AqnoxQ. στή λ. «Δοτόςο. Πρβ. Ρ. Clochi, 6.π., 71-73. Ρ. Collart, Philippes, Tllle 
de Macedoine, Paris 1937, 152-156.

4. H. Benguon, δ.π., II, 281-284, άρ. 309. Δωδ. XVI, 22, 3. Πρβ. Ρ. Col
lart, 6.π., 157 κέ. Ρ. Clochi, β.π., 74 κέ.

5. Γιά τήν έκστρατεία αύτή βλ. Ρ, Clochi, δ.π., 102 κέ. J. Ellis, 6.it., 87-89.
6. Σχετικά βλ. Ρ. Clochi, δ.π., 217-219, 223-248. Η. Dan ον, Κ Am V&ninara ρο- 

litika na Makedonija, Trakija i Gdrcija prez IV i V nadaloto na III ▼. pr. n.e., 
StB  2(1970)47-50. N. G. Hammond-G. T. Griffith, A History of Macedonia, Π, 
Oxford 1979, 554 κ έ ./. Ellis, δ.π., 110-111, 166-172.

7. Αυτός έφερε τόν τίτλο «στρατηγός έπΐ Θράκης», βλ. Η . Serve, Das Alexander- 
reich auf prosopographischer Grundlage, I, Mflncben 1926, 227.

8. *Αρρ. Άνάβ. I, 1. 3. Πρβ. W. O. Jacobs, Milit.-philologische Untarsnchun- 
gen zur Feldzug Alexanders gegen die Triballer, Monster 1928.
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φερε νά τούς νικήσει σέ διάφορες μάχες καί νά έπεκτείνει τά ίρια τής μακεδο
νικής έπαρχίας Θράκης ώς τό Δούναβη. ’Έτσι, στήν έκστρατεία του έναντίον 
των Περσών, άναγκάζονται νά τόν άκολουθήσουν καί πέντε χιλιάδες Τριβαλ- 
λοί καί Όδρύσες μέ έπικεφαλής τόν πρίγκιπα Σιτάλκη1 2.

Κατά τή δεκαετία πού 6 Μ. ’Αλέξανδρος ήταν άπασχολημένος στήν ’Α
σία, ή μακεδονική έξουσία στ?) Θράκη κλονίστηκε άπό διάφορες έπαναστάσεις. 
*Η πιό γνωστή άπό αύτές είναι ή έπανάσταση του Μακεδόνα στρατηγού τής 
Θράκης Μέμνονος (331 π .Χ )8. Αυτός, άφου κατάφερε νά πάρει μέ τύ μέρος 
του τόν Όδρύση πρίγκιπα Ρηβούλα καί τΙς πιό πολεμικές θρακικές φυλές, 
έπιχείρησε νά άπαλλαγεΐ άπό τ?)ν έπίβλέψη του 'Αντιπάτρου, πού είχε όρι- 
στεΐ «στρατηγός τής Εύρώπης». Τά σχέδιά του 6μως ματαιώθηκαν, χάρη 
στή δυναμική έπέμβαση του 'Αντιπάτρου3. 'Επίσης, μετά τήν άποτυχημένη 
έκστρατεία του Ζωπυρίωνος έναντίον των Γετών (325 π .Χ .)4 5, στή Θράκη 
έγινε άλλη έπανάσταση μέ άρχηγό τόν Όδρύση βασιλιά Σεύθη Γ '6. Αύτός, 
άφου συγκέντρωσε πολυάριθμο στρατό καί ήρθε σέ συνεννόηση μέ τούς 'Αθη
ναίους, έθεσε σκοπό του τήν άνασύσταση του παλιού όδρυσικοΰ βασιλείου.

Έ τσ ι, δταν τό 323 π.Χ. άνέλαβε τή στρατηγία τής Θράκης ό Λυσίμα
χος, έπικρατοΰσε σέ αύτ?) τέτοια ταραχώδης κατάσταση, ώστε χρειάστηκε 
πραγματικά νά κατακτήσει τήν έπαρχία αύτ?) άπό τ?)ν άρχή. 'Εκτός άπό τόν 
έπικίνδυνο έπαναστάτη Σεύθη Γ', είχε έπιπλέον νά άντιμετωπίσει καί τΐςέπα- 
ναστάσεις όρισμένων έλληνικών άποικιών (Καλλάτιδος, 'Οδησσού, "Ιστρου 
κά.)·. Ωστόσο κατάφερε τελικά, ύστερα άπό σκληρούς άγώνες, νά καταπνί
ξει τΙς*έπαναστάσεις καί νά Ισχυροποιήσει τ?) θέση του7. Τό 305 π.Χ., σύμ
φωνα μέ τό παράδειγμα των άλλων διαδόχων, άνακηρύχτηκε κι αύτός βασι
λιάς τής Θράκης. Χάρη στίς διπλωματικές του Ικανότητες, ή έξουσία του 
δέν κλονίστηκε άκόμη καί μετά τήν άποτυχημένη έκστρατεία του έναντίον 
του Δρομιχαίτη, βασιλιά των Γετών (298 π .Χ .)8.

1. Διοι5. XVII, 17. Άρρ. *Ανάβ. I, 28, 4. II, 5, 1. 9, 3. 28, 4. III, 12, 4. 26, 3. 
Curt. X, 1, 1.

2. Διοδ. XVII, 62, 4-5. Πρβ. W. HUnerwadcl, Forschungen zur Geschichte des 
KOnigs Lysimachos von Throkion, Zurich 1900, 4.

3. Διοδ. XVII, 62, 5. Πρβ. D. Kanatsulis, Antipatros als Feldherr und Staats- 
mann in dor Zeit Philipps und Alexnndors dos Grosson, 'Ελληνικά 16(1958/59)50-55.

4. Curt. X, 1, 44. lust. II, 3, 4. XII, 1, 4. 2, 16. XXXVI, 3,2.
5. Curt. X, 1, 45. M. Cary, 6.tt., 27-29. A. Fo\, Trakija, 115-116.
6. Διοδ. XVII, 14, 2. XVIII, 11. XIX, 73, 8-9. Πρβ. W. Hilnerwadel, δ.π., 17- 

18. J. Todorov, 6.π., 64-66.
7. Διοδ. XIX, 105.
8. Γιά την έκστρατεία αύτή βλ. Διοδ. XXI, 11-12. 20. Στραβ. VII, 302. 305. lust. 

XVI, 1, 19. Παυσαν. I, 9, 5-6. Πολυαιν. IV, 16. VII, 25. Πλουτ. Δημ. 89. 52. Σούδα,

\
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Μετά τό θάνατο του Λυσιμάχου (281 π .Χ .) ή Θράκη πέρασε στήν έςου- 
σία του Σελεύκου καί τήν έπόμενη χρονιά στην έξουσία τοΰ Πτολεμαίου Κε
ραυνού, στρατηγού τοΰ Λυσιμάχου*. Λίγο μετά τό 278 π .Χ . όμως εισέβαλε 
στη Θράκη ένα κύμα άπό Γαλάτες μέ άρχηγό τόν Κομοντόριο, 6 όποιος ίδρυσε 
τό γνωστό γαλατικό βασίλειο τής Τύλεως. Δυστυχώς, εκτός άπό τή μαρ
τυρία τοΰ Στέφανου τοΰ Βυζάντιου γιά  την πρωτεύουσα του ToXtv1, δέν υπάρ
χουν άλλες πληροφορίες άπό τίς πηγές σχετικά μέ τήν έκταση καί τα όρια 
τοΰ γβιλατικοΰ βασιλείου. Παλιότερα ταύτιζα·/ τήν Τύλιν μέ τό σημερινό χωριό 
T ulovo (περιοχή Kazan)4k)* καί πίστευαν ότι τό γαλατικό βασίλειο περιλάμ
βανε καί την περιοχή άπό τόν Αίμο ώς τό Δούναβη*. Τελευταία όμως υποστη
ρίχτηκε όρθά δτι ή θέση τής Τύλεως πρέπει νά άναζητηθεϊ στην περιοχή τής 
Άδριανούπολης καί δτι τα όρια τοΰ γαλατικού κράτους δέν πρέπει νά έκτείνον- 
ταν βορειότερα άπό τήν όροσειρά τοΰ Αίμου*. Ά π ό  τή θέση τής πρωτεύου- 
σάς του φαίνεται 6τι τό γαλατικό κράτος περιλάμβανε όλόκληρη τήν κοιλάδα 
τοΰ "Εβρου· καί ΝΑ έφτανε ώς τό Βυζάντιο, πού είναι γνωστό δτι πλήρωνε 
φόρο στούς Γ αλάτες*. ΟΙ γειτονικές άποικίες τοΰ Εύζείνου Πόντου, άν καί 
άπειλήθηκαν σοβαρά άπό τούς Γ αλάτες,* δέν είχαν όμως ύποταγεΐ σέ αυτούς. 
Ε π ίσ η ς δέν άνήκαν στούς Γ αλάτες καί οί έλληνικές πόλεις τής Π ροποντί- 
δος καί τοΰ Αίγαίου. Αυτές άποτέλεσαν διαδοχικά κτήσεις των Σελευκιδών, 
των Πτολεμαίων* (άπό τό 246/5  π .Χ .) καί τω ν Μακεδόνων. Τέλος, άκόμη

στή λ. «άναίρομή». Πρβ. Η*. HU/iertvadel, { χ ,  72-74. Γ. PArven, Oftica, 57 xt. A. 
Fol, Trakija i Balkanite, 55-56.

1. Βλ. .V. Cary, ό.π., 42-44.
2. Στεφ. Βνζ. στή λ.
3. Βλ. C. Jireiek, Die Heereetrwwe von Belgrad nach Conetantinopel und die 

Baikanpftsse, Prag 1877, 152-153.
4. Βλ. J. Todorov, Trakijskite care, 67, 6 όποιος θεωρεί τό Xoviodunum γα

λατική άποικία καί έπ εκτείνει τά βόρεια όρια ώς τό Δούναβη. Σύμφωνα μάλιστα μέ τόν 
G. Kacarov, Kellite ν stara Trakija i Makedonija, SpB A X  18(1919)65 χέ., τά βό
ρεια όρια τοΰ γαλατικού κράτους, μετά τήν όριστική υποταγή τών Γετων, είχαν φτάσει 
ώς τήν Τυράδα (στό Δνείστερο).

5. Βλ. G. Mihailov, La Thrace aux IV· el III· sitcles avant notre kre, Athe
naeum 39(1961)39-40.

6. C. Mihailov, δ.π., 41.
7. Πολνβ. TV, 22. 24. 45-46. Πρβ. J. Todorov, ό.π., 67.
8. Πρβ. μιά επιγραφή τοΰ 3ου π.Χ. αιώνα, όπου γίνεται λόγος γιά κάποια βοήθεια 

πού είχε προσφέρει ή "Ιατρός στους Άπολλωνιάτες, πιθανώς έναντίον τών Κελτών: V. 
PArvan, Histria, ΓΥ, 546 κέ. καί Λ Α  1915, 270 κέ. Η. Danov, ΙΒ ΑΙ 12(1938)217. 
D. Pippidi-E. Popeseu, Dacia 3(1959)238-240. Επίσης σέ παρόμοιο γεγονός φαίνε
ται ότι άναφέρεται καί μιά έπιγραφή τής ’Απολλωνίας: IGB, Is, 388.

9. 01 Πτολεμαΐω βρίσκονταν σέ φιλικές σχέσεις μέ τούς Γαλάτες, άπό τούς όποίους 
μάλιστα στρατολογούσαν καί μισθοφόρους, βλ. G. Mihailov, ό.π., 89.
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καί μέσα στην περιοχή πού βρισκόταν κάτω άπό τόν έλεγχο των Γαλατών, 
δέν έ'παψαν νά υπάρχουν άνεξάρτητοι Θράκες δυνάστες. ’Από τούς δυνάστες 
αύτούς προετοιμάστηκε ή μεγάλη έπανάσταση των Θρακών (τό 218 ή 214/ 
3 π .Χ .), μέ την οποία καταλύθηκε τό έξασθενημένο πια γαλατικό βασίλειο1. 
Στα ερείπιά του δμως ιδρύθηκε πάλι τό όδρυσικό βασίλειο. ΙΥ αύτό, ώς τη 
μάχη της Πύδνας (168 π.Χ.), ή μακεδονική κυριαρχία περιορίστηκε πάλι 
στην αίγαιακή Θράκη, καθώς και στη μέση κοιλάδα του Στρυμόνα, μετά την 
κατάληψη της Μαιδικής άπό τό Φίλιππο Ε ' (211 π.Χ .)2.

Μετά την ήττα του Περσέως στην Πύδνα καί την υποταγή τής Μακε
δονίας στους Ρωμαίους, έχασε την άνεξαρτησία της καί ή Θράκη. Ό  τότε 
βασιλιάς των Όδρυσών Κότυς Β '3 (171-162 π.Χ .), πού ήταν σύμμαχος τού 
Περσέως καί τού εΐχε στείλει στρατιωτική βοήθεια στη μάχη τής Πύδνας, 
άναγκάστηκε νά συνάψει συνθήκη μέ τούς νικητές Ρωμαίους. Σύμφωνα μέ 
αύτή διατηρούσε τό θρόνο του άλλά ήταν υποχρεωμένος νά πληρώνει στό έ
ξης φόρο ύποτέλειας. Μετά τό θάνατο τού Κότυος, άναφέρονται στις πηγές 
άρκετοί βασιλείς καί δυνάστες. Γιά τούς περισσότερους δμως άπό αύτούς δέ 
διασώθηκαν στοιχεία σχετικά μέ τή δράση τους. Π ιό γνωστοί άπό όλους εί
ναι ό Τήρης καί ό Βαρσάβας, οί όποιοι υποστήριξαν την έπανάσταση τού 
Άνδρίσκου έναντίον των Ρωμαίων (151-148 π .Χ .)4 *, καθώς καί ό Διέγυλις, 
πού είχε συμμαχήσει μέ τό βασιλιά τής Βιθυνίας Προυσία6. Στό πρώτο μισό 
τού 1ου π.Χ. αίοόνα είναι γνωστοί τέσσερις βασιλείς τής όδρυσικής δυναστείας: 
ό Κότυς (περίπου 100 π.Χ.), ό Σαδάλας (περίπου 87-79 π.Χ.), ό Κότυς (57- 
48 π.ΧΓ), πού είχε βοηθήσει τον Πομπηιο στόν πόλεμό του έναντίον τού Καί- 
σαρος4, καί ό Σαδάλας ό νεότερος (περίπου 48-42 π .Χ .).7 *

Ό  Σαδάλας ήταν ό τελευταίος βασιλιάς τής όδρυσικής δυναστείας. ’Α
μέσως μετά τό θάνατό του ή βασιλική έξουσία πέρασε στά χέρια μιας δυνα
στείας τών Σαπαίων. Οί πρώτοι γνωστοί Σαπαίοι βασιλείς είναι ό Ρασκού- 
πορις Α! καί ό Ράσκος, παιδιά τού Κότυος, πού είχαν συμβασιλεύσει περίπου 
τό 42 π.Χ. Ό  πρώτος κατείχε την περιοχή άνατολίτκά τού 'Έβρου καί ό άλλος 
την περιοχή δυτικά τού ποταμού αύτοΰ ώς τό Παγγαίο. Στόν πόλεμο τών 
«έλευθερωτών», πού έληξε μέ την περίφημη μάχη τών Φιλίππων, οί συμβα-

1. Πολνβ. V III, 74, 3.
2. Liv. XXVI, 25.
3. ΓΥ αύτύν βλ. Lip. XLII, 29, 12. 51. 57. 67. XLTV, 42. Πολνβ. XXVII, 12, 

2. Αιοό. XXX, 3. Μ. Cary, δ.π., 48-51. J. Todorou, δ.π., 69-72. Ε. Condurachi, Kotys, 
Rome et Abdfcre, Latomus 29(1970)581-594. A. Fol, Trakija, 119-122.

4. Αιοό. XXXI, 40α. XXXII, 15.
δ. 9Ann. Μιθρ. VI. Αωό. XXXIV, 12.
6. Caee. De bello civ., I ll , 95, 4.
7. Γιά τούς 8υό τελευταίους βλ. Caes. De bello civ. I ll , 4, 3. 36, 4. ΔΙων. Κασσ.

XLI, 63. XLVII, 25. G. Mihailov, IBAI 19(1955)149 ·κέ.
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σιλεΐς βρέθηκαν σέ άντίπαλα στρατόπεδα: ό Ρασκούπορις μέ τό μέρος του 
’Αντωνίου καί 6 Ράσκος μέ τό μέρος των δημοκρατικών.1 2 3 4 5 6 Μετά το θάνατο 
του Ρασκουπόριος Α ', στό τμήμα Α  τοΰ "Εβρου βασίλευσε 6 γιός του Κό- 
τυς Ρ .  Ό  βασιλιάς αύτός είναι γνω στές για τή στρατιωτική βοήθεια πού 
είχε στείλει στόν ’Αντώνιο κατά τή μάχη τοΰ Ά κτίου (31 π.Χ. ).* Τόν Κό- 
τυν τόν διαδέχτηκε 6 γιός του Ροιμητά>.κης Α' (περίπου 16 π .Χ .-12 μ_Χ. )· 
ένώ στό τμήμα Δ  τοΰ "Εβρου, μετά τό θάνατο τοΰ Ρ ίσκου, βασίλευσε ό 
Ρασκούττορις Β' (11 π .Χ .-19 μ .Χ , )*. Στήν περίοδο συμβασιλείας του Ροι- 
μητάλκη Α' καί Ρασκουπόριος Β ' έγινε ή μεγάλη έπανάσταση των Βησσών 
μέ αρχηγέ τόν (ερέα τοΰ Διονύσου Βολογαίση.*

"Οταν πέθχνε 6 Ροιμητάλκης Α '. ό τότε αΰτοκράτορας Αύγουστος μοί
ρασε τό βασίλειο άνάμεσα στόν Κότυν Δ ' (12-19 μ .Χ .), γιό τοΰ Ροιμητάλχη 
Α ', καί τό Ρασκούποριν.* *0 τρω τός πήρε τήν παραλιακή Θράκη καί ό 
δεύτερος τή μεσογειακή. Τό 19 μ .Χ . όμως ό Ρασκούπορις σκότωσε τόν Κό
τυν. Γι’ αυτό ό τότε αΰτοκράτορας Τιβέριος τόν έκθρόνισε καί μοίρασε τό 
βασίλειο άνάμεσα στό Ροιμητάλχη Β' (19-37  μ .Χ .),*  γιό τοΰ Ρασκουπό- 
ριος, καί στά παιδιά τοΰ Κότυος, πού έπιτροπεϋονταν άπό τόν άντιστράτηγο 
T rebellienus R ufus.7 8 9 Τό 3 7 /8  μ .Χ . ό αΰτοκράτορας Καλιγούλας έχανε 
βασιλιά τής Θράκης τό μεγαλύτερο γιό τοΰ Κότυος, Ροιμητάλχη Γ" (37-45  
μ»Χ .), ό όποιος είχε ζήσει πολύ καψό στή Ρώμη καί ήταν φίλος τοΰ αύ- 
τοκράτορα.· Τό 45 μ .Χ . όμως ό Ροιμητάλκης δολοφονήθηκε άπό τή γυναί
κα του. Μετά τό θάνατό του τό θρακικό βασίλειο καταλύθηκε όριστικά καί 
τήν έπόμενη χρονιά (46 μ .Χ .) ή Θράκη έγινε ρωμαϊκή έπαρχία.·

Ή  Θράκη κατά τή ρωμαϊκή άρχαιότητα. Κατά τή ρωμαϊκή έποχή,

1. Caes. De hello civ. ΙΠ, 4, 3. M.-et. Έμφ. τολ., IV, 87. 102. J/oir. Κασσ. XLVII, 
25. 48.

2. Βλ. Β. Lenk, δ.ττ., 444.
3. Γι’ αύτοΰς βλ. Sen. Ερ. XII, 114. Δίωτ. Κασσ. LIV, 34. 86. LV, 80. 82. Ovid. 

Pont. I, 8, 11. IV, 7. Πρβ. Β. Lenk, δ.ττ., 446-449.
4. Δίων. Κασσ. LIV, 34. Πρβ. J. IViesner, Die Thraker, 164. T. Sarafov, Lea 

Besses et Rome (Le r6le des Besses dans la lutte des tribus thraces contra ia pene
tration romaine dans les Balkans), Actes du / ·  CIEB, II, Sofia 1969, 141-150.

5. Ovid. Pont. IV, 9, 79. Tacit. Ann. II, 6. 64. 66. Sueton. Tib. 37, 4. Πρβ. 
ΤΑ. Mommsen, Reges Thraciae inde a Caesare diet a tore occiso, EE  2, 252 xi. B. 
Lenk, δ.ττ., 449-450. J. 1 Viesner, δ.ττ., 165.

6. Γι’ αυτόν βλ. G. Seure, Les dernier* souverains thraces: Rhoemetalcts et 
Pythodoris, REA  6(1904)212-218.

7. Tacit. Ann. II, 64-68. Palercul. I I , 129, 1. Sueton. Tib. 37. Πρβ. B. Lenk, 
δ.π., 449-450. J. Wiesner, δ.ττ., 166.

8. Δίων. Κασσ. LIX, 12, 2. Tacit. Hist. XI, 9. Syll*. II, 798. Πρβ. J. Wiesner, 
δ.ΐΐ., 168-169.

9. Βλ. .4. Stein, ROmische Reichsbeamte derProvint Thracia,Sarajevo 1920,1-8.
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στή γεωγραφική έκταση τής άρχχίας Θράκης υπήρχαν δύο ξεχωριστές ρω
μαϊκές έπαρχίες (Moesia inferior1 καί Thracia). ’Αργότερα, μέ τή διοικη
τική Αναδιοργάνωση του Διοκλητιανου, οΐ δύο έπαρχίες συνενούθηκαν κι άπο- 
τέλεσαν μεγαλύτερη διοικητική μονάδα, τήν «διοίκησιν» Θράκης (dioecesis 
Thracia). Διοικητής τή; επαρχίας Μοισίας ήταν ό πρεσβευτής Αντιστράτη
γος (legatus Augusli pro praetore), πού είχε στή δικαιοδοσία του καί την 
παραλία τού Εύξείνου Πόντου ώς τή Χερσόνησο της Κριμαίας2 3. Ή  διοίκηση 
πάλι της αύτοκρατορικής έπαρχίας Θράκης, στίς πρώτες δεκαετίες Από τήν 
ίδρυσή της, είχε Ανατεθεί σέ έπίτροπο (procurator provincial; T hraciae)51.

' Στήν έποχή όμως τού Τραϊανού ό έπίτροπος Αντικατκστάθηκε Από τδν 
πρεσβευτή Αντιστράτηγο (legatus Augusti pro praetore)4 5 6 7. Μητρόπολις 
τής έπαρχίας ήταν ή Φιλιππούπολη* καί ϊδρα των Ρωμαίων Αρχόντων ή 
Πέρινθος*. Ή  Θρακική Χερσόνησος, πού Αποτελούσε ξεχωριστή έπαρχία, 
στα χρόνια τού Κικέρωνος υπαγόταν στδν Ανθύπατο (proconsulem) της 
έπαρχίας Μακεδονίας7, ένώ Από τήν έποχή τού Άδριανού ή διοίκησή της 
είχε Ανατεθεί στόν έπίτροπο τού Σεβαστού (procurator Augusti regionis 
Chersonesi), πού είχε την έδρα του στό municipium Aelium Coela8 9.

’Αργότερα, μέ τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις τού Διοκλητιανου, ή «δι- 
οίκησις» Θράκης είχε Ανατεθεί σέ δυό διοικητές, ϊναν πολιτικό (τόν vica- 
rium)* κι £να στρατιωτικό (τόν ilucom )10. Ό  vicarius είχε κάτω Από

1. ·Η διαίρεση τής έπαρχίας Μοισίας σέ δυό μικρότερες έπαρχίες (Moesia Super· 
ior καί Moesia Inferior) είχε γίνει στήν έποχή τού Δομιτιανοϋ, βλ. Μ. Flues, Moesia, 
BE  XV(1932)2350 κέ.

2. Βλ. Μ. Flues, ί.π . .1. Stein, Dit» Leguten von Moesien, Budapest 1940. 
J. Fitz, Die Laufbalm der Slutthaltor in dor rOmische Provinz Moesia Inferior, Wei
mar 1966.

3. Βλ. D. Kata pot hakes, Du Thruuiu Provincia Humana, 4 7-48. /I. Stein, 6.77., 
4-10. A. Bets, Thrake, BE  VI A(1936)454,

4. Βλ. D. Kalapolhahee, 6.π., 48 κέ. A. Stein, &π., 10-T9, 6που καί κατάλογος 
τών γ/ωστών «πρεσβευτών άντιστρατήγων» πού χρημάτισαν διοικητές τής Θράκης. Πρβ. 
.1. Betz, 6.π,, 454-455. II.-G. Pflauw, Les procurnleurs oquestres soue le H aut- 
Empiro romain, Paris 1950, 5L

5. Βλ. K.-M. *ΑποστοΜόη, ' l l  ρωμαϊκή έπαρχία Θράκη καί ή μητρόπολις αυτής 
Φιλιππούπολις, Θραχικά 17 (1942)24 1-275.

6. A. Stein, 5.π., 110 καί σημ. 2.
7. Βλ. Λ. Stein, ό.π., 80. Γ. Kahrstedι. HeilrAge zur O schichte des thraki- 

Hehen Chcrsones, 50.
8. Βλ. A. Stein, ό.π., 79-90. A. Betz, ό.π., 455-456. V . Kahrstedt, δ.π., 54. 

U.~G> Pflauw, Lee carriereg pporurntoriennes sous le Haul-Em pire romain, I, Pa
ris 1960, 30-31.

9. Not. Dign. Or. I, 83. XXVI.
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τις διαταγές του έξι πολιτικούς άρχοντες, δυό ύπατικούς (consulares) χώ 
τέσσερις ήγεμόνες (praesides). ΟΙ ύπαπκοί ήταν διοικητές των έπαρχιών 
Ευρώπης καί Θράκης1 2 3 καί οί ήγεμόνες διοικητές των έπαρχιών Α ίμιμό- 
ντου, Ροδόπης, Μοισίας και Σκυθίας*.

Ά π ό  στρατιωτική άποψη, τύ ένδιαφέρον των Ρωμαίων είχε στραφεί 
κυρίως στην έπαρχία Κάτω Μοισία (M oesia in ferior), όπου έκαναν σειρά 
άπό όχυρωματικά Ιργα*. Ε π ίσ η ς έθεσαν στη διάθεση του διοικητή της 
Ισχυρή στρατιωτική δύναμη άποτελούμενη άπό λεγεώνες4 καί ναυτικό (aclas- 
sis M oesica»)4 6. *0 στόλος της έπαρχίας είχε στόν έλεγχό του τήν περιο
χή των έκβολών του Δούναβη και τη Β Δ παραλία τοΰ Εύξείνου Πόντου ώς 
τη Χερσόνησο τής Κριμαίας, όπου υπήρχε μάλιστα και ναυτική βάση*.

’Αντίθετα, στή Θράκη πού ήτα'/ pro vine ia inermis, ol Ρω μαίοι δια
τηρούσαν μόνο μιά φρουρά άπό δύο cohortes miliarias4 8 9 10, πού ή δύναμή της, 
στή*/ έποχή τοΰ Νέρωνος, έφτανε τούς δύο χιλιάδες άντρες*. Στή φρουρά αυτή 
υπηρετούσαν στρατιώτες των auxilia, άποσπασμένοι άπό τό στρατό τής Κά
τω Μοισίας. Είναι γνωστό ότι, κατά τό 2ο μ-Χ . αιώνα, στή Θράκη στά
θμευε ή cohors II Lucensium. Ε π ίσ η ς είναι πολύ πιθανό ότι στή φρουρά 
της άνήκε καί ή cohors miliaria Ituraeorum*. "Ως τΙς πρώτες δεκα
ετίες τοΰ 3ου μ.Χ . αιώνα ή φρουρά τής Θράκης στάθμευε στην Πέρινθο, 
έδρα τών Ρωμαίων διοικητών. 'Ο πω ς προκύπτει όμως άπό τήν περίφημη 
έπιστολή τών Σκαπτοπαρηνών πρός τόν αύτοκράτορα Γορδιανό (238 μ Λ -Ρ ·, 
στήν έποχή του είχε πια αυτή μεταφέρει τα στρατόπεδά της στήν περιοχή 
τής κώμης τών Σκαπτοπαρηνών, δηλαδή στή μέση κοιλάδα τοΰ Στρυμόνα11 12. 
Στή στρατιωτική δύναμη τής έπαρχίας Θράκης άνήκε έπίσης καί μιά μοίρα 
στόλου, πού άπό τή ναυτική της βάση πήρε τό όνομα classis P erin th iau .

*Η Θράκη, ώς έσωττρική έπαρχία τοΰ ρωμαϊκού κράτους, δέν είχε γιά  
τούς Ρωμαίους τόση στρατηγική άξια. Ε ίχε όμως γ ι’ αυτούς τεράστια ση
μασία ώς τόπος στρατολογίας. 01  στρατολογούμενοι Θράκες υπηρετούσαν στα 
au xilia , στήν πραιτωριανή φρουρά (τόν 3ο μ-Χ . αίώ να), στό ναυτικό, καθώς

1. Not. Dign. Or. I, 71-73. 'leQoxi. 631, 4. 635,3.
2. Not. Dign. Or. I, 112-116. Ίιςοχλ. 634, 4. 635, 9. 636,1. 9.
3. Βλ. τηb κάτω, a. 170 καί σημ. 1.
4. Βλ. τπό κάτω, a. 170-172.
5. Βλ. ηιό κάτω σ. 172.
6. Βλ. G. Webster, 4.*., 163*164 χαΐ σημ. 1.
7. Λ. Stein, δ.π., 111 καί οημ. 2.
8. Ίοχτφι. Ilepl Ίοοδ. *©λ. Π» 16, 4.
9. A. Stein, 6.π.» 111.

10. IGB, IV , 2236.
11. ά . Stein, δ.κ., 112.
12. IG R, I, 781. Πρβ. A. Suit%, 114-115.
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καί στις λεγεώνες (άπό τό 2ο μ.Χ.αίώνα).1 Στο στρατό των auxilia πε
ρίφημες ήταν οί alae καί cohortes Thracum καί ιδίως ή cohors Bessorum2.

"Αν έςαιρέσει κανείς τις δακικές καί σαρματικες έπιδρομές3, γενικά 
οί δυο έπαρχίες Θράκη καί Κάτου Μοισία. ως τά μέσα περίπου του 3ου μ.Χ. 
αιώνα, χώρισαν σχετική ήσυχία. Τά μόνα άςιοση μείωσα γεγονότα, κατά τήν 
περίοδο αυτή, είναι διελεύσεις ριυμαϊκών στρατιωτικών δυνάμεων καί έπισκέ- 
ψεις αύτοκρατόρων ή συγκρούσεις τους μέ άνταπαιτητες τού θρόνου. "Ετσι, 
κατά τούς δακικούς πολέμους, 6 αύτοκράτορας Τραϊανός είχε χρησιμοποιή
σει τη Θράκη, ως βάση γιά τις έκστρατείες του στη Δκκία4. Το 123/4μ.Χ., 
κατά την περιοδεία του στην ’Ανατολή, έπισκέφτηκε τη Θράκη ό Άδρια- 
νός5 6. Στά τέλη τού 2ου μ.Χ. αιώνα ή Θράκη γίνεται θέατρο πολέμου άνά- 
μεσα στον αύτοκράτορα Σεπτίμιο Σεβήρο καί τον άνταπαιτητή του θρόνου 
Pescennius Niger®. To 202 μ.Χ. ο Σεβήρος7 8 καί τό 214 μ.Χ. ό Καρα- 
κάλλας®, κατά τις εκστρατείες τους εναντίον των Πάρθων, πέρασαν μέ τά 
στρατεύματά τους άπό τη Θράκη.

*Η κατάσταση άλλαξε σημαντικά στά μέσα περίπου τού 3ου μ.Χ. αιώ
να, μέ τη διάσπαση τού limes της Μοισίας καί τη γενικότερη κρίση τής 
ρωμαϊκής αύτοκρατορίας®. Γιά μισό περίπου αιώνα οί έπαρχίες Κάτω Μοι- 
σία καί Θράκη γνωρίζουν πιά τις καταστρεπτικές συνέπειες άπό τις ληστρι
κές έπιδρομές τών βαρβάρων. Ά πό  αύτές πιό συχνές καί έπικίνδυνες ήταν 
οί έπιδρομές τών Γότθων10. Στίφη Γότθων είχαν εισβάλει στις' δύο έπάρ-

1Γ Σχετικά μέ τή στρατολογία στην Κάτω Μοισία βλ. B.Gerov, Romanizmat me£- 
<Ju IJmiava i Balkana ot Hadrian do Konstantin Veliki, I, GSU-FF 47 (1950/1952) 
63-68. Γιά τή Θράκη βλ. .4. Stein, ο.π., 113, 116 κέ.

2. Βλ. G. L. Cheesman, The Auxilia of the Roman Imperial Army, Oxford 
1014, 178. A. Stein, 6.-., 113, σημ. 3 . / .  E. Bogaers, Troupes auxiliaires thraces 
dans la partie n^erlandaise de la Germania Inferior, Actes du IX 9 CIEFR 445-464. 
M.G. Jarret, Thracians Units in the Roman· Army, IEJ  19( 1969) 215-224.

3. Βλ. M. Fluss, Moesia, RE  XV (1932) 2381 κέ. V. Pdrvan, Getica, 113 κέ. 
A. Alfoldi, Daci e Romani in Transilvania, Budapest 1940, 27 κέ. J. Wiesner, Die 
Thraker, 176-179.

4. Βλ. A. v. Donuixzewski, Philologue 65(1906)337 κέ. W. Weber, Untersu- 
chungen zur Geschichte des Kaisers Hadrianus, Leipzig 1907, 18 κέ.

5. Βλ. 1Γ. Weber, δ.π., 148.
6. Βλ. J . Haechroek, Untersuchungen zur Geschichte des Kaisers Septimius 

Severus, Heidelberg 1921, 53 κέ. 86 κέ. .4. Stein, δ.π., 119 κέ.
7. Βλ. J. Hasebroek, ο.π., 118.
8. J  ίων. Kaaa. LXXVII. 16, 7. Ήοωό. IV, 8, 1.
9. Βλ. .4. Alffildi, Studien zur Geschichte der Weltkrise des 3. Jahrhunderts 

n. Chr., Darmstadt 1967. E. Χρυσόν, Τό Βυζάντιον καί ol Γότθοι. Συμβολή είς τήν 
εξωτερικήν πολιτικήν τού Βυζαντίου κατά τον Δ' αίώνα, Θεσσαλονίκη 1972, 41 καί σημ. 1.

10. Γιά τις γοτθικές έπιδρομές καί τή γοτθική πολιτική τών Ρωμαίων, βλ. Ε. Χρυ
σόν, δ.π., 42 κέ., όπου καί σχετική βιβλιογραφία.
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χίες ακόμη άπό τήν έποχή του Μαξ'.μίνου -του Θράκα1. Ή  πρώτη όμως 
σοβαρή γοτθική έπιδρομή έγινε στήν έποχή τοϋ Φιλίππου του 'Αραβος (τό 
249 μ .Χ .) . Οί Γότθοι λεηλάτησαν τότε τήν Κάτω Μοισία καί πολιόρκησαν 
τή Μαρκιανούπολη. Τελικά Αποκρούστηκαν, χάρη στήν έπέμβαση τοϋ διοι
κητή της Μοισίας καί κατοπινού αύτοκράτορ* Δεκίου*. Τήν έπόμενη χρο
νιά ό Δέκιος ώς αύτοκράτορας Αντιμετώπισε άλλη πιό έπικίνδυνη έπιδρομή 
των Γότθων (250 μ-Χ- )*. Σ έ μιά μάχη μάλιστα κοντά στη Βερόη (A u
gu sta  T raiana) αύτοί νίκησαν τ4 ρωμαϊκό στρατό καί κατέλαβαν, μετά Από 
πολιορκία, τή Φιλιππούπολη4.

Στά έπόμενα χρόνια Ακολούθησαν κι άλλες συχνές έπιδρομές των 
Γότθων στό έδαφος της Θράκης. Π ιο σοβαρή όμως ήτα·/ ή έπιδρομή τους 
στήν έποχή τοϋ Βαλεριανοϋ (254 μ .Χ .). κατά τήν όποια πολιόρκησαν καί 
τή Θεσσαλονίκη». Στήν έποχή τοϋ Γαλλιηνοΰ (267 μ -Χ .) μαρτυρεΐται άλ
λη έπιδρομή τους. Λυτή τή φορά οί Γότθοι είχαν εισβάλει μέ 500 πλοιάρια 
στό Βόσπορο καί τήν Προποντίδα καί, άφοΰ λεηλάτησαν τό Βυζάντιο καί 
τήν Κύζικο, ξεχύθηκαν στό Αιγαίο». Τό 2 6 9 /7 0  μ .Χ . έκαναν άλλη πιό 
φοβερή έπιδρομή στη Θράκη. Σε μιά φονική όμως μάχη κοντά στή Ν αΐσ- 
σό νικήθηκα» άπό τόν τότε αύτοκράτορα Κλαύδιο Β' καί όσοι άπέμειναν 
Αναγκάστηκαν νά έγκαταλείψουν τή χώρα*. Στήν έποχή τοϋ Λύρηλιανοϋ 
(271 μ .Χ .) έπανέλαβαν τις έπιδρομές τους, μαζί μέ ’Αλανούς, Ρωξαλανοΰς 
καί Σαρμάτες*. Τελικά όμως ό διάδοχός του Πρόβος, μετά άπό σκληρούς 
άγώνες, τούς Ανάγκασε νά σταματήσουν τις έπιδρομές τους (273 μ -Χ .)·. 
Χάρη στήν αμυντική πολιτική μάλιστα των έπόμενων αυτοκρατόρων1·, οί 
Γότθοι δέν τόλμησαν ώς τήν έποχή τουλάχιστον τοϋ Μ. Κωνσταντίνου, νά  
έπιχειρήσουν άλλες έπιδρομές*1. Έ τσ ι, ώς τό τέλος της ρωμαϊκής Αρχαι
ότητας, τά μόνα γεγονότα πού διατάραξαν τήν είρηνική πιά ζωή της Θράκης 
ήταν οί συγκρούσεις των υποψήφιων αυτοκρατόρων Λικινίου, Μαξιμίνου κα  ̂
Μ . Κωνσταντίνου1*.

1. Βλ. Ε. Χρνσοΰ, ί.π ., 42.
2. lord. Get. 16, 91.
3. Βλ. Β. Geroo, Die gothische Invasion in MOsien and Thrakien nnter Decias 

im Lichte der Horlfunde, AAP-SHPh 1963, 127-146.
4. ford. Get. 16, 101 xi. Αοξύαt. dbna:. 16. 20 [=*FGrH. 100]. Am m . Merc. 

XXXI, 5, 17. Ζωσ. I, 23, 1.
5. Za>r. XII, 23.
6. Script. Hist. Aug. Gall. 5, 6. Ζωσ. I, 31. ZoyxeLL 382.
7. Ζωσ. I, 42-43. 45-46. Amm. Marc. XXX, 5, 17. ΣογχοΧλ. 384 c. Edatfi. 

Χρον. ΙΠ, 183.
8. Script. Hist. Aug. Anrelian. 17, 2. 22, 2. 32, 2. 33, 4. 41, 9.
9. Script. Hist. Aug. Prob. 18, 1. Ζωσ. I , 71, 1.

10. Βλ. Ε. Χρνσοΰ, 6.—., 41-51.
11. Amm. Marc. XXXI, 5, 17.
12. Βλ. E. Stein. 6.s., 142, 144.



Γ  ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟΤΣ 
ΝΤΟΠΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ  ΘΡΑΚΗ

*Η έγκατάσταση των Ελλήνων άττοίκων στα θρακικά παράλια έγινε, 
όπως φαίνεται άπό όρισμένες γνωστές περιπτώσεις, άλλου είρηνικά κι άλ
λου - στά πιδ πολλά μέρη - μετά άπό σκληρές μάχες μέ τούς Θράκες. Ό  
τρόπος εγκατάστασης των άποίκων προδίκασε - ή τουλάχιστον έπηρέασε σέ 
μεγάλο βαθμό - την 3λη πορεία του έξελληνισμου* 3που δηλαδή οί άποικοι 
βρήκαν ίσχυρή άντίσταση, έκεΐ τό έ'ργο του έξελληνισμου, δπως ήταν φυ
σικό, έπιβραδύνθηκε περισσότερο. *Η ίσχυρή άντίσταση σήμαινε τήν ύπαρ
ξη πολεμικών φυλών, οι όποιες στάθηκαν κι άργότερα έμπόδιο στή διείσδυ
ση του έλληνισμου. ΟΙ πρώτοι αύτοί άγώνες δείχνουν, μέ τδν καλύτερο τρόπο, 
τΙς μεγάλες δυσχέρειες, πού άντιμετώπισε τό έλληνικό στοιχείο στίς προ- 
σπάθειές του νά διεισδύσει στή θρακική ένδοχώρα.

Έ  μελέτ/) τών πολέμων άνάμεσα στούς άποίκους καί τούς ντόπιους πα
ρουσιάζει έξαιρετικό ένδιαφέρον, γιατί ήταν ή πρώτη φορά πού οί 'Έλληνες 
όπλίτες ήρθαν άντιμέτωποι μέ τούς Θράκες πολεμιστές. 'Έτσι, μιά συγκρι
τική έρευνα σχετικά μέ τήν πολεμική τακτική καί τδν όπλισμό τών άντι- 
πάλων, θά ήταν έξαιρετικά ένδιαφέρουσα, άλλά όπωσδήποτε ξεφεύγει άπό τά 
δρια του είδικου θέματός μας* 1. Γι' αύτό θά περιοριστούμε έδώ σέ μερικές 
γενικές μόνο παρατηρήσεις, μέ σκοπό νά τονίσουμε τά θετικά καί άρνητικά 
άποτελέσματα τών πολέμ,ων αύτών στην πορεία του έξελληνισμου.

Ά πό αύτη τήν άποψη, θά πρέπει νά σημειωθεί άπό τη μιά μεριά ή ά- 
ναμφισβήτητη άριθμητική ύπεροχή τών ντόπιων άπέναντι στούς όλιγάριθμους 
άποίκους κι άπό την άλλη μεριά ή ύπεροπλία των άποίκων καί ή ύπεροχή 
τους στήν πολεμική τακτική καί στρατηγική Ιδίως στη θάλασσα. Γι* αύτό 
τό λόγο, δταν ύπήρχαν κοντά στη παραλία νησιά, οί άποικοι έπιδίωκαν νά 
όχυρωθουν σέ αύτά γιά νά έξασφαλίσουν τΙς άπαραίτητες βάσεις γιά τΙς 
στρατιωτικές έπιχειρήσεις τους. 'Αντίθετα, γιά τούς Θράκες βάσεις τών πο-

1. Γιά τό λόγο αύτό Οά μας Απασχολήσει σέ είδική μονογραφία. Πρός τό παρόν 
πρβ. Ινα καλό παράδειγμα σύγκρουσης Ελλήνων καί Θρακών πού δίνει 6 "Ομηρος στην 
Όδύσσεια (ι 39 κέ.), οπού περιγράφει, έντελώς βέβαια συνοπτικά, τή μάχη του Όδυσ- 
σέο>ς μέ τή θρακική φυλή τών Κικόνων.— Γιά τόν όπλισμό καί τήν πολεμική τέχνη τών 
Θρακών, βλ. σχετική βιβλιογραφία πιό πάνω, σ. 19, καί σημ. 1.
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λεμικών έπιχειρήσεων και κατοπινές έστίες άντίστασής τους ήταν τά βουνά, 
πού άποτελουσαν φυσικά φρούρια* ένώ οί άτείχιστες κώμες τους δέν τούς 
πρόσφεραν καμιά άπολύτως άσφάλεια. Τά όχυρωματικά έργα των άποίκων 
καί Ιδιαίτερα ή βιαστική τείχιση των πόλεών τους, δείχνουν καθαρά τούς 
κινδύνους, στούς όποιους ήταν έκτεθειμένη ή πρώτη γενιά των άποίκων. Β έ
βαια στους πρώτους αυτούς άγώνες τους άποφασιστικό ρόλο έπαιζε άσφαλώς 
ή στρατιωτική βοήθεια των μητροπό?εών τους, οί όποιες, όπως ήταν φυσικέ, 
ένδιαφέρονταν για τήν έδραίωση των άποικιών.

01 πόλεμοι άνάμεσα στούς "Ελληνες άποίκους καί τούς Θράκες, έφέσον 
τελείωσαν μέ τή νίκη των πρώτων, είχαν περισσότερο θετικά παρά άρνητικά 
άποτελέσματα στήν πορεία του έςελληνισμου. Πάντως, άνάμεσα στά άρνητικά 
άποτελέσματα, θά πρέπει νά υπολογίσει κανείς τήν πρώτη «έθνική άφύπνιση» 
των Θρακών, καθώς καί τό στρατιωτικό συνασπισμό διαφόρων θρακικών φυλών 
μπροστά στόν κοινό κίνδυνο /Ω ς θετικό πάλι στοιχείο θά πρέπει νά θεωρηθεί 
ή έλάττωση του θρακικου πληθυσμού τών παραλίων μέ τις φονικές μάχες. 
’Ανάμεσα στούς νεκρούς μάλιστα θά ήταν τό πιό σφριγηλό καί δυναμικό στοι
χείο, δηλαδή αυτό πού θά προέβαλλε καί τή μεγαλύτερη άντίδραση στις έλ- 
ληνικές έπιδράσεις. Τέλος, μέ τις μάχες αυτές, πρέπει νά άρχισαν καί οί 
πρώτες έλληνικές έπιδράσεις στήν πολεμική τέχνη καί γενικά στή στρατιωτι
κή ζωή τών Θρακών.

Δυστυχώς 8έν υπάρχουν στή διάθεσή μας πολλά στοιχεία για νά άναπα- 
ραστήσουμε τούς άγώνες τών άποίκων σέ όλόκληρο τό μήκος τών θρακικών 
παραλίων. ’Α πό μερικές όμως περιπτώσεις, πού είναι γνω στές, μπορεί κανείς 
νά σχηματίσει μιά, έστω καί άμυδρή, εικόνα τών πολεμικών περιπετειών τών 
άποίκων.

“Έ τσι, έχουν διασωθεί όρισμένες άποσπασματικές πληροφορίες γιά  τις 
μάχες τών Παρίων τής Θάσου1. Τά λόγια του ’Αρχιλόχου «κλαίω τά θασίω ν, 
ού τά Μαγνήτων κακά»*, κι άν άκόμη δέν άναφέρονται άποκλειστικά στις συμ
φορές τών Θασίων άπό τούς άγώνες τους έναντίον τών Θρακών*, άφήνουν 1 2 3
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1. Άρχιλ. άποσπ. 6-6β (£. Diehl*, Anlh. lyr. graeca). Γιά τό ΜνημΜίο* του 
’Αρχιλόχου βλ. Ε . Diehl*, ό,π., 51. Ν. Κοττολέοντος, Νέαι έπιγραφαί έκ Πάρου, Λ Ε 1952, 
32, σημ. 1, δττου καί σχετική βιβλιογραφία. Γιά άλλα άποσπάσματα τών ποιημάτων του 
βλ. SEG, XV, 517. /?. Pfeiffer, Callimachus, I, άποσπ. 104. Βλ. έπίσης Ν. KortoXior-
χος, 6.π., 32-95.

2. £. Diehl*, fr. 19.
3. *0 ’Αρχίλοχος φαίνεται ότι άναφέρεται κυρίως στίς έσωτερικές διαμάχες μέσα 

στήν Ιδια τή Θάσο, βλ. F. Laseerre, Les 0podes d’Archiloque, Dijon 1950, 232 κέ.ν 
όπου καί άνάλυση του στίχου αύτου. Έπίσης βλ. καί J. Pouilloux, Recherches stir I* 
histoire et les cultes do Thasos, I. De la fondation de la cit4 h 196 avant J.C., Paris 
1954, 31-32* του Ιδιου, Archiloque et Thasos: Histoire et po£sie, PHEAC X, 3-27. 
N. Kontoleon, Archilochos und Paros, PHEAC X, 39*73.
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πάντως νά διαφανεΐ τό μέγεθος της σκληρότητας των πολέμων έκεινων1. 
Στις μάχες αύτές είχε πάρει μέρος καί ό ’ίδιος ό ’Αρχίλοχος. Αύτδ τουλάχιστον 
τό συμπέρασμα προκύπτει άπό τά ποιήματα του, στα όποια μίλα για τούς 
Θράκες Σαίους καί Σαπαίους, καθώς καί για τό ίσμαρικό κρασί. 'Όπως μά
λιστα παρατηρεί ό F. Lasserre, στις εκστρατείες αύτές ό ’Αρχίλοχος πήρε 
μέρος μέ την ιδιότητα 6γι μόνο τού στρατιώτη άλλά καί τού ποιητή2. Δυστυ
χώς όμως τά ποιήματά του, όπως καί τό περίφημο Μνημεϊον τής Πάρου, 
σώθηκαν «ακρωτηριασμένα κι έτσι χάθηκαν οί λεπτομέρειες τής πολεμικής αύ- 
τής ιστορίας, όπως είχαν δοθεί άπό εναν αύτόπτη μάρτυρα3. Κι άπό τά άπο- 
σπάσματα, πού διασώθηκαν καί περιγράφουν μάχες, είναι δύσκολο νά ξεχω
ρίσει κανείς μέ βεβαιότητα αυτά πού άναφέρονται στούς Θασίους1 2 3 4. Σαφή καί 
ένδεικτικά είναι όρισμένα μόνο άποσπάσματα, πού άναφέρονται στις μάχες 
πού έδωσαν οί Θάσιοι μέ τή θρακική φυλή των Σαίων γιά τήν ίδρυση τής 
άποικίας Στρύμης. Οί μάχες αύτές φαίνεται ότι ήταν ιδιαίτερα σκληρές καί 
φονικές. Σέ μιά μάλιστα άπό αύτές σκοτώθηκε ό φίλος τού Αρχιλόχου στρα
τηγός Γλαύκος5 καί κόντεψε νά χάσει τή ζωή του κι ό ίδιος ό ’Αρχίλοχος.

1. Στούς πολέμους αύτούς οί Πάριοι είχαν χρησιμοποιήσει, όπως παρατηρεί ό / .  
Pouilloux, ο.π., 14, ώς βάση των έπιχειρήσεών τους τή Θάσο, πού ή Ισχυρή άκρόπολή 
της πρόσφερε σέ αύτούς άσφαλές καταφύγιο.— Στούς πολέμους τους οί άποικοι ένισχύ- 
θηκαν στρατιωτικά άπό τή μητρόπολή τους μέ τήν άποστολή διαφόρων όμαδων άποίκων 
(βλ. R. Werner, Probleme der Rechtsbeziehungen zwischen Metropolis und Apoikie, 
Chiron 1(1971)44). Επικεφαλής μιας τέτοιας όμάδας ήταν ό Αρχίλοχος, όπως προκύ
πτει άπό τή σωστή έρμηνεία των χρησμών πού ποοτάθηκε, καθώς κι άπό τήν πληροφορία 
τού Οίνομάου άπό τά Γάδαρα, βλ. Εύσεβ. V, 31, 1. 33, 1. VI, 7, 8. F.Lasserre, Les epo- 
des, 211-213. J. Pouilloux, 6.π., 26 καί σημ. 3. Πιθανώς σέ μιά τέτοια άποστολή βοήθειας 
νά άναφέρονται καί οί άκρωτηριασμένοι στίχοι του Μνημείου (IV, Α, 15 κέ.), βλ. J > 
Pouilloux, δ.π., 26.— Γενικά γιά τό ζήτημα της στρατιωτικής βοήθειας τών άποικιών 
άπό τις μητροπόλεις τους βλ. A. J. Graham, Colony and Mother City in Ancient 
Greece, New Tork 1971, 73-74.

2. Φαίνεται 6τι έγραψε καί ποίημα, μέ τό όποιο παρακινούσε τούς συμπολίτες του 
νά έπιχειρήσουν μιά έκστρατεία στή Θράκη, βλ. F. Lasserre, δ.π., σ. XVII. Βλ. έπίσης 
Ν. Κοντολέοντος, δ.π., 89, ό όποιος υποστηρίζει 6τι ό Αρχίλοχος γιά τήν πολεμική παρό
τρυνση τών Παρίων είχε χρησιμοποιήσει τό μυθικό παράδειγμα τής έκστρατείας τού Η ρα
κλή έναντίον τών Θρακών. Σχετικά μέ τή χρήση τού μυθικού παραδείγματος στήν έθνική 
διαπαιδαγώγηση τών στρατιωτών κατά τήν άρχαιότητα βλ. Δ. Κ. Σαμσάοη, Ό  Μ. Αλέξαν
δρος καί ή ψυχολογική δργάνωση τού στρατού του. Συμβολή στήν έρευνα τής ψυχολογικής 
στρατηγικής του, Μέγας 'Αλέξανδρος (2300 χρόνια άπό τό θάνατό του), Αφιέρωμα Ε 
ταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1980, 202-204.

3. 'Όπως παρατηρούν οί F. Lasserre - A. Bonnard, Archiloque. Fragments, Pa
ris 1958, σελ. XVI, ή ποίηση τού Αρχιλόχου περιείχε πολλές στρατιωτικές άναμνήσεις 
άπό τις έκστρατειες τών Θασίων έναντίον τών Θρακών.

4. Πρβ. J. Pouilloux, δ.π., 30.
5. Βλ. ΆρχΜ χου, Τετράμετρα, άποσπ. 130-110 (Ικδ. F. Lasserre - A. Bonnard),
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*Η μάχη αύτη θά ήταν σωστή πανωλεθρία για  τούς Θχσίους. Γιατί διαφορετικά 
δέν έξηγεΐται ή μεγάλη χαρά του ποιητή για τή σωτηρία του, μολονότι έ
χασε τήν άσπίδα του1.

’Από ενα άπόσπζσμα του Καλλίμαχου’, πού μίλα γιά τύ φόνο του Θρά
κα Οίσύδρη, πληροφορούμαστε γιά κάποιο πόλεμο των Παρίων (της Θάσου;) 
μέ τούς Βισάλτες. Σύμφωνα μέ τήν έρμηνεία του αποσπάσματος πού πρότεινε 
ό J . Pouilloux, oi Πάριοι είχαν πολιορκηθεϊ άπό τούς Βισάλτες*. Γι’ αυτό 
κατέφυγαν στη διαιτησία του ’Απόλλωνος των Δελφώ ν, 6 όποιος καταδίκα
σε τούς πρώτους στην πληρωμή ένός προστίμου: τό doioxor Βισάλταις έ η -  
τίμιο(ν τ)1νειν ίχρησεν ό θεός*. Τό έττεισόδιο αυτό, άν συνδυαστεί μέ τό γ ε 
γονός o n  οί Βισάλτες κατοικούσαν Δ  του Στρυμόνα, δείχνει καθαρά κάποια 
άποτυχημένη άποικιακή δραστηριότητα των Θασίων στή δυτική παραλία τού 
Στρυμονικού κόλπου.

Έ νώ  διαθέτουμε μερικές πενιχρές είδήσεις, ή έστω καί υπαινιγμούς, 
σχετικά μέ τούς πολέμους των Θασίων μέ τΙς μακρινές φυλές των Σαίω ν καί 
των Βισαλτών, δέν έχουμε όμως καμιά άπολύτως πληροφορία γιά τις σχέ
σεις τους μέ τήν κοντινότερη θρακική φυλή των Ή δω νώ ν, πού στή χώρα τους 
Ιδρύθηκαν όλες σχεδόν οΐ θασιακές άποικίες. ’Ακόμη κι άν υποθέσουμε τη
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όπου μίλα γιά τό φίλο του Γλαύκο. Σύμφωνα μέ την έρμηνεία των έκδοτων, στα άποσπα- 
σματα αύτά γίνεται στήν ούσία λόγος γιά δνό διαφορετικές μάχες, στίς όποιος πήρε μέρος 
(;) ό Γλαύκος. Ή  πρώτη έληξε μέ τή νίκη των Παρίων* είναι ή μάχη, στήν όποια αναφέ
ρει ό ποιητής τήν κατασκευή ένός όχυρώματο;. Καί, όπως υποθέτουν οί έκδότες, πιθανώς 
να πρόκειται γιά κάποιο έπεισόδιο άπό τόν άποικισμό του νησιού. Ή  δεύτερη μάχη είναι 
δύσκολο να προσδιοριστεί πού έγινε. Άναφέρεται πάντως σέ αυτή μιά άπόβαση κι έπειτα 
διάφορες συμπλοκές μπροστά στό όχύρωμα των έχθρών.— Επίσης πρβ. καί μιά αρχαϊκή 
έπιγραφή της Θάσου, πού μνημονεύει κάποιο Γλαύκο (βλ. J . Pouilloux, Glaucos, fils 
de Leptine, Parien, BCH  79(1955)75-86). Σύμφωνα μέ τόν έκδότη τής έπιγραφής, 
θά πρέπει αυτός νά άνήκει στήν πρώτη γενιά των Παρίων άποίκων. Τό πατρώνυμο (Λε- 
πτίνου) μάλιστα συμφωνεί μέ αυτό πού δίνει ό 'Αρχίλοχος, Τετράμετρα, άποσπ. 115: 
«τοΐος άνθρώποισι Θ*>μ6ς, Γλαυκέ, Λεπτίνεω πάΐ...».

1. 'ΑρχΜχον, Ελεγεία, άποσπ. 13(έκδ. F. Lasserre - .4. Bonnard): «Άσπίδι μέν 
Σαΐων τις άγάλλεται, ήν παρά θάμνφ / £ντος άμώμητον κάλλιπον ούκ έθέλων / ψυχήν 
δ*έξεσάωσα. Τί μέ μέλει άσπις έκείνη; / έρρέτω' ίξαύτις κτήσομαι ού κακίω».

2. Λ. Pfeiffer, Callimachus, I, άποσπ. 104. Πρβ. καί F . Hiller von Gdrtringen, 
Noch einmal das Archilochos - Denkmal von Paros, XGG  1 (1934/36)40, ό όποιος 
συνέδεσε αυτό τό άπόσπασμα μ* έκεΐνο της πέμπτης στήλης του Μνημείου του 'Αρχιλόχου.

3. Ά ν  ή πολιορκία δέν είχε γίνει σέ κάποια θασιακή άποικία τής Περαίας άλλα 
στήν Ιδια τή Θάσο, τότε αυτό σημαίνει ότι οί Βισάλτες είχαν στήν κατοχή τους στόλο* 
γιά τό πρόβλημα αυτό πρβ. D. Samsaris, Recherches sur 1'histoire de la navigation 
chei les habitants de la valtee du cours inferieur du Strymon dans Tantiquiti, Thru- 
da  Pontiea I  (υπό δημοσίευση).

4. J. Pouilloux, Thasos, 30-31.
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σύναψη κάποιας συνθήκης φιλίας μέ τούς Ήδωνούς ηγεμόνες1, δέν πρέπει 
πάντως νά άποκλείσουμε κατοπινές εχθροπραξίες μεταξύ τους. Τό έπιτύμβιο 
έπίγραμμα του Πάριου έφηβου (6ου π.Χ. α ί.), πού βρέθηκε πρόσφατα στην 
Άμφίπολη, μαρτυρεί κάποια μάχη άνάμεσα στούς Παρίους καί τούς Θράκες 
Ήδωνούς στην περιοχή της πόλης αύτης2. Εξάλλου οί άκροπόλεις της Νεά
πολης, Γαληψοΰ καί Οίσύμης, καθώς καί τα τειχισμένα θασιακά έμπόρια της 
Περαίας, φανερώνουν άναμφισβήτητα τό θρακικο κίνδυνο πού άπειλουσε τούς 
Θασίους άποίκους.

Θά μπορούσαμε ίσως νά καταλήξουμε σέ ορισμένα συμπεράσματα σχε
τικά μέ τίς σχέσεις, ειρηνικές ή εχθρικές, των Θασίων καί Ήδωνών, άν υ
πήρχαν τουλάχιστον μερικές ειδήσεις γιά τον πόλεμο άνάμεσα στούς Θασίους 
άποίκους των Κρηνίδων3 καί τούς Θράκες (στα μέσα τού 4ου π.Χ. α ί.), ό 
όποιος είχε προκαλέσει καί την επέμβαση τού Φιλίππου Β '. Δυστυχώς ή 
μοναδική πηγή, 6 Άρτεμίδωρος, σ’ ένα άπόσπασμά του πού διέσωσε ό Σ τέ
φανος ό Βυζάντιος4, άναφέρει τον πόλεμο αύτόν εντελώς έπιγραμματικά καί 
μιλά γενικά γιά Θράκες, χωρίς νά κατονομάζει τή θρακική φυλή. Οί περισ
σότεροι σχεδόν έρευνητές πίστευαν οτι πρόκειται γιά τούς Θράκες τού Κε- 
τριπόριος5 6, πού μέσα στό κράτος του βρίσκονταν οί Κρηνίδες®. Ό  Ρ. Col- 
lart δμως μέ πειστικά έπιχειρήματα θεμελίωσε την άποψη τού A. Pickard7 
δτι έκεΐνοι πού έπιτέθηκαν το 356 π.Χ. έναντίον τών Κρηνιτών8 ήταν οί

1. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει άπό ένα άπόσπασμα τού Μνημείου, βλ. F. Hiller 
von Gartringen, δ.π., 47. J. Pouilloux, ο.π., 30.

2. Βλ. Έργον 1973, 41.
3. Γιά τήν ίδρυση της άποικίας αύτης βλ. Ρ. Collart, Philippes, 133 κέ., όπου 

οί σχετικές πηγές καί ή βιβλιογραφία.
4. Στεφ. Βνζ. στή λ. «Φίλιπποι ...Άρτεμίδωρος έν έπιτομή τών ένδεκα «καί πόλις 

Φίλιπποι τό παλαιόν Κρηνίδες»' τοίς δέ Κρηνίταις πόλεμουμένοις υπό Θρακών βοηΟήσας 
Φίλιππος Φιλίππους ώνόμασεν».

5. Βλ. π.χ. A. Hock, JCP  1877, 839. Hermes 24(1891)105 κέ. J. Kaerst, Ge- 
schichte des hellenistischen Zeitalters, I, 150 κέ. FrH am pl, Der KOnig der Make- 
donen, Leipzig 1934, 39.

6. Πρβ. *Αριστοτ. *Ιστ. ζ., IX, 36, σ. 620α 33: «Έν δέ Θράκη τη καλουμένη ποτέ 
Κεδριπόλιος έν τώ έλει θηρεύουσιν οί άνθρωποι τά όρνίθια κοινή μετά Ιεράκων». Τό έλος 
πού άναφέρεται ήταν τών Φιλίππων (Κρηνίδων),βλ. Ρ. Collart, Philippes, 148 καί σημ.4.

7. Λ. W. Pickard, CAH, VI, 208.
8. Ρ. Collart, Philippes, 152-154. Τή θέση του ό Ρ. Collart τή στηρίζει στά έξης 

έπιχειρήματα: 1) ότι ό Κετρίπορις, κατά τήν έποχή εκείνη, βρισκόταν σέ φιλικές σχέσεις 
μέ τούς Αθηναίους. Επομένως δέν ήταν δυνατό νά έπιτεθεΐ έναντίον μιας άποικίας τών 
Θασίων, πού ήταν σύμμαχοι τών 'Αθηναίων. Επιπλέον αύτή είχε Ιδρυθεί μέ πρωτοβου
λία τού Καλλιστράτου, ό όποιος, αν καί έξόριστος, ένεργοΰσε μέ γνώμονα τά άθηναίκά 
συμφέροντα* 2) ότι δέν ήταν δυνατό νά συμβούλευε στον Κετρίποριν κάτι τέτοιο ό σύμ
βουλός του 'Αθηναίος Άθηνόδο>ρος. Τή θέση του Ρ. Collart υιοθετεί καί ό Ρ . Clochi, 
Histoire de la Macedoine jusqu’k Pavfcnement d’Alexandre le Grand, Paris 1960,158.
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Θράκες τοϋ Κερσοβλέπτη. Ε πομένω ς, άν ή έπίθεση έγινε άπό τόν Κερσο
βλέπτη, όπως θεωρείται πιό πιθανό1 2 3, δέν πρόκειται για άνηστασιακό άγώνα 
των Θρακών, άλλά για δυναστικές έριδες των άπογόνων του Κότυος. Σ έ αυ
τή τήν περίπτωση έπιτρέπεται νά συμπεράνει κανείς ότι ή ίδρυση της θχσια- 
κής άποικίας των Κρηνίδων πραγματοποιήθηκε είρηνικα και μέ τήν άνοχή τοϋ 
τότε ήγεμόνα της περιοχής αύτής, Βηρισάδη, πατέρα τοϋ Κετριπόριος. Φαί
νεται δ η  αυτός είχε συμφέροντα άπό την ίδρυση της άποικίας αυτής*.

’Ισχυρή άντίσταση άπδ τις θρακικές φυλές συνάντησαν οί “Ελληνες ά- 
ποικοι, πού έπιχείρησαν νά έγκατασταθοϋν στήν πλούσια περιοχή των έκβο- 
λών τοϋ Στρυμόνα. Τό μέγεθος τής άντί στάσης φαίνεται καθαρά άπό τό μ ε- 
γάλο χρονικό διάστημα (70 περίπου χρόνια) πού μεσολάβησε άπό τΙς πρώ
τες άπόπεφες των ’Αθηναίων ώς τήν ίδρυση τής ’Αμφίπολης. ’Ιδιαίτερα ύπο- 
γραμμίζει τη μαχητικότητα των θρακικών φυλών τής περιοχής τό γεγονός 
δ η  κατόρθωσαν να άποκρούσουν τούς πρώτους άποίκους σέ μια έποχή πού 
οί ίδιοι βρίσκονταν κάτω άπό τήν περσική κυριαρχία* ένώ λίγα χιλιόμετρα 
πιό κάτω, στην Ή ΐόνα , ήταν έγκαταστημένη περσική φρουρά μέ άρχηγό τό 
Βόγη*.

Πρώτος, άπ’ δσο τουλάχιστον γνωρίζουμε άπό τΙς άρχαΐες πηγές, πού 
έπιχείρησε (στα τέλη του 6ου π .Χ . α ί.) νά Ιδρύσει μια αποικία Μιλησίων στήν 
περιοχή αύτή, ήταν ό τύραννος τής Μιλήτου Ίστιαΐος. Α ύτός είχε λάβει ώς 
άντάλλαγμα των υπηρεσιών του άπό τό Αχρείο τήν ήδωνική πόλη Μύρκινο4 5 6, 
πού έσπευσε νά τήν τειχίσει καί νά έγκκταστήσει σέ αύτή Μιλησίους άποί
κους*. Τά σχέδιά του δμως ματαιώθηκαν, πρίν άκόμη προλάβει νά τελειώσει 
τήν όχύρωση τής πόλης. Ό  στρατηγός Μ εγάβαζος, πού ήξερε καλά τά μέρη 
αύτά άπό τήν έκστρατεία του ίναντίον των Σιριοπαιόνων, έπεισε τό Δαρεΐο 
νά άνακαλέσει τόν Ί σ η α ΐο  στα Σοϋσα*. Κι αύτά, γιατί διέβλεπε πόσο έπικίν-

1. Γιατί διαφορετικά δέν έξηγεΐται πώς οί Θράκες τής περιοχής δέν άντέβρασαν 
στήν Ιδρυση τής άποικίας τδ 361 π.Χ. καί έπιτέθηκαν έναντίον της ύστερα άπδ μερικά 
χρόνια. Έκτδς βέβαια, άν είχαν άντιδράσει καί τότε, άλλά άπλούστατα οί πηγές δέ διέ
σωσαν σχετικές είδήσεις.

2. Πρβ. π.χ. τήν περίπτωση τών Σκυθών βασιλέων, οί όποιοι διευκόλυναν τήν ί
δρυση καί έδρα ίωση τών έλληνικών άποικιών στήν περιοχή τους [Μ. Roslovlteff, Ira
nians and Greeks in South Russia, Oxford 1922, 64-65).

3. “Ισως όμως Αντίθετα ol Θράκες νά είχαν στόν άντιστασιακό τους άγώνα καί τή 
βοήθεια τών Περσών, άφοΰ είχαν νά Αντιμετωπίσουν κοινδ μέ αυτούς έχθρό.

4. Ήροδ. V, 23.
5. Ήροδ. V, 11. 24. Π^β. Λ. Σαμσάρη, Ιστορική γεωγραφία τής ‘Ανατολικής Μα

κεδονίας κατά τήν Αρχαιότητα, 140.
6. Ήροδ. V, 23: «Ώ  βασιλεύ, κοΐόν τι χρήμα έποίησας, άνδρί Έλληνι δεινφ τε 

καί σοφφ δούς έγκτίστασθαι πόλιν έν Θρηίκη, Ινα Ιδη τε ναυπηγήσιμός έστι άφθονος καί



47

δυνη ήταν ή κατοχή άπό τον Ίστιαΐο μιας τόσο πλούσιας περιοχής, ή οποία 
βρισκόταν άνάμεσα στους Θράκες τής ένδοχώρας καί τούς Έλληνες άποί- 
κους των παραλίων.

Μετά την άποτυχία τής ιωνικής επανάστασης, ό ’Αρισταγόρας, συνεχί
ζοντας τά σχέδια του πεθερού του, 'Ιστιαίου, οδήγησε τούς Μιλησίους, πού 
είχαν έγκαταλείψει την πόλη τους, στην περιοχή αύτή. Τήν ίδια όμως χρονιά 
σκοτώθηκαν όλοι σέ μιά μάχη μέ τούς Θράκες, πού δόθηκε κοντά στη θέση 
των Εννέα οδών* 1.

Μετά τούς Μιλησίους, άρχίζουν πιά τις άπόπειρές τους οί ’Αθηναίοι, 
πού το ένδιαφέοον τους γιά τήν περιοχή αύτή χρονολογείται τουλάχιστον άπό 
τά τέλη τού 6ου π.Χ. αιώνα2. Το 470/69 π.Χ. ό Κίμων κατάφερε, ύστερα 
άπό πολιορκία, νά καταλάβει τήν Ή ϊόνα3, όπου έγκαταστάθηκαν Αθηναίοι 
κληρούχοι. Ή  κατάληψη τού περσικού αύτού φρουρίου ήταν δύσκολο έργο, 
γιατί ό διοικητής του Βόγης δεχόταν πιθανώς ένισχύσεις καί κάθε είδος βο
ήθειας άπό τούς Θράκες. Έ τσ ι, γιά νά εμποδίσει τήν άποστολή βοήθειας άπό 
τούς Θράκες, χρειάστηκε ό Κίμων νά άνεβεί μέ τό στρατό του πάνω άπό τις 
εκβολές τού Στρυμόνα ως τή λίμνη Κερκινίτιν καί νά λεηλατήσει τά χω 
ριά τους4 5. Στην έπιχείρηση αύτή άντιπερισπασμου είχε πάρει μέρος κι ό 
ποιητής Αισχύλος. Τότε μάλιστα είδε γιά πρώτη φορά καί τά θρακικά χω 
ριά τής περιοχής, πού τά άναφέρει, ύστερα άπό τρία χρόνια, στό έργο του 
Πέρσαι*.

πολλοί κωπέες καί μέταλλα άργύρεα, όμιλός τε πολλός μέν "Ελλην περιοικέει, πολλός δέ 
βάρβαρος».

1. ΊΙροδ. V, 124. 126. Τό όνομα της πόλης, πού κοντά της έγινε ή μάχη, μας τό 
γνωρίζει ό Θουκυδίδης, IV, 102.— Ό  zJ. Λαζαρίδης, Άμφίπολις καί "Αργιλος, 12, ύπο- 
θέτει ό τ  ό οικισμός, πού ίδρυσαν οΐ Μιλήσιοι, ήταν οί Εννέα όδοί, πού τό όνομά τους, σύμ
φωνα μέ τόν Ρ. Perdrizet, Etudes amphipolitaines, BCH  46(1922)41, είναι έξελληνι- 
σμένη μορφή κάποιου θρακικού όνόματος.

2. Πρβ. τήν περίπτωση του Πεισιστράτου, πού ήρθε ως έξόριστος στήν περιοχή 
αύτή γιά νά κάνει τήν τύχη του (Άριστοτ . *Αθην. πολ. XV, 2: «...παρήλθεν εις τούς περί 
Πάγγαιον τόπους, δθεν χρηματισάμενος καί στρατιώτας μισθωσάμενος...»). Ή  ένέργεια 
αύτή τού Πεισιστράτου δείχνει 6τι στήν έποχή του ή περιοχή είχε ήδη προσελκύσει τό 
ένδιαφέρον των Αθηναίων.

3. Βλ. J. Smart, Kimon’s Capture of Eion, JH S  87(1967)136 κέ. X. Πελεκίδη, 
Συμβολή στήν Ιστορία της Πεντηκονταετίας, Δωδώνη 3(1974)426-427.

4. IUjovx. Κίμων, 4.— Εκτός άπό τόν Αντιπερισπασμό αύτό, ό Κίμων χρησιμοποίη
σε γιά τήν κατάληψη της Ή  (όνος κι ένα στρατήγημα (Πολυαιν. VII, 24)* άλλαζε τό ρου 
τού Στρυμόνα έτσι, ώστε τά νερά του νά μπουν άπό τις πύλες καί νά πλημμυρίσουν τήν 
πόλη.

5. ΑΙσχυλ. Πέρσαι, στ. 867-872: «ΟΙαι Στρυμονίου πελάγους Άχε/λωΐδες είσΐ πά- 
ροικοι/θρηκίων έπαύλων,/λίμνας τ ’ έκτοθεν αί κατά χέρσον έ/ληλαμέναι περί πύργον. Πρβ. 
F. Blase, Aeschyloe, Perser und die Eroberung von Eion, R M 1874, 481.
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Μέ τήν κατάληψη της *Ηΐόνος ot * Αθηναίοι έξασφάλισαν μιά στρατιω
τική βάση στή Θράκη. Ω στόσο ή διείσδυση στήν ένδοχώρχ δέν ήταν εύκολη 
υπόθεση, γιατί οί Θράκες προέβαλλχν ισχυρή αντίσταση. Έ τσ ι, βταν τήν έπό- 
μενη χρονιά (46 9 /8  π .Χ .) έπιχείρησχν πιθανώς νά έγκατασταθουν στήν 
περιοχή των Ε ννέα  όδών, άποκρούστηκαν από τούς Θράκες καί είχαν σοβαρές 
απώλειες1 2 3.

Τό 464 π .Χ . οΐ 9Αθηναίοι, ένώ πολιορκούσαν τή Θάσο, έστειλαν δέκα 
χιλιάδες άποίκους, πολίτες καί συμμάχους, μέ άρχηγούς τό Λέαγρο καί Σω - 
φάνη*, πιθανώς μέ σκοπό νά καταλάβουν τα μεταλλεία της Σκαπτής ‘Ύλης* 
καί νά άποικίσουν τη θέση των Ε ννέα  όδών4 5 6 7 8. Αυτοί κατόρθωσα'/ νά καταλά
βουν τις Εννέα όδούς. Ό τα ν  όμως προχώρησαν πρός τό έσωτερικό, βρέθηκαν 
Αντιμέτωποι μέ τούς Θράκες καί σέ μιά μάχη, πού δόθηκε κοντά στη Δρα- 
βήσκο, έπαθαν σωστή πανωλεθρία καί σκοτώθηκαν όλοι τους*. Τό τραγι
κό αυτό τέλος μιας τόσο πολυάριθμης Αποστολής άποίκων θά δημιουργούσε 
Αμφιβολίες σχετικά μέ τόν άριθμό τους, Αν δέν υπήρχε ή συμπληρωματική 
πληροφορία τού Παυσανία ότι ή ήττα τους όφειλόταν σέ αιφνιδιαστική έπί- 
θεση των Θρακών4. 'Εξάλλου, πιστεύω ότι & Θουκυδίδης, γράφοντας ότι οί 
άποικοι διεφθόρησα* ντιό τών θραχώτ ξνμχάγχων1 ̂ διορθώνει τόν * Ηρόδο
το πού Αναφέρει ότι αυτοί σκοτώθηκαν μόνο ύπό ΉδωνώΛ  Ε π ίσ η ς Θέλει 
πιθανώς νά τονίσει 0 π  ή ήττα, κατά τή γνώμη του, όφειλόταν στήν τεράστια

1. Σχολ. στόν Αίσχη, Περί παραπρεσβ., 34: «Τό πρώτον μέν Λυσιστράτου καί Λυ
κούργον xal Kporriwi στρατευόντων έπ’ Ή ΐόνε djv έπί Στρυμόνι βιεφθάρηοαν λαό θρφ- 
κών, είληφότες Ήΐόνα έπί Ιρχοντος Άθήνησι Φαίδωνος». Πρβ. / .  Smart, ό.π, X  J7*U- 
χ(δη, ό.π., 427, 434 κέ.

2. Ή ροό. IX, 75. θονχ. I, 100. IV, 102. Ίσοχρ, Περί ειρήνης, 88. d /οέ XI, 70. 
XII, 63. Πανσαν. I, 29, 4. Σχολ. Aic%tw. Περί παραπρεσβ., 84.

3. Πρβ. Ή ροό. IX, 75: «Σωφάνεα ...άποθανείν... περί τών μετάλλων τών χρυσίων 
μαχόμενον».

4. Πρβ. θονχ, 1 ,100, 3: «...τών μέν Εννέα όδών «Δτοί {κράτησαν, Ας είχαν *Η8ωνοί» 
προελθόντες δέ της Θράκης ές μεσόγειον διεφθάρησαν έν Δραβησκφ τή Ήδωνική Οπό τών 
θρςεκων ξυμπάντων, οίς πολέμιον ήν τό χωρίον κτιζόμενο*».

5. Βλ. θο ιε. ό.π., 6 όποιος, όπως πιστεύω, διορθώνει τόν * Ηρόδοτο, IX, 75, πού 
γράφει ότι ή μάχη έγινε κοντά στή Δάτο. Για τό ότι πραγματικά δ 'Ηρόδοτος σφάλλει 
στό σημείο αύτό βλ. σχετικά Ρ, Perdrizet, Scapt^svM, Kite 19(1910)13 καίσημ. 5.

6. Πανσαν. I, 29, 4: «...άνέλτηστοι έπιθέμτνοι(οί Θράκες)...». * Επομένως δέν μπορεί 
νά γενικευτεί για όλη τήν αίγαιακή Θράκη καί γιά όλες τις περιπτώσεις τό συμπέρασμα 
του Ch, Dan ον (Zum Kriegswesen bei den Thrakem, 46) ότι τό ουσιώδες στοιχείο 
της πολεμικής τακτικής τών Θρακών ήταν ή κατά μέτωπο σύγκρουση μέ τόν έχθρό. 'Αν
τίθετα, νομίζω ότι ώς χαρακτηριστικό στοιχείο της τακτικής τών όρεσίβιων κυρίως Θρα
κών θά πρέπει νά θεωρηθεί ό «κλεφτοπόλεμος». Βλ. καί πιό πάνω, σ. 19.

7. θοιιχ. I, 100, 3.
8. Ή ροδ. IX, 75.
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Αριθμητική υπεροχή των Θρακών. 'Απέ τήν πληροφορία αύτή του Θουκυδίδη 
προκύπτει Ακόμη τέ σιμπέρασμα ότι οί θρακικές φυλές της περιοχής, μπροστά 
στέν κοινέ κίνδυνο τής διείσδυσης των Ελλήνων, είχαν κάνει κάποιο στρα
τιωτικέ συνασπισμό1 2 3.

"Υστερα άπέ Αρκετές Αποτυχημένες Απόπειρες*, οί ’Αθηναίοι κατάφε- 
ραν τελικά τέ 437/6 π.Χ. νά καταλάβουν τή θέση των Εννέα όδών χρησι
μοποιώντας ως στρατιωτική βάση τήν Ή ϊόνα. Επικεφαλής τής έπιχείρησης 
του 437/6 π.Χ. ήταν 6 "Αγνών, ό όποιος κατόρθωσε νά νικήσει τούς Θρά
κες καί νά Ιδρύσει στ/j θέση των Εννέα όδών τή γνωστή Αποικία τής Ά μφ ί- 
πολης*.

Ή  θέση τής Άμφίπολης ήταν σπουδαία Απέ γεωστρατηγική καί γεωοι- 
κονομική άποψη καί Αναμφισβήτητα εξασφάλισε πολλά προνόμια στους Α 
θηναίους. Τέ Αρχικέ όμως σχέδιο τών ’Αθηναίων, νομίζω, δέν ήταν ή ίδρυση 
μιας Αποικίας στή θέση αύτή, πού Απέχει λίγα μόνο χιλιόμετρα Απέ τή θάλασσα. 
fH έπιχείρηση του Λεάγρου καί Σωφάνη (τέ 464 π.Χ.) δείχνει ότι στόχος 
τών ’Αθηναίων ήταν ή ένδοχώρα μέ τά πλούσια μεταλλεία καί τΙς εύφορες 
έκτάσεις γής.

"Ετσι, γεννιέται τέ εύλογο έρώτημα γιατί οί ’Αθηναίοι περιόρισαν τά 
ένδιαφέροντά τους καί Αρκέστηκαν στήν κατοχή μιας παραλιακής θέσης. "Ε
νας λόγος θά ήταν βέβαια ή Αλλαγή τής έξωτερικής πολιτικής τής ’Αθήνας 
μπροστά στέν κίνδυνο τής όλοένα αυξανόμενης δύναμης τών Μακεδόνων. Ό  
κυριότερος όμως λόγος νομίζω πώς ήταν ή Ισχυρή Αντίσταση τών Θρακών, 
ή όποίά, έκανε τούς ’Αθηναίους νά πειστούν ότι ή διείσδυση στήν ένδοχώρα 
ήταν, άν όχι Αδύνατη, τουλάχιστον πολύ δύσκολη κι Απαιτούσε μεγάλες θυ
σίες σέ έμψυχο ύλικό. Καί στήν έποχή έκείνη οί πολίτες θεωρούνταν πιά ύλικέ 
πολύ πολύτιμο γιά νά τέ ξοδεύει κανείς σέ τόσο φονικές καί Αμφίβολες στρα
τιωτικές έπιχειρήσεις4. Ό  Περικλής, πού κυβερνούσε τότε τήν ’Αθήνα, εΐ-

1. Τσως δέ θά ήταν Απίθανο νά ύποθέσει κανείς ότι ή νίκη τών Θρακών στή Δρα- 
βήσκο όφειλόταν καί στή στρατιωτική βοήθεια του τότε βασιλιά τής Μακεδονίας 'Αλεξάν
δρου Α'* γιατί άπέ τήν έγκατάσταση τών 'Αθηναίων στήν περιοχή αύτή βλάπτονταν καί 
τά δικά του συμφέροντα, βλ. Δ . Κανατσούλη, Ή  Μακεδονία μέχρι του θανάτου του ’Αρχε
λάου, I. 'Εξωτερική πολιτική, Θεσσαλονίκη 1964, 110.

2. Βλ. Σχολ. ΑΙσχιν. Περί παραπρεσβ., 34: «Ήτύχησαν 'Αθηναίοι έννάκις περί 
τάς 'Εννέα καλουμένας έδούς...».

3. Θουχ. IV, 102, 3: «...Ήδώνες έξελάσαντες έκτισαν τέ χωρίον τούτο, όπερ πρό- 
τερον 'Εννέα έδοί έκαλουντο». ΔιοΑ. XII, 32, 3. Σχολ. ΑΙσχιν. Περί παραπρεσβ., 34. Πρβ. 
J. Papas tavru, Amphipolis. Qeschichte und Prosopographie, Leipzig 1936, 9-10, 
11-14. D. Asheri, Studio sulla etoria della colonizzazione di Anfipoli sino alia con- 
quista macedone, PFIC  95(1967)5 κέ.

4. Y. Garlan, Rocherches do poliorc0tique grecque, Paris 1974, 275.

I
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χ ε  ώς άρχή της ψυχολογικής του στρατηγικής νά μήν έχθέτκι « ί ς  πολίτες-  
στραηωτες σέ κινδύνους, όδηγώντας τους βέ μάχες μέ άβέβαιο άποτέλεσμ α . 
Αυτό το έδειξε καθαρά στήν έκστρατεία του ένχντίσν της Σάμου. ’Εξάλλου, 
συχνά διαβεβαίωνε τους συμπολίτες του δ η , δσο έςχρτώταν άπό χυτόν, θά 
κατέβαλλε πάντα κάθε δυνατή προσπάθεια. ώστε νά διακινδυνεύουν * ντ ά  
γότερο τη ζωή τους*.

Ή  ίδρυση τής κληρουχίας Βρέας στη Βισαλτία (446/5  π .Χ .)*, στήν άλλη 
μόριά των έκβολων του Στρυμόνχ, έπιβεβαιώνει τά προηγούμενα xa i δείχνει 
καθαρά δη  δ Περικλής άπέφευγε συστηματικά μιά έπικίνδυνη έπιχείρηση 
στήν περιοχή τοϋ Παγγαίου. ’Επομένως ή έπιχείρηση γιά  τήν ίδρυση της 
’Αμφίβολης θά πρέπει νά ήταν καλά μελετημένη καί προπαντός έξασφαλισμέ- 
νη άπό τό θρακικό κίνδυνο. ’Ακόμη, σύμφωνα μέ τό πνεϋμα της περίχλειας 
στρατηγικής, θά πράττει νά ήταν βέβαιο δ η  οΐ ’Αθηναίοι δέ θά είχαν μεγά
λες άπώλειες. Ποΰ δφειλότχν όμο>ς αυτή ή βεβαιότητα;

Τό πιδ πιθανό είναι 6η 6 Περικλής, άκολουθωντας τή διπλωματική δδό, 
θά είχε έξασφαλίσει κάποια στρατιωτική υποστήριξη. Τό πρόβλημα όμως εί
ναι ποιοι τοϋ είχαν προσφέρει τή βοήθεια τους. Παλιότεροι έρευνητές είχαν  
συσχετίσει τήν Ιδρυση τής ’Αμφίπολης μέ τή διαμάχη τοϋ βασιλιά της Μα
κεδονίας Περδίκκα θ ' καί τοϋ άδελφοϋ του Φ ιλίππου, άνταπαιτητή τοϋ θρό
νου καί υποστήριξαν τή σύμπραξη τοϋ τελευταίου μέ τούς ’Αθηναίους*. Τό 
κυριότερο έπιχείρημά τους γ ι’ αυτή τή σύμπραξη ήταν δ η  δ Φ ίλιππος είχε  
στήν κατοχή του τή Βισαλτία, πού γειτόνευε μέ τήν ’Αμφίπολη. Τελευταία  
όμως άποδείχτηκε δ η  ή άρχή τοϋ Φιλίππου έκτεινόταν στήν ’Α μφαξΐτιν καί 
δχι στη Βισαλτία4. 'Ε τσ ι, δέν υπήρχαν κοινά έδαφικά ένδιαφέροντα μεταξύ 
τους. ’Εξάλλου, ή δύναμη τοϋ Φιλίππου ήταν άμφισβητήσιμη καί δέ νομίζω  
δ η  θά μπορούσε δ Περικλής νά βασιστεί άπόλντχ σέ αυτόν. Γι’ αύτό θά πρέ
πει νά ήταν κάποιο άλλο πρόσωπο, πού, μέ τή στρατιωτική του Ισχύ, θά είχε  
έμπνεύσει άπόλυτη έμπιστοσυνη. Κι χυτό τό πρόσωπο δέ θά ήταν άλλο άπό 
τόν Ισχυρό βασιλιά των Όδρυσών Σιτάλκη, ποΰ τόν είχαν χρησιμοποιήσει 
οΐ ’Αθηναίοι καί μερικά χρόνια άργότερα (429 a J C ) έναντίον τοϋ Περδίκκα 
Β \ Ά ν  είναι έτσι, τότε μπορεί κανείς νά υποθέσει δ η  ή έπιχείρηση γιά τήν 
ίδρυση της ’Αμφίπολης είχε συνδυαστεί μέ ταυτόχρονη έπίθεση ή  άντοοερι-  1 2 3

1. ϋλοο». Περ. Χ νΐΠ , 1. Ή®. 813 d-«.
2. Βλ. Δ. Σαμσάφΐ, ‘Ιστορική γω γραρί·, 104-107.
3. Βλ. Ο. Abel, Ή  μέχρι Φιλίππου άρχαίχ Ιστορία τής Μακεδονίας (μεταρρ. 3ί. 

Δήμιτσα), Λειψία 1860, 198 κέ. Ρ. Geyer, Makedonien bis zur Throabesteigung Phi
lipps Mfinchen/Berlin 1930, 52. /. IJamurrovyov, Σχέσεις MoxcMvwv xai ’Αθηναίων 
κατά τθν So* αίώνa, ϋ μ β φ ο μ  ύς  ΓτΟχ. Π. KvytaxiΑψ, Θεσσαλονίκη 1953, 530.

4 . Βλ. Δ . Κσνατσονλη, Ή  Μακεδονία μέχρι τοϋ θανάτου του ’Αρχελάου, 43-45.
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σπασμό του Σιτάλκη έναντίον των αυτόνομων Θρακών της περιοχής αυτής.
Ισχυρή άντίσταση άπό τΙς πολεμικές θρακικές φυλές των Βιστόνων καί 

Σαπαίων1, είχαν συναντήσει καί οι Τήιοι άποικοι των Άβδήρων. "Ηδη έναν 
αιώνα περίπου πριν άπό αυτούς (656/2 π .Χ .) Κλαζομένιοι άποικοι μέ επι
κεφαλής τον Τιμησία είχαν κάνει, μέ ιδιωτική πρωτοβουλία, προσπάθεια για 
τήν ίδρυση αποικίας στή θέση αύτη2. Ή  άπόπειρά τους δμως άπέτυχε, για
τί τούς έπιτέθηκαν οί Θράκες καί τούς έδιωξαν, σκοτώνοντας πιθανώς καί 
τόν άρχηγό τους. Τύ 545 π.Χ. κατάφεραν τελικά οί Τήιοι, υστέρα άπό σκλη
ρούς άγώνες μέ τούς Θράκες, να ιδρύσουν τήν άποικία τών Άβδήρων. Για 
τούς άγώνες αύτούς σχηματίζουμε μια ιδέα άπύ τό δεύτερο παιάνα του Πιν
δάρου για τούς ’Αβδηρίτες. 'Ό πως φαίνεται, στις πρώτες μάχες πού δόθηκαν, 
οί Τήιοι νικήθηκαν άπό τούς Θράκες κι άπωθήθηκαν ως πέρα στόν "Αθω. 
Σύντομα δμως έπέστρεψαν καί στή μάχη του Μελαμφύλλου — στήν περιοχή 
τών Άβδήρων — κατόρθωσαν νά νικήσουν τούς Θράκες καί νά χτίσουν τήν 
πόλη τους3. Ε πίσης είναι γνωστές δυό άλλες μάχες τών Τηίων. Ά πό  αύτές 
ή μιά δόθηκε στήν περιοχή του Παγγαίου μέ τούς Παίονες καί ή άλλη κοντά 
σ* ένα ποταμό, πιθανώς τό Νέστο4 5. *Η πρώτη μάχη είναι πιθανό δτι έγινε, 
όταν άρχικά άπωθήθηκαν οί Τήιοι καί στήν όπισθοχώρησή τους ή στήν έπι- 
στροφή τους πέρασαν άπό τό Παγγαΐο. 'Η  δεύτερη θά έγινε, όπως σωστά 
ύποθέτει ό Δ. Λαζαρίδης, μέσα στά πλαίσια τών άγώνων τους γιά τήν κατά- 
κτηση τής άπαραίτητης άγροτικής περιοχής τους6.

Τέλος, οί πηγές διέσωσαν κι ένα παράδειγμα ειρηνικής έγκατάστασης 
Ελλήνων άποίκων. Πρόκειται γιά τήν εγκατάσταση τών Αθηναίων στή Θρα- 
κική Χερσόνησο. 'Όπως πληροφορούμαστε άπό τόν ’Ηρόδοτο®, οί Θράκες 
Δόλογκες, πού κατείχαν στήν έποχή έκείνη τή Χερσόνησο, είχαν προσκαλέσει 
στή χώρα τους (στά μέσα του 6ου π.Χ. αιώνα) τό Μιλτιάδη, γιό του Κυ- 
ψέλου, γιά νά τούς βοηθήσει στόν πόλεμό τους έναντίον τής γειτονικής θρακι- 
κής φυλής τών Αψινθίων. Στό Μιλτιάδη όφείλεται καί ή κατασκευή του 
Μακροϋ τείχους, πού ένωνε τήν Καρδία μέ τήν Πακτύη. Πρός τά τέλη του
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6ου ή άρχές του 5ου χ Χ . αίώνχ, όταν ή Χερσόνησος βρισκόταν κάτω άπό 
τήν άπειλή σκυθικης εισβολής, οί Αόλογκες προσκάλεσχν έδώ τό Μιλτιάδη 
Β ', 6 όποιος πραγματικά τό 496 π .Χ . £σωσε τη Χερσόνησο άπό τό σκυθιχό 
κίνδυνο1 2. "Ετσι, μέ τήν άνοχή των Θρασέων, οί ’Αθηναίοι ίδρυσαν στήν nspto- 
χή αύτή μια σειρά άπό άποικίε; καί κληρουχίες.

'Ω ς τά τέλη τοϋ 5ου π .Χ . αιώνα όλόκληρη ή παραλιακή ζώνη τής Θρά
κης είχε γεμίσει άπό έλληνικές άποικίες καί κληρουχίες, πού αποτελούσαν πραγ
ματικές έστίες έξελληνισμοΰ. Ό σ ο  λαμπρή όμως κι άν ήταν ή πολιτιστική 
έπίδραση των άποικιών αυτών, αύτή περιορίστηκε στις άμεσα γειτονικές περι
οχές τους. Έ τσ ι, δέν μπορεί κανείς νά μιλήσει γιά  διείσδυση του έλληνικοΰ 
στοιχείου στή θρακική ένδοχώρα. Αύτό έγινε μόνο άπό τήν έποχή τοϋ Φι
λίππου Β ', ό όποιος συνέχισε τήν έπεκτατική πολιτική τοΰ ’Αλεξάνδρου Α' 
καί των πρώτων Μακεδόνων βασιλέων και κατάκτησε τή Θράκη*. Είναι 
γνωστά τά γεγονότα πού προκάλεσαν τήν έπέμβαση τοΰ Φιλίππου Β* στή 
Θράκη, καθώς καί οί έκστρχτεΐες του έναντίον των Θρακών. Γι’ αύτό θάάρ- 
κεστοΰμε έδώ νά σημειώσουμε όρισμένα μόνο στοιχεία σχετικά μέ τή θρακι
κή άντίσταση.

Χωρίς άμφιβολία, ή άντίσταση των Θρακών αύτή τή φορά ήταν πολύ 
καλύτερα όργανωμένη άπό 6,τι στόν 7ο καί 6ο π .Χ . αιώνα. Τότε οι Έ λληνες 
είχαν νά αντιμετωπίσουν αυτόνομες καί σχεδόν άνοργάνωτες καί χωρίς αέθνική 
συνείδηση» θρακικές φυλές. Στήν περίπτωση 5μως τών Μακεδόνων ή κατά
σταση είχε αλλάξει. Γιατί μεσολάβησε ή ίδρυση τοΰ ισχυρού βασιλείου τών 
Όδρυσών, ττοΰ ένωσε καί όργάνωσε μέσα στους κόλπους του τις περισσότε
ρες θρακικές φυλές. Κι άν τό ισχυρό κράτος τοΰ Σιτάλκη δέ διαμελιζόταν άπό 
τούς διαδόχους του, είναι βέβαιο ότι ό Φ ίλιππος θά συναντούσε πολύ πιό Ι
σχυρή άντίσταση κι ίσως μάλιστα νά μή κατάφερνε νά πραγματοποιήσει τά  
σχέδιά του. ’Ακόμη, στό διάστημα πού μεσολάβησε, οι Θράκες άναμφισβήτη- 
τα είχαν τελειοποιηθεί στήν πολεμική τέχνη. Kt άν ό Φίλιππος δέν είχε 
κάνει τήν περίφημη έκείνη άναδιοργάνωση τοΰ μακεδονικού στρατού, ή σύγ
κρουσή του μέ τούς Θράκες θά είχε ίσως άμφίβολα άποτελέσματα.

1. Γιά τούς Φιλαίδες στή θρακική Χερσόνησο βλ. Ρ. Foucart, Les Athlniens 
dans la Chersonfese de Thrace au IV· s., M AIBL  38(1909), 2· partie, 83-120. /V. 
G. L. Hammond, The Philaids and the Chersonese, CQ 6(1956), 3/4, 113-129.

2. Ό  ’Αλέξανδρος A', μετά τή μάχη τών Πλχταιών, έκμεταλλεΰτηχε τή ριγή τών 
Περσών καί κατέλαβε τήν Κρηστωνία καί Βισαλτία, έπεκτείνοντας έτσι τά όρια τοΰ μα
κεδονικού κράτους ώς τόν ποταμό Στρυμόνχ- σχετικά βλ  J .  Κανατσούλη, Ή  Μακεδονία 
μέχρι τοΰ θανάτου τοΰ ’Αρχελάου, 23-26. Τότε είχε Ιδρύσει καί τήν Ευπορία, πού ήταν 
πιθανώς στρατιωτική αποικία κοντά στό Στρυμόνα καί άκριβέστερα στή θέση Άσνάρ 
(στό σημ. Καλόκαστρο), βλ. Σταρ. Βυζ. στή λ. αΕόπορία* πόλις Μακεδονίας, ήν ’Αλέξαν
δρος ταχέως νικήσας Εκτισε καί ώνόμασε διά τό εδπορον». Γιά τήν ταύτιση τής θέσης 
της βλ. Δ. Σαμσφ/η, Ιστορική γεωγραφία, 117.
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άποικίες καί οί συμμαχικές πόλεις της Θράκης. Ό  κοινός κίνδυνος έπέβαλε 
έξωτερική πολιτική προσέγγισης καί στις δύο μεριές, πού κατέληξε σέ συμμα- 

ί ■ χίες. Κι έτσι γίνεται ένα θετικό βήμα στον έξελληνισμό των Θρακών.
Γενικά, μέ τη στρατιωτική κατάκτηση τής Θράκης, σημειώθηκε σημαντι

κή πρόοδος στόν έξελληνισμό. Θά ήταν όμως αύτή πολύ λιγότερο άποτελε- 
σματική, άν ό Φίλιππος δεν είχε Ιδρύσει στή θοακική ένδοχώρα τις μακεδο
νικές άποικίες, πού είχαν μεταβληθεί σέ πραγματικές εστίες έξελληνισμου. 
Επειδή αυτές είχαν καί στρατιωτικό χαρακτήρα, δέν άντιμετώπιζαν πρόβλη
μα άσφάλειας κι έτσι μπορούσαν νά έξυπηρετήσουν καλύτερα τα σχέδια των 
Μακεδόνων βασιλέων. 'Αντίθετα, οί έλληνικές παραλιακές άποικίες θά μπο- 

J ρούσαν νά συμβάλουν άκόμη περισσότερο στον έξελληνισμό, άν δέ διέτρεχαν 
U πάντα τον κίνδυνο των θρακικών έπιδρομών, πού πολλές φορές άπειλουσαν 

κι αύτήν άκόμη τήν ύπαρξή τους.
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A' Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

1 . Χαρακτήρας του άποικισμοϋ

*Από την έρευνα σχετικά μέ τίς θέσεις των ελληνικών άποικιών προκύ
πτει δτι δλες είχαν ιδρυθεί σέ σημεία έπίκαιρα άπδ γεωοικονομική, γεω- 
συγκοινωνιακή ή γεωστρατηγική άποψη. Έ τσ ι, άνάλογα μέ τη θέση τους, 
αύτές είχαν άγροτικό, έμπορικό, στρατιωτικό ή συνήθως μικτό χαρακτήρα. 
Γενικά οί άποικίες, πού είχαν Ιδρυθεί στά θρακικά παράλια πριν άπό τη μα
κεδονική κατάκτηση, είχαν καθαρά οικονομικό χαρακτήρα (άγροτικό ή έμπο
ρικό)· ένώ οί μακεδονικές άποικίες, πού είχαν ιδρυθεί στη θρακική ένδοχώ- 
ρα, είχαν κυρίως πολιτικοστρατιωτικό χαρακτήρα.

ΟΙ σπουδαιότερες έλληνικές άποικίες των θρακικών παραλίων (Άμφίπο- 
λη, Θάσος, ’Άβδηρα, Μαρώνεια, Αίνος, Βυζάντιο, ‘Απολλωνία, Όδησσός καί 
Τόμις) ήταν έμπορικές. Αύτό φαίνεται κυρίως άπό την εύρεία κυκλοφορία 
των νομισμάτων τους 6χι μόνο σέ δλόκληρη τη Θράκη άλλά κι ώς τά πέρατα 
άκόμη του άρχαίου κόσμου1 2. Ή  έμπορική τους άκμή όφειλόταν κυρίως στη 
σπουδαία, άπό γεωσυγκοινωνιακή άποψη, θέση τους* γιατί οί πιό πολλές βρί
σκονταν κοντά σέ άσφαλή φυσικά λιμάνια καί, χάρη σέ αύτά, έπικοινωνουσαν 
μέ τούς μεγάλους θαλάσσιους δρόμους του Αιγαίου καί του Εύξείνου Πόντου*. 
Επίσης στά λιμάνια τους κατέληγαν διάφοροι χερσαίοι δρόμοι, πού έρχονταν

1. Βλ. πιό κάτω, σ. 152 κέ.
2. Πρβ. π.χ. την Άμφίπολη καί τή Θάσο. Πραγματικά, ή Άμφίπολη βρισκόταν 

πάνω σ* ένα σταυροδρόμι χερσαίων δρόμων καί κοντά σ* ένα έξαιρετικό φυσικό λιμάνι. 
Χάρη σέ αύτό, χρησιμοποιώντας ώς έπίνειο την άθηναίκή κληρουχία της Ήϊόνος, έπικοι- 
νωνοϋσε μέ τούς μεγάλους θαλάσσιους δρόμους του Αιγαίου. Ή  Θάσος πάλι είχε στή βό
ρεια άκτή της ένα λιμάνι πολύ φιλόξενο γιά τά πλοία (βλ. J . Pouilloux, Thasos, 9-
10. 'Αντίθετα ό A, Bon, L*lie de Thasos, AG 1931, 269 κέ., φαίνεται οτι ύποτιμα τήν 
άξία του λιμανιού της). Γι' αύτό άποτελοϋσε τόν κυριότερο σταθμό των δυό θαλάσσιων δρό
μων, άπό τούς όποίους ό ένας ύδηγοΰσε άπό τη Θράκη στή Ν Ελλάδα κι ό άλλος στά μι
κρασιατικά παράλια (Τρωάδα). Κοντά σέ φυσικά λιμάνια Ιδρύθηκαν έπίσηε καί οί άποικίες 
των Άβδήρων, Αίνου, Απολλωνίας, Άγχιάλου καί Μεσημβρίας (πρβ. Κ. ΠαπαΙωάννου, 
Ό  φυσικός λιμήν της ’Απολλωνίας, Θρακικά 2(1929)284-294).
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άτ:ό τη θρακική ένδοχώρα και έξυπηρετοΰσαν τΙς Ανάγκες τον εισαγωγικού 
και έξζγωγικου έμπορίου των Αποικιών*.

Ή  οικονομία όμως των αποικιών δέ στηριζόταν Αποκλειστικά στο 
διαμετακομιστικό έμπόριο, άλλα περισσότερο στήν Ανταλλαγή των δικών τους 
προϊόντων μέ τά έγχώρια. Σχεδόν όλες οI Αποικίες διέθετα"/ δικές τους πλου
τοπαρ αγωγικές πηγές. Έ τσι, άλλες έκμεταλλεύονταν έκτεταμένες κι εύφο
ρες έκτάσεις γης, πού εύνοουσαν την ανάπτυξη της γεωργίας καί κυρίως της 
Αμπελοκαλλιέργειας' κι άλλες κατείχα'/ έκτεταμένα βοσκοτόπια* κατάλληλα 
για τήν κτηνοτροοική Ανάπτυξη*. "Άλλες πάλι Ασκούσαν Ιλεγχο σέ περιοχές

I. Πρβ. τό χερσαίο δρόμο τού άπο ΐή  Σΐριν όδηγουσε στήν Άμφίπολη ή ά  δρόμο 
τού όδηγουσε άπό τή Δάτσν(Κρηνίδες) στή Χεάπολη. Επίσης ένας άλλος σύντομος χερσαίος 
δρόμος, πού έρχόταν άπό τό Δούναβη, κατέληγε στα Άβδηρα. Ή  ύπαρξη πάλι έ ό  διαβά
σεων βορειότερα άπό τή Μαρώνεια (βλ. St. Casson, Macedonia, Thrace and Illyria, 
90) έξασφάλιζε τήν έπι κοινωνία τής αποικίας αυτής μέ τήν ένδοχώρα. * Ακόμη, οτήν Αίνο 
κατέληγε 6 ποταμίσιος δρόμος τού Έβρου, καθώς κι ένας χερσαίος δρόμος πού έρχόταν 
από τΙς παρευξεινοπόντιες άποικίες διαμέσου τής θρακιχής ένδοχώρας (γιά τή σπουδαιό- 
τητα τής θέσης της βλ. Η . Gatbler, Die antiken Mtinzen Xord-Griechenlands III 2, 
Berlin 1935, 128 κέ.). Έ τσ ι, στό λιμάνι της έφταναν &λα τά έμπορεύματα άπό τήν κοιλάδα 
του "Εβρου, καθώς κι άπό τή δυτική παραΧα του Εύςείνου Πόντοι όσα δέν ακολουθούσαν 
τό συνηθισμένο θα>.άσσιο δρόμο διαμέσου του Βοσπόρου καί τής Προποντίδος (*?*. Canon, 
δ.πΜ 255). Τέ>.ος, πρβ. καί τό διαγώνιο δρόμο πού άπό τό Singidunum (σημ. Βελιγράδι) 
όδηγουσε, διαμέσου τής κοιλάδας του Έβρου, στό θ/ζέντιο (βλ. πιό κάτω, σ. 83,86 κέ.)· 

2. Πρβ. τό περίφημο κρασί πού παρήγε ή Θάσος σέ μεγάλες ποσότητες (πολυ
άριθμα σφραγίσματα άμφορέων της βρέθηκαν σε πολλά σημεία του άρχαίου κό
σμου: A. et Λ.-Αί. Βοη, Les timbres amphoriques de Thasos, Etudes Thasiennes IV , 
Paris 1957, 10-13) καί τόν ξακουστό βίβ/jvop oirop, πού παραγόταν σ* Ινα τμήμα τής 
θασιαχής Ηπείρου, την βιβλίτηρ χώφχτ {Στέφ. Βνζ. στή λ. «Βιβλίνη». Si. Casson. 6.π., 
54). Επίσης τά "Αβδηρα όφειλαν ένα μεγά>.ο μέρος των έσόδων τους στό γεωργικό τους 
πλούτο. Ή  σιτοκαλλιέργεια στήν περιοχή των Άβδήρων μαρτυρεϊται άπό τό έπεισόδιο 
της έπιδρομής των Τριβαλλών τό 376 π.Χ. (JioA. XV, 36). 'Αλλά γιά τό σιτάρι των Ά β
δήρων μίλα καί 0 Λίβιοζ (XLIII, 4, 8), καθώς κι Ινα ψήφισμα του 2ου π.Χ. αίώνα (CA. 
Avczou~Ch. Picard, Inscriptions de Macedoine et de Thrace, BCH  37(1913)124, 
στιχ. 29). Τό Ιδιο καί ή οικονομία τής Μαρώνειας στηριζόταν παράλληλα στή γεωργία 
(πρβ. Ά ππ. Έμφ. πολ. IV, 13, 102, ό όποιος, άναφερόμενος στην περιοχή της Μαρώνειας, 
γράφει: «... ήνθει ταϊς έμπορίαις καί γεωργίαις, χαιρόντων σφίσιν καί των θρφκών διά 
τήν ώραίαν άμειψιν...»). Κύρια πηγή του πλούτου της ήταν ή άμπελοκαλλιέργεια. Τό κρα
σί της ήταν περίφημο σέ δ>η τήν άρχαιότητα (Όμ. Όδυσ. θ 196-197, 204-211. Άρχι- 
Χοχ. άποσπ. 2: «Έν δορί μέν μοι μάζα μεμαγμένη, έν δορί δ” οίνος/ Ίσμαρικός, πίνω δ” έν 
δορί κεκλημένος». *Α&ηρ. I, 26b. 28e. Παραπομπές σέ άλλες πηγές βλ. στού Ε. Ο her hum- 
mer, R E  XV, 1912-1913. Πρβ. καί τά νομίσματα της μέ παραστάσεις σταφυλιών: Β . 
V. Head, 'Ιστορία των νομισμάτων, 316-319). Ένα μεγάλο έπίσης μέρος των έσόδων της 
προερχόταν άπό τήν καλλιέργεια δημητριακών. Τήν παραγωγή σιτηρών διαπιστώνει κα
νείς έμμεσα άπό ένα χωρίο τού Δημοσθένη (Κατά Πολυκλ. L, 20), όπου άναφέροντχι 
σιτηρά πλοία της Μαρώνειας, καθώς κι άπό ένα ψήφισμα, όπου γίνεται λόγος γιά έμπόριο
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πλούσιες σέ ναυπηγήσιμη ξυλεία, αλιεύματα ή πολύτιμα μέταλλα1.
Γενικά, φαίνεται δτι λίγες άπό τΙς άποικίες είχαν, τουλάχιστον άπό 

την άρχή τής ίδρυσής τους, καθαρά έμπορικύ χαρακτήρα. Τό πιό πιθανδ 
είναι δτι οί περισσότερες ιδρύθηκαν άρχικά ώς άγροτικές άποικίες κι άργότε- 
ρα έξελίχτηκαν σέ σπουδαία έμπορικά κέντρα. Επομένως, ήταν φυσικό νά 
υπάρχουν κι άποικίες μέ άμιγή άγροτικό χαρακτήρα, πού τδν διατήρησαν σέ 
6λη την άρχαιότητα*.

Σχετικά πάλι μέ τό χαρακτήρα των μακεδονικών άποικιών της Θράκης, 
είναι πολύ πιθανό δτι αύτές δέ διέφεραν άπό τις άποικίες, πού είχαν Ιδρύσει 
ό Μ. 'Αλέξανδρος καί οί διάδοχοί του στην 'Ασία καί τήν Αίγυπτο. Μέ άλλα * 1 2

σιταριού (A. Dumont - Th. Homollc, Melanges d'archdologie et d'cipigraphie, Paris 
1892, 444). Βασική άκόμη πηγή πλούτου της άποτελοΰσε ή κτηνοτροφία, βπως προκύ
πτει άπδ τδν *Ομηοο (Όδυσ. 0 45-46), πού μίλα για τα πρόβατα καί τά βόδια τού *Ισμά- 
ρου. Εξάλλου πιθανές ένδείξεις για τδν κτηνοτροφικό της πλούτο άποτελοΰν οί παραστά
σεις άπδ άλογα καί κριάρια στα νομίσματά της (βλ. Β. V. Head, 6.π., 318-319). Τέλος, 
άρκετές άπδ τΙς ύπόλοιπες έμπορικές άποικίες, 6πως ή ΠέρινΟος καί τδ Βυζάντιο, είχαν 
άναπτύξει συστηματικά τήν άγροτική οίκονομία. Ή  λατρεία τής Δήμητρας καί τού Διο
νύσου, πού μαρτυρεΐται άπδ τΙς παραστάσεις τους στα νομίσματα της πρώτης πόλης (βλ. 
Ε . Schonert, Die Miinzpragung von Perinthos, Berlin 1965, 57-58) προϋποθέτει έ
ναν πληθυσμδ άγροτικό. Τδ Γδιο καί γιά τδ Βυζάντιο ή άνάπτυςη τής άγροτικής οίκονομίας 
προκύπτει πάλι άπδ τή νομισματοκοπία του, δπου έμφανίζονται παραστάσεις της Δήμητρας 
(W. Ρ. Nemhaja, Byzanz in der klassischen und hellenistischen Epoche, Leipzig 
1955,‘ 47).

1. Πρβ. τήν Άμφίπολη, πού ιδρύθηκε σέ μια περιοχή πλούσια σέ ναυπηγήσιμη ξυ
λεία (βλ. Δ, Σαμαάρη, 'Ιστορική γεωγραφία, 32), αλιεύματα (Άριατοτ. Ίστ. ζ. VIII, 
4, 5. Ά θ ψ . I, 7α. 13) καί πολύτιμα μέταλλα (βλ. Δ. Σαμαάρη, 6.π., 36). Πρβ. άκόμη 
τή ναυπηγήσιμη ξυλεία, τά άφθονα άλιεύματα (Ά θψ . I ll , 105d καί VII, 321a. 325a) 
καί τά πολύτιμα μέταλλα τής Θάσου (Ήροδ. VI, 47) καί τής θασιακής άποικίας των 
Κρηνίδων (Φιλίππων). Επίσης ένα μέρος άπδ τδν πλούτο τής Αίνου προερχόταν άπδ τή 
χρυσόσκονη καί τά άλιεύματα τού "Εβρου (St, Casson, Macedonia, 255). Κι ένα άξιό- 
λογο μέρος τής οίκονομίας τού Βυζαντίου βασιζόταν στα άφθονα άλιεύματα τής περιοχής 
(πρβ. Στραβ. VII, 7, 2, πού μιλώντας γιά τήν περίφημη παλαμίδα σημειώνει: «...καί 
παρέχει τοίς Βυζαντίου καί τώ δήμψ των 'Ρωμαίων πρόσοδον άξιδλογον»). Τέλος, ή Ί -  
στρία όφειλε κυρίως τδν πλούτο της στά δάση καί τήν άλιεία (έξαγωγή παστών ψαριών), 
πρβ. τήν περίφημη όροθεσία τού ΛαβερΙου Μαξίμου: SEG, I, 329. D. Pippidi, Das Stadt- 
gebiet von Iiistria in rOmischer Zeit auf Orund der «'Οροθεσία» des Laberius Ma
ximus, Dacia 2(1958)227-247.

2. Πρβ. τΙς θασιακές άποικίες Α τής Νεάπολης — στήν κοιλάδα τού Νέστου—, πού 
ήταν καθαρά άγροτικές έγκαταστάσεις. Επίσης άγροτικό χαρακτήρα φαίνεται 6τι είχε 
καί ή άποίκιση τής Στρύμης άπδ τούς Θασίους, πού άπέβλεπε στήν έκμετάλλευση τού ά
φθονου σιταριού καί κρασιού τής περιοχής της (πρβ. τά λόγια τού ΔημοσΟέι·η, Κατά Πο- 
λυκλ., L, 21 κέ. γιά τή Στρύμη: «... ευθύς δέ καρπεύειν καί πλείστην χώραν»). Εξάλλου 
ό χαρακτηρισμός τής Στρύμης άπδ τδ Δημοσθένη (6.π.) ώς άλίμενης άποκλείει κάθε 

; σκέψη γιά έμπορική της δραστηριότητα τουλάχιστον στούς θαλάσσιους δρόμους.
(



λόγια ol πιό πολλές θά ήταν στρατιωτικοαγροτιχές έγκαταστάσεις, όπου οι 
έγκαταστημένοι στρατιώτες έπαιρναν κλήρους γής για  καλλιέργεια1. Αυτό τό 
είδος άποικισμοΰ δέν ήταν έπινόηση του Μ. 'Αλεξάνδρου καί των διαδόχων 
του, άλλα άνέρχεται τουλάχιστον στήν έποχή τοΰ Φιλίππου Β '. Τό συμπέρα
σμα αυτό προκύπτει άπό μια έπιγραφή τής Ποτίδαιας (έποχής τοΰ Κασσάν- 
δρου), όπου γίνεται λόγος για  κλήρους πού είχε παραχωρήσει ό Φίλιππος Β' 
σέ Μακεδόνες στρατιώτες*. *0 στρατιωτικοαγροττκός όμως χαρακτήρας των 
μακεδονικών αποικιών τής Θράκης ραίνεται καθαρά κι άπό τή γεωγραφική 
τους θέση. Συγκεκριμένα όλες ol άποικίες Ιδρύθηκαν σέ σπουδαίες στρατηγι
κές θέσεις, άπό όπου άσκοΰσαν έλεγχο σέ διάφορα στενά ή στρατιωτικούς 
δρόμους, ένώ παράλληλα είχαν στήν κατοχή τους εύφορες πεδιάδες*. *Η Αχύ- 
ρωση τών Φιλίππων καί τά άποξηραντικά έργα τοΰ Φιλίππου Β' στά έλη τους 
δείχνουν καθαρά τις προθέσεις του για την άξιοποίηση τής πεδιάδας καί τή 
διανομή κλήρων στους στρατιώτες άποίκους1 2 3 4.

Τέλος, όρισμένες άποικίες τοΰ Φιλίππου Β' φαίνεται ότι είχαν συγχρό
νως καί πολιτικό χαρακτήρα* πιθανώς δηλαδή νά είχε έγκαταστήσει σέ αύτές. 
έκτός άπό στρατιώτες, πολιτικούς έπίσης έξόριστους, κατάδικους κι άλλους 
έκτός νόμου 'Ελληνες. Τό συμπέρασμα αύτό προκύπτει άπό τις χαρακτηρι
στικές όνομασίες Μοιχόπολη καί Πονηρόπολη, πού έδωσαν οί αντίπαλοι τοΰ 
Φιλίππου Β' σέ δυό άπό τις άποικίες του γιά νά στιγματίσουν τό «ποιόν· των 
κατοίκων τους. Γιατί, όσο ύπερβολικός κι άν είναι ό χαρακτηρισμός αυτός, 
δέν μπορεί νά μήν άνταποκρίνεται καθόλου στήν πραγματικότητα. Ε πίσης 
ένδεικτική τοΰ πολιτικού χαρακτήρα μιας άκόμη μακεδονικής άποικίας, τών 
Φιλίππων, είναι ή όνομασία "Λσν/ui τών μεταλλείων της. Ή  όνομασία αύτή, 
σύμφωνα μέ τό L . H eurey, φανερώνει τό μέσο πού χρησιμοποίησε ό Φίλιπ
πος Β* γιά τήν έκμετάλλευσή τους* μετέβαλε δηλαδή τήν περιοχή σέ τόπο

Λ
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1. Πρβ. G. Rode», De coloniis macedonibus in Αεί am cis Taurum deductis, 
Paris 1892, 78-79. Cl. Priaux, L/tconomie royale des Lagides, Bruxelles 1939, 400- 
403, 463-477. M. Roetovtseff, The Social and Economic History of the Hellenistic 
World, Oxford 1941, 284-289. M. Launey, Recherches sur lea armies heUenistiques, 
Paris 1949, 43-45.

2. SylP. I, 332: «... τ4ν άγραν τον tv τή Σιναία (ΣηΜα;) καί τόν fcH TpsaCeVa 
οΰς ίχληρούχησεν Πολεμοχράτης 4 .τά.τ.:ος οώτοϋ καί 6ν πατήρ επί Φιλίππου, χαθάπερ 
καί Φίλιππος (δωχεν έχ πατριχοΐς καί αΰτοΐς και έκγόνοις κυρίως οδσι κεχτήοΟαι καί 
άλλάσοεσβαι καί άπο86σβθι...ι».

3. Πρ?. τΙς άποικίες των Φιλίππων, τής Ηράκλειας Σινηχής, τής Φιλιχπούπολςς 
καί τής Βερόης.

4. Πρβ. καί τήν περίπτωση του Κασσάνδρα», 4 όποιος μοίρασε γχΐες στοϋς Αΰτα- 
ρυχτες άποίκους πού έγκατέστηαε στήν περιοχή τοΰ ’Ορβήλου (J o t . XX, 19, 1).
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άσυλου για τούς περιπλανώμενους εγκληματίες καί τούς καταδιωκόμενους 
δούλους1 2.

Γενικά, οΐ μακεδονικές άποικίες, σέ σύγκριση μέ τις έλληνικές Αποικίες 
των Ορακικών παραλίων, βοήθησαν πιό Αποτελεσματικά στόν έξελληνισμό. Ό  
Φίλιππος Β', κύριος Ιδρυτής των μακεδονικών Αποικιών τής Θράκης, είναι ό 
πρώτος, πού έγκαινίασε μια δημογραφική πολιτική πού άπέβλεπε στήν έθνι- 
κή άλλο ίωση κι Αφομοίωση τού πληθυσμού διαφόρων περιοχών. Συγκεκριμέ
να πρώτος αύτός χρησιμοποίησε συστηματικά τήν τεχνική της μεταφύτβν- 
αης καί μετάγγισης πληθυσμών (μετοΐκησις καί συνοίκησις) για τήν έξυ- 
πηρέτηση τών πολιτικών του σχεδίο^ν*. Κι Ακριβώς, μέσα στα πλαίσια 
αυτής της πολιτικής, έφήρμοσε ένα εύρύ πρόγραμμα άποικισμού τής Θράκης. 
Δέν είναι μάλιστα Απίθανο νά άπέβλεψε ένσυνείδητα στη δημιουργία έστιών 
έξελληνισμού* δηλαδή ϊσο^ς πρώτος αύτός νά είχε συλλάβει τήν Ιδέα μιας συ
στηματικής καί όργανωμένης έπιχείρησης έξελληνισμού τής Θράκης. Κι αυ
τό φαίνεται πολύ πιθανό, γιατί οί ένέργειές του δέ διέφεραν πολύ άπό τά μέ
τρα πού βλέπουμε Αργότερα νά παίρνει ή ρωμαϊκή σύγκλητος γιά τόν έκρω- 
μαϊσμδ τών έπαρχιών.

2. μ Εκταση τής «χώρας» τών άποικιών

Μέ τόν έλληνικό άποικισμό της Θράκης (άπό τόν 7ο ώς τόν 5ο π.Χ. αί- 
ώνα) όλόκληρη ή παραλιακή ζώνη τής χώρας, άπό τίς έκβολές του Στρυμόνα 
ώς τό δέλτα τού Δούναβη, είχε καταληφθεί άπό τούς άποίκους, άφοΰ οΐ άγρο- 
τικές περιοχές («χώραι») τών άποικιών διαδέχονταν μέ τή σειρά ή μιά τήν 
άλλη. Έ τσ ι, Αξίζει νά διερευνηθεΐ ή έκταση τών περιοχών τους πρός τήν έν- 
δοχώρα, ώστε νά έντοπιστοΰν τά μεσογειακά σημεία, όπου είχαν διεισδύσει 
οί Έλληνες άποικοι, πρίν άκόμη ΙδρυΟοΰν οί μακεδονικές άποικίες.

'Αρχίζοντας λοιπόν τήν έρευνα άπό τή δυτικότερη έλληνική άποικία, 
την Άμφίπολη, παρατηρούμε ίτ ι  πρός Β τά ίρια τής έπικράτειάς της έκ-

1. Βλ. L. IJcuzcy · Η. Daumet, Mission archdoiogiquo rlo Macddolno, Paris 
1876, 59. Τήν υπόθεση αυτή τή δέχτηκαν καί ol Ρ, Pcrdrizet, 8capt0syl0, Klio 10(1910) 
22 καί Ρ. Ν, Ure, Tho Origin of Tyranny, Cambridge 1922, 50. Ή  άποψη τού L. Heu- 
zey, κατά τή γνώμη μου, ένισχύεται κι άπό τήν πληροφορία του Άςριανυΰ (Άνάβ. 1 ,16, 6) 
ότι 6 'Αλέξανδρος, Ακολουθώντας προφανώς τήν τακτική τού πατέρα του, τούς Έλληνες 
μισθοφόρους πού συνέλαβε στη μάχη τοϋ ΓρανικοΟ τούς έστειλε στή Μακεδονία καί τούς 
καταδίκασε σέ καταναγκαστικά έργα. 'Αρκετοί άπό αυτούς είχαν χρησιμοποιηθεί στά με
ταλλεία τών Φιλίππων, βλ. Ρ. Ducrey, Lo traitomont dee prisonniors de guerre dons 
la Gr6ce antique d6s origines 5 la conquGto romaine, Paris 1968, 82.

2. Σχετικά μέ τήν τακτική αυτή τοΟ Φιλίππου βλ. J, EUis, Population - Trans- 
plan U by Philip II, Μακεδονικά 9(1969)9-17.
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τείνονταν -ιθανώ ς ώς τή Μύρκινο (πλάι στό σημερινό όμώνυμο χω ριό)1 2 3 4 5 6. Τό 
συμπέρασμα αυτό προκύπτει άπό τό γεγονός 6τι ό Θουκυδίδης άναφέρει τή 
Μύρκινο ώς έδρα τοΰ Ή δωνσΰ βασιλιά καί σύμμαχο των Σπαρτιατών*. Στα  
ΒΑ τά όριά της Θά έφταναν ώς τό σημερινό χωριό Μεσολακκιά, όπου βρέ
θηκε ένα άμφιπολίτικο συμβόλαιο (πιθανώς του δεύτερου μισού τοΰ 3ου αί. 
π .Χ .)* , κι ώς τό σημερινό χωριό Παλαικώμη, άπό όπου προέρχεται έπιτύμ- 
βια έπιγραφή μέ δυό καθαρά άμφιπολίτικα όνόματχ*. 'Έ τσι, τά όριά της θά 
έκτείνονταν σέ βάθος δεκαπέντε περίπου χιλιομέτρων πρός τό έσωτερικό.

Στα Ν Α  ή έπικράτειά της συνόρευε μέ τη θασιακή "Ηπειρο, ή όποία, 
. έκτός άπό τη στενή παραλιακή ζώνη της Ή δω νίδος, είχε συμπεριλάβει μέσα 

στά όριά της κι ένα σημαντικό τμήμα τής ένδοχώρας της. "Ετσι, στόν 5ο 
κιόλας π .Χ . αίώνα οΐ Θάσιοι έκμεταλλεύονταν ένα μέρος άπό τά μεταλλεία  
τοΰ Παγγαίου*' ένώ στόν 4ο π .Χ . αίώνα, μέ την Ιδρυση της άποικίας των 
Κρηνίδων*, είχαν έπεκταθεΐ άκόμη μεσογειακότερα — σέ βάθος είκοσι περί
που χιλιομέτρων.

’Από τήν άλλη μεριά των έκβολών τοΰ Νέστου, ό όποιος άποτελοΰσε τό 
άνατολικό όριο τής θασιαχής ’Ηπείρου, έκτεινόταν ή άγροτική περιοχή των 
Άβδήρων, πού ώς βόρεια όριά της ό Μ. S track  υπολογίζει σέ γενικές 
γραμμές τούς πρόποδες της Ροδόπης7 8. *0 Δ . Λαζαρίδης, ταυτίζοντας τό πο
τάμι τής Ξάνθης μέ τόν άρχαϊο Κοσσινίτη, ό όποιος διέσχιζε τήν έπικράτειά 
των Άβδήρων*, καί υπολογίζοντας ώς έσχατο Β Δ  όριό της τό σημερινό χω -

1 . ' O F .  Hampl, Poleis ohne Territorium, Kite 32(1939)5, υποστηρίζει 6n ή 
ΆμφΙπολη ήταν μιά πόλη χωρίς άγροτική περιοχή.' Ή  άποψή του όμως είναι έσφαλμένη, 
γιατί σέ άμφιπολίτικο ψήφισμα (4ου π.Χ. α ί.) άναφέρεται ή «γή Άμφιπολιτέων» (Α- 
Μαχεδονία, άρ. 847).

2. θονπ. IV, 107, 3. Διοδ. XII, 68, 4.
3. D. Lamridu, Trois nouveaux contra ts de vanta 4 Amphipolis, BCH  85

(1961)431-433, άρ. 3.
4. REG  61(1948)182.
5. Ήροδ. VI, 46. Πρβ. F. Gtchnitxer, Abh&ngige Orta im griechiscben Altar-

turn, Munchen 1958, 27-31.
6. Γιά τήν ίδρυση τής άποικίας αύτής βλ. Ρ. Collart, Philippes, villa da Mace

doine depuis ses origines jusqu’ k la fin de Γάροφίβ romaine, Paris 1937, 133-141, 
όπου καί ol σχετικές πηγές.

7. M. Struck, Die antiken Manzen von Thrazien, I„ Berlin 1912, 4.
8. ΑΙλ. XV, 25: «Λόγος έχει, τούς ίππους πίνοντας έχ τοΰ Κοσσινίτου ποταμοΟ 

(έοτι δέ οΰτος έν Θράκη) δεινώς έκθηριοΰσθαι. Έκδίδωσι δέ Α ποταμός οότος είς τήν ’Αβ
δηριτών καί άναλίσκεται είς τήν Βιστονιχήν λίμνην». *0 ποταμός άναφέρεται παραφθαρ
μένος σέ Cosinto στό Itinerarium Antoninianum [Th. Tafel, Da via militari Ro- 
manorum Egnatia, qua Ulyricum, Macedonia et Thracia jungebantur, I. Pars orien- 
talis, Tubingen 1842, 21).
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ριό Τοξότες, όπου βρέθηκαν άβδηρίτικες δροθετικές επιγραφές1, περιγράφει 
με μεγαλύτερη άκόμη άκρίβεια τά βόρεια όριά της. Σύμφωνα λοιπόν μέ τη 
γνώμη του, αύτά ορίζονταν άπό μιά νοητή γραμμή, πού ξεκινούσε άπό τή 
Βιστόνίδα λίμνη2 3 καί άκολουθούσε στην αρχή τή διαδρομή τού Κοσσινίτη κι έ
πειτα προς Δ τήν κατεύθυνση τής σημερινής έθνικής όδού. ’'Ετσι, ή έπικρά- 
τεια των Άβδήρων θά πρέπει νά έκτεινόταν μεσογειακά σε βάθος είκοσι 
ώς εικοσιπέντε περίπου χιλιομέτρων.

Γιά τον καθορισμό των βόρειων όρίων τής άγροτικής περιοχής τής γει
τονικής άποικίας Δίκαιας δέ διαθέτουμε κανένα άπολύτως στοιχείο. 'Ωστόσο, 
ή υπόθεση τού Δ. Λαζαρίδη, ότι αύτά ορίζονταν άπό τό ρέμα νΑ κ Σον (πι
θανώς τόν Τραύο τού 'Ηροδότου), είναι πολύ πιθανή.® Ε πίσης στο ίδιο 
ύψος ύποθέτουμε ότι εκτείνονταν καί τά βόρεια όρια τής επικράτειας τής 
Στρύμης.

Ή  ίδια έλλειψη στοιχείων υπάρχει καί γιά τόν καθορισμό των όρίων τής 
άγροτικής περιοχής τής Μαρώνειας. 'Ό πως σωστά όμως παρατηρεί ό Δ. Λα- 
ζαρίδης, τά όριά της δέ θά ήταν σταθερά καί είναι πολύ πιθανό ότι, στό πέ
ρασμα των αιώνων, είχαν άλλάξει άπό όλες τις μεριές.4 ’Απόδειξη τού γε
γονότος αυτού άποτελεί, χωρίς άμφιβολία, ή διαμάχη των Μαρωνιτών μέ τούς 
Θασίους σχετικά μέ τή Στρύμη, ή όποια μάλιστα, γιά μικρό χρονικό διάστημα, 
είχε περάσει στην κατοχή τους5 6. Πάντως, ώς τή ρωμαϊκή εποχή, τά όρια 
τής Μαρώνειας θά ήταν έτσι, όπως τά καθορίζει ό Δ. Λαζαρίδης άκολού- 
θώντας τή βασική άρχή τής Ιστορικής γεωγραφίας ότι στην άρχαιότητα τά 
βουνά’καί τά ποτάμια άποτελούσαν τά φυσικά όρια των κρατών. Σύμφωνα 
λοιπόν μέ την άποψή του®, τά όριά της θά δρίζονταν άπό τούς πρόποδες τού 
Ίσμάρου κι άπό τό ποτάμι Κούρον. ’Ακολουθώντας επίσης τήν ίδια άρχή μπο
ρούμε νά υποθέσουμε ότι καί τά βόρεια όρια τής επικράτειας τής γειτονικής 
Όρθαγορίας θά όρίζονταν άπό τούς πρόποδες τών Ζωναίων7.

’Ανατολικά τής Όρθαγορίας κι ώς τόν ποταμό 'Έβρο εκτεινόταν ή «Ιε-

1. Γ. Μπακαλάκη, Παρανέστιοι άρχαιότητες, Θρακικά 8(1937)25-30. L. Robert, 
l2tudes 0pigraphiques et philologiques, Paris 1938, 192. E. Condurachi, Kotys, Ro
me et Abdfcre, Latomus 29(1970)585-594. Δ. Λαζαρίδη, "Αβδηρα καί Δίκαια (πολυ- 
γρ.),2. Μέ τήν προϋπόθεση ότι ή έκταση της περιοχής της ήταν ή Ιδια καί στή ρωμαϊκή 
έποχή, γιατί οι επιγραφές ανήκουν στην έποχή αυτή.

2. Δ. Λαζαρίδη, ό.π,, 2.
3. J .  Λαζαρίδη, 6.π., 46 καί χάρτες 5, 7 κλπ.
4. Δ. Λαζαρίδη, Μαρώνεια καί Όρθαγορία (πολυγραφ.), Άθήναι 1972, 5.
5. Βλ. J. Pouilloux, Thasos, 221-222, όπου καί οί σχετικές πηγές.
6. Δ. Λαζαρίδη, ό.π., 5.
7. Δ. Λαζαρίδη, ό.π., 47 καί χάρτες 10, 11 κλπ.
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ρ& χώρβυ> της Σαμοθράκης, ή όποία πιθανώς νά έφτανε πρός Β ώς τούς πρό- 
ποδες των Ζωναίων καί της Ροδόπης1. Σ έ αυτό τουλάχιστον τύ συμπέρασμα 
καταλήγει κανείς άπό την άνεύρεση μιας όροθετικής έπιγραφής βτήν Τραία- 
νούπολη*. ’Εξάλλου ή άποψη αύτή ένισχύεται κι άπό την πληροφορία τοΰ 
Στράβωνος ότι τό σαμοθρακικό έμπόριο Χαράκωμα βρισκόταν κοντά στύ Δο- 
ρίσκο*, πού ή θέση του έχει έντοπιστεΐ κοντά στύ 21ο χλμ . της σιδηροδρο
μικής γραμμής ’Αλεξανδρούπολης -  Φερρών*. "Ετσι, είναι πολύ πιθανό ότι 
τα όρια τής «ιερας χώρας» τής Σαμοθράκης έφταναν πρός Β  σέ βάθος είκοσι 
πέντε περίπου χιλιομέτρων.

’Ανατολικά του "Εβρου έκτεινόταν ή άγροτική περιοχή τής Αίνου, πού 
τά βόρεια όριά της όρίζονταν πιθανώς άπό τις δυτικές πλαγιές τοΰ βουνού 
Koru D ag ή ίσως άπό τη λίμνη καί τά Ιλη τής G ala G olil. Σέ πολύ μικρό
τερο βάθος θά πρέπει νά έκτεινόταν ή άγροτική περιοχή μιας όμάδας έμπορίων 
στό Μέλανα κόλπο (σημ. τουρκ. Saros K drfesi). ’Ενώ όλόκληρη ή θρακική 
Χερσόνησος, άπό τά μέσα τοΰ 6ου π .Χ . αΙώνα, μέ τήν έγκατάσταση των Φι- 
λαΐδών, θά πρέπει νά θεωρηθεί ώς σφαίρα άθηναΐκής έπιρροής. Ή  κατασκευή 
τής άμυντικής γραμμής Πακτύης - Καρδίας (Μ αχρόν  τείχος) στά μέσα τοΰ 
6ου π .Χ . αίώνα, εκτός άπό τή στρατηγική, είχε καί όροθετική σημασία* δη
λαδή αποτελούσε συγχρόνως τό όριο τής περιοχής πού βρισκόταν κάτω άπό 
τόν έλεγχο των 'Ελλήνων*. Βέβαια, μέσα άπό τό όριο αυτό, έκτός άπό τούς 
"Ελληνες, κατοικούσαν καί οί Θράκες Δόλογκες. Α υτοί όμως θά άποτελοΰσαν 
τή μειοψηφία τοΰ πληθυσμού καί θά ζοΰσαν στά όρεινά μέρη τής Χερσονήσου, 
άναγνωρίζοντας τήν έξουσία τών Φιλαϊδών, πού τούς είχαν καλέσει οί ίδιοι.

Σχετικά μέ τήν έκταση πού είχαν πρός τό έσωτερικό οί άγροτικές περιο
χές τών άποικιών τής Προποντίδος δέν ύπάρχει κανένα άπολύτως στοιχείο. 
'Ωστόσο, είναι πολύ πιθανό ότι τουλάχιστον ή Πέρινθος, ή Σηλυμβρία καί τό 
Βυζάντιο θά είχαν πολύ έκτεταμένες χώρες. "Ετσι, τά όρια τής άγροτικής 
περιοχής τής Περίνθου θά όρίζονταν άπό τούς ποταμούς K avak-Suyu  καί 1 * 3 4 5

1. Δ. ΛαζαρΙ&η, Σαμοθράκη καί ή ΠεμαΙα της (πολυγραφ.), Άθήναι 1971, 13 καί 
χάρτες 7, 8 κλπ. — Γιά τή ααμοθρακιχή Περαία βλ. έπίσης Ρ. Roussel, La ΡέΐύΟ Mffio- 
thracienne au III* sifccle avant J.-C., BCH  63(1939)133-141. P. Gechnitur, 6 
82-34.

2 G. Seure, Inscriptions de Thrace, BCH  24(1900)147 χέ.: «"Ορος Ιερός χώρας 
θεών τών έν Σαμοθράκη».

3. Στραβ. VII, άττοσπ. 48.
4. Γ. Μπαχαλάχη, 'Αρχαιολογικές έρευνας στή Θράκη, Θεσσαλονίκη 1959/60, 17. 

κέ.
5. Βλ. D. Kalapothaket, De Thracia Provincia Romana, Lipsiae 1898, 8-9, 

δπου καί ol σχετικές πηγές.
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Dolap dere καί της άγροτικής περιοχής τής Σηλυμβρίας άπδ τδν αρχαίο 
ποταμδ Άθύρα, που πεονα πλάι άπδ τή σημερινή Qatalca. *Άν είναι έτσι, 
τότε ή επικράτεια τής Περίνθου θά έφτανε πρδς τδ εσωτερικό σέ βάθος δε
καπέντε ώς είκοσι χιλιομέτρων1 καί τής Σηλυμβρίας σέ βάθος δεκαπέντε 
περίπου χιλιομέτρων. Ή  άγροτική περιοχή πάλι του Βυζαντίου θά πρέπει νά 
έκτεινόταν σέ πολύ μεγαλύτερο βάθος, τδ όποιο θά ξεπερνούσε τά πενήντα 
χιλιόμετρα. Στδ συμπέρασμα αύτδ οδηγείται κανείς άπδ τδ γεγονδς δτι ό 
Φιλέας (σημ. Karaburun), πού ήταν χωριδ των Βυζαντίων, άπείχε, σύμφωνα 
με τις αρχαίες πηγές, 300 στάδια άπδ τά στενά του Βοσπόρου2. Επομένως 
τά μεσογειακά δρια τής άγροτικής περιοχής του Βυζαντίου θά πρέπει νά τά 
φανταστούμε πάνω σέ μιά νοητή γραμμή, πού ξεκίνα άπδ τδ σημερινδ Kara
burun καί καταλήγει πρδς Ν στη  λίμνη, δπου εκβάλλει δ ποταμδς Άθύρας.

"Αν εξαιρέσει κανείς την αφιλόξενη καί επικίνδυνη γιά τά πλοία άκτή 
τής Σαλμυδησσού3, δλη ή υπόλοιπη παραλιακή ζώνη τού Εύξείνου Πόντου, 
ώς τδ ‘Ιερδν στόμα τού Δούναβη, άνήκε στις ελληνικές άποικίες τής περιοχής 
αύτής. ’Αξιόλογη έπίσης έκταση είχαν οί επικράτειες των άποικιών αύτών 
πρδς τήν ένδοχώρα. Έ τσ ι, ή έπικράτεια τής νοτιότερης ποντικής άποικίας, 
τής ’Απολλωνίας, εκτεινόταν μεσογειακά σέ βάθος είκοσι ώς είκοσι πέντε 
χιλιομέτρων* δηλαδή τά δριά της έφταναν ώς τά σημερινά χωριά Kameno καί 
Burgaski bani, δπου βρέθηκαν επιγραφές τής Άγχιάλου4, ή οποία είναι 
γνωστδ δτι άνήκε στούς ’Απόλλωνιάτες5. Σέ άνάλογο περίπου βάθος θά εκ
τεινόταν καί ή περιοχή τής Μεσημβρίας, δπως προκύπτει άπδ τήν ανεύρεση 
στδ σημερινδ χωριδ Briastovec έπιγραφής, πού άνήκει πιθανώς στην άποικία

1. Αύτη ήταν τόσο έκτεταμένη, ώστε πρδς Ν έφτανε ώς τήν Τυρόδιζα, βλ. U. 
Kahrstedt, Beitr&ge zur Geschichte der thrakischen Chersones, Baden-Baden 1954, 
21.

2. Ψενδο-Σχυμν. Περιηγ. 722-723 [=  GGM, I, 224J: «Τού Ποντικού γάρ στόμα
τός έστι πλησίον / Βυζαντίων χώρα Φιλία καλουμένη». Άοο. Περ. 90 [=  GGM, I, 422]: 
«Άπδ δέ Σαλμηδυσσοΰ είς Φρυγίαν τήν καί λεγομένην Φιλίαν, καί Βυζαντίων χωρίον καί 
άκρωτήριον, στάδιοι τι', μίλια μα', γ '. 'Απδ δέ Φρυγίας της (καί) Φιλίας ές Κυανέας ήτοι 
Κύλας στάδιοι τκ', μβ.ια μβ', στ'...». Στεφ. Βυζ. στη λ. «Φιλέας* χωρίον Βυζαντίων* τδ 
έθνικδν Φιλεάτης. Τινές δέ Φιλέαν, άλλοι Φινέαν γράφουσι».

3. Βλ. πιδ κάτω, σ. 78.
4. IGB, I2, 380-383 bis.—Στις έλληνικές έπιγραφές, πού βρέθηκαν στα χωριά γύ- 

ρω άπδ τΙς έλλ.ηνικές άποικίες, δέν μπορεί κανείς νά βασιστεί άπόλυτα, 6ταν δέν είναι ό- 
ροθετικές άλλα έπιτυμβιες, γιατί ίσως αύτέτ νά προέρχονται άπδ έξελληνισμένη περιοχή. 
Καί είναι, άν όχι άδύνατο, τουλάχιστον όμως πολύ δύσκολο νά προσδιορίσει κανείς τά δρια 
άνάμεσα στις «χώρες» των ελληνικών άποικιών καί τήν υπόλοιπη έξελληνισμένη περιοχή 
της θρακικής ένδοχώρας.

5. Στραβ. VII, 6, 1 (C 319).



αύτή1 2 3. *Η περιοχή της γειτονικής ’Οδησσού, όπως φαίνετοα άπύ έπιγραφη 
τής περιοχής αύτής πού βρέθηκε στο σημερινύ χωριό Ezerovo*, θά έκτεινότκν 
σέ μικρότερο βάθος (δεκαπέντε περίπου χιλιομέτρων). Σχετικά μέ την αγρο
τική περιοχή πάλι των Κρουνών (Διονυσόπολης) S t/ υπάρχει. καμιά απολύτως 
ένδειξη*. Έ νώ  γιά  τήν έκταση τής άγροτικής περιοχής τής Βιζώνης4 5 6 7 πρύς τύ 
έσωτερικό t /δεικτικά στοιχεία προσφέρει ψήφισμα τής Ίστρίας, στύ όποιο 
γίνεται λόγος για τή «χώρα» τής Βιζώνης και γιά  τά σπαρτά της*. Αυτό ση
μαίνει ότι ή άποικία αύτή είχε στήν κατοχή της άρκετές έκτάσεις κι Ισο>ς 
τά όριά της νά έφταναν ώς τό σημερινό χωριό V ranino, δηλαδή σέ βάθος 
είκοσι περίπου χιλιομέτρων. ’Ανάλογη περίπου έκταση θά είχαν καί οΐ έπι- 
κράτειες τοΰ Καρών λιμένος (σημ. S a b la ), τής Καλλάτιδος*, τής Τόμιδος 
καί τής Ίστρίας*.

1. IGB, I*, 362-367.
2. IGB, Ρ , 281-281 bis.— Τά βόρεια όριά της έχτεινόταν, στή ρωμαϊκή έποχή, ώς 

τό χωριό Desbotat, όπου βρέθηκε ένας «όρος» (Ο. Tafrmli, La cit6 pontique da Dio- 
nysopolis, Paris 1927v 13): «F(tnes) terr(itorii) Odess(itani)».

3. Κατά τή ρωμαϊκή έποχή πάντως τά νότια όριά της έφταναν ώς τό χωρώ Des
botat καί τά βόρεια ώς τό χωριό Kalidjidere, όπως προκύπτει άπό δυό όροθετικές έπι- 
γραφές, βλ. Ο. Tafrali, ό.π., 13.

4. Ψΐνόο-Σχυμψ, Περιηγ. 758-760 [=» GGM, If 226]: «Βιζώνη ... Τοδτο δέ / τό 
πολίχνιον φααίν τινες μέν βαρβάρων, / τινές δ* άποικον γεγσνέναι Μεσημβρίας».

5. D. 3f. Pippidi, Istros et les G£te$ au IP  sifccle. Observations sur led te re len  
1’honneur d’Agathoclfes, fils d*AnUphUos, Scythica Minora, 31-55.

6. *Άν τά όρια τής άποικίας ήταν τά Ιδια καί στή ρωμαϊκή έποχή, έχουμε μιά άπό- 
δειζη γιά τήν έκταση τής «χώρας» της σέ βάθος δεκαπέντε περίπου χιλιομέτρων. Πρόκει
ται γιά μιά όροθετική έπιγραφή, πού βρέθηκε είκοσι όκτώ χιλιόμετρα βόρεια άπό τό άκρω- 
τήρι τής Kaliakra καί δώδεκα χιλιόμετρα δυτικά άπό τήν άκτή τής TvArdixa, βλ. 
A E if  10(1886)191. £. Dorufia - Boild, Zur Abgrenzung des Territorium von Kal- 
latis, Dacia 15(1971 )8.— Τά νότια όριά της έφταναν, στή ρωμαϊκή έποχή, ώς τό χωριό 
Kalidjidere, όπου βρέθηκε ένας «όρος» (Ο. Tafraii, ό.π., 13: «F(ines) terr(itorii) 
Call (atidis)».

7. Βλ. καί Ζ). Pippidi, ό.π., 39. Ό  προσδιορισμός των όρίων τής περιοχής της 
θά πρέπει νά θεωρηθεί πιθανός, μέ τήν προϋπόθεση όμως πώς τά όριά της δέ Θά ήταν 
πολύ διαφορετικά στή ρωμαϊκή έποχή. Πρβ. π.χ. τήν άροθβσ/α τοΰ Λαβερίου Μαζίμου, 
όπου γίνεται λόγος γιά αναγνώριση των προγονικών όρίων τής «χώρας» των Ίστριανών, 
στίχ. 60-61: «'Τπό των πρέοβεων υμών έδικαίωσα τηρεΐσθαι ύμ[εΐν τά τών προ]/γόνων 
ύμών όρια». Γιά τά όρια τής περιοχής της στή ρωμαϊκή έποχή βλ. Ζ). Pippidi, Das Stadt- 
gebiet von Histria in rOmischer Zeit auf Grund der «Όροθεσία» des Laberius Ma
ximus (SEG, I, 329), Dacia 2(1958)227-247 καί Ιδιαίτερα σελ. 233, όπου καί χάρτης 
τής περιοχής τής Ίστρίας, σύμφωνα μέ τούς V. P&rvan καί Ρ. Nicolescu, πού τις άπό- 
ψεις τους συμπληρώνει ό Pippidi στή μελέτη του. ΟΙ πιό πολλές γνωστές έπιγραφές (ρω
μαϊκής έποχής), πού άφορουν τήν άγροτική περιοχή τής Ίστρίας, προέρχονται άπό τούς 
vicos Quintionis, Secundini, Celeris, καί Narissiani, βλ. /. Stoian, De nouveau sur 
la plainte des paysans du territoire d 'H istria, Dacia 13(1969)369, σημ. 1, όπου καί 
βιβλιογραφία.
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Σύμφωνα μέ τά προηγούμενα, μέ την ίδρυση των έλληνικών άποικιών 
καί την έπέκταση των άγροτικών περιοχών τους, όλόκληρη ή παραλιακή ζώ
νη της Θράκης, σέ βάθος δεκαπέντε ως είκοσι πέντε χιλιομέτρων, είχε κατα
ληφθεί άπό τούς "Ελληνες. ’Ιδιαίτερη όμως σημασία στην περίπτωσή μας 
£χει ό χρονικός προσδιορισμός τής κυριαρχίας των άποικιών στίς «χώρες» 
τους. Γιατί έτσι άποκτουμε ένα term inum  post quem για τη διερεύνηση 
τής πορείας του έξελληνισμοΰ. Τά Ιστορικά γεγονότα λοιπόν δείχνουν ότι οί 
άποικίες τής αίγαιακής Θράκης, της Θρακικής Χερσονήσου καί τής Προπον- 
τίδος είχαν άποκτήσει τΙς «χώρες» τους σχεδόν άπό τ))ν αρχή τής ίδρυσής 
τους. Καί στους έπόμενους δυό ή τρεις αιώνες αύτές είχαν πάρει την έκταση 
πού είδαμε προηγουμένως. ’Αντίθετα γιά τΙς άποικίες του Εύξείνου Πόντου 
δέν είναι γνωστό άπό πότε άρχισαν νά άσκουν έλεγχο στίς άγροτικές περιο
χές τους καί άπό πότε σταθεροποιήθηκε ό έλεγχος αύτός. Μέ άλλα λόγια δέ 
γνο>ρίζουμε άν οί περιοχές τους άποκτήθηκαν άπό τά πρώτα χρόνια του άποι- 
κισμου ή άν ήταν μεταγενέστερο έπίτευγμα τών άποίκων καί διέξοδος τών 
οικονομικών άναγκών πού δήμιουργήθηκαν μέ τό πέρασμα του χρόνου1. Πάν
τως, γιά την κυριαρχία τής Καλλάτιδος καί τής Τόμιδος στίς άγροτικές περιο
χές τους, κατά τόν 3ο π.Χ. αίώνα, Ισχυρή ένδειξη άποτελεί ή μαρτυρία του 
Μέμνονος ότι οΐ δυό αύτές πόλεις ήταν γειτονικές. Καί ή γειτνίασή τους αύτή 
δέν μπορεί νά έξηγηθεϊ διαφορετικά, όπως παρατηρεί ό D. P ippidi2, παρά 
μόνο άν υποθέσει κανείς 6τι ό Μέμνων άναφέρεται στίς περιοχές τους. Στόν 
3ο π.Χ. αίο>να άνάγεται κι ένα ψήφισμα της "Ιστρου, όπου γίνεται λόγος γιά 
έκμετάλλευση τής άγροτικής περιοχής της3. Μέ βάση τό ψήφισμα αύτό, ό 
D. Pippidi υποστηρίζει ότι ως term inus ante quem γιά τήν κατάκτηση 
τής «χώρας» τής Ίστρίας, καθώς καί τών άλλων ποντικών άποικιών, θά πρέ
πει νά θεωρηθεί τό δεύτερο μισό του 4ου π.Χ. αΙώνα, δηλαδή ή περίοδος βα-

1. Ό  G. Vallet, La cit6 et son territoiro dans los colonies grecqucs d’Orcident, 
A lii V lf CSMG, 73, άναφερόμενος στίς έλληνικές άποικίες τής Δύσης, υίοθετεί τήν 
άποψη του F. Sartori, σύμφωνα μέ τήν όποια ή κατάκτηση της «χώρας» τών άποικιών 
γινόταν σ’ ένα χρονικό διάστημα — πού δέν τό προσδιορίζει — μετά τ);ν ίδρυση τών ά- 
ποικιών. Ό  ίδιος (σσ. 104-105) ύποστηρίζει ότι στην άρχαίκή κιόλας έποχή είχε δημιουρ- 
γηθεί παντού μιά Ισορροπία άνάμεσα στίς πόλεις καί τΐ: «χώρες» τους, ή όποία τρο
ποποιείται (στήν Ιταλία) άπό τά τέλη του 6ου αί. π.Χ. Στή Θράκη έχουμε τήν περί
πτωση τής Θάσου, όπου παρατηρεί κανείς μιά πολύ πρώιμη κατάκτηση τής Περαίας της 
(άρχαίκή έποχή).

2. D. Pippidi, La main d’oeuvre agricole dans les colonies grocques de la mer 
Noire, Scylhica Minora, 77, σημ. 60.

3. Βλ. D. Pippidi, Die Bezichungen Histrias zu den Oeten im 3. Jh. v. u. Z., 
EpigraphUche Deitr&ge, 75-88' τοΟ Ιδιου, H istria et les G6tes au 11° si6clo, Scythica 
Minora, 31-55.
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σιλείας τού Λυσιμάχου, όπότε ή όργάνωση των πόλεων αώτων ίέ  θά ίιέψ ιρι 
πιά άπό έκείνη των υπόλοιπων πόλεων του βασιλείου του1· 'Ωστόσο, ό ίδιος 
δέν αποκλείει το ένδεχόμενο οί άποικοι της Ίστρίας νά άσκούσαν, άπό μιά 
έποχή ακόμη π ό  πρώιμη, έλεγχο στήν περιοχή της είτε μέ τή βία είτε κατό
πιν κάποιας συνθήκης μέ τούς τοπικούς ήγεμόνες, όπως είχε γίνει μέ τού; 
άποίκους της Ίσσας καί τούς Ίλλυριούς δυνάστες1. Πιστεύω όμως ότι γενι
κά όλες οΐ άποικίες τού Εύξείνου Πόντου, έφόσον ή οίκονομία τους στηριζό
ταν καί στήν αγροτική έκμετάλλευση, θά είχαν έπιδιώςει τήν κατάχτηση των 
περιοχών τους στους πρώτους ήδη αιώνες άπό τήν ίδρυσή τους*.

'Η  πολιτική πάντως έπιρροή των παραλιακών άποικιών της Θράκης 
περιορίστηκε μόνο στις άμεσα γειτονικές περιοχές τους. Έ τσ ι δέν μπορεί νά 
γίνει λόγος για πραγματική διείσδυση τού έλληνικου στοιχείου στη Θρακική 
ένδοχώρα, παρά μόνο άπό τήν έποχή της μακεδονικής κατάχτησης τής Θρά
κης καί τήν ίδρυση των μακεδονικών άποικιών στήν ένδοχώρα της. Βέβαια, 
σχετικά μέ τις μακεδονικές άποικίες δέν υπάρχουν στη διάθεση τής σύγχρονης 
έρευνας πολλά στοιχεία* για τις περισσότερες μάλιστα άπό αυτές υπάρχουν 
αμφιβολίες ακόμη καί γιά την ταύτισή τους. Ω στόσο, φαίνεται ότι γενικά, μέ τό 
μακεδονικό άποικισμό, οί Έ λληνες έθεσαν κάτω άπό τον έλεγχό τους όλη τήν 
περιοχή Ν τού Αίμου, μέ έζαίρεση τά όρεινά μόνο μέρη, όπου είχε καταφύγει 
ένα μέρος τού θρακικού πληθυσμού. Συγκεκριμένα, μέ τήν ίδρυση των Φι
λίππων οί "Ελληνες άσκουσαν πιά έλεγχο σέ όλη τή γύρω πεδιάδα ώς τούς 
πρόποδες τού Ό ρβήλου, δηλαδή στήν περιοχή πού περιλήφθηκε αργότερα στό 
έδαφος τής ρωμαϊκής άποικίας των Φιλίππων — μέ κάποιο περιορισμό μόνο 
πρός Δ  καί ΒΔ*. Μέ τήν ίδρυση πάλι της 'Ηράκλειας της Σιντχ- 1 2 3 4

1. D . Pippidi, La main d#oauvre agricole, 76. ’Αντίθετα & V. / f a i n ,  Cu privire 
la coloniile grece$ti din Dobrogea la data constitum i territoriolui lor rural, Pwiu· 
ca 3(1970)94*97, υποστηρίζει δη ol έλληνικές αποικίες τής Μ. ΣιοΛας άπέκτηκν ά- 
γροτιχές περιοχές μόνο μετά τή σκυθική κατάχτηση (γύρω στά μέσα τού 4ου π.Χ. αΙώνα).

2. D. Pippidi, δ.π., 76.
3. Πρβ. 7?. Vulpe, SCIV  6(1955)547-543 καέ / .  StoU*, SC tV  8(1957)191. 

200-201, οί όποιοι πιστεύουν ότι ή Ίστρία είχε στήν κατοχή της τήν άγροτιχή περιοχή 
άχόμη άπό τόν 6ο π.Χ. αΙώνα.

4. Πρός Λ τά όριά της Οά έφταναν ώς τή σημ. Παλαικώμη, όπου τοποθετούνται 
πιθανώς τά όρια της άμφίπολίτιχης περιοχής. Στά ΒΛ τά όριά της Θά δρίζονταν άπό τόν 
ποταμό Ά γγίτη. Πιθανώς αυτός νά είναι δ ποταμός, δ όποιος άναφέρεται σέ μιά έπιγραφή 
πού άφορα διευθέτηση πιθανώς τών δικών της όρίων μέ κάποια γειτονική πόλη, βλ. Γ. 
Megτζ(δη, 01 Φίλιπποι. Έρευναι και μελέται χωραγραφικαί, Κωνσταντινούπολή 1897, 
118 κέ., άρ. 4: «ΈπΙ άρχοντος Ζευνουδίτου / πρέσβεις άποσταλέντες ύπέρ /  τής χώρας
τής τών [....../.·....] καί τάς / έντευθεν τού παρακειμένου /  ποταμού [.·/···] τούσδε τών
[,..]ων /  όρους ένέκρινον». Ή  έπιγραφή είναι άχρονολόγητη κι έπομένως Ισως νά είναι
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κής1 (σημ. Σιδηρόκαστρο) είχε τεθεί κάτω άπό τόν ίλεγχο των Ελλήνων 
μια μεγάλη ίκταση νότια άπό τά στενά του Κλειδιού (ΡοΟπελ). Πρός Ν ή άγρο- 
τική περιοχή τής άποικία; χύτης έφτανε μερικά χιλιόμετρα βορειότερα άπό τη 
ΣκοτουσσατήνΌδομαντική* ένώπρόςΛ ίριότης ήταν ό Στρυμόνας καί πρός 
A ot πρόποδες του Όρβήλου2. Έ τσ ι, αν λάβει κανείς ύπόψη του καί τήν πρός 
Β έπέκταση, κατά τήν έποχή αύτή, τής άστικής περιφέρειας τής ^Αμφίπολη;0 
παρατηρεί ότι, μέ τήν ίδρυση των Φιλίππων καΐτής 'Ηράκλειας, 8λη ή περιοχή 
άνάμεσα στό Στρυμόνα καί τό Νέστο είχε περάσει στόν έλεγχο των ΈλλήνονΛ 

'Από τήν άλλη μεριά πάλι, μέ τήν ίδρυση τών άποικιών της Φιλιππούπο- 
λης, Καβύλης καί Βερόης, ot 'Έλληνες άσκουσαν έλεγχο σέ όλόκληρη τήν άνω 
και μέση κοιλάδα του 'Έβρου, δηλαδή στήν περιοχή μεταξύ Αίμου καί Ροδό
πης*. Ή  σπουδαιότερη μακεδονική άποικία. όπως προκύπτει άπό τά έκτε- 
ταμένα προάστειά της·, ήταν ή Φιλιππούπολη, πού κάτω άπό τήν έξάρτησή

καί μεταγενέστερης έποχής. ΊΟ;άλλου δέν μπορεί κανείς νά είναι βέβαιος γιά τήν αύθεντι- 
κότητά της, έφόσον δημοσιεύτηκε άπό έρασιτέχνη καί δέ σώζεται σήμερα γιά νά μπορεί 
νά γίνει έλεγχος. Γενικά γιά τις έπιγραφές πού δημοσίευσε ό .Μερτζίδης βλ. κριτική στοΟ 
Ρ . Coliart, Phllippee, 183, σημ. 1.

1. Ό  Στέφανος ό Βυζάντιος στή λ., είναι 6 μόνος πού δίνει τήν πληροφορία ότι πρό
κειται γιά μακεδονικό κτίσμα. Εξάλλου φαίνεται καθαρά κι άπό τό Ιδιο τό όνομα τής πό- 
>ης, καθώς κι άπό τή συνήθεια τών Μακεδόνων βασιλέων νά δίνουν στις πόλεις πού έχτι
ζαν τό όνομα του πατρώοι; OeoO Ηρακλή (πρβ. τήν 'Ηράκλεια Λυγκηστίδος, τό Ήρά- ' 
κλειον Πιερίας). Περισσότερα γιά τήν πόλη αύτή βλ. J .  Σαμαάρη, Ιστορική γεωγραφία, 
120-123.

2. Βλ. Δ. Σαμσάρη, ό.π., 131-132.
3. Αυτό τουλάχιστον συμπεραίνει κανείς άπό τό γεγονός ότι, κατά τή μακεδονική 

έποχή, ούτε ή Μύρκινος ούτε ή Δραβήσκος μνημονεύονται στις έπιγραφές ώς πόλεις μέ 
άστική περιφέρεια. Αύτό σημαίνει ότι είχαν περιληφθεϊ μέσα στά όρια τής άστικής περι
φέρειας τής Άμφίπολης.

4. Εκτός άπό τόν όρεινό όγκο τοΟ Όρβήλου καί τις περιοχές τής Σίριος καί Γαζώ- 
ρου, πού δέ μνημονεύονται ώς μακεδονικές άποικίες καί παρέμειναν θρακικές νησίδες στήν 
περιοχή αύτή. Βέβαια αύτό δέ σημαίνει ότι σέ αύτές δέν είχαν έγκατασταθεΐ Μακεδόνες. 
Εξάλλου είναι πολύ πιθανό ότι καί ή ΣΤρις ήταν κι αύτή μακεδονική άποικία. Αύτό προ
κύπτει άπό τά ύπολείμματα όχύρωσης πού διασώθηκαν στή βάση τοΟ βυζαντινοΟ πύργου 
της. Ή  όχύρωση αύτή, πού είναι σύμφοννα μέ τό έλληνικό σύστημα στρατιωτικής άρχι- 
τεκτονικής, δέν μπορεί νά έγινε σέ έποχή πρωιμότερη άπό τή μακεδονική. Γιατί είναι 
άπίθανο νά διανοηθεί κανείς τέτοιο1 2 3 4 4 5 6) είδους έλληνική έπίδραση σέ τόσο βάθος καί σέ τόσο 
πρώιμη έποχή. Έπομένονς ή κατασκευή της θά πρέπει πιθανώς νά άποδοθεΤ στούς Μα
κεδόνες, Γι' αύτό ύποψιαζόμαστε ότι πρόκειται γιά μακεδονική άποικία.

5. Σύμφωνα μέ τόν Β . Gerov, Prou6vanija vArhu poxomlonite otnoflenija v 
nuAito zorni pre/. rirneko vrorne, GSU-FF 50(1965/56)42, ol περιοχές τής Φιλιππού- 
πολης καί Βερόης ήταν πολύ έκτεταμένες κι έφταναν τά όρια τών σημερινών νομών.

6. Σχετικά μέ αύτά βλ. D. Gonicv, fttari aoliita okolo Filipopol, GMPO 1 (1954) 
273* τοΟ Ίδιον, Lo cultc d'H0cn(o h Philippopolis, Jlommage AWaldemar Deonna, 
472-473* toG Ίδιον, Prinoal kAm sturalu ietorija na Plovdiv, Soflja 1938, είκ. 97.

j



της βρισκόταν μιά τεράστια σέ έκταση περιοχή. Δυστυχώς δέ βρέθηκε, μέχρι 
στιγμής, καμιά όροθετική έπιγραφή προρωμαϊκής έττοχης, ηού θά έπέτρεπε 
νά καθορίσουμε τήν έκταση τής Αγροτικής περιοχής της. 'Ωστόσο, θά μπορούσε 
αυτή νά καθοριστεί σέ γενικές γραμμές, μέ βάση τή φυσική διαμόρφωση του 
έδάφους καί την προϋπόθεση ότι τά όριά της δέ θά ήταν πολύ διαφορετικά 
άπύ έκεΐνα τής ρωμαϊκής έττοχης. "Ετσι, είναι πολύ πιθανό ότι ή άγροτική 
περιοχή της περιλάμβανε τήν κοιλάδα πού σχηματίζεται Ανάμεσα ατούς πρό- 
ποδες του Αίμου καί τής Ροδόπης. Συγκεκριμένα πρός Β  τά όριά της θά 
έφταναν ώς τό σημερινό χωριό K alojanovo, όπου βρέθηκε μιά όροθετική έπι- 
γραφή (του 2 1 1 /2  μ .Χ .), ή όποια καθορίζει τά όρια Ανάμεσα στήν άγροτική 
περιοχή τής Βενδιπάρας καί στή «χώρα», πιθανώς, τής Φιλιππούπολης1 2 *. 
Δυτικά θά περιλάμβανε μέσα στά όριά της τό σημερινό χωριό Jo&kim G ruevo, 
όπου βρέθηκε μιά έπιγραφή (235-38  μ .Χ .) τής Φιλιππούπολης*, καί πιθα
νώς νά έκτεινόταν ώς τό σημερινό χωριό Κτίδίΐη, άν βέβαια ή όροθετική έπι
γραφή, πού βρέθηκε έκεΐ δέν είναι βυζαντινής Αλλά ρωμαϊκής έποχής*. ’Ανα
τολικά πάλι θά περιλάμβανε τό σημερινό χωριό B elozem , όπου βρέθηκε μιά 
άλλη έπιγραφή (238 μ .Χ .) τής Φιλιππούπολης4 5 6, καί ίσως νά έκτεινόταν ώς 
τό σημερινό Cirpan. Γιά τά νότια όριά της δέν ύπάρχει καμιά Απολύτως έν
δειξη. Θεωρώ όμως πιθανό ότι ή περιοχή της καί πρός τήν κατεύθυνση αύτή θά 
είχε Ανάλογη έπέκταση· δηλαδή έκτεινόταν ίσω ς ώς τό σημερινό B atk ovo. 
"Αν είναι έτσι, θά πρέπει νά φανταστεί κανείς τά 0ptA της πάνω σ’ ένα νοητό 
κύκλο μέ κέντρο τήν πόλη καί Ακτίνα γύρω στά είκοσι πέντε ή τριάντα χι
λιόμετρα*.

Γιά τόν προσδιορισμό των όρίων τής έπικράτειας τής Καβύλης (κοντά 
στό σημ. χωριό K abile) δέν υπάρχει κανένα Απολύτως στοιχείο. 'Α πό τό 
σχετικά μικρό όμως Αριθμό των κατοίκων της* φαίνεται ότι δέ διέθετε έκτε- 
ταμένη περιοχή. "Ετσι, μέ βάση τή φυσική διαμόρφωση του έδάφους, θά μπο-

1. IGB, m „  1472.
2. IGB, ΙΙΙ„ 1374.
8. IGB, ΙΙΙ„  1390.
4. IGB, III,, 1510.
5. Ό  Κ.-Μ. ΆποστολΙδης, Ή  ρωμαϊκή έπαρχία Θράκη καί ή μητρόπολις αύτής 

Φίλιππου πόλις, θραχιχά 17(1942)264, ύπολογίζει ότι ή περιοχή τής Φιλιππούπολης περι
λάμβανε όλόκληρη τήν έκταση Ανάμεσα στή Ροδόπη καί τό Μέσον όρος ("Ανβαιμο) κι 
Από τά στενά τών Rucci ώς 30-40 χλμ. πρός Λ. Πρβ. καί D. Dimitrov, Za StratOgiitO 
i ζλ njakoj gradski teritorii v rimska Trakija, GNM 6(1936)136 xi.

6. Πρβ. τό Θεόπομπο, άποσπ. 110 [«** FGrH  115], πού Αναφέρει Cvocv Αριθμό 
θυό χιλιάδων άποΐκων τής Πονηρόπολης, ή όπο£α ταυτίζεται Ισως μέ τήν Καβόλη.
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ροΰσε κανείς νά φανταστεί την άγροτική της περιοχή σέ σχήμα παραλληλό
γραμμου. Τά βόρεια όριά της θά ορίζονταν άπό τις νότιες πλαγιές του Αίμου 
καί θά πρέπει νά βρίσκονταν κοντά στό σημερινό χωριό Zelju Vojovoda. Τά 
νότια όριά της θά βρίσκονταν κοντά στό σημερινό χωριό Tenevo, τά δυτικά 
κοντά στά σημερινά χωριά Rosa καί Bezmer καί τά άνατολικά κοντά στό 
σημερινό χωριό Cargan. Στη ρωμαϊκή εποχή, τά όριά της θά είχαν περιο
ριστεί πολύ, πρός όφελος τής γειτονικής άκμαίας Τραϊανούπολης.

Στή φυσική έπίσης διαμόρφωση του έδάφους είναι κανείς υποχρεωμένος 
νά βασιστεί γιά τόν καθορισμό των ορίων τής έπικράτειας τής μακεδονικής 
άποικίας Βερόης (Augusta Traiana). Έ τσ ι, είναι πιθανό ότι τά βόρεια 
καί νότια τουλάχιστον όριά της ήταν φυσικά καί ορίζονταν άντίστοιχα 
άπό τήν όροσειρά του Αίμου κι άπό τόν ποταμό 'Έβρο. Ενδεικτικό στοιχείο 
γιά τήν έπέκτασή της πρός Β ώς τόν Αίμο θεωρώ τή μνεία μακεδονικού όνό- 
ματος σέ επιγραφή άπό τό χωριό Kr&n, κοντά στά στενά τής Σίπκας. Στό 
σημείο εκείνο βρισκόταν πιθανώς κάποια κώμη τής Βερόης, πού οί Μακε- 
δόνες κληρούχοι τ/]ς θά είχαν άναλάβει τή φρούρηση τών στενών. Α ποδεί
ξεις πάλι γιά τήν έπέκτασή της πρός Ν ώς τόν ποταμό 'Έβρο — άν ή έκτασή 
της ήταν ή ίδια μέ έκείνη κατά τή ρωμαϊκή εποχή — προσφέρουν οί έπιγρα- 
φές πού βρέθηκαν στά σημερινά χωριά Stransko1 καί Bjal izvor2, καθώς καί 
στήν κωμόπολη Marica3, οί όποιες μνημονεύουν την «Τραϊανέων πόλιν». Πρός 
Δ συνόρευε μέ τήν περιοχή τής Φιλιππούπολης. Επομένως ώς ΝΔ'δριό της 
πρέπει νά θεωρηθεί τό σημερινό Cirpan. Τέλος, άν λάβει κανείς υπόψη του 
τήν έπιγραφική μαρτυρία τής Marica4 5 καί θεωρήσει τήν κωμόπολη αύτή ώς 
έσχατο ΝΑ όριο τής άγροτικής περιοχής τής Βερόης, θά πρέπει τότε νά υ
πολογίσει ώς άνατολικό όριό της τό σημερινό ποταμό Sazlijka — άπό τις πη
γές του ώς τή συμβολή του στον 'Έβρο. Τήν έπέκτασή της ώς τόν ποταμό 
αύτό έπιβεβαιώνει καί μιά έπιγραφή, πού βρέθηκε κοντά στις πηγές του6 
καί μνημονεύει κάποιο βουλευτή) τής «Τραϊανέων πόλεως»6. Μέ άλλα λόγια 
ή άγροτική περιοχή τής Βερόης θά έκτεινόταν σέ όλόκληρη τήν κοιλάδα του 
ποταμού Sazlijka.

Ε κτός άπό τις προηγούμενες άποικίες, ό Φίλιππος, μέσα στά πλαίσια

1. IGB, III,, 1697.
2. IGB, ΙΙΙ„  1699.
3. IGB, III,, 1707.
4. IGB, III,, 1707.
5. Πρόκειται γιά τό χωριό Novo selo της περιφέρειας Sliven.
6. IGB, III,, 1766.
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της πολιτικής too, πού άποσκοποΰσε στήν άστική καί στρατιωτική άργάνωση 
τής Θράκης, είχε Ιδρύσει κι άλλες άποικίες1 2 3, όπως τή Βερενίκη*, Βεργούλη*, 
Βήρα4 5 6 7 8 9, Κέλλες* (κοντά στό σημ. χωριό Cerna gora) καί ίσως τήν "Αρζο 
(κοντά στύ σημ. H arm anli) καί τήν Πεντάπορο (μερικά χλμ. Β Δ  τής Β ι- 
ζύης). Έ τσ ι, όλόκληρη ή περιοχή Ν τοϋ Αίμοο ίγινε σφαίρα έλληνικής έπιρ- 
ροής. ΟΙ Έ λληνες έθεσαν έπίσης κάτω άπό τύν έλεγχό τους τή μέση κοιλάδα 
του Στρυμόνα, μέ τήν ίδρυση έκεΐ διαφόρων μακεδονικών άποικιών, όπως τής 
Καλλίπολης, Ό ρθόπολης·, Φιλιππούπολης* ( =  Μ οιχόπολης)·, καί ’Αλεξαν
δρούπολης*. Μέ τήν ίδρυση πάλι τής Λ υσιμάχειας, ένισχύθηκε τύ έλληνικό 

- στοιχείο στήν περιοχή τής Ν Α  Θράκης.

1. Πρβ. ττ.χ. G. Mihailov, La Thrace et la Maotdoine jusqu’k I'invasion des 
Celtes, Ancient Macedonia I, 83, 6 όποιος παραδέχεται τήν ύπαρξη κι άλλοι* μακεδο
νικών άποικιών, έκτός άπό αυτές πού άναφέραμε προηγουμένως.

2. Στεφ. Βνζ. στή Πρβ. W. Tomaschek, Die Thraker, Π„ 58.
3. Πτολ. I ll, 11, 7. Πρόκειται πιθανώς γιά τήν κατοπινή ‘Λρκαδιούπολη (σημ. 

LOIe Burgas).— Πρβ. καί τή Βέργη τής Μακεδονίας (Δ . Σαμσάρη, Ιστορική γεωγραφία, 
114-117).

4. Τό άρχαιότερο όνομα της πόλης τών Φερρών, πού βρίσκεται μερικά χιλιόμετρα 
Β τής σημ. ’Αλεξανδρούπολης.

5. Ή  πόλη άναφέρεται σέ έπιγραφή (1GB, U l„ 1519): «...θεψ "Ηρωτι Κέλλων 
ευχήν έποιήσαμεν ...». Σέ άλλη πάλι έπιγραφή μνημονεύεται τό έθνιχό «Κελληνός» (IGB 
ΠΙ„ 1520).—Ή  πόλη αυτή θυμίζει τό όμώνυμο πόλισμα (mansio) τής Μακεδονίας, 
βλ. F. Papasoglou, Makedonski gradovi u rimsko doba, 126-127, όπου καί ol σχετικές 
πηγές.

6. Για -rlc δυύ αυτές άποικίες, πού τά ύνόματά τους μνημονιύοντη Αχώ τύ Στρά
βωνα (VII, άποσπ. 36)» βλ. C. Mihailov, 6.π., 82» 6 Μ ο ς  Ιέχ ιπα ότι Ιδρύθηκαν μπύ  
τύν *Ιερύ πόλεμο (346 π.Χ.).

7. Στραβ. ό.π.— ύΐν πρέπει νά συγχέεται μέ τήν όμώνυμη άποικία σ φ  b o  κοι
λάδα τού Έβρου.

8. Τήν ταύτιση αυτή τήν τρόπιπ  & W . Tomaschek, Miscellon aos der alien Geo- 
graphie, Z 0C  18(1867)695 χέ. Πρβ. όμως xol F. Papasoglou, l x ,  262» ή όποία έχ- 
φράζει άμςκβολίες γιά τή βεβαιότητα τής ταύτισης αυτής.

9. Πλουτ. 'Αλέξ. IX, 3. Πρβ. χαΐ Σττψ. Βνζ. στή λ.— Σύμφωνα μέ τύν Β . Geroo, 
A propos de la population et des locality  de la valine du cours moyen de la Struma 
dans i'antiquitt, SlB  t (1970)8, ή Θέση τής πύλης πρέπει νά άναζητηθεί στή μέση χοιλάδα 
του Στρυμόνα. Κι αυτό, γιατί πιστεύει 6τι σέ τόσο πρώιμη έποχή ό μακεδονικός άπουα- 
σμύς δέ θά είχε έπεκταθεΐ στύ βόρειο όρεινύ μέρος τής Μαιδιχής. Βλ. καί Ζ). Detscheo, 
OJh 41(1954)114. Πρβ. όμως xol F. Papasoglou, Notes d’6pigraphie et de topo- 
graphic macldonniennes, BCH  87(1963)537» ή όποία υποστηρίζει ότι ή χώρα τών Μαί- 
δων δέν ένσωματώθηχε ποτέ στή Μαχεδονία χαΐ ότι ol Μαΐδοι δέν είχαν κατοικήσει ποτέ 
στή μέση κοιλάδα του Στρυμόνα χι Επομένως ή 'Αλεξανδρούπολη θά είχε Ιδρυθεί σέ περιο
χή βαρβαριχη» Εξω άπύ τά όρια της Μακεδονίας. *0 Β. Geroo, ό.π.» 17» άντίθετα δέχεται 
ότι ή Μαιδιχή είχε Ενσωματωθεί στή Μαχεδονία στήν Εποχή τών έχστρατειών τοδ Κράσ- 
σου» δηλαδή τύ 29/28 π.Χ.
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3. 01 θέσεις τών έλ?>ηνικών άποικιών σέ σχέση μέ τους θρακικούς οικισμούς

"Αν καί δέν υπάρχουν μαρτυρίες ή ένδείξεις γιά δλες τις ελληνικές άποι- 
κίες, φαίνεται δτι οι περισσότερες άπδ αύτές ιδρύθηκαν σέ θέσεις θρακικών 
οικισμών ή κοντά τους1 κι έτσι άπορρόφησαν ένα μεγάλο μέρος άπό τον 
ντόπιο πληθυσμό. *Η επιλογή τέτοιων θέσεων έπαιξε άποφασιστικό ρόλο στο 
βαθμιαίο έξελληνισμδ των Θρακών. Κι αύτό, γιατί βοήθησε Ιδιαίτερα στη 
σύσφιξη τών κοινωνικών σχέσεων άνάμεσα στους άποίκους και τούς ντόπιους.

Σχετικά μέ το θέμα αύτό, υπάρχουν φιλολογικές μαρτυρίες για τις άποι- 
κίες τών Κρηνίδων, Άβδήρων, Μαρώνειας, Αίνου καί Περίνθου. Έ τσ ι, για 
τή θασιακή άποικία τών Κρηνίδων είναι γνωστό δτι ιδρύθηκε στη θέση της 
θρακικής πόλης Δάτου2. Γιά τα "Αβδηρα μαρτυρείται δτι ήταν θρακική πό
λη, πού την είχαν άποικίσει Τήιοι άποικοι3. Γιά τη Μαρώνεια πληροφορού
μαστε άπύ τίς πηγές δτι ιδρύθηκε άπδ τούς Χίους κοντά στο θρακικδ οικισμό 
"Ισμαρο4 5 6. Επίσης γιά την Αίνο έχουμε τη ρητή μαρτυρία του Στράβωνος 
δτι είχε Ιδρυθεί στη θέση τής θρακικής πόλης Πολτυομβρίας*. Τέλος, γιά 
την Πέρινθο ό Τζέτζης διέσωσε τή μαρτυρία δτι τδ παλιότερο (θρακικδ) 6νο- 
μά της ήταν Μυγδονία·.

* Ακόμη, μέ βάση την τοπωνυμιολογία, διαπιστώνει κανείς δτι σέ θέσεις 
παλιότερων θρακικών οικισμών Ιδρύθηκαν έπίσης ή αίγαιακή Μεσημβρία καί 
οί έξι άπδ τις κυριότερες παρευξεινοπόντιες άποικίες (Τστρία, Τόμις, Κάλλ'α-

1. Πρβ. καί τΙς έλληνικές άποικίες της Ιταλίας, πού οΐ μισές τουλάχιστον Ιδρύθη
καν σέ θέσεις, όπου υπήρχαν πρώτα ντόπιες κώμες (Τ. J . Dunbabin, The Western Gre
eks, Oxford 1948, 43).

2. Τις πη^ές γιά τά τρία διαδοχικά όνόματα τής πόλης βλ. στου Ρ. Collart, Philip
pes, 29 κέ.

3. Ψενδο-Σκυμν. Περιηγ. 666-671 [=GGM, I, 222]. Στραβ. XIV, 644, 30. Mela, 
II, 29.

4. Ψενδο-Σκυμν. Περιηγ. 674 [=GGM, I, 222]: «ΕΤτεν Μαρώνει* οΰ κατοικήσαι τδ 
πρίν/τούς Κίκονας ίστοροΰσι τούς έν 'Ισμάρφ*/ αύτη δέ Χίων έγένεθ* ύστερον κτίσις». 
Πρβ. όμως καί Στράβο)να(VII, άποσπ. 43. 44α), πού διακρίνει τήν "Ισμαρο άπύ τή Μαρώ- 
νεια. Αύτύ δμως δέν άποκλείει την ίδρυση τής Μαρώνειας στη θέση τής Τσμάρου ή κοντά 
της. Κι αύτό, γιατί ύ Στράβων, άναφέροντας τις δυύ πόλεις, πιθανώς νά κάνει άναχρονισμό.

5. Στραβ. VII, 6, 1 (C 319). Ή  πόλη δφειλε τύ όνομά τηε στύ μυθικό βασιλιά Πόλ- 
τυν, 6 όποιος, σύμφο^να μέ τόν ΆποΜώδωρο (II, 5, 9), είχε φιλοξενήσει τόν Ηρακλή.— 
Πρβ. όμως καί την πληροφορία τής Σούδα, στη λ. «Αίνος», σύμφωνα μέ τήν όποία ή πόλη 
όνομαζόταν πρώτα "Αψινθος. Καί ή έκδοχή αυτή δέν είναι εύκολο νά άπορριφτεί, άν συν
δυαστεί μάλιστα pi τή μαρτυρία του Στράβωνος (VII, άποσπ. 57): «Ή  μέν γάρ Αίνος 
κείται κατά τήν πρότερον Άψινθίδα, νυν δέ Κορπιλικήν χώραν». Παραμένει δμως τδ πρό
βλημα ποιδ άπδ τά δυύ Ορακικά όνόματα είναι άρχαιότερο.

6. Τζετζ. Χιλ. Γ ,  812.
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τις, ’Οδησσός, Μεσημβρία, Β ιζώ νη). ’Α πό «τις άποικίες αυτές ot δυό Μεσημ
βρίες διέσωσαν τήν άνάμνηση του παλιότερου θρακικοΰ οικισμού στό δεύτερο 
συνθετικό (-βρια) τοϋ όνόματός τους1. Ή  άνασκαφική μάλιστα έρευνα των 
τελευταίων χρόνων άποκάλυψε, σέ βάθος πέντε περίπου μέτρων, υπολείμματα 
άπό τόν παλιότερο θρακικό οικισμό, πού υπήρχε στή θέση τής Μεσημβρίας 
τής Ποντικής*. Οί άλλες πάλι άποικίες έχουν όλες καθαρά θρακικά όνόματα*, 
πού φαίνεται ότι τά κληρονόμησαν άπό τούς παλιότερους θρακικούς οικισμούς. 
’Ακόμη, σέ θέσεις θρακικων οικισμών Ιδρύθηκαν πιθανώς καί τά περισσότερα 
θασιακά έμπόρια*. Στό συμπέρασμα αυτό καταλήγει κανείς άπό τό γεγονός 
ότι όρισμένα άπό τά έμπόρια αυτά, όπως ή Οίσύμη* καί ή Γαληψός·, άνα- 
φέρονται άπό τόν Ό μηρο. ’Επίσης, όπως άπέδειξε πρόσφατα ή άνασκαφική 
έρευνα, στή θέση παλιότερου θρακικοΰ οικισμού Ιδρύθηκε καί ή ’Απολλωνία 
ή Ποντική’.

Τέλος, υπάρχουν ένδείζεις ότι σέ παρόμοιες θέσεις Ιδρύθηκαν έπίσης οΐ 
άποικίες τής Ά μφίπολης, τής 'Ηράκλειας Σιντικής καί τής Φιλιππούπολης. 
Ή  ύπαρξη παλιότερου θρακικοΰ οικισμού στη θέση τής πρώτης άποικίας ή 
κοντά* της προκύπτει άπό τά διαδοχικά της όνόματα (Μυρίκη - Κράδεμνα - 
Άνάδραιμος - "Ακρα - ’Εννέα όδοί - Ά μφ ίπολις )·, πού άντικατοπτρίζουν άντί- 
στοιχες οικιστικές φάσεις της. Βέβαια δέν είναι εύκολο νά άναγνωρίσει κανείς 
τό θρακικό όνομα τοϋ οικισμού, γιατί οι διάφοροι τύποι τοΰ όνόματός της, 
πού διασώθηκαν άπό τη φιλολογική παράδοση, είναι όλοι έλληνικοί ή έξελ- 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Στραβ. VII, 6, 1 (C 319): «...τής Μ πόλεως βρίας καλουμένης θρφχιατί». Σχε
τικά μέ αύτόν τόν τύπο θρακικοΰ οίκισμοΰ βλ. Ρ. Koltdarov, On the initial type diffe
rentiation of inhabited Localities in the Central Balkan Peninsula of Ancient Times, 
EH  3(1966)36. Pf. Gtorgiev, La Thracologie: £tat actuel, Thnteia 2(1974)23.

2. Βλ. V. Velkov, Narodna Kultura, έτος Δ', dp. 11 τής 12/1/1960. Πρβ. /. 
GdlAbov, Nesebdr i negovite pametnici, Sofija 1959, 9.

3. Βλ. H. Danoe, Drevna Trakija, Sofija 1969, 414.
4. Βλ. Δ. Σαμσάρη, Ιστορική γεωγραφία, 154, 157, 160*161, 166.
5. Ό μ . Ίλ. θ  304 κέ. Έ τνμ . Miya (Ικδ. Th. Gaisford), στή λ. «ΑΙσύμηθενο. 

Σούδα, στή λ. Σταρ. Βυζ. στή λ. «Οίσύμη· πόλις Μακεδονίας... τούτην Αίσύμην 'Ομη
ρος έφη». Ό Ε. Oberhummer, BE, XVII 2, στ. 2288, στή λ. nOisymen, πολύ σωστά 
σχετίζει τήν άλλαγή τής διφθόγγου Αι σέ Οι μέ τήν άποίκιση τής πόλης άπό τούς θασίαος.

6. Πρβ. τόν Ιδρυτικό μύθο τής πόλης: Σούδα, στή λ. αΓαληνός». Έ τνμ . Miya, 
στή λ. Σχίψ. Βνζ. στή λ. Πρβ. Ρ. Collart, Philippes, 93.

7. Βλ. Μ. Lasaroo, Locality* pregrecques sur le littoral de la mer Noire au 
Sud du Balkan, Thracia 3(1974)107-109.

8. Πρβ. τό θρακικό οίκισμό πού άνακαλύφτηκε στό λόφο 138, κοντά στήν Άμφί- 
πολη (Δ . ΛαζαρΙΛη, Άμφίπολις καί Άργιλος, 10).

9. Άρποχρ. στή λ. Στνρ. Βυζ. στή λ. «Άμφίπολις».
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ληνισμένοι. Τό μόνο βέβαιο είναι 8τι, Ακριβώς πρίν Από τήν άποίκισή του, 
6 οίκισμός είχε τδ όνομα ‘Εννέα δδοί. ‘Επίσης, στή θέση της θρακικής «όλης 
Σιντίας εϊχε Ιδρυθεί ή μακεδονική Αποικία τής ‘Ηράκλειας1. ’Ενώ γιά τή 
Φιλιππούπολη διατυπώθηκε ή πιθανή Αποψη ότι είχε Ιδρυθεί στή θέση τής 
θρακικής κώμης Κενδρισοΰ* *.
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1. Γιλ σχοηκές ένΒιΙζκςς βλ. Δ. Σαμσάρη, Ιστορική γοωγραφία, 128-124,
* 2. Βλ. Κ *Αποστολίδη, Π«ρΙ τοΟ ποΑαιοτάτου όνόματο; τής ΦιλιτπτουτΓ0λ*ως Κβν· 

8ρισ6ς καί τοΟ μοτ* «6τ6 Βύμολπιάς, Θρακιηά 10(1928)886*849. &



Β' ΤΟ  ΟΔΙΚΟ ΔΙΚ ΤΤΟ  Τ Η Σ  Θ ΡΑ Κ Η Σ ΚΑΙ Η ΣΥΜ ΒΟΛΗ ΤΟΥ
ΣΤΟΝ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜ Ο

Στη διείσδυση του έλληνισμοΰ καί τή διάδοση του έλληνικοΰ πολιτισμαΰ 
στη Θράκη Ιδιαίτερα βοήθησαν οί δρόμοι, τού διευκόλυναν τις σχέσεις τών 
•/τόπω ν κατοίκων τόσο μέ τού; Έ λληνες «ποίκους όσο καί μέ τόν υπόλοιπο 
έλληνικο κόσμο. Ειδικότερα, οί διεθ*/εΐς δρόμοι εξασφάλισαν την έπκοινω νία  
της Θράκης μέ τη μητροπολιτικη Ε λλάδα  και τή Μ. Ά σ ία ’ ένώ τό έσωτερι- 
κό όδικό δίκτυο είχε συμβάλει κυρίως στον έ'ελληνισμό της θραχικής υπαί
θρου, δηλαδή των άγρ σηκών οικισμών, τού βρίσκονταν κατά μήκος των έ- 
θνικών καί κοινοτικών δρόμων1 2. Ή  κατάσταση του όδικοϋ δικτύου τής Θρά
κης, στις διάφορες έποχές, προσδιόρισε άνάλ.ογα καί την πορεία τοΰ έξελλη- 
νισμοΰ. Βελτίωση τοΰ όδικοϋ δικτύου σήμαινε καί έτπτάχυνση τοΰ έξελληνι- 
σμοϋ. 'Ε τσι, οι σταθμοί τής συγκοινωνιακής ιστορίας της στάθηκαν καί πραγ
ματικοί σταθμοί στην πρόοδο τοΰ ές ελληνισμού. Τέτοιοι βασικοί σταθμοί μπο
ρούν νά θεωρηθούν: 1 ) ό έλληνικός άποικισμός (7ος-6ος π .Χ . ο ί.) , 2 ) ή κρα
τική όργάνωση τών Ό δρυσών (5ος π .Χ . ο ί.) , 3 )  ή μακεδονική κατάχτηση 
καί 4 )  ή ρωμαϊκή κατάχτηση.

’Α πό συγκοινωνιακή άποψη, ή Θράκη, χάρη στή γεωγραφική της θέση, 
, άποτελοΰσε πραγματική γέφυρα έπικοινωνίας τόσο άνάμεσα στό μεσογειακό 
> κόσμο καί τις χώρες Β  τοΰ Δούναβη, όσο κι άνάμεσα στήν Ευρώπη καί τήν 
: ’Ασία*. Στή συγκοινωνιακή άνάπτυξη τής χώρας βοήθησε σημαντικά ή φυ- 

·' σική διαμόρφωση τοΰ έδάφους της. Βέβαια οί Θρακικές άκτές δέν ήταν προι- 
j κισμένες μέ έζαιρετιχά φυσικά λιμάνια. 'Ωστόσο, τά λίγα  λιμάνια πού ύπηρ- 

χαν ευνόησαν τήν άνάπτυξη ένός άρκετά πυκνοΰ δικτύου άπό θαλάσσιους δρό
μους. Ή  νότια θρακεκή άκτή, άπό τις έκβολές τοΰ Στρυμόνα ώς τόν Ε λλή 
σποντο, Εχει πλούσιες άκρογιαλιές καί προσφέρει σχεδόν παντοΰ διευκολύν
σεις γ ια  προσόρμιση. Γενικά όμως Θά πρέπει νά χαρακτηριστεί ώς άφιλόξενη,

1. *Ως άρνητικό άποτέλεσμα εΛ» έςελληνισμό Θά πρέπει νά Θεωρηθεί τό γεγονός 
ότι οί δρόμοι διευκόλυναν τΙς έπιδρομίς τών βαρβάρων. Παράλληλα όμως βοήθησα» καί 
«τήν ταχύτερη μετακίνηση στρατευμάτων γιά τήν απόκρουσή τους.

2. Σχετικά μέ τή λειτουργία τής Θράκης ώς συνδετικού κρίκου άνάμεσα στις παρα
δουνάβιες χώρες καί τό» έλληνικό κόσμο τής Μ. ’Ασίας καί τού Αιγαίου βλ. J . L. iff~  
τα ,  Geographical History in Greek Land, Oxford 1953, ηβφ. «Propontis».
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γιατί έχει πολύ λίγα μέρη γιά άγκυροβό?*ηση πολλών καί μεγάλων πλοίων1. 
Ά πο την άκτη αύτή λείπουν τά μεγάλα λιμάνια, πού συναντά κανείς στη Ν 
Ελλάδα. Τά μόνα άξιόλογα λιμάνια ήταν της Άμφίπολης2, της Οίσύμης καί 
της Νεάπολης3. Άνατολικότερα ένα μικρό λιμάνι—ή προκυμαία—είχε επίσης 
ή Αίνος. Δύσκολα όμως θά μπορούσαν νά άγκυροβολήσουν πλοία έξω άπύ 
την πόλη, στο ναύσταθμό της4. Αντίθετα, τό τμήμα τής άκτής άνάμεσα στις 
εκβολές του Νέστου καί τού 'Έβρου, οπού ήταν χτισμένες οί πλούσιες άποι- 
κίες των Άβδήρων καί τής Μαρώνειας, ήταν τό λιγότερο φιλόξενο μέρος σέ 
όλη την εκτατή τής άκτής αύτής5 6.

Διαφορετική ήταν ή φύση των άκτών τού Ελλησπόντου, όπου υπήρχε 
μιά ομάδα άπό άγκυροβόλια πολύ καλύτερα άπό εκείνα τής αίγαιακής παρα
λίας. Στην όμάδα αυτή άνήκουν τό λιμάνι τής Έλαιούντος (σημ. Eski His- 
sarlik), ό βαθύς κόλπος τής Kilia, όπου βρίσκονταν οί άποικίες τής Μαδύτου 
καί των Κοίλων, καί ό κόλπος τής Σηστού. Κεντρικό λιμάνι των στενών ήταν 
ή Σηστός, ή οποία άποτελούσε την κεφαλή τής γέφυρας πού συνέδεε την Εύ- 
οώττη μέ την Άσία*. ’Αρκετά μεγάλο ήταν επίσης τό λιμάνι τής Έλαιούντος7, 
στην είσοδο των στενών, όπως δείχνει τό γεγονός ότι τό 405 π.Χ. είχε άγκυ-

1. St. Casson, Macedonia, Thrace and Illyria, 27.
2. Τό λιμάνι της ’Αμφίπολης, ή Ήϊών, βρισκόταν στίς έκβολές του Στρυμόνα, σέ 

άπόσταση είκοσι πέντε σταδίων άπό αυτήν (βλ. Δ. Σαμσάοη, 'Ιστορική γεωγραφία, 139).
3. Ή  Νεάπολη, σέ όλες τις περιόδους της Ιστορίας της, χρησίμευε ως έπίνειο των 

Φιλίππων (βλ. Ρ. Collart, Philippes, 104).
4. Περιγραφή τού λιμανιού της βλ. στοΰ St. Casson, ο.π., 256.
5. Ή  άποικία των Άβδήρων ήταν χτισμένη σέ χαμηλά ύψώματα, πού ή βραχώδης 

άπόληξή τους σχηματίζει τό άκρωτήρι Μπαλούστρα. Γύρω άπό αύτό ύπάρχουν μικροί 
όρμοι καί φυσικά λιμάνια, όπου μπορούσαν νά βροΰν προστασία τά άρχαία πλοία. Δυτικά 
όμως άπό τή Μπαλούστρα, ως τίς έκβολές τού Νέστου, ή άκτή είναι γεμάτη άπό άμμου- 
διές καί έλη καί σχηματίζει έναν άβαΟή καί άπροστάτευτο* άπό τούς άνέμους όρμο, βλ. 
Δ. Λαζαοίόη, Άβδηρα καί Δίκαια, 3 — Ή  Μαρώνεια πάλι χρησιμοποιούσε γιά λιμάνι της 
έναν άσφαλή όρμο, πού σχηματίζεται άπό μιά προεξοχή τού βουνού Ίσμάρου (στή σημ. 
τοποθεσία «Ά γ. Χαράλαμπος»), βλ. Δ. Λαζαριβη, Μαρώνεια καί Όρθαγορία, Άθηναι 
1972, 5.— Εκτός άπό αύτά, ένα άσφαλές φυσικό λιμάνι σχηματίζεται στό βάθος της λι
μνοθάλασσας Νταλιάνι (Ιχθυοτροφεία), όπου ήταν χτισμένη ή Δίκαια (στήν τοποθεσία 
«Κατσαμάκια»), βλ. Λ. Λ αζαοίόη, Άβδηρα καί Δίκαια, 46. 'Ένα άλλο μικρό φυσικό λι
μάνι σχηματίζεται περίπου τρία χλμ. δυτικά άπό τή Μεσημβρία, στην τοποθεσία «Γά
τος», όπου τοποθετείται πιθανώς ή άρχαία Όρθαγορία, βλ. Δ . ΛαζαρΙδη, Μαρώνεια καί 
Όρθαγορία, 46.

6. 'Όπως υποστήριξε 6\V. Leaf, Troy, London 1912, 361, οί δυό διαβάσεις των 
στενών ήταν ή Σηστός - Άβυδος καί ή ΚαλΜπολη - Άβυδος.

7. Τό λιμάνι αύτό είχε χρησιμοποιήσει καί ό Μιλτιάδης (Ήροδ. VI, 140).

i
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ροβολήσε*. έχει Αθηναϊκός στόλος άπό 180 πλοία1 2 3. Παρόμοιοι άσφαλεις όρ
μοι υπήρχαν κοντά στήν άποικία τής Καλλίπολης.

Τέλος, ή Ανατολική θρακική ακτή (δυτική παραλία του Εύςείνου Πόντου) 
ήταν έντελώς Ιδιόμορφη* από τό Βυζάντιο ώς τή Θυνιάδα, δηλαδή ή γνωστή 
περιοχή τής Σαλμυδησσου (μήκους 130 περίπου χ λ μ .), ήταν αλίμενη, έντε- 
λώς άφιλόξενη και πολύ έπικίνδυνη γιά τούς ναυτικούς*. Βόρεια όμως άπό 
τη Σαλμυδησσό ή άκτή έχει άρκετά φυσικά καί ασφαλή λιμάνια, πού λει
τούργησαν σάν αληθινές πύλες είσόδου στή θρακική ένδοχώρα. Τέτοια μεγάλα 
λιμάνια ήταν τής ‘Απολλωνίας*, τής Όδησσου καί τής Τόμιδος. Ε κ τός άπό 
αύτά, στην άκτή σχηματίζονταν πολύ φυσικοί όρμοι, όπως στήν Ά γαθού- 
πολη, Διονυσόπολη, Μεσημβρία4 5 6 7, Τίριζιν4, λιμένα Καρών4 καί Κάλλατιν 
(σημ. όρμο K arlo lia ). Τέλος, δέν πρέπει άπό τήν άκτογραφία νά παραλει- 
φτουν τά λιμάνια της βόρειας άκτης των δυό θρακικών νησιών, της Θάσου*

1. Ξετοφ. Έλλ. ΙΠ, 30.
2. ΛΙσχ. Προμ. 716: «Σαλμυδησία γνάθος, έχθρόζενος ναύταισι, μητρυιά νέων». 

Ξετοφ. Άνάβ. VII, 5, 12: «... εις τόν Σαλμυδησσόν. Ένθα τών είς τόν Πόντον πλεουσων 
νεών πολλαί όκέλλουσι καί έκπίπτουσι· τέναγος γάρ έστιν έττί πάμπολυ τής θαλάττης». 
Ψενόο-Σχυμν. Περιηγ. 724-731 [=■ GGM, I, 224): «ΕΙτ* αίγιαλός τις Σαλμυδησσός λε
γόμενος / έφ’ έπτακόσια στάδια τεναγώδης άγαν / χαΐ δυσπρόσορμος άλίμενός τε παντε
λώς / παρατέτατπι, ταϊς ναυσίν έχθρότατος τόπος. / ΕΙτ* εύλίμενος άκρα συνάπτει θυνιάς,/ 
τής 'Αστικής Θράκης ύπάρχουσ* έσχατη, / μεθ’ ήν πόλις έστί σύνορος Απολλωνία». Στραβ. 
VII, 6,1 (C 319): «... καί Φινόπολις καί Άνδριάχη, ουνάπτουσαι τφ Σαλμυδησσώ. Έ σπ  
δ* ούτος Ιρημος αίγιαλός κοτί λιθώδης, Αλίμενος, Αναπεπταμένος πο>ύς πρός τούς βοοέας, 
σταδίων όσον έπτακεσίων μέχρι Κυανέων τό μήκος, πρό, όν ο( έχπίπτοντες ύπ  ̂ των 'Α
στών διαρπάζονται τών ύπερχειμένων, θρφχίου έθνους». Δ%οό. XIV, 37, 2: «...τόν Σαλμυ- 
δησσόν οίκου ντας* οότος δ* έσπ μέν έπ* άριστερφ του Πόντου, παρεκτείνων δ* ini πολύ, 
πλείστα ποιεί ναυάγια...». *Αρρ. Περ. 89 [ »  GGM, I, 422]: «Ούτο, δ* ό Σαλμυδησοός 
αίγιαλός έφ* έπτακόσια στάδια τεναγώδης άγαν καί δυσπρόσορμος άλίμενός τ* παντελώς 
παρατέταται, ταΐς ναυσίν έχθρότατος τόπος».

3. Τό λιμάνι τής 'Απολλωνίας σχηματιζόταν δυτικά άπό τή βραχώδη χερσόνησο, 
στήν όποία ήταν χτισμένη ή πόλη. Ήταν πολύ Ασφαλές καί ευρύχωρο λιμάνι καί χρόσφερε 
άγκυροβόληση σέ πολλά καί μεγάληε χωρητικότητας πλοία.

4. Δυό Ασφαλείς όρμοι σχηματίζονταν άπό τΙς δυό μεριές τοΟ Ακρωτηρίου, όπου 
ήτταν χτισμένη ή Μεσημβρία.

5. *Αρρ. Περ. 75 [»GG3f, I, 420]: «Άπό δέ Καρών λιμένος είς Τετρισιάδα ή
τοι Τίριζαν άκραν λεγομένην, έχουσαν καί όφορμον τοις άφ* έσπέρας άνέμοις, νυν [δέ] 
λεγομένην Άκραν...».

6. *Αρρ·4 δ.π.: «Άπό Καλλάτιδος δέ είς Καρών λιμένα στάδια ρπ% μίλια χδ*. Καί 
ή γή έν κύκλφ του λιμένος Καρία κληίζεται». Πρόκειται γιά τό σημ. όρμο GQlgrad, νό
τια άπό τό άκρωτήρι Sable.

7. Τό λιμάνι τής Θάσου (σημ. Λιμένας) έχει πολλά πλεονεκτήματα καί έξυπηρε- 
τοΟσε πάρα πολύ τή συγκοινωνία, γιατί βρισκόταν πολύ κοντά στή θρακική άκτή. Ακόμη
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καί τής Σαμοθράκης* 1, πού διευκόλυναν σημαντικά τη ναυσιπλοΐα.
Γενικά, οΐ θρακικές άκτές δέν ήταν τόσο φιλόξενες, όπως οί έλληνικές, 

ούτε όμως καί τόσο άφιλόξενες, όπως οί δαλματικές άκτές, πού άποτέλεσαν 
σοβαρό έμπόδιο για τη διείσδυση του ελληνισμού στην Ιλλυρική ένδοχώρα. 
*Η διαπίστωση αυτή όδηγει στο συμπέρασμα οτι στην ούσία οί θρακικές άκτές 
είχαν διευκολύνει την άνάπτυξη της θαλάσσιας συγκοινωνίας.

Αντίθετα μέ τις άκτές, τά βουνά της Θράκης στάθηκαν λιγότερο εύνοΐ- 
κοί παράγοντες για την άνάπτυξη του όδικου δικτύου. 'Όσο ύπερβολικές κι 
αν ήταν οί άντιλήψεις των άρχαίων γιά τό άδιάβατο των θρακικών βουνών2, 
είναι γεγονός πάντως οτι αύτά άποτέλεσαν σοβαρό έμπόδιο στήν έπικοινωνία των 
άποίκων μέ τούς Θράκες τής ένδοχώρας. Ό  Μ. Αλέξανδρος, μέ την έκστρα- 
τεία του έναντίον των Τριβαλλών, κατέρριψε βέβαια τό θρύλο γιά τό άδιάβατο 
των όροσειρών της Ροδόπης καί τού Αίμου. Αύτό δέ σημαίνει δμως οτι οί 
διαβάσεις, πού χρησιμοποίησε ό Αλέξανδρος στην πορεία του, μπορούσαν εύ
κολα νά χρησιμοποιηθούν γιά άλλους σκοπούς, έκτός άπό στρατιωτικούς.

’Από τά θρακικά βουνά πιό δυσκολοδιάβατοι ήταν οί άνατολικοι κλάδοι 
τού Όρβήλου, δπως τουλάχιστον προκύπτει άπό τις πορείες του Φιλίππου 
Β' καί Φιλίππου Ε' στην περιοχή έκείνη3. ’Αντίθετα, άπό τήν πορεία τού 
Μ. ’Αλεξάνδρου, κατά τήν έκστρατεία του έναντίον τών Τριβαλλών, φάνηκε 
δτι ή Ροδόπη καί ό Αίμος ήταν σχετικά πιό εύκολοδιάβατοι, σέ σύγκριση μέ 
την όροσειρά τού άνατολικοΰ Όρβήλου. Στή Ροδόπη ύπάρχουν τρεις διαβά- , 
σεις. *Η μιά άπό αύτές βρίσκεται κοντά στά "Αβδηρα (Β της σημ. Ξάνθης) 
καί οί άλλες δυό βόρεια άπό τή Μαρώνεια (ή πρώτη κοντά στό Ναρλι καί ή 
δεύτερη Β τής σημ. Κομοτηνής). Ά πό  τίς διαβάσεις τής Ξάνθης καί Κομο
τηνής περνούσαν δυό στρατιωτικοί δρόμοι πού δδηγοΰσαν στην κοιλάδα του 
Έβρου4. Στην όροσειρά πάλι τού Αίμου είναι τά περίφημα στενά τής Σίπ-

γιατί, μαζί μέ τη Σαμοθράκη καί τήν 'Ίμβρο, άποτελουσαν τούς σταθμούς ένός σπουδαίου 
θαλάσσιου δρόμου, πού όδηγουσε άπό τή θρακική άκτή στήν Αλεξάνδρεια της Τρωάδας. 
Περισσότερα γιά τό λιμάνι της Θάσου β). στου J, Pouilloux, Recherches sur l'histoire et 
les cultes de Thasos, I. De la fondation de la cit0 k 196 avant J.-C., Paris 1954,10 κέ.

1. Γενικά ol άκτές της Σαμοθράκης είναι άπρόσιτες καί άφιλόξενες, χωρίς άξιό- 
λογα φυσικά λιμάνια. Γιά προσόρμιση χρησιμοποιούνταν μικροί δρμοι. Ό  πιό άξιόλογος 
δρμος σχηματίζεται στό ΒΔ άκρο του νησιού, στή σημ. «Σκάλα Καμαριώτισσα», βπου 
βρισκόταν καί τό μοναδικό λιμάνι του νησιού, βλ. Δ. Λαζαρίόη, Σαμοθράκη καί ή Περαία 
τη,, ΆΟήναι 1971, 6 καί 13.

2. Πρβ. π.χ. τό Στράβωνα, VII, 113, πού, μέ βάση πιθανώς άρχαιότερες πηγές, 
περιγράφει τόν Αίμο ώς άδιάκοπη άλυσίδα βουνών.

3. Βλ. II. Danov, Drovna Trakija, Sofija 1969, 163.
4. Τόν πρώτο άπό αυτούς άκολούθησε ό Μ. 'Αλέξανδρος στήν έκστρατεία του 

έναντίον τών Τριβαλλών, βλ. Δ. Σαμσάρη, Τό όδικό δίκτυο της Ανατολικής Μακεδονίας 
άπό τά άρχαϊκά χρόνια ώς τή ρωμαϊκή κατάκτηση, Μακεδονικά 14(1974)129.
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κας, πού ή είσοδός τους βρισκόταν κάτω άπδ τόν έλεγχο της μακεδονικής 
άποικίας Βερόης. Τά στενά αύτά, πού Αποτελούσαν τη μοναδική διάβαση τοϋ 
Αίμου, χρησιμοποιήθηκαν πολλές φορές στήν Ιστορία τής Θράκης, μετά τύ 
Μ. ’Αλέξανδρο. Ε πίση ς, μιά δίοδος σχηματίζεται στδ σημείο, όπου ένώνο·/ται 
τά δυτικά άκρα της Ροδόπης καί του Αίμου* είναι ή γνωστή Porta Traiana, 
άπο την όποια περνούσε 6 ρωμαϊκός δρόμος Singidunum-Byzantium*. 
Τέλος, στά βουνά της Ν Δ Θράκης υπάρχουν δυό άλλες διαβάσεις, πού χρη
σιμοποιήθηκαν όμως μόνο στά ύστερορωμαίκά ή βυζαντινά χρόνια. Ή  μιά 
άπδ αυτές σχηματίζεται στδν άνατολικό κλάδο του Ό ρβήλου — κοντά στδ 
Κάτω Νευροκόπι — καί ή άλλη άνάμεσα στις όροσειρές τής Κερκίνης καί τοϋ 
Όρβήλου (στενά Κλειδιού).

ΟΙ διαβάσεις τής Ροδόπης καί του Αίμου διευκόλυναν τήν κάθετη έπι- 
κοινωνία (άπδ Ν πρός Β ) στδ έσωτερικό της Θράκης, ένώ ή Porta Traiana, 
καθώς καί τα στενά των Κορπίλλων καί Σαπαΐων, τήν όριζόνττα.

Τήν Ανάπτυξη τής συγκοινωνίας εύνόησαν Ιδιαίτερα οι ποταμοί της Θρά
κης. Δυό άπδ τούς μεγαλύτερους ποταμούς της, δ Δούναβης καί ά 'Εβρος, 
ήταν πλωτοί σέ 6λο τδ μήκος τους. Ό  πρώτος έζυπηρετοϋσε τήν έπικοινωνία 
άνάμεσα στις ΒΔ άκτές τοϋ Εύξείνου Πόντου καί τις περιοχές τοϋ κάτω καί 
μέσου ροϋ του. Έ νώ  δ δεύτερος, πού διευκόλυνε καί περισσότερο τη διείσδυ
ση τοϋ έλληνισμοΰ, έξασφάλιζε τήν έπικοινωνία άνάμεσα στις έλληνικές άποι- 
κίες τοϋ Β  Αιγαίου καί τή θρακική ένδοχώρα της άνω καί μέσης κοιλά
δας του. ’Από τούς άλλους μεγάλους θρακικούς ποταμούς δ Νέστος ούτε 
πλωτός ήταν ούτε τήν παρόχθια συγκοινωνία έπέτρεπε, γιατί, στδ μεγαλύτερο 
μέρος της διαδρομής του, κυλά άνάμεσα άπδ άπόκρημνα στενά. Ό  Στρυμό- 
νας δμως ήταν πλωτός άπδ τις έκβολές του ώς τήν Κερκινΐτιν λίμνη, πού κι 
αύτή έπέτρεπε τή ναυσιπλοία ώς τδ βόρειο άκρο της*. Βόρεια άπδ τή λίμνη 
ή ποταμοπλοία ήταν άδύνατη, γιατί δ Στρυμόνας περνούσε μέσα άπδ £λη 
καί λίμνες, καθώς καί άπδ τά στενά τοϋ Κλειδιού καί της Κρέσνας. Στήν 
περιοχή των στενών αύτών ή κοίτη του γίνεται πολύ στενή καί περιστοιχίζε
ται άπδ βράχους, πού δυσκόλευαν άκόμη καί τήν παρόχθια συγκοινωνία*.

1. Βλ. πιό κάτω, σ. 86 κέ.
2. Σχετικά βλ. D. Sams or is, La navigation dans l’ancien lac da Cercinitis 

d’aprfes une inscription in£dite trouvie dans le village actuel de Paralimnion de 
Serrfes, Μαχεδοηχά 19(1979)420-423* τοϋ Ιδιον, Recherches sur Phistoire de la navi
gation chez les habitants de la valine du cours infirieur du Strymon dans Pantiqui- 
t6, Thracia Pontica I  (ύπύ δημοσίευση).

3. Π,β. όμως Admiralty Handbook, Macedonia and Surrounding Territo
ries, 38 κέ. (στοΰ St. Caston, Macedonia, 20, σημ. 1), όπου όπερτιμάται ή οπουδαιό- 
τητα τοϋ Στρυμόνα ώς δρόμου έπικοινωνίας μεταξύ βορρά καί νότου, έξαιΉας της Ανεύρε
σης θασιακών νομισμάτων στήν περιοχή τής Τρανσυλβανίας. Ή  Αποψη αύτή σωστά Αναι
ρείται Από τόν Casson, δ.π., 20 καί σημ. 1.
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Στην προκρατική περίοδο της θρακικής ιστορίας οί κάτοικοι χρησιμο
ποιούσαν βασικά τούς φυσικούς δρόμους κι έτσι δεν μπορεί νά γίνει λόγος 
ούτε για όδοποιία ούτε για συντήρηση δρόμων. "Αλλωστε οί Έλληνες άποικοι 
χρησιμοποίησαν κυρίως τούς θαλάσσιους δρόμους. Γι’ αύτο κι δλες σχεδόν οί 
αποικίες είχαν Ιδρυθεί κοντά σέ φυσικά λιμάνια ή δρμους. Έ τσ ι, δ ελληνικός 
άποικισμός, σημείωσε σταθμό στην άνάπτυξη της θαλάσσιας συγκοινωνίας1.

’Από τούς θαλάσσιους δρόμους σπουδαιότερος καί πιο πολυσύχναστος ή
ταν δ δρόμος πού, περνώντας άπό τά στενά του Ελλησπόντου καί του Βοσπόρου, 
έξασφάλιζε την έπικοινωνία άνάμεσα στις δυτικές άκτές του Εύξείνου Πόντου 
καί τά μεγάλα έμπορικά κέντρα της Ν Ελλάδας2. Μεγάλη σπουδαιότητα 
είχε άκόμη ό θαλάσσιος δρόμος Νεάπολης - Θάσου - Σαμοθράκης - "Ιμβρου - 
’Αλεξάνδρειας Τρωάδος3, δ όποιος εξυπηρετούσε την έπικοινωνία των ΝΔ 
θρακικών παραλίων μέ τά μικρασιατικά. Ε πίσης ύπήρχαν κι άλλοι άξιόλογοι 
δρόμοι, πού ξεκινούσαν άπό διάφορες ελληνικές άποικίες καί συνέδεαν τά θρα- 
κικά παράλια μέ την Ελλάδα καί τον ελληνικό κόσμο της Μ. ’Ασίας.

Τή διείσδυση τού έλληνισμοΰ στη θρακική ένδοχώρα διευκόλυναν προπάν
των οί χερσαίοι δρόμοι, πού διέσχιζαν το εσωτερικό της Θράκης. Τό όδικό 
δίκτυο άρχισε νά όργανώνεται καί νά τελειοποιείται, μετά την ίδρυση του 
όδρυσικού κράτους, καί κυρίως στην εποχή τού Σιτάλκη, πού είναι γνωστός 
στην ίστορία γιά τή συγκοινωνιακή του πολιτική, δπως δ σύγχρονός του ’Αρ
χέλαος της Μακεδονίας4. Τό έργο τού Σιτάλκη τό συνέχισαν στή Θράκη, '

1. Φαίνεται 6τι, πρίν άπό τήν έγκατάσταση των Ελλήνων άποίκων, οί Θράκες 
είχαν χρησιμοποιήσει, σέ περιορισμένη όμως κλίμακα, τούς θαλάσσιους δρόμους. Πρβ. τό 
γνωστό μύθο σχετικά μέ τή θρακική θαλασσοκρατία (Η. Danov, Trakija, 166-167, όπου 
και βιβλιογραφία). Πρβ. έπίσης τΙς πέτρινες άγκυρες της 2ης π.Χ. χιλιετίας πού βρέθη
καν στή δυτική παραλία του Εύξείνου Πόντου: Κ. Porojanov - V. Popov, Les dernifcres 
recherches d*arch0ologie sous-marine en Bulgarie, Thracia Pontica /(υπό δημοσίευ
ση). K. Porojanov, Navigation et commerce de la population du littoral europ^en 
de la Mer noire de l'ancienne Thrace avec les peuples de la mediterran^e orientale 
(XVI-XII s. av. n. 6.), Akte des III. IThK  (υπό δημοσίευση).

2. Μέ βάση τά στοιχεία πού υπάρχουν γιά τήν ταχύτητα των πλοίων, στόν 5ο π.Χ. 
αίώνα ένα πλοίο, κάτω άπό κανονικές καιρικές συνθήκες, μπορούσε σ* ένα εικοσιτετράω
ρο νά διανύσει μιά άπόσταση 230 χλμ. (Ήρόδ. IV. 86). Έ τσι, έχει υπολογιστεί ότι τά 
πλοία πού ξεκινούσαν άπό τόν Πειραιά, μπορούσαν νά κάνουν τό ταξίδι ώς τήν Έφεσο 
μέσα σέ δυό μερόνυχτα, ώς τή Λάμψακο σέ τέσσερα, ώς τό Βυζάντιο σέ πέντε κι ώς τήν 
'Οδησσό σέ όκτώ, βλ. Η. Gotz, Die Verkehrswege im Dienst des Welthandels, S tu tt
gart 1888, 260 καί χάρτη i.

3. Βλ. J. Pouilloux, Thasos, 11-12.
4. Ή  Ιδιαίτερη φροντίδα τού Σιτάλκη γιά τήν όδοποιία, κι άν άκόμη δέν όφειλόταν σέ 

έλληνική έπίδραση, άποτελεΐ πάντως μιά ένδειξη τού έκπολιτισμου των Θρακών στό δεύ
τερο μισό του 5ου π.Χ. αίώνα.
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μετά άπό έκατό περίπου χρόνια, οί Μακεδόνες. ΟΙ διοικητικές καί στρατιω
τικές άνάγκες, πού δημιουργήθηκαν μέ τήν κατάχτηση τής Θράκης καί τήν 
Ιδρυση των μακεδονικών Αποικιών. έπέβχλαν τη βελτίωση καί έπέκτχση του 
δδικοΰ δικτύου της χώρας.

ΟΙ δυό κυρ'.άτερες συγκοινωνιακές άρτηρίες της Θράκης ήτα*/ παραλία- 
κές καί ξεκινούσαν άπό τό Βυζάντιο*. Ή  μια άπό αύτές άκολουθοϋσε τήν 
άκτή του Βόρειου Αίγαίου καί όδηγοϋσε στή Θέρμη κι άπό έκεΐ στή X Έ>.- 
λ,άδα. Είναι 6 δρόμος πού χρησιμοποίησαν ό Ξέρξης στήν έκστρατχια του 
έναντίον της 'Ελλάδας καί ό Μ. ’.Αλέξανδρος στην έκστρατεία του έναντίον 
των Περσών. Ή  άλλη αρτηρία άκο/.ουθοϋσε τή δυτική παραλία τοϋ Εύξείνου 
Πόντου καί όδηγοϋσε στήν "Γστρο κι άπό έκεΐ στήν Ό λβία . Οί δυό αύτές 
συγκοινωνιακές άρτηρίες έςασφάλιζαν τήν έπικοινωνία της Θράκης μέ τήν ’Ελ
λάδα καί τή Μ. ’Ασία καί συγχρόνως συνέδεαν τις έλληνικές παραλιακές άποι- 
κίες μεταξύ τους.

Είναι φανερό όμως ότι στή διαδικασία του έξελληνισμοΰ περισσότερο εί
χαν βοηθήσει οί μεσογειακοί δρόμοι’ γιατί αύτοί συνέδεαν τις έλληνικές άποι- 
κίες μέ τή θρακική ένδοχώρα καί έςασφάλιζαν τήν έπικοινωνία στό έσωτερικό 
της Θράκης. Έ νας τέτοιος μεσογειακός δρόμος όδηγοϋσε άπό τήν ’Αμφίπό
λη στή Σΐριν τήν Όδομαντική. Τό δρόμο οιύτόν είχαν χρησιμοποιήσει οί 
Σιριοπαίονες γιά νά κατεβοϋν στήν παραλία καί να άντιμετωπίσουν τό Μ εγάβα- 
ζο*. Στά ΐχνη του χαράχτηκε άργότερα καί μια διακλάδωση της Έ γνατίας, 
όπως δείχνει ή ρωμαϊκή γέφυρα πού σώζεται κοντά στή σημερινή Ά γγίστα*. 
Έ να ς άλλος μεσογειακός δρόμος, πιθανώς ή Λ»ω όδός των άρχαίων, ξεκινού
σε άπό τή συγκοινωνιακή άρτηρία Βυζαντίου - Θέρμης (της κάτω όδον)* 
— σ’ ένα σημείο κοντά στή σημ. Έλευθερούπολη — καί όδηγοϋσε στή Σκα
πτή Ύ λη κι άπό έκεΐ στή Σΐριν*. Τό δρόμο αυτόν είχαν χρησιμοποιήσει 
οί Θάσιοι έμποροι γιά  τήν έμποριχη τους διείσδυση στήν ένδοχώρα, όπως 
φανερώνει ή άνεύρεση νομισμάτων τους στήν περιοχή της Σίριος*. Ά π ό  τήν 1 2 3 4 5 6

1. Βλ. St. Canon, Macedonia, 214-215. Η. Danov, Trakija, 164-166. Δ. Σαμ- 
σά$η, Τό όδικό δίκτυο, 123-128.

2. Βλ. Δ. Σαμαόςη, ό.π., 130 καί χάρτη (σ. 129).
3. Βλ. Δ. Σαμσάφη, Ιστορική γεωγραφία τής Ανατολικής Μακεδονίας κατά τήν 

άρχαιότητα, Θεσσαλονίκη 1976, 51.
4. Είναι 6 δρόμος τού είχε Ακολουθήσει ό Μεγάβαζος στήν έκστρατεία του έναντίον 

τών Σιριοπαιόνων, βλ. Δ. Σαμσόφη, Τύ όδικό δίκτυο, 123-128.
5. Ό  δρόμος αύτός, σ' (να σημείο κοντά στή Γάζωρο, συνδεόταν μέ τό δρόμο τής 

Άμφίαολης - Σίριος, βλ. Δ. Σαμσάφη, Τό όδικό δίκτυο, 180-191.
6. Βλ. Δ. Σαμαόφη, ( χ ,  181.
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κάτω όδό ξεκινούσε έπίσης — άπό ένα σημείο κοντά στή Νεάπολη — καί 
μια άλλη δευτερεύουσα όδική άρτηρία πού όδηγουσε στή Δάτον (=  Κρηνί- 
δες, Φίλιπποι)1 2. Στά ίχνη της κατασκευάστηκε άργότερα κι ένα τμήμα τής 
Έγνατίας όδου. Ά πό τούς Φιλίππους ένας άλλος δρόμος, περνώντας άπύ τή 
σημερινή Δράμα, όδηγουσε στή Σΐριν καί τήν 'Ηράκλεια, όπως τουλάχιστον 
δείχνουν δυό όδόσημα των μακεδονικών χρόνων πού βρέθηκαν στούς Φιλίπ
πους* καί τή Δράμα3. Ό  δρόμος αύτός συνδεόταν — κοντά στή σημ. Μεσορ- 
ράχη (») — μ^ τούς δρόμους τής Άμφίπολης - Σίριος καί Έλευθερούπολης - 
Σκαπτής "Υλης - Σίριος καί κατέληγε τελικά στή μακεδονική άποικία τής 'Η 
ράκλειας τής Σιντικής. Μετά τή μακεδονική κατάκτηση καί τήν ίδρυση τής 
μακεδονικής άποικίας των Φιλίππων, έκτός άπύ τό δρόμο Φιλίππων - 'Η ρά
κλειας Σιντικής, πρέπει νά κατασκευάστηκε κι ένας άλλος δρόμος πού συνέ
δεε τήν Άμφίπολη μέ τούς Φιλίππους4 5 6. 'Έναν άλλο δρόμο είχε διανοίξει 6 
Σιτάλκης μέσα άπό τά δάση τής Κερκίνης στήν έκστρατεία του έναντίον των 
Παιόνων®. Ό  δρόμος όμως αύτός, πού έξασφάλιζε τήν έπικοινωνία του ό- 
δρυσικου βασιλείου μέ τήν Παιονία, Κρηστωνία καί Χαλκιδική, είχε καθαρά 
στρατιωτικό χαρακτήρα. Τέλος, άπό τήν αίγαιακή παραλία ξεκινούσαν δυό 
άκόμη δρόμοι, διακλαδώσεις τής κάτω όδοϋ, πού έξασφάλιζαν τήν έπικοινω- 
νία μέ τό εσωτερικό τής Θράκης. ΟΙ δρόμοι αύτοί, περνώντας άπό τΙς διαβά
σεις τής Ροδόπης πού ύπήρχαν Β των Άβδήρων καί τής Μαρώνειας, όδηγου- 
σαν στήν άνω κοιλάδα του 'Έβρου*.

Ό  σπουδαιότερος όμως δρόμος, πού διέσχιζε τή μεσογειακή Θράκη 
άπό τή μιά άκρη ως τήν άλλη καί γι* αύτό τό λόγο βοήθησε περισσότερο στόν 
έξελληνισμό, ήταν ό διαγώνιος έμπορικός καί στρατιωτικός δρόμος Σαρδικής - 
Φιλιππούπολης - Ούσκουδάμας - Βυζαντίου, 6 όποιος συνέπιπτε μ’ ένα τμή
μα του κατοπινού περίφημου ρωμαϊκού δρόμου Singidunum  (σημ. Βελι

1. Γιά τό δρόμο αύτό βλ. Δ. Σαμσάρη, 6.π., 128/129 (χάρτη).
2. Βλ. L. H euzey-H . Daumet, Mission archdologique de Macedoine, Paris 

1876, άρ. 73 [«= Δ-ΜακεδονΙα, άρ. 1016 «  P. Collart, DCIi 56(1933)363 κέ., άρ. 23 
καί Philippes, 179, σημ. 4].

3. Βλ. Δ-Μακεδονία, άρ. 1016.
4. Ένα μέρος του δρόμου αύτοΟ είχε χρησιμοποιήσει καί ό Μ. 'Αλέξανδρος στήν 

έκστρατεία του έναντίον των Τριβαλλών, βλ. Δ. Σαμσάρη, δ.π., 134.
5. Θονκ. II, 98, 1-2. Πρβ. Δ. Σαμσάρη, δ.π., 133-134.
6. Ό  Ινας είναι ό δρόμος πού άκολούΟηοε ό Μ. 'Αλέξανδρος στήν έκστρατεία του 

έναντίον τών Τριβαλλών, βλ. Δ. Σαμσάρη, 134.— 'Ανάμεσα στίς δυό αύτές διαβάσεις 
υπήρχε μιά άλλη μικρότερη (κοντά στό χωριό Ναρλί). 'Από αυτή περνούσε ένας δρόμος, 
πού κατευθυνόταν πρός τά ΒΔ καί συνδεόταν λίγο βορειότερα μέ τό δρόμο πού ξεκινούσε 
άπό τά Άβδηρα.

{
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γράδι) - B yzan tiu m 1 2 3. To ανατολικό τμήμα του δρόμου χύτου είχαν χρη
σιμοποιήσει, όπως υποστηρίζει ύ Η . D anov, οί κύριες στρατιωτικές δυνά
μεις των Θρακών, πού πήραν μέρος στήν έκστρχτεία τοΰ Σιταλκη ένχντίον 
της Μακεδονίας*. Ε πίση ς τό δυτικό τμήμα του χρησιμοποίησε πιθανώς ό 
Φίλιππος Β ', έπιστρέφοντας τό 342 π .Χ . άπό τή Θράκη*. Ή  κεντρική 
αύτή συγκοινωνιακή αρτηρία διευκόλυνε Ιδιαίτερα τή διείσδυση τών 'Ελλή
νων έμπορων. Ή  σπουδχιότητά της ήταν έξαιρετικά μεγάλη, γιατί συνέδεε 
τήν ’Ανατολή μέ τή Λύση και συγχρόνως έξασψάλιζε τήν έπικοινωνία τής άνω 
καί μέσης κοιλάδας τοΰ Έ βρου μέ τήν υπόλοιπη μεσογειακή καί παραλιακή 
Θράκη. Έ τσ ι, μια διακλάδωσή της, που ξεκινούσε άπό ένα σημείο κοντά στο 
σημερινό K ostonec, όδηγοΰσε στή Λ Θράκη καί, περνώντας άπύ τό σημερινό 
Sam okov, S tanke D im itrov καί K justendil, κατέληγε στα σημερινά Σ κό
πια4 5. ’Α πό τήν Ούσκουδάμχ ξεκινούσαν δυό άλλες διακλαδώσεις. Ή  μιά 
άπό αυτές, ακολουθώντας τήν άριστερή όχθη τοΰ Έ βρου, όδηγοΰσε στό λι
μάνι τής Αίνου. Ή  άλλη ακολουθούσε, ως ένα σημείο, τήν κοιλάδα τοΰ Τόν- 
ζου καί, καθώς πλησίαζε πρός τήν παραλία, διακλαδιζόταν σέ τρεις μικρότε
ρες όδικές αρτηρίες πού κατέληγαν άντίστοιχα στις έλληνικές άποικίες τής 
’Απολλωνίας, Μεσημβρίας καί Ό δησσοΰ. Τέλος, άλλη διακλάδωση τοΰ δια
γώνιου δρόμου ξεκινοΰσε άπό 2να σημείο κοντά στό σημερινό H askovo καί, 
περνώντας άπό τή Βερόη καί τά στενά τής Σίπκας, όδηγοΰσε στή Β Θράκη.

Στή Β Θράκη υπήρχε έπίσης ένας πολύ σπουδαίος δρόμος, παρακλάδι 
τής συγκοινωνιακής αρτηρίας Βυζαντίου - Τστρου - Ό λβίας, πού ξεκινούσε 
άπό τήν "Ιατρό καί, ακολουθώντας τή δεξιά όχθη τοΰ ποταμού, !<ρτκνε ώς 
τά ΒΔ όρια τής χώρας κι άπό έκεΐ συνέχιζε τή διαδρομή του μέσα άπό τό Ιλ
λυρικό έδαφος. Μιά διακλάδωση τοΰ δρόμου αύτοΰ, πού ξεκινούσε άπό ένα 
σημείο κοντά στήν κατοπινή Οΐσκο (σημ. G igen), όδηγοΰσε, μέσα άπό τήν 
κοιλάδα τοΰ όμώνυμου ποταμού, στη Σαρδική. ’Ενώ άλλες διακλαδώσεις του 
έξασφάλιζαν, μέσα άπό τις κοιλάδες τών παραποτάμων τοΰ Δούναβη, τήν 
έπικοινωνία μέ τό έσωτερικό τής Β Θράκης.

Τέλος, έκτός άπό αύτούς, ύπήρχε στή Θράκη ένα πυκνό δίκτυο άπό 
δευτερεύοντες δρόμους μέ τοπική μόνο σημασία, πού διευκόλυναν τήν έπι- 
κοινωνία τών έλληνικών άποικιών μέ τις κώμες τής θρακικής υπαίθρου*.

1. Βλ. πιό κάτω, σ. 86 κέ.
2. Η. Danov, Trakija, 162.
3. Η. Danov, ί .π ., 163.
4. Βλ. C. Putsch, Beitrftge zur Vdlkerkundc von Siidosteuropa, V, Wien 1932.

13. Πρβ. καί H. Danov, ό.π., 161-162, σύμφωνα μέ τόν όποιο ή άρτηρία αύτή ξεκινούσε 
άπό ενα σημείο κοντά στό σημ. Pazardiik.

5. Πρβ. Ch. Danoff, Zur historischen Geographie der oatthrakischen Stfimme 
vor und zur Zeit des Odryserreiches (VI-TV Jahr. v. u. Z.), E H  8(1966)16-18.
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Σημαντικά, βοήθησε στον έξελληνισμό της Θράκης ή συγκοινωνιακή πο
λιτική των Ρωμαίων, οί όποιοι, μετά τήν κατάκτηση της χώρας, φρόντισαν 
για τή βελτίωση του οδικού δικτύου της. ’Επιγραφές σε βράχους, κατά μή
κος της άριστερής δχθης του Δούναβη (κοντά στο V im inacium )1, μαρτυ
ρούν τήν κατασκευή δρόμων στη Χερσόνησο τού Αίμου ήδη άπό τήν έποχή 
τού Τιβερίου. ’Επίσης, έπιγραφή του 61 μ.Χ., πού βρέθηκε κοντά στο σημερινό 
χωριό Mihiltsi (περιοχή Karlovo)2, μάς πληροφορεί ότι ό Νέρων, γιά τη 
διευκόλυνση τής συγκοινωνίας, φρόντισε νά ίδρυθούν tabernae καί praeto- 
ria κατά μήκος των δρόμων τής έπαρχίας Κάτω Μοισίας. Λύτό σημαίνει, 
όπως εύστοχα παρατηρεί ό J. Todorov, ότι στην επαρχία αύτη είχαν κατα
σκευαστεί δρόμοι ήδη άπό την έποχή των προκατόχων τού Νέρωνος3. Ε πίσης 
άπό τά πολυάριθμα μιλιάρια, πού βρέθηκαν ως τώρα, φαίνεται ότι την ίδια 
φροντίδα γιά τό όδικό δίκτυο των επαρχιών Κάτω Μοισίας καί Θράκης έ
δειξαν καί οί επόμενοι αύτοκράτορες.

ΟΙ κυριότερες συγκοινωνιακές άρτηρίες, πού έξυπηρετούσαν τις άνάγκες 
τής έσωτερικής καί εξωτερικής επικοινωνίας τής Θράκης, κατά τή ρωμαϊκή 
έποχή, ήταν τέσσερις: ή Έγνατία οδός, ό διαγώνιος δρόμος Siugidunum - 
Byzantium , ό παρευξεινοπόντιος καί ό παραδουνάβιος δρόμος. ’Από αύτούς 
οί τρεις πρώτοι κατέληγαν στό Βυζάντιο, πού άποτελουσε πραγματικό συγκοι
νωνιακό κόμβο. Σχετικά μέ τή διαδρομή τους λεπτομερή στοιχεία δίνουν τά 
'Οδοιπορικά, ό Πευτιγγεριανός πίνακας, καθώς καί τά μιλιάρια πού βρέ
θηκαν ώς τώρα4. 'Ετσι, άπό τά στοιχεία αύτά προκύπτει ότι ή Έ γνατία 
οδός5, πού έρχόταν άπό τήν Απολλωνία καί τό Δυρράχιο, άφου περνούσε 
τή γέφυρα τού Στρυμόνα, έμπαινε στήν περιοχή πού μας ένδιαφέρει μέ πρω

ί. CIL, III, 13813·-<1. [s= Ο. Hirschfeld, Epigraphisclie Xachlese zum
CIL, III, aus Dacien und Moesien, 5.4ΙΠΓ 77(1874)363-429].

2. Βλ. E. Kalinka, Antike Denkmftller in Bulgarien, Wien 1906, άρ. 9. Πρβ. 
καί έπιγραφή μέ τό ίδιο περιεχόμενο, που βρέθηκε κοντά στό or,μ. χωριό Bueino (περι
οχή Σαρδικής): ΙΒΛΙ 1912, 16*

3. J. Todorov, Le Grandi strade romane in Bulgaria, Kuina 1937, 4.
4. Σχετικά μέ τά μιλιάρια βλ. Ο. Hirschfeld, Die rtfmischen Meilenstein, 5.4ΙΠ Γ 

1907, 165-201. B. Filov, Epigraficeski sitneii, PSp 19(1907), τεΰχ. 68, 265 κέ. D. 
Dimitrov, Za strategiite i za njakoi gradski teritorii v rimska Trakija, GNM6(1932/ 
34)129-131. J. Todorov, ο.π., 6-14. //. Istinsky, Ein neuer Meilenstein von Pauta- 
lia und zwei Fragen zur Oeschichte der Provinz Thracien, SAU1V 1938, 418-425. 
V. Beievliev, Latinskite mestni imena v Mizija i Trakija, IBAI 19(1955) [—56. G. 
Kacarov II] 280-281. L. Ognenova, Une pierre milliaire de Serdica de P6poque dc 
Septime Severe, Eirene 2(1964)155-164. L. Hollenstein, Zu dem Meilensteinen der 
rOmischen Provinzen Thracia und Moesia inferior, S tB  10(1975)23-44.

5. Γενική βιβλιογραφία σχετικά μέ τήν όδό αυτή βλ. στου Δ. Σα/ισάρη, 'Ιστορική 
γεωγραφία, 44, σημ. 1.
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το σταθμέ» τήν ’Αμφίπολη. Ά π ό  έχει, άχολουθώντας τούς βόρειους πρόπο- 
δες τοϋ Π αγγαίου, όδηγούσε στους Φιλίππους. ’Αφού περνούσε μέσα άπό την 
πόλη αυτή, όπου σώζονται καί πλακόστρωτα Ιχνη της, έφταν* στήν πηγή  
Fons CO (κοντά στό Ντνκιλί Τ άς), ή όποία ήταν τόπος άνάπαυσης για  τούς 
ταξιδιώτες. 'Από τήν πηγή αυτή, άκολουθώντας περίπου τήν κατεύθυνση του 
σημερινού δρόμου Καβάλας-Φιλίππων, έφτανε στή Νεάπολη. Έ π ειτα  συνέ
χ ιζε τή διαδρομή της πρός Α , άχολουθώντας τήν κατεύθυνση του σημερινού 
δρόμου Καβάλας-’Αλεξανδρούπολης. Καί, άφού περνούσε άπύ τά στενά των 
Σαπαίων, έφτανε στή δεξιά όχθη τοϋ Νέστου, όπου βρισκόταν ό σταθμός Τ ό- 
πειρος1. Μετά τό Νέστο, διέσχιζε πιά τό έδαφος της ρωμαϊκής έπαρχίας 
Θράκης καί, περνώντας άπδ δέκα περίπου σταθμούς*, Ιφτανε στα Κύψελα
— στή συμβολή των ποταμών Έ ργίνου (Ά γρ ιά νη ) καί Έ βρου. ’Α πό έκεΐ 
ή προέκτασή της διαχλαδιζόταν σέ δυό όδικοΰς βραχίονες, άπό τούς όποίους 
ό ένας κατέληγε ατό Βυζάντιο καί ό άλλος στόν ’Ελλήσποντο*.

Ή  Έ γνατία όδός έζασφάλιζε τήν έπικοινωνία της παραλιακής Ν Θρά
κης μέ τόν άνατολικό καί δυτικό κόσμο. Συγχρόνως όμως οί διακλαδώσεις 
της διευκόλυναν τήν έπικοινωνία μέ τό έσωτερικό τής Θράκης. Έ τσ ι, δυό 
τέτοιες διακλαδώσεις της, πού ή μια ξεκινούσε άπό τήν ’Αμφίπολη καί ή άλ
λη άπό τούς Φιλίππους, έφταναν μεσογειακά ώς τήν ’Ηράκλεια τή Σιντική
— κοντά στά στενά τοϋ Κλειδιού. 'Αλλη πάλι διακλάδωσή της, πού ξεκινού
σε άπό τό σταθμό Ad D uodecim  (κοντά στή σημ. Μαυρολεύκη Δράμας), 
περνούσε άπό τό σημερινό Νευροκόπι καί, άνάμεσα άπό τά βουνά, όδηγούσε 
στή Νικόπολη τού Νέστου κι άπό έχει στή Φιλιππούπολη*.

Περισσότερο όμως βοήθησε στόν έξελληνισμό ό κεντρικός δρόμος S in g i- 
dunum - Byzantium, πού διέσχιζε διαγώνια όλη τή μεσογειακή Θράκη καί 
μέ τίς διακλαδώσεις του έξασφάλιζε τήν έπικοινωνία μέ τά πιό άπομακρυ- 
σμένα σημεία της θρακικης ένδοχώρας*. *0 δρόμος αύτός έμπαινε οτό θρα- 1 2 3 4 5

1. Γιά περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά μέ τή διαδρομή τής Έγνατίβς άπό τήν 
’Αμφίπολη ώς τήν Τόπειρο βλ. Δ. Σαμσάρη, 6.π., 44-48.

2. Βλ. Th. Tafel, De via militari Romanorum Egnatia, qua Dlyricum, Ma
cedonia et Thracia jungebantur, diasertatio geognpbica, I. P an  oriental!*, TQbin- 
gen 1842, 21 xi., 53 κέ.

3. Βλ. P. Collart, Philippes, 491 καί σημ. 2.
4. Γιά περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά μέ τΙς τρεις οώτές διακλαδώσεις τής 

Έγνατίας βλ. Δ. Σαμαάςη. ό.π., 49-53.
5. Βλ. C. J . Jireiek, Die Hcerestrasse von Belgrad nach Constantinopel und 

die BalkanpAsse, Prag 1877, 1-68. AEM  10(1886)85 κέ. J . Toioroo, δ.π., 20-31. 
P. Mutafciev, Starijat drum prei «Trajanova vrata», SpBAN  55(1937)19-146. Πρβ. 
D. Coniev, Rinukijat pdt Philippopolis-Camsura i razklonenieto mu pri Ranilum,
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κικό έδαφος άπό ένα σημείο κοντά στό σημερινό χωριό Dragoman, δπου 
υπήρχε καί ό πρώτος θρακικός σταθμός Meldia. ’Από έκεί ό δρόμος όδηγού- 
σε στη Σαρδική κι έπειτα κατευθυνόταν πρός τά ΝΑ καί, άφού περνούσε άπό 
πέντε σταθμούς, έφτανε στα περίφημα στενά Succi (Succorum angustiae 
ή Succorum claustra), ίπου βρισκόταν ή γνωστή Porta Traiana (σημ. 
Trajanova vrata)* 1. Μετά τήν έξοδό του άπό τά στενά, ό δρόμος συνέχιζε 
τη διαδρομή του κατά μήκος τής δεξιάς δχθης του 'Έβρου κι έφτανε στη 
Φιλιππούπολη κι άπό έκεϊ στην Άδριανούπολη. ’Από τήν Άδριανούπολη ά
φηνε πια την όχθη του "Εβρου καί, συνεχίζοντας τ/) διαδρομή του πρός τά 
ΝΑ, όδηγούσε στην Πέρινθο. Ε κ ε ί συναντούσε τήν προέκταση τής Έ γνα- 
τίας οδού καί, άκολουθώντας κοινή πορεία μέ αύτή, κατέληγε στό Βυζάντιο.

Δυό άπό τΙς κυριότερες διακλαδώσεις τού δρόμου αυτού ξεκινούσαν άπό 
τή Σαρδική. 'Η  μιά άπό αυτές όδηγούσε πρός Β στην παραδουνάβια πόλη 
ΟΙσκο καί ή άλλη στους Στόβους και τη Θεσσαλονίκη, άφού διέσχιζε την 
άνω κοιλάδα τού Στρυμόνα. Μιά άλλη διακλάδωση ξεκινούσε άπό ένα σημείο 
κοντά στό σταθμό Ranilum καί, περνώντας άπό την Augusta Traiana καί 
την Καβύλη, κατέληγε στίς Aquae Calidae — κοντά στην άκτη τού Εύξείνου 
Πόντου. Ά πό την Άδριανούπολη ξεκινούσαν δυό άλλες διακλαδώσεις, άπό 
τις όποιες ή μιά οδηγούσε στό Deultum καί την Απολλωνία καί ή άλλη στην 
Αίνο. Ή  σπουδαιότερη δμως διακλάδωση τού δρόμου Singidunum - Byzan
tium ξεκινούσε άπό τη Φιλιππούπολη καί, περνώντας άπό τά στενά τού Αίμου, 
όδηγούσε στήν ΟΙσκο κι άπό έκεί Β τού Δούναβη. ‘Η διακλάδωση αύτή έξα- 
σφάλιζε την έπικοινο*νία τής κοιλάδας τού "Εβρου μέ τις έπαρχίες Κάτω 
Μοισία καί Δακία2.

Τέλος, άπό τις άλλες δυό συγκοινωνιακές άρτηρίες τής Θράκης ή παρα

GPNBM 1940/41, 40-60· του ϊόωυ, Rimskijat pAt Philippopolis-Tugugerum-Bes- 
sapara, GPAM 2(1950)69-33. H. Hynkovd, EuropAische Reisenberichto aus dem 
15. und 16. Jahrhundert als (juellen fiir die historisehe Geographic Bulgariens, So
fia 1973, 11 κέ.

1. Τά στενά αύτά Αποτελούσαν Ινα άπό τά πιό σπουδαία στρατηγικά σημεία της 
Θράκης. Επίσης, εκτός άπό τη στρατηγική, εΐχαν καί διοικητική σημασία' γιατί 
όριζαν, κατά τή ρωμαϊκή εποχή, τά όρια των επαρχιών της Μεσογειακής Δακίας καί 
Θράκης («Fines Daeiae «I Thraciae», όπο*ς γράφει το Itinerarium Antoninianuin). 
Σχετικά βλ. C. Jireieh, δ.π., 30-33. /. Velkov, Stari rimski pAtiSta i seliAta v dneAnite 
bAlgarski granici, BIB 2(1929), 4, 53. J. Todorov, δ.π., 25-26. l·. Mutafciev, 6.n., 
24-25. //. Ilynkovd, o.n., 46-53 καί χάρτη τής περιοχής (σελ. 52).

2. Γιά περισσότερε; λεπτομέρειες σχετικά μέ τις διακλαδώσεις τού δρόμου Singi- 
dunum-Byzantimn βλ. J. Todorov, ό.π., 22-23, 31-33. Βλ. έπίσης C. Jirtdek, ό.π., 
156 κέ. Γ. .liTamoi·, Trajanovijal pAt ot Karpatite za Plovdiv, IBAD  4(1914)226

I



δουνάβια, πού Ερχόταν Επίσης άπό τό Singidununx, άκολουθοΰσε τή δεξιά 
8χθη του Δούναβη καί, άφοΰ περνούσε άπύ τή Ratiaria, Oescue, Novae, 
Durostorum καί πολλούς άλλους δευτερεύοντες σταθμούς, κατέληγε στην 
Ίστρο* 1. Ά π ό  τήν πύλη αυτή ξεκινούσε καί ή παρευξεινοπύντια συγκοινω
νιακή άρτηρία, ή οποία, άκολουθώντας τήν παραλία καί περνώντας άπύ τις 
έλληνικές άποικίες, κατέληγε στύ Βυζάντιο*. Μ εγάλη σπουδαιότητα είχε 
μιά διακλάδωση τοΰ δρόμου αύτοΰ, πού Εξασφάλιζε τήν Επικοινωνία των 
παραλιακών οίκισμών μέ τύ Εσωτερικό της Κάτω Μοισίας. Ή  διακλάδωση 
αυτή ξεκινούσε άπύ τήν ’Οδησσό καί, περνώντας άπό τή Μαρκιανούπολη, 
όδηγοΰσε στή Νικύπολη τοΰ "Ιατρού*.

Γενικά οί δρόμοι, πού κατασκεύασαν οί Ρω μαίοι στή Θράκη, Εξασφά
λισαν τήν ταχύτερη Επικοινωνία της μΕ τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες και 
Ιδιαίτερα μέ τόν Ελληνικό κόσμο της μητροπολιτικης 'Ελλάδας καί της Μ. 
’Α σίας. ’Επίσης, διευκόλυναν τή διείσδυση τοΰ Ελληνικού στοιχείου σέ άπομα- 
κρυσμένες περιοχές της Θράκης, όπως ήταν τό υψίπεδο της Σαρδικης, οί 
άνω κοιλάδες των ποταμών "Εβρου καί Στρυμόνα, καθώς καί ή περιοχή Β  
τοΰ Α ίμου. Ή  μεγάλη πρόοδος μάλιστα πού σημειώθηκε στό Εργο τοΰ Εξελ- 
ληνισμοΰ, κατά τή ρωμαϊκή Εποχή, γίνεται εύκολα άντιληπτή, άν Χάβει κανείς 
Επιπλέον ύπόψη του τήν τελειοποίηση των μεταφορικών μέσων καί κυρίως 
τήν άσφάλεια πού άποκαταστάθηκε στους χερσαίους καί θαλάσσιους δρόμους 
μέ τήν πάταξη της ληστείας καί της πειρατείας.

κέ.* τοΰ Ίδιου, Rimskijat pAt ot Serdika do Eleja, O BAI 5(1925)20 κέ.* τοΰ Ίδιον, 
Rimskijat pAt ot Sofija za Kjustendil i grad Eleja, OBAI 6(1926)17-18. D. Coniev, 
Rimskijat p&t Phiiippopoiis-Carassura i raxklonenieto mu pri Ranilum, 6.*.· τοΰ 
Ιδιου, Hovie dannie o rimskoj doroge Filipopol-Esk-Dakija, V D I1958, 1, 164-168* 
τοΰ Ιδιου, La voie romaine Philippopolis - Sub Radice, Latomus 18(1959)154-170* 
τοΰ Ιδιον, Rimskijat pAt Carassura-Beroe, Ittl. v pam et na K. Skorpil, Sofija 1961, 
271-277. V. Vladimirov, Xovi danni za rimskija pdt Eskus-Serdika prez IV Ar- 
heologija 5(1963), 1, 33-34. V. Beievliev, Bemerkungen fiber die antiken Heerestras- 
sen im Ostteil der Balkanhalbinsel, Klio 51(1969)488-489.

1. Βλ. J. Todorov, δ.π., 14-18.
2. Βλ. J. Todorov, 6.π., 18-20. V. Beievliev, 6.ir., 489-492.
3. Βλ. J. Todorov, 6.π., 38.
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Εξαιρετικά βοήθησε τδ έργο του έξελληνισμου ή βαθμιαία άστικοποίηση 
(urbanisation) της Θράκης, έφόσον μέσα στά άστικά κέντρα ό έξελληνισμδς 
ήταν πολύ πιδ εύκολος καί γρήγορος σέ σύγκριση μέ τούς άγροτικούς οικι
σμούς. *Η άστικοποίηση άρχισε άπδ την παραλιακή ζώνη της χώρας, μέ 
την ίδρυση έκεϊ των έλληνικών άποικιών, πολλές άπδ τις όποιες είχαν άπδ 
την άρχή άστικδ χαρακτήρα ή εξελίχτηκαν σιγά σιγά σέ άστικά κέντρα. 
Αργότερα, μέ την ίδρυση των μεσογειακών μακεδονικών αποικιών, ή άστι- 
κοποίηση έπεκτάθηκε καί στη θρακική ένδοχώρα ώς την όροσειρά του Αίμου. 
Τδ φαινόμενο όμως τής άστικοποίησης γενικεύτηκε καί πήρε ιδιαίτερα μεγά
λες διαστάσεις στη ρωμαϊκή εποχή, χάρη στην επαρχιακή πολιτική τών 
Ρωμαίων αύτοκρατόρων καί κυρίως του Τραϊανού καί Άδριανου.

Γιά τδν έλληνισμδ της Θράκης ήταν εύτύχημα πού οί Ρωμαίοι, μέσα 
στά πλαίσια της άστικοποίησης, δέν άπέβλεψαν έδώ σ* ένα εκτεταμένο ρωμαϊ- 
κδ άποικισμό. Γιατί τότε θά γέμιζε όλη ή περιοχή μέ εστίες έκρωμαϊσμου, 
πού θά δυσκόλευαν καί θά έπιβράδυναν τδ έργο του έξελληνισμου. *Έτσι; 
σέ δλόκληρο τδ έδαφος τής άρχαίας Θράκης — δηλαδή στις δυδ ρωμαϊκές 
έπαρχίες της Θράκης καί Κάτω Μοισίας, καθώς καί στή Μακεδόνων Α ' 
μερίδα — Ιδρύθηκαν άπδ τούς Ρωμαίους τρεις μόνο άποικίες (Philippi, Apri 
καί Deultum)1 κι ένα municipium (Coela - Flaviopolis)2. Κι άπδ αύτές 
μάλιστα οί δυδ τελευταίες είχαν δευτερεύουσα σημασία καί βρίσκονταν στήν 
παραλιακή ζώνη καί σέ περιοχές ήδη έξελληνισμένες. ’Ακόμη καί στήν πα
ραδουνάβια ζώνη, οπού τδ ρωμαϊκδ καί έκρωμαϊσμένο στοιχείο ήταν ισχυρό
τερο, έπτά μόνο άπδ τούς vicos canaborum έξελίχτηκαν σέ άστικά κέντρα 
μέ ρωμαϊκδ πολίτευμα. Πρόκειται γιά τή Ratiaria καί την Oescus, πού είχαν 
πάρει τδ δίκαιο τών ρωμαϊκών άποικιών (jus coloniarum) καί τούς vicos 
Montana, Durostorum, Troesmis, Tropaeum Traiani καί Novae, πού είχαν

1. Βλ. D. Kalapothakcs, De Thracia Provincia Romana, Lipsiae 1893, 28 καί 
33-34. Detschew, TSp, 20, 122-123. P. Collart, Philippes, 223 κέ. B . Gerov, 
ROmische Blirgerrechtsverleihung und Kolonisation in Thrakien vor Trajan, SC  
3(1961 )112-113. W. Eck, Die claudische Kolonie Apri in Thrakien, ZPE  16(1976)295 
κέ.

2. Βλ. L. Robert, Hellenica 2(1948)35 κέ.
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γίνει municipia*. Μετά τήν Ε λλάδα, ή Θράκη ήτχν ή  μόνη περιοχή στό 
εύρωπαϊκό έδαφος τοϋ ρωμαϊκού κράτους πού είχε  τα λιγότερα άστικά κέντρα 
ρωμαϊκού τύπου*.

’Αντίθετα, μέσα στα πλαίσια της επαρχιακής πολιτικής των Ρωμαίων 
αύτοκρατόρων καί κυρίως τού Τραϊανού και Ά δριχνσΰ, άρκετά φυλετικά κέν
τρα τής Θράκης, έφτασαν, μέ τη δημογραφικη τους ένίσχυση. στό έπίπεδο 
άληθινων πόλεων. Τά νέα αύτά άστικά κέντρα, πού Ιδρύθηκαν άπό τούς Ρω
μαίους αύτοκράτορες σύμφωνα με τύ πρότυπο των έλληνικών πόλεων, είχαν 
έλληνικό πολίτευμα καί έλληνικό ή έξελληνισμένο πληθυσμό*. Τέτοια κέν
τρα έλληνικού τύπου ήτα/ ή Άδριανούπσλη, Μαρκιανούπολη, Χικόπολη τού 
"Ιατρού καί Νικόπολη τού Νέστου. ΠαυταλΙχ, Π ίζος, Πλωτινόπο).η, Σαρδικη 
καί Τραϊανούπολη. "Αν καί δέν υπάρχουν ειδήσεις σχετικά με τήν Ιδρυση 
των πόλεων αύτών, άπό τη γεωγραφική τους όμως Θέση φαίνεται ότι αυτές 
είχαν άπορροφήσει μεγάλο μέρος άπό τό θρακικό πληθυσμό των γειτονικών 
αγροτικών οικισμών. "Ετσι διευκολύνθηκε καί έπιταχύνθηκε τό έργο τού 
έξελληνισμού, έφόσον μέσα στά άστικά κέντρα ό έξελληνισμός ήταν πολύ 1 2 3

1. Βλ. Β. Gerov, Roman iim At meidu Dunava i Ralkana ot Hadrian do 
Konstantin Veliki, £ast I, GSU-FP 47(1950/52)17-30. R. Vulpe, Le nombre dea 
colonies et des municipes do la Mesie Inftrieur, AAP-SNPh, Sofia 1963, 147-156- 
τοΰ Idtov, Colonies el municipes de la Mtsie Inftrieure, Stadia  Tkracologica, 289- 
314.

2. Τό γεγονός «ύτό δείχνει, νομίζω, καλύτερα άπό καθετί άλλο τήν πρόοδο πού είχε 
κάνει 6 έξελληνισμός άκόμη καί στήν περιοχή τής Κάτω Μοισίαε.— Γιά τό μικρό άριβ- 
μό των ρωμαϊκών άσπκών κέντρων στήν Κάτω Motoix τήν (δια έξήγηση δίνει καί ό 
R. Vxdpe, Le nombre des colonies, i .s , ,  152: «On ne doit pas oubiier qve la plupart 
des territoires qui en dtpendaient (de Mtsie Inftrieure) araient subi la forte ράηό- 
tration de I’hettenisme avant d’etre inclus dansl'Empire romain... Ces territoires 
(du Bas-Danube) repr&entaient la premitre tone atteinte par I'activitt tconnmi- 
que des citts grecques dn Pont gauche et par le raronnement de leur civilisation. 
D’autre part, ils furent depuis le dtbul du V· sitde av. n. tre presque constamment 
englobts entre les limites de I'ttat helltnisant de la Thrace... ainsi, quand les Ro- 
mains fircnt leur apparition... les regions du Bas-Danube constituaient un domaine 
de 1‘helltnisme par excellence...»· τοϋ ίδιοι·. Colonies et municipes, ό.π., 300: «...Ils 
(les territoires entre le Bas-Danube et la chalne des Balkans) ttaient ttroitement 
H6s & la Thrace balkanique, qui. imbue dtpuis longtemps d'inflncnre* grecques, 
avait fini par devenir elle-mtme un foyer actif de I'helltnisme......

3. *H Ιδρυση πόλεων έλληνικοϋ τύπου πρέπει νά άποδοθεΐ ίχι τόσο στή φιλελληνική 
πολιτική τοϋ Τραϊανού καί Άδριανοΰ όσο στήν έπαρχιακή πολιτική γενικά των Ρωμαίων 
αύτοκρατόρων πού άπέφευγχν νά θίγουν τίς τοπικές παραδόσεις. "Ετσι, στήν περίπτωση 
τής Θράκης οί Ρωμαίοι προσαρ μόστηκαν στίς έλληνιχές παραδόσεις πού ήταν έπιχρατέ- 
στερες, βλ. R. Vulpe, Colonies et municipes, β.π., 307.
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πιό εύκολος καί γρήγορος. Σχετικά μέ τήν άπορρόφηση θρακικου πληθυσμού 
στίς πόλεις αυτές ένδεικτική είναι ή περίπτωση τής Άδριανούπολης, πού 
Ιδρύθηκε στ)) θέση της θρακικής πόλης Ούσκουδάμας1. Πολύ χαρακτηρι
στική εΐναι έπίσης ή περίπτωση του έμπορίου της Πίζου, για τύ όποιο 
υπάρχουν άμεσες ειδήσεις άπό τήν Ιδρυτική έπιγραφή του (212 μ .Χ .). Στό 
συνοικισμό του πήραν μέρος οΐ κάτοικοι πολλών γειτονικών θρακικών κωμών3, 
όπως τών Βαζοπαοων, Γελουπαρων, Κονρπισον, Κρασαλοπαρων, Σκεδαβρίης, 
Στρατοπαρων κ.ά.

’Ακόμη, ό Τραϊανός κι ό Άδριανός αύξησαν τόν πληθυσμό κι ένίσχυσαν 
τήν άμυνα πολλών άπό τΙς παλιότερες έλληνικές πόλεις, οί όποιες γνώρισαν 
στήν έποχή τους μεγάλη άκμή. ’Ισχυρές ένδείξεις γιά τις ευεργεσίες, πού δέχ
τηκαν άπό τούς αύτοκράτορες αύτούς, άποτελοΰν ή μετονομασία τής Βερόης 
σέ Augusta Traiana καί ό τίτλος Ulpia πού έφεραν άρκετέςάπό τΙς πό
λεις αύτές, όπως ή Φιλιππούπολη3, Άγχίαλος1 2 3 4 *, Βιζύη6 καί Τόπειρος·.

1. D. Kalapothakce, Thracia, 35.
2. IGB, ΙΙΙβι άρ. 1690: «’Αγαθή τύχη./'Τπέρ τής τών μεγίστων καί θειοτάτων 

αύτοκρα/τόρων... έκτίσθη κατά δωρεάν τών κυρίων ένπόριον Πίζος έπΐ / ύπάτων ... καί 
μετφκησαν είς αύτό/o t ύποτεταγμένοί'/ κιύμης Σκεδαβρίης*/ (Β)υζης Μουκατραλεος /
Δολης Μο(υ)κατρα(λεος) / . . . .  κλπ..... /κώμης Στρατοπαρων* / Αυλουπορις Αυλουπορεος
κλπ.». Πρβ. καί τούς στίχους 50 κέ. (θ), όπου άναφέρονται διάφορα κίνητρα γ ι’ αύτούς 
πού θά ήθελαν νά μετοικήσουν στό έμπόριο.

3. Στήν έποχή τών Φλαβίων ή Φιλιππούπολη, φαίνεται ότι έλαβε πολλά προνόμια. 
Γι' αυτό έφερε καί την προσωνυμία «Φλαβία Φιλιππούπολις» καί άργότερα, έξαιτίας τών 
ευεργεσιών του TpaCavoO, «Ulpia Philίppopolis». Πρός τιμή πάλι του ΆδριανοΟ, πού 
κι αύτός είχε εύεργετήσει τήν πόλη, οί κάτοικοί της έδωσαν τό όνομά του σέ μιά φυλή 
(ή τών *A6qtavio)V ή Άδριανίς). Αλλά καί οί κατοπινοί αύτοκράτορες είχαν ευεργετήσει 
μέ ποικίλους τρόπους τήν πόλη. ’Έτσι, ό Καρακάλλας καθιέρωσε τούς άγώνες Αλεξάνδρεια» 
Ό  Φίλιππος πάλι ό "Αραψ διέταξε, νά έπισκευαστοΟν τά τείχη της κι έτσι μπόρεσε ή 
πόλη, λίγο άργότερα, νά άντισταθεϊ μέ έπιτυχία έναντίον τών Γότθων.

4. Βλ. CBMThrace, 83-86.
δ. Βλ. CBMThrace, 89-91.
6. Βλ. CBMThrace, 175-176.
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Δ' ΟΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

1. 'Εποικισμοί Έλλήννη· καί έξοΜφίσμένων κατοίκων τής *Ανατολής

*Η μεγάλη Ανάπτυξη τής άστ.κής ζωής στη Θράκη, κατά τη ρωμαϊκή 
έποχή, δέν όφειλόταν μόνο στήν ίδρυση νέων πόλεων ή τήν ένίσχυση των 
παλιών άπό τούς Ρωμαίους. ’Αλλά τήν Ανάπτυξη αύτή ευνόησε κυρίως ή 
νέα δημογ,οαφική κατάσταση πού δημιουργήθηκε. μέ τή μετανάστευση έδώ 
πολλών κατοίκων των Ανατολικών έπαρχιών τοΰ ρωμαϊκού κράτους (στό 
2ο και κυρίως στόν 3ο μ .Χ . αί. )*. Τή μετανάστευση πάλι τήν προκάλεσαν 
οίκονομικοΐ λόγοι: ή οικονομική άνθιση της Θράκης* — μετά τη ρωμαϊκή 
κατάχτηση κυρίως τής Δακίας — καί ή κοινωνικοοικονομική κρίση σέ όρι- 
σμένες Ανατολικές έπαρχίες τοΰ ρωμαϊκού κράτους*. 01 έποικοι τής Α ν α 
τολής έγκαταστάθηκχν στή Θράκη είτε ώς Απόμαχοι των ρωμαϊκών λεγεώνων 
τοΰ Δούναβη είτε ώς έμποροι, έπαγγελματίες καί γαιοκτήμονες. Έ ςαιτίας 
μάλιστα τοΰ μεγάλου αριθμού τους, ίδρυσαν Αξιόλογες παροικίες σέ πολλές 
πόλεις τής Θράκης καί κυρίως στις μεσογειακές πόλεις τής Κάτω Μοισίας. 
πού είχαν μείνει έξω Από τή σφαίρα τής Αποικιακής δραστηριότητας των 
Ελλήνω ν. Έ τσ ι, είναι φανερό ότι οί έποικισμοί αυτοί συμπλήρωσαν τή διείσ
δυση τοΰ έλληνισμοΰ καί τήν έπέκτασή του ώς τα πιό Απομακρυσμένα σημεία 
τής Θράκης καί Ιδίως τής Κάτω Μοισίας.

Οί έποικοι (έλεύθεροι, δούλοι κι Απελεύθεροι) προέρχονταν Από τόν έλ- 
ληνικύ καί έξελληνισμένο πληθυσμό των πόλεων τής Α νατολής. Στή Θράκη 
είχαν διεισδύσει κυρίως Από τό μεγάλο διαγώνιο δρόμο Singidunum -  B ysan - 
tiu m . καθώς κι Από τό λιμάνι τής ’Οδησσού, πού λειτούργησε σαν πραγματική * 2 3

1 Βλ. G. Mihailov, Population ct onomastique d'Asie Mineurc cn Thrace, 
Pulpudeva 2(1976)68 xi. M. Tafeva-Hitova, Roljata na preselnicile ol Mala Asija, 
Sirija i Egipet v ikonomi£eskija i kultumija iivot na lapadnopontijskite gradove 
prez I-III v., I Is M l’or na 8(1972)17-42· τής ΐόιας. Population et onomastique d’Asie 
Mineure en M£sie Infirieur, Pulpudeva 2(1976)81 xi.

2. Σχετικά βλ. E. Gren, Kleinasien und der Oslbalkan in der wirtschaftli- 
chen Enlwicklung der rOmischen Kaiserzeit, Uppsala 1941,23 κέ.— Σύμφωνα pi τόν 
E. Gren, ή οικονομική άνθιση τής Θράκης καί τής Κάτ» Μοισίας στά ύστερορωμαΐκά χρό
νια όφειλόταν κυρίως στό έμπόριο με τή Μ. 'Ασία. Σπουδαίο όμως ρόλο είχε παίξει καί ό 
ρωμαϊκός στρατός πού στρατοπέδευε κατά μήκος τοΰ Δούναβη (Ε. Gren, ό.π., 85, 89 x i.).

3. Σχετικά βλ. Β. Gerov, Romani u n it mezdu Dunava i Balkana ot Iladrian 
do Konstantino Veliki, east II, G S V - F F  48(1952'53)340-342. Επίσης βλ. καί Γ. 
Velkov et M. Taieva-Hitova, Elements orientaux midi terra niens an Thrace et Me- 
sie, BA1ESEE 11(1973), 1/2, 96-100.
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ττύλη για την είσοδό τους στην περιοχή τουλάχιστον τής Κάτω Μοισίας. 
*Η παρουσία τους σε διάφορες πόλεις τής Θράκης μαρτυρειται τόσο άπό τά 
επιγραφικά όσο και τά άρχαιολογικά δεδομένα. ’Έτσι, μέ βάση τά στοιχεία 
αυτά, διαπιστο')νει κανείς τέτοιες εγκαταστάσεις έποίκων σε μεγάλα άστικά 
κέντρα των άνατολικών Ορακικών παραλίων, όπως στήν Ά γχίαλο1, Ά πολ- 
λο>νία2, Άγαθόπολη3, Βιζώνη4, Διονυσόπολη5 *, Μεσημβρία®, Τίριζιν7 8 9, ’Ο
δησσό®, Ίστρία®, Τόμιν10 καί Κάλλατιν11. ’Αλλά παρόμοιες εγκαταστάσεις 
εντοπίζονται έπίσης σε πόλεις καί πολίσματα των κοιλάδων του 'Έβρου, 
Στρυμόνα καί Δούναβη12, καθώς καί τής ΝΑ Θράκης, όπως στη Ratiaria13, 
Oescus14 15 16, Novae14, Sexaginta Prista1®, Durostorum17 18 19, Troesmis1®, 
Νικόπολη του *Ίστρουι®, Μαρκιανούπολη20, στις κώμες Montana21 καί

1. JGB, I*, ;i;:t 385.
2. JGB, I-, 401, 415.
3. JGB, I*, 475.
4. JGB, 12, 8 bis.
5. /GJS, 12, 14, 22 bis (=  18), 31, 27 bis. AA, 1901, 158α, άρ. IV, 7.
0. /GZ?, I2, 317, 334 novies, 340.
7. JGB, I2, 12 bis.
8. JGB, I2, 46-47, 47 bis, 50, 51-51 bis, 95, 107-107 bis, 108-109, 110 bis, 113r 

Π5-116, 127, 133, 140 bis, 144 bis, 148, 150, 159,166, 174-174 bis, 175-176-bis, 176 
ler., 177-177 ter., 178 bis, 179 bis, 183, 185-185 bis, 187-187 bis, 188, 190,191, 
200, 205r 206 bis, 211, 227, 253-254, 256, 276, 286.

9. V. Velkov · M. Taieva, 6.π., 69-70.
10. "Ο.π., 70.
11. Ό λ .. 71-72.
12. "Ως τήν έποχή του Άδριανού, πού είχε καθιερωθεί ή στρατολογία των ντόπιων 

στις ρωμαϊκές λεγεώνες, οΐ περισσότεροι Άνατολίτες, τουλάχιστον στούς παραδουνάβιους 
οικισμούς, ήταν άπόμαχοι λεγεωνάριοι, άπό τούς όποίους άρκετοί μάλιστα ήταν ήδη έκ- 
ρωμαϊσμένοι. Σχεδόν όλοι οί άπόμαχοι άνατολικής προέλευσης προτιμούσαν ως τόπο έγκα- 
τάστασης τήν κάτω Μοισία, βλ. V. Velkov - Μ. Tate να, δ.π., 94). Μετά τόν Άδρια- 
νό, συναντούμε τό μεγαλύτερο άριθμό άπό Έλληνες ή έζελληνισμένους έποίκους.

13. Β. Gcrov, Romanizm&t II, 345. V. Velkov-Μ . Taieva, δ.π., 76-77.
14. Β . Gerov, δ.π., 345. V . Velkov - Μ. Ταδβνα, δ.π., 77-78.
15. JGB, II, 741. V, Velkov - Λ/. Taieva, δ.π., 79.
16. Β . Gerov, δ.π., 345. V. Velkov - Λί. Taieva, δ.π., 80.
17. V. Velkov - Λ/. Taieva, δ.π., 80.
18. Κ. ΓεΜοο - .17. Taieva, δ.π., 81.
19. Ε. Kalinka. Antike Denkm&ler in Bulgarien, Wien 1906, άρ. 311. JGB, 

II, 687. V. Velkov - M. Taieva, δ.π., 81-83.
20. 7GB, II, 802, 823, 853. V . Γα<5ε(;α, δ.π., 83-84.
21. is. Kalinka δ.π., άρ. 186. F. Poland, Oeschichte des griechischen Vereins- 

wesens, Leipzig 1909, 133.
f
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T rullensium 1 2 3, σέ κώμες άγνώστου όνόματος κοντά στους σημερινούς οίκισ- 
μούς R azgrad5 6, K u tlovica (F erdinandovo)* καί T olbu hin4, βτή Σαρκική*, 
Παυταλία·, Φιλιππούπολη7 8 9 10, A ugu sta T raiana·, Πέρινθο·, ’Αδριανούπολη1 ·, 
Φιλίππους11 12 13, στήν άρχαία πόλη κοντά στό σημερινό S an d ask iu , στό m ansio  
C illae1* καί στό σημερινό M alko TArnovo14 15 16.

Σύμφωνα μέ τις στατιστικές των V . V elk ov  - Μ . Tafceva, τό 84%  πε
ρίπου των έποίκων προέρχονταν άπό τη Μ. 'Ασία καί κυρίως άπό τή Βιθυνία 
καί τόν Πόντο (Νικομήδεια, Νίκαια, Ή ράκ>εια, Ά μ α σ τρ ιν), τό 13%  περίπου 
άπό τή Συρία καίτό 2%  άπό τ ή Β  ’Αφρική ('Αλεξάνδρεια καί Καρχηδόνα)1*. 
ΟΙ περισσότεροι έποικοι είχαν έγκατα σταθεί στήν Κάτω Μοισία, όπου ό 
άριθμός τους είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερος άπό έκεΐνον τω ν έποίκων της 
υπόλοιπης Θράκης1*. "Αν καί δέν υπάρχουν στοιχεία γιά  τό συνολικό άρι- 
θμό των έποίκων της Θράκης, φαίνεται όμως 6τι αυτός ήταν σημαντικός. 
Σ τις πόλεις μάλιστα της Κάτω Μοισίας άποτελοΰσαν τό μεγαλύτερο μέρος 
του πληθυσμού. Ε π ίσ η ς, μέσα στήν άστική κοινωνία κατείχαν υψηλές θέσεις, 
γιατί σύντομα κατάφεραν νά πάρουν στα χέρια τους τούς πιό σπουδαίους το
μείς της οικονομικής ζωής. "Ετσι, στις πόλεις τής Κάτω Μοισίας οι Ιδιοι 
ή άπόγονοί τους άποτελοΰσαν — Ιδιαίτερα στήν έποχή των Ά ντω νίνω ν καί 
Σββήρων — τήν πλειοψηφία τής τοπικής άριστοκρατίας17.

2. 'Ελάττωση τον θραχιχοϋ πλη&νσμσΰ

Τό έργο του έξελληνισμοϋ διευκολύνθηκε Ιδιαίτερα μέ τή συνεχή έλάτ-

1. IGB, II, 503.
2. Β. Gerov, δ.π., 345.
3. Ε. Kaiinka, δ.κ., άφ. 186.
6. IGB, Π, 867.
5. IGB, IV, 1910,1912,1922, 1956, 1958, 1965, 1988. V. Velkov-Μ . Taieva, 

δ.π., 86-87.
6. IGB, IV, 2054, 2192, 2214, 2332. V. Velkov - At. Taieva, 87-88.
7. IGB, ΙΠ„ 884, 1022, 1111, 1315, 1320, 1358,1410, 1420, 1433, 1452, 1506, 

1517, 1521. V. V e lko v-Μ . Taieva, 88-89.
8. IGB, IUt, 1556, 1557, 1558. V. Velkov-A t. Taieva, δ.π., 89.
9. V. Velkov.-At. Taieva, «.π., 90.
10. Ό λ ,  90.
11. Δ. Σαμοάοη, 'Ιστορική γεωγραφία, 86.
12. IGB, IV, 2286.
13. IGB, III*, 1517.
14. V. Velkov -  Μ. Taieva, 6.π., 89.
15. *0.π., 93-94.
16. Ό λ , 94.
17. Β. Gerov, 6.«., 846.
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-οχτη τού θρακικού πληθυσμού, πού όφειλόταν στις άποδημίες των Θρακών 
ώς μισθοφόρων καί στρατιωτικών έποίκων και κυρίως στο δουλεμπόριο. Μέ 
τους δύο αυτούς τρόπους ή Θράκη έχασε μεγάλο μέρος άπό το πιο ζωτικό 
και δυναμικό πληθυσμιακό της στοιχείο, πού προερχόταν άπό τις κατώτερες 
κοινωνικές τάξεις της ύπαίθρου καί το όποιο, σέ σύγκριση μέ τον άστικό 
πληθυσμό, προέβαλλε οπιυσδήποτε μεγαλύτερη άντίσταση στον έξελληνισμό.

Οί στρατολογίες Θρακών, είτε ώς μισθοφόρων είτε ώς συμμάχων καί 
κληρούχων, ήταν πολύ συχνές κατά την έλληνιστική έποχή. ’Από τά ελληνι
στικά βασίλεια, πού δέχτηκαν τούς περισσότερους Θράκες κληρούχους (στρα
τιώτες και γεωργούς), ήταν ή Μακεδονία, ή Συρία καί προπάντων ή Α ίγυ
πτος1. Σε εύρεία κλίμακα γινόταν έπίσης, άπό την κλασική άκόμη έποχή, 
τό δουλεμπόριο. Έξαιτίας του χιλιάδες Θράκες δούλοι έγκαταστάθηκαν σέ 
ελληνικές πόλεις καί κυρίως στην ’Αθήνα1 2.

Δυστυχώς δέν υπάρχουν άριθμητικά δεδομένα για την έκταση της δη- 
μογοαφικής αύτης άποδυνάμωσης της Θράκης άπό τό ντόπιο πληθυσμιακό 
της στοιχείο. 'Ωστόσο είναι πολύ πιθανό οτι οί Θράκες δούλος τουλάχιστον 
στην Αθήνα, άποτελουσαν (στόν 5ο καί 4ο π.Χ. αιώνα) την πλειοψηφία μέσα 
στό σύνολο τών δούλων άπό όλες τις έθνικότητες3. Αύτό φαίνεται άπό τη 
συχνότερη μνεία τους τόσο στις φιλολογικές πηγές 8σο καί στις άθηναίκές

1. Γιά περισσότερες λεπτομέρειες βλ. F. Heichelhcim, Dio ausw&rtige Bev6- 
lkerung im Ptolem&erreich, Klio 18(1925)74 καί 84, πού ol στατιστικές του δείχνουν 
ότι οί Θράκες άποτελουσαν μέσα στόν ξένο πληθυσμό της Αίγυπτου την τρίτη πολυπλη
θέστερη έθνική όμάδα. Έπίσης βλ. Μ. Launey, Recherches sur les armies hell6nisti- 
(jues, Paris 1949, 368-394. A. Fol, Demografska i socialna struktura na Drevna 
Trakija prez I hil. pr. n. e., Sofija 1970, 73-78* του Ιδιου, Observations pr^liminaires 
sur la diaspora thraco en Asio Mineure dans l'antiquit£, EB  2(1971 )56-72. A. Fol- 
V, Velkov, Los Thraces en figypte gr6co-romaine, Sofia 1977. H.-G. Pflaum, Pan- 
noniens et Thraces en Airique du Nord Romaine k l'6poque du Haut-Empire, Pulpu- 
deva 2(1976)53-67. Πρβ. B. Bar-Kochva, The Seleucid Army. Organization and 
Tactics in the great Campaigns, Cambridge 1976, 50. E. Goloubisova, La com- 
munaut6 thrace en Asie Mineure, Akte des Hi. IThk.

2. Σχετικά μέ τούς Θράκες δούλους στ)]ν Ελλάδα βλ. Ρ. Oliva, Po6atky oto- 
kdfvske v$*roby v antickdm Recku, Cecoslov. 6asU hist., 1954, 78-92. V. Velkov, 
Frakijcii-rabii v antiinih greCeskih polisah (VI-II v. do n.e.), VD l 1976, kn. 4* 
τοΰ ίδιου, Robstvoto v Trakija i Misija prez anti6nostta, Sofija 1967, 26-41.

3. Σύμφωνα μέ τόν ΆΟήναιο (VI, 272-273α), κατά τήν άπογραφή τής 'Αθήνας 
πού έκανε ό Δημήτριος ό Φαληρεύς, ol δούλοι άνέρχονταν σέ 400 χιλιάδες. Γιά τό πρόβλη
μα αύτό βλ. IK. Westerman, Athenaeus and the Slaves of Athens, HSPh  Supp. vol. 
1941, 451-470. Πρβ. καί M. Finley, Was Greek Civilization based on Slave Labour? 
JCGBS  1958, 153.
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έπιγραφές*. ’Εξάλλου γιά  τό ότι ot Θράκες, μαζί μέ τούς Κάρες, άποτελοΰ- 
σαν την πλειοψηφία των δούλων της ’Αθήνας πολύ ένδεικτικό είναι, όπως 
παρατηρεί 6 V . V elkov*, τό γεγονός ότι οί άρχαΐοι συνήθως μέ τά  έθνικά 
αύτά όνόματα δήλωναν γενικά όλους τούς δούλους άνεζάρτητα άπό τήν έθνι- 
κότητά τους*.

Ή  δημογραφιχή άφαίμαξη της Θράκης πήρε άριθμητικά μεγάλες δια
στάσεις, κατά τη ρωμαϊκή Ιδίως έποχή, μέ τις συνεχείς στρατολογίες των 
Θρακών καί τό δουλεμπόριο, πού δέν έπχψε να άσκεΐται σέ εύρεία κλίμακα*. 
Αύτό τουλάχιστον προκύπτει άπό τή σχετική προσωπογραφική έρευνα. "Έτσι, 
ώς τώρα είναι γνωστός ένας σημαντικός άριθμός άπό 1157 Θράκες, πού είχαν 
έγκατασταθεΐ στην ’Ιταλία, στις δυτικές έπχρχίες του ρωμαϊκού κράτους καί 
στήν ’Αφρική ώς στρατιωτικοί άπύμαχοι, δούλοι ή άπελεύθεροι*. Ά π ό  μια 
στατιστική έρευνα πού κάναμε διαπιστώσαμε ότι άπό τούς 1157 Θράκες οί 
783 (δηλ. τό 67,6% ) είχαν έγκατασταθεΐ στή Ρώ μη, οί 195 (δηλ. τό16,8% ) 
στήν ύπόλοιπη Ιτα λία , οί 21 (δηλ. τό 1,8% ) στή Μ. Βρετανία, οι 57 (δηλ. 
τό 4,9% ) στις γερμανικές έπαρχίες, οί 23 (δηλ. τό 1,9% ) στις γαλατικές έπχρ
χίες, οί 14 (δηλ. τό 1,2% ) στις ισπανικές έπαρχίες καί οί 64 (δηλ. τό 5,5% ) 
στις έπαρχίες της ’Αφρικής. Γενικά, όπως παρατηρεί κανείς, τό 84,4%  τής 
θρακικής «διασπορας» είχε έγκατασταθεΐ στήν 'Ιταλία καί μόνο 15,6%  στις 
υπόλοιπες έπαρχίες τοϋ ρωμαϊκού κράτους. Τέλος, άπό τις χρονολογικές έν- 1

1. Βλ. V. Velkov, Robstvoto, 33 κέ. Σύμφωνα μέ τούς υπολογισμοί* τοϋ S. Lauf- 
fer. Die Bergwerkssklaven von Laureion, 123-140, μέ βάση τΙς έπιτύμβιες έπεγραφλς 
πού βρέθηκαν στήν περιοχή τοΰ Λαυρίου, οΐ περισσότεροι άπό τούς τριάντα χιλιάδες πε
ρίπου δούλους, πού δούλευαν στά μεταλλεία, προέρχονταν άπό τή Θράκη καί τήν Παφλα- 
γονία, δηλαδή άπό χώρες πού είχαν παράδοση στή μεταλλουργία.

2. V. Velkov, δ.π., 34.
3. Σχολ. στόν Άριστοφ. Άχαρν. 273: «...τήν Στρυμοδώρου Θρφτταν ήτοι κοινώς 

δούλην ή ούτως καλού μένην τήν έκ Θράκης . Σχολ.  στόν Πλατ. Λαχ. 187 Β: «...έν τφ 
Kept άντί τοΰ έν τφ δούλο» καί γάρ οί παλαιοί τών ’Ελλήνων άπό Καρών καί θρφχών τούς 
δούλους έποιοϋντο, ένθεν τούς δούλους Κάρας ώνόμαζον καί Θράκας, καί τάς δούλας Θργτ* 
τας καί Καε(ρας».

4. Πρβ. Tacit. Ann. XII, 17. Sen. Ερ. 80, 9. Mart. VII. 80. Juven. Sat. ΠΙ, 
9, 142 κέ. Επίσης πρβ. Ε. Gren, Kleinasien, 84. Μ. L. Gordon, The Nationality of 
Slaves under the early Roman Empire, JAS 14(1924)93 κέ. V. Velkov, δ.π., 42-63* 
τοΰ Ιδιου, Die Sklaverei in NordBulgarien in der rOmischen Kaiserzeit, AAP-SHPk 
1963, 33 κέ. J. Kolento, L’afflux d’esclaves thraces en Italie au ilM ·' s. av. n. 6., 
A kte dee III. IThk. J. Koloss oivskaj a, Die Thraker im rOmischen P&nnonien, Akte 
dee III. IThK.

5. Βλ. τά δνδματά τους συγκεντρωμένα στοΟ A. Pol, Les Thraces dans l’Empire 
romain d’Occident (I-ΠΙ), 2e partie: Documentation dpigraphique, GSU-FF 62 
(1960), 3, 197-273.
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δείξεις τών έπιγραφών προκύπτει δτι οί περισσότεροι Θράκες έγκαταστάθη- 
καν στις περιοχές αύτές στό 2ο καί 3ο μ.Χ. αίώνα καί ιδιαίτερα στην επο
χή των Σεβήρων.

’Ιδιαίτερο ένδιαφέρον θά είχε ή έξακρίβωση των περιοχών της Θράκης, 
άπό τις όποιες προέρχονταν οι Θράκες αύτοί. Δυστυχώς δμως, μόνο για 
τούς 480 άπδ αύτούς είναι γνωστός ό τόπος καταγωγής τους. Οί υπόλοιποι 
άναφέρονται γενικά ώς Θράκες ή χωρίς καμιά τοπογραφική καί έθνική ένδειξη. 
Πάντως, άπό τούς 480 Θράκες οί 100 περίπου (δηλ. τό 20%) προέρχονται 
από τήν περιοχή μεταξύ Αίμου καί Δούναβη. Συγκεκριμένα οί μισοί περίπου 
άπό αύτούς άναφέρονται μέ τό έθνικδ Mesius καί για τούς άλλους δηλώνεται 
ώς τόπος καταγωγής τους κάποια πόλη της Κάτω Μοισίας (Μαρκιανούπολη, 
Νικόπολη "Ιστρου, Viminacium, Oescus καί Ratiaria). Οί υπόλοιποι 380 
περίπου Θράκες (δηλ. τό 80%) προέρχονται άπό τήν περιοχή μεταξύ Αίμου 
καί Αιγαίου. Αναλυτικότερα, οί 130 περίπου (33%) άπό αύτούς άναφέρονται 
μέ τό έθνικό Bessus. ΟΙ υπόλοιποι, σύμφωνα μέ τά στοιχεία τών επιγραφών, 
κατάγονταν άπό τήν Άγχίαλο (5%), τή Βερόη - Augusta Traiana (4,2%), 
τήν Άδριανούπολη (2,6%), τήν Ηράκλεια τή Σιντική (2% ), τήν Παυταλία 
(5,5%), τό Apri (2%), τούς Φιλίππους (4,2%), τή Φιλιππούπολη (13%), 
τήν Τραϊανούπολη (3%), τή Σαρδική (13%), καί σέ πολύ μικρό ποσοστό 
(1%) άπό άλλες πόλεις (Βιζύη, Μαρώνεια, Πέρινθο, Scaptopara).

Ή  στατιστική αύτή έ'ρευνα φανερώνει δτι οί περισσότεροι Θράκες κα
τάγονταν άπό τά όρεινά κυρίως μέρη τής Θράκης, δπως ήταν ή περιοχή της 
Ροδόπης καί τό υψίπεδο της Σαρδικής. ’Αλλά καί οί περισσότεροι άπό τούς 
υπόλοιπους Θράκες προέρχονταν πιθανώς άπό άγροτικές περιοχές, μόλο πού 
στις έπιγραφές τους δηλώνεται ώς τόπος καταγωγής τους κάποιο άστικό 
κέντρο1. Κι αύτό, γιατί έχω τή γνώμη δτι στην άναγραφή του τόπου κατα
γωγής τους προτιμήθηκε γενικά τό δνομα του άστικοΰ κέντρου, στό όποιο 
υπαγόταν ή κώμη τους, δπως έγινε μέ πολλούς Θράκες πού μνημονεύονται 
γενικά μέ τό φυλετικό τους δνομα Bessus, χωρίς νά δηλώνεται ή κώμη κα
ταγωγής τους. *Η προέλευσή τους έξάλλου άπό τον ‘άγροτικό πληθυσμό φαί
νεται κι άπό τις περιπτώσεις τών Θρακών πού κατάγονταν άπό τή Φιλιππού- 
πολη, γιά τούς όποιους οί έπιγραφές είναι πιό σαφείς. Έ τσ ι, παρατηρεί 
κανείς δτι άπό τούς Φιλιππουπολίτες μόνο τό 20% προέρχονταν μέσα άπό 
τήν πόλη, ένώ τό υπόλοιπο 80% άπό διάφορες κώμες της περιοχής της. Μέ

1. Πρβ. Β . Gcrov, ProuCvanija v&rhu zapadnotrakijskite zemi prez rimsko vre- 
me, Cast III, Sofija 1969, 221, ό όποιος, σχετικά μέ τούς Θράκες πού στραπολογούνταν 
άπό τή Σαρδική, ύποστηρίζει ότι οΐ περισσότεροι προέρχονταν άπό τήν άγροτική περιο
χή



βάση λοιπόν αυτή τή διαπίστωση, κ«θώς χαί τδ γεγονός δ η  τδ έργο τοΰ 
έξελληνισμοϋ στην ύπαιθρο ήτχν πολύ πιδ δΰσχολο άπδ δ ,τι στά ά σ π χά  χέν- 
τρα, γίνονται εύκολα Αντιληπτοί οΐ λόγοι, γιά  τούς όποιους ή  μετανάστευση 
αυτή των Θρακών είχε βοηθήσει σημαντικά στδν έξελληνισμό της θράχης. 
’Αξιοσημείωτο μάλιστα είναι τδ δτι αυτή ή έλάττωση τού θρχχιχοϋ πλη θυσμ έ  
συμπίπτει χρονικά μέ την έποχή πού ή δημογραφικη δύναμη τοΰ έλληνισμοΰ 
της Θράκης είχε ένισχιιθεΐ μέ την άφιξη Ε λλήνω ν χ α ί έςελληνισμένω ν μετα
ναστών Από την ’Ανατολή.

Τέλος, άς σημειωθεί δ η  άρχετοί Από τους Θράκες που έγχαταστάθηχαν 
στή Ρώμη χαί τις έπχρχίες τοΰ ρωμαϊκού κράτους ήταν έξελληνισμένοι ή 
ήμιεξελληνισμένοι1. Αυτό δείχνει δ η , άπό τήν προρωμαΐχή Ακόμη έποχή, 
& θρακιχός πληθυσμός τών δρεινών χαί Αγροτικών περιοχώ ν όλόχληρης της 
Θράκης είχε Αρχίσει ήδη νά έξελληνίζεται.

1. Άπύ τήν προσωπογραφία τοΰ Λ . Ρ ·1, δ.π, Ιχουμε σταχνολογήαει τριάντα τέ
τοιες περιπτώσεις, όπου οί θράχες Ιχουν {να έλληνιχύ όνομα ή χρησιμοποιούν τήν έλληνιχή 
γλώσσα (Ό  A. Fol τούς εξελληνισμένους τούς (χη μέ έρωτηματιχό, έμφι βάλλοντας γιΑ 
τή βρβοαχή χαταγωγή τους): C. Iul. Zoilus (Λ ί, L it., ip . t ) ,  P. Aelius AUicut (ip. 
62), P. Aelius Atticos (ip. 63). F. FI. ApoUodons (ip. 227), M. Aar. M. f. FI. Dio· 
genus (ip. 234), M. Aur. M. f. Ael. AfrodiriOs (ip. 247), Pep. Alexander (ip. 249), 
Aar. Asdepiades (ip. 326), Μ. Αύρ. ’Αλέξανδρος (ip. 440), Αύρ. Διονύσιος (ip. 441), 
Αύρ. Βοΰρις (ip. 454), Αύρ. Ποΰρις (ip. 455), Aar. Parrns, Σχαπτοπαρηνύς (ip. 456), 
Timotbeas Maron(ianus) (ip. 604), ΣτρυμΑοος (ip. 633), Sex. Rufius Achileus 
(ip. 643), Ti. lalius Diogenas (ip. 661), Demetrius (ip. 725), Κοτυς Am  (ip. 732), 
Aurelia Zenodore (ip. 757), Aur. Pyrrhos (ip. 760), Ζουπόρας (ip. 774), P jrrus 
(ip. 778), Pyrrus (ip. 780), Polychronia (ip. 936), Όλυμπις ’Ολύμπιος Μέστος (ip. 
948), Aurelius Alexander (ip. 1037), M. Aur. H erada (ip. 1042), Sererus Alexan
dres (ip. 1044), Apollonia Victorina Bessula (ip. 1053). — Δυστυχώς δέν υπάρχουν 
ένδείξεις σχετιχά μέ τύν τύπο καταγωγής όλων τών παραπάνω Θρακών. Πάντως, άπύ αύ» 
τούς πού δηλώνεται 6 τόπος καταγωγής τους, ό Ινας κατάγεται άπύ τήν ' Ηράκλεια τή Σεν- 
τιχή, δύο άπύ τή Φιλιππούπολη, {νας άπό τήν Τραΐανούπολη, Ινας άπύ τήν ΟΙσχο, Ινας 
άπύ τή Σχαπτοπάρα, £νας άπύ τή Μαρώνεια (;), Ινας ·έχ χωρίης Τήοεοςκ (παραδουνά
βια περιοχή), Ινας άπύ τύν Αίμο, ίνας άπύ τήν περιοχή τοΰ Στρυμόνα — όπως ραίνεται 
άπύ τύ όνομά του (Στρυμόνιος) — χι Ινας άλλος άπύ τήν περιοχή τοΰ Νέστου (Όλυμπις 
’Ολύμπιος Μέστος). — Υποψιαζόμαστε ότι άνάμεσχ στούς Θράκες αυτούς μετανάστες 
ύπήρχαν κι άλλοι έξελληνισμάνοι ή ήμιεξελληνισμένοι, πού μέ τήν έι κατάστασή τους ό
μως στήν Ιταλία χαί τΙς έπαρχίες τοΰ ρωμαΐκηΰ κράτους άρελληνίστηκαν καί έκρωμαΐστη- 
χαν ύλότελα.



Ε' ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΧ ΕΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΩΝ 
Η ΦΙΛΕΛΛΗΧΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΘΡΑΚΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ

Αμέσως μετά τήν κρατική Οργάνωση τής όδρυσικής Θράκης (μέσα του 
5ου π.Χ. αίώνα) Αρχίζουν οί έπίσημες πολιτικές σχέσεις άνάμεσα στους Θρά
κες καί τούς Έλληνες1. Ά πδ τήν εποχή αύτή μπορεί πια νά γίνει λόγος 
για έλληνοθρακικές διακρατικές σχέσεις. Βέβαια στήν ούσία οί Όδρύσες βα
σιλείς συνέχισαν Απέναντι στους Έλληνες τήν προηγούμενη εξωτερική πολι
τική των Θρακών φυλάρχων, άλλα σέ πολύ πιύ εύρεία κλίμακα. Κι αύτδ ή
ταν έπόμενο, έφόσον οι φύλαρχοι αυτοί άποτέλεσαν τούς πρώτους αύλικούς 
συμβούλους των Όδρυσών βασιλέων. Επίσης, κατά τήν ίδια εποχή, οί πη
γές δίνουν ένδιαφέροντα στοιχεία για διπλωματικές έπαφές άνάμεσα στίς αύ- 
τόνομες θρακικές φυλές τής ΝΔ Θράκης καί τούς Έλληνες.

Θετικό στοιχείο για τήν πρόοδο του έξελληνισμου υπήρξε τό γεγονός 
ίτ ι τό νέο δδρυσικό βασίλειο, πού ή ίδρυσή του πρέπει νά είχε ώς φυσικό έ- 
πακόλουθο τήν Αφύπνιση τής «εθνικής συνείδησης» των Θρακών, δεν όργάνωσε 
μιά έκστρατεία γιά τήν έκδίωξη τών άποίκων ούτε οικονομικό Αποκλεισμό, 
γιατί οί Όδρύσες είχαν ήδη συνδεθεί μέ κοινά συμφέροντα. ’Αντίθετα μάλι
στα Ακολούθησε πολιτική Ανοχής Απέναντι στούς άποίκους καί προσέγγισης 
πρός τούς Έλληνες τής μητροπολιτικής Ελλάδας. Καί οί Έλληνες δμως, 
Από τήν πλευρά τους, δέν έπαψαν, μέσα στά πλαίσια τής έξωτερικής τους πο
λιτικής καί χάρη στά οικονομικά τους συμφέροντα, νά εντείνουν τίς προσπά- 
θειές τους γιά τήν Ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μέ τούς βασιλείς τής Θράκης. 
Εξαίρεση Αποτελούν οί Μακεδόνες, πού γενικά, ώς τήν κατάκτηση τής Θρά
κης, Ακολουθούν καθαρά έπεκτατική πολιτική καί μόνο γιά τήν έξυπηρέτηση 
τους Αναγκάζονται νά συνάψουν όρισμένες συμμαχίες μέ τούς Θράκες.

‘Η Ιστορία τού θρακικοΰ φιλελληνισμού Αρχίζει μέ τδν Τήρη Α ', ίδρυτή 
τού όδρυσικού βασιλείου. Ό  βασιλιάς αύτδς διαπνεόταν Από τέτοια φιλελ- 
ληνικά αίσθήματα, ώστε ήθελε νά τδν θεωρούν έλληνικής καταγωγής. Ό  φι
λελληνισμός του μάλιστα έπ/)ρέασε καί τήν Αρχαία ελληνική λογοτεχνία σχε
τικά μέ τό θέμα τής ταύτισής του μέ τδν Τη ρέα, μυθικό Θράκα βασιλιά τής

1. Γιά την πρωίμότερη περίοδο πρβ. τΙς φιλικές σχέσεις άνάμεσα στη θρακική φυλή 
τών Δολόγκων καί τό Μιλτιάδη: U. Kahretedt, Beitr&ge zur Geschichte des thrakischen 
Chersone·, Baden-Baden 1954, 5 κέ.



Φωκίδος1 2 3. Τήν ταύτισή του βέβαια αύτή πιθανώς νά τήν έπινόησαν οΐ ’Αθη
ναίοι στην έποχή του δ-απόχου του Σιτάλκη μέ σκοπό νά δώσουν στίς πο- 
λιηκές έλληνοθρακικές σχέσεις παραδοσιακό χαρακτήρα*. Πάντως, φαίνεται 
β η  οί ένέργειες του Τήρη άφησαν πραγματικά.. ώς την έποχή του Σιτάλκη, 
βαθιά ίχνη στήν άνάμνηση των ’Αθηναίων. "Έτσι μόνο μπορεί νά έξηγηθεΐ 
γιατί δ Σοφοκλής, παρά την έχθρότητά του πρδς τδ βασιλιά, έγραψε τδ 
δράμα του «Τηρεΰς»* καί γιατί δ Θουκυδίδης διαμαρτύρεται τδσο έντονα 
για  τήν αυθαίρετη αύτή ταύτιση των δυδ προπάππων4 5 6. Δ έ χω ρεΐ άμφιβολία 
ί π  ή σύνδεση τοϋ Τήρη μέ πρδσωπο της έλληνικής μυθολογίας είχε πολιτική 
σκοπιμότητα. Ή  άπήχηση μάλιστα πού βρήκε αύτή ή ταύτιση άνάμεσα στους 
Έ λληνες καί τούς Θράκες, άνπκατοπτρίζει πραγματικά τδ θρίαμβο τής προ
παγάνδας των ’Αθηναίων διπλωματών. Ή  έλλειψη έξαλλου άντίδρασης άπδ 
τήν πλευρά των Θρακών άποτελεΐ argumentum ex silent)ο γιά τή φιλελλη- 
νική άτμδσφαιρα, πού είχαν ήδη καλλιεργήσει σε αύτδ τδ διάστημα οί Έ λ 
ληνες άποικοι άνάμεσα στους κύκλους τής δδρυσικής αύλής.

Οί διάδοχοι τοϋ Τήρη μπορεί νά μήν (δειξαν τον ίδιο υπερβολικό φιλελ
ληνισμό, σχεδόν όλοι τους όμως άκολούθησαν μιά έξωτερική πολιτική — λι
γότερο ή περισσότερο — φιλελληνιχή. Έ τσ ι, θεωρείται πολύ πιθανό δη  δ 
διάδοχός του Σπαράδοκος, είχε συνάψει συμμαχία μέ τούς ’Αθηναίους4. Πο
λιτικές έπίσης σχέσεις μέ τήν ’Αθήνα είχε άναπτΰξει καί δ Σιτάλκης, πού 
στήν έποχή του τδ όδρυσικό κράτος γνώρισε τή  μεγαλύτερη ίσχύ του. ΟΙ 
σχέσεις του αυτές αντικατοπτρίζονται μέ τδν καλύτερο τρόπο στό γνωστό 
δράμα τοϋ Ευριπίδη 'Ρήσος, τδ όποιο περιέχει Ιστορικά θέματα, έμπνευσμέ- 
να άπδ τήν πολιτική πραγματικότητα τής έποχής4. Φαίνεται μάλιστα δ η  δ 
Σιτάλκης ήταν δ κύριος υποκινητής γ ιά  τή σύναψη τής περίφημης συμμα-

1. Βλ. G. Mihailov, La lAgende de Terte, G SU-FF  50(1955), 2,81-197. W . Cal·· 
dor, Sophocles Tereus: A Thracian Tragedy, Tkrocia 2(1974)87-91.

2. Βλ. G. Mihailov, KAm vAprosa sa sofoklevata drama «Terei·, GPNBM 2 
(1950)39-50. R . Gooutnt, Euripide e t AthAnes, M A R S  55(1962), 4,285, 6m» xol 
σχετική βιβλιογραφία.

3. R . Go often·, 6. it., 235.
4. θουχ. II, 29, 3.
5. Βλ. A . Fol, Politideska is tori ja  na Trakite o t kraja na Π hiliadoletie do 

kraja na V ▼. pr. n. e., Sofija 1972, 146. Ό  βιος Ανάγει τις πρωιμότερες διπλωματικές 
σχέσεις καί συνθηκολογήσεις άνάμεσα στους Θράκες καί ’Αθηναίους στήν έποχή τής βα
σιλείας τοΰ Σπαραδόκου.

6. Βλ. R. Goottena, La date du RhAsos, A C  1(1982), 1/2, 98-134. P. Perdri- 
xet, Le pont d’Amphipolis et la date du RhAsos, In memoriamlui V. PArvan, Bucu- 
refti 1934, 284-296. D. Dimitrov, Istoriieski motivi τ  dram ata «Rezos·, IBID  10 
(1980)1-19.
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ιτ(ας άνάμεσα στους Θράκες, ’Αθηναίους καί Μακεδόνες τό 431/30 π .Χ .1 2. 
Ιδιαίτερο δμως ένδιαφέρον γιά τη σύναψη της συμμαχίας αύτής έδειξαν καί 
I Αθηναίοι, πού άπό τη μια μεριά έβλεπαν μέ φόβο την αύξηση της δύναμης 

τού Σιτάλκη5 6 κι από την άλλη μεριά είχαν πιθανώς την κρυφή επιθυμία νά 
τον στρέψουν έναντίον των Μακεδόνων3. ΓΥ αύτό φρόντισαν νά έπωφελη- 
ούν άπό τίς καλές σχέσεις πού είχε ό Σιτάλκης μέ την πόλη των Άβδήρων, 

χάρη στο γάμο του μέ την άδελφή του Νυμφοδώρου4. Συγκεκριμένα άνακή- 
ρυξαν τό Νυμφόδωρο πρόξενό τους, γιά νά καταφέρουν, μέ τη βοήθειά του, 
νά ασκήσουν έπίδραση στην όδρυσική αύλή καί νά πάρουν μέ τό μέρος τους 
τό Σιτάλκη5. Επιπλέον τό Σάδοκο, γιό τού Σιτάλκη, τον έκαναν τιμητικά 
’Αθηναίο πολίτη5. Πιθανώς τότε νά είχαν έπινοήσει καί τον προπαγανδι
στικό μύθο, πού συνέδεε τό γένος τού Σιτάλκη μέ την ελληνική μυθολογία7 8 9. 
Έκτος δμως άπό τίς ενέργειες αύτές τών ’Αθηναίων διπλωματών, καί ό 
Θράκας βασιλιάς άπό τή μεριά του, όπως τουλάχιστον διερμηνεύει τίς δια
θέσεις του ό Νυμφόδωρος πού άνέλαβε τις διαπραγματεύσεις, έτρεφε πρα
γματικά φιλελληνικά αισθήματα καί ήταν πρόθυμος γιά τή σύναψη τής συμ
μαχίας αύτης®.

Επίσης, ό Σιτάλκης έδειξε ένδιαφέρον γιά τή διατήρηση φιλικών σχέ
σεων μέ τούς Μακεδόνες. Έ τσ ι, ή έκστρατεία του έναντίον τής Μακεδονίας 
(429 π.Χ .) φαίνεται δτι στην ουσία άπέβλεπε πιθανώς στην έδραίωση τών 
θρακομακεδονικών σχέσεων κι δχι στήν κατάπνιξη τής έπανάστασης στή .Χαλ
κιδική, δπως άναφέρουν οί άρχαίες πηγές®. Συγκεκριμένα άντικειμενικός

1. Θουχ. II, 29, 7: «Ούτω μέν Σιτάλκης τε ό Τήρεω Θρακών βασιλεύς ξύμμαχος 
έγένετο Άθηναίοις καί Περδίκκας ό Αλεξάνδρου Μακεδόνων βασιλεύς». Γιά τή συμμαχία 
αυτή υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία, βλ. π.χ. A. D. Hock, Das Odrysenreich in Thra- 
kien im fiinften und vicrten Jahhundert v. Chr., Hermes 26(1891)78 κέ. G. Kaca- 
row, Proizhod i pr&v razcvet na odriskoto iarstvo v drevna Trakija, UPr 32(1933) 
744-748. H. Bengtson, Die Staatsvertr&ge des Altertums ΙΓ. Die Vertr&ge der grie- 
chisch-rOmischen Welt von 700 bis 338 v. Chr., MOnchen/Berlin 1962, άρ. 165, δ- 
που καί βιβλιογραφία. Βλ. έπίσης R. Goossens, Euripide et Athfcnes, 236~κέ.

2. A. Fol, PolitiCeska istorija, 141.
3. G. Grundy, Thucydides and the History of his Age I-II, London 1948, 374.
4. Θουχ. II, 29, 1.
5. J. Todorov, Trakijskite care, GSU-FF 29(1933), 7, σ. 8.
6. Θουχ. II, 29, 5: «... έλθών τε ές τάς Αθήνας ύ Νυμφόδωρος τήν τε του Σιτάλκου 

ξυμμαχίαν έποίησε καί Σάδοκον τόν υίόν αύτου Άθηναίον». Άριστοφ. *Αχαρν. 141 κέ.
7. J. Todorov, 6.π., 8. G. Mihailov, 5.π., 39-50. /?. Goossens, Euripide et Α- 

thfcnes, 235.
8. St. Casson, Macedonia, Thrace and Illyria, Oxford 1926, 183 καί σημ. 2.
9. Θουχ. II, 95, 1. άιοδ. XII, 15-25.

I
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-του σκοπός θά ήταν νά βοηθήσει τόν άνταπαιτητή του μακεδονικού θρόνου 
Άμύντα, πού έτρεφε πιό φιλοθρχκικά αίσθήμαπχ άπό 4,τ ι 4 Περδίκκας1 2 3 4 5 6 *. Τό 
συμπέρασμα αυτό προκύπτει άπό τό οτι 6 Σιτάλκης, πρίν άκόμη όλοκληρώσει 
τό σχέδιο της εκστρατείας του, άποχώρησε άπό τή Μακεδονία, άμέσως μό
λις ό Περδίκκας άλλαξε πολιτική, ύστερα άπό διαπραγματεύσεις μέ τό Στύ- 
θη, άνεψιό του Σιτάλχη*. Βέβαια είναι άλήθεια ότι ό Σιτάλκης ύποχρεώθηκε 
νά άναλάβει αυτή τήν έκστρατεία, έξαιτίας των θεσμεύσεών του, πού άπέρ- 
ρεαν άπό τή συμμαχία του 431/30 τΟ ί. Συγκεκριμένα, έπειδή τό τρίτο μέ
λος της συμμαχίας, ό Περδίκκας, είχε άθετησει τΙς υποσχέσεις του καί έπρε
πε γ ι’ αυτό τό λόγο νά τιμωρηθεί. Στην πραγματικότητα όμως ό Σιτάλκης 
χρησιμοποίησε αύτή τήν άφορμή του πολέμου γιά τήν πραγματοποίηση των 
δικών του σχεδίων*. Αυτό φαίνεται άπό τό ότι καθυστέρησε νά άρχίσει τήν 
έκστρατεία, τή στιγμή πού είχε συμφωνηθεΐ συνδυασμένη έπίθεση μέ τούς 
'Αθηναίους. 'Από τήν καθυστέρηση μάλιστα αύτή οί Αθηναίοι άντιλήφτηκαν 
τΙς φιλοδοξίες του Σιτάλκη** γ ι ' αυτό τελικά δέν έστειλαν τήν ένίσχυση άπό 
πλοία καί στρατό πού είχαν ύποσχεθεΐ*. 'Ωστόσο, δέν παρέλειψαν νά στείλουν 
πρεσβεία*, μέ γνήσια διπλωματική Αποστολή φιλοφροσύνης, γιά  νά δίκαιο

ί .  St. Ca$*ont δ.π., 184.
2. Θορχ. II. 101, 5. Δω». XII. 50-51.
3. Ή  έπιδίωξη του Σιτάλκη γιά τή σύναψη σχέσεων μέ τους Μακεδόνες πι

θανώς νά άπέβλεπε στην καθυπόταξη των αυτόνομων Θρακών, που ζούοαν άνάμεοα στό 
Στρυμόνα καί τό Νέστο, δηλαδή άνάμεσα στά όδρυσικά καί μακεδονικά σύνορα. Κι αυτό, 
γιατί οί ένέργειες του Σιτάλχη δείχνουν ότι κύριος στόχος τής πολιτικής του ήταν νά συμ- 
περιλάβει στό όδρυσικό βασίλειο όλες τίς όρακιχές φυλές. Σχετικά μέ αύτό τό ζήτημα 
πρβ. καί J. Todorotf, ό.π., 15, πού πιστεύει ότι οί υποσχέσεις πού άθέτησε ό Περδίχχας 
είχαν έδαφικό χαρακτήρα καί άφορουσαν τήν υποχρέωσή του νά ένισχύσει τό θράκα βα
σιλιά μέ μακεδονικά προγεφυρώματα στό Στρυμόνα.

4. Τό ότι cl ’Αθηναίοι είχαν άντιληφτεΐ Ισως τΙς φιλοδοξίες τού Σιτάλχη φαίνε
ται καί στό 9Ρήσο του Ευριπίδη, όπου ό ποιητής μέ διακριτικότητα κατηγορεί τό θράκα 
βασιλιά, διαμέσου του Έκτορος, γιά τήν καθυστέρησή του (£όρ. ’Ρήσος, 192 κέ.). Συγκε
κριμένα στό δράμα ό Έκτωρ κατηγορεί τό Θράκα βασιλιά Ρήσο, πρόγονο του Σιτάλχη, 
γιατί, άν καί του έστάλησαν έπανειλημμένως πρεσβείες, αυτός πέρασε τόν καιρό rou σέ 
γιορτές, ένώ οί άλλοι σύμμαχοι πολεμούσαν (Λ. Goouens, Euripide, 255-258). Επίσης 
είναι φανερό ότι γιά τόν ίδιο λόγο κατηγορεΐται ό Σιτάλκης, τηό φανερά καί δηκτικά, σ’ 
ένα απόσπασμα τού Έρμίππου {*ΑΒψ. I, 27e).

5. Θονχυό. II, 95, 3. Αύτό τουλάχιστον ύποσχέθηκε ή δεύτερη άθηναΐκή πρεσβεία 
μέ έπικεφαλής τόν "Αγνωνα, πού είχε σταλεί στό Σιτάλκη.— Ωστόσο ό Σιτάλκης, λίγα 
χρόνια νωρίτερα, elvat πολύ πιθανό ότι είχε βοηθήσει τούς ’Αθηναίους γιά τήν ίδρυση της 
Άμφίπολης. Κι αύτό, γιαπί ή έπιχείρηση έκείνη εξυπηρετούσε τά συμφέροντά του, έφόσον 
στρεφόταν έναντίον των αυτόνομων Θρακών τής περιοχής.

6. θουκ. II, 101,1. Γιά τήν τρίτη αύτή πρεσβεία βλ. G. Kacarov, Svedenijata
na Tukidida za starite Traki, PSp 63(1903)400-413.



λογήσει τη  μή τήρηση της υπόσχεσής τους καί νά διαφυλάξει τις φιλικές 
σχέσεις μέ τό Σιτάλκη1.

Στό διπλωματικό Αγούνα γιά την έξασφάλιση φιλικών σχέσεων μέ τόν 
ισχυρό Θράκα βασιλιά δέν έμεινε άμέτοχη και ή Αντίπαλος της ’Αθήνας, 
Σπάρτη. Έ τσι, τό 430 π.Χ. ή πρεσβεία πού έστειλαν οί Σπαρτιάτες στόν 
Πέρση βασιλιά, είχε περάσει προηγουμένως άπό την όδρυσική πρωτεύουσα 
γιά διπλωματικές έπαφές μέ τό Σιτάλκη. Σκοπός της ήταν: 1) νά πείσει τό 
Θράκα βασιλιά νά παραβλάψει τη συμμαχία του μέ τούς ’Αθηναίους καί νά 
στείλει στρατιωτική βοήθεια στην Ποτίδαια, πού την πολιορκούσαν οί ’Αθη
ναίοι καί 2) νά έξασφαλίσει τη βοήθεια του Σιτάλκη γιά τό ταξίδι της στην 
’Ασία2. Στό διπλωματικό όμως αύτό άγώνα τελικά επικράτησαν οί ’Αθη
ναίοι. Έ τυχε, τότε πού ήρθε ή σπαρτιατική πρεσβεία, νά βρίσκονται στό Α
νάκτορο του Σιτάλκη καί 'Αθηναίοι πρέσβεις, πού έπεισαν τό γιό του Σ ι- 
τάλκη Σάδοκο νά έμποδίσει τούς Σπαρτιάτες πρέσβεις νά παρουσιαστούν στό 
βασιλιά. Επιπλέον μάλιστα αύτός τούς συνέλαβε καί τούς παρέδωσε στούς 
’Αθηναίους, πού τούς έκτέλεσαν, χωρίς δίκη, στήν ’Αθήνα3.

’Από τό διπλωματικό αύτό έπεισόδιο φαίνεται ότι ό Σιτάλκης δέν ήταν τόσο 
υπερβολικά φιλαθήναιος, όπως τόν χαρακτηρίζει στούς Ά χαρνεΐς  του ό ’Αριστο
φάνης4. 'Αντίθετα, όπιος σωστά παρατηρεί ό R. Goossens, ό Όδρύσης βασι
λιάς προτιμούσε κατά βάθος μια πολιτική Ισορροπίας Ανάμεσα στην ’Αθήνα 
καί τη Σπάρτη, όπως ακριβώς ή Μακεδονία και ή Περσία5. Αυτό μάλιστα * 
τό είχαν άντιληφτεί οί ’Αθηναίοι, όπως τουλάχιστον δείχνει ό φόβος τους 
μήπως παρουσιαστεί ή σπαρτιατική πρεσβεία στό Σιτάλκη. Καί ίσως ή πα
ρουσία ’Αθηναίων πρέσβεων στό όδρυσικό Ανάκτορο νά μήν ήταν καθόλου 
τυχαία. Δέν Αποκλείεται όμως οί ’Αθηναίοι νά είχαν ένδοιασμούς όχι γιά 
τό Σιτάλκη Αλλά γιά όρισμένους Ανθρώπους του στενού περιβάλλοντός του. 
Γιατί στην όδρυσική αυλή, έκτός άπό φιλαθηναίκές, είχαν έκδηλωθεΐ καί

^ 103

1. A. Fol, Politiieska istorija, 148.
2. Θουκ. II, 67, 1. Πρβ. J. Todorov, ό.π., 9.
3. Θονκ. II, 67, 2 κέ.: «... πείθουσι τόν Σάδοκον τόν γεγενημένον Άθηναίον, Σι- 

τάλκου υΙόν ...». ΙΙρβ. κα ίrHood. VII, 137, πού άναφέρει ότι ή σύλληψη των Λακεδαιμο
νίων πρέσβεων είχε γίνει μέ διαταγή του Σπαραδόκου καί του Σιτάλκη. Ό  Θουκυδίδης 
όμως φαίνεται καλύτερα κατατοπισμένος, βλ. Ρ. Schoch, SitaJkes, R E  III A (1927)378.

4. *Aqiarotp. Άχαρν. 142-150: «... καί δήτα φιλαθήναιος ήν ύπερφυώς / υμών τ' έ- 
ραστής ώς Αληθώς ώστε καί / έν τοισι τοίχοις έγραφ''Αθηναίοι καλοί./ Ό  δ* υίός, όν 
Άθηναίον έπεποιήμεθα / ήρα φαγείν άλλάντας έ; 'Απατουρίων / καί τόν πατέρ* ήντεβόλει 
βοηθεΐν τή πάτρα./Ό  δ'ώμοσε σπένδων βοηθήσειν έχων / στρατιάν τοσαύτην ώστ’ 'Α
θηναίους έρείν / όσον τό χρήμα παρνόπων προσέρχεται».

5. 27. Gooesen#, Euripide, 236.



104
•W

φιλοσπαρηαηκές -τάσεις1 2 3. "Έτσι, άπδ τή μιά μεριά 6 γιδς τοΰ Σετάλχη έ
τρεφε φιλαθηναΐκά αίσθήματχ· ένώ άπδ τήν άλλη μεριά υπήρχε μιά μερίδα 
αριστοκρατών, μέ έπικεφαλής τδ Σεύθη Α ', άνεψιδ τοΰ Σιτάλκη, πού φαί
νεται δ η  προτιμούσαν τή σπαρτιατική φιλία. Οί άνπφάσεις αυτές στήν δδρυ- 
σική αύλή έκδηλώθηκαν κατά την έκστρατεία έναντίον της Μακεδονίας, πού 
τελικά, έπειδή έξυπηρετοϋσε τα άθηναΐκά συμφέροντα, δέν δλοκληρώθηκε έξαι- 
τίας του Σεύθη Α'*.

Πάντως, όπως κι αν είναι, δέ χω ρεΐ άμφιβολία δ η  δ Σιτάλχης έμεινε 
πιστές στην δδρυσική διπλωματική παράδοση και άκολούθησε γενικά φιλελ- 
ληνική πολιτική σέ ολη τήν περίοδο της βασιλείας του. Αύτδ έξαλλου φαίνε- 
ται κι άπδ τίς φιλικές του σχέσεις μέ τΙς έλληνικές αποικίες καί Ιδιαίτερα μέ 
τα "Αβδηρα, μέ τά  δποΐα τδν συνέδεαν συγγενικοί δεσμοί. Χάρη στή διο- 
ραηκδτητά του, είχε άνηληφτεΐ τά  οικονομικά καί πολιτικά συμφέροντα, 
πού μπορούσε νά έχει τδ όδρυσικδ κράτος, χρησιμοποιώντας τίς έλληνικές 
άποικίες ώς έμπορικοΰς σταθμούς. Τήν πολιτική του αυτή άκολούθησαν χαί 
οί διάδοχοί του. Έ τ σ ι, οί αποικίες διατήρησαν τήν άνεξαρτησία τους σέ ίλη  
τήν περίοδο άκμής τοΰ δδρυσικοΰ βασιλείου, δπως δείχνει ή αύτύνομη νομι
σματοκοπία των ’Αβδήρων, της Μαρώνειας καί της Α ίνου.

Σχετικά μέ τήν έξωτερική πολιτική τοΰ Σεύθη Α ', άνεψιοΰ καί διάδο
χου τοΰ Σιτάλκη, δέν υπάρχουν πολλές μαρτυρίες. Π άντως, είναι γνω στέ δ η  
δ Σεύθης αύξησε τδ φόρο, πού είχε έπιβάλει προηγουμένως δ Σιτάλχης, ή 
ίσως παλιότερα άπδ αυτόν δ Σπαράδοκος. στίς έλληνικές άποικίες της όδρυ- 
σικης Θράκης*. Μέ τδ δημοσιονομικέ αυτδ μέτρο οί εισπράξεις, μαζί μέ τδ 
φόρο των Θρακών, έφτασαν τδ ποσδ των 400 άσημένιων ταλάντων4 5, τδ ό
ποιο Ανεπίσημα διπλασιαζόταν μέ τίς πρόσθετες δωροληψίες4. Ή  συμμαχία 
τοΰ Σεύθη μέ τόν Περδίκκα (429 π .Χ .) καί ό γάμος του μέ τήν άδελφή του 
Στρατονίκη φανερώνουν μιά μεταβολή της έξωτεριχής πολιτικής των Ό δρυ- 
σών, πού άπό φιλαθηναΐκή γίνεται φιλομακεδονιχή. Ε π ίσ η ς, μόλο πού τιμη
τικά είχε γίνει ’Αθηναίος πολίτης, φαίνεται δ η  στδν Πελοποννησιακδ πόλεμο

1. A . H ick, Das Odrysenreich, 81, δκον καί βιβλιογραφία.
2. A . Fol, «.π., 147.
3. A. Fol, δ.π., 143.
4. θονκ. Π, 97, 3.
5. θουκ. Π, 97, 3: «... καί δώρα οΰκ έλάσσω τούτων χρυσού τε χαί Αργύρου προ- 

οεφέρετο, χωρίς 8έ δσα υφαντά τε καί λεΐχ, καί ή άλλη κατασκευή... καί οΰ μόνον αΰτφ 
άλλά καί τοΐς παραδυναστεύουσί τε καί γτνναίοις ’Οδρυσώνη. *0 ΑιόΑωρος (XII, 50,10) 
άναφέρει δη οί φόροι ζεπερνοΰσαν τδ ποσδ των χιλίων ταλάντων. Κι αυτό, γιατί ύπολο- 
γίζει πιθανώς καί τά έτήσια δώρα, δπως υποστηρίζει & / .  Todoroo, δ.π., 18.



6 Σεύθης κράτησε ούσιαστικά ούδέτερη στάση. Αυτό τουλάχιστον συμπεραίνει 
κανείς άπό τή μή άνάμιξή του στίς έπιχειρήσεις της Άμφίπολης1 2 3, καθώς 
κι άπό τό γεγονός βτι στίς έπιχειρήσεις αύτές ή διπλωματική δραστηριότητα 
τόσο των 'Αθηναίων ίσο καί των Λακεδαιμονίων είχε στραφεί άντίστοιχα 
πρδς τούς αύτόνομους τοπικούς δυνάστες των Όδομάντο^ν καί Ήδωνών9.

Σέ φιλικές σχέσεις μέ τούς 'Έλληνες βρίσκονταν καί οί διάδοχοι του 
Σεύθη, Άμάδοκος καί Σεύθης Β', πού άναφέρονται στις πηγές ως σύμμαχοι 
των ’Αθηναίων*. Ό  Άμάδοκος είχε άναπτύξει έπίσης στενές σχέσεις μέ τήν 
έλληνική άποικία της Μαρο>νειας, πού σέ μια σειρά νομισμάτων της έμφανί- 
ζεται τό ίνομά του πλάι στό όνομα του 'Έλληνα άρχοντα πού έκοψε τά νομί
σματα4 5 6 *. Τό γεγονός αύτό, όπως σωστά παρατήρησε ό St. Casson, δείχνει κα
θαρά κάποια τροποποιημένη μορφή των οικονομικών σχέσεων άνάμεσα στις 
έλληνικές άποικίες καί τό Θράκα βασιλιά, πού Ισως μάλιστα νά είχε ώς συ
νέπεια καί τή μείωση του φόρου τους*. Σχετικά πάλι μέ τό Σεύθη Β', πρέπει 
νά σημειωθεί βτι τά φιλαθηναίκά του αισθήματα καλλιεργήθηκαν κυρίως χάρη 
στις σχέσεις του μέ τόν Ξενοφώντα καί τούς μυρίους, πού τούς είχε προσλά- 
βει στήν ύπηρεσία του*.
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1. 'Ορισμένοι έρευνητές, κρίνοντας άπό τά δώρα πού πρόσφεραν οι έλληνικές πόλεις - 
στό Θράκα βασιλιά, ύποθέτουν βτι τό 424 π.Χ. είχε συναφθεί κάποια συμμαχία άνάμεσα 
στό Σεύθη Α' καί τούς 'Αθηναίους, βλ. J. May, Ainos. Its History and Coinage, Ox
ford 1950,*90. A. Fol, β,π., 153. Τό πρόβλημα βμως είναι ποιοί ήταν οι βροι τής συμμα- 
χίας καί γιατί δέν άναφέρεται καθόλου ό Σεύθης στα γεγονότα τής ΆμφΙπολης.

2. Θουκ. V, 6: «Ό  δέ Κλέων ... πέμψας ώς Περδίκκαν πρέσβεις... καί ές τήν Θρά
κην άλλους παρά Πολλήν τόν Όδομάντων βασιλέα, άξοντας μισθού Θράκας ώς πλείστους».— 
Ό  βασιλιάς τών Ήδωνών φαίνεται βτι άκολουθοΟσε φιλαθηναϊκή πολιτική. Γι* αυτό ή 
βασίλισσα καί οί ΉδωνοΙ άριστοκράτες, πού διακρίνονταν πιθανώς γιά τά φιλοσπαρτια- 
τικά τους φρονήματα, έκαναν πραξικόπημα καί σκότωσαν τό βασιλιά. Τότε ή Μύρκινος 
προσχώρησε στούς Λακεδαιμονίους, οί όποιοι φαίνεται βτι είχαν υποκινήσει τό πραξικό
πημα, βλ. Θουκ. IV, 107: «Καί Μύρκινος τε αύτφ (Βρασίδφ) προσεχώρησεν, Ήδο>νική 
πόλις, ΠιττακοΟ τού Ήδούνων βασιλέως άποθανόντος υπό τών Γοάξιος παίδων καί Βραυ- 
ροΟς τής γυναικός αύτοΟ».

3. A tod. XIV, 9 ό, 2: «Μήδοκον καί Σεύθην τούς τών Θρφκών βασιλείς συμμάχους 
έποιήσατο (Θρασύβουλος)». Ξενοφ. Έλλ. IV, 8,26. Βλ. καί Corn. Nep. Iphlcr. 2,1: 
«Southern, socium Athenionsium in regnum restituit (Iphicrntes)n. Ό  Θρασύβου
λος μάλιστα είχε έρθει στά θρακικά παράλια μέ σκοπό νά έπέμβει στή διαμάχη άνάμεσα 
στόν Άμάδοκο καί τό Σεύθη καί κατάφερε τελικά νά τούς συμφιλιώσει καί νά τούς κάνει 
συμμάχους τής 'Αθήνας, βλ. Ρ. ClockΛ, La politique 6trang6ro d'Ath6noe do 404 ό 
336 event J. Ch., Paris 1934, 34.

4. Βλ. NC 1891, 119.
5. Si. Canon, β.π., 198.
6. Ξενοφ. Άνάβ. VII, 2, 38.

ί
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Μετά Από αυτούς, ή διπλωματική Ιστορία της Θράκης έχει νά παρου
σιάσει τό φιλέλληνα βασιλιά Έ βρύζελμιν. Γιά τά φιλαθηναίκά του αίσθήματα 
καί τις ευεργεσίες του πρός τό δήμο τής Α θήνας έκφράζονται πολλοί έπαι
νοι πρός τό βασιλιά αυτόν σέ άθηναΐκό ψήφισμα του 3 8 6 /5  π.Χ.» πού Αφο
ρά Εσως κάποια συμμαχία του μέ τήν 'Αθήνα1 2 3. Δυστυχώς» έξαιτίας τής φθο
ράς όρισμένων στίχων» τό περιεχόμενο τής έπιγραφής είναι δυσνόητο κι Ιτσι 
δέν μπορεί κανείς νά Αναγνωρίσει τούς όρους αυτής τής σ^μμαχίας1. Πάντως» 
πρός τό τέλος τού ψηφίσματος (στ. 2 2 -2 3 ) γίνεται λόγος γιά  πρεσβεία» πού 
είχε στείλει ό Έ βρύζελμις στήν 'Αθήνα πιθανώς γιά  τή διεξαγωγή διαπρα
γματεύσεων.

Ε ξαίρεση στή μέχρι τώρα Ιστορία τού θραχικου φιλελληνισμού Αποτελεί 
ό Κότυς Α'» πού στά περισσότερα χρόνια τής βασιλείας του βρισκόταν σέ 
έχθρικές σχέσεις μέ τήν Αθήνα*. Ό  πόλεμος έναντίον της τελείωσε μόνο 
μέ τή δολοφονία του4 5» γιά τήν όποία εύθύνονταν πιθανώς οί 'Αθηναίοι. 'Αλλά 
Ακόμη καί ό Κότυς, στά πρώτα τουλάχιστον χρόνια τής βασιλείας του — τότε 
δηλαδή πού δέν αισθανόταν Αρκετά ισχυρός έξαιτίας των Ανταπαιτητών του 
θρόνου — είχε Αναπτύξει φιλικές σχέσεις μέ τήν 'Αθήνα, μέ τήν όποία είχε 
συνάψει καί συμμαχία. Πρέπει μάλιστα νά σχετιστεί μέ τά  φιλαθηναΐκά του 
αίσθήματα τό γεγονός ότι οΐ 'Αθηναίοι τόν Ικανόν τιμητικά Α θηναίο πολίτη 
καί τόν στεφάνωσαν μέ χρυσά στεφάνια*. Στά τελευταία πάλι χρόνια της βα

1. A/. jY. Tod, A Selection of Greek H istorical Inscriptions, U , Oxford 1948s, 
Ap. 117 [ = Lolling, ΑΔ  5(1889)203 χέ. /Ο ,I P ,  31. Syli* I, 138. P. Foucort, Les 
AthAniens dans la Chersonese de Thrace, 86. J. Todorov, Trakijskite care, 29-30]: 
«[Έ ]πΙ Μυστιχίδο Αρχον(τος / . . .  κλπ. έ[π]αινέσαι μέν Έβ(ρύζε) / (λμ]ιν τόν βα[σ)ιλέχ 
των Όδρυσών, δτ[ι έστ]ί[ν] άνή(ρ άγαθ]ός (π)ε[ρ]1 τόν δήμο* τό[ν ΆΟην]/ναίων, (χα ]1 
είναι αύτών απερ τοϊς π[ρογό] /νοι[ς] feat[vra]. Έπ[αι)νέσαι 8έ καί [ — ]αν καί[...]ι- 
(...]νον τόν στρ«τηγ(όν καί] / [τόν κηδεσ]την Έβρυ[ζ)έλμι8ος τ[ου βασιλ] /έ[ω ς κ]α[1 
στήσ]αι (έ}ς στήλην Αναγ[ρΑψ«ντ]/« τόν γραμ[μ}ατέ(α) τής βουλής τά έψ[ηφισμ]/ένα 
[έν ά]χροπ[ό]λ[ει, ές δ]έ την άναγραφίήν -* κλπ. έλέσθαι δέ ά}νδρας τρεις έξ Ά θ[η]- 
να[ίων]/άπάντ[ων οΓτ]ινε[ς] άπαγγελοΰσι (π)ρ[δς Έβ]/ρύ[ζελ]μιν (τά έ]ψηφι[σ]μέ- 
να τωι 8[ή]μ[ωι άπ ] /αγ [γελοϋσι δέ] κ[αί] περί τών νεών [τ]ώ[ν περ]Λ πλζεουσών καί] 
περί τών άλλων ώ[ν] λ[έγοσ]'ιν οι πρέσβ[ει]ς οί π[αρ]ά βασιλέω(ς] Έ[βρυζ]/έλ[μ]ι- 
δθ[ς ή]κοντες τώι δήμωι τών Ά[0ηνα]/ίων ... κλπ.».

2. *0 J . Todorov, δ.π., 32, σωστά σϋμπεραίνει Από τόν 20ο στίχο τής έπιγραφής 
(«περί τών νεών . .») 6τι οί διαπραγματεύσεις Αφορούσαν πολεμικό στόλο, που πιθανώς νά 
ζήτησε γιά βοήθεια ό Όδρύσης βασιλιάς.

3. Γιά τόν πόλεμο αύτό βλ. A . Hdek, Das Odrysenreicb, 91-99.
4. Δημοσθ. Κατ’ Άριστοκρ. 163.
5. Δημοσϋ., ο.πΜ 118: «Ίστε γάρ δήπου πΑντες, ώ άνδρες 'Αθηναίοι,.·· δτι τόν 

Κότυν πότ* έκείνον έποιήσασΟε πολίτην... καί μήν καί χρυσοΐς στεφάνοις έστεφανουσθε...».



σιλείας του, όταν πολεμούσε μέ τούς Αθηναίους, είχε στρέψει, όπως υποστη
ρίζει 6 J . Todorov, τή διπλωματική του δραστηριότητα πρύς τή Μακεδο
νία1.

ΟΙ διάδοχοι του Κότυος, Κερσοβλέπτης, Άμάδοκος καί Βηρισάδης, πού 
μοιράστηκαν τύ όδρυσικύ βασίλειο, άναφέρονται στίς πηγές ώς σύμμαχοι άλ
λοτε των Αθηναίων κι άλλοτε των Μακεδόνων. Έ τσ ι, όπως πληροφορούμα
στε άπδ τύ Δημοσθένη2, καθώς κι άπύ άθηναϊκύ ψήφισμα του 357 π .Χ .3 4, 
στην άρχή της βασιλείας τους καί οΐ τρεις ήταν σύμμαχοι των ’Αθηναίων. 
Λίγο άργότερα, μέ την είσβολή του Φιλίππου Β' στη Θράκη, ό Άμάδοκος 
καί ό Κετρίπορις, διάδοχος του Βηρισάδη, πήγαν μέ τύ μέρος των Μακεδό
νων4, ένώ ό Κερσοβλέπτης, έπειδή περίμενε στρατιωτική βοήθεια άπύ τούς 
’Αθηναίους, έμεινε πιστύς στή συμμαχία τους. Τελικά όμως άναγκάστηκε κι 
αύτύς νά συμμαχήσει μέ τύ Μακεδόνα βασιλιά5 6. 'Ύστερα άπύ λίγα χρόνια, 
στην τετραπλή άντιφιλιππική συμμαχία της ’Αθήνας, ’Ιλλυρίας, Θράκης καί 
Παιονίας, ξαναβρίσκουμε ώς σύμμαχο των Αθηναίων τύν Κετρίποριν·. Έ -

'  107

1. J, Todorov, ο.π., 39.
2. Δημοσθ., ό.π., 171: «Τί ποιεί πάλιν ούτος (ό Χαρίδημος), <&ς μέν ώμοσε πρύς 

τόν ’Αθηνόδωρον συνθήκας, έξαρνος γίγνεται καί τύν Κερσεβλέπτην άρνεισθαι πείθει...», 
173: «... καί Χάρης ήκεν έχων τούς ξένους, καί στρατηγός ύφ’ ύμών αύτοκράτωρ είς Χερ
σόνησον έξέπλει. Ούτω γράφει πάλιν συνθήκας πρύς τόν Χάρητα, παραγενομένου ’Αθηνο
δώρου καί των βασιλέων, ταύτας αίπερ είσίν άρισται καί δικαιόταται». Πρβ. Διοδ, XVI, 
34, 4: «Κερσοβλέπτου δέ του Ινότυος διά τε τήν πρύς Φίλιππον άλλοτριότητα καί την 
πρύς ’Αθηναίους φιλίαν έγχειρίσαντος τοΐς Άθηναίοις τάς έν Χερρονήσω πόλεις πλήν Καρ- 
δίας άπέστειλεν ό δήμος κληρούχους είς τάς πόλεις».

3. Βλ. Η, Bengtson, Die Vertrftge der griechisch-rOmischen Welt von 700 bis 
338 v. Chr., II, Miinchen/Berlin 1962, 271, άρ. 303 [=  Tod, Selection, II, άρ. 151]: 
«... περί δέ τ]ώμ πόλεο>ν 6σ[αι έγράφησαν έν ταΐς στήλαις τελοΰ]σαι Βηρισάδε[ι ή Άμα- 
δόκωι ή Κερσεβλέπτηι τούς] φόρους καί Άθην[αίοις ύποτελεις ύπάρχουσι, έά]μ μή άπο- 
δώσιν Άθη[ναίοις αί πόλεις* τούς φόρους, πρ]άττειν Βηρισάδην [καί Άμάδοκον καί Κε/ 
ρσεβλέπτ]ην ... κλπ.». Γιά τήν προηγούμενη Ιστορία των διαπραγματεύσεων καί τίς διά
φορες φάσεις τους βλ. /?. von Scala, Die Staatsvertrage des Altertums, I, Leipzig 
1898, 182.— 'Ιδιαίτερο ένδιαφέρον παρουσιάζουν ol στίχοι 12-15 του ψηφίσματος, όπου 
γίνεται λόγοΓ γιά τόν «... τόμ φό]ρον τόμ πάτριον»,πού όφειλαν νά καταβάλλουν οί έλλη- 
νικές πόλεις τής Θρακικής Χερσονήσου στούς Θράκες βασιλείς καί τίθεται ώς 6poc ή έ- 
λευθερία καί ή αύτονομία των πόλεων αυτών («τάς δέ πόλεις τάς Έλληνίδας τάς έ[ν τήι 
Χερρονήσωι... έλε]υθέρας είναι καί αύτονό[μους, συμμάχους οίίσας Ά]θηναίοις...).

4. Θεοπ. άποσπ. 109 [ =  FG rli 115 Τ *ΙΥ Αοτιοκο. στή λ. «Άμάδοκος».
5. ΑΙσχιν. Περί παραπρ., 81.
6. Βλ. Η. Bengtson, Die Vertrftge, II, 281, άρ. 309. Διοδ. XVI, 22, 3.— ’Όπως 

πληροφορούμαστε άπό τό κείμενο τής συνθήκης, 6 Κετρίπορις είχε άναθέσει τή διεξαγω
γή τών διαπραγματεύσεων στόν άδελφό του Μονούνιο.
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πίσης, στύ πλευρό των ’Αθηναίων ξαναβρίσκουμε τόν Κερσοβλέπτη1 2 3. 'Αλλά  
αύτός άποκλείστηκε άπό τήν ειρήνη του Φιλοκράτη (346  ~-Χ . )*, έπειδή, 
κατά τήν περίοδο έκείνη, δέν ήταν έπίσημος σύμμαχος της 'Αθήνας άλλά ot 
σχέσεις τους στηρίζονταν σέ μια παραδοσιακή μόνο φιλία*. Έ τ σ ι, άδέσμευτος 
ό Φίλιππος Β' βάδισε τήν (δια χρονιά έναντίον του Κερσοβλέπτη, πού τόν 
άνάγκασε νά συμμαχήσει μαζί του καί να στείλει τό γιό  του ώς όμηρο στη 
μακεδονική πρωτεύουσα4 5 6. Στην έκστρατεία του αυτή άναφέρετχι ώς σύμ- 
μαχός του καί κάποιος Τήρης, πού ήταν πιθανώς γιδς τοϋ ’Αμαδόκου*.

Γενικά οί διάδοχοι του Κότυος, είτε πήγαιναν μέ τύ μέρος τω ν ’Αθηναίων 
είτε μέ τδ μέρος τών Μακεδόνων, άκολουθοΰσαν ουσιαστικά φιλελληνική πο
λιτική. Χαρακτηριστική μάλιστα είναι ή περίπτωση του Κερσοβλέπτη. *0  
βασιλιάς αύτός, άνεξάρτητα άπό τή φιλαθηναΐκή ή φιλομακεδονική του στά
ση, είχε εύεργετήσει τούς Δελφούς, όπως πληροφορούμαστε άπό δελφικό ψή
φισμα (35 6 /5  π .Χ .), όπου γίνεται λόγος για  άπονομή προνομίων στους τέσ
σερις γιους του, πού κ ι αυτοί μέ τή σειρά τους φαίνεται ότι ήταν ευεργέτες 
τών Δελφών*.

Ή  φιλελληνιχή πολιτική, πού έγκαινίασε ό Τήρης Λ ', συνεχίστηκε άπό 
τούς Ό δρύσες βασιλείς καί μετά τή μακεδονική κατάχτηση, καθώς καί στήν 
περίοδο της γαλατικής κατοχής. Έ τσ ι, υπάρχουν πληροφορίες γιά  τίς φιλι-

1. Αίσχη., S .s., 83-85. Πρβ. Ρ. Clocki, La politique i tn n g tn  d’A thines de 
404 4 338 αν. J . C .. P aris 1934, 230-331.

2. Βλ. H. B enguon, 8.x., 312-318.
3. J . To dorov, 6.x., $4. Ή  ειρήνη άφόροΰσε μόνο τούς συμμάχους τής Αθήνας. 

Γ ι’ αύτδ στόν πληρεξούσιο τής Θράκης ’Αριστόβουλο 8έν Ι.τέτρτψαν νά δώσει δρκο, μέ 
τόν όποιο θά συμπεριλαμβανόταν στήν εΙρήνη καί ή Θράκη (Ρ. Pokomy, Studien iu r 
griech. Geschichte im 6. und 5. Jahrzehnt des 4. Jh .s  v . Chr., Greiiswald 1927, 
135). *0 H . Danov, Kim  v insnata  politika na M akedonija, T rakija i G ircija p m  
IV i V nalaloto na U I v. pr. n.e., S lB  2(1970)48, σημ. 58, ύποστηρίζει ότι τάν Κερσο
βλέπτη τδν είχε άποκλείσει σκόπιμα άπό τήν είρήνη ό Φίλιππος, γιατί είχε τηρήσει χιό 
σκληρή πολιτική άπέναντί του. σέ σύγκριση μέ τόν Άμάδοχο καί Κετρίποριν.

4. Αίσχη. Περί παραπρ., 81. Πρβ. J . Todoroo, δ.π., 54.
5. Μ. Cary, H istoire des rois Thrace e t ceux du Bosphore Cimmerien, Paris 

1852, 16. A . H ock, Das Odrysenreich, 110.
6. Βλ. P . Perdrizet, Les fils du roi odrjrse K endblepU s, BCH  20(1896)467 

[ =  Syll.3 I, 195. P. Poucart, Les AthAniens, 106-107. A. Solari, Sui dinasti degli 
Odrisi (V-IV sec. a. C.), P isa 1912, 33 χέ. J. Todoroo, T rakijskite care, 56-57]: «θε
ός. Τύχαι άγαθαι. Δελ/φοΙ ί  δω καν Ίολάωι, Ποσε[ι]/δων(ωι, Μηδίσται, Τήρει, /  Κερ- 
σεβλέπτου παισΐ / θραιξί, αύτοΐς καί έγγό/νοις, προ-rvisv, προμαν/τείαν, προεδρίαν, προ- 
δι/xlav ποτί Δελφούς, άτέλε/ιαν πάντων καί τά άλλα / πάντα καθάπερ τοΐς ά> ιλοκ προ- 
ξένοις καί εύεργέταις* άρχαντος ’Apwrso / [ξέ]νου, βσυλευόντων Καλ/[λιχράτ](ος, Βύ- 
φράντ[ου — ]».
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κές σχέσεις του Σεύθη Γ ', άντίπαλου του Λυσιμάχου, μέ τούς ’Αθηναίους. 
’Αθηναϊκό ψήφισμα του 331/30 π.Χ. μαρτυρεί δτι ό Σεύθης έστειλε στήν 
’Αθήνα τό γιό του Ρηβούλα πιθανώς για νά διαπραγματευτεί μέ τούς ’Α
θηναίους τη σύναψη συμμαχίας1, ένώ ό Διόδωρος άναφέρει τη συμμαχία του 
Σεύθη μέ τον ’Αντίγονο1 2. Ή  διπλωματική Ιστορία του επόμενου αιώνα έχει 
νά παρουσιάσει το παράδειγμα τού βασιλιά Κότυος Ραίζδου, ό όποιος είχε 
Ιδιαίτερους δεσμούς μέ τούς Δελφούς, δπως φαίνεται καθαρά άπύ δελφικό 
ψήφισμα (τού 269 ή 261 περίπου π .Χ .), δπου άπαριθμούνται οί τιμές πού 
τού είχαν άπονεμηθεϊ3. ’Από ορισμένους μάλιστα στίχους της επιγραφής, 
δπου γίνεται λόγος γιά άνανέωση παλιότερης προξενιάς, συμπεραίνει κανείς 
δτι παρόμοιες φιλικές σχέσεις μέ τούς Δελφούς είχαν καί οί βασιλείς πριν 
άπό τόν Κότυν. Ή  περίπτωση μάλιστα των γιων τού Κερσοβλέπτη, πού έ- 
κατό περίπου χρόνια νωρίτερα είχαν λάβει παρόμοια προνόμια, μάς επιτρέ
πει νά μιλήσουμε μέ μεγάλη βεβαιότητα γιά πραγματική παράδοση στις φι
λικές σχέσεις άνάμεσα στούς Όδρύσες βασιλείς καί τούς Δελφούς.

Τέλος, στόν τρίτο μακεδονικό πόλεμο άναφέρεται ως σύμμαχος τού Περ- 
σέως ό βασιλιάς Κότυς Β ', πού είχε στείλει μάλιστα καί στρατιωτική βοήθεια 
στη μάχη τής Πύδνας. Γ ι’ αύτό, μετά τήν ύποταγή τής Μακεδονίας στούς 
Ρωμαίους, ή Θράκη έχασε τήν άνεξαρτησία της. *Έτσι, άπό τό 168 π.Χ . 
ώς τό 46 μ.Χ. οι βασιλείς τής Θράκης ήταν υποτελείς στούς Ρωμαίους καί 
άναγκαστικά άκολουθούσαν φιλορωμαϊκή έξωτερική πολιτική. Ή  πολιτική 
τους δμως αύτή, πού τήν υπαγόρευε άσφαλώς ή έπιθυμία τους νά διατηρή
σουν τό θρόνο, δέν άντικατόπτριζε τά αισθήματα ούτε τής θρακικής άριστο-

1. Γta τό ψήφισμα βλ. IG, II2, 349 [ =  Tod, Selection, άρ. 193]. Πρβ. X. Πελε- 
κίόη, Μελέτες Αρχαίας ‘Ιστορίας, Ιωάννινα 1979, 85.

2. Διοό, XIX, 73, 8: «... παραγενόμενος δέ έπί τήν κατά τόν Αίμον υπερβολήν (ό 
Λυσίμαχος) εύρε Σεύθην τόν βασιλέα Θρακών άφεστηκότα πρός Αντίγονον καί μετά πολ
λών στρατιωτών φυλάττοντα τάς παρόδους».

3. Βλ. Ρ. Perdrizet, δ.π., 476 [ =  Syll3. I, 438. J. Todorov, δ.π., 69-70]: 
(< [*Α ]ρχοντος ‘Αριστίωνος, βουλευόν/των Ευαγόρα ΑΙακίδα Μοεντία* Δί/ωνος Έπικρά- 
τεος, έδο;ε τάι πό/λει τών Δελφών έν άγοράι τελε/ίωι συν ψάφοις ταίς έννόμοις· έ/ 
πειδή Κότυς ‘Ραίζδου Θραικών / βασιλεύς έν τε τοϊς πρότερον / χρόνοις ευνους ών διε- 
τέλε[ι] / τώι τε Ιερώι καί τάι πόλει καί το/ίς ίδίαι παραγινομένοις πο/τΐ αυτόν φιλανθρώ- 
πως χρεί/μενος, καί νυν παραγενόμενος Τύριλλος ό Νεαπολίτας / ένεφάνισε τάν αίρεσιν 
άν έ/χει ποτί τε τό Ιερόν καί τάν πό/λιν, δεδόχθαι τάι πόλει* έπαι/νέσαι Κότυν ‘Ραίζδου 
Θραικών / βασιλέα, άνανεώσασθαι δέ / καί τάν ύπάρχουσαν αύτώι προ/ξενίαν καί είμεν 
αύτόν πρόςε/νον καί αυτόν καί έκγόνους καί / ύπάρχειν αύτώι καί έκγόνοις πρ/ομαντείαν, 
άσυλίαν, άτέλειαν, / προεδρίαν έμ πάσι τοΐς άγώσι/ν οίς ά πόλις τίθητι καί τά άλλα 6/σα 
καί τοίς άλλοις προςένοις / καί εύεργέταις τάς πόλιος, ά/ναγράψαι δέ τόδε τό ψάφισμα / 
έν στάλαι καί άναθέμεν έν/ τώι έπιφανεστάτωι τόπωι / τού Ιερού».
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κρατίας ούτε τοϋ θρακικοϋ λαού. Αύτό φάνηκε καθαρά στή μεγάλη έπχνά- 
στάση των Βησσών. ΟΙ τότε βασιλείς, Ροιμητάλκης Α ' καί Ρχισκαύπορις Β ', 
άντί νά ένωθοΰν μέ τούς έπαναστάτες καί νά άγωνιστοϋν γχά τήν άνεξαρτη- 
σία της Θράκης, προτίμησαν νά βοηθήσουν τούς Ρωμαίους. Α ξ ίζε ι όμως νά  
σημειωθεί ότι ή έζωτερική πολιτική των Θρακών βασιλέων δέν έμπόδισε 
τόν έξελληνισμό τους.

Τό γεγονός δ η  οΐ Θράκες βασιλείς άκολούθησαν γενικά φιλελληνική πο
λιτική πρέπει νά Ιχει άμεση σχέση μέ την παρουσία 'Ελλήνων συμβουλών 
στήν δδρυσικη αύλή, οί όποιοι κατηύθυναν τήν έζωτερική πολιτική του κρά
τους. Ή  άρχαία παράδοση διέσωσε τά όνόματα μερικών τέτοιων συμβουλών, 
όπως είναι ό ’Αθηναίος ’Αθηνόδωρος, σύμβουλος του Βηρισάδη* κι άργό- 
τερα τοϋ γιου του Κετριπόριος*, ό Σίμων καί ό Βριάνωρ, σύμβουλοι του 
Κερσοβλέπτη*, και ό Μ αθωνίτης 'Η ράκλειτος, σύμβουλος τοϋ Σεύθη Β '4. 
’Αλλά, καί σέ πρωιμότερη άκόμη έποχή, ό Κότυς Α ' είχε γιά  σύμβουλό του 
τόν Ίφικράτη*. ’Επίσης είναι πολύ πιθανό δ η  "Ελληνες συμβούλους είχαν 
καί οι πρώτοι Ό δρύσες βασιλείς.

Ω στόσο, ή φιλελληνική πολιτική των Θρακών βασιλέων φαίνεται δ η  
ήταν κυρίως έπιτυχία της άθηναΐκης προπαγάνδας καί διπλωματίας. Κι αυ
τό, γιατί οι ’Αθηναίοι στις διαπραγματεύσεις τους μέ τούς Θράκες φρόντιζαν 
νά συμπεριφέροντκι πάντα μέ μεγάλη διακριηκότητα. ’Ακόμη ήξεραν νά 
έπινοοϋν προπαγανδιστικούς μύθους, όπως έκεΐνον του Τηρέως, καί νά κολα
κεύουν μέ τήν άπσνομή τιμών καί τίτλων είτε τούς ίδιους τούς βασιλείς ε ί
τε άνθρωπους τοϋ άμεσου περιβάλλοντός τους*. Α ύτό φαίνεται καθαρά άπό 1 2 3 4 5 6

1. Δημοσβ. Κατ’ ’Αριστοκρ. 173: «Οΰτω γράφει πάλιν σννθήκας πρός τόν Χάρη- 
τα, παραγενομένου τοΰ Αθηνοδώρου χαΐ τών βασιλέων...».

2. Δημοσβ., δ.π., 10: α’Επειδή γάρ ένός τελεντήσαντος των βασιλέων, Βηρισάδσυ, 
παραβάς τούς όρκους καί τάς σννθήχας, &ς μεθ’ ύμών έποιήσατο, Κερσοβλέπτης έξέφερεν 
πόλεμον πρός τε τούς Βηριοάδου παίδας καί πρός Άμάδοκσν* εύδηλον ήν ότι τοϊς μέν 
Βηριοάδου παισίν 'Αθηνόδωρος βοηθήσω- τώ δ* Άμαδόχω Σίμων καί Βριάνωρ* ό μέν 
γάρ Βηρισάδου χηδεοτής, οί δέ Άμαδόκου·.

3. Δημοσβ., δ .π , 10.— *0 Σίμων καί Βριάνωρ είχαν γίνει τιμητικά ’Αθηναίοι πο
λίτες, βλ. Δημοσβ., δ.π., 12. 7σοκρ. VIII, 24.

4. Ξενοψ. Άνάβ. VII, 7, 19.
5. Δημοσβ., δ.π., 129: «Έγώ σκοπώ Κότυν, δη  χηδεστής ήν Ίφίκράτης τόν αυ

τόν τρόπον δνπερ Χαριδήμω Κερσοβλέπτη ...ι.
6. Ωστόσο ό μέσος πολίτης της Αθήνας, καθώς καί τών άλλων έλληνιχών πόλεων, 

σκεφτόταν πιθανώς πολύ διαφορετικά. Αύτό τουλάχιστον τό συμπέρασμα προκύπτει άπό 
τά Ιργα τών κωμικών ποιητών, άν δεχτούμε ότι αύτά άντι κατοπτρίζουν τήν κοινή γνώμη 
τών πολιτών, ίφόσον άνάμεσα σέ αύτούς περίμεναν οί ποιητές νά βρουν άπηχηση τά Ιργα 
τους. ’Έτσι, δέν πρέπει νά δυσαρεντούσαν τό κοινό τους ούτε ό ’Αριστοφάνης, πού μέ τούς
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ρήν περίπτωση του Έβρυζέλμιδος, πού στό κείμενο τής συνθήκης του 386/ 
ρ  π.Χ. τιτλοφορείται «βασιλεύς των Όδρυσών»1, ένώ ή θέση του δεν ήταν 

- [καθόλου Ισχυρή έξαιτίας των άνταπαιτητών του θρόνου και της μακεδονικής 
[παρουσίας. 'Αντίθετα, οί βασιλείς Άμάδοκος, Βηρισάδης καί Κερσοβλέπτης 
[άποκαλούνται, πρίν άκόμη άπά τήν υποταγή της Θράκης στους Μακεδόνες, 
|άπλώς Θο^κες1.
I *Η Αθηναϊκή πολιτική, μέ τήν καλλιέργεια του θρακικού φιλελληνισμού, 
[βοήθησε κυρίως στύν έξελληνισμό της όδρυσικής αύλής καί γενικότερα της 
[θρακικής άριστοκρατίας. 'Αντίθετα, ή θρακική πολιτική των Μακεδόνων, 
[πού έγκαινίασε ό Φίλιππος Β ', μετά τήν κατάκτηση τής Θράκης* είχε συμ- 
Ιβάλει άμεσα καί Αποτελεσματικά σ’ έναν ευρύτερο έξελληνισμό, πού έπεκτά- 
Ιθηκε καί στις κατώτερες τάξεις τής θρακικής κοινωνίας. Παρά την έλλειψη 
[στοιχείων σχετικά μέ τη θρακική πολιτική των Μακεδόνων, φαίνεται πολύ 
[πιθανό ότι δέν είχαν θίγει οί μεγάλοι δυναστικοί οίκοι. 'Έτσι, κατά τόν G. 
[Mihailov*, ή παρουσία του Μακεδόνα διοικητή4 δέν Απέκλειε την ύπαρξη 
[ύποτελών τοπικών δυναστών®, 8πως Ακριβώς είχε γίνει μέ τούς Άγριάνες, 
| Ίλλυριούς καί Παίονες. Πάντως, τά κύρια σημεία τής θρακικής πολιτικής 
| τών Μακεδόνων, πού βοήθησαν έξαιρετικά στόν έξελληνισμό καί γι' αύτό τό 
| λόγο πρέπει νά υπογραμμιστούν ιδιαίτερα, είναι ό άποικισμός καί οί στρατο
ί λόγιες Θρακών στό μακεδονικό στρατό.
I 'Όσα εΐπαμε προηγουμένως Αφορούν την όδρυσική Θράκη καί τήν περι- 
| οχή τών αυτόνομων Θρακών Ανάμεσα στό Στρυμόνα καί τό Νέστο, ή όποία 
| συνόρευε μέ τη Μακεδονία καί βρισκόταν μέσα στη σφαίρα τής Αθηναϊκής 
| έπιρροής. Πολύ διαφορετική 8μως κατάσταση έπικρατοΰσε στη Μ. Σκυθία, 
I ίπου δέν έκτεινόταν ή όδρυσική έξουσία καί δέν ήταν τόσο αισθητή ή άθηναϊ- 1 2 3 4 5

«Άχαρνεϊς» του γελοιοποιούσε στ/j σκηνή μιά όμάδα Από Όδόμαντες, ούτε ό Άναζαν- 
δρίδης, πού στόν «Πρωτεσίλαο» του (Άθην. IV, 131) γελοιοποιούσε τό γάμο τού Ίφ ι- 
κράτη μέ τήν κόρη τού Κότυος.

1. Βλ, πιό πάνω, σ. 106, σημ. 1 — Πρβ. έπίσης τόν 9Ηρόδοτο (VII, 137) καί Θουκυ
δίδη (II, 29, 1. 95, 1),πού χρησιμοποιούν γιά τούς προκατόχους τού Έβρυζέλμιδος τόν 
τίτλο «Θρακών βασιλεύς» άντί «Όδρυσών βασιλεύς».

2. Βλ. πιό πάνω, σ. 107, σημ. 3.
3. G. Mihailov, La Thrace et la Macedoine jusqiT& l'invasion des Celtes, A n

cient Macedonia 1, 82.
4. 'Από τήν έποχή τού Φιλίππου Ε' παραδόθηκε ό θεσμός «τού έπΐ Θράκης τεταγ- 

μένου» (Πολνβ. XXII, 13, 3. 14, 1 .Lw. XXXIX, 34, 2. 6), πού πιθανώς νά ήταν διοικη
τής τής νότιας παραλιακής Θράκης.

5. Πρβ. τό Σεύθη Γ' (πιό πάνω, σ. 33).



κή καί μακεδονική έπιρροή. Στήν περιοχή αυτή ot έλληνικές άποικίες είχαν
άποδυθεϊ σ’ ένα σκληρό άγώνα για  τήν δπαρξή τους έναντίον των τοπικών 
δυναστών. Ω στόσο, δέν Ιλειψαν κι έδώ οΐ φιλικές σχέσεις αυτή τή φορά άνά- 
μεσα στους 'Ελληνες άποίκους καί τούς Γέτες βασιλείς, πού είχαν άναλάβει 
τήν προστασία των άποικιών, είσπράττοντας όρισμένο φόρο1. Ε π ίσ η ς υπο
χρεωτικά οΐ άποικοι είχαν άναπτύζει διπλωματικές σχέσεις καί μέ τούς 
Θράκες τοπικούς δυνάστες, οί όποιοι όμως πολύ συχνά παραβίαζαν τις συν
θήκες καί λεηλατούσαν τις αγροτικές περιοχές των άποικιών. Σαφή εικόνα 
της συγκεχυμένης καί άνώμαλης αυτής κατάστασης σχηματίζει κανείς άπό 
ψήφισμα της Ίστρίας (του 213 περίπου π .Χ .)* , πού άναφέρει λεπτομέρειες 
γιά  τις έχθρικές ένέργειες του Ζόλτη, τοπικού Θράκα δυνάστη, έναντίον των 
έλληνικών άποικιών της Μ . Σκυθίας. Στύ ψήφισμα γίνεται έπίσης λόγος γιά  
τή στρατιωτική βοήθεια, πού είχε στείλει στούς άποίκους ό τότε βασιλιάς 
τών Γετών Ρήμαξος*, χάρη στήν όποια κατόρθωσαν τελικά νά άποκρούσουν 
τις έπιδρομές τοϋ Ζόλτη. 1 2 3

1. Βλ. D. P ipp iii, Les rois gfctes e t les colonies grecques do Scythie Mineore, 
Milanget J . Careopino, Paris 1966, 763-770.

2. S. Lambrino, D6cret d 'H istria  en l’honneur d’A gathoclte, H ER  5/6(1960) 
180-217. D. Pippidi, Istros e t les Gfetes au Π* sifecle. Observations su r le dtcret en Γ 
honneur d’Agathoclfcs, fils d'A ntiphilos, Scyihiea Minora, 31-55* τοϋ tStov, Con- 
tribu (ii la  istoria veche a Rom aniei, Bucare$t 1967,187-221.

3. Γ ι’ αυτόν βλ. D. Pippidi, A propoe du basilens Rhdmaxoe, A A P SH P h  
1963, 91-98.



ΣΤ ' ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧ ΕΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΩΝ

1. Συμμετοχή των Θρακών στήν κοινωνική ζωή των έλληνικών άτιοικιών

Ά πό φιλολογικές καί έπιγραφικές μαρτυρίες, καθώς καί άπό Ισχυρές έν- 
δείξεις πού προσφέρει ή άρχαιολογική έρευνα, διαπιστώνεται δτι 6 ντόπιος 
θρακικδς πληθυσμός των άρχαιότερων οίκισμών, πού στη θέση τους ή κοντά 
τους Ιδρύθηκαν οί έλληνικές άποικίες1, άπορροφήθηκε μέσα στίς ίδιες τΙς ά- 
ποικίες ή συνέχισε νά ζεί σέ γειτονικές κώμες2. Επίσης στή θέση του παρέ- 
μεινε, μετά τόν έλληνικό άποικισμό, καί δ άγροτικός πληθυσμός των θρακικών 
οίκισμών, οΐ όποιοι είχαν συμπεριληφθεΐ μέσα στα 6ρια της «χώρας» των 
άποικιών3. Μέ τόν καιρό μάλιστα ένα μέρος του άγροτικου αύτου πληθυσμού 
έγκαταστάθηκε στα άστικά κέντρα των άποίκων, όπου συμμετείχε ένεργά 
στήν κοινωνική ζωή τους. Μέ την έθνική αυτή άνάμιξη, οί Θράκες έχασαν 
σιγά σιγά τήν έθνική τους φυσιογνωμία.

Ή  παρουσία Θρακών στήν Άμφίπολη διαπιστώνεται άπό τήν ύπαρξη

1. ΒλΓπιό πάνω, σ. 73.
2. Εξαίρεση άποτελεί ή περίπτωση της Ήϊόνος, πού οί ντόπιοι κάτοικοί της έξαν- 

δραποδίστηκαν (Θουχ. I, 98, 1-2. Ρ. Ducrey, Le traitem ent des prisonniers de guer
re dans la Grfece antique des origines k la conqu6te romaine, Paris 1968, 131).
Κι αυτό, γιατί είχαν βοηθήσει πιθανώς τόν Πέρση διοικητή τής πόλης Βόγη στήν άντί- 
στασή του έναντίον των 'Αθηναίων. Τόν έξανδραποδισμό τους 6μως έπέβαλαν καί στρα
τηγικοί λόγοι, έφόσον οι 'Αθηναίοι χρησιμοποιούσαν τήν Ήϊόνα ώς όρμητήριο γιά τις 
άποικιστικές τους έπιχειρήσεις στήν ένδοχώρα.

3. 'Όπως παρατηρεί 6 D. Pippidi, Le problfcme de la  main d’oeuvre agricole 
dans les colonies grecques de la mer Noire, Scythica Minora, 74, οί περιοχές των 
άποικιών, κάθε φορά πού άναφέρονται στίς πηγές, έμφανίζονται κατοικημένες άπό ντό
πιους. — Στις περιοχές τών άποικιών θά βρίσκονταν καί οί έδρες τών φυλετικών άρχη- 
γών τών Θρακών. ΟΙ έδρες αυτές, πού ήταν όχυρωμένες έπαύλεις, άναφέρονται στίς πηγές 
(στά τέλη του 5ου π.Χ. αί.) μέ διάφορα όνόματα, όπως «τύρσεις», «τετραπύργια» καί 
«βάρεις», βλ. D. Dimitrov, Za ukrepnite vili i rezidencii u Trakite v predrimskata 
epoha, Izsledvanija v test na akademik D. Detev, Sofija 1958, 683-692. Γενικά για 
τις όχυρωμένες έπαύλεις βλ. Υ. Garlan, Fortifications et I'histoire grecque, Probib- 
me» de la guerre, 257-258. Κατά τόν Garlan, ol όχυρωμένες έπαύλεις ήταν πολύ διαδο
μένες, κατά τήν άρχαίκή έποχή, άνάμεσα στούς Έλληνες καί τούς βαρβάρους, όπου τήν 
πολιτική έξουσία άσκοΟσε μιά άριστοκρατία γαιοκτημόνων. Στδν 5ο π.Χ. αιώνα ό τύπος 
αύτός τών όχυρωμένων έπαύλεων είχε εύρεία διάδοση στις περιοχές τών ήμιβαρβάρων.



Ιερού τού θράκα θεού-ήρωος Ρήσον1. Στη Θάσο οΐ έτκγραοές μαρτυρούν τήν 
ύπαρξη θρακικών λατρειών καί τη** παρουσία Θρακών, Από τη» Αρχαϊκή ως 
τη* όψιμη ελληνιστική έποχη, τόσο Ανάμεσα στήν Ιθύνουσα Αριστοκρατική 
τάξη {θεωροί καί διάφοροι άρχοντες) όσο κι Ανάμεσα στις κατώτερες τάξεις 
τοΰ θασιακοΰ λαού*. Για την παρουσία τους στη «χώρα» της Μαρώνειας έ
χουμε τή σαφή μαρτυρία τοΰ Δημοσθένη*. ’Ενώ γιά  τήν ύπαρξη θρακικοΰ 
πληθυσμού στα ‘Ά βδηρα ένδεικτικό στοιχείο Αποτελε ί ή θραχική όνομασία 
Δήοαιτος (τόπος ή συνοικία της Αποικίας θύτη ς), όπου υπήρχε καί Ιερό 
τοΰ Δηραίνου Α πόλλωνος*. Τό ίδιο διαπιστώνει κανείς καί στό Βυζάντιο 
Από τό τοπωνύμιο θρφαοτ*, πού ήταν πιθανώς όνομασία συνοικίας. Ε π ί
σης, μέ βάση τά στοιχεία πού προσφέρουν ή τοπωνυμιολογία καί ή Αρχαιο
λογία, συμπεραίνει κανείς ότι καί στη δυτική παραλία τοΰ Εύξείνου Πόντου 
£να μέρος Από τόν ντόπιο πληθυσμό είχε έγκατασταθεί μέσα στις έλληνικίς 
Αποικίες, ένώ άλλο μέρος τοΰ πληθυσμού συνέχισε να ζε ΐ στίς Αγροτικές πε
ριοχές των Αποικιών*. Χαρακτηριστικό παράδειγμα έλληνοθρακικής συμβίω
σης προσφέρει ή Ίστρία. ’Α πό ψήφισμά της πληροφορούμαστε ότι ή  πόλη, 1 2 3 4 5 6

1. ΣχοΧ. στό» £όρ. 'Ρησ., 346 (Sehwf*ru, Π , 336): « ... Έ σ π ν  Ιερό» τής Κλβοΰς 
έν ’Αμφιπόλει ΙδρυΘόν fa iw in  τοΰ ’Ρήσου μνημείου fail λόφο» τινός ...· . Πρβ. 6 . Sett- 
re. Le roi RhEsos et le H rita  Chasseur, R P k  2(1928)t27 xi.

2. Βλ. H . Seyrig. Qnatre cultes de Thssos. B C H  51 (1927)2!4-219. J . Pemd- 
loux, Rechercbes so r I’histoire e t les cultes de T h tm , 311-313. K . M urine. La pre
sence thrace k H ie de T hat os da V II· aa Π Ι· s. a r . o. k ., P u lpudeva  2(1976)185- 
191.

3. Βλ. χιό χέτο , σ. 116, σημ. 9.
4. Τό Ιερό έναφόρετ» Αχό τό* /ΤΜαρο στό Β* α ι ό ·  του.
5. Ξηοψ. Άνάβ. V II. 1.24. Έλλ. I , 3. 30.
6. Γ ιέ τή Βιζώνη βλ. Ψβνόο-Σχυμ*. 753-760 ( »  GGM, I, 326]: «Βιζώνη... Τούτο 

3έ τό χολίχνισν φασίν τινες μέν βαρβάρων, τινός t i  irow M  γεγονεναι Μεσημβρίας·.— Γιέ 
τό θραχιχό στοιχείο τοΰ χληΟ*σμοΰ τής 'Απολλωνίας καί Μεσημβρίας βλ. / . Fetudi- 
kov. Apaionija ο Cento more, Sofija 1957, 95, 104. / . Gdldiov, N’o e b lr  i negovite 
pam etnici, Sofija 1959, 9.— ’Από τήν ένασκαφιχή (ρευνα διαπιστώθηκε ή ύπαρξη βρα- 
χιχών χωριών στό Εδαφος τής Ίστρίας, βλ. Λ. Vuipe, H istoire ancienne de la Dobroud- 
ja , Bucarest 1938, 67. P . A lexan draeu , C ercetlri In necropoia tum ulart de la H i- 
s tria , SC IV  13(1962), 2, 325-336- τοΰ Hum, Les tertres funAraires d’H istria, Kho 
41(1963)257-266- τοΰ ibtm. Les rapports enlre indigenes et Grecs b la  lumiEre des 
fouilles de la nAcropole d 'H istria, C1AC F il l ,  336-339. P . A lexandraeu  - V. Efii- 
m ie, Tombes thraces dVpoque arcbalque dans la  ndcropole d ’H istria , Dacio 3(1959) 
143-164. Τό Itco διαπιστώθηκε καί στό έδαφος τής Όδησσοΰ, βλ. Η . Danoo, Zapadni- 
ja t brjag na Cerno more ▼ drevnostta, Sofija 1947, 100. M. M iriev , Raikopki na 
tiakijskoto  seiice kraj selo G alata, IF A D  9(1953)1 κέ. G. Tonieea, Raxkopkite 
na pette  mogili kraj selo G alata, IF A D  8(1951)43-04* τής Μιας Trakijskoto vli- 
jan ie v  Odesos, IF A D  10(1956)51-64.
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σέ καιρέ) κινδύνου, είχε στρατολογήσει ένα σώμα άπί> "Ελληνες (πολίτας) 
καί Θράκες (βαρβάρους)  έθελοντές1.

Τό ίδιο συνέβαινε καί στις μακεδονικές άποικίες της θρακικής ένδοχώρας. 
"Ετσι, στην ’Ηράκλεια τη Σιντική μαρτυρεΐται ή ύπαρξη θρακικού πληθυ
σμού, κατά την εποχή τού Περσέως2. Στους Φιλίππους καί την περιοχή τους 
διαπιστώνει κανείς την παρουσία Θρακών, ώς τό τέλος τής ρωμαϊκής εποχής, 
άπό τις θρακικές λατρείες καί την άνθρωπωνυμιολογία.

Δυστυχώς δέν υπάρχουν ειδήσεις για τό νομικό καθεστώς καί γενικά 
γιά τούς ορούς, μέ τούς όποιους οί Θράκες συγκατοίκησαν με τούς άποίκους. 
‘Ωστόσο, θά μπορούσε κανείς νά καταλήξει σέ ορισμένα άσφαλή συμπεράσμα
τα γιά την κοινωνική τους κατάσταση, αν είχαμε τουλάχιστον σαφή ιδέα γιά 
τήν οικονομική καί κοινωνική δομή τών ελληνικών άποικιών. *Η ε'λλειψη 
όμως σχετικών στοιχείων άναγκάζει τόν έρευνητή νά περιοριστεί σέ υποθέ
σεις, μέ βάση μερικές μόνο ενδείξεις. Πάντως, είναι πιθανό δτι ή οικονομική 
λειτουργία τών άποικιών στηριζόταν στά έργατικά χέρια του ντόπιου πλη
θυσμού. Αύτό φαίνεται καθαρά άπό τό γεγονός δτι ό άριθμός τών άποίκων 
δέν ήταν τόσο μεγάλος, ώστε νά μπορέσει νά καλύψει τις άνάγκες σέ εργατι
κό δυναμικό, πού είχαν δημιουργηθεΐ μέ τή μεγάλη έκταση τών άγροτικών 
περιοχών τών αποικιών καί τήν άνάπτυξη τής βιοτεχνίας σέ ορισμένες άπό αύτές.

"Ετσι, μέ βάση τις οικονομικές άνάγκες τών άποίκων, έπιτρέπεται νά 
υποθέσει κανείς δτι οί πιό πολλοί άπό τούς Θράκες τών άστικών κέντρων 
ήταν κυρίως δούλοι, πού άσχολούνταν στις διάφορες βιοτεχνίες3. Ε πίσης 
πρέπει νά ^θεωρηθεί βέβαιο δτι ή άγροτική οικονομία τών άποικιών στηρι
ζόταν κυρίως στόν ντόπιο πληθυσμό, πού κατοικούσε στις άγροτικές περιο
χές τους. ’Ιδιαίτερο ένδιαφέρον παρουσιάζει τό πρόβλημα σχετικά μέ τό νο
μικό καθεστώς τών Θρακών αυτών άγροτών. Παρά τήν έλλειψη άμεσων άπο- 
δεικτικών στοιχείων, νομίζω δτι είναι Ικανοποιητική ή λύση πού δόθηκε στό 
πρόβλημα αύτό άπό τούς Β. Gerov4, Η. Danov* καί D. Pippidi®. Οί 1 2 3 4 5 6

1. Βλ. D. Pippidi, La main d'oeuvre agricole, 79.
2. Liv. XLII, 51: «Ab Heraclea ex Sintis tria milia Thracum liberorum su- 

um habebat».
3. Τέτοιοι δούλοι άναφέρονται σέ διάφορες έπιγραφές, βλ. D. Pippidi, δ.π., 67. Η . 

Danov, Drevna Trakija, 291-292, όπου γιά τή δουλοκτησία. Βλ. έπισης V. D. Blavatskij, 
Rabstvo i ego istofcnik v anticnih gosudarstvah severnogo Priiernomorija, SA  20 
(1954)31-56.

4. B . Gerov, Proufcvanija vArhu pozemlenite otno§enija v naSite zemi prez 
rimsko vreme, GSU-FF 50(1955/56)19-20.

5. H. Danov, Drevna Trakija, 292.
6. D. Pippidi, La main d'oeuvre agricole, 65-80.
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έρευνητές αυτοί υποστήριξαν 6τι οΐ Θράκες, πού ζοΰσαν στις «χώρες» των 
άποικιών, ήταν συνήθως — σέ όλη τήν άρχαιότητα — ήμιανεξάρτητοι άγρό- 
τες, πού καλλιεργούσαν τή γή για  λογαριασμό των Ιδιοκτητών άποίκων, 
στους όποιους ήταν υποχρεωμένοι να δίνουν ένα μέρος άπό τή συγκομιδή 
τους. ’Α πό κοινωνική πάλι άποψη άποτελούσαν μια τάξη ένδιάμεση άνάμεσα 
στούς δούλους και τούς έλεύθερους1 2 3 4 5 6. Έ τσ ι, οΐ ντόπιοι αυτοί χωρικοί ήταν 
άνάλογοι μέ τούς είλωτες της Σπάρτης, τούς πενέστες της Θεσσαλίας, καθώς 
καί μέ τούς βασιλικούς λαούς καί ηαροίχους, πού συναντά κανείς στις άγρο- 
τικές περιοχές των έλληνιστιχών πόλεων τής ’Ασίας*.

Στόν παραλληλισμό τους μέ τις προηγούμενες κατηγορίες χωρικών ό- 
δηγεϊται κανείς όχι μόνο άπό τα κοινά χαρακτηριστικά τους άλλα κι άπό τή 
μαρτυρημένη παρουσία λαών στήν άγροτική περιοχή τοΰ Βυζαντίου*. Πόσο 
άναγκαΐο γιά  τήν άγροτική οίκονομία τών πόλεω ν ήταν τό έργατικό αυτό 
δυναμικό της υπαίθρου φαίνεται άπό τή συνθήκη τοΰ 219 π .Χ . άνάμεσα στούς 
Βυζαντίους καί τόν Προυσία Α'*, στήν όποία τίθεται ώς όρος ή έπιστροψή 
τών λαών, πού είχαν συλληφθεΐ κατά τις πολεμικές έπιχειρήσεις στό Εδαφός 
τους*. Παρόμοιοι λαοί (βασιλικοί) θά υπήρχαν καί στή Θρακική Χερσόνη
σο, πού άποτελοΰσε βασιλική χώρα τής Περγάμου*, λίγο πριν γίνει Ιδιοκτη
σία τοΰ Ά γρ ίππ α 7 8 9. Πάροικοι της χώρας θά ήταν, κατά τόν D . P ippid i, 
καί οί βάρβαροι πού άναφέρονται στό ίστριανό τιμητικό ψήφισμα γιά τόν 
’Αγαθοκλή*. Μέ τούς ήμιανεξάρτητους Θράκες χωρικούς θά πρέπει έπίσης 
να ταυτίζονται, κατά τή γνώμη μου, καί οΐ ΐΐρόσοιχοι βάρβαροι της Στρύμης, 
πού άναφέρει ό Δημοσθένης*. Α ύτό φαίνεται καθαρά άπό τή διήγηση τοΰ

1. Η. Danov, Drevna Trakija, 292* toG «9ιον, Kim istorijata na polusvobo- 
dnite seljaski pres antifnata epoha, Sbornik G. /. Kaearov, II, Sofija 1955, 111-121. 
Γιά παρόμοιες περιπτώσεις τέτοιων ήμιανεξάρτητων χωρικών σέ άλλα μέρη βλ. D. Lots», 
Μεταξύ έλευθέρων καί δούλων, Berlin 1959, 48 κέ., 51, 74-76. Πρ§. καί Μ. / . Finley, 
Between Slavery and Freedom, CSSH  4(1964)233-249.

2. B. Gerov, δ.π., 19. D. Pippidi, δ.π., 68-69.
3. Φυλαρχ. στόν Άβην. VI, 271 β [ «= FGrH  81).
4. D. Pippidi, ό.π., 69.
5. Πολνβ. IV, 52, 6-7. Πρβ. D. Pippidi, 6.π., 69 καί αημ. 18, δηου καί ή σχετι

κή βιβλιογραφία.
6. Βλ. Β. Gerov, δ.π., 19.
7. Μ. Rostov ii t f f ,  Studien xur Oeschichte der rOmischen Kolonats, Leip

zig 1910, 287.
8. Βλ. D. Pippidi, ό.π., 79.
9. Δημοσθ. Πολυκλ. L, 22: «... καί πλοία έλκόντων έχ Θάσου εις Στρύμην, έτι 

8έ χειμώνος δντος καί τοΰ χωρίου άλιμένου, καί έκβήναι οΰκ δν οϋδί δειπνοκοιήσασβαι 
πολεμίας τής χώρας οβσης καί ιτερικαΟημένων κΰκλφ τό τείχος καί ξένων καί μισθοφό-



, /  ιΔημοσθένη, ό όποιος μας πληροφορεί 6τι, κατά τήν έπίθεση των Θασίων,
1 lot ποόσοιχοι βάρβαροι είχαν συγκεντρωθεί ϊξω άπό τά τείχη τής Στρύμης, 
.) ρ τό  πλευρό τών Μαρωνιτών. Ή  ένέργειά τους αύτή θυμίζει τούς βαρβάρους 
' ρρής Ίστρίας, πού Αντιμετώπισαν, μαζί μέ τούς ’Έλληνες άποίκους, τόν κοι- 

!11 |νό κίνδυνο. Στήν περίπτωση έξάλλου της Στρύμης, ό Δημοσθένης διακρίνει 
' ΙκαΟαρά τούς ηροσοίχους άπό τούς ξένους καί τούς μισθοφόρους.
(ν I Τέλος, τό ίτ ι  ot Θράκες αυτοί χωρικοί ήταν Ανάλογοι μέ τούς λαούς> 
* Ιτούς είλωτες καί τούς ηενέστες φαίνεται κι άπό τό γεγονός 8τι, σέ ίλες τΙς 

•περιπτώσεις, οΐ τελευταίοι ήταν ντόπιοι κάτοικοι, πού βρέθηκαν στήν κοινω- 
' Ινική αύτή κατάσταση της ήμιεξάρτησης, μετά τήν ύποταγή της χώρας 
1 Ιτους. Κι άπό τήν άποψη αύτή, ή περίπτωση των Θρακών χωρικών δέ διαφέ- 

'" Ιρ ε ι, γιατί στήν πραγματικότητα τό μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους είχε 
' I  κατακτηθεί άπό τούς άποίκους μέ τά 8πλα, ’Έτσι, στήν ούσία οΐ σχέσεις 

I του Αγροτικού αύτοΰ πληθυσμού μέ τούς άποίκους, ήταν θά λέγαμε, σχέσεις 
I κατακτητών καί ύποδούλων. *Η ίδια κατάσταση έπικρατουσε, πιστεύω, καί 
I στίς Αγροτικές περιοχές τών μακεδονικών Αποικιών.
I ’Ένα μεγάλο τμήμα άπό τό Ορακικό Αγροτικό πληθυσμό παρέμεινε στήν 

' I κατάσταση τής ήμιεξάρτησης σέ 8λη τή διάρκεια τής Αρχαιότητας. *Από τήν 
||( I κατάσταση αύτή Ασφαλώς ξέφευγαν μόνο ot Θράκες πού έξελληνίζονταν καί 
w I γίνονταν έλεύθεροι πολίτες μιας πόλης. Έ τσ ι, ή Απόκτηση τών πολιτικών 
^ I δικαιοψάτων, πού ίσοδυναμουσε μέ τήν Ατομική τους έλευθερία, Αποτελούσε 

I Ινα Από τά πιό σοβαρά κίνητρα γιά τόν έξελληνισμό τους. Δυστυχώς δέν 
Vj I ύπάρχουν πληροφορίες σχετικά μέ τό θέμα αύτό. Πάντο>ς ot προϋποθέσεις 

I παροχής τών πολιτικών δικαιωμάτων θά ήταν διαφορετικές άπό πόλη σέ I

1 I ρων καί βαρβάρων προσοίκων, Αναγκαΐον ήν έπ' άγκύρας άποσαλεύειν τήν νύκτα μετεώ- 
( ‘ I ρους, άσίτους καί Αγρύπνους, φυλαττομένοις μή νυκτός ήμίν έπιΟώνται αΐ Μαρωνιτών 
 ̂ I τριήρεις».— Άπό τό χωρίο μάλιστα αύτό τοΟ Δημοσθένη γίνεται γνο>στή ή Αρχαιότερη 

I όνομασία τών Θρακών πού ζούσαν στίς Αγροτικές περιοχές τών έλληνικών Αποικιών. ’Έτσι, 
I Αέ χρειάζεται πιά γιά τή Αήλο>σή τους ό τεχνητός όρος πόροι not, πού χρησιμοποιεί ό D. 
I Pippidi καί πού Αέ συναντιέται στή Θράκη, τουλάχιστον στήν κλασική έποχή. Πιθανώς 
I ό όρος ηάροικοι νά ήταν σέ χρήση, όπως καί σέ Αλλα μέρη, στήν έλληνιστική κυρίως έπο- 

’ I χή·— Γενικά ή ταύτιση τών προσοίκων μέ τούς ντόπιους κατοίκους πού ζούσαν στά προ- 
I άστεια καί στίς περιοχές τών έλληνικών Αποικιών προκύπτει κι Από ένα πολύ χαρακτηρι- 
I στικό χωρίο τού Στράβωνοζ (III, 4, 8), άπό όπου πληροφορούμαστε ότι μέσα στόν περί- 

'* I βολο τών τειχών τοΟ Εμπορίου — μασσαλιώτικης Αποικίας — ζούσε μιά κοινότητα ντό- 
! πιων κατοίκων, πού ό γεωγράφος τούς όνομάζει προσοίκονςι «Δίπολις Α* έστί, τείχει Αι-
I ωρισμένη, πρότερον τών ΊνΑικητών τινας προσοίκους έχουσα, οϊ, καίπερ ΙΑίφ πολιτευό- 

" 1 μενοι, κοινόν όμως περίβολον Κχειν έβούλοντο πρός τούς 'Έλληνας Ασφαλείας χάριν, Αι· 
 ̂ I πλούν Αέ τούτον, τείχει μέσψ Αιωρισμένου* τ/J» χρόνφ Α'είς ταύτό πολίτευμα συνήλΟον 
' I μικτόν τι Ικ τε βαρβάρων καί έλληνικών νομίμων, όπερ καί έπ' άλλων πολλών συνέβη».
I
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πόλη xt άπύ έποχή <τέ έποχή. ’Αρχικά ίσω ς νά δίνονταν μόνο σέ στρατιώτες 
ή σέ άντρες πού πρόσψεραν ύπηρεσίες στήν πόλη* ένώ σέ μεταγενέστερη 
έποχή πιθανώς ή παροχή του προνομίου αύτοΰ νά γενικεύτηκε. 'Ωστόσο, 
οί Έ λληνες άποιχοι δέ φαίνεται νά χρησιμοποίησα·/ συστηματικά τήν πολι
τογράφηση ώς μέσο γιά  τήν άφομοίωση τοΰ ντόπιου πληθυσμού, όπως Ικα
νέ άργότερα ή Ρώμη1 2* έξαίρεση άποτελεΐ μόνο ή περίπτωση των Παρίων 
της Θάσου*. 'Ωστόσο, όπως κι δν είναι, ή παραμονή των Θρακών στις 
άγροτικές περιοχές των άποικιών καί ή συμβίωσή τους μέ τούς άποίκους 
ύπηρξαν άναμφισβήτητα καθοριστικοί παράγοντες γιά  τύ βαθμιαίο έςελλη- 
νισμό τους.

2 . ΜιχτοΙ γάμοι άτάμβσα σέ *Ελ).ψνς καί θράχβς

ΟΙ πολιτικές έπαφές άνάμεσα στους Έ λληνες καί Θράκες καί ή συμβί
ωσή τους στις άποικίες βοήθησαν Ιδιαίτερα στήν άνάπτυξη τω ν κοινωνικών 
τους σχέσεων, πού έκδηλώνονται κυρίως μέ τή σύναψη πολλών μικτών γά- 
μων. Οί γάμοι αυτοί, μέ τή σειρά τους, ύπηρξαν τύ πιύ άποτελεσματικύ 
μέσο γιά  τύν έξελληνισμύ των θρακικών άνθρωπωνυμίων χα ΐ γενικά γιά  τήν 
πολιτιστική άφομοίωση των Θρακών. Κι αύτύ ίσχυε σέ περιπτώ σεις μικτών 
γάμω ν όχι μόνο άνάμεσα σέ Έ λληνες καί Θράκισσες άλλα άκόμη κι άνάμεσα 
σέ Έ λληνίδες καί Θράκες έξαιτίας της πολιτιστικής υπέροχης των πρώτων.

Δυστυχώς ή άρχαία φιλολογική παράδοση δέ διέσωσε διαφωτισηκά στοι
χεία  σχετικά μέ τούς μικτούς γάμους. Σπάνια μόνο αναφέρει τέτοιους γάμους 
άνάμεσα σέ Έ λληνες — της μητροπολιτικης Ε λ λ ά δ α ς— καί Θράκισσες είτε 
άπύ καθαρά σκωπτική διάθεση καί προκατάληψη γιά  τις φυλετικές έπιμιξίες 
είτε όταν πρόκειται γιά  γάμους πολιτικής σκοπιμότητας. Έ τσ ι, γιά  τύ θέμα 
αύτύ στηριζόμαστε σχεδόν άποκλειστικά σέ ορισμένες έπιγραφικές μαρτυ
ρίες καί κυρίως στή θρακική άνθρωπωνυμιολογία. Ή  μέθοδος όμως αύτή 
όπωσδήποτε δέν είναι έξαντλητιχή, γιατί, σέ περιπτώσεις τέλειου άνθρωπω- 
νυμικου ές ελληνισμού, τά ύνόματα τών άπογόνων άπύ μικτούς γάμους ήταν 
καί τά  δυύ έλληνικά κι Ιτσι δέν μπορεί κανείς νά άναγνωρίσει εύκολα τήν 
καταγωγή τους.

"Ως τήν έλληνιστική τουλάχιστον έποχή, σέ όλη γενικά τή μητροπολιτι-

1. ’Αντίθετα, φαίνεται ότι, άρχιχά τουλάχιστον, Εχαναν τύ δικαίωμα τοΰ κολίτη 
κι αύτοί πού έρχονταν σέ έπιγαμίες μέ τούς ντόπιος. ΟΙ ίδιοι καί οί άπόγονοί τους άπο- 
τελοΟσαν τή μάζα τών αμιξελλήνων», οί όποιοι ζοϋβαν «τά περίχωρα τής άκοικίας. Γι’ αυ
τούς βλ. πιύ κάτω, σ. 125.

2. Βλ. πιύ κάτω, σ. 124-125.
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κή Ελλάδα οί γάμοι μέ βαρβάρους, όπως καί μέ πολίτες άλλων έλληνικών 
πόλεων, δέν άποτελουσαν πολύ συνηθισμένο κοινωνικό φαινόμενο. Μολον
τούτο, δέ φαίνεται νά ίλειψαν οΐ μικτοί γάμοι άνάμεσα σέ "Ελληνες καί Θρά
κες. Καί σέ πρώτη σειρά έρχονται οί μικτοί γάμοι ‘Αθηναίων, πού δέν ήταν 
σπάνιοι καί πρίν καί μετά τδν περίφημο νόμο του Περικλή (451/50 π .Χ .) 
γιά τά πολιτικά δικαιο>ματα των άπογόνων άπό μικτούς γάμους1. Γιατί γιά 
τούς ‘Αθηναίους ή σύναψη γάμων μέ πλούσιες ξένες (Θράκισσες κλπ.) φαί
νεται ότι, σύμφωνα μέ τό άττικό δίκαιο, ήταν μια διέξοδος γιά τήν άπόκτηση 
έγγειας Ιδιοκτησίας έξω άπό τήν ‘Αττική2. Ή  άρχαία παράδοση διέσωσε 
τρία άντιπροσωπευτικά παραδείγματα ‘Αθηναίων, οΐ όποιοι κατάγονταν άπό 
τέτοιους μικτούς γάμους πολιτικοοικονομικού χαρακτήρα, πού είχαν γίνει 
πρίν άπό τό νόμο του Περικλή. Πρόκειται γιά τό Θεμιστοκλή, πού καταγό
ταν πιθανώς άπό Θράκισσα μητέρα3, καθώς καί γιά τόν Κίμωνα καί Θου
κυδίδη, πού ήταν άπόγονοι του Μιλτιάδη καί της ‘Ηγησιπύλης, κόρης του 
Θράκα βασιλιά Όλόρου4 5.

Σέ αύτές τΙς περιπτώσεις μικτών γάμων οί άπόγονοί τους είναι γνωστοί, 
γιατί ήταν σπουδαίες προσωπικότητες τής άθηναίκής κοινωνίας. ‘Ασφαλώς 
0μο>ς αύτοί δέν άποτελουσαν τά μοναδικά παραδείγματα, παρά τήν έλλειψη 
άμεσων είδήσεων άπό τΙς άρχαΐες πηγές. Έ τσ ι, άν πραγματικά ό νόμος του 
Περικλή δέν άπέβλεπε στόν περιορισμό του άριθμου τών πολιτών, όπως π ί
στευε ό ‘Αριστοτέλης4, άλλά στό νά διαφυλάξει τό φυλετικό άμιγές τών .

1. Άριστοτ. Άθην, πολιτεία, XXVI, 4: «...έπΐ 'Αντιδότου διά τό πλήθος τών 
πολιτών, Περικλέους είπόντος, έδωσαν μή μετέχειν τής πόλεο>ς 6ς άν μή έζ άμφοίν ά- 
στοϊν ή γεγονώς». /7λουτ. IIcp. 37: «Περικλής νόμον έγραψε μόνους Αθηναίους είναι 
τούς έκ δυεΐν Αθηναίων γεγονότος». 'Ορισμένοι έρευνητές είχαν υποθέσει 6τι, καί πρίν 
άπό τόν Περικλή, υπήρχε νομικό κώλυμα στίς έπιγαμίες (Philippi, Boitrflgo, 70). Σω
στά όμως υποστήριζαν οί Ε. Hruza, Boitrftgo zur Geschichto des griochischon und 
rOmischen Familienrcchts, II, Erlangen / Leipzig 1894,104 κέ. L. Bcauchct, Hi- 
Btoire du droit priv0 de la rdpublique ath0nienne, I, Paris 1897, 195, καί A. Xqi- 
στοφιΜπουλος, Ό  μετ* άλλοδαπής γάμος κατά τό άρχαϊον έλληνικόν καί τό έλληνιστι- 
κόν δίκαιον, Άθήναι 1951, 1, ότι: 1) στήν όμηρική έποχή κι ώς τόν 5ο π.Χ. αίώνα, ή 
διαφορά Μ^ένειας δέν άποτελοΟσε κώλυμα γιά τή σύναψη ένός γάμου* 2) τά παιδιά, 
πού έπαιρναν την έθνικότητα τοΟ πατέρα τους, θεωροΟνταν, σύμφωνα μέ τό Ιδιωτικό δί
καιο, νόμιμα.

2. Ρ. Gauthier, A propos dee cldrouquies athdniennes du V· sifcclo, Probib- 
men de la terre, 172-173.

3. *Α0ην. XIII, 756 c. W m x . Θεμ. 1, Corn. Nep. Them. 1. "Αλλοι ύποστηρί- 
ζου*/ ότι ή μητέρα του δέν ήταν Θράκισσα άλλά Κάρισσα.

4. *Ηροό. VI, 39, 2. /7λοντ. Κιμ. 4. Πρβ. τό γενεαλογικό τους δέντρο στοΟ J, Kir- 
chner, Prosopographia Attica, I, 470.

5. Ά φ ο το τ.% ό.π.



120
•V

’Αθηναίων, όπως δικαιολογημένα ίσως υποψιάζονται ύρισμένοι Ιστορικοί του 
δικαίου1 2 3, τότε θά πρέπει νά δεχτούμε δ η  οί μικτοί γάμοι είχα ν πάρει τέτοια  
έκταση, ώστε προκαλοΰσαν άνησυχίες στύ άθηναΐκύ κράτος.

*0 νόμος του Περικλή, άν έξχιρέσουμε τή δεκαετία 414 -404  π .Χ ., κατά 
τήν όποία είχε πάψει νά έφαρμόζεται έςαιτίας τής μείωσης του άριθμοΰ των 
πολιτών*, παρέμεινε σέ Ισχύ ώς τή μάχη τής Χαιρώνειας, πού σήμανε τήν 
έπικράτηση των Μακεδόνων. Μέ ψήφισμα μάλιστα του 4 0 3 /2  nJC. έπανα- 
φέρονταν οί ίδιοι περιορισμοί τοΰ νόμου τοΰ Π ερικλή, μέ τή διαφορά μόνο 
δ η  διατηρούσαν τό δικαίωμα τοΰ ’Αθηναίου πολίτη οΐ καταγόμενοι άπύ μι
κτούς γάμους, πού είχαν γεννηθεί πριν άπύ τύ 4 0 3 /2  π.Χ *. Τέλος, λίγο 
πρίν ό Δημοσθένης γράψει τή Νέαιρα, ό νόμος έγινε πιύ αυστηρός* δέν άπέ- 
κλειε μόνο άπύ τύ δικαίωμα τοΰ πολίτη όσους κατάγονταν άπύ μικτούς γάμους 
άλλα έπέβαλλε καί ποινές σέ όσους παντρεύονταν ξένες4 5 6. ΟΙ έρευνητές ωστό
σο σωστά υποστηρίζουν δ η  ή σύναψη μικτών γόμω ν συνεχίστηκε, βέ περιο
ρισμένη έστω κλίμακα, καί μετά τήν ψήφιση τοΰ νόμου τοΰ Περικλή 451 /  
50  π .Χ . )·. ’Ενδεικτικύ είναι τύ παράδειγμα τοΰ Θουκυδίδη, ό όποιος είχε  
παντρευτεί μιά πλούσια Θράκισσα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα μέ τήν παράδο
ση πού διέσωσε ό ΜαρκελλΧνος, ή γυναίκα του καταγόταν άπύ τή Σκαπτή 
Ύ λη τής Θράκης, όπου μάλιστα είχε Ιδιόκτητα μεταλλεία, πού τά έδωσε π ι
θανώς ώς προίκα στύ Θουκυδίδη·.

‘Ορισμένοι έρευνητές υποστηρίζουν 0 π  τά  μεταλλεία τοΰ Θουκυδίδη ή
ταν οίκογενειακή κληρονομιά7 8 ή τά έκμεταλλεύονταν ίσιος αύτύς μέ ένοι- 
κίαση1. Καί, έπειδή τύ πρόβλημα τοΰ γάμου του συνδέεται άμεσα μέ τύ 
πρόβλημα των μεταλλείων, έκφράζουν άμφιβολίες γ ια  τή σύναψη αύτοΰ τοΰ

1. Βλ. A. Harrison, The Law of Athens, Oxford 1968, 25, σημ. 2. W . K . La
cey, The Family in Classical Greece, London 1968, 100.

2. Βλ. A . Harrison, ό.*., 25.— Τύ 6π Ισχύ* Δς τύ 414 π.Χ . προκύπτει άκύ μιά 
(μμεση μαρτυρία τοΰ ’Αριστοφάνη (Ό ρν, 1649 κέ.).

3. Εΰμηλ. [ =  FGrH 77 F 2]. ΔήμοαΟ. Ε6β. 30. Πρβ. A. Harrison, 6.Κ., 26 
καί αημ. 1.

4. Βλ. L. Beauchet, Droit privi, 1 ,180-182. A . Harrison, 4.n., 26 χέ.
5. Πρβ. A . Harrison, 6 .x ., 25.
6. Μαρχβλλ. Θουχ. βίος, 19: « ... ήγάγετο γυναίκα άπύ Σκαπτησύλης τής Θράκης 

πλουσίαν σρύδρα καί μέταλλα κεκτημένην έν τή Θράκη».
7. Βλ. Ρ. Gauthier, 6 .x ., 173.
8. Βλ. Ρ. Perdriset, Scaptisyli, Klio 10(1910)22, πού ύποστηρ(ζει ότι 4 βιος 

4 Θουκυδίδης δέ μίλα γιά κατοχή μεταλλείων άλλά γιά ιικτήσιν έργασίας» (θουχ. IV, 
105,1): «(4 Βρασίδας) πυνθανόμενος τύν ΘουκυδΙδην κτήσιν τε έχων των χρυσέων μετάλ
λων έργασίας έν τή περί ταΰτα Θράκη». Τή γνώμη τοΰ Ρ. Perdriset υΐοθετεϊ καί 4 Α . 
Gomme, A Historical Commentary on Thucydides, IV, 105,1.
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γάμου1. Ή  περίπτωση δμως της οικογενειακής κληρονομιάς θά πρέπει νά 
άποκλειστεί, γιατί οί πρόγονοι του Θουκυδίδη Φιλαΐδες, όπως είναι γνωστό, 
δεν είχαν σχέσεις μέ τις θρακικές φυλές του Παγγαίου άλλα μέ τή φυλή των 
Δολόγκων πού κατοικούσε στη Θρακική Χερσόνησο2. * Η περίπτωση πάλι 
τής ένοικίασης, δεν μπορεί νά γίνει εύκολα δεκτή, έφόσον δέ λυθεί πρώτα 
τό πρόβλημα αν οί ’Αθηναίοι είχαν, σύμφωνα μέ τό άττικό δίκαιο, τό δικαίωμα 
νά νοικιάζουν κτήματα έξω άπό την ’Αττική. 'Έτσι, πρός τό παρόν τουλά
χιστον, νομίζω δέν υπάρχει σοβαρός λόγος γιά νά άμφισβητήσουμε την παρά
δοση τού Μαρκελλίνου, σύμφωνα μέ την οποία τά μεταλλεία τού Θουκυδίδη 
ήταν προίκα άπό τή Θράκισσα γυναίκα του3.

Πάντως, όπως κι άν είναι, δέν πρέπει, κατά τή γνώμη μου, νά άποκλεί- 
σουμε τή σύναψη μικτών γάμων μετά τό 451/50. Στήν υπόθεση αύτή οδηγού
μαστε άπό τό γεγονός δτι ό νόμος τού 403/2 περιείχε προβλεπτική διάταξη 
γιά δσους κατάγονταν άπό μικτούς γάμους, πού είχαν γίνει πριν άπό τή χρο
νιά αύτή. Αύτό σημαίνει δτι ό άριθμός τους θά ήταν άξιόλογος καί δέ θά 
προέρχονταν μόνο άπό τούς γάμους πού έγιναν στή δεκαετία 414-404 — δη
λαδή τότε πού είχε πάψει νά έφαρμόζεται ό νόμος τού Περικλή — άλλά κι 
άπό παλιότερους γάμους. ’Εξάλλου οί ιδιαίτερα στενές πολιτικές καί εμπορι
κές σχέσεις τών ’Αθηναίων μέ τό όδρυσικό βασίλειο στο δεύτερο μισό τού 
5ου π.Χ. αιώνα καί οί τιμές, μέ τίς όποιες προσπαθούσε ή άθηναϊκή διπλω
ματία νά κολακέψει τήν όδρυσική αύλή, έπιτρέπουν νά υποθέσει κανείς δτι* 
τό δικαίωμα τής επιγαμίας θά είχε παραχωρηθεί σέ μεμονωμένα τουλάχιστον 
πρόσωπα τής όδρυσικής άριστοκρατίας.

Τέλος, φαίνεται δτι, καί μετά τό 403/2, δέν έπαψαν οί μικτοί γάμοι, 
καθώς καί οί παραχωρήσεις τού δικαιώματος έπιγαμίας σέ μεμονωμένα άτο
μα. *Έτσι, είναι γνωστά τά παραδείγματα τού Ίφικράτη, πού παντρεύτηκε 
τήν κόρη τού Θράκα βασιλιά Κότυος Α '4, τού στρατηγού Κόνωνος, πού

1. Πρβ. Ρ. Perdrizet, ο.π., 21-22.
2. Βλ. Detschew, TSp , 148.
3. Γιά τΙς συγγενικές του έξάλλου σχέσεις μέ τούς Θράκες τής περιοχής του Παγ

γαίου μιά άρκετά πειστική ένδειξη προσφέρει κι ένα χωρίο του ίδιου τού Ιστορικού (Θονκ. 
IV, 105, 1), οπού γίνεται λόγος γιά τήν Ισχύ καί τη μεγάλη έπιρροή πού είχε στ))ν άρι- 
στοκρατία τής θασιακής Περαίας. Κι αύτό δέ μπορεί νά έξηγηΟεί παρά μόνο μέ τό γάμο 
του μέ γυναίκα της τοπικής άριστοκρατίας.

4. ΆΟην. IV, 131. Βέβαια ό Κότυς, σύμφωνα μέ τό Δημοσθένη (Κατ' Άριστοκρ. 
118) καί τόν Valerium Maximum  (111,7,7), είχε γίνει τιμητικά Αθηναίος πολίτης. 
Έτσι, άν ό γάμος της κόρης του έγινε μετά τήν παραχώρηση τής άθηναϊκής «πολιτείας», 
δέ θά ύπήρχε νομικό κώλυμα. 'Όπως δίκαια δμως πιστεύει ό L. Beauchet, Droit pri- 
νό, 198, ό γάμος έγινε πιθανώς, πρίν άκόμη παραχωρηθεί στόν Κότυν, τό προνόμιο του 
'Αθηναίου πολίτη.

ι
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παντρεύτηκε μέ Θράκισσα1 2 3, καί του βασιλιά Κερσοβλέπτη, πού πήρε πι
θανώς Α θηναία γυναίκα*.

Προβλήματα παρουσιάζει ή κοινωνική έκταση των μικτών γάμων στήν 
’Αθήνα. *Η άοχαία παράδοση διέσωσε μερικά μόνο παραδείγματα, πού κι 
αύτα Αφορούν έπιφανεΐς ’Αθηναίους*. Στήν πραγματικότητα όμως οί μικτοί 
γάμοι δέ θά περιορίστηκαν μόνο στους άριστοκρατικοΰς κύκλους, πού είναι 
άλήθεια οτι είχαν περισσότερες ευκαιρίες γιά  τή σύναψη τέτοιων γάμων. Βέ
βαια, άν κρίνει κανείς άπύ τή γελοιοποίηση του γάμου του Ίφικράτη στύν 
Ποωτεσΐλαο του Άναξανδρίδη4 5 6 (πρώτο μισό του 4ου π .Χ . βιί.), πού Αντι
κατοπτρίζει ίσως τήν ψυχολογία του Αθηναϊκού Ακροατηρίου, θά πρέπει να 
πιστέψει ότι ή κοινή γνώμη των πολιτών καταδίκαζε τις φυλετικές έπιμι- 
ξίες. Είναι δμως έξίσου πιθανό ότι 6 γΑμος Ιδωσε Αφορμή γιά  τή γελοιοποίη
σή του στή σκηνή, γιατί είχε γίνει σύμφωνα μέ τά «βάρβαρα» καί παράξενα 
γιά τούς ’Αθηναίους θρακικά έθιμα. Έ τσ ι, τύ Ακροατήριο του Άναξανδρίδη 
πιθανώς νά μή γελούσε τόσο πολύ γιά  τύν ίδιο τύ γάμο όσο γιά  τή «γελοία» 
τελετή του. Πάντως, όπως κι άν είναι, φαίνεται ότι Αρκετοί ’Αθηναίοι, Α
γνοώντας τις κυρώσεις τού νόμου γιά  τά Αρρενα τέκνα τους, συνέχιζαν νά 
συνάπτουν μικτούς γάμους. Ή  προβλεπτική μάλιστα διάταξη τού νόμου στα 
4 0 3 /2  δείχνει δ π  τύ φαινόμενο τών μικτών γάμω ν είχε ήδη έπεκταθεΐ καί 
στις κατώτερες τάξεις*. Κι αυτό, γιατί ή σχετική νομοθεσία δέ θά είχε νό
ημα, άν Αφορμή γιά  τή θέσπισή τη ; είχαν δώσει μόνο οί Αριστοκράτες, έφό- 
σον αύτοί έτσι κι Αλλιώς δέν έπαψαν άπύ τύ 4 5 1 /5 0  νά Αγνοούν συνεχώς τύ 
νόμο. Ω στόσο, 5,τι κι άν συνέβαινε, γεγονός είναι ότι τύ φαινόμενο των μι
κτών γάμω ν, κατά τήν έλληνισπκή καί Ιδιαίτερα τή ρωμαϊκή έποχή, γενι
κεύτηκε πιά σέ όλες τις κοινωνικές τάξεις*.

*Η ίδια νομική περιφρούρηση της «πολιτείας», πού είχε  ώ ς συνέπεια

1. Ά θ ψ .  XIII, 577α.
2. Γιατί Ιτσι μόνο μπορεί νά έξηγηθεΐ τύ γεγονός δπ  άπύ τά τέσσερα παιδιά του 

(Ίόλαος, Ποσειδώνιος, Μήίιστας καί Τήρης), τού άναφέρονται στύ δελφικό ψήφισμα τοΰ 
356/5 π.Χ. (βλ. πιύ πάνω, σ. 108, αημ. 6), τά δύο έχουν έλληνικά ύνόματα* πρβ. Λ. H ick, 
Die SOhne des Kersebleptes von Thrakien, Hermes 33(1898)626-637.

3. Σύμφωνα μέ τύ L. Beauchet, i.is., 194, αύτύ συνέβη, γιατί ol μικτοί γάμοι 
των κατωτέρων τάξεων 8έν είχαν προσέλκυση πιθανώς τήν προσοχή των Αρχαίων συγ
γραφέων.

4. Στύν Ά 9 ψ .  IV, 131.
5. Πρβ. καί L. Beauchet, 6.π., 194, ποΰ κι χύτύς πιστεύει δτι οί έπιγαμίες δέν 

ήταν προνόμιο μόνο των εύγενων.
6. Πρβ. π.χ. τύν περιληπτικό κατάλογο μικτών γάμων στοδ Α . Χβίστοφιλόηουλον, 

*0 μετ' Αλλοδαπής γάμος, 15.
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τόν περιορισμέ των μικτών γάμων, παρατηρείται καί σ τ )jv ύπόλοιπη Ε λλά
δα1. 'Ό πως ήταν μάλιστα φυσικό, τό φαινόμενο των μικτών γάμων μέ Θρά
κες θά ήταν λιγότερο συχνό σέ έλληνικές πόλεις, πού δέν είχαν έμπορικές ή 
άλλες σχέσεις μέ τή Θράκη. Γι' αύτό μας είναι γνο3στές έλάχιστες μόνο περι- 
πτοόσεις τέτοιων γάμων, πού κι αυτές δμως άφορούν 'Έλληνες πού ζοΰσαν 
στήν όδρυσική αυλή ως σύμβουλοι τών βασιλέων. Πρόκειται για τό γάμο του 
Χαριδήμου άπό τόν *Ωρεό μέ τήν άδελφή του Κερσοβλέπτη2, καθώς καί για 
τούς γάμους του Βιάνοοος καί Σίμωνος — πού κατάγονταν άπό άγνωστες 
έλληνικές πόλεις — μέ θυγατέρες ή άδελφές του Άμαδόκου3.

Εξαίρεση στήν Ιστορία του δικαίου της έπιγαμίας άποτελεί τό μακεδο
νικό κράτος, πού δέ φαίνεται νά περιφρουροΰσε τόσο ζηλότυπα τό δικαίωμα 
της «πολιτείας», ώστε νά έμποδίζει τούς μικτούς γάμους, δπως έγινε στήν 
ύπόλοιπη 'Ελλάδα. Αντίθετα μάλιστα οί ίδιοι οι βασιλείς, άπό τήν έποχή 
τουλάχιστον του Φιλίππου Β', μέ τό παράδειγμά τους, ένθάρρυναν γενικά 
τή σύναψη μικτών γάμων, πού τούς χρησιμοποιούσαν ώς διπλωματικό καί 
πολιτικό δπλο4. "Ετσι, μετά τή μακεδονική κατάκτηση τής Θράκης, οί γά- 
μοι άνάμεσα σέ Μακεδόνες καί Θράκες θά ήταν άρκετά συχνοί, Ιδιαίτερα μά
λιστα στήν περιοχή μεταξύ Στρυμόνα καί Νέστου (έπίκτητη Μακεδονία). 
"Αν καί δέν είναι γνωστή ή νομική καί κοινωνική θέση τών Θρακών πού συ
νέχισαν νά ζουν στήν περιοχή αυτή, άπό τήν κοινωνική 6μο>ς πολιτική, πού 
γενικά άκολουθούσαν οί Μακεδόνες βασιλείς, έπιτρέπεται νά υποθέσουμε δτΐ' 
οί μικτοί γάμοι δέν είχαν άπαγορευτεί. Επίσης δέ θά έλειψαν οί γάμοι άνά
μεσα σέ-Θράκες καί Μακεδόνες τής Κεντρικής Μακεδονίας, τουλάχιστον ώς 
τή ρωμαϊκή κατάκτηση* γιατί τότε άπαγορεύτηκε ή έπιγαμία (jus connu-

1. Βλ. *A qiotot. Άθην. πολ. 1275 β: «... πολλαχου όρίζονται... πρός τήν χρήσιν 
πολίτην τών έξ άμφοτέρων πολιτών καί μή θατέρου μόνου, οΐον πατρός ή μητρός, οί 8έ 
καί τουτ’ έπΐ πλέον ζητουσιν, otov έπΐ πάππους δύο ή τρεις ή πλείους».

2. ΔημοσΟ. Κατ’ Άριστοκρ. 120. Πρβ. A. Il6ch, 8.π., 633 κέ.
3. Ρ. Collart, Philippes, 147.—’'Ας σημειωθεί έδώ ότι παρόμοιες περιπτώσεις 

είχαμε καί μέ 'Αθηναίους* πρβ. τόν 'Αθηνόδωρο, πού παντρεύτηκε πιθανώς μέ κόρη ή 
άδελφή του Βηρισάδη, του όποίου ήταν σύμβουλος (Ρ . Collart, 6.π., 147).

4. Πρβ. τό βασιλιά τής Μακεδονίας Περδίκκα, πού πάντρεψε τήν άδελφή του Στρα
τονίκη μέ τό Σεύθη, άνεψιό του βασι>ιά Σιτάλκη (Θο*;κ. II, 101, 6), τό Φίλιππο Β', 
πού παντρεύτηκε τή Μήδα, κόρη του βασιλιά τών Γετών Κοθήλα (Σατυοου, άποσπ. 5 
[ — FHG, III, 161]· πρβ. /I. Momigliano, Della spedizione scitica di Filippo ala 
spedizione scitica di Dario, Athenaeum  11 (1023)341. G. Mihailov, La Thrace aux 
IV· et III· si6cles avant noire fcre, Athenaeum  39(1961)35, σημ. 7), καθώς καί τό 
Φίλιππο Ε ', πού πάντρεψε μιά κόρη του μέ τό βασιλιά τής Θράκης Τήρη (Αιοδ. XXXII, 
15,5).
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b i i )  άκόμη κι άνάμεσα στους πολίτες των τεσσάρων μερίδων, στις όποιες 
διαιρέθηκε ή Μακεδονία. Τδ μέτρο 6μως αύτδ ίσχυσε γιά  είκοσι μόνο χρό
νια, δηλαδή ώς τι) μετατροπή της Μακεδονίας σέ ρωμαϊκή έπαρχία. Έ τσ ι, 
στους έπόμενους αίώνες τής ρωμαιοκρατίας, ή σύναψη μικτών γάμω ν συνεχί
στηκε καί μάλιστα σέ πιδ έντατικδ ρυθμό.

Τ έλος, συγγενικές σχέσεις είχαν δημιουργηθεΐ κι άνάμεσα σέ μέλη των 
βασιλικών οικογενειών τής όδρυσικής Θράκης καί τοΰ έλληνισπκοΰ βασιλείου 
του Πόντου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ό γάμος τοΰ θράκα βα
σιλιά Κότυος Δ' μέ τήν Έ λληνίδα πριγκί πίσσα Α ντω νία  Τρύφαινα, κόρη τοΰ 
βασιλιά τοΰ Πόντου Πολέμωνος καί τής Πυθοδωρίδος1 2 3. *0  γάμος αύτός 
παρουσιάζει έξαιρετικό ένδιαφέρον, γιατί, χάρη σέ μια άναθηματική έπιγρα- 
φή τής ’Απολλωνίας τής Π ονπκής (άρχών 1ου μ ,Χ . αί.)*, έχουμε πολύ
τιμες πληροφορίες για  τδ γενεα>.ογικδ δέντρο τοΰ Κότυος καί τής ’Αντωνίας*.

Τδ κοινωνικό φαινόμενο όμως των μικτών γάμω ν πρέπει νά πήρε ιδι
αίτερα μεγάλες διαστάσεις στίς έλληνίκες άποικίες της Θράκης, όπου οι έλ- 
ληνοθρακικές σχέσεις ήταν πολύ πιδ στενές καί συχνές. Δυστυχώ ς δέν υπάρ
χουν, τουλάχιστον για  τήν πρώιμη έποχή, αρκετές μαρτυρίες γ ια  νά μελετη
θεί ή έκταση των μικτών γάμων στις διάφορες άποικίες. 'Ω στόσο, φαίνεται 
ότι πρωιμότερο θα πρέπει νά θεωρηθεί τδ παράδειγμα τών Π ορίων άποίκων 
τής Θάσου. Σύμφωνα μέ τήν έρμηνεία πού πρότεινε στό κείμενο τοΰ Μνη
μείου τοΰ ’Αρχιλόχου ό F. Hiller von Gar tr in gen , οί χίλιοι Πάριοι άποι- 
κοι τοΰ δεύτερου κύματος ήταν όλοι άντρες, οί όποιοι, όταν τελικά έπικρά- 
τησαν καί έγκαταστάθηκαν στδ νησί, παντρεύτηκαν ντόπιες γυναίκες4. 01  
γάμοι αύτοί έπιβεβαιώνονται έςάλλου κι άπδ τή θασιακή προσωπογραφία τοΰ 
6ου καί 5ου π .Χ . αιώνα, όπου είναι φανερή ή παρουσία τοΰ θρακικοΰ στοι
χείου. Κάτι παρόμοιο θά έγινε καί στή θασιακή Περαία, πού γ ιά  τήν άποί-

1. Γιά τήν τελευταία βασιλική οικογένεια βλ. V. Slraixula, La famiglia di Py- 
Ihodoris regina del Ponto, Beuarione, ser. 2, vol. I, face. 61, Roma 1901,80-94.

2. IGB, I*. 399.
3. Γιά τό στέμμα τους βλ. Η. Destau, Ε Β  1903/13, 704 καί V. Beievliev, Unter- 

suchungen in die Personennamen bei den Thrakern, Amsterdam 1970, 6. *Ας ση
μειωθεί ότι ό Dessau θεωρεί ώς σύζυγο τής ’Αντωνίας Τρΰφαινας τόν Κότυν Γ“, έν£> & 
Beievliev πρότεινε τόν Κότυν Δ'. Δίκιο φαίνεται ότι (χει ό τελευταίος, γιατί στό στέμμα 
πού 8(νει ό Dessau άναφέρεται 8υό φορές ό Κότυς Γ .  Ό  G. Mihailov, IGB Is, σσ. 366- 
368, υΙοθετεΐ τό στέμμα τοΰ Dessau καί συζητά τό όλο πρόβλημα, μέ βάση τά στοιχεία 
της έπιγραφής.— Γιά τήν κόρη τοΰ Ροιμητάλκη Πυθο8ωρ(8α, βλ. G. Seure, Les derniers 
souverains thraces: Rhoemetalcts et Pythodoris, REA  6(1904)212-218.

4. F. Hiller von Gartringen, Xoch einmal das Archilochosdenkmal von Pa
ros, NGG 1(1934/36)51.— Σύμφωνα μέ τόν ’Ηρόδοτο, I, 146, καί ol Ίωνες άποιχοι τής 
Μιλήτου είχαν παντρευτεί ντόπιες γυναίκες.
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κισή της ot Πάριοι άντιμετώπιζαν τό ίδιο πρόβλημα όλιγανθρωπίας. Έ τσ ι, 
είναι πιθανό οτι έχουμε έκεϊ τό δεύτερο άρχαιότερο παράδειγμα μικτών γά- 
μων άνάμεσα σε Έλληνες καί Θράκισσες. Ώ ς  τρίτο παράδειγμα πρέπει νά 
θεωρηθεί ή περίπτωση της Διονυσόπολης. Σύμφωνα μέ τον Ψευδο-Σκύμνο, 
οί κάτοικοι της άποικίας αύτής ήταν μιγάδες "Ελληνες1, πού δέν ξέρουμε 
όμως άν ήρθαν σε έπιγαμίες μέ τούς ντόπιους τη στιγμή του άποικισμοΰ 
ή μέ τό πέρασμα τού χρόνου. Επίσης, ό G. Mihailov ύποστηρίζει ότι, άν 
ό Ψευδο-Σκύμνος καί ό 'Ανώνυμος έχουν δίκιο για τη Διονυσόπολη, τότε 
έπιτρέπεται νά ύποθέσει κανείς οτι παρόμοιο μικτό πληθυσμό είχε καί ή γει
τονική Βιζώνη2. Τέλος, ό V. P&rvan κι άργότερα ό R. Vulpe ύποστήριξαν 
ότι, όπως στόν Κιμμέριο Βόσπορο καί σέ τόσες άλλες περιοχές, έτσι καί στη 
Μ. Σκυθία υπήρχε ένας πληθυσμός άπό μισέλληνες, πού ζουσε στη γειτονική 
περιοχή των άποικιών. 'Αναγνωρίζουν μάλιστα αύτούς τούς μισέλληνες στούς 
Istrianos, οι όποιοι, μέ τη βοήθεια τής Ίστρίας, είχαν άποκρούσει την έπι- 
δρομή του Σκύθη βασιλιά Ά τέα 3.

Δυστυχώς δέν είναι βέβαιο άν τά παραδείγματα τών άποίκων τής Θά
σου, τής θασιακής Περαίας καί τής Διονυσόπολης είναι τά μοναδικά* ούτε 
ύπάρχουν ένδείξεις γιά άλλη άποικιστική έπιχείρηση, στην όποια νά πήραν 
μέρος μόνο άντρες. Πάντως, άν ληφθεί υπόψη καί ή περίπτωση τής Ό λβίας4 5 
— άσχετα άν αυτή βρισκόταν στη Σκυθία κι όχι στη Θράκη —, θά πρέπει νά 
θεωρηθεί βέβαιο ότι τόσο ή νομοθεσία γιά τις έπιγαμίες οσο καί ή νομική 
θέση τών μιγάδων θά διέφεραν άπό έποχή σέ έποχή κι άπό άποικία σέ άποι- 
κία — ή τουλάχιστον άπό μιά ομάδα άποικιών σέ άλλη — καί θά έξαρτώνταν 
έπισης άπό τη γενική πολιτική κατάσταση στη Θράκη. 'Έτσι, μάς είναι γνω
στή ή περίπτωση του Βυζαντίου, όπου φαίνεται ότι, σέ μιά πρώιμη έποχή, 
οί έπιγαμίες ήταν άπαγορευμένες6* άργότερα όμως άπό δημοσιονομικές δυσ
χέρειες άναγκάστηκε ή πόλη νά καταφύγει σέ άθρόα πολιτογράφηση όλων

1. Ψενόο-Σκυμν. 755-757 [ =  GGM, I, 226]. 'A qq. Περ. 78 [ = GGM, I, 
420]: «... έν μεθορίοις δέ της Κροβύζων καί Σκυθών χώρας* κειμένη (ή Διονυσόπολις), 
μιγάδας Έλληνας οίκητάς έχει...». Πρβ. Β. Pick, Die antiken Miinzen von Dacien 
und Moesien ( =  Die antiken Miinzen Nordgriechenlands), I, 1910, 126. O. Taf- 
rali, La cit6 pontique do Dionysopolis, Paris 1927, 13: « ...la  ville dont Tancien nom 
6tait Krounoi, £tait habitue par des «Grecs m61ang0s» (μιγάδες Έλληνες), venus 
de diverses regions hellSniques et mSlang^s & des indigenes».

2. G. Mihailov, IGB, I2, a. 36.
3. Βλ. V. Pdrvan, Getica. 0  protoistorie a Daciei, Bucure$ti 1926, 52. i?. 

Vulpe, Histoire ancienne de la Dobroudja, Bucarest 1938, 73.
4. IY αύτούς βλ. N . V. Safranskaja, 0  miksellinah, VDI 1956, 3, 37-48.
5. Αύτό τουλάχιστον τό συμπέρασμα προκύπτει άπό ψήφισμα τών Βυζαντίων (βλ. 

L, Beauchet, Droit ρτίνό, 184), σύμφωνα μέ τό όποιο παραχωρούσαν, κατ' έςαίρεση,
τό δικαίωμα τής έπιγαμίας στούς 'Αθηναίους.

I
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τών ξένων, πού ό ένας άπό τούς γονείς τους ήταν Βυζάντιος1. Έ ν α  θασιακό 
έπίσης ψήφισμα (τέλη 5ου-άρχές 4ου π .Χ . α ί.), πού άναφέρεται στην πολι
τογράφηση χυτών πού είχαν γεννηθεί άπύ Νεαπολίτες πατέρες καί Θάσιες 
μητέρες1, μαρτυρεί έπιγαμίες άνάμεσα σέ Θοσίους χα ΐ κατοίκους της θα- 
σιακής Περαίας*. Ά π ύ  τύ ίδιο ψήφισμα προκύπτουν άχόμη τά  έξης συμπε
ράσματα: 1) βτι, για  νά άναγκαστεΐ ή Θάσος να καταφύγει σέ ειδική νομο
θεσία, οΐ έπιγαμίες αύτές θά ήταν πολύ συχνές* 2 ) δτι, μετά τίς πρώτες ά- 
θρόες έπιγαμίες τών Παρίων άποίκων μέ τούς ντόπιους κατοίκους της Θάσου 
καί τήν κατοπινή αύξηση τού αριθμού τών πολιτών, είχαν π ιά  θεσπιστεί 
σχετικοί περιοριστικοί νόμοι*.

Τέλος, είναι ευνόητο ότι, στήν περίοδο άκμής τού όδρυσικοϋ κράτους, 
οί μικτοί γάμοι άνάμεσα σέ Θράκες καί άποίχους, πού ζοΰσοιν μέσα στα όρια 
του, θά άποτελούσαν συχνό φαινόμενο. Τό παράδειγμα γ ιά  τή σύναψη τέ
τοιων γάμων τό είχαν δώσει οί ίδιοι οί Ό δρύσες βασιλείς, όπως φαίνεται 
άπό τό γάμο τού Σιτάλκη μέ τήν άδελφή τού Νυμφοδώρου άπό τά  "Αβδηρα*. 
'Ωστόσο, τό φαινόμενο τών μικτών γάμω ν θά έπεχτάθηκε Ιδιαίτερα μετά τή 
μακεδονική κατάχτηση καί κυρίως άπό τήν έποχή τού Λυσιμάχου, ό όποιος 
φαίνεται ότι, άκολουθώντας τήν κοινωνική πολιτική της μακεδονικής αυλής, 
είχε ένθαρρύνει τίς έπιγαμίες μέ τούς ντόπιους. Αύτό τουλάχιστον δείχνουν 
δυό ένέργειές του’ ό γάμος τού ίδιου μέ πριγκιπισσα τών Ό δρυσώ ν, άπό τήν 
όποια άπέκτησε κι ένα γιό, τόν 'Αλέξανδρο, καί ό γάμος της κόρης του μέ τό 
βασιλιά τών Γετών Δρομιχαίτη*.

’εξαιρετικά μεγάλες όμως διαστάσεις πήρε τό κοινωνικό φαινόμενο τών 
μικτών γάμων στη ρωμαϊκή έποχή, χάρη στις ευνοϊκές πολιτικές, οικονο
μικές καί κοινωνικές συνθήκες πού έπικρατούσαν τότε. 'Ιδιαίτερα μάλιστα 
μετά τό 212 μ .Χ . οί έπιγαμίες θά είχαν γενικευτεί σέ όλες τίς περιοχές καί 
τίς κοινωνικές τάξεις της Θράκης. Γιατί, μέ τό περίφημο διάταγμα τού Κ α- 
ρακάλλα, δέν υπήρχαν πιά , άπό άποψη ιδιωτικού καί δημοσίου δικαίου, προ- 1 2 3 4 5 6

1. Ψενόο-Άβίστοτ. Οίκονομ. Ι346β.
2. IG, XII 8, 284 καί Suppl.. 152.
3. Μιλούμε γιά μικτούς γάμους, γιατί τόσο οί θάσιοι όσο καί οί κάτοικοι τών θασια- 

κών άποικιών, όπως ήταν ή Νεάπολη, προέρχονταν άπύ τίς πρώιμος έπιγαμίος τών Πα
ρίων άποίκων μέ τόν ντόπιο πληθυσμό.

4. Παρόμοιοι μέ τύ νόμο τοΰ Περικλή, πού, άν πιστέψουμε τόν ’Αριστοτέλη (Άθην. 
πολ. XXVI, 4), είχε ψηφιστεί άκριβως «διά τύ πλήθος τών πολιτών».

5. θονχ. II, 29, 1.
6. Παυσαν. I, 10, 4. Πρβ. Μ. Cary, Histoire des rois de Thrace, 85. G. Mihai

lov, La Thrace aax TV· et IH* sifccles avant notre Ore, 35-36, σημ. 7.



' Βλήματα γιά τούς καταγόμενους άπό μικτούς γάμους. Μιά Ιδέα της γεωγρα-

Ιυγκεκριμένα άνάμεσα στα πρόσωπα, πού άναφέρουν οΐ έπιγραφές, μπορεί

Ιγννή  ή συμβ ία ), νά άναγνωρίσει άρκετά παραδείγματα μικτών γάμων άνά-
ιμεσα: 1) σέ Έλληνες καί Θράκες, 2) σέ μιγάδες καί Θράκες, 3) σέ Έ λλη-

ή ήμιεκλατινισμένους).
‘'Ετσι, μέ βάση τΙς έπιγραφικές μαρτυρίες, έπισημαίνονται δεκαπέντε μι-

στήν κάτω κοιλάδα του καί συγκεκριμένα στή Σΐριν (σημ. Σέρρες)2, έξι

1. Γιά τά περισσότερα άπό τά θρακικά όνόματα, πού άναφέρονται παρακάτω, μπο
ρεί κανείς νά βρει λεπτομέρειες κυρίως στου D. Detschew, Die thrakischen Sprachre- 
ste, Wien 1957. V, Beievliev, Untorsuchungon in die Personennamen bei den Thra- 
kern, Amsterdam 1970. V. Georgiev, Trakijskijat ezik, Sofija 1957* του ίδιου, Tra- 
kite i tehnijat ezik, Sofija 1977, όπου καί σχετική βιβλιογραφία, Γιά τά έλληνικά όνό
ματα βασικά παραμένουν τά έργα των W. Pape-G. Bcnseler, WOrterbuch der griechi- 
schen Eigennamen, Brauschwoig 1863/703 καί B. Bechtel, Die historischen Por- 
sonennamen des Oriechischen bis zur Kaiserzeit, Halle 1917.

2. Δ - Μακεδονία, άρ. 814 (Διονύσιος ~  Μωμω), 819 ('Ισίδωρος Ποσιδωνίου 
(sic) ~  Ζησις).

3. IGB, IV, 2254 (Αύρ(ήλιος) Άρτεμίδωρος ~  Αύρηλία Πυρουσαλα), 2294 (Ά - 
σκληπιώδωρος (sic) ~  Ζεκαλωη), 2297 (Αύρήλιος Μαιστας ~ ’Άρτεμις), 2303 (Πύρ- 
ρος Άγά0ωνος~ Ζαικα), 2325 (Πύθιος** Επταπυς), 2346 (Σεύθης Βειθυος** Κάλπη).

4. IGB, IV, 2213 (Αύρ(ηλία) Ήραΐς Δημοσθένης** Δερνοτε(λης) Μουκαζενεος), 
2229 (Φλά(βιος) Εζβενις ** (Φλα;)βία Μητρόπολις).

5. JGB, I2, 130 (Φλ(άβιος) Άρ[τεμ(δω]ρος ~  Ζαινειλα Η[ — περ. 4 —]), 272 
(Ξένων Άρτεμιδώρου του Ίππομέδοντος ** Σεακου Νουμηνίου).— Στόν πρώτο γάμο τό 
πατρωνυμικό τής γυναίκας θά πρέπει, κατά τή γνώμη μου, νά είναι Η[ζου] ή ϋΤ/νλ(- 
ιζ ιι] ,

6. IGB, III,, σελ. 169 (Αύρ(ήλιος) Ήρακελιανός (sic) ** Ζιαμαρκη). Σύμφωνα 
μέ τόν έκδότη της έπιγραφής τό όνομα του άντρα είναι άναπτυγμένος τύπος του όνόματος 
Ήραχλιανός, όπως οί άναπτυγμένοι τύποι Έρβμής καί Έριμής τοΟ όνόματος 'Ερμής 
(βλ. Ε. Schwyier, Griechische Grammatik, I, Mlinchen 1934/39, 278).



σέ κώμη της περιοχής της Περίνθου1 2 3 καί στήν χώ μη M ocabora*. Σχετικά  
μέ τούς άπογύνους οί έπιγραφές δίνουν πληροφορίες για  τρεις άπύ τίς προη
γούμενες περιπτώσεις μικτών γάμων. Συγκεκριμένα άναφέρονται τά άδέλφια 
’Απολλώνιος, Κάρκος καί Δ ιζας, παιδιά του Δολη Δειδου χα ΐ της Ή ρύλλης*’ 
έπίσης οί Διονύσιος, Άσκληπιύδωρος καί Ά ρτεμιδώ ρα, παιδιά του Πυθίου χαΐ 
της Επταπυος4 5 6 7 8 9 10 καί τέλος 6 Πυρουλας, γιύς τοϋ Σευθη Βειθυος καί της Κάλ- 
πης*.

Ά π ύ  τη δεύτερη κατηγορία μικτών γάμω ν μπορεί κανείς νά Αναγνωρί
σει δέκα. Οί πέντε άπύ τούς γάμους αυτούς μαρτυροϋνται σέ έπιγραφές της 
κοιλάδας του Στρυμόνα, πού βρέθηκαν κοντά στούς σημερινούς οίκισμούς 
Laskarevo*, V rania1, G orna S ek im a (περιοχή Π αυταλΙας)·, Μελενικί- 
τσι* καί "Ανω Μ έταλλα1*. ΟΙ άλλοι πέντε γάμοι μαρτυροϋνται σέ έπιγραφές

1. A. Dumont, Inscriptions et monuments figures de la Thrace, Paris 1876,
άρ. 89β (Δολης Δειδου** Ήρύλλα).

2. Γ -  TEA  II, ip. 269 [ =  B u ll. ip . 1972, ip. 285] (Μάτρων~ Δανηπη Επτη- 
κησου).

3. Βλ. A. Dumont, 6.π.
4. Βλ. mb πάνω, σ. 127, σημ. 3.
5. Βλ. mb πάνω, σ. 127, σ ψ . 3.
6. ICB, IV, 2291 (Άμύντας Τηρου, άδελφός που Πύρραυ*’ Δειτουζαιπου).
7. IGB, IV, 2311 (Β »6κ Παραμόνου ^  Ζαικα). (| Στήν διαγραφή άναφέρεται ή χάρη 

τους Πυρουσαλα.
8. IGB, IV, 2119 [ *  Bull· 4ρ. 1954/ ip . 173]: Λυσίας Μ αξ(μω~ ΔτΛηβαρις.
9. Κ  - ΙΣ , ip. 472: Πυρρίας ^  [θελξι]θόη. || Στήν έπιγραφή άναφέρεται ή θυγα

τέρα τους Συντύχη. || ΟΙ Detschew, TSP . 387 xal Ζ. Volkova, X a c h lr lp  XU den thra- 
kischen Sprachreste, BE  17(1974), 2, 73, θεωρούν τό όνομα Πυρρίας θραχικό (πρβ. 
καί G. Mihailov, IGB, IV, 2240, δπου χαΐ σχετική βιβλιογραφία γιά τήν έτυμολογία 
του όνόματος)· άντίθετα ol Pape, WGE  II, 1291 καί Bechtel, ΡΝ, 393, πιστεύουν ότι 
είναι έλληνικό. Ό  G, Mihailov, Epigraphica thracica, Epigraphiea 37(1975), 1/2,65, 
θεωρεί τά όνόματα τής οικογένειας αυτής [Πνρρος, Πυρσός, Πυρ(ρ)(ας καί Πυρίτης) έλ- 
ληνικά. Υποστηρίζει όμως ότι στήν κοιλάδα του Στρυμόνα, άπύ 6που προέρχονται οί έ
πιγραφές πού μνημονεύουν τά όνόματα αυτά, ίσως νά ήταν θραχικά, όμοια φωνητικά μέ τά 
έλληνικά, ή έλληνικά όνόματα πού, έξαιτίας των θραχικών όνομάτων Πνροναολα, 77ν- 
ρονΑας καί πολλών άλλων σέ -πιφις, -τυρός, είχαν εύρεία διάδοση. Κατά τή γνώμη μου, 
πρόκειται πιθανώς γιά τό έλληνικό όνομα, πού δινόταν κυρίως στούς Θράκες δούλους (πρβ. 
Δ. Βαγιαχάχον, Σχεδίασμα περί των τοπωνυμικών καί ά Ά ?ωπωνυμικών σπουδών έν Έ λ- 
λάδι 1833-1962. Β' Άνθρωπωνύμια, *ΑΒψά 67(1963)191), γιατί φανέρωνε κάποιο άν- 
τιπροσωπευτιχό χαρακτηριστικό τους [Πυρρίας: αυτός πού Ιχει ξανθή κώμη) ή άκόμη γιά 
τό δεύτερο λόγο πού υποθέτει ό Ο. Mihailov.

10. Κ  -  ΙΣ , άρ. 492 (Διοσκουρίδης Μουκάσου, φύση 81 Παιβου Σούρα Μουκασου): 
α[Δι]ονύσιος Διοσκουρίδου/ήρως, χαιρε* χοίρε καί σύ παροδείτα. / 'Ετους ΗΑΡ του
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πού βρέθηκαν στην υπόλοιπη Θράκη καί συγκεκριμένα στίς πόλεις ’Οδησ
σό* 1, Φίλιππου πόλη2 3 καί Σηλυμβρίκ* καί στα σημερινά χωριά Hisarl&ka 
(περιοχή A britus)4 5 καί Iviinino (περιοχή του vicus T rullensiam )6. ’Ιδιαί
τερο ένδιαφέρον παρουσιάζει ό γάμος του Διοσκουρίδη Μουκασου μέ τή Σού
ρα Μουκασου, πού μαρτυρεΐται σέ έπιγραφή άπο τό σημερινό χωριό "Ανω 
Μέταλλα* (μεταξύ Γαζώρου καί Σίριος). Κι αύτό γιατί, μέ βάση τά στοιχεία 
πού δίνει ή έπιγραφή (106 μ .Χ .), μπορεί κανείς να άναπαραστήσει τό γενε
αλογικό τους δέντρο, πού είναι τό έξης:

καί / ΔΝΣ Άπελλαίου α'. / Διοσκουρίδης Μουκασου, / φύσει δέ Παιβου, ζωός έαυ/τώι 
καί Σουραι Μουκασου / συμβίωι. Τελευτήσαντος δέ Διονυσίου υίοΰ έτών κβ' καί Διο- 
σκουρίδου Τόρκου / υίδού έτών ε', άνέΟηκεν». ·| *0 σύζυγος φέρει ώς πατρωνυμικό καί 
τό όνομα του πεθερού του, χο>ρίς νά παραλείπει όμως νά τονίσει καί τό όνομα του φυσι
κού πατέρα του. Πρόκειται προφανώς για περίπτωση υιοθεσίας τού γαμπρού άπό τόν 
πεθερό του. j| Σονρα (καί Σνρα, Σούρας καί Σύρος): θρακικό όνομα, βλ. Detschew , TSp, 
471. Κ. Άποστολίδη, Περί της γλώσσης τών Θρακών, Θρακικά 4(1933)105. Ό  Pape, 
WGE, II, 1428, τό κατατάσσει άνάμεσα στα ελληνικά. Ό  ίδιος όμως περιλαμβάνει στή 
μελέτη του κι άλλα όνόματα θρακικά.

1. IGB, I2, 133 [ = Bull. έρ. 1952, άρ. 89]: Βασσος Σκαβητος ~  Ιααθιθις Άπολ- 
λωνίου. ;| Τό όνομα Βασσονς (Βασσος) ot Detschcw, TSp, 44-45 καί Ζ. Velkova, ό.π., 
57, τό θεωρούν, χωρίς δισταγμό, ώς θρακικό. *0 G. Mihailov, Epigraphica thracica, 
ο.π., 57, υποστηρίζει οτι θά μπορούσε νά είναι έπίσης καί λατινικό. Κατά τή γνώμη του, 
πρόκειται γιά φωνητική σύμπτωση δυό όνομάτων διαφορετικής ρίζας. Στίς πιό πολλές 
περιπτώσεις, όπου έχουμε τό όνομα Βασσονς (Βασσος), είναι δύσκολο νά άποφασίσει κανείς 
αν πρόκειται γιά Θράκα ή γιά Ρωμαίο. Τά όνόματα Βασσος καί (Βασση) στή Θάσο θεω
ρούνται άπό τό ν /. Pouilloux, Thasos, ώς λατινικά καί άπό τόν Κ. Vlahov, Nachtr&ge 
und Berichtigungen zu den thrakischen Sprachresten und Riickwflrterbuch, GSU-FF 
57(1963), 2, 239 καί 265, ώς θρακικά. Κατά τή γνώμη μου, τό λατινικό αύτό όνομα θά 
πρέπει νά είχε φωνητική όμοιότητα, άν όχι τέλεια σύμπτωση, όπως υποστηρίζει ό G. 
Mihailov, μέ κάποιο θρακικό όνομα. Γι' αύτό καί ήταν πολύ άγαπητό στους Θράκες. || 
*Η γυναίκα ήταν έξελληνισμένη Άνατολίτισσα.

2. IGB, ΙΙΙ2, 1005: Δολης Βιθυος ~  Δωρίς Ταρσού καί Τιουτα ΚρονΙδου.
3. ΒΛ  2(1911)442: (Α)υλουπορις Αυλουζε[νεος] ~  Έ(γ)υπτος (sic) Α[υλου-

πορεος]. || </1Γ>χισττος: τό όνομα τής χώρας χρησιμοποιείται έδώ ώς άνθρωπωνύμιο. 
Πρβ. τή χρήση τού όνόματος Ελλάς ώς άνθρωπωνύμιου (Κ. "Λμαντού, Τλωσσογεωγρα- 
φικά, Α Ε  1953/54, Μέρος Α', 120). || Στήν έπιγραφή άναφέρεται 6 γιός του Α(υλου- 
ζενις) Αυλουπορεος.

4. IGB, II, 744: [Επ]ταπορις [,..]αιστωνος ~  Δρει(ζ)ουζερεις [Β]ουρθειθου. ||
Στήν έπιγραφή μνημονεύεται ό γιός τους Μάξιμος.

5. IGB, II, 506: Αύρ(ήλιος) Ν [...] Ζεισειο(ς)^ Μούσα Ίνγενόου. || Ή  σύζυγος 
ήταν έλληνικής καταγωγής, 0π6>ς φαίνεται άπό τό πρώτο όνομά της Μούσα, καθώς καί 
άπό τό έλληνικό όνομα τού ένός παιδιού της (Αλέξανδρος). Είναι πιθανό ότι πρόκειται 
γιά άπόγονο άπό μικτό γάμο Έλληνα μέ Θράκισσα (ή Ρωμαία ή ήμιεκλατινισμένη Θρά- 
κισσα).

6. Βλ. πιό πάνω, σ. 128, σημ. 10.
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Μ

Π αιβης (Διοβχοορ(λ>υ;) Μουκασης (Loop*;)

Διοσκουρίόης Μουκασου, φύσει S i Π άφ ου ~  Σούρα

:
I

_____________________________ I
1
i

(κόρη άγνωστου όνόματος;) — Τορχος Διονύσιος Διοσκουρίόου
(πέθανε 22  χρόνων)

Διασχουρίδης Τορχου 
(πέθανε 5  χρόνων)

Στήν έπιγραφή S i μαρτυρεΐται ή κόρη τους. 'Υποθέτουμε όμως τήν ύπαρξή 
της άπό τό πατρωνυμικό (Τορχος) του έγγονοΰ τους, καθώς κι άπό τή μι* 
χρή ήλιχία πού πέθανε ό γιός τους. "Αν ό έγγονός τους ήταν άπό τό γιό τους 
Διονύσιο, τότε θά έπρεπε νά υποθέσει κανείς ότι αυτός είχε παντρευτεί σέ 
ήλικία 16 χρόνων. Στήν περίπτωση έξαλλου αύτή ό έγγονός θά όνομαζόταν 
Διοσκουρίδης Διονυσίου ή θά είχε ώς πατρωνυμικό τό όνομα Μουκασης. Έ 
τσι, κατά τή γνώμη μου, ό έγγονός, πού άναοέρεται στήν έπιγραφή, προέρ
χεται άπό κάποια κόρη τους πού παντρεύτηκε κάποιο θρ ά κ α  (Τορκο;) ή 
ίσως άκόμη κι άπό κάποιο άλλο γιό τους μεγαλύτερο πού παντρεύτηκε κάποια 
Θράχισσα (κόρη του Τορκου).

Σ τις έπιγραφές μαρτυροΰνται έπίσης έξι μικτοί γά μοι άνάμεσα σέ Έ λ 
ληνες χαΐ μιγάόες: όύο στή Θάσο1 2, τρεις στήν Ό όησσό* κ ι ένας στήν κώμη

1. Chr. Dunant - J . Pouilloux, Recherche· sur l*hlstoire et les cultes de Tha- 
80s, II. De 196 avant J.C. jusqu'k la fin de I’antiquit*, Paris 1958, 144, 146: Ήρα- 
γόρας Δολα ~  Κλεοπάτρα Λυσανίο (υ) καί Ζώσιμος — Μαντα Καλλ^ΐφώντος).

2. At. Miriev, IVAD  2(1966) 66-67 [=  Bull. ip . 1968, ip . 352). 1GB, I*. 141 
bis, 171 bis [=  Bull. ip . 1962, ip . 208): Αύτοχράτης Καλλιχράτους ~  Βλωοτε(<ς) 
Ποτάμωνος, [Χα]ρ(8ημος (Μ)ενίπου (sic) ~  Βραχη Γύ(λ)ωνος καί Νειχίας Ξενάνδρου ~  
Ζουχη πιστός Έλληνος. !! Ή  χρήση τοΰ έθνικοΰ Έλλην ώς άνβρωπωνύμιου είναι άγνωστη 
στήν υπόλοιπη Θράκη, ένώ στήν Όόησσό Εχουμε 30 παρόμοια παραδείγματα. Γιά τό όνο
μα αυτό βλ. L. Robert, Les inscriptions grecques de Bulgarie, RPh 33(1959)230 καί 
σημ. 2. Κατά τή γνώμη μου, τό όνομα αύτό προόίνει πιθανώς τήν ψυχολογία τοΰ πατέρα, 
ό όποιος είχε τήν έπιθυμία νά θεωρείται ό γιός του "Ελληνας. Μπορεί όμως κανείς άκόμη 
νά υποθέσει ότι αύτό υίοθετήθηκε άπό Θράκες, πού πήγαν στήν ’Ελλάδα (πιθανώς ώς 
μισθοφόροι) ή μιμούνταν τούς Έλληνες. Πρβ. τά ξένα έθνικά (’Αμερικάνος κλπ), πού
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iocabora1. Τέλος, είναι γνωστοί έ'ςι γάμοι άνάμεσα σέ μιγάδες καί των δύο 
ύλων (ήμιεξελληνισμένους ή ήμιεκλατινισμένους). ΟΙ τέσσερις άπό αύτούς 
υναντουνται στην άνω καί μέση κοιλάδα τού Στρυμόνα: στήν Παυταλία2, 
την κώμη Κειρπαρα (περιοχή Νικόπολης Νέστου)3, στό σημερινό Laska- 
evo4 και στό σημερινό χωριό Ivanjane-Bankja (περιοχή Σαρδικής)5. ΟΙ 
λλοι δύο γάμοι άνάμεσα σέ μιγάδες μαρτυρούνται σέ έπιγραφές άπό τή ση- 
χρινή Malka Vereja (περιοχή της Augusta Traiana)6 καί τήν Άπολλω- 
ία τήν Ποντική7.

Ε κτός άπό τούς μικτούς γάμους καί τούς άπογόνους μέχρι τρίτης του- 
χιστον γενιάς, πού είδαμε προηγουμένως, ή θρακική προσωπογραφία προ
φέρει έπίσης μερικά παραδείγματα μακρινών άπογύνων άπό μικτούς γάμους 
λλήνων καί Θρακών ή μιγάδων, πού έχουν θρακικό ή συνήθως ελληνικό 
3μα. Πρόκειται γιά πρόσωπα, πού στις έπιγραφές άναφέρονται διάφορες

παίρνουν ώς οίκογενειακά έπώνυμα γνήσιοι Έλληνες (Λ. Θαβώρη, ΔΒΒ  2(1972)30). 
λος, τό έθνικό αυτό μπορεί νά σήμαινε κι αύτόν πού γνώριζε τήν έλληνική γλώσσα (πρβ. 
"Αμαντου, Γλωσσογεωγραφικά, Μέρος Α', Λ Ε  1953/54, 118).

1. Γ -  TEA 1,56-61, άρ. 1 [=  Bull. έρ. 1962, άρ. 193]: Μουκαπορις Φανίωνος~ 
>νυσία Δημητρ (ί)ου. || Στήν έπιγραφή άναφέρεται καί ή κόρη τους Γλύκιννα Μοκα- 
ρεος.

2. IGB, IV, 2079: Αύρ (ήλιος) Αουλ[ουτ]ρα(λ)ης Χρήστου ~  Αύρ(ηλία) Τνγένα. 
ΐνγένα: ρωμαϊκό cognomen.

3. IGB, IV, 2338 [=£u//. έρ. 1961, άρ. 401]: Διζαλας Εζβενεος του Αματοκου 
τρατηγός)^ Ρεπτατ (ε)ρκος Ήρακλ(εί)δου. || Στήν έπιγραφή άναφέρεται καί ή κύ
τους Αιδεζυρις. || ’'Αν ό Φλάβιος Διζαλας είναι γιός του έπίσης στρατηγού Εζβενεος

ιατοκου, πού άναφέρεται στύν κατάλογο (1ου μ.Χ.) στρατηγών τής Τοπείρου (βλ. Δ . 
ιζαρίόη, Α Ε  1953/54, 235-244), τότε τό γενεαλογικό τους δέντρο θά μπορούσε νά άνα- 
ρασταθεΤ μέ τόν έξής τρόπο:

4. IGB, IV, 2288: Πυρέτης Μητοκου~ KotvTa Δε ιδού.
5. IGB, IV, 2010: Ήρακλείδης Βειθυος (βουλευτής καί γερουσιαστής) ~  Χρήστη 

\..]μαιου.
6. IGB, IIIlf 1653 [*= Bull. έρ. 1954, άρ.175]: Αύρ (ήλιος) Διοδώρου Ίνγενόου ~  

^χβία Τιουτα.
7. IGB, I2, 402: 'Απολλώνιος Επταικενθου (στρατηγός) ~  Λεοντώ Αυλουζενεος. 

Από άλλη έπιγραφή τής Απολλωνίας (IGB, I2, 378) τοΟ 19 μ.Χ. πληροφορούμαστε 
ι ό Απολλώνιος Επταικενθου καταγόταν άπό τή Βιζύη καί ήταν στρατηγός τής «Α γ
ά) ου [καί Σελ]λητικής καί 'Ρυσικής».

βενις
!

ιατοκος Διζαλας

βενις Αματοκου ~  Θράκισσα(;) * Ηρακλείδης ~  Θράκιΰσα(;)

Αιδεζυρις
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συγγενικές -τους σχέσεις (παιδιά, άδέλφια, έγγόνια) μέ μιγάδες1. Σ τις έπι- 
γραφές άναγνωρίζει κανείς συνολικά έτττά -τέτοιους μακρινούς άπογόνους άπό 
μικτούς γόμους. Ά π ό  αυτούς οί τρεις συναντοΰνται στήν κοιλάδα του Στρυ- 
μόνα: σέ έπιγραφή της Σίριος* και σέ έπιγραφές άπό τούς σημερινούς οι
κισμού; Bobosevo* καί R Szdavica4 (περιοχή Π αυταλίας). Ά π ό  τούς υ
πόλοιπους μακρινούς άπογόνους άπό μικτούς γόμους 4 ένας μαρτυρεΐται σέ 
έττιγραφή τοΰ Βυζαντίου* καί οί τρεις σέ έπιγραφές πού βρέθηκαν στήν ά
νω καί μέση κοιλάδα τοΰ "Εβρου: στύ έμπόριο Πίζος* στήν A u gu sta  Trai- 
ana: καί στη Φιλιππούπολη*.

Τέλος, αν καί δέν υπάρχουν άμεσα άποδεικπκά στοιχεία , θά πρέπει 
ωστόσο νά υπολογίσει κανείς όρκε τούς μακρινούς άπογόνους άπό μικτούς γ ό 
μους άνάμεσα σέ πρόσωπα μέ ένα ή άκόμη καί μέ δύο έλληνικά όνόματα, 
πού δέν άναφέρονται στις έπιγραφές συγγενικές τους σχέσεις μέ Θράκες ή 
μιγάδες.

1. Μέ Αλα λόγια πρόκκιται γιά πρόσωπα πού έπιγραφές Ιτ^λύνηα ή x rv p » -  
γή τους από γοναίς μέ μικτά ζτνγάρια όνομάτων. Επίσης συμπζριλαμβάνονται άνάμκσα 
στούς μιγάόας xol όσοι κατάγονται άπό γοναΐς μέ έλληνικά όνόματα άλλά οI Ο ια  Ιχοο* 
Θρακικά. Κι αύτό γιατί, κατά κανένα, ήταν άπίβανο ένα άμιγές έλληνιχό ζοιγέμ  νά 8ώσκι 
στά πχιλά του βαρβαριχά Μ ματχ.

2. Δ - Moxcfcvia, άρ. 813: Μαραζλις, κόρη του Διοοκοορβη Διοιοαίου καί τής 
Στρατοντίχης Νικοστράτο(υ).

3. IGB, IV, 2228 ( « B u t t .  έρ. 1948, άρ. 142]: Μουκασοκος, κόρη τοΰ Τ. Φλαβίου
Έ[ρμι]ανοΰ.

4. IGB, IV, 2147 [» 8 v U . έρ. 1954, άρ. 172] (Χαρίτιος, γιός τοΰ Δοληους): 
«Χαριτίωι / υίωι Δολ/ηους π(α)ρα/φυλακος /Αίμου, uio/vw  Δολ(η)/ους Καρκλ(ου) / 
8ιά βίου σ(τ)/ρατηγοΰΧ(α)/ρίτων κα(1) Μαστριο(ς)/οΙ υίοΐ».— lippow a μέ τά οίκογο- 
νβιακά στοιχαΐα, πού άναφέρονται οτήν έπιγραφή, τύ γκνοαλογικό τους δέντρο 6ά
οκ νά άναπαρασταβαι μέ τόν έξής τρόπο:

Δολ(ης) Καρι*λ(θΌ) Χαρίτιος

J o/jjc ^ '£ iU ip 0 a  η έ($λληψισμέτη θοώαάϋα(;) 
Χαρέτιος ~  θρώασσα (;)  * 5 6 7 8

Χαρίτωψ Μύπρως

5. BCH  25(1901)317, άρ. 17: Μουκαζοιρη, κόρη τοΰ Αίνέως.
6. IGB, Π Ι* 1690 (47-48) [ «  Α ι« . έρ. 1941, άρ. 98]: Δροτγαστ* Βρινκαζτ- 

ρ*ος, γιός τοΰ Έρμογένους.
7. IGB, III,, 1574: Αύρ(ήλιος) Μένανδρος Κοτου, γιός τοΰ Μτνάνδρου.

8. IG B, III,, 917 [ - M L  έρ. 1959, άρ. 58]: Δ ιζ χ . γιός τοΰ Βρινκαζ(*)ν*ος 
Έρμοδώρου.



Ζ' ΕΜ ΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧ ΕΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΩΝ

Καθοριστική σημασία για την πρόοδο του έξελληνισμου εΤχε ή Ανάπτυ- 
η έμπορικών σχέσεων άνάμεσα στους 'Έλληνες καί Θράκες. ΟΙ διπλωματι- 

έλληνοθρακικές σχέσεις είχαν συντελέσει, δπως είδαμε προηγουμένως, 
υρίως στόν έξελληνισμό της όδρυσικής άριστοκρατίας. ’Αντίθετα, οί έμπο- 
ικές συναλλαγές έφεραν σέ στενή έπαφή τούς "Ελληνες μέ δλους γενικά τούς 

δράκες πού ζουσαν στην ύπαιθρο τής όδρυσικής καί αύτόνομης Θράκης. 'Έ 
τσι, μέ τήν έμπορική διείσδυση των Ελλήνων, προετοιμάστηκε τύ έδαφος 
ιά τό βαθμιαίο έξελληνισμό των ντόπιων κατοίκων τής ένδοχώρας καί προ

πάντων έκείνων πού κατοικούσαν κατά μήκος των έμπορικών δρόμων1 2.
Γιά τήν Ανάπτυξη του έλληνοθρακικου έμπορίου υπήρχαν πολύ ευνοϊκές 

ροΟποθέσεις, όπως ήταν ή παραγωγικότητα καί ό πλούτος τής θρακικής γής, 
ού άπό νωρίς άκόμη είχαν προσελκύσει τό έμπορικό ένδιαφέρον των Ε λλή

νων3. Οί διαθέσεις τους γιά έμπορικές σχέσεις μέ τούς Θράκες έκδηλώνονται 
μέ τήν ίδρυση μιας σειράς Αποικιών έμπορικου χαρακτήρα3, οί όποιες προ
ετοίμασαν τό Ιδαφος καί άνοιξαν τις πύλες γιά τή διείσδυση τών Ελλήνων 
έμπόρων καί τών έλληνικών προϊόντων στήν ένδοχο)ρα. Παρόμοια διάθεση 
έκδηλώνετοι κι άπό τήν πλευρά τών Θρακών, τουλάχιστον στήν περίοδο Ακ
μής του όδρυσικου βασιλείου. *Η διάθεσή τους αύτή Αντικατοπτρίζεται κα
θαρά στήν οίκονομική πολιτική τών Όδρυσών βασιλέων4, πού Απέβλεπε στήν

1. Γενικά γιά τήν τεράστια συμβολή τών έμπόρων στόν έκπολιτισμδ τών βαρβάρων 
πολύ χαρακτηριστικό είναι Ινα χωρίο του Καίσαρος, πού άναφέρεται στούς Βέλγους: «Ηο- 
rurn omnium forlissimi sunt Belgao, proplcrea quod a cultu atquo humanitato pro- 
vinciao longissime absunt, ininimoquo ad oos morcatorcs saope commeant atquo ea, 
quae ad offeminandos animos pertinent, inpo rtan t...». (Cacs. Do bello Gail. 1,1, 
3).

2. Ή  άποψη του C. Roebuck, Ionian Trado and Colonisation, New York 1959, 
127, πού ύποτιμα τήν παραγωγικότητα τής Θράκης, κυρίως σέ δημητριακούς καρπούς, 
καθώς καί ό σκεπτικισμός του Δημοσθένη, Περί τών έν Χερρονήσω, 38-48, γιά τή δύναμη 
τής άγροτικής οίκονομίας τής Θράκης, άντικρούονται μέ έπιτυχία άπό τόν / / ,  Dan ον, 
Drevna Trakija, Sofija 1969, 225 κέ., 367-388, πού δίνει μιά παραστατική είκόνα τής 
Ισχυρής θρακικής οίκονομίας καί τοΟ πλούτου τής θρακικής γής.

3. Β>, πιό πάνω, σ. 57 κέ.
4. Σχετικά μέ αύτή βλ. Η. Dan ον, ό.π., 390 κέ.



αδξηση τής θρακικής ποιραγωγης καί τήν άσκηση έλέγχου στους κυριότερους 
έμπορικοΰς δρόμους. Έ τσ ι, μέ σκοπό τή διευκόλυνση του έμπορίου τους, έ
δειξαν ιδιαίτερο ένδιαοέρον για  όρισμένα έπίκαιρα σημεία της αίγαιακής Θρά
κης καί τής Προποντίδος, πού άποτελοΰσαν φυσικές έξόδους τοϋ βασιλείου 
τους πρδς τή θάλασσα. ’Εξάλλου, μόνο μέσα στα —λαίσια τω ν έμπορικών τους 
ένδιαφερόντων, θά μπορούσε κανείς νά έξηγησει τδ λόγο πού ή έξωτερική 
τους πολιτική άπέβλεπε σέ φιλικές σχέσεις μέ τούς Έ λληνες των αποικιών 
καί της μητροπολιτικής Ε λλάδας. Δέν μπορεί νά είναι τυχαίο τδ γεγονός 
5τι ή ακμή όρισμένων αποικιών, πού βρίσκονταν στα παράλια της όδρυσικης 
Θράκης, συμπίπτει χρονικά μέ την άκμή του δδρυσικοΰ βασιλείου1. Είναι 
φανερό ότι αύτή όφειλόταν στις έμπορικές τους σχέσεις μέ τό όδρυσικό 
βασίλειο*, πράγμα πού φαίνεται καθαρά κι άπδ τή νομισματοκοπία των Ό -  
δρυσών βασιλέων*. Παρόμοιες βέβαια έλληνοθρακικές έμπορικές σχέσεις υ
πήρχαν, όπως θά δούμε παρακάτω, τόσο πριν άπδ τήν ίδρυση τοϋ δδρυσικοΰ 
βασιλείου όσο καί μετά τήν κατάλυση του άπδ τούς Μακεδόνες.

Τ ά θρακικά προϊόντα πού έξάγονταν στην Ε λλάδα  καί τή Μ. ’Ασία άπδ 
τά λιμάνια των άποικιών τοϋ Εύξείνου Πόντου καί του Α ίγαίου ήταν κυρίως 
δημητριακοί καρποί (σιτάρι καί κριθάρι)*, άλιεύματα, κερί, κρέας (κτήνη), 
μέλι, ξυλεία, λινάρι, καννάβι, πίσσα καί μέταλλα. ’Ενώ άπδ τήν Ε λλάδα καί 
τή Μ. ’Α σία είσάγονταν κυρίως κρασί, έλαιόλαδο καί διάφορα βιοτεχνικά 
προϊόντα*. ’Αργότερα όμως οί έλληνικές άποικίες της Θράκης έγιναν άξιόλο- 1 2 3 4 5

1. Ή  άντίθεση είναι αισθητή σέ σϋγκρμτη μέ τΙς έλληνικές άποικίες τής αυτόνομης 
Θράκης, όπου δέν {φτάνε ή όδρυσική έξ ουσία. ’Εκεί ή Ιλλειψη μιας κεντρικής έξουσίας 
έμπόδισε άρκετά τήν άνάπτυξη έμπορικών σχέσεων.

2. Βλ. St. Casson, Macedonia, Thrace and Illyria, Oxford 1926, 96. J. May, 
Ainos. Its History and Coinage 474-431, Oxford 1950, 75 κέ., δπου ή αΰξηση τοΰ 
πλούτου τών άποικιών αύτών, πού άντικατοπτρίζεται στους φορολογικούς καταλόγους 
τής ’Αττικοδηλιακής συμμαχίας, έξηγεΐται άπδ τϊς έμπορικές τους συναλλαγές μέ τούς 
Όδρύσες. Κατά τδν Η. Όαηον, δ.π., 294, οί έλληνικές άποικίες είχαν περιληφθεϊ στδ 
οΙκονομικό σύστημα τοΰ όδρυσικοΰ βασλείου. Καί νομίζω δτι δέν Ιχει άδικο, άν κρίνει 
κανείς άπδ τή φορολ.ογΐα πού είχαν έπιβάλει σέ αντές οί Όδρύσες βασιλαΐς καί Ιδιαίτερα 
άπδ δρ'.σμένες τροποποιήσεις της φορολ.ογίας σέ διάφορες περιόδους.

3. Σχετικά βλ. J. Todorov, Trakijskite care, 77-78. CBMThraee, 201-210. 
Πρβ. τά νομίσματα τοΰ ΣεύΟη Γ' σέ δυδ Οησαυρο'ύς άπδ τή Sokol tea καί Turija (IBAJ 
2(1923'24)174-177. 18(1952)404 -  Inventory, ip. 845-846).

4. Σχετικά βλ. N. Jansy, The Wheats of Classical Antiquity, SH PS  ser. LXII, 
3(1944)79-111. B. Stefanov - B. Kitano o, Kultigenni raslenija i kultigenna rasti- 
telnost ▼ B&Igarija, Sofija 1962, passim.

5. Γιά τά είσαγύμενα καί έξαγόμενα έμπορεύματα βλ. /I. H ick , De rebus ab Athe- 
niensibus in Thracia et in Ponto ab anno A. Chr. CCCLXXVIII usque ad annum



α κέντρα βιοτεχνίας καί παραγωγής κρασιού καί τά προϊόντα τους άρχισαν 
ιγά σιγά νά άντικαθιστούν τΙς εισαγωγές άττέ> την Ελλάδα.

'Ορισμένα είδη έμπορίου, έκτδς άπδ τδ ότι διευκόλυναν την άνάπτυξη 
των έλληνοθρακικών σχέσεων, είχαν συμβάλει πιδ άμεσα καί άποτελεσματι- 
κά στδν έξελληνισμδ των Θρακών. ‘'Ετσι, οί είσαγωγές έλληνικών καλλιτε
χνικών προϊόντων βοήθησαν στή διάδοση της έλληνικής τέχνης καί τον έξελ- 
ληνισμδ της «θρακικής»* 1. Τδ δουλεμπόριο πάλι, έκτδς άπδ τη συμβολή του 
στη δημογραφική άποδυνάμωση τής Θράκης2, βοήθησε επίσης στδν έξελλη- 
νισμδ τών Θρακών έξω άπδ τά όρια της χώρας τους· γιατί έξαιτίας του πο
λυάριθμοι Θράκες δούλοι βρέθηκαν μέσα στδ περιβάλλον τών έλληνικών ά- 
στικών κέντρων, όπου πολύ σύντομα έξελληνίστηκαν3. Σημαντικές πηγές 
του δουλεμπόριου ήταν ή πειρατεία καί οί πόλεμοι. Την προμήθεια όμως δού
λων διευκόλυνε Ιδιαίτερα ή συνήθεια τών Θρακών νά πουλούν τά παιδιά τους4. 
ΟΙ περισσότεροι δούλοι έξάγονταν στην Ελλάδα άπδ τδ Βυζάντιο, πού ήταν 
τδ μεγαλύτερο κέντρο δουλεμπόριου5 6.

Ά πδ  την Ιστορία τού έλληνοθρακικου έμπορίου μεγάλο ενδιαφέρον γιά 
τη μελέτη του έξελληνισμου παρουσιάζει ή γεωγραφική έκταση τών έμπο- 
ρικών σχέσεων. Τεράστια έπίσης σημασία έχει δ έντοπισμδς τών σημείων 
τής θρακικής ένδοχώρας, όπου έχουμε εμπορική διείσδυση τών Ελλήνων καί 
κατά συνέπεια έλληνικές έπιδράσεις. Σχετικά μέ τδ θέμα αύτδ υπάρχουν έ- 
λάχιστες φιλολογικές καί έπιγραφικές μαρτυρίες. Εύτυχώς όμως πολύτιμα 
στοιχεία γιά τήν έρευνα προσφέρουν ή άρχαιολογία καί ειδικότερα ή νομι
σματική. ‘Ιδιαίτερα μάλιστα διδακτικοί στην περίπτωσή μας είναι οί θησαυ
ροί έλληνικών νομισμάτων πού βρέθηκαν σέ πολυάριθμα σημεία της θρακι
κής ένδοχώρας·.

CCCXXXVIII gestis, Kiliae 1876, ρρ. VIII κέ. Πρβ. Η. Ώαηον, Drevna Trakija, 
233/34 (πίνακα.)

1. Βλ. πιδ κάτω στδ σχετικδ κεφάλαιο.
2. Βλ. πιό πάνω, σ. 9S-96.
3. Λεπτομέρειες σχετικά μέ τδ θέμα αύτδ στή μελέτη «Ό  έςελληνισμδς καί έκρω- 

μαϊσμδς τών Θρακών της διασποράς» πού έτοιμάζουμε.
4. Ήροό. V, 6, 1: «Τών δέ δή άλλων Θρηίκων έστί δδε νόμος* πωλεϋσι τά τέκνα 

έπ* έςαγωγη». Ζηνοβ. 11, 12: «ΕΙς την μεσόγειον άναβάντες οί έμποροι έκόμιζον άλας, 
άνθ* ου τούς οίκέτας έλάμβανον». Πολνδ. *Ονομ. VII, 14: «Τών Θρακών οί μεσόγειοι 
άλών άντικατηλλάτοντο τούς οίκέτας», Μενάνδρ. άποσπ. 828 (έκδ. Kock): «Θρας εύγενής 
εί πρδς άλας ήγορασμένος».

5. Βλ. Μ. Gordon, The Nationality of Slaves under the Early Roman Empire, 
J R S  14(1924)94.

6. Γιά τήν άποθησαύριση καί άπόκρυψη τών άσημένιων καί χρυσών νομισμάτων 
(«good money»), βλ. S . Ρ. Noe, Hoard Evidence and its Importance, Hesperia 8(1949)
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1. ’Εξωτβρικό έμπόριο

*Η Ιστορία του έςωτερικοΰ έμπορίου άρχίζει άπό τδν 7ο /6ο  π .Χ . αίώνα 
καί γνω ρίζει ιδιαίτερη ακμή στην κλασική έποχή. 'Ω ς τις άρχές τον δον π .Χ . 
αιώνα τό έμπόριο βρισκόταν στα χέρια των Ίώ νω ν άποίκων της Μ. ’Α σίας1, 
πού ή οικονομία τους ήταν τότε πιό ανθηρή συγκριτικά μέ τις μητροπόλεις 
τους. Μ ετά τήν περσική όμως κατάχτηση οί ιωνικές άποικίες κατέρρευσαν οι
κονομικά καί δέν μπόρεσαν πιά νά ξαναβροΰν τήν παλιά τους αίγλη. *Η οι
κονομική τους παρακμή είχε ως άμεση συνέπεια να μειωθούν οί έξαγωγές 
τους πρός τή Θράκη σχεδόν στό έλάχιστο.

Μ ετά τήν έκδίωςη των Περσών άπό τήν Ευρώπη*, ή ’Αθήνα, έκτδς 
άπό τήν πολιτική, έπιβάλλει και τήν εμπορική της ήγεμονία και παίρνει πιά  
στα χέρια της τδν έλεγχο του έμπορίου του Βόρειου Αιγαίου καί του Εύςεί- 
νου Πόντου*. Στήν έμπορική της πολιτική όφείλεται κυρίως ή άνάπτυξη του 
έμπορίου μέ τή θρακική ένδοχώρα* — πιθανώς μέ τή μεσολάβηση της Α ί
νου καί της Ά μφίπολης. ’Α πό τό 430 π .Χ . όμως τό αθηναϊκό έμπόριο παρου
σιάζει αισθητή κάμψη. Α ίτια δέν ήταν μόνο ή πολιτική κρίση της Α θήνας 
μέ τήν έκρηξη του Πελοποννησιακοϋ πολέμου άλλα καί ή άνώμαλη πολιτι
κή κατάσταση πού έπικρατοΰσε, μ ετά τό θάνατο του Σιτάλχη (424 π .Χ .) , 1 2 3 4

235-242. A. Blanchet, Les rapports entre les depots monttaires el les OvOnements 
militaires, politiques et economiques, BN* 39(1936)1-70, 205-270. Ή  πρώτη κατα
γραφή τών έλλη νικών νομισμάτων καί τών άπομιμήσεών τους πού βρέθηκαν στή βουλγαρική 
Θράκη Ιγινε άπό τόν G. Seure, Trfeors de monn&ies antiques en Bulgarie, BN* 26(1923) 
8-35 xat 111-53. *0 κατάλογος τοΰ G. Seure βελτιώθηκε αργότερα άπό τό S. Noe, A Bi
bliography of Greek Coin Hoards, New York 1937s. Μετά τό <S. Noe, κατήρτισαν fva 
βελτιωμένο καί πλήρη κατάλογο τών Θασιακών μόνο νομισμάτων, πού βρέθηκαν στή Βουλ
γαρία, ol Chr. Dunant - J. Pouilloux, Recherches sur l'histoire et les cultes de Theses, 
II. De 196 avant J.C. jusqu‘4 la fin de I’antiquite, Paris 1958, 216-219 (βλ. καί χάρτη 
διασποράς τών θασιακών νομισμάτων, σσ. 8/9). Τελευταία ό κατάλογος θησαυρών έλλη- 
νικών νομισμάτων τοΰ S. Noe συμπληρώθηκε καί βελτιώθηκε άπό τούς Μ. Thompson - Ο. 
Mokholm - C. Kraay, An Inventory of Greek Coin Hoards, New York 1973 (σσ. 
57-93, 94-126: vt4 Θράκη), μέ βάση κυρίως (γιά τή βουλγαρική Θράκη) τΙς δημοσιεύσεις 
τοΰ Τ. Gerasimov. "Ας σημειωθεί 6τι & τελευταίος, μετά τή δημοσίευση τοΰ καταλόγου 
τοΰ S. Noe, άνακοίνωνε κάθε χρόνο στό περιοδικό ΙΒ Α Ι τά σπουδαιότερα νομισματικά εύ- 
ρήματα της περιοχής.

1. Βλ. Μ. Rostovtseff, The Social and Economic History of the Hellenistic 
World, I, Oxford 1941, 112.

2. Βλ. mb πάνω, σ. 27.
3. Βλ. M. Rostovtzeff, δ.π ., 112. R. Hoddinott, Bulgaria in Antiquity, London 

1975, 33.
4. Βλ. R . Hoddinott, δ.π., 38. *
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τό όδρυσικό κράτος, τό όποιο, μέ τή φιλαθηναϊκή έξωτερική του πολιτική, 
έΐχζ δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για τήν άνάπτυξη των έλληνοθρακικών 

.\ εμπορικών σχέσεων1. Κάποια άνθιση του άθηναϊκου έμπορίου παρατηρεϊται 
ανάμεσα στα 360 καί 340 π.Χ., δταν ή * Αθήνα, μετά τη διακοπή των έμπο- 
ρικών της σχέσεων μέ τήν Αίγυπτο καί τή Μ. ’Ασία, είχε στραφεί πάλι 

τις άγορές τής Θράκης.
’Από τά τέλη του 5ου π.Χ. αιώνα παρόμοια αισθητή κάμψη παρατηρεΐ- 

•αι έπίσης στό έμπόριο όλων γενικά των έλληνικών πόλειον μέ τή Θράκη, 
γιατί οί έλληνικές άποικίες των θρακικών παραλίων στράφηκαν πρός τις δι- 

:ς τους πηγές πλούτου καί άνέπτυξαν τοπικές βιοτεχνίες2. 'Έτσι, σύντομα 
Απέκτησαν τή δυνατότητα νά προμηθεύουν τις άγορές τής Ορακικής ένδοχώ- 
>ας μέ δικά τους πιά βιοτεχνικά προϊόντα. Ή  θρακική πελατεία έδειχνε μά- 

Ιλιστα μεγαλύτερη προτίμηση στα έγχώρια αύτά προϊόντα, γιατί ήταν πολύ πιό 
φτηνά σέ σύγκριση μέ αύτά πού είσάγονταν άπό τις μακρινές άγορές των έλ- 
[ληνικών πόλεων. Μετά τούς οίκονομικούς αύτούς μετασχηματισμούς, τά προ
ϊόντα τής μητροπολιτικής Ελλάδας, κατά τόν 4ο π.Χ . αιώνα, δέν είχαν πιά 
μεγάλη ζήτηση, δπως παλιότερα3. ’Εξαίρεση αποτελεί ή περίοδος βασιλείας 
του Φιλίππου Β' καί Μ. ’Αλεξάνδρου, κατά τήν όποία ή πολιτική κυριαρχία 
των Μακεδόνων στη Θράκη συνέβαλε άποφασιστικά στην άνάπτυξη του θρα- 
κομακεδονικού έμπορίου. ’Επίσης, άπό τά τέλη του 3ου καί σέ δλη τή διάρ
κεια του 2ου π.Χ. αίώνα, έντείνονται ιδιαίτερα οί έμπορικές σχέσεις τής. Θρά
κης μέ τή Ρόδο, τή Σινώπη καί τήν Ηράκλεια τήν Ποντική, δπως δείχνουν 
τά σφραγίσματα άμφορέων4 5.

Τέλος, κατά τή ρωμαϊκή έποχή, τό Ορακικό έμπόριο μέ τήν κυρίως Ε λ 
λάδα παρήκμασε άκόμη περισσότερο καί πέρασε ουσιαστικά στά χέρια των 
έμπόρων τής Μ. ’Ασίας καί προπάντων τής Συρίας3. Γιά τήν κίνηση του 
έμπορίου στούς τρεις πρώτους μεταχριστιανικούς αίώνες πολύ διδακτικές εί
ναι οί πολυάριθμες έπιγραφές τής Τόμιδος, πού μαρτυρούν τις σχέσεις της 
μέ τά πιό σπουδαία έμπορικά κέντρα τής ’Ανατολής: τήν Αλεξάνδρεια, τή 
Νεάπολη τής Συρίας, τήν Κύζικο, τήν Παλμύρα, τή Σμύρνη, τή Νικομήδεια, 
τήν Καισάρεια, τήν Προύσα, τήν "Αγκυρα κά. 01 έμποροι μάλιστα τής Ά -

1. Βλ. /{. Hoddinolt, δ.π., 33.
2. Βλ. Μ, R o s lo v l z c f fδ.π,, 118.
3. Βλ. Μ. Ποβ toir'tzcff, δ. π.
4. Βλ. / / .  Dan ον, Zur Hollo der griechischon Kolonien an dor West- und 

Xordwestkiiste des 8chwai7.cn Meeros ifn wirtschaftsleben Griechenlands wfthrend 
der vorrflrnischon Zcit, Aries du C1EB I, 75-78.

5. Βλ. M . Tadeva - Ilitova, Roljata na preselnicito ot Mala Aslja, Sirija i 
Egipet v ikonomReskija 1 kulturnija iivot na zapadnopontijskito gradove proz 
M il  v., INMVarna 8(1972)14-42.



ώστε είχαν δίκιά τους λέσχη (οίχος των ’Αλζζατόρέων)*. I

α) Είσαγωγιχό Ιμχόοιο
ι
t

Ά π ό  τά έλληνικά προϊόντα μεγαλύτερη ζήτηση στίς Ορβοαχές άγορές j 
είχαν τ χ  βιοτεχνικά, πού είναι άλλωστε τχ  μόνα, για  τά όποια ύπάρχουν  ̂
άρχαιολογικές μαρτυρίες. Τέτοια έμπορεύσιμχ εΐδη ήταν διάφορα άνπκείμε- j 
να μεταλλοτεχνίας καί γενικά μικροτεχνίας άπό πολύτιμα ή ήμιπολύτιμχ μέ- · 
ταλλα (έργα τορευπχής, χρυσοχοΐας, άργυροχοίας, χαλχοτχχνίας κ λπ .). Τό j 
σπουδαιότερο όμως είδος είσαγωγικοΰ έμπορίου, όπως προκύπτει άπό τις 
άνασκχφικές έρευνες, ήταν τα προϊόντα κεραμικής (κοροπλαστιχής καί κυ
ρίως άγγειοπλαστιχής ).

Σαφή ίδέα γιά  τό έμπόριο των βιοτεχνικών προϊόντων στή Θράκη σχη
ματίζουμε άπό τά άρχαιολογικά εύρήματα των έλληνικων άποικιών. Σ έ όλες  ̂
σχεδόν τις άποικίες διαπιστώνεται ή εισαγωγή πήλινων άγγείω ν μέ διάφορα  ̂
σχήματα καί μεγέθη, πού προορίζονταν γιά  διάφορες χρήσεις: κρατήρες, άρύ- 
βαλλοι, άλάβαστρα, σχύφοι, κύλικες, υδρίες, άμφορεΐς, οίνοχόες, λεκάνες, κύ- , 
αθοι, λέβητες, πινάκια, λήκυθοι, κοτύλες, πυξίδες κά. Πολυάριθμα δείγματα ' 
τέτοιων είσαγωγών τού 7ου καί 6ου π .Χ . αίωνα έχουμε άπό τή Θάσο καί τά  
έμπόρια τής Περαίας της. 01 εισαγω γές τοϋ Του αίωνα στή Θάσο, έκτος άπό 
τά αττικά, περιλαμβάνουν κορινθιακά, ροδιακά, χιακά καί κυκλαδικά (πα- 
ριανά) άγγεΐα* ένώ στα είσαγόμενα άγγεΐα  τοΰ 6ου αίωνα κυριαρχούν τχ  
άθηναΐκά καί κορινθιακά*. Στή Νεοαολη οί έλληνικές εισαγωγές άπό τό 700  
ώς τό 550 π .Χ .) περιλαμβάνουν άττιχά, κορινθιακά, ίωνοιά, ναυχρχπχά, αι
ολικά, κλαζομενιακά, μιλησιακά, κυκλαδικά, χιακά, ροδιακά, έρετριακά, λα- ί 
κωνικά καί διάφορα άλλα νησιωτικά άγγεΐα*. Ά π ό  τή νεκρόπολη τής 01- 
σύμης έχουμε δείγματα άπό εισαγω γές (άπό τό 700  ώς τό 350 περίπου π ,Χ .) 
κορινθιακών, κυκλαδικών, ροδιακών, χιακών, κλαζομενιακών, Ιωνικών καί κυ- :: 
ρίως άττικών άγγείων*. Παρόμοιες εισαγωγές άτττχών καί κορινθιακών άγ- 1 2 3 4

1. Βλ. /. Stoian, Le c itta  pontica di Torois, Dmcim 3(1961)260
2. Βλ. Guide de Thasos, 156-158.
3. Βλ. D. Lazaridis, Fouilies dans la region du Pangee, CIAC VIII, 296. Δ. 

ΑαζαρΙόη, Κει^ωλις-Χρνηούπολις-Κα^άλα, Ά 0 tyx  1969, 89-109. BCH  61(1937)468. 
62(1938)476-477. 84(1960)806. 85(1961)832. 86(1962)857.

4. Βλ. Δ. Λαζαοίόη, Νεάπολις, 151-152,155.
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γείων διαπιστώθηκαν στή Γαληψό1 καί εισαγωγές άττικών άγγείων στήν 
ΠΙστυρο2.

Δείγματα άπό εισαγωγές έλληνικών κεραμικών προϊόντων έχουμε κι άπό 
τις υπόλοιπες άποικίες τής αίγαιακής Θράκης. Έ τσ ι, στην Ά μφ ίπολη , άπό 
την άνασκαφική έρευνα της νεκρόπολής της, διαπιστώθηκαν άθρόες εισαγω
γές άττικών άγγείων, πού καλύπτουν τη χρονική περίοδο άπό την ίδρυσή της 
(437/36 π.Χ.) ώς τή ρωμαϊκή κατάκτηση3. Στα "Αβδηοα βρέθηκαν Αγγεία 
(ή όστρακα), πού είχαν είσαχθεϊ (άπό τό δεύτερο μισό του 6ου π.Χ. αίώνα 
ώς τά όψιμα έλληνιστικά χρόνια) άπό έργαστήρια της ‘Αθήνας, Κορίνθου, 
‘Ιωνίας, Αίολίδος καί Κλαζομενών4. Στή Δίκαια διαπιστώθηκαν εισαγωγές 
άττικών, κορινθιακών καί ροδιακών άγγείων5 6. Στή Στρύμη  όλα τά όστρακα 
πού βρέθηκαν άνήκουν σέ άγγεια, τά όποια είχαν εισαχθεί (στον 5ο καί 4ο 
π.Χ. α ί.) άποκλειστικά άπό άττικά έργαστήρια®. Τέλος, στή Σαμοθράκη δια
πιστώθηκαν εισαγωγές άττικών, κορινθιακών καί ιωνικών άγγείων7 8.

‘Ιδιαίτερα σημαντικές ήταν οι εισαγωγές άττικών κυρίως άγγείων στή 
Θρακική Χερσόνησο, πού βρισκόταν κάτω άπό τήν πολιτική έπιρροή της ‘Α
θήνας, έφόσον οι περισσότερες πόλεις της ήταν μέλη τής ‘Αττικοδηλιακής 
συμμαχίας. Χαρακτηριστική είναι ή περίπτωση τής Αποικίας 9Ελαιοϋντος. 
Σχεδόν όλα τά άγγεια (του 5ου π.Χ. αί.), καθώς καί πολλά πήλινα εί- 
δώλια, πού βρέθηκαν στη νεκρόπολή της, προέρχονται άπό άττικά έργαστή
ρια®. Στόν 3ο π.Χ. αίώνα σταματούν οί άττικές εισαγωγές στήν Έλαιουντα 
κι άρχίζουν πιά νά είσάγονται κεραμικά προϊόντα άπό έργαστήρια τής Μ. ‘Α
σίας.

Τά προϊόντα τής έλληνικής κεραμικής βιοτεχνίας είχαν έπικρατήσει στις 
Αγορές τών έλληνικών Αποικιών όχι μόνο τής αίγαιακής Θράκης καί της Θρα-

1. Βλ. Fr. Salviat, La colonisation grecque dans le nord de TEg0e, CIAC VIII, 
300. Δ. Λαζαοίδη, Νεάπολις, 154-155.

2. Βλ. X. Κουχούλη·ΧονσανΘάκη, Είδήσεις έκ της Θασίων Ηπείρου, ΑΛΑ  6(1973), 
2, 230-231.

3. Βλ. Π ΑΕ  1950, 141 κέ. 1957, 71. 1958, 82. 1959, 44. 1960, 72. 1964, 36. 
1965, 48 κέ. Δ. Ααζαοίόη, ΑΔ 20(1965), Χρονικά, 444* του ίδιου, Άμφίπολις καί Ά ρ 
γιλος (πολυγραφ.), Άθήναι 1972, 38. Κ. Ρωμιοπούλον, Α Ε  1964, 91 κέ.

4. Βλ. Δ. Ααζαοίόη, A J  20(1965), Χρονικά, 456, 458, 460* του ίδιου, Νεάπολις, 
165-166, 175* του ίδιου, Άβδηρα καί Δίκαια, 25.

5. Βλ. Γ. Μτιαχαλάχη, Προανασκαφικές έρευνες στή Θράκη, Θεσσαλονίκη 1958, 69.
6. Βλ. Γ. Μηαχαλάχη, 6.π., 74-75. Δ. Ααζαρίδη, Νεάπολις, 156.
7. Βλ. J .  Ααζαοίόη, Σαμοθράκη καί ή Περαία της (πολυγραφ.), Άθήναι 1971, 46.
8. Βλ. J . Chamonard - J. Dhorme - F. Courby, Fouilles arch£ologiques sur 

Pemplacement de la ndcropole de Thrace, BCH  39(1915)174, 182.
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κικής Χερσονήσου άλλά καί τής δυτικής παραλίας του Εύςείνου Πόντου, 
όπου διαπιστώθηκαν έπίσης εισαγωγές άγγείω ν άπό έργαστήρια τής Ά θ ή - 
νας, Κόρινθου, Ιω νία ς, Ρόδου, Χίου, Σάμου, Λέσβου, Μ εγάρων, Χαλκηδό - 
νος, Σινώπης καί Κλαζομενών. 'Ω ς τίς άρχές του 5ου π .Χ . αίώ νχ πιό αυξη
μένες παρουσιάζονται οί ίωνικές εισαγωγές. Μετά το 478 “ .X . όμως είναι 
φανερή πιά ή άθηναϊκή έμπορική έπικράτηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
τής έπικράτησής της άποτελοΰν τά κεραμικά ευρήματα της * Απολλωνίας τής 
Ποντικής, πού σχεδόν όλα, όσα προέρχονται άπό τάφους του 460-430  π .Χ ., 
είχαν είσαχθεϊ άπό την ’Αθήνα*. Σ’ ένα μάλιστα τάφο (του τέλους του 5ου 
π .Χ . α ί.), έκτός άπό ένα Ιωνικό, όλα τά άλλα άγγεϊα  είναι άτπκά . Τέλος, 
άπό μερικούς τάφους τής ίδιας άποικίας έχουμε κι όρισμένα δείγματα άπό 
εισαγωγές μεγαρικών άγγείων (του 3ου καί 2ου π .Χ . αί.)*.

Δείγματα άπό είσαγωγές έλληνικών κεραμικών προϊόντων έχουμε έπίσης 
κι άπό τίς υπόλοιπες άποικίες. Έ τσ ι, στήν Άγχία/.ο βρέθηκαν πολυάριθμα 
όστρακα ίωνικών, ροδιακών καί σαμιακών άγγείω ν (τοΰ 6ου π .Χ . oil.)*. Στή 
γειτονική Μεσημβρία, κατά τόν 5ο π .Χ . αίώνα, είχε είσαχθεϊ μεγάλος άρι- 
θμός άγγείων άπό άττικά έργαστήρια4. Βρέθηκαν όμως καί δείγματα χιακών 
άγγείω ν4. Παρόμοιες είσαγωγές έλληνικών κεραμικών προϊόντω ν, πού κα
λύπτουν τή χρονική περίοδο άπό τόν 6ο ως τόν 3ο π .Χ . αίώνα, διαπιστώθη
κα / καί στήν ’Οδησσό. Στόν 6ο π .Χ . αίώνα ζωηρό ήταν τό έμπόριο τής ’Ο
δησσού μέ τίς μικρασιατικές πόλεις καί τά ίωνικά νησιά, όπως μαρτυρούν 
τά δείγματα κλαζομενιακών, λεσβιακών, ροδιακών, σαμιακών καί χιακών άγ
γείω ν, πού βρέθηκαν στή νεκρόπολή της·. ’Αδιάκοπες ήταν ίδίως οί έμπορι- 
κές της σχέσεις μέ τή μητρόπολή της Μίλητο. Πιθανώς μάλιστα μέ τή μεσο
λάβηση τής μητρόπολης της νά έφτα·Λχν στήν ’Οδησσό μέ μιλησιακά πλοία 
καί τά κεραμικά προϊόντα τής Χίου καί τής Σάμου* φαίνεται δηλαδή ότι οί 
Μιλήσιοι έμποροι τά άγόραζαν για  νά τά διαθέσουν έπειτα στήν άγορά τής 
’Οδησσού*. Ά π ό  τά τέλη του 6ου καί προπάντων άπό τίς άρχές του 5ου π .Χ . 1 2 3 4 5 6 7

1. Βλ. Τ. Ivanov, A ntiina keramika o t nekropola na Apolonija, ατό ουλλογι
κό (ργο Apolonija, Sofija 1963, passim.

2. Βλ. R. Hoddinott, Bulgaria, 40.
3. Βλ. R. Hoddinott, ! .s ., 33.
4. Βλ. B. Filow, L'art antique en Bulgarie, Sofija 1925, 14.
5. Βλ. R. Hoddinott, o.s., 43.
6. Βλ. T. Ivanov, Prinos k&m korintskija vnos na keramika v Odesos prei 

VI v. pr. n. e., IBAD  8(1950)77-85· τοΰ Ίδιον, Gr&cka keramika o t gr. Varna v so- 
fijskija muzej (VI-IV v. pr. n .e .) , IBAD  19(1953)41-51. R. Hoddinott, 6.K ., 51.
G. Tonieva, Arhaiini material! o t Odesos, IB A I  30(1967)159 κέ.

7. T. Blavatskaja, Zapadnopontijske goroda v V II-I w .  do n. e., Moskva 
1952, 42 κέ.
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:1ώνα τά κεραμικά ευρήματα φανερώνουν την έμπορική έξάρτηση της Όδησ- 
Γου από την ’Αθήνα1. ’Από την έποχή αύτή έχουμε άθοόες εισαγωγές άτ- 

τικής κεραμικής, πού συνεχίζονται με τον ΐδιο ρυθμό ως τό τέλος τού 4ου 
|π.Χ. αιώνα. Τά ευρήματα τού 4ου π.Χ. αιώνα δείχνουν καθαρά τή μεγάλη 
ήτηση πού είχαν τά άγγεΐα ρυθμού Κέρτς. ’Αντίθετα, στον 3ο π.Χ. αιώνα, 

Ιμαρτυρούνται στήν ’Οδησσό εισαγωγές άγγείων, πού προέρχονταν πιθανώς 
άπό εργαστήρια τής Μ. ’Ασίας2. Τέλος, εισαγωγές άττικών, ιωνικών, κο
ρινθιακών, ροδιακών καί χιακών κεραμικών προϊόντων (του 7ου καί 6ου π.Χ. 
[αί.) διαπιστώνονται καί στην άπομακρυσμένη άποικία τής ’/στρ/ας3.

Μετά την κεραμική, τό σπουδαιότερο είδος εισαγωγικού εμπορίου άπο- 
Ιτελούσαν τά ελληνικά προϊόντα μεταλλοτεχνίας καί μικροτεχνίας. Χαρακτη
ριστικά δείγματα τέτοιων εισαγωγών έχουμε άπό τη Θάσο. Πρόκειται για 
κοσμήματα (φιλντισένια κά .), πολύχρωμα γυάλινα άγγεΐα καί εξαρτήμα
τ α  τής γυναικείας τουαλέτας άπό χρυσό, φίλντισι ή χαλκό, πού είσάγονταν 
άπό τη Συρία, Ρόδο, Χίο, Κυκλάδες, ’Αθήνα καί Κόρινθο4. Στη Γαληψό 
βρέθηκαν κορινθιακά κοσμήματα τού πρώτου μισού τού 6ου π.Χ. αιώνα5 6, 
στήν ’Απολλωνία μεγαρικά χρυσά κοσμήματα (σέ τάφους τού 3ου-2ου π.Χ. 
αί.)® και στή Μεσημβρία τρεις χάλκινες υδρίες, πού είχαν είσαχθεΐ άπό τήν 
’Αθήνα ή τή Χαλκηδόνα7. Τέλος, σέ τάφο κοντά στην ’Οδησσό βρέθηκε 
ένα άσημένιο ρυτό έξαιρετικής τέχνης, πού είχε είσαχθεΐ άπό κάποιο πολύ 
σπουδαίο κέντρο ελληνικής τέχνης — ίσως άπό τήν Κύζικο8 9. Σ έ . άλλο 
πάλι τάφο κοντά στήν ίδια άποικία βρέθηκαν χρυσά κοσμήματα, πού είχαν 
είσαχθεΐ στόν 4ο ή 3ο π.Χ. αίώνα®.

Οί άγορές όμως τών ελληνικών παραλιακών άποικιών τής Θράκης άπορ- 
ροφοΰσαν ένα μέρος μόνο άπό τά προϊόντα πού είσάγονταν άπό τήν Ελλάδα

1. Βλ. Λ. Hoddinott, δ.π., 51. G. Tonteva, Novi nahodki ot starogdrcija ne- 
kropol na Odesos, ΙΒΛΙ 30(1967)111-129* τής Ίδιας, Arhaifcni material! ot Odesos, 
IBAI  30(1967)163-164.

2. Βλ. R. Hoddinott, δ.π., 53.
3. Βλ. *9. Lambrino, Les vases archaiques d’H istria, Bucarest 1938, passim. 

P. Alexandrescu - V. Eftimie, Tombes thraces d*0poque archalque dans le n6cro- 
pole tumulaire d ’Histria, Dacia 3 (1959) 146-154. P. Alexandrescu, Les rapports 
entre indigenes et Grecs k la lumifere des fouilles de la n^cropole d’Histria, CIAC 
VIII, 338.

4. Βλ. D. Lazaridis, Thasos and its Peraia (polyc.), Athens 1971, 49.
5. Βλ. Fr. Salviat, La colonisation grecque, δ.π., 300.
6. Βλ. R. Hoddinott, δ.π., 40.
7. Βλ. R. Hoddinott, δ.π., 43.
8. Βλ. B. Filow, L’art antique, 13.
9. Βλ. /. Venedikov - T. Gerasimov, Trakijskoto izkustvo, Sofija 1973, 52.
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καί τή Μ. ’Ασία. Τό μεγαλύτερο μέρος -των έμπορευμάτων, τουλάχιστον στην 
πρώιμη έποχή, προωθούνταν στή θρακική ένδοχώρα etc* άπό τούς άποίκους 
είτε άπευθείας άπό τούς Έ λληνες έμπόρους. ΟΙ ντόπιοι κάτοικοι τής ένδο- 
χώρας είχαν τή διάθεση καί τή δυνατότητα να αγοράζουν έλληνικά προϊόν
τα άπδ τήν πρώιμη άκόμη αρχαϊκή έποχή. Τό συμπέρασμα αυτό προκύπτει 
άπδ τό γεγονός ότι στην περιοχή τής Σαρδικής καί στή Δ  Θράκη βρέθηκαν 
ένώτια, πού είχαν είσαχθεΐ άπό τή Χαλκίδα ανάμεσα στόν 7ο και 6ο ε Χ  
αίώνα1 2 3.

Για τό εισαγωγικό έμπόριο τής θρακιχής ένδοχώρας μπορούμε νά σχη- 
- ματίσουμε σαφή Ιδέα άπό τούς πλούσιους τάφους τής όδρυσικής άριστοκρα- 

τίας, πού βρέθηκαν στην άνω καί μέση κοιλάδα τού "Εβρου, κοντά στους 
σημερινούς οίκισμούς Mezek καί D uvanlij*. Στή νεκρόπολη του Mezek, 
πού βρισκόταν κοντά στην πρωτεύουσα των Ό δρυσώ ν Ούσκουδάμα ( =  κα
τοπινή Ά δριανούπολη), βρέθηκαν όστρακα άπό μελανόμορφο άγγεΐο , πού χρο
νολογείται πριν άπό τόν 4ο π .Χ . αίώνα. καθώς κι ένας άθηναϊκός έρυθρόμορ- 
φος κρατήρας (των άρχών του 4ου π .Χ . αί. )*.

Πολύ χαρακτηριστικά είναι τά δείγματα εισαγωγώ ν πού βρέθηκαν στό 
D uvanlij (περιοχή Φιλιχτισνπολης), όπου ήταν πιθανώς ή νεκρόπολη τών 
Βησσών δυναστών4 5. Ή  νεκρόπολη περιλαμβάνει τρεις όμάδες τάφων, πού 
άνήκουν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Στην πρώτη όμάδα, πού περι
λαμβάνει τούς τάφους τής Mu&ovica, Lorarska, Kukuva χα ί D&lboki καί 
καλύπτει τή χρονική περίοδο άπό τά τέλη του 6ου ώ ς τίς πρώτες δεκαετίες τοΰ 
5ου π Χ  αίώνα, κυριαρχούν τά έλληνικά βιοτεχνικά προϊόντα: κυρίως όπλα  
καί είδη όπλισμοϋ, άσημένια, χάλκινα καί πήλινα α γγεία  (ά τη κ ά), κοσμή
ματα, άλάβαστρα καί διάφορα είδη μεταλλοτεχνίας (Ιωνικής προέλευσης)*.

1. Βλ. /. Venedikov, P an»  und Chalkis in der FrQhgcschichte Thrakiens, 
KUo 39(1961)31-44. Πρβ. B. Gerov, Prou£vanija v i r t u  sapadnotrakijskite m n i 
prez rimsko vreme, iast II. GSU-FZF 61 (1967), 1, 15.

2. Βέβαια 8έν άποχλείεται &ρισμένα άπό τά πολυτελή άνττχείμενα πού βρέθηκα» 
στοΰε τάφους αυτούς νά ήταν 3ώρα των ’Ελλήνων πρέσβεων πρός τούς Θράκες δυνάστες. 
Σχετικά μέ τό έθιμο τής προσφοράς δώρων πρός τή θραχιχή άριστοχρχτία χαραχτηριστι- 
χά είναι 6σα γράφει 6 θονχνΜ ης (II, 97, 3-4): ■ ... Καί δώρα οΰχ έλάσσω τοϋτοιν χρυσού 
τε χαί άργύρου προσεφέρετο, χωρίς δέ 6σα υφαντά τε χαί λεία χαί ή άλλη χατασχευή, 
χαί ού μάνον χύτύ (τφ Σεύθη) άλλα χαί τοΐς παραδυνασττίσυσΐ τε χαί γενναάοις *Οδρυ- 
σών... Κατεστήσχντο γάρ τουναντίον τής Περσών βασιλείας τόν νόμον, 6ντα μέν χαί τοΐς 
άλλοις θρχςί, λαμβάνειν μάλλον ή διδάναι...».

3. R. H oidinott, Bulgaria, 38, 74.
4. Βλ. Β. Filow, Die Grabhflgelnekropole be! Duvanlij in Sfidbulgarien, So

fia 1934.
5. Βλ. M. R otiootieff, The Social and Economic History of the Haliaidatic 

W orld, I , Oxford 1941,112. R . H o id in o tt. Bulgaria, 60-61.
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Ετη δεύτερη όμάδα, πού άποτελείται άτ:ό τούς τάφους της Basova mogila, 
Solem ata mogila, A rabadzijskata mogila καί άλλους, οί οποίοι χρονολο- 
Όυνται άπό τις τελευταίες δεκαετίες του 5ου ώς τις αρχές του 4ου π.Χ. αίώ- 

ν»α, βρέθηκαν έργα άθηναϊκής μεταλλοτεχνίας καί κεραμικής, καθώς καί εϊδη 
ιωνικής κοσμηματοποιίας1. Επίσης ελληνικά προϊόντα βρέθηκαν καί στην τρίτη 
δμάδα, πού περιλαμβάνει τούς τάφους του Brezovo, Bedniakovo καί Pana- 
gueriste, οί όποιοι άνήκουν πιθανώς στον 4ο π.Χ. αιώνα2.

Τέλος, έλληνικές εισαγωγές διαπιστώθηκαν καί σέ άλλα σημεία της θρα- 
κικής ένδοχώρας. Έ τσι, στην περιοχή τής Σαρδικής βρέθηκε κορινθιακό κρά
νος (τέλη 6ου π.Χ. αί. )3* στη Σενθόπολη βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες άτ- 
τικής κεραμικής4* στο ήδωνικό πόλισμα των 9Εννέα οδών άττικά, ιωνικά κι 
άλλα έλληνικά άγγεία (άπό τον 7ο ώς το πρώτο μισό του 5ου π.Χ. αί. )5 6* 
στον τ^μβο τής σημερινής Νικήσιανης, καθώς καί σέ τάφους τής σημερινής 
Άλιστράτης καί Νέας Ζίχνης (4ου π.Χ. αί.), άττικά άγγεία0, τέλος, στο άν
τρο τών Νυμφών, κοντά στη Νέα *Ηρακλείτσα Καβάλας, βρέθηκαν όστρακα 
άττικών καί κορινθιακών άγγείων (άπό τον 6ο π.Χ . αί. ώς την έλληνιστική 
έποχή)7. ’Ακόμη, εισαγωγή έλληνικών προϊόντων διαπιστώθηκε καί στή Β 
Θράκη καί μάλιστα στην περιοχή τών Τριβαλλών, πού ήταν ή πιό άπομονω- 
μένη καί βάρβαρη θρακική φυλή. Πρόκειται γιά άττικά άγγεία, πού βρέθη
καν σέ δύο τάφους (του 380 καί 325 π .Χ .) τής σημερινής V raca8.

β) 9Εξαγωγικό έμπόριο

Ά πό τή διασπορά τών έλληνικών νομισμάτων μπορούμε νά σχηματί
σουμε άνάγλυφη εικόνα τής διείσδυσης τών Ελλήνων εμπόρων στή θρακική 
ένδοχώρα καί γενικά τής έκτασης τών έλληνοθρακικών έμπορικών σχέσεων. 
Α ρχαϊκά νομίσματα τής Λητής καί Κυζίκου, πού βρέθηκαν άντίστοιχα στό 
σημερινό Νευροκόπι® καί Sveti V las10 (περίπου 30 χλμ. ΒΑ τής Άπολλω-

1. Βλ. Μ. Rostovtzeff, δ.π., 113. /?. Hoddinott, δ.π., 64-65, 67. A, Snodgrass, 
* |  Arms and Armour of Greeks, London 1967, 92.

2. Βλ. M. Rostovtzeff, δ.π., 113.
3. Βλ. Β . Gerov, δ.π., 14.
4. Βλ. R. Hoddinott, Bulgaria, 95.
5. Βλ. Δ. Λαζαρίόη, Άμφίπο/ις καί Άργιλος, 38, δπου καί σχετική βιβλιογραφία.
6. Βλ. Δ. Λαζαρίόη, Νεάπολις, 158-159. ΑΔ 20(1965), Χρονικά Β8, 468.
7. Βλ. BCH  62(1938)477.
8. Βλ. R . Hoddinott, Bulgaria, 76, 80.
9. Βλ. ΙΒ ΑΙ  13(1939). 17(1950)314 [ -  Thasos II, 216, άρ. 1 -  Inventory, άρ. 

692-693].
10. ΙΒΑΙ  17(1950)325 [ « Inventory, άρ. 689],
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νίαζ της Π οντικής), δείχνουν 4 η  τό Ιςχγω γικό έμπόριο είχε  αρχίσει, σέ 
περιορισμένη φυσικά κλίμακα, άπό πολύ πρώιμη έποχή.

Στην κλασική έποχή οί έμποριχές συναλλαγές γίνονται πιό έντχττκές. 
Ά π ό  την ανεύρεση νομισμάτων τής έποχής αυτής μαρτυρεΐται ή διείσδυση 
έμπόρων της Α θήνας, Κυζίκου, Π χρίου και Σάμου στις περιοχές της Σαρ- 
δίκης1, Φιλιππούπολης*, Α πολλω νίας της Ποντικής* καί ’Οδησσού*.

’Ιδιαίτερη άκμή γνώρισε τό έξαγω γικό έμπύριο, μετά τη μακεδονική 
κατάχτηση τής Θράκης. Ή  πολιτική της έςάρτηση άπό τό άχμαΐο τότε μα
κεδονικέ κράτος έδωσε μεγάλη ώθηση στήν έμπορική της άνάπτυςη. Τά πο
λυάριθμα νομίσματα του Φιλίππου Β" καί Μ . ’Α λεξάνδρου, πού βρέθηκαν 
διάσπαρτα σέ κάθε γωνιά τής θραχικής ένδοχώρας, άντικατσπτρίζουν την τε
ράστια έκταση των θραχομαχεδονικών έμποριχών σχέσεω ν άπό τό 340 π Χ . 
περίπου ώς τό 323 π ,Χ . 'Ω ς τώρα βρέθηκαν περισσότερα άπό έπτά χιλιάδες 
νομίσματα των δυό αυτών βασιλέων σέ 110 θησαυρούς τής Θράκης. *Η εύ- 
ρεία κυκλοφορία των νομισμάτων τους φαίνεται άχόμη π ιό καθαρά άπό τήν 
άνευρεση θρακιχών άπομιμήσεών τους. Κ ι αύτό, για τί ο ί Θράκες, όπως 
άλλωστε όλοι οί βάρβαροι, προτιμούσαν στή νομισματοκοπία τους τίς άπο- 
μιμήσεις νομισμάτων, πού είχαν μεγαλύτερη ανταλλακτική άξία  καί ευρύτε
ρη κυκλοφορία στή χώρα τους.

’Από τούς θησαυρούς οί 50 περίπου* περιέχουν πάνω άπό τέσσερις 
χιλιάδες* νομίσματα τού Φιάιππον Β", πού τά περισσότερα είναι χρυσοί στα
τήρες κι άσημένια τετράδραχμα. Ό λ α  αυτά τά νομίσματα βρέθηκαν σέ τά
φους τής θραχικής υπαίθρου καί συγκεκριμένα σέ 3 2  τοποθεσίες τής Νότιας 
καί 12 τής Βόρειας Θράκης*. 'Α πό τίς τοποθεσίες τής Ν  Θράκης οί έννιά 
βρίσκονται στήν κοιλάδα τού Στρυμάνβ: άπό μία στίς περιοχές τής σημερι- 1 2 3 4 5 6 7

1. Βλ. Τ. G eradmm. GNU  1942. 72-89. ΙΒ Λ Ι 15(1946)848. Πρβ. Β . Germ. 
Proafrranija. Π, 15.

2. In pen lory, ip . 695.
3. Βλ. T. Gerasimov, ΙΒΛΙ 23(1963)ϊ*6 .
4. ΙΒΛΙ 25(1962)237.
5. Περιλχμβάνσντ» χαΐ ol (hpaupol *ού Ιχοίΐν συγχρόνως ν ο μ ίο μ π  χΛ  Λ λί*- 

m  Β ' χαΐ -του Μ. 'Α λιξΜ ροο.
6. Ό  ά χ ρ ιβής ύτολογισμός νομίομάτων είναι έέυνβτος, γιατί στις νομιομαπ- 

χές έκβέσεις 3έν iv o p ip ru  τζάντχ 6 άριθμός τους.
7. Ά ς  στ,μηωθΰ ΰ ω  8π μέ τδ γχ&γραρυώ δ ρ ο  X Θ ρ ά κ η  έ^οοϋμι φ  a p te r t 

τής Θράκης νότια άτΑ φ  ipoottpi του Αίμου (τή ρυμαΟή έτηφχί» θράχη xad φ  η *  
ριοχή άνάμβσα στους ποταμούς Στρυμόνα xoi Νέστο) x d  μέ τέυ (ρο Β θράχη φ »  ημο* 
χή ^ipeta άπό τόν Αίμο (τή ρωμαϊκή έπαρχία U hw  Mourfa m i d )  M.
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ής Δράμας1, του σημερινού "Ανω Νευροκοπίου2 καί της Παυταλίας3 καί 
ξι στην περιοχή της Σαρδικής4. Οί άλλες 23 τοποθεσίες βρίσκονται στις 
ιοιλάδες του 'Έβρου καί των παραποτάμων του: έντεκα στην περιοχή της 
Ι>ιλιππούπολης4 6, τέσσερις στην περιοχή της Βερόης (Augusta Traiana)® 
cal όκτώ στην περιοχή της Διάμπολης7. Ά πό τις τοποθεσίες πάλι της Β 

ράκης οι δύο βρίσκονται στην παρόχθια περιοχή τού Δούναβη8 9 10* οί άλλες 
τέσσερις στις κοιλάδες των παραποτάμων του Άθρυος (σημ. Jantra)®, U tus 
(σημ. V it)ι° καί Οίσκου (σημ. Isk a r)11* μία στη μεσογειακή περιοχή τής 
Οδησσού12 καί δύο στην περιοχή του σημερινού Sum en13.

"Αλλοι 70 θησαυροί14 περιέχουν πάνω άπό τρεις χιλιάδες νομίσματα του 
Μ. 9 16 Α?,εξάνόρον, πού τά περισσότερα είναι άσημένια τετράδραχμα καί τά άλ
λα χρυσοί στατήρες καί δραχμές (άσημένιες καί χάλκινες). Οί θησαυροί αύ- 
τοί προέρχονται άπό 51 τοποθεσίες τής θρακικής υπαίθρου, άπό τις όποιες 
οί 39 βρίσκονται στη Ν Θράκη. ’Αναλυτικότερα, άπό τις 39 τοποθεσίες τής 
περιοχής αύτής οί δεκατρείς βρίσκονται στην κοιλάδα του Στρυμόνα: δύο στήν 
κάτω κοιλάδα του14, άπό τέσσερις στή μέση14 καί άνω κοιλάδα του17 καί τρεις 
στην κοιλάδα του παραποτάμου του Ά γγ ίτη 18. "Αλλες είκοσι τοποθεσίες βρί-

1. Βλ. Belliner, ANSMN  11(1964)37 κέ. [=  Inventory, άρ. 404, 414].
2. ΙΒΑΙ  17(1950)321 [ =  Inventory, άρ. 819],
3. ΙΒΑΙ  20(1955)604 [ =  Inventory, άρ. 821].
4. ΙΒΑΙ  6(1930/31)317. 11(1937)316, 324. 13(1939)264. 18(1952)403. 26 * 

(1963)264 [ = Inventory, άρ. 403,411,737,775,822,855].
5. ΙΒΑΙ  4(1914)271, 273.11 (1937)316, 322. 13(1939)345. 14(1940/42)283. 15 

(1946)235. 25(1962)227. 27(1964)239. D. Coniev, GPNBM 1960, 208 [ =  Invento- 
ry, άρ. 735-736, 778-779, 823-825, 827,830-831, 859].

6. ΙΒΑΙ  11 (1937)316. 17(1950)319. 322. 18(1952)404. 21(1957)324. 25(1962) 
232. 26(1963)260 [ = Inventory, άρ. 781-782, 795, 826, 845, 861].

7. ΙΒΑΙ  1(1921/22)243. 8(1934)472. 11(1937)321. 25(1962)230. 27(1964)239. 
29(1966)212 ( =  Inventory, άρ. 783-788, 842]. Inventory, άρ. 777.

8. ΙΒΑΙ  4(1914)271. 14(1940/42)284 [ =  Inventory, άρ. 454. 809-810].
9. ΙΒΑΙ  2(1923/24)229. 13(1939)342. 15(1946)237. 22(1959)362 [ =  Invento

ry , άρ. 395-396, 398, 434].
10. ΙΒΑΙ  17(1950)323 [ =  Inventory, άρ. 402],
11. ΙΒΑΙ  18(1952)402 [ =  Inventory, άρ. 424].
12. ΙΒΑΙ  15(1946)238 [ =  Inventory, άρ. 790].
13. ΙΒΑΙ  13(1939)343. 17(1950)318 [ =  Inventory, άρ. 733, 797].
14. Τό Ιδιο, δπως πιό πάνω, σ. 144, σημ. 5.
15. Inventory, άρ. 405, 456.
16. ΙΒΑΙ  4(1926/27)323. 7(1932/33)423. 25(1962)234. Α Α  1915, 236 [ =  Inven

tory, άρ. 860).
17. ΙΒΑΙ  11(1937)324. 15(1946)239. 18(1952)400. 22(1959)358 [ =  Invento

ry, άρ. 435, 526, 775, 832].
18. Inventory, άρ. 404, 451, 470.
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σκονται στίς κοιλάδες τοΰ Έ βρου καί των παραποτάμων του: έννιά 
περιοχή τής Φιλιππούπολης1 2 3 4 5 6, πέντε στήν περιοχή τής Βερόης* καί εξι στήνί 
περιοχή της Διάμπολης*. Ά π ό  τΙς υπόλοιπες Ιξ ι τοποθεσίες ή μία βρίσκε
ται στή μεσογειακή περιοχή του Βυζαντίου* καί οι πέντε ατή μεσογειακή 
περιοχή τής ’Απολλωνίας τής Πο'/τικής*. Στή Β  Θράκη πά).ι βρίσκονται οί 
22 τοποθεσίες: τρεις στήν περιοχή τής ’Οδησσού·, πέντε στήν περιοχή τοΰ 
σημερινού Sum en7 8 9, πέντε στήν παρόχθια περιοχή τοΰ Δούναβη*, όκτω στήν 
κοιλάδα τοΰ παραποτάμου του Ά θρυος (Jan tra )* καί μία στήν κοιλάδα τοΰ 
άλλου παραποτάμου του Οίσκου (Isk ftr)1·.

Ή  μεγάλη άκμή πού σημείωσε τδ έξαγω γικδ έμπόριο στά χρόνια τοΰ 
Φιλίππου Β' καί Μ. ’Αλεξάνδρου συνεχίστηκε καί στήν έλληνιστική έποχή* 
τώρα όμως αυτό ξεφεύγει άπό τόν έλεγχο των Μακεδόνων καί πέρνα ουσια
στικά στά χέρια των Ε λλήνω ν έμπόρων τής ’Α νατολής. Ή  κάμψη τοΰ θρα· 
κομακεδονικοΰ έμπορίου παρατηρεΐται κυρίως μετά τό θάνατο τοΰ Φιλίππου 
Γ  (317 π .Χ .). Αυτό τό συμπεραίνουμε άπό τήν άνεύρεση 13 θησαυρών μέ 
νομίσματα τοΰ βασίλειά αύτοΰ, άπό τούς όποίους δύο βρέθηκαν στήν άνω καί 
μέση κοιλάδα τοΰ Στρυμόνα11 12, τέσσερις στήν άνω καί μέση κοιλάδα τοΰ Έ 
βρου1*, τέσσερις στήν περιοχή τοΰ σημερινού S u m en 1*, δύο στήν κοιλάδα τοΰ

1. ΙΒ Α Ι 11(1937)316. 16(1940/42)288. 16(1946)236 { — Inventory, άρ. 794, 
824, 831, 853, 906]. GPSBM  1960, 208 [*» Inventory, άρ. 779]. Inventory, άρ. 
778, 872.

2. ΙΒ Α Ι  4(1926/27)324. 11(1937)316. 12(1988)455. 17(1950)322. 18(1952) 
404. 21(1957)324. 25(1962)232 [ -  Inventory, άρ. 781-782, 795, 880, 845, 857, 861, 
874],

3. ΙΒ Λ Ι  6(1930/31)318.8(1934)472.11(1937)821. 27(1967)239. 29(1966)212. 
80(1967)188 [ =  Inventory, άρ. 783-786, 839, 873).

4. ANSM N  6(1954)11-34 [ «= Inventory, άρ. 867).
5. ΙΒ Λ Ι  1(1921/22)243. 8(1934)472. 22(1959)856. 25(1962)180 ( — /n  pen lo

ry, άρ. 787-789, 842]. Inventory, άρ. 777.
6. ΙΒ Λ Ι  15(1946)238, 241. 18(1952)403. ( « Inventory, άρ. 790, 792, 798].
7. ΙΒ ΑΙ 17(1950)317-318. 18(1952)404. 22(1959)361. 29(1966)212 [ — Inven

tory,, άρ. 797, 834, 841, 887, 941).
8. ΙΒ Α Ι 14(1940/42)284. 22(1959)362. 28(1965)250. 27(1964)242 [=* Inven

tory, άρ. 454, 833, 835-836, 854], Inventory, άρ. 891.
9. ΙΒ Α Ι  1(1921/22)240. 2(1923/24)229. 13(1939)342. 22(1959)862-363. 25 

(1962)225, 229. 27(1964)239 ( =  Inventory, άρ. 395-396, 898, 430, 458, 468, 793].
10. ΙΒ Α Ι  17(1950)319 ( «  Inventory, άρ. 429].
11. ΙΒ Α Ι  4(1914)275. 22(1959)358. ΑΑ  1915, 236 [ « . Inventory, άρ. 435, 860].
12. ΙΒ Α Ι  11(1937)316. 21(1957)323. 25(1962)232 [ — Inventory, άρ. 795, 849, 

906].
18. ΙΒ Α Ι  14(1940/42)283. 15(1946)241. 17(1950)818. 22(1959)861 [ - I n v e n 

tory, άρ. 797-798, 853, 941].
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Ιίσκου (IskAr)1 και ένας στήν περιοχή του σημερινού V idin2. ’Αντίθετα, 
I θησαυροί μέ νομίσματα των κατοπινών βασιλέων τής Μακεδονίας ώς τή 

:ϊ>:; Ιυμαϊκή κατάκτηση άνέρχονται συνολικά μόνο σέ 11. ’Από τούς θησαυρούς 
-:4 Ιΐτούς τρεις περιέχουν νομίσματα του Κασσάνδρου, άλλοι τρεις νομίσματα 
"I* 1)0 ΔημητρΙον Πολιορκητή, ένας νόμισμα του Άντ^ο'νου Γόνατα, δύο νο- 

Εσματα του Φιλίππου Ε ' κι άλλοι δύο νομίσματα του Περσέως. Ά πό  τούς 
•ι] ρσαυρούς μέ νομίσματα των πέντε αύτών βασιλέων οί τρεις βρέθηκαν στην 

Ιεριοχή των Φιλίππων3, άλλοι τρεις στην περιοχή τής Φιλιππούπολης4 5 6, καί 
·>; ρό  ένας στις περιοχές τής Άδριανούπολης®, του Βυζαντίου·, του σημερινού 
/V lumen7 8 καί του σημερινού Gabrovo®.
ι I Την παρακμή του θρακομακεδονικου έμπορίου φανερώνει καί ό μικρός 

:ζ Ιχετικά άριθμός θησαυρών μέ νομίσματα μακεδονικών πόλεων. 'Έ τσι, ώς τώ- 
foe ρ  βρέθηκαν έπτά μόνο θησαυροί, άπό τούς όποιους οί τέσσερις περιέχουν 
ut ρμίσματα τής Πέλλας, οί δύο νομίσματα τής Θεσσαλονίκης καί δ ένας νο- 
>.ν, Ιίσματα τής Βέροιας καί Ονρανούπολης. Ά πό  τούς θησαυρούς αύτούς πέντε 
ί Ιρέθηκαν στήν περιοχή τών Φιλίππων® καί ένας άλλος στην περιοχή του 
0 lumen10.

I Μεγάλη ώθηση στήν άνάπτυξη του έλληνοθρακικοΰ έμπορίου, κατά την 
[λληνιστική έποχή, έδωσαν οί έμποροι άπό τόν υπόλοιπο έλληνιστικό κόσμο 

• pel προπάντων άπό τή Μ. Ά σία. Ά πό  τά έλληνιστικά βασίλεια πιό στενές 
:: ιμπορικές σχέσεις μέ τή Θράκη είχε άναπτύξει ή Συρία, ιδίως στήν έποχή 

ΙόΒ Σέλευκου Α ' (305-281 π .Χ .) καί 9Αντιόχου A  (281-261 π .Χ .), πού νο- 
, Ιιίσματά τους περιέχονται σέ 13 θησαυρούς τής θρακικής ένδοχώρας. Οί θη- 

ραυροί αύτοί προέρχονται άπό 12 τοποθεσίες, άπό τις όποιες οί έξι βρίσκον- 
! ραι στη Ν Θράκη: μία στην περιοχή τής Παυταλίας11, τρεις στήν περιοχή τής 

ριλιππούπολης12, μία στην περιοχή τής Βερόης 13 καί μία στή μεσογειακή

1. ΙΒΛΙ 17(1950)316. 25(1962)237 [ =  Inventory, άρ. 441].
2. ΙΒΛΙ  14(1940/42)284 [ =  Inventory, άρ. 454].

I 3. BCH  (1939)288 [ =  Inventory, άρ. 470]. Inventory, άρ. 473, 551.
4. ΙΒΛΙ  14(1940/42)282-283 [ =  Inventory, άρ. 853, 890]. Inventory, 872.
5. Inventory, άρ. 839.
6. Λ/. Thompson, ANSMN  6(1954)11-34 [ =  Inventory, άρ. 867].
7. ΙΒΛΙ  17(1950)317 [ = Inventory, άρ. 841].
8. Muimov, ΝΖ  1918, 52-54. ΙΒΛΙ  2(1923/24)174-177 [ =  Inventory, άρ. 846].
9. BCH  80(1956)228. 82(1958)651. 84(1960)486 [ =  Inventory, άρ. 551-552, 

554].
10. ΙΒΛΙ  20(1955)607 [ =  Inventory, άρ. 856].
11. ΙΒΛΙ  4(1914)275. ΛΛ  1915, 236 [ =  Inventory, άρ. 860].
12. ΙΒΛΙ  12(1938)455. 14(1940/42)283 [ =  Inventory, άρ. 853, 874]. Inven

tory, άρ. 872.
I 13. ΙΒ ΛΙ  21(1957)324. 26(1963)260 [ *  Inventory, άρ. 861].
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'περιοχή τοϋ Βυζαντίου1 2 3. 01 άλλες έξι θέσεις βρίσκονται στή Β  Θράκη: μία 
στήν περιοχή τοϋ Sumen*, τέσσερις στην παρόχθια περιοχή τοϋ Δούναβη1 
και μία στή μέση κοιλάδα του παραποτάμου του Ά θρυος (Jantra)4 5 6. Στην 
έποχή των κατοπινών βασιλέων της Συρίας τό έμπόριό της μέ τή Θράκη παρα
κμάζει. Αυτό τουλάχιστον δείχνει ό μικρός αριθμός νομισμάτων του Άντιόχον 
W  καί Γ' καί Σέλευκου Β> καί Γ', που βρέθηκαν σέ τρεις τοποθεσίες της Θρά
κης (μία στή μεσογειακή περιοχή τοϋ Βυζαντίου* καί δύο στήν περιοχή της 
Φιλιππούπολης*).

Ε ξαιρετική έμπορική δραστηριότητα άνέπτυξαν στή Θράκη, κατά τήν 
έλληνιστική έποχή, οι έμποροι της Μ . ’Α σίας. Αύτό προκύπτει άπδ τήν άνεύ- 
ρεση μικρασιατικών νομισμάτων σέ 33  συνολικά θησαυρούς της Θράκης, πού 
προέρχονται άπό 31 τοποθεσίες της έ /Sbχώρας. ’Α πό αύτούς οΐ τέσσερις θη
σαυροί, πού βρέθηκαν στήν Άδριανούπολη καί τις περιοχές τοϋ Βυζαντίου, 
Φιλιππούπολης καί ’Οδησσού, περιέχουν νομίσματα των βασιλέων της Βι
θυνίας, Πεογάμον καί Πόντου, καθώς καί των πόλεω ν Αλεξάνδρειάς τής 
Τρωάδος, Καλ.χηόόνος, Κνζίχου καί Μιλ.ήτου7 8 9. 'Α λλοι πέντε θησαυροί, πού 
προέρχονται άπό τή σημερινή Δράμα, τό σημερινό Sum en καί τις περιοχές 
Φιλιππούπολης καί σημερινού V eliko TA rnovo, περιέχουν νομίσματα τών πό
λεων Άβνόον, Εφέσου, Κολοφώνος, Μιλήτου, Σάρδεων καί Ταρσού*. ’Από 
όλες όμως τις μικρασιατικές πόλεις ιδιαίτερα στενές έμπορικές σχέσεις μέ τή 
Θράκη διατηρούσε τό Πάρων, πού έκατοντάδες νομίσματα του βρέθηκαν σέ 
24  θησαυρούς άπό ισάριθμες τοποθεσίες της ένδοχώ ρας. Ά π ό  τις τοποθεσίες 
αυτές δύο βρίσκονται στήν περιοχή της Σαρδικης*, τρεις στις περιοχές της

Λ

1. Μ. Thompson, ANSM N  6(1954)11-34 [ «■ Inoentory, dp. 867].
2. IB A I  22(1959)361 [ - Inoentory, ip . 94»].
3. IBAI 14(1940/42)284. 17(1950)322. 27(1964)242 [ -  Inventory, ip . 454, 

854, 870].
4. IB AI 1(1921/22)240 [ *  Inventory, ip . 453].
5. Βλ. Si. Thompson, ANSSiN  6(1954)11-34 ( «= Inventory, ip . 867].
6. Inventory, dtp. 867 ( =  IB AI 12(1938)455], 872.
7. Βλ. Inventory, dtp. 867 ( » J/. Thompson, A X SM N  6(1954)11-34], 906 

[ =  IB A I 11(1937)316], 971 [ =  L. Robert, £ tudes de numismaUque grecque, Pa
ris 1951, 5, σημ. 3], 974 ( =  IB AI 20(1955)609].

8. Βλ. Inventory ip . 395 (*■ IB AI 22(1959)362], 414, 853 [ = IB A I  14 
(1940/42) 283], 905 [ =  IB AI 15(1946)244], 914 [ =  IB A I  4(1914)273. G. Le Ri
der, Deux tresors de monnaies grecques de la Propontide (IV· sitcle avant J.-C .), 
Paris 1963, 52, σημ. 4]. — ΟΙ έμπορικές σχέσεις της Μιλήτου μέ τή Θράκη άττοκαταστά
θηκαν, μετά τήν κατάληψή της άπό τό Μ. ’Αλέξανδρο (βλ. Η. Danov, Trakija, 398). 
Γενικά γιά τόν οίκονομικό ρόλο τής Μιλήτου στήν έλληνκτπχή έποχή βλ. J . Rdkling, Der 
Handel von Milet, Hamburg 1933, 61.

9. IB A I 4(1926/27)323. 18(1952)403 [ =» Inventory, ip .  787, 772].
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’ Απολλωνίας τής Ποντικής1 2 καί των σημερινών πόλεων Love6a καί V ra- 
cas καί δλες ot υπόλοιπες στήν άνω καί μέση κοιλάδα του 'Έβρου: έννιά 
στήν περιοχή τής Φιλιππούπολης4 5 6, πέντε στήν περιοχή τής Βερόης3, τρεις 
στήν περιοχή τής Διάμπολης® καί δύο στ))ν περιοχή τής Άδριανούπολης7.

Ε κτός άπό τις έλληνικές πόλεις τής Μ. ’Ασίας, σέ ζωηρή έμπορική έπι- 
κοινωνία μέ τή Θράκη βρίσκονταν καί οί δύο σπουδαιότερες έλληνικές άποι- 
κίες τής ’Ιλλυρίας, ή 9Απολλωνία καί τό Δι'οοάχιον, πού έκατοντάδες νομί- 
σματά τους βρέθηκαν ώς τώρα στή θρακική ένδοχώρα. Συγκεκριμένα άπό 
12 τοποθεσίες τής ένδοχώρας άποκομίστηκαν συνολικά 1000 περίπου νομί
σματα τής ’Απολλωνίας καί 1300 περίπου τού Δυρραχίου. Ε κτός άπό μία 
τοποθεσία στην περιοχή τής Βερόης®, δλες οί άλλες τοποθεσίες, άπό δπου 
προέρχονται οΐ θησαυροί μέ νομίσματα των πόλεων αύτών, βρίσκονται στό 
δυτικό τμήμα τής Κάτω Μοισίας καί άναλυτικότερα: δύο στην περιοχή τού 
municipium Montanensium (σημ. Mihailovgrad)8, δύο στήν περιοχή της 
σημερινής Vraca10, έξι στήν περιοχή του σημερινού Pleven11 καί μία στήν 
περιοχή του σημερινού LoveS12.

Εξαιρετική έμπορική δραστηριότητα άνέπτυξαν στή Θράκη, κατά τήν 
ίδια έποχή, καί οί πόλεις τής μητροπολιτικής Ελλάδας, Ιδίως ή ’Αθήνα καί 
ή Εύβοϊκή Ίστιαία. Νομίσματά τους βρέθηκαν σέ 21 συνολικά θησαυρούς, 
πού προέρχονται άπό 19 τοποθεσίες τής Ορακικής ένδοχο')ρας. Άναλυτικότε
ρα, δεκάδες νομίσματα τής * Αθήνας βρέθηκαν σέ έντεκα θησαυρούς, πού προ
έρχονται άπό έννιά τοποθεσίες. Ά πό  τις τοποθεσίες αυτές οί τρεις βρίσκον
ται στήν κάτω καί μέση κοιλάδα τού Στρυμόνα13, οί πέντε στήν άνω καί μέση

1. ΙΒΛΙ 25(1962)229 [ ~  inventory, άρ. 764].
2. ΙΒΛΙ  6(1916/18)163 [ »  Inventory, άρ. 392],
3. ΙΒΛΙ  15(1946)239 [ a  Inventory, άρ. 393].
4. Inventory, άρ. 735 Ο  ΙΒΛΙ  13(1939)345], 736 Ο  ΙΒ Λ Ι  27(1964)239], 

740 [ «  Tacchella, RN  1898, 215. G. Le Rider, δ.π., 52, σημ. 4], 741 [ «  RN  1895, 
103-106, 1923, 29. ΙΒΛΙ 4(1914)271], 742 [ « ΙΒ ΛΙ  27(1964)237], 743 ΙΒΛΙ  27 
(1964)241 ], 748 [ ^  ΙΒΛΙ 26(1963)258], 751 [ =  ΙΒ Λ Ι Μ  (1963)262. D. Nikolov, 
Arheologija 4(1963)41 ].

5. ΙΒΛΙ 8(1934)272. 11(1937)316. 18(1952)404. 22(1959)362. 26(1963)412. 2λ 
Nikolov, Arheologija 4(1963)41-42 [ *  Inventory, άρ. 753-755, 757-759].

6. ΙΒΛΙ  22(1969)359. 26(1963)264. 27(1964)242 [ =  Inventory, άρ. 760-762],
7. Inventory, άρ. 739, 745.
8. ΙΒΛΙ 15(1946)235 [ =  Inventory, άρ. 615].
9. ΙΒΛΙ 1 (1921/22)239. 25(1962)225 [»= Inventory, άρ. 613, 688].
10. ΙΒΛΙ  13(1939)342. 27(1964)242 [** Inventory, άρ. 570, 617].
11. ΙΒΛΙ 8(1934)468. 17(1950)321. 18(1952)403. 22(1959)362. 26(1963)213, 

261. 28(1965)248 [ «  Inventory, άρ. 572-574, 614, 686-687].
12. ΙΒΛΙ  27(1964)239 [ ~  Inventory, άρ. 616].
13. ΙΒΛΙ 4 (1914)274, άρ. 64. 7(1923/33)423. 12(1938)456 [ -  Inventory, άρ. 

550, 829, 952].

ι
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κοιλάδα τοΰ 'Εβρου* καί ή μία στήν άνω κοιλάδα του UtUS (V it), παραπό
ταμου τοΰ Δούναβη*. ΟΙ άλλοι έπτά θησαυροί περιέχουν 1300 περίπου νο
μίσματα της '/στιαιας*. Ά π ό  αυτούς οί τρεις βρέθηκαν στην περιοχή της 
Παυταλίας1, ένας στή Νικόπολη τοΰ Νέστου·, δύο στήν περιοχή τής Φιλιπ- 
πούπολης* και ένας στήν περιοχή τοΰ Sumen7. Οί υπόλοιποι τρεις θη
σαυροί, πού προέρχονται άπό τή σημερινή Άγγίστχ* καί τΙς περιοχές Βε- 
ρόης* καί Βυζαντίου1*, περιέχουν τρία νομίσματα των θεσσαλικων πόλεων 
Λάρισας, Μαγνησίας χαί Γόμφων. Τέλος, σ’ ένα θησαυρό, πού βρέθηκε στήν 
περιοχή της Φιλιππούπολης11, υπάρχουν μερικά νομίσματα τής Κύπρον.

Στή ρωμαϊκή έποχή, τόν έλεγχο τοΰ έμπορίου της Θράκης είχαν άρχι- 
κά οί έμποροι της Μακεδονίας. Στα αύτοκρατορικχ όμως χρόνια τό έμπόριο 
βρισκόταν σχεδόν αποκλειστικά στα χέρια των έμπόρων τής Μ. ’Ασίας χαί 
της Αίγυπτου1*. Τήν έμποριχή έπικράτηση τής Μακεδονίας δείχνει καθαρά 
ή ανεύρεση πολλών θησαυρών μέ μακεδονικά νομίσματα στή Θρακιχή ένδο- 
χώρα. Συγκεκριμένα, ώς τώρα βρέθηκαν 47 τέτοιοι θησαυροί. 'Από αυτούς 
οί 36 περιέχουν περισσότερα άπό 600 άσημένια τετράδραχμα της λίαχΐόό- 
νων Α' μερίδος καί προέρχονται άπό ισάριθμες τοποθεσίες της Θράκης. Ά πό  
τις τοποθεσίες αυτές οί έξι βρίσκονται στή Ν Θράκη: δύο στήν άνω κοιλάδα 
τοΰ Στρυμόνα1*, τρεις στή μέση κοιλάδα τοΰ Έβρου1* καί μία στήν περιοχή 
τής Απολλωνίας της Ποντικής1*. ΟΙ άλλες τριάντα τοποθεσίες βρίσκονται 
στή Β Θράκη: τρεις στήν παρόχθια περιοχή τοΰ Δούναβη1* καί είκοσι έπτά 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. ΙΒ Α Ι  8(1934)471. 14(1940/42)233. 20(1955)602. 22(1959)359. 26(1963)253, 266 
[ «  /εκλίΦητ, ip. 760, 917-918, 949-951]. inventory, ip . 978.

2. ΙΒ Α Ι  11(1937)318 { - I n v e n to r y ,  ip. <23].
3. Γιά τήν κυκλοφορία των νομισμάτων τής Ίσπαΐας βλ. X. Robert, Eludes d· 

numismatique grecquefVn. La circulation des monnaies d’H istiie), Paris 1951,177 xi.
4. /JEM/4(1914)275. 7(1919/20)139. 22(1959)358 ( -  Inom tory, ip. 880, 946- 

947).
5. IB A I  7(1932/33)423 ( »  Inventory, ip. 948].
6. IB A I  15(1946)241 ( — Inventory, ip. 944-945].
7. IB A I  25(1932/33)423 [ =  Inventory, ip. 942].
8. Inventory, ip. 451.
9. IB A I  21(1957)324. 26(1963)260 [ » Inventory, ip . 861].
10. M. Thompson, ANSM N  6(1954)11-34 [ *  Inventory  ip. 867].
11. IB A I  14(1940/42)283 [ =  Inventory, ip. 853].
12. Βλ. πιό πάνω. σ. 137-138.
13. ΙΒ Α Ι  26(1963)257. 27(1964)238 [ =  Inventory, ip. 484, 894].
14. IB A I  1(1910)227. 20(1955)610.26(1963)265 ( » /«irentery. ip. 908,921,924]. 

Inventory, ip. 893.
15. IB A I  10(1956)73 [ » Inventory, ip. 897].
16. IB A I  25(1962)227-228. 26(1963)263 [ =» Inventory, ip . 487, 493, 896].
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τις κοιλάδες των παραποτάμων του Άθρυος (Jantra)1, Os&m2, Utus 
(Vit)3, Οίσκου (Isk£r)4 καί Ogosta6.

Ά πύ τούς υπόλοιπους έντεκα θησαυρούς μέ μακεδονικά νομίσματα οί 
έπτά περιέχουν 600-700 άσημένια νομίσματα γενικά της Μακεδονίας*, πού 
βρέθηκαν στις έξης τοποθεσίες: δύο στην περιοχή της Σαρδικής7, δύο στην 
περιοχή των Φιλίππων8, ένας στην * Ηράκλεια τή Σιντική® καί δύο στην 
περιοχή τής Φιλιππούπολης10. Τέλος, δύο θησαυροί άπύ τις περιοχές του ση
μερινού Veliko Tarnovo11 καί Russe12, περιέχουν νομίσματα τής Μακεδό- 
νων Β' μερίδος κι άλλοι δύο άπύ τ})ν περιοχή Φιλίππων13 νομίσματα, της 
Θεσσαλονίκης καί τής Πέλλας.

Ά πύ  τούς έμπόρους τού ύπόλοιπου έλληνικοΰ κόσμου άξιόλογη δραστη
ριότητα, στη ρωμαϊκή εποχή, άνέπτυξαν οί Αθηναίοι. Αύτύ διαπιστώνεται 
άπύ την άνεύρεση διακοσίων άσημένιων τετράδραχμων τής 9Αθήνας σέ έπτά 
θησαυρούς, άπύ τούς όποιους οί δύο προέρχονται άπύ την κοιλάδα τού Στρυ- 
μόνα14 καί οί πέντε άπύ την άνω καί μέση κοιλάδα τού 'Έβρου13. Αντίθετα 
ή συμβολή των άλλων ελληνικών πόλεων στην έμπορική κίνηση τής εποχής 
αυτής είναι μηδαμινή. Έ τσ ι, νομίσματα τού Δυρραχίου, τής Καλχηδόνος καί 
τής Περγάμου βρέθηκαν σέ τέσσερις μόνο θησαυρούς, πού προέρχονται άπύ 
τις περιοχές Φιλίππων1·, Augusta Traiana17, σημερινού Svistov13 καί σημε
ρινής Vraca1·.

1. ΙΒΛΙ 8(1934)469. 13(1939)342. 20(1955)610. 25(1962)230. 30(1967)188
[ = Inventory, άρ. 485-486, 521-522, 928].

2. ΙΒΛΙ 27(1964)243 [ » Inventory, άρ. 488).
3. ΙΒΛΙ 14(1940/42)284. 17(1950)324-325. 18(1952)403-404. 25(1962)225. 30 

(1967)189-190 [ =  Inventory, άρ. 489-492, 495-497, 896].
4. ΙΒΛΙ  1(1910)224. 13(1939)343. 17(1950)321. 18(1952)401. 22(1959)359. 

27(1964)239. 28(1965)248. 30(1967)187 [ =  Inventory, άρ. 499-506].
5. ΙΒΛΙ  22(1959)359. 29(1966)211. 30(1967)187 [ =  Inventory, άρ. 507-509].
6. Τά δύο έχουν τήν έπιγραφή «G. Publicius» κι 5λα τα υπόλοιπα «Aesillas».
7. ΙΒΛΙ  1(1921/22)242. 22(1959)357 [ =  Inventory, άρ. 646, 976].
8. BCII 84(1960)486-487. Inventory, άρ. 483.
9. Inventory, άρ. 642.
10. Inventory, άρ. 969-970 [ =  ΙΒΛΙ  12(1938)452].
11. ΙΒΛΙ  13(1939)342 [ =  Inventory, άρ. 521].
12. ΙΒΛΙ  21 (1962)227 [ = Inventory, άρ. 487].
13. Inventory, άρ. 483, 663.
14. Inventory, άρ. 642, 976 [ =  ΙΒΛΙ  22(1959)357].
15. ΙΒΛΙ  8(1934)471. 15(1946)242. 20(1955)610. 26(1963)265. 27(1964)241

[ =  Inventory, άρ. 924, 963, 975, 977].
16. BCH  84(1960)486-487 [ =  Inventory, άρ. 663].
17. ΙΒΛΙ  8(1934)472 [ « Inventory, άρ. 915)].
18. Inventory, άρ. 505, 576 [ =  //? /!/ 18(1952)401].
19. ΙΒΛΙ  8(1934)471. 13(1939)344. 17(1950)314. 26(1963)257 [ -  Inventory, 

άρ. 691-693, 701, 712].
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2, 'EacureQtxd Ιμπόοιο

01 έμπορικές σχίσεις άνάμεσα στους Έ λληνες άποίκους καί τΙς θρχκι- 
κές φυλές της ένδν/ώ ρχς, κατά τήν Αρχαϊκή καί κλασική έποχη, ήτχν πολύ 
περιορισμένες. Γιατί φαίνεται ότι ή έμττορική δραστηριότητα των Αποικιών 
δέν έκτεινότχν πολύ μακριά άπό τά όρια της έπικρχτειχς τους*. Έ ςχίρε- 
ση άποτελοΰν τά 'Άβδηρα, ή Αίαοώηια καί κυρίως ή βιίσος. Έ τσ ι, άρχχΐκά 
καί κλασικά νομίσματα των δύο πρώτων άποικιών, πού βρέθηκαν στή μέση 
κοιλάδα τοΰ 'Εβρου*, δείχνουν πρώιμες έμπορικές σχέσεις τους μέ τούς 
ντόπιους κατοίκους τής περιοχής αυτής. Θάσιοι έπίσης έμποροι είχαν έπε- 
κτείνει τή δραστηριότητα τους ώς τή μέση καί άνω κοιλάδα τοΰ Στρυμόνα, 
καθώς καί στη μέση κοιλάδα τοΰ 'Εβρου, όπως διαπιστώνεται άπδ Αρκετές 
έκατοντάδες νομίσματα της Θάσου πού βρέθηκαν στίς περιοχές αυτές*.

Τό έσωτερικό όμως έμπόριο της Θράκης Ακμάζει ούσιαστικά μόνο στην 
έλληνιστική έποχή, όταν οί έλληνικές Αποικίες των θρακικών παραλίων έπα- 
ψαν νά Ασχολούνται μέ τό διαμετακομιστικό έμπόριο, στράφηκαν πρός τίς 
δικές τους πλουτοπαραγωγικές πηγές καί Ανέπτυξαν, οΐ περισσότερες, Αξιό
λογες τοπικές βιοτεχνίες4. Έ τσ ι, μπορούσαν πιά να καλύπτουν τίς Ανάγκες 
των Αγορών τής ένδοχώρας μέ δικά τους βιοτεχνικά προϊόντα, πού ήταν κυ
ρίως διάφορα είδη κεραμικής καί μεταλλοτεχνίας.

Στις Αρχές της έποχής αυτής σπουδαία ώθηση στήν Ανάπτυξη τοΰ έσω- 
τερικοϋ έμπορίου έδωσε ό Λυσίμαχος, όπως φαίνεται Από τήν εύρεία κυκλο
φορία των νομισμάτων του. Έ χου ν βρεθεί ώς τώρα πολυάριθμα νομίσματά 
του σέ 27 συνολικά θησαυρούς, καθώς καί θρακικές Απομιμήσεις νομισμάτων 
του. ’Από τούς θησαυρούς αυτούς δύο προέρχονται Από τήν Ανω κοιλάδα 1 2 3 4

1. Χαρακτηριστική είναι ή περίπτωση τής ΊστρΙας, πού ή κυκλοφορία τ6» νόμισμά* 
των της στόν 5ο π.Χ. αΙώνα περιορίζεται στήν περιοχή τή; Μ. ΣχυΘΙας. Σχετικά μέ τή 
διασπορά τδ* Ιστριαχών νομισμάτων βλ. Β Mitrea, Descoperile monetare fi Irgatu- 
rile de schimb ale Hislriei cu popula(iile locale In cale in sec. V-VI t.e.n.,JC 7(1965) 
143-169 καί Ιδιαίτερα τό χάρτη (σσ. 166.167).

2. IB A l 12(1938)456.15(1946)238. 25(1962)232(-/nce«i«>ry, άρ. 694,708-709).
3. IB M  8(1934)471. 13(1939)344. 15(1946)237, 242. 17(1950)314, 313. 18(1952) 

403. 26(1963)257. 27(1964)240 ( *» Inventory, dp. 691-696, 701, 712, 720). IB A t  
11(1937)323. 20(1955)609. 25(1962)229 [ -  Inventory, dp. 695, 702-703, 711).

4. Πρβ. π.χ. τά έργαστήρια κεραμικής τής Θάσου (D. Lasaridis, Thasos and its 
Peraia, 27), τά έργαστήρια κεραμικής, χοροπλαστικής καί τορευτιχής τής ΆμφΙπολης 
(Δ. Λαζαοίόη, Άμφίπόλις καί "Αργιλος, 39), τά έργαστήρια χρυσοχοΐας καί τορευτιχής 
τής Μεσημβρίας τής Ποντικής (/. Venedikov - Τ. Gerasimov, Trakijskoto ixkustvo, 
137), καθώς καί τά έργαστήρια κεραμικής τής Τόμιδος (/. Stoian, La citta pontica di 
Tomis, Dacia 5(1961)264).
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’ ου Στρυμόνα* 1, έπτά άπό τήν άνω καί μέση κοιλάδα του Έβρου2, τέσσερις 
τ:ό τη μεσογειοική περιοχή της ’Απολλωνίας της Ποντικής3, δύο άπό την 

‘ ν -εριοχή του Sumen4, ένας άπό τήν περιοχή του Gabrovo5 * καί ένας άπό τήν 
' «ριοχή του Vidin·.

"/j Τό έσωτερικό έμπόριο της Θράκης, κατά τήν έλληνιστική έποχή, βρι- 
οώταν ούσιαστικά στα χέρια των Θασίων έμπόρων, όπως τουλάχιστον δεί- 

01 νει ή εύρεία κυκλοφορία των θασιακών νομισμάτων καί άμφορέων. "Ως τώρα 
φέθηκαν πάνω άπό χίλια νομίσματα της Θάσου σε 20 συνολικά θησαυρούς 
ής ένδοχώρας, καθώς καί πολλές θρακικές άπομιμήσεις7 * *. Ά πό  τούς θη- 
ταυρούς αύτούς οί δέκα προέρχονται άπό τή Ν Θράκη: δύο άπό τήν άνω κοι- 

1 άδα του Στρυμόνα5 καί όκτώ άπό τήν άνω καί μέση κοιλάδα του Έβρου®. 
)1 υπόλοιποι δέκα θησαυροί βρέθηκαν στή Β Θράκη: ένας στήν παρόχθια 
ρεριοχή του Δούναβη10, ένας στό σημερινό Sumen11 καί όκτώ στίς κοι- 

' άδες των παραποτάμων του Άθρυος (Jantra)12, Utus (Vit)13 καί Οϊσκου 
ι' Isk&r)14.
7 Πολύτιμα στοιχεία γιά τήν έκταση, πού είχε πάρει τό θασιακό έμπόριο 
' ιρασιού, δίνουν τά πολυάριθμα σφραγίσματα θασιακών άμφορέων, πού έκτεί- 
1 Όνται στό χρονικό διάστημα άπό τά τέλη του 4ου ώς τά μέσα τού 2ου π.Χ. 
» είώνα. Πολυάριθμα τέτοια σφραγίσματα βρέθηκαν στή νότια περιοχή τής Μ.

)· .

\

i 1. ΙΒΑΙ  6(1930/31)317. 11(1937)316 [ =  Inventory, άρ. 852, 855].
2. IBAl  11(1937)316. 12(1938)455. 14(1940/42)283. 21(1957)323. 25(1962) 227. 

30(1967)187 [ =  Inventory, άρ. 465, 849, 853, 872, 874, 889, 906].
1 3. IB M  8(1934)472. 20(1955)603. 27(1964)244. 30(1967)187 [ =  Inventory, άρ.

842, 925, 959, 972].
4. IBAI  22(1959)359. 361 [ =  Inventory, άρ. 926, 941].
5. Ν. Muimov, ΝΖ  1918, 52-54. ΙΒ Α Ι  2(1923/24)174-177 [ =  Inventroy, άρ. 

846].
1 i 6. ΙΒΑΙ  14(1940/42)284 ( =  Inventory, άρ. 454).

7. Γιά τΙς άττομιμήοιις τους βλ. mb κάτω, στδ κεφάλαιο γιά τδν έςελλιτ,νισμδ τής τέχνης.
8. Inventory, άρ. 526 ( =  ΙΒΑΙ  18(1952)400], 962 ( =  ΙΒΑΙ  3(1912/13)330. 4

(1914)274 =  ΑΑ  1914, 428].
9. Inventory, ip. 540 [ - Ι Β Α Ι  12(1938)454], 742-743 [ =  ΙΒ ΑΙ 27(1964)237,

; ί 241], 916-918 [ = ΙΒ Μ  8(1934)471. 20(1955)602. 22(1959)357], 944 [ =  ΙΒ ΑΙ 15
(1946)241], 960 [ =  Tacchella, RN  1898, 214-215], 971 [ *  L. Robert, Etudes do
numismatique grecque, 5, σν-,μ. 3], 978.

10. ΙΒΑΙ  18(1952)403.
11. ΙΒΑΙ  15(1946)238. IBAD  10(1969)65-78 [ - I n v e n t o r y ,  άρ. 898].
12. Inventory, i f .  526, 530 [ =  IB A l  11 (1937)317].
13. IBAl  8(1934)468. 12(1938)450. 17(1950)321. 22(1959)362 [ -  Inventory,

άρ. 535.573-575].
14. Inventory, άρ. 533, 537 [ -  IB A l  4(1914)272], 571 [ -  27(1964)237].
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Σκυθίας, στήν Ίστρία καί τήν ’Οδησσό*. Έ χο υ μ ε όμως κ ι όρισμένα δείγ
ματα άπό την ένδοχώρχ καί συγκεκριμένα άπό τή μέση κοιλάδα τον Έ βρου  
(Άδριανούπολη, Σευθόπολη, σημ. M ezek καί σημ. K oprinka )*. Τέλος, άπό 
τάφους της ίδιας περιοχής έχουμε μερικά δείγματα εισαγωγής βιοτεχνικών 
προϊόντων της Θάσου. Πρόκειται γιά  είδη θχσιακής κεραμικής*.

’Α πό την εύρεία κυκλοφορία των νομισμάτων τους διαπιστώνουμε ότι 
μεγάλη έμπορική δραστηριότητα στη Θράκη άνέπτυξχν έπίσης ή Μαρωνεια, 
ή Θρακιχη Χερσόνησος, ή Μ εσημβρία ή Ποντική καί ή ’Αμφίπολη. Πολ
λές έκατοντάδες νομίσματα (στατήρες, τετράδραχμα κ £ )  τής Μαρώτειας, 
βρέθηκαν σέ 23 συνολικά τοποθεσίες τής θρχκικής ένδοχώρας. ’Από αυτές 
οί δεκαοχτώ είναι στη Ν Θράκη: μία στήν περιοχή τής Σαρδιχής*, δεκαέξι 
στην άνω καί μέση κοιλάδα τοΰ Έ βρου* καί μία στην περιοχή τής Α π ολ
λωνίας τής Ποντικής*. Οί άλλες πέντε τοποθεσίες είναι στη Β  Θράκη: μία 
στην περιοχή τοΰ σημερινού R usse’, τρεις στην κοιλάδα του ΆΘρυος* καί 
μία στήν κοιλάδα τοΰ σημερινού O gosta*. Τ ελευταία ό Δ . Λαζαρίδης υπο
στήριξε 6 π  τα άσημένια τετράδραχμα τής Μ αρωνειας, πού κυκλοφόρησαν στα 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Βλ. Κ. Skorpil, P eiiti virhu amfori ot demomorskoto kraibrelnite, IB A l 
8(1934)24-43 ( =  A.-M.-A. Ben, Les timbres amphoriques, ip. 10, 162, 164. 237, 
26!, 402, 429, 430, 454, 466, 469, 783, 926, 1057, 1168. 1199. 1323, 1344. 1361. 1364. 
1596, 1616, 1773, 1784, 1921, 2022, 2044, 2047a, 2147, 2164. 2165, 2176, 2180, 2269). 
V. Canarache. Importa! amforelor stsmilate la Istria, Bucure?ti 1957, 31 χέ. M. 
Mirlev, Amfornite pedati ot museja v i»  Varna. Sofija 1958. 9-22. D. Pippidi. I 
Oreci nel Basso Danubio, Milano 1971, 117 (χάρτη διαβπορας των βφρατρσμάτΜν βτή 
Μ. ImDIs). Πρβ. Η. Donee, Ιε dremata ikonomideska islorija na xapadnolo Cer- 
nomorie do ustanovjavaneto na rimskoto vladidestvo, iAJ  12(1938)185-258.

2. B. Pilee, Kupolnite grobnidi pri Mexek, IBAl 11(1937)74. dx. 81 [*» Α 
ΛΛΆ. Ben, Les timbres amphoriques, ip. 1510, 1833 d, 1880]. .4. Aleknov*, Am
fori pedati ot Koprinka, GPLSM  2(1950)185-190 ( — A. Ben, 6.π., ip . 343 bis, 400, 
405, 407, 553. 2051). T - TEA II, ip. 38«-38β. A. Bollnntkm. Die Haoddsbeiie- 
hungen von Seuthopolis, AAP-SA 1963, 49 χέ.

3. Βλ. B. ffoddinott, Bulgaria, 73, 95.
4. IBAl 8(1912/13)330. 4(1914)274. AA  1914, 428 [ -In v e n to ry , ip. 961],
5. IBAl 1(1910)226. 7(1932/33)424. 8(1934)471, 473. 12(1988)455-456. 13 

(1939)345. 15(1946)240, 243. 25(1962)231. 26(1963)265. 30(1967)190. TaeekdU, 
RN  1898, 214-215. L. Robert, Etudes de numismatique, 5, σημ. 3. G. Le Rider, 
Deux tresors, 52, αημ. 4 [ -  Inventory, ip. 789-740, 803, 804, 806, 874, 917, 982- 
933, 936-940, 960, 971].

6. IBAl 21(1957)323. 22(1959)361 [ - Inventory, ip . 885].
7. IBAl 18(1952)403.
8. IBAl 22(1959)361. 29(1966)213 [ -  Inventory, ip . 589, 679-880).
9. IBAl 27(1964)237 [ =  Inventory, ip. 571].
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,έσα του 2ου π.Χ. αιώνα καί παρουσιάζουν καταπληκτική ομοιότητα μέ τά 
|)ασιακά, δείχνουν πιθανώς κάποια νομισματική συμφωνία άνάμεσα στις δυό 
τόλεις, πού άπέβλεπε στή διευκόλυνση των έμπορικών τους εναλλαγών στο 
βρακικό χώρο1.

Ε πίσης 17 θησαυροί περιέχουν 1500 περίπου νομίσματα της Θρακικής 
ΥΧεοσονήσου. 01 θησαυροί αύτοί προέρχονται άπό 16 τοποθεσίες, άπό τίς ό
ρθιες οί δεκατρείς βρίσκονται στ/) μέση κοιλάδα του 'Έβρου καί στις κοιλά
δες τών παραποτάμων του Τόνζου (σημ. Tundza) καί σημερινού Sazlijka2, 

[μία στην άνω κοιλάδα του Στρυμόνα3 καί δύο στις κοιλάδες τών παραποτά
μων του Δούναβη Οϊσκου καί σημερινού Os am4.

’Ακόμη, σέ 16 θησαυρούς βρέθηκαν άρκετες εκατοντάδες νομίσματα της 
|Μεσημβρίας τής Ποντικής. Οί θησαυροί αύτοί προέρχονται άπό 15 τοποθε- 
[σίες της θρακικής ένδοχώρας, άπό τίς οποίες πέντε βρίσκονται στή μεσογει- 
ιακή περιοχή της Μεσημβρίας5, μία στή μεσογειακή περιοχή τού Βυζαντίου®, 
[πέντε στήν περιοχή τού σημερινού Sumen7, τρείς στην παρόχθια περιοχή 
τού Δούναβη® καί δύο στήν κοιλάδα τού παραποτάμου του *Άθρυος9.

Τέλος, βρέθηκαν έκατό περίπου νομίσματα τής ’Αμφίπολης σέ 12 θη
σαυρούς, πού προέρχονται άπό ισάριθμες τοποθεσίες τής θρακικής ένδοχώ
ρας. Ά πό  τίς τοποθεσίες αύτές τέσσερις βρίσκονται στήν περιοχή τών Φι
λίππων10,-μ ία  στήν περιοχή τής Σαρδικής11, τρείς στή μέση κοιλάδα τού 
Έ βρου12, μία στή μεσογειακή περιοχή τού Βυζαντίου13, μία στήν περιοχή

1. Δ. Λαζαρίδη, λίαρώνεια, 29.
2. ΙΒΑΙ  4(1914)271. 8(1934)472. 13(1939)345. 26(1963)258, 262, 265. 27(1964) 

239, 241-242. R N  1895, 103-106. 1898, 214-215. 1923, 29. D. Nikolov, Arheologija 
4(1963)41-42. G. Le Rider, Deux tr0sors, 52, σημ. 4 [ =  Inventory, άρ. 735-736, 
739-741, 743-745, 743, 751, 753, 757, 761 ].

3. IBAI  18(1952)403 [ = Inventory, άρ. 737].
4. IBAI  6(1916/18)163. 15(1946)239 [ = inventory, άρ. 392-393].
5. IBAI  4(1926/27)322-323. 7(1932/33)424. 21 (1957)323. 22(1959)361. 25

(1962)230. 30(1967)187. IBAD  10 (1956)73 [ =  Invert tory/άρ .  788, 882, 900, 952].
6. Inventory, άρ. 867.
7. IBAI  15(1946)238. 18(1952)400. 25(1962)228. 29(1966)212. IBAD  10 (1969) 

65-78 [ =  Inventory, άρ. 770, 887, 892, 898, 903],
8. IBAI  17(1950)322. 26(1963)263 [ =  Inventory, άρ. 870, 896]. Inventory, άρ. 

891.
9. IBAI  1 (1921/22)243. 27(1964)238 [ =  Inventory, άρ. 902, 904].
10. Inventory, άρ. 414, 551, 552 [ =  BCH  80(1956)228], 554, [ =  BCH  82(1958) 

651. 84(1960)486].
11. IBAI  26(1963)264 [ =  Inventory, άρ. 411].
12. IBAI  14(1940/42)283. 21 (1957)323. 30(1967)188 [ =  Inventory, άρ. 839, 849, 

853].
13. Inventory, άρ. 867.

i
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τοϋ Sumen1 καί δύο στίς κοιλάδες των παραποτάμων του Δούναβη Άθρυος. 
καί Οίσκου*.

Ά π ό  Ής ύπόλοιπες έλληνικές άποικίες των θρακικων παραλίων άζιόλο 
γη έμπορική δραστηριότητα στή θρακική ένδοχώρα άνέπτυξζν έπίσης, κατά 
τήν έλληνιστική έποχή, το Βυζάντιο, τα 'Αβδηρα καί ή Ίστρία. 'Ω ς τώρα 
βρέθηκαν τετρακόσια περίπου νομίσματα του Βυζαντίου σέ έννιά τοποθεσίες 
της ένδοχώρας, άπό τΙς όποιες μια βρίσκεται στή μεσογειακή περιοχή τής 
άποικίας αύτής*, δύο στή μεσογειακή περιοχή της Μ εσημβρίας της Ποντι
κής4* τρεις στή μέση κοιλάδα του Έ βρου*, δύο στή·/ περιοχή τής Όδησσοϋ* 
καί μία στήν περιοχή τοϋ Sum en’. Πολλά νομίσματα πάλι τω ν Άβδήρων βρέ
θηκαν σέ πέντε τοποθεσίες τής άνω και μέσης κοιλάδας τοϋ Έβρου*. Τέλος, 
μερικές δεκάδες νομίσματα τής Ίστρίας βρέθηκα:/ σέ Εξι τοποθεσίες, άπό τίς 
όποιες οί τέσσερις βρίσκονται στήν περιοχή τοϋ D urostorum · καί οί άλλες 
δύο στις περιοχές τοϋ σημερινού Sum en1* καί τής Φ ιλιππούπολης11.

Οί έμπορικές σχέσεις των υπόλοιπων Ελληνικών άποικιων μέ τούς Θρά
κες τής ένδοχώρας ήταν περιορισμένες, όπως τουλάχιστον διδάσκει ή νομι
σματική. Έ τσ ι, νομίσματα τής ’Οδησσόν βρέθηκα*/ σέ τρεις μόνο τοποθε
σίες, πού βρίσκονται στις περιοχές τοϋ Sumen καί Veliko Tftrnovo**. Ε 
πίσης, νομίσματα τής Αιοννσόπολης βρέθηκαν σέ δύο μόνο τοποθεσίες, πού 
βρίσκονται στίς περιοχές τοϋ Βυζαντίου** καί τοϋ D urostorum 14 καί νο-

«
1. ΙΒ ΑΙ 20(1955)607 [ -  inventory, ip . 656]. J
2. Inventory, ip. 395 [ -  ΙΒ ΑΙ 22<t959)362], 408.
3. Inventory, dtp. 867.
4. ΙΒΑΙ 27(1964)244. 30(1967)187 [ -  Inventory, ip . 926, 959].
5. Inventory, ip. 906 [ *  IBAI 11(1937)316], 955, 971 [ — L. Robert fitudes 

de numismatique, 5, σημ. 3).
6. Inventory, ip. 954, 974 ( =  IB A I 20(1955)609].
7. IB A I 22(1959)359 [ =  Inventory, ip. 926].
8. R N  1895, 103-104. 1898, 214-215. 1923, 29. IB A I  4(1914)271, 278. 25(1962) 

237. G. Le Rider. Deux trisors, 52, σημ. 4 ( *  Inventory, ip . 739-741, 914].
9. IB AI 4(1914)271. 17(1950)322. 28(1965)247 [ -  Inventory, ip . 809-811, !

870]. !
10. IBAI 29(1966)212 [ «  Inventory, ip . 812].
11. IBAI 13(1939)345 [ »  Inventory, ip. 735]. I \ i  τή Siacrropi των νομισμάτων 

τής Ίστρίας στή Μ. ΣκυθΙχ βλ. D. P ip p iii ,  I Oreci net Basso Danubio, Milano 1971, 
112-113.

12. IB AI 15(1946)238. 27(1964)238. 29(1966)212. IVAD  10(1969)65-78 [ «  In
ventory, ip. 887, 898, 904]. \
' 13. Inventory, ip . 867.

14. Inventory, ip . 891.



ίσματα τής Καλλάτιδος στις περιοχές του D urostorum 1 καί του Sumen2.
Στη ρωμαϊκή εποχή, τό εσωτερικέ εμπόριο πέρασε πάλι, σχεδόν άπο- 

λειστικά, στα χέρια των έμπορων της Θάσου. Αύτό προκύπτει άπό το γε- 
ονός οτι στο σύνολο των 53 θησαυρών μέ νομίσματα των έλληνικών άποι- 

.ιών, πού βρέθηκαν στη θρακική ένδοχώρα, οί 36 (δηλ. το 70,1%) περιέ
χουν νομίσματα τής Θάσον. Κατά την εποχή μάλιστα αύτή, ή Θάσος άνέπτυ- 
ε τή μεγαλύτερη έμπορική της δραστηριότατα, δπως τουλάχιστον προκύ- 
τει άπό τή στατιστική των νομισμάτων της. Συγκεκριμένα διαπιστώνεται 

6τι άπό τούς 70 συνολικά θησαυρούς μέ θασιακά νομίσματα οι 9 (δηλ. τό 12,8 
% ) είναι κλασικής, οί 25 (δηλ. τό 3 5 ,7 % ) έλληνιστικής καί οί υπόλοιποι 36 
(δηλ. τό 51 ,5% ) ρωμαϊκής έποχής. Οί τελευταίοι 36 θησαυροί, πού περιέ
χουν περισσότερα άπό τρεις χιλιάδες άσημένια θασιακά τετράδραχμα, βρέθη
καν διάσπαρτοι σέ δλα τά σημεία τής θρακικής ένδοχώρας: ένας στην άνω 
κοιλάδα του Στρυμόνα3, δεκατρείς στην άνω καί μέση κοιλάδα του 'Έβρου 
καί στις κοιλάδες των παραποτάμων του4, τέσσερις στην παρόχθια περιο
χή τού Δούναβη4, ένας στην κοιλάδα του σημερινού παραποτάμου του Mallei 
Lorn4 6, τέσσερις στην κοιλάδα τού *Άθρυος7 8, δύο στην κοιλάδα τού σημερι
νού Os&me, έπτά στην κοιλάδα τού U tus9 καί τέσσερις στην κοιλάδα τού 
Οίσκου10.

Ά πό τις υπόλοιπες ελληνικές άποικίες άξιόλογη έμπορική δραστηριό
τητα, κατά τή ρωμαϊκή έποχή, άνέπτυξαν έπίσης ή Μαρώνεια καί ή Ό δησ- 
σός, δπως φανερώνει ή κυκλοφορία των νομισμάτων τους. Νομίσματα τής 
Μαοώνειας βρέθηκαν σέ έπτά θησαυρούς τής θρακικής ένδοχώρας, άπό τούς

1. ΙΒΑΙ  17(1950)322 [ = Inventory, άρ. 870].
2. ΙΒΑΙ  29(1966)212 [ =  Inventory, άρ. 887).
3. ΙΒΑΙ  22(1959)357 [ = Inventory, άρ. 976].
4. ΙΒΑΙ  1(1910)228. 8(1934)471-472. 11(1937)324. 12(1938)456. 15(1946)242. 

17(1950)316. 20(1955)604, 606, 610, 25(1962)230, 232. 26(1963)265. D. Contev, 
GPNBM 1960, 206 [ =  Inventory, άρ. 909-912, 915, 919-924, 963, 965, 969, 979].

5. ΙΒΑΙ  18(1952)402. 22(1959)362. 27(1964)242 [ =  Inventory, άρ. 926, 930, 
968, 980].

6. ΙΒΑΙ 30(1967)190 [ =  Inventory, άρ. 927].
7. ΙΒΑΙ  8(1934)469. 26(1963)265. 29(1966)212. 30(1967)188 [ =  Inventory, 

άρ. 522, 525, 531, 928].
8. ΙΒΑΙ 15(1946)237. 27(1964)243 [ =  Inventory, άρ. 488, 532].
9. ΙΒΑΙ  8(1934)468. 18(1952)403-404. 20(1955)606. 25(1962)225. 30(1967)190 

[ =  Inventory, άρ. 490-492, 494-495, 534, 536].
10. ΙΒΑΙ  20(1955)603-604. 22(1959)359. 26(1963)258 [ =  Inventory, άρ. 506, 

538-539, 621 ].
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όποιους ol τρεις προέρχονται ά*ό τή μέση κοιλάδα τοΰ Έ βρου1 2 3 4, ένας άπό Λ* 
τήν περιοχή των Φιλίππων*, ένας άπό τήν περιοχή τοΰ σημερινού Russe* ω - 
καί δύο άπό τήν κοιλάδα τοΰ Άθρυος*. Νομίσματα πάλι τής 'Οόησσσΰ m  
βρέθηκαν σέ τέσσερις θησαυρούς άπό τήν κοιλάδα τοΰ Ά θρυος*. L

Συμπεράσματα

Ά π ό  τήν τοπογραφ ική έρευνα σχετικά μέ τήν κυκλοφορία των έλληνι- * 
κων νομισμάτων στή Θράκη προκύπτει δ η  οί Έ λλη νες έμποροι, χρησιμοποι- 5 
ώντας τούς δρόμους πού διέσχιζαν τίς κοιλάδες των μεγάλων ποταμών (Στρυ- 
μόνα, Έ βρου καί Δούναβη) καί των παραποτάμων τους, είχαν διεισδύσει Δ ς 
τα πιό άπομακρυσμένα σημεία της θρακικης ένδοχώρας καί άνέπτυξαν έμπο- 
ρικές σχέσεις άκόμη καί μέ τούς όρεινούς θραχικούς πληθυσμούς. Ά π ό  τήν 
Ιδια έρευνα, καθώς κι άπό τα χρονολογικά στοιχεία  της νομισματικής, δια
πιστώνεται έπίσης δ η  ή έμπορική διείσδυση τω ν 'Ελλήνων, ώς τά μέσα τοΰ 
4ου π ^ (. αίώνα, είχε περιοριστεί κυρίως στή Ν Θράκη. Μόνο μετά τή μακε
δονική κατάχτηση, ή δραστηριότητα των Ε λλήνω ν έμπόρων έπεχτάθηχε καί 
στή Β  Θράκη. 'Ωστόσο, ή Ν Θράκη δέν έπαψε νά  παρουσιάζει πάντα πολύ 
μεγαλύτερη έμπορική κίνηση.

Σχετικά μέ τή διαχρονική έξέλιξη των έλληνοθρακικων έμποριχών σχέ
σεων σαφή εικόνα σχηματίζουμε άπό τή χρονολογική κατάταξη των τάφων, 
στους όποιους βρέθηκαν οί διάφοροι θησαυροί μέ έλληνιχά νομίσματα. Έ τσ ι, 
διαπιστώνεται δη  άπό τούς 303 συνολικά τάφους, πού μπορούν νά χρονολογη
θούν μέ σχετική άκρίβεια, μόνο οί δεκαέξι (δηλ. τό 5 ,2  % ) είναι τοΰ 6ου καί 
5ου π .Χ . αιώνα. Ά π ό  τούς υπόλοιπους τάφους οί έκατόν έντεκα (δηλ. τό 36 ,6% ) 
είναι τοΰ 4ου π .Χ . αίώνα, οί τρεις τοΰ 3ου-2ου π .Χ . αίώνα, οί είκοσι δύο (δηλ. 
τό 7 ,2  % ) τοΰ 3ου π .Χ . αίώνα, οί ένενήντα δύο (δηλ. τό 30  % ) τοΰ 2ου τ Χ  
αιώνα, οί έξι (δηλ. τό 1 ,9 % ) τοΰ 2ου-1ου π ,Χ . αίώνα καί οί τριάντα δύο 
(δηλ. τό 1 0 ,5 % ) τοΰ 1ου τ Χ  αίώνα. Ά π ό  τά  στατιστικά δεδομένα προ
κύπτει έπίσης δ η  τό έλληνοθρακιχό έμπόριο γνώρισε Ιδιαίτερη άκμή στό δεύ
τερο μισό τοΰ 4ου χα ΐ 2ου π Χ . αίώνα. Έ τ σ ι, άπό τούς έκατόν έντεκα τά
φους τοΰ 4ου π .Χ . αίώνα οί έκατόν δύο (δηλ. τό 9 1 ,8 % ) άνήκουν στό δεύτερο 
μισό τοΰ αίώνα. Κ ι άπό τούς ένενήντα δύο τάφους του 2ου π Χ  αίώνα οί όγ-

1. ΙΒΑΙ 15(1946)242. 26(1963)265. 27(1964)241. 30(1967)186 [ -  Inventory, 
ip. 924, 963-964, 975],

2. BCH  84(1960)486-487 [ «  Inventory, ip . 663].
3. IBAJ 18(1952)402 [** Inventory, ip. 968].
4. IB A l 29(1966)212. 30(1967)188 [ »  Inventory, ip . 531, 923].
5. IB A I 8(1934)469. 25(1962)231. 30(1967)188. IV AD  10(1956)74. Theaee, U, 

218, ip . 88 ( — Inventory, ip . 5222, 679, 928].



ντα έπτά (δηλ. τδ 9 4 ,5 % ) χρονολογούνται στδ δεύτερο μισδ τοϋ αιώνα. 
. Jjv πρώτη περίπτωση ή άκμή του έμπορίου συμπίπτει μέ τή βασιλεία του 
ιλίππου Β' καί του Μ. ’Αλεξάνδρου. Στή δεύτερη πάλι περίπτωση συμπί
νει μέ τή ρωμαϊκή κατάκτηση της Θάσου καί της περιοχής άνάμεσα στδ 

ρυμόνα καΐτδ Νέστο (Μαχεδόνων Α' μερίς).
Τδ έλληνοθρακικδ έμπόριο είχε παρακμάσει μετά τδ Ιο  μ .Χ . αιώνα, 6- 

ν ή Θράκη έγινε ρωμαϊκή έπαρχία. Στδ 2ο καί 3ο μ .Χ . αίώνα τδ θρακικό 
πύριο πέρασε ούσιαστικά στά χέρια των Ρωμαίων έμπύρων.



Η' Π Α ΡΑ ΓΟ Ν ΤΕΣ Π Ο Τ ΔΥ ΣΚ Ο Λ ΕΨ Α Ν  Κ Α Ι Π Ε ΡΙΟ ΡΙΣ Α Ν  Τ Η Ν  
ΕΚ ΤΑΣΗ  Τ Ο Τ  ΕΞΕΛΛΗ Ν ΙΣΜ Ο Υ

1. *Η πολιτική άστάβεια στή Θράκη

Μεγάλες δυσχέρειες στό έργο του έξελληνισμοΰ είχε προκαλέσει ή π ο
λιτική άστάθεια πού έπικρατοΰσε στή Θράκη, ώσπου νά γίνβι αυτή ρωμαϊκή 
έπαρχία. Ή  άστάθεια όφειλόταν στό γεγονός δ τι οί θρακικές φυλές ποτέ δέν 
μπόρεσαν νά ένωθοΰν όλες κάτω άπύ μια κεντρική έξουσία, ώστε νά άπο- 
τελέσουν Ινα κράτος. Κι αύτό, έςαιτίας κυρίως της γεωγραφικής φύσης τής 
χώρας, 7τού εύνοοϋσε τύν πολιτικό διαμελισμό. Βέβαια αύτό τό πράγμα, άπό 
μιά άποψη, βοήθησε κάπως τή διείσδυση του έλληνισμοΰ, γιατί είχε κατακερ
ματίσει τις δυνάμεις των Θρακών. Ουσιαστικά όμως είχε άρνητικά άποτε- 
λέσματα στην έξελληνισηκή διαδικασία. Αύτό φαίνεται καθαρά άπό τό γε
γονός δ η  στις περιοχές πού βρίσκονταν μέσα στα δρια του όδρυσικοϋ βασι
λείου ό έξελληνισμός είχε σημειώσει σημαντική πρόοδο άπό τήν πρώιμη ά- 
κόμη έποχή, ένώ στις αυτόνομες περιοχές τής Θράκης, όπου τήν έξουσία εί
χαν στά χέρια τους διάφοροι τοπικοί δυνάστες, συνάντησε δυσκολίες. Έ τσ ι, 
στήν περιοχή των έκβολών του Στρυμόνα οί Έ λληνες κατάφεραν νά έγκα- 
τασταθοΰν μόλις τό 437 π.Χ .* Ή  πανωλεθρία τω ν * Αθηναίων στή Αραβή- 
σκο* δείχνει δ η  ή έλληνική διείσδυση'στή θρακική ένδοχώρα, στά μέσα π ε
ρίπου του 5ου π .Χ . αίώνα, ήταν δύσκολη. ’Αλλά κ ι ώ ς τή μακεδονική άκόμη 
κατάκτηση ή κατάσταση φαίνεται δ η  δέ βελτιώθηκε πολύ, όπως τουλάχι
στον μαρτυρούν οί άγώνες τω ν Θοσίων άποίκων τω ν Κρηνίδων μέ τούς Θρά
κες, πού τελικά έληξαν μόνο μέ τήν έπέμβαση του Φ ιλίππου Β'*. Τό γεγονός 
έξάλλου δ η  ή Θάσος, γιά τή διεξαγω γή τοΰ έμπορίου της μέ τή Θράκη προ- 
ημοϋσε, δπως φαίνεται άπό τή διασπορά των θ αστακών νομισμάτων, τόν 
ποταμίσιο δρόμο τοΰ Έ βρου ή τό θαλάσσιο δρόμο μέσω των στενών τοΰ Ε λ 
λησπόντου κι βχι τόν κονηνότερο δρόμο κατά μήκος τοΰ Στρυμόνα, είναι 
ένδεικτικό τής έχθρικότητας των αυτόνομων Θρακών, πού κατοικούσαν στή 
μεσογειακή έκείνη περιοχή της Θράκης.
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Δύσκολη ήταν έπίσης ή διείσδυση του έλληνισμου στη ΒΔ Θράκη, δ- 
υ κατοικούσε ή θρακική φυλή των Τριβαλλων. Οί Τριβαλλοί δέν έμπόδι- 
ν μόνο τή διείσδυση του έλληνισμου άλλα έπιπλέον οί ίδιοι, κάτω άπύ τήν 

ίεση της σιτοδείας, έπιχείρησαν δυύ μακρινές έκστρατείες στην αίγαιακή 
ράκη. Καί τίς δυύ φορές έπιτέθηκαν εναντίον της άποικίας των Άβδήρων, 
ού τήν κατέστρεψαν (376 π.Χ .), έρημώνοντας τήν άγροτική περιοχή της καί 
ιοτο>νοντας δλους τούς άντρες της πόλης1. *Η καταστροφή των * Αβδήρων 
έπει νά είχε σοβαρές έπιπτώσεις στήν πορεία του έξελληνισμου, γιατί τά 
βδηρα ήταν μιά άπύ τΙς σημαντικότερες έστίες έξελληνισμου. ‘Η άποικία, 
τά τήν καταστροφή αύτή, δέν μπόρεσε νά συνέλθει καί νά άνακτήσει τήν 

αλιά πολιτική καί οίκονομική της αίγλη.
*Η κατάσταση στή Θράκη δέν άλλαξε ριζικά άκόμη καί μετά τή μακε- 

ονική κατάκτηση, όπως θά περίμενε κανείς. Βέβαια, μέ τήν ίδρυση των μα- 
εδονικών άποικιών, παρατηρεϊται μεγαλύτερη διείσδυση του ελληνικού στοι
χείου στή θρακική ένδοχώρα2 καί ό έξελληνισμύς σημειώνει άναμφισβήτητα 
εγάλη πρόοδο. Ωστόσο, ή στρατιωτική κατάκτηση της Θράκης δέν είχε ως 

Ιποτέλεσμα τύν πλήρη έξελληνισμδ όλόκληρης της Θράκης. Λογικά θά έ
τρεπε οί Ρωμαίοι νά βρουν όλόκληρη τή χώρα πλήρως εξελληνισμένη, Ά ντί- 
ετα δμως τύ έργο του έξελληνισμου συμπληρώθηκε στήν περίοδο τής ρω- 

Ιλαιοκρατίας. Κι αυτό συνέβη κυρίως, γιατί ή μακεδονική κυριαρχία δέ στα- 
, j Ιεροποιήθηκε ποτέ στίς περιοχές βόρεια άπύ τύν Αίμο. Ή  εκστρατεία του 

Μ. ’Αλεξάνδρου έναντίον των Τριβαλλων3 δείχνει τήν άνώμαλη κατάσταση 
πού έπικρατουσε στήν παραδουνάβια περιοχή. Παρά τή νίκη των Μακεδό- 
νων καί τή συντριβή των Τριβαλλων, δέ φαίνεται νά εξασφαλίστηκε γιά πο
λύ ή ειρήνη καί ή άσφάλεια στήν περιοχή εκείνη. Έ τσ ι, τά δρια της μακεδο
νικής έπαρχίας Θράκης δέ φαίνεται νά ξεπέρασαν ποτέ πρύς Β τήν όροσειρά 
του Αίμου. Αύτύ έξάλλου προκύπτει κι άπύ τύ γεγονός δτι οί κυριότερες μα
κεδονικές άποικίες είχαν Ιδρυθεί σέ θέσεις πού άσκουσαν έλεγχο στά στενά 
του Αίμου. ΟΙ Μακεδόνες σχημάτισαν έτσι μιά άμυντική μεθοριακή γραμμή 
κατά μήκος του Αίμου, πράγμα πού δείχνει ότι ή μακεδονική έπαρχία τής 
Θράκης έφτανε ώς τήν όροσειρά αύτή* γιατί, άν έφτανε ώς τύ Δούναβη, θά 
είχαμε τή δημιουργία μιας τέτοιας γραμμής κατά μήκος του ποταμού αύ- 
τοΰ, πού θά έπαιζε τύ ρόλο του limes πού δημιούργησαν άργότερα οί Ρωμαίοι. 

Ή  Β Θράκη ουσιαστικά βρισκόταν κάτω άπύ τύν έλεγχο τοπικών δυ-

1. *Η πόλη σώθηκε τήν τελευταία στιγμή άπύ όλοκληρωτική καταστροφή χάρη στήν 
έπέμβαση του 'Αθηναίου στρατηγού Χαβρία (Διοδ. XV, 36).

2. Βλ. πιύ πάνω, σ. 68 χέ.
3. Βλ. πιύ πάνω, σ. 32.
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ναστών κι έτσι στήν περιοχή αύτή έπικρατοΰσε μικ πολύ άνώμαλη πολιτική 
κατάσταση πού έθετε σέ κίνδυνο άκόμη καί τήν ύπαρξη τω ν έλληνικών πα
ραλιακών άποικιών1 2 3. ’Αλλά καί στή Ν Θράκη ή ύπαρξη τοπικών δυναστών 
έγκυμονοΰσε σοβαρούς κινδύνους, δπως φαίνεται άπύ τίς θρακικές έπαναστά- 
σεις στά τέλη του 4ου π .Χ . αιώνα*. Τύ ίδιο δείχνει έπίσης ή ταραχώδης κατά
σταση πού βρήκε ύ Λυσίμαχος* καί ή όποία ύφειλύταν κυρίως στο γεγονός 
δ η  ή Θράκη, μετά τύ θάνατο τοΰ Φιλίππου Β ' καί τή στροφή τής μακεδονι
κής έξωτερικής πολιτικής πρύς τήν ’Ανατολή, ε ίχε  παραμεληθεΐ. Ά ν  μά
λιστα δέν είχε Ιδρυθεί το βασίλειο του Λυσιμάχου, είναι πολύ πιθανύ δ η  θά 
είχαμε βέβαιη έπανίδρυση τού ύδρυσικοΰ βασιλείου, γιατί ύ έλληνικύς κό
σμος, κατά τήν περίοδο έκείνη, ήταν άπασχολημένος μέ τούς πολέμους τών 
διαδόχων.

Σοβαρό έμπόδιο στύν έξελληνισμό υπήρξε έπίσης ή  γαλατική κατοχή4 5 6 7 8 9, 
ή όποια, πρέπει να είχε σοβαρές συνέπειες κυρίως στήν οίκονομία της περιο
χής πού βρισκόταν κάτω άπύ τύν έλεγχο των Γαλατων*. Α ύτύ τουλάχιστον 
φανερώνει ύ μειωμένος άριθμύς άπύ θησαυρούς νομισμάτω ν της περιόδου αυ
τής. Έ τσ ι, σύμφωνα μέ τή στατιστική τοΰ G. M ih a ilov , άπύ τήν περίοδο 
280-168  π .Χ . έχουμε πέντε μόνο θησαυρούς άπένανη  στους τριάντα όκτω 
τής περιόδου 350-280  π .Χ .· Α πεναντίας, διαφορετική είκόνα παρουσιάζει ή 
Β  Θράκη, πού βρισκόταν έξω άπύ τή σφαίρα τής γαλατικής έπιρροής. Έ κεΐ 
άπύ τήν περίοδο 280-168 π .Χ . έχουμε δεκαεπτά θησαυρούς άπένανη στούς 
είκοσι ένα τής περιόδου 350-280  π .Χ .’ Αύτύ σημαίνει δ η  ή γαλατική κα- 
τοχή είχε ώς συνέπεια τή διακοπή τού έμπορίου μέ τήν Προποντίδα καί τύ 
Α ίγαίο καί τή στροφή τής έμπορικής δραστηριότητας πρύς τά βόρεια*. Νότια 
άπύ τήν ύροσειρά τού Αίμου ή μόνη άποικία πού βρισκόταν, άπύ οίκονομι- 
κή άποψη, σέ σχετικά καλύτερη μοίρα, ήταν ή Μ εσημβρία, πού τήν έποχή 
αύτή έπισκίασε πραγματικά τήν άντίπαλό της ’Απολλωνία*.

1. Βλ. «ιό πάνω, σ. 112. |ρι
2. Βλ. πιό πάνω, σ. 83. | ί
3. Β λ πιό πάνω, σ. 33. I k
4. Βλ. πώ πάνω, σ. 34.
5. Βλ. G. Mihailov, La Thrace au IV· et III· sifecles avant noire tea, Aihe- | q

naeum 39(1961 )42. I t
6. Ό .π .,  42-43.
7. Ό .π ., 42-43. ΟΙ θησαυροί αυτοί περιέχουν νομίσματα τής Μεσημβρίας, τοΰ Φι

λίππου Β ', Μ. ’Αλεξάνδρου χαΐ Φιλίππου Γ*, χαθώς καί άττο μιμήσεις τους (θρακιχές χαΐ 1 1 
γαλατικές). 1%

8. Ό .π .,  43. |Τ
9. Ό .π ., 43. I  (
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Παρά τά έμπόδια πού προκάλεσε ή γαλατική κατοχή, δέ στάθηκε ώ- 
>σο Ικανή, έξαιτίας τής μικρής διάρκειας της (60 περίπου χρόνια) καί τής 
;ρής δημογραφικής δύναμης των Γαλατών1 2, νά σταματήσει έντελώς τδ 
Ό τού έξελληνισμου άλλά άπλώς καί μόνο άνέκοψε τδ γρήγορο ρυθμό του 

|ή Ν Θράκη*. Εξάλλου οί ίδιοι ot Γαλάτες εϊχαν άναπτύξει σχέσεις μέ 
>ς 'Έλληνες καί δέχτηκαν αρκετές έλληνικές έπιδράσεις3. Επίσης, ot Θρά- 

[; δυνάστες τής Ν Θράκης4 5 * * δέν έ'παψαν, κάτω άπδ τή γαλατική πίεση, 
βρίσκονται σέ άδιάκοπες σχέσεις μέ τούς 'Έλληνες καί νά καλλιεργούν 
■ιγαλατικά αισθήματα άνάμεσα στδ θρακικδ λαό, πού τδν προετοίμασαν 

[σι γιά τή μεγάλη έπανάσταση του 218 π.Χ.®
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'Γ. ί 2. 9 Η  άριθμηηχή ύπεροχή του Οραχιχοΰ πληθυσμόν

Παρά τή συνεχή έλάττωση του θρακικοΰ πληθυσμού καί τή δημογρα- 
κή ένίσχυση του έλληνικου στοιχείου μέ τήν έγκατάσταση έποίκων άπδ 
ν Ανατολή, ή Αριθμητική ύπεροχή του θρακικου στοιχείου, Ιδίως στήν 
ορωμαϊκή έποχή, ήταν Αναμφισβήτητη. Δυστυχώς δέν υπάρχουν άριθμη- 

κά πληθυσμιακά στοιχεία γιά τδ συνολικδ άριθμδ ούτε των Θρακών ούτε 
ν άποίκων, ώστε νά μπορεί νά έκτιμηθεΐ μέ Ακρίβεια τδ μέγεθος τής δη- 

ογραφικής αυτής Ανισότητας, ή όποία στάθηκε σοβαρδ έμπόδιο στήν πρόο- 
του έξελληνισμου. Ωστόσο, άπδ όρισμένες ένδείξεις μπορούμε νά σχημα- 

ίσουμε μιά Ιδέα γιά τήν Αριθμητική ύπεροχή τού θρακικοΰ στοιχείου.
ΟΙ Θράκες, σύμφωνα μέ τδν 'Ηρόδοτο, Αποτελούσαν, τδ πολυπληθέστε

1. Ό  // .  Danov, Drovna Trakija, 445, ύπολογίζει τδ σύνολο τών Γαλατών σέ 
ιά χιλιάδες.

2. Βέβαια τδ πλήγμα που δέχτηκε ή Θράκη άπδ τή γαλατική κατοχή Αφησε τά ση- 
ια του ώς τή ρωμαϊκή άκόμη έποχή. 'Ωστόσο, πιστεύω δτι ύπερτιμοΟν έξαιρετικά

Ις πολιτιστικές συνέπειες τής γαλατικής κατοχής δ Η. Danov, 6.π., 394 καί ό G. Μι- 
hailov, δ.π., 44, Ιδιαίτερα μάλιστα δ πρώτος, πού μίλα γιά έκγαλατισμδ τής*Θράκης.

3. Πρβ. τΙς σχέσεις τους μέ τούς Πτολεμαίους (βλ. Β. Nicse, Oeschicho dor grio- 
chischon und makodonischen Staaten, II, 138. G. Mihailov, δ.π., 39), τήν παρουσία 
Ελλήνων συμβούλων στ^ν αύλή των Γαλατών βασιλέων (ΓΙολυβ. VIII, 22), καθώς καί 
τΙς γαλατικές άπομιμήσεις έλληνικών νομισμάτων (G, Mihailov, δ.π., 43).

4. Γιά τήν ύπαρξη τοπικών Θρακών δυναστών μέσα στδ γαλατικδ βασίλειο βλ. G, 
,· Mihailov, δ.π., 40-41.— Παλιδτεροι έρευνητές είχαν ύποστηρίξει τήν άβάσιμη Αποψη δτι,

παράλληλα μέ τδ γαλατικό βασίλειο, έξακολουθούσε νά ύπάρχει καί τδ δδρυσικδ, βλ. J. 
Todorov, Trakijskile core, 68. A . Schmidt, Abhandiungen zur alto Qoschichto, 115. 
G. Kacarov, Keltite v stara Trakija i Makodonija, 69.

5. Βλ» πιδ πάνω, σ. 85.

t
i
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ρο έθνος, μετά τό Ινδικό1 2 3. Ε νδεικτικά έξαλλου στοιχεία  για  τήν πολυανθρω
πία τους πρέπει νά θεωρηθούν ή μεγάλη έδαφική έκταση της χώρας τους, 
που έξέφραζε άνάλογη δημογραφική δύναμη, καί τό έθιμο της πολυγαμί
ας, πού είχε ώς συνέπεια την υψηλή άναπαραγωγικότητα κι έπομένως 
τήν υψηλή αύξηση του πληθυσμού*. Ό  αριθμητικός καθορισμός τού θρα- 
κικού πληθυσμού είναι πολύ δύσκολος, γιατί λείπουν οί άμεσες φιλολο
γικές μαρτυρίες. 'Ωστόσο, μπορεί νά χρησιμεύσει ώς βάση δημογραφικών 
ύπολογισμών ή στρατιωτική δύναμη τού Σιτάλκη, πού, σύμφωνα μέ τό Θου
κυδίδη, έφτανε τούς 100 χιλιάδες πεζούς καί 50  χιλιάδες Ιππείς*. "Ετσι, 
υπολογίζεται ότι, στό δεύτερο μισό τού 5ου π .Χ . αίώ να, ή όδρυσική Θράκη 
θά άριθμοϋσε 600 χιλιάδες κατοίκους, άφού ό στρατολογημένος πληθυσμός 
ένός κράτους αποτελούσε, όπως είναι γνω στό, τό 1 /4  τού συνολικού πληθυ
σμού του4 5 6. Ε ξάλλου κ ι άπό τά  άριθμητικά δεδομένα πού δίνει ό Στράβων 
γιά  τή στρατιωτική δύναμη της Θράκης (200 χιλιάδες πεζοί καί 15 χιλιάδες 
Ιππείς)* συνάγεται τό συμπέρασμα ότι οί κάτοικοί της θά έφταναν συνολικά 
τό £να περίπου έκατομμύριο. Τ ά άριθμητικά δεδομένα πού δίνουν ό Θουκυ
δίδης καί ό Στράβων, μόλο πού άναφέρονται σέ έντελω ς διαφορετικές χρονι
κές περιόδους, δέ διαφέρουν πολύ μεταξύ τους, αν ληφθεΐ ύπόψη ότι ό πρώτος 
έννοεϊ τήν όδρυσική μόνο Θράκη, ένώ ό δεύτερος όλόκληρη τή Θράκη. "Ετσι, 
δέν άπέχει πολύ άπό τίς άριθμητικές ένδείξεις των άρχαίων πηγών ό A . Fol, 
πού έκτιμα τό συνολικό πληθυσμό όλόκληρης της Θράκης σ' ένα περίπου 
έκατομμύριο*. Ό  ίδιος μάλιστα, ξεκινώντας άπό τή σωστή παρατήρηση ότι 
όλες οί περιοχές της Θράκης δέν είχαν τήν ίδια πληθυσμιακή πυκνότητα7,

1. Ήροδ. V, 3.
2. Εύστ. Παρεκβ. εις Διον. 140: α'Ο δέ αυτός (Άρριανός) λέγει ότι έθος ήν τοΐς 

Θρφζί πολλάς ίχειν γυναίκας, ώς 3ν έκ πολλών πολλούς ίχοιεν παΐδας».
3. θονχ. II, 97, 3-4: «...πολλοί γάρ τών αυτονόμων Θρακών άπαράχλητοι έφ’ άρ- 

παγήν ήκολούθουν (Σιτάλκην), ώστε τό παν πλήθος λέγεται οΰκ Ελασσον πέντε χαΐ δέκα 
μυριάδων γενέσθαι* καί τούτου τό μέν πλέον πεζόν ήν, τριτημόριον δέ μάλιστα Ιππικόν».

4. Βλ. Κ. J. Beloch, Die Bevdlkerung der griechisch-rOmischen Welt, Leipzig 
1886, 213-215. Ό  Beloch όμως έσφαλμένα άποδίνει τον άριθμό αυτό σέ όλόκληρη τή 
Θράκη.

5. Στραβ. VII, άποσπ. 47(48): «...δύναται δέ (ή Θράκη) στέλλειν, καίπερ οδσα 
περισσώς έκπεπονημένη, μυρίους καί πεντακισχιλίους Ιππέας, πεζών δέ καί είκοσι μυ
ριάδες».

6. A. Fol, Demografska i socialna struktura na drevna Trakija pres I hitia- 
doletie pr. n.e., Sofija 1970, 121-126.

7. Κατά τόν A. Fol, ό.π., 122, άπό όλες τις περιοχές τής Θράκης πιό πυκνοκατοι- 
κημένη θά ήταν ή περιοχή άνάμεσα στή Ροδόπη καί τήν αίγαιακή παραλία. Αντίθετα οί



165

πολογίζει ότι άπδ τδ ένα έκατομμύριο τών Θρακών οΐ 200 περίπου χιλιά
δες (δηλ. το 22,5% ) κατοικούσαν στήν περιοχή Β του Αίμου καί οί 700 πε- 
ιίπου χιλιάδες (δηλ. το 77,5% ) στην περιοχή Ν του Αίμου* 1.

Για τδ μέγεθος του θοακικου πληθυσμού στ*/) ρωμαϊκή έποχή δεν υπάρ
ξει ή παραμικρή ένδειξη κι έτσι μόνο υποθέσεις μπορούμε νά κάνουμε. *Η 
*ύξησή του πάντως σέ 3,5 εκατομμύρια πού προτείνει ό V. Besevliev, μέ 
ϊάση κυρίως τή φυσική του κίνηση2, είναι μάλλον ύπερβολική. Δίκιο πρέπει 
jol έχει ό A. Fol, πού υποστηρίζει ότι ό θρακικος πληθυσμός θά ήταν άρι- 
μητικά ό ίδιος τόσο στήν άρχαία όσο καί στή ρωμαϊκή εποχή3. Κι αύτό, 
ιατί ή φυσική αύξηση τού πληθυσμού, πού υπολογίζει ό V. Besevliev, θά 
Ιχε ισορροπηθεί άπο τούς πολέμους καί τις άποδημίες των Θρακών4 5. Ε ξά λ 

λου, κατά τή ρωμαϊκή εποχή, πρέπει νά είχε σταματήσει, άπο βιολογική ά
ποψη, ή μεγάλη δημογραφική αύξηση, γιατί τδ έθιμο της πολυγαμίας, πού 
βοήθησε παλιότερα στή φυσική αύτή αύξησ/), σχεδόν εξαφανίστηκε ή περι
ορίστηκε πάρα πολύ.

Τήν ίδια έλλειψη στοιχείων άντιμετωπίζουμε έπίσης στή δημογραφική 
έρευνα τών έλληνικών άποικιών καί γι* αύτό τό λόγο είναι άδύνατο νά υπο
λογιστεί δ συνολικός πληθυσμός τους. * Ωστόσο, μέ βάση ορισμένες ενδείξεις, 
όπως είναι ή στρατιωτική δύναμη καί ή έκτασ/) τού περιβόλου τών τειχών, 
τών έρειπίων, τών νεκροπόλεων καί τών άγροτικών περιοχών τους, μπορεί 
κανείς νά σχηματίσει μια ιδέα γιά τή δημογραφική κατάσταση μερικών, άποι- 
κιών6 καί νά άντιληφτεί κυρίως τήν δλιγανθρωπία τών άποίκων σέ σύγκριση 
μέ τον πολυπληθή ντόπιο πληθυσμό.

βόρειες καί βορειοδυτικές περιοχές, πού βρίσκονταν έξω άπδ τά όρια τού δδρυσικου βασι
λείου ήταν οί πιδ άραιοκατοικημένες, όπως τουλάχιστον φαίνεται κι άπδ τΙς στρατολογίες 
στή ρωμαϊκή έποχή.

1. A. Fol, ο.π., 125-126.
2. V. BeSevliev, Prou^vanija vdrhu 1 ίδηίίβ imena iTTrakite, Sofija 1965, 51.
3. A. Fol, 6.π., 245, σςμ. 101. Πρβ. καί τδ γεγονδς βτι τόσο δ Θουκυδίδης όσο 

καί δ Στράβων, παρά τή χρονική άπόσταση τών πέντε περίπου αιώνων πού τούς χωρίζει, 
άναφέρουν τήν ίδια σχεδδν στρατιωτική δύναμη.

4. Πρβ. τδ Στοάβο)να, λΤΙ, άποσπ. 47 (48), πού σημειώνει χαρακτηριστικά δτι στήν 
έποχή του ή Θράκη ήταν, άπδ δημογραφική άποψη «περισσώς έκπεπονημένη». Έπίσης 
βλ. πιδ πάνω, σ. 95, κί. γιά τις άποδημίες τών Θρακών.

5. Δυστυχώς δέν μπορούμε νά στηριχτούμε γιά τούς δημογραφικούς ύπολογισμούς 
στή μέθοδο, πού έφαρμόζει δ Ε. Cavaignac.. fitudes sur Phistoire financifcre cPAthfc- 
nes au V® sifccle, Paris 1908, passim καί Histoire de l’A ntiquit£f II. Athfcnes (480-
430), Paris 1913, passim, μέ βάσ/) τδ φόρο πού πλήρωνε στδ σ>μμαχικδ ταμείο κάθε 
πόλη - μέλος της Άττικοδηλιακής συμμαχίας. Κι αύτό, γιατί δέν έχει λυθεί άκόμη δρι- 
στικά τδ πρόβλημα πού άφορα τά κριτήρια φορολογίας τών συμμαχικών πόλεων. Έ τσι,
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Τά μεγαλύτερα ίτληθυσμιακά κέντρα των άττοίκων ήταν ή ‘Αμφίβολη, 
τά *Α3δηρα, ή Μαρώνεια, τί> Βυζάντιο, ή Πέρινθος καί ή Θάσος, πού δ συνο- 
λικδς ώστδσο αριθμός των κατοίκων τους θά έφτανε σέ μερικές μδνο δεκά.- 
δες χιλιάδες, πού άνάμεσά τους Οά πρέπει νά υπολογιστούν καί οί Θράκες, 
πού ήταν έγκαταστημένοι στά άστικά αύτά κέντρα κυρίως ώς δούλοι1. Τδ 
μέγεθος του πληθυσμού της Άμφίπολης φαίνεται άπύ τήν έκταση των έρει- 
πίων καί των νεκροπό>χών -της1, καθώς κι άπύ τήν ύπαρξη ένδς πυκνοκατοι- 
κημίνου προάστειου άπύ την πρώιμη άκόμη περίοδο της Ιστορίας της1· Για

δ Ε. Cavaignac υποθέτει ότι δ συμμαχικές φόρος καθοριζόταν μέ βάση τή δημογραφική 
δύναμη τής πόλης-μέλους (1*5 δρχ. κατά κεφαλή). ‘Αντίθετα, 4 S t* Canon, Macedo
nia, Thrace and Illyria, 94, πιστεύει ότι ό υπολογισμός του φόρου γινόταν p i βάση τήν 
οίκονομική κατάσταση τής πόλης-μέλους. *Η θέση τού Ca&son ένισχύεται κι άπό τό από
σπασμα ένός λόγου τού Άντιφώντοζ (Περί του Σχμοθρφκων φόρου, άποσπ. 50), τόν ό
ποιο είχε γράψει ό ρήτορας για λογαριασμό τής σαμοθραχικής πρεσβείας, πού είχε σταλεί 
στήν ‘Αθήνα γιά νά ζητήσει μείωση του φόρου (βλ. Ρ. Perdrizet, Le Χαμοθρχκικός d* 
Antiphon et la ΡέΓέο samothracienne, PEG 22(1909)33-41). 'Από τό Απόσπασμα 
αυτό πληροφορούμαστε ότι ή πρεσβεία, γιά νά πείσει τούς Αθηναίους, τόνισε τή φτώ
χεια κι όχι τήν άλιγανθρωπία τού νησιού: «*Η <μέν> γάρ νήσος, ήν Ιχομεν, δήλη μεν 
καί πόρρωθεν < δτι>  έστιν υψηλή καί τραχεία' καί τά μεν χρήσιμα καί έργάσιμα μικρά 
αυτής έστι, τά 8' άργά πολλά, μικρός αυτής ούσης». Πάντως, κατά τή γνώμη μου, γιά τή 
φορολογία, έκτός άπό τά δημογραφικά ή οίκονομικά κριτήρια, άρκετές φορές θά πρέπει 
νά ύπεισέρχονταν καί λόγοι πολιτικής σκοπιμότητας. Τό συμπέρασμα αυτό προκύπτει 
άπό τήν περίπτωση τής Νεάπολης, που πλήρωνε στό συμμαχικό ταμείο χίλιες μόνο δραχ
μές. Τό μικρό αυτό ποσό φόρου 8έν μπορεί νά σημαίνει ούτε ότι ή πόλη είχε, σύμφωνα 
μέ τή μέθοδο τού Ε. Cavaignac, 666 μόνο κατοίκους (1000: 1 , 5 »  666) ούτε ότι οί 
οικονομικοί της πόροι ήταν τόσο χαμηλοί, έφόσον πλήρωνε τό ίδιο ποσό καί πρίν άπό τήν 
ίδρυση τής Άμφίπολης, δηλαδή τότε πού ήταν τό μοναδικό σέ κίνηση λιμάνι τής περιο
χής. Απεναντίας, πιστεύω ότι ή Νεάπολη όφειλε τό μειωμένο φόρο της στήν εύνοια των 
Αθηναίων, έπειδή τούς είχε προσφέρει τή βοήθειά της στόν πόλεμό τους μέ τούς θασίους. 
Ή  άποψη αυτή έξάλλου ένισχύεται κι άπό τό γεγονός δη  τό 407 π.Χ. οί Αθηναίοι ου
σιαστικά καταργούν τό φόρο τών Χεαπολιτών σέ ένδειξη Αγνωμοσύνης, γιατί οί τελευ
ταίοι τούς είχαν δανείσει ένα ποσό άπό τά έσοδα τού λιμανιού τους' πρβ. τό τιμητικό ψή
φισμα (77. Meiggs-D. Lewis, A Selection of Greek Historical Inscriptions to the 
End of the Fifth century B.C., Oxford 1969, 271, άρ. 89), όπου γίνεται λόγος γιά μετα
βίβαση τού φόρου στήν Παρθένο τής Νεάπολης, πράγμα πού σήμαινε ουσιαστικά τήν κατάρ
γησή του (J . Αα^αοιόη, Νεάπολις, 23). Αντίθετα, ό υπερβολικός φόρος τών 27 ταλάν
των, πού είχε έπιβληθεί στούς Θασίους, μετά τήν άπόδοση τής Περαίας τους, είναι πολύ 
πιθανό ότι όφειλόταν στήν άθηναϊκή πολιτική, πού άπέβλεπε στόν οίκονομικό μαρασμό 
τής άνηπάλου Θάσου.

1. Γιά τό θρακικό αυτό πληθυσμό, πού ή Αριθμητική του Αναλογία δέν είναι δυνατό 
νά έκτιμηθεΐ, βλ. πιό πάνω, σ. 115.

2. Δ, ΛαζαρίΑη, Άμφίπόλις καί Άργιλος (πολυγραφ.), Άθήναι 1972, 20.
3. Θονχ. IV, 103. Διοδ. ΧΠ, 68.
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ί:

> άριθμητικό καθορισμό του πληθυσμού της μπορούμε νά στηριχτούμε στην 
ηροφορία του Θουκυδίδη δτι τό 422 π.Χ. είχε συγκεντρωθεί μέσα στην 

ίλη στρατιωτική δύναμη άπό 2300 Έλληνες οπλίτες καί [“ εις1. *Άν πά- 
ιυμε λοιπόν υπόψη μας δτι άπό αύτούς οί 1200 οπλίτες καί 300 ίππεις (*Α- 
jvaioi, ‘Ίμβριοι καί Λήμνιοι) ανήκαν στό έκστρατευτικό σώμα του Κλέω- 
>ς, οί υπόλοιποι 800 άντρες θά άποτελουσαν τό στρατό των Άμφιπολιτών. 
I όκτακόσιοι αυτοί μάχιμοι άντρες θά άντιστοιχοΰσαν σέ 3,5 χιλιάδες περί- 
ου ελεύθερους πολίτες ηλικίας πάνω άπό 18 χρόνων καί σ’ ενα συνολικό ά- 
θμό άπό 12,5-13,5 χιλιάδες έλεύθερους πολίτες, μαζί μέ τούς ήλικιωμένους 

a t τά γυναικόπαιδα. Στον 4ο π.Χ. αιώνα ό πληθυσμός τής ’Αμφίβολης ση- 
είωσε σημαντική αύξηση μέ την έγκατάσταση Χαλκιδέων άποίκων2, κα- 
ώς καί Μακεδόνων, μετά την κατάληψη τής πόλης άπό τό Φίλιππο Β \ Ή  
μεγάλη έκταση τής ελληνιστικής νεκρόπολης δείχνει καθαρά τή δημογραφι- 
ή της άνάπτυξη κατά την έποχή αύτή. Τέλος, τό γεγονός δτι, άπό τά τέλη 

Ιικόμη του 5ου π.Χ. αιώνα, παύει νά μνημονεύεται στις πηγές ή γειτονική 
Αργιλος, προκαλει τήν υποψία δτι ή πόλη αύτή είχε παρακμάσει καί ό πλη- 

, Ιυσμός της θά εγκαταστάθηκε στήν Άμφίπολη. Έ τσ ι, άν ληφθεΐ υπόψη καί
- j) φυσική αύξηση του πληθυσμού, θά πρέπει στήν ελληνιστική έποχή ή Ά μ -
- ρίπολη νά άριθμούσε γύρω στους 15-20 χιλιάδες κατοίκους.

Παρόμοιο άριθμητικά πληθυσμό θά είχε καί ή αποικία των ’Αβδήρων, 
δπως φαίνεται άπό τήν εκτεταμένη άγροτική περιοχή της καί τον εκτεταμένο 
περίβολο των τειχών της3. Εξάλλου γιά τό μέγεθος του πληθυσμού της εν
δεικτικό είναι τό γεγονός δτι στήν άποίκισή της είχε πάρει μέρος ολόκληρος 
6 πληθυσμός τής Τέω4, πού, άπό δημογραφική άποψη, ήταν μιά μέση πόλη 
τού Πανιωνίου5. Τήν ίδια άριθμητική δύναμη περίπου θά είχε έπίσης ό πλη-

1. Θουκ. V, 6.
2. Άοιστοτ. Πολ. V, 1303 β. 1306 α.
3. Βλ. W. Regel, ΛΜ  12(1887)161 κέ. Κ. Beloch, Die BevOlkerung, 214. ΑΔ 

20(1966)359 κέ.— Γιά τήν πολυανθρωπία τςς πρβ. καί Διόόωοο (XIII, 72), πού τή χα
ρακτηρίζει ώς «πόλιν έν ταίς δυνατωτάταις ούσαν τότε των έπΐ Θράκης».-? Ό  Δ, Λαζα- 
Οίδης, Άβδηρα καί Δίκαια (πολυγραφ. 34, υπολογίζει τούς κατοίκους της πόλης, στήν 
έποχή τής άκμής της, σε 22 χιλιάδες περίπου, κρίνοντας άπό τήν έκταση των 110-112 
έκταρίων πού περικλείουν τά τείχη τους καί υποθέτοντας οτι σέ κάθε έκτάριο ζούσαν 200 
άνθρωποι.

4. 'ΙΙοοδ. I, 168: «... έσβάντες πάντες ές τά πλοία οίχοντο πλέοντες έπί τής Θρηί- 
κης καί ένταυθα έκτισαν πόλιν Άβδηρα...».— Ό  πληθυσμός τής Μαρώνειας δέ θά έλατ- 
τώθηκε πολύ κι δταν άκόμη άργότερα αρκετοί Τήιοι είχα'; έπιστρέψει στήν πατρίδα τους, 
βλ. C. Scheffler, De rebus Teiorum, Lipsiae 1882, 14. U \ Ruge, Τέως, RE  IX, 545
κέ.

5. J .  ΛαζαρΙόη, *Άβδηρα καί Δίκαια (πολυγραφ.), 14.
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θυσμός της Μαρώνειας, όπως δείχνβι ή μεγάλη έκταση (424  έκτάρια) των 
τειχώ ν της1 2 3. ’Ακόμη, άπό τη μεγά>.η έκταση της αγροτικής περιοχής τους* 
φαίνεται ότι παρόμοιο μέγεθος θά είχε καί ό πληθυσμός τοΰ Βυζαντίου καί 
της Περίνθου. Τέλος, ή Θάσος, μόλο πού στην άποίκισή της είχαν πάρει 
μέρος χίλιοι μόνο άποικοι’, άπό πολύ νωρίς άπέκτησε, μέ τούς μικτούς γά - 
μους, έναν έςελληνισμένο πληθυσμό, πού θά έφτανε, όπως δείχνει ή μεγάλη 
έκταση των τειχώ ν της4 5 6 7, το μέγεθος τών προηγούμενων άποικιών*.

Τούς υπόλοιπους οίκισμούς τών άποίκων θά μπορούσε κανείς νά τούς 
διακρίνει, άπό οικιστική καί δημογραφική άποψη, σέ δυό κατηγορίες: 1 ) σε 
οίκισμούς πού άριθμοΰσαν γύρω στους πέντε χιλιάδες κατοίκους καί έπομένως 
θά μπορούσαν νά χαρακτηριστούν ώς πόλεις καί 2 )  σέ μικρούς οίκισμούς μέ 
χίλιους περίπου κατοίκους, πού ήταν άπλοι έμπορικοί σταθμοί (έμπόρια ή 
κώ μες). Μέ βάση τήν έκταση τών έρειπίων καί τών άγροτικών περιοχών 
τους, στην πρώτη κατηγορία θά πρέπει νά καταταχτούν ή Α ίνος, ή Σαμο
θράκη*, ή Σηλυμβρία, ή ’Απολλωνία ή Ποντική*, ή Μ εσημβρία ή Ποντική, 
ή ’Οδησσός, ή Κάλλατις, ή Τ όμις καί ή Ίστρία . Στη δεύτερη κατηγορία 
άνήκουν όλες οί υπόλοιπες άποικίες καί κληρουχίες, όπα>ςή Ή ιώ ν, ή Δίκαια, 
ή Ό ρθαγορία, ή ’Αλωπεκόνησος, ή ’Ελαιούς, ή Τυρόδιζα, τό Διδυμότειχον, 
τό Δαυνιότειχον, ό Εύρύμαχος ( ; )  καί οί άλλες άποικίες της Θρακικής Χερ
σονήσου.

1 . Βλ. Δ. ΛαζαρΜη, Μαρώνηα καί ’Ορθαγορία (αολυγραφ.), Άθήναι, 14.— "Ο £  
Caoaignae, Histoire de I’AnliquiU, Π, 16 x d  χάρτη, w f.t:iiw n  τή Μαράνηα * φ  
κατηγορία των πόλεων μέ πληθυσμό γύρω ατούς έκτο» χιλιάδες κατοίκους.

2. Βλ. ε ά  πάνω, α. 64-65.
3. Monumentum Arckiiochi, IV, A, 1, 23. ArckilmcMmf, Elegy u d  Iamb at, □ , 

f. 59.
4. Βλ. J. Pouilloux, Thtsos, 27, 34.
5. Πρβ. G. Perrot, Mdmoire sur H ie de Thtsos, P an s  1864, 66, ό όποιος ύπο- 

θέτει ότι ό πλη&κτμός τοΰ νησιού β φ  κλασική έποχή 6ά έφτανε τούς 60-80 χιλιάδες κα
τοίκους, άπό τους οποίους οί 20 χιλιάδες θά ζοΰσαν στήν πάλη. *0 £■ C«Mi;n«c, Hi
stoire de l’Antiquitd, Η, 18 καί χάρτη, κατατάσσει τή Θάσο άνάμεσα στις πόλεις μέ 
8-40 χιλιάδες κατοίκους. Τέλος, ό Λ. Bon, Les mines antiques dans l*Ile de Thasos, 
BCH  54(1930)147, υποστηρίζει 4 n  τό νησί στήν άρχαιάτητα είχε τρεις ή τέσσερις φο- 
Ρ * περισσότερο πληθυσμό άπό τό σημερινό, δηλαδή γύρω ατούς 45-60 χιλιάδες κατοίκους.

6. Ό  J . Ααζαοί&ης, Σαμοθράκη χαΐ ή Περαία της, "Αθήναι 1971, 22, υπολογίζει
τόν πληθυσμό της σέ ύκτώ περίπου κατοίκους.

7. *0 Η. D a n o o , Drama Trakija, 293, πιστεύει ότι ή τΑ  μεγάλη άπό τΙς άποικίες 
τής ποντικής παραλίας, ή 'Απολλωνία, στή μεγάλη άχμη της είχε περισσότερους άπό 
τρεις χιλιάδες έλεύθερους πολίτες, εκτός άπό τούς δούλους καί τό» έςχρτώμενο θραχιχό 
πληθυσμό. *0 Ιδιος, 6.π.ν 293, σημ. 76, προτείνει για τόν έλεύθερο πληθυσμό τής Κολλά- 
τιδος {στά τέλη τοΰ 3ου π.Χ. αΐώνο) Ιναν άριθμό άπό τρεις χιλιάδες κατοίκους.
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*Η δημογραφική δύναμη τού έλληνικοΰ στοιχείου της Θράκης ένισχύ- 
κε άριθμητικά, μετά τή μακεδονική κατάκτηση, μέ τήν ίδρυση μιας σει
ς άποικιών, άπδ τις όποιες πιο πολυάνθρωπες ήταν οί Φίλιπποι καί ή Φι- 
τπούπολη, όπως δείχνει ή έκταση των άγροτικών περιοχών τους1. Έ π ί-  
ς, κατά τή ρωμαϊκή εποχή, ένισχύθηκε άρκετά δ έλληνικός πληθυσμός μέ 

jV άφιξη Ελλήνων καί έξελληνισμένων έποίκων άπδ τήν Ανατολή2.
Δυστυχώς δεν υπάρχει καμιά ένδειξη γιά νά έκτιμήσουμε τήν άοιθμη- 

κή σπουδαιότητα τής έλληνικής διείσδυσης στή Θράκη, μετά τή μακεδο- 
κή κατάκτηση κι ως τδ τέλος τής ρωμαϊκής άρχαιότητας. Ωστόσο, π ί

νουμε δτι τδ έλληνικδ στοιχείο, παρά τή δημογραφική του αύξηση, δεν 
:αψε, σέ δλη τή διάρκεια τής άρχαιότητας, νά υστερεί άριθμητικά άπέναντι 
τδν πολυάριθμο ντόπιο πληθυσμό.

, *Η έγκατάσταση ρωμαϊκόν καί έκρωμαϊσμένον πληθυσμόν στη Θράκη

Τδ κυριότερο έμπόδιο στδν έξελληνισμδ υπήρξε ή έγκατάσταση στή 
ίράκη ρωμαϊκού καί έκρωμαϊσμένου πληθυσμού, πού ήταν συνέπεια τού ρω- 
αϊκού άποικισμού καί τής μόνιμης στρατοπέδευσης ρωμαϊκών λεγεώνων. Ό  
ποικισμδς δημιούργησε δυσχέρειες στδν έξελληνισμδ τής Ν Θράκης, δπου 
Ιχαν Ιδρυθεί οί τρεις ρωμαϊκές άποικίες (Apri, D eultum  καί Philippi), 
βέβαια οί δυδ πρώτες άποικίες, έκτδς άπδ τδ δτι ήταν μικρές καί άσήμαντες, 
Ιχαν Ιδρυθεί σέ μεταγενέστερη έποχή (έπί Φλαβίων) καί σέ περιοχές, δπου 
• έξελληνισμδς είχε ήδη κάνει μεγάλη πρόοδο καί έτσι ήταν δύσκολο νά μετα- 
Ιληθοΰν σέ έστίες έκρωμαισμοΰ.

’Αντίθετα, ή άποικία τών Φιλίππων δημιούργησε σοβαρά έμπόδια στδν 
;ξελληνισμδ καί είχε γίνει έπικίνδυνη έστία έκρωμαισμοΰ, γιατί είχε ίδρυ- 
)εί σέ πολύ πρώιμη έποχή (42 π .Χ .) καί έπιπλέον είχε κάτω άπδ τδν έλεγχό 
Γης μιά πολύ έκτεταμένη άγροτική περιοχή, πού περιλάμβανε ολόκληρη τήν 
τεδιάδα τών Φιλίππων, ένα τμήμα τής κοιλάδας τής Πιερίδος κι ένα τμήμα 
Γης κοιλάδας τού Στρυμόνα3. *Η ίδρυση τής άποικίας αυτής άνέκοψε τήν 
πρόοδο τού έξελληνισμοΰ στην περιοχή άνάμεσα στούς ποταμούς Στρυμόνα 
*αί Νέστο, πού βρισκόταν κάτω άπδ τήν έπίδραση τής Άμφίπολης καί τής 
Θάσου. Ε πίσης, είχε ώς άποτέλεσμα τδν έκρωμαϊσμδ ένδς μέρους άπδ τδ 
Ορακικδ πληθυσμό πού ζούσε κυρίως στην πεδιάδα τών Φιλίππων. ‘Ωστόσο,

1. Βλ. πιδ πάνω, σσ. 68-70. Σχετικά μέτούς Φιλίππους πρβ. καί Στραβ. VII, άποσπ. 
41: «ΟΙ δέ Φίλιπποι Κρηνίδες έκαλουντο πρότερον κατοικία μικρά ...».

2. Βλ. πιδ πάνω, σσ. 92 κέ.
3. Γιά περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Δ . Σαμσάρη, Τστορική γεωγραφία, 80-82.
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A

παρά τήν άφομοιωηκή Ισχύ του ρωμαϊκού στοιχείου, ή  κατάσταση πού δη- 
μιουργήθηκε ήταν παροδική. Ή δ η  άπύ τδν 3ο μ .Χ . χίώ να δ έλληνισμός κερ
δίζει έδαφος ακόμη καί μέσα στήν Ιδια τή ρωμαϊκή άποικία, μέ άποτέλεσμα, 
ώς τά τέλη του έπό μενού αΙώνα, νά έξελληνιστοΰν τελικά όχι μόνο οΐ έκρω- 
μαΐσμένοι ή ήμιεκρωμαϊσμένοι Θράκες άλλά κι αύτοί άκόμη οΐ Ρωμαίοι ί -  
ποικοι. "Έτσι, ή ίδρυση τής άποικίας αυτής υπήρξε άπλώ ς Ανασταλτικός 
παράγοντας γιά  τύν έξελληνισμό τής περιοχής της.

Διαφορετική κατάσταση έπικρατοΰσε στήν παραδουνάβια ζώνη της Θρά
κης, όπου οΐ στρατιωτικές άνάγκες είχαν έπιβάλει τή δημιουργία ένύς limes 
κατά μήκος του Δούναβη1 2, πού για  τή φρούρησή του ήταν άναγκαία ή μό
νιμη παρουσία ίσχυρών στρατιωτικών δυνάμεων. Ή  δυναμική στρατιωτική 
παρουσία των Ρωμαίων βόρεια άπό τήν όροσειρά του Α ίμου, πού είχε ώς 
συνέπεια νά δημιουργηθοΰν πολλές έστίες έκρωμαΐσμου, παρατηρεΐται κυ
ρίως άπό τήν έποχή τοΰ Δομιτιανοΰ. *0  αύτοκράτορας αύτός, μέ τή στρατιω
τική άναδιοργάνωση τής Κάτω Μοισίας (τό 86  μ .Χ .), πού άπέβλεπε στήν 
ένίσχυση τοΰ limes, έθεσε στή διάθεση τοΰ διοικητή τής έπαρχίας Ισχυρή 
στρατιωτική δύναμη άπό λεγεώ νες, έπικουρικά στρατεύματα (a u x ilia ) καί 
ναυτικό.

*Από τό 86 μ .Χ . Δ ς τό τέλος τής άρχαιότητας στήν Κάτω Μ οισία στρα
τοπέδευαν οί έξής λεγεώνες*:

1. Γιά τό lime» τοΟ Κάτω Δούναβη βλ. A . Fro να. Tho Danobian Limes in Bul
garia and Excavation a t Oescus, CRFS  1949, 23-30. D. M. Pippidi, Ti. Plautius 
Aelianus ?i frontiers Dunarii de joe In sec. I e.n., SC IV  6(1953)355-383. Gr. Flo
ret cu, Einige neue Beobachtungen uber den Donaulimes entlag der Dobrudscha, 
Dacia t (1957)237-244. V. Velkoo, Der rdmische Limes in Bulgarien wthrend der 
Spfttantike, SC 3(1961)241-249- ττΛ Idiot·, Aus der Geschichte des Limes an der 
unteren Donau am Ende dec 1. Jahrhunderts u. Z., V D I  1961, 2, 69-82. D. Krdnd- 
talov, Lee probltmes du Limes romain au Bas-Danube dans lee provinces Moesia 
et Dacia, A'BC.-tIK 1965, 243-258. E, Condurachi, Neue Probleme und Ergebnisse 
der Limesforschung in Scythia Minor, SM R  1967, 162-174' τοΰ Ιδιου, Lee condi
tions politiques du Bas-Danube et (‘organisation du Limes romain, CRFS  1967, 
156-165. B Gerov, Epigraphische Beit rage zur Geschichte des mdsischen Limes 
in vorclaudischer Zeit, AAASH  15(1967)87-105. T. Ivanoo, Archftologische Unter- 
suchungen des rOmischen und frdhbyzantinischen Limes an der unteren Donau 
in Bulgarien, CRFS  1969- τοΰ Ιδιον, Die letzten Ausgrabungen der rOmischen und 
frilhbyzantinischen Donau - Limes in der VR Bulgarien. A c in  du IX* CIEFR, 55- 
69. /. Borneo - Gh. Stefan. Le Limes Scythicus des origines 6 la fin de I'antiquit*, 
A c tti du IX* CIEFR, 15-25. E. Dorufiu - Boild, Troesmis und die Organisterung 
des skythischen Limes in der friihen Kaiserteit, Acte» du IX* CIEFR, 89-94. H. 
Gajeivtka, Topographic des fortifications romaines en Dobnidja, Breslau 1974.

2. Γιά τίς λ*γ»£ϊνις ττ^ Κάτω Μοιαίας βλ. F. Mi tret cu, Istorio legiunei I  Italic!
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1* 86-101 μ.Χ.: I Italics, καί V Macedonica 
i  I ’ 101-167/8 μ.Χ·: I Italica, V Macedonica καί XI Clandia 
, I  167/8-275 μ.Χ.: I Italica καί XI Claudia

Γ  275-284 μ.Χ.: I Italica καί XI Claudia 
. I Ε π οχή  Διοκληττανοΰ: I Italica, XI Claudia, I Jovia καί Π Herculia.

|ό  κεντρικό στρατόπεδο καί στρατηγείο της λεγεώ νας I Italica βρισκόταν 
. ρτίς Novae, ένώ τμήματά της στρατοπέδευαν στό Tropaeum Traiani, στη 
, rexaginta Prista, στον Almus καί στή Montana. Τό κεντρικό στρατόπεδο 

■ης λεγεώνας XI Claudia βρισκόταν στό Durostorum. Ή  λεγεώνα V Ma- 
. cedonica στην άρχή είχε τό στρατόπεδό της στην Oescus κι έπειτα στην 
. proesmis. Τέλος, ή λεγεώνα I Jovia στρατοπέδευε στό Noviodunum καί ή 

h  Herculia στην Troesmis.
I ’Από τά έπικουρικά στρατιωτικά σώματα, πού στρατοπέδευα?/ μόνιμα  
ρτή ν Κάτω Μοισία ή είχαν άποσπαστεΐ για  κάποιο χρονικό διάστημα στην 
(Επαρχία αύτή, είναι γνωστά τά έξης* 1:
ja la e : II Aravacorum, I Asturum, Augusta, I Vespasiana Dardanorum 
I (Arrubium)*, I Flavia ..., I Flavia Gaetulorum (Salsovia), I Gal- 
I lorum Atectorigiana (Ισως στήν Appiaria), I Claudia Gallorum, I 
I Gallorum. et Pannoniorum (πιθανώς στην Troesmis), Hispanorum..., 
r ’ II Hispanorum et Aravacorum (Carsium), I Pannoniorum.
K .  *4 ;

I#

Mi a orajului Novae, Bucarcst 1889. F. Beuchei, De legione Romanorum I Italica, 
ILipsiae 1903. B. Filow, Die Legionen der Provinz Moesia von Augustus bis auf 
I Diokletian, Leipzig 1906. H . van de Weerd, Etude historique su p trois legions ro- 
I maines du Bas-Danube (V· Macedonica, XI· Claudia, I· Italica), Louvain/Paris,
I 1907. R. Syme, Rhine and Danube Legions under Domitian, J R S  18(1928)41-55.
I H. Nesselhauf, Die Legionen Moesiens unter Claudius und Nero, Laureae Λ  quin· 

censes memoriae Valentini Kuzsinszky dicatae, II, 1941, 40-Γ49. B. Gerov, Roman l i 
m it meidu Dunava i Balkana ot Hadrian do Konstantin Veliki, I, GSU-FF 47(1950/ 
52)36-55. £. Dorutiu - Boild, Teritoriul m ilitar al iegiunui V Macedonica la Du- 
n irea de jos, SCIV 23 (1972)45-62.

1. Σχτπκά μέ αύτά JX. IF. Wagner, Die Dislokation der rOmischen Auxiliar- 
formationen in den Provinzen Xoricum, Pannonien, Moesien und Dakien von Au-

! gustus bis Gallienus, Berlin 1938, passim. K . Kraft, Zur Rekrutierung der Alen 
und Kohorten am Rhein und Donau, Bern 1951, passim. B . Gerovt o.x., 55-61. 
A. Radndti, Zur Dislokation der Auxiliartruppen in den Donauprovinzen, L S  1957, 
134-151. Jf. Mirkovia, Die Auxiliartruppen in Moesien unter den Flaviern, ES  
5(1968)177-183. J . Benei, Die rdmischen Auxiliarformationen in unteren Donau- 
raum, SPFB  19(1970)159-210. A. Arieeseu, Auxilia Limitis Scythici, Aetes du  
IX · CIEFR, 117-122.

2. Μέσα σέ *αφένθ<αη 6 τ6*ίος, 6που στρατοπέ&υ* ή ala.
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cohortes: IT Aurelia nova milliaria equitata civium Romanorum, II 
Flavia Bessorum, II Bracaraugustanorum, II Flavia Brittonum e- 
quitata (Sexaginta Prista), I Chalcidenorum, II ChaJcidenorum sa- 
gittariorum, I Cilicum milliaria sagittariorum (castellum Cilicum — 
νότια ά -ό  τό Tropaeum Traiani), I Cisinadensium, I Claudia equi
tata, III collecta (civium Romanorum) (municipium Montanen- 
sium), Ϊ Flavia Commagenorum. IV Cypria civium Romanorum, 
gemina Dacorum Gordiana milliaria, I Yespasiana Dardanorum. II 
Gallorum, IV Gallo rum equita. VII Gallorum. I Germanorum ci
vium Romanorum (Capidava), I Hispanorum veterana, I Lepi- 
diana equitata, II Lucensium (Abrittus). I Lusitanorum Cyrenai- 
ca (πιθανώς στό castellum Cius), II Mattiacorum (σημ. Bfirbo?i). 
I Flavia Numidarum. p(r)ima Sens(ium), I Claudia Sugambrorum 
veterana equitata (στην περιοχή τοΰ Durostorum), I Thracum Sy- 
riaca (Ισως στήν Candiana), Tyriorum, I Ubiorum. 

numeri: c(ivium) R(omanorum) (municipium Montanensium), c(onta- 
riorum) P(annoniorum) (municipium Montanensium), sagitta
riorum, scutariorum (Pliska), singul(arium) (Razgrad), Surorum. 
Τέλος, στό μόνιμο στρατό της Κάτω Μ οισίας άνήκ* καί ή classis Fla

via Moesica1, ή όποία είχε στόν έλεγχό της την περιοχή τοΰ Κάτω Δούναβη 
καί έςασφάλιζε τη μεταφορά στρατευμάτων καί έ ροδίων στά στρατόπεδα τοΰ 
limes. Ό  στόλος αύτός διέθετε πολυάριθμα πλοία , πού ήταν σκορπισμένα 
σέ διάφορους σταθμούς (sla tiones) τής όχθης τοΰ Δούναβη, όπως στή Sexa
ginta Prista, στό Noviodunum, στό σημερινό Bfirbo^i, στην Transmari- 
sca, στό Altinum (Oltina) καί στή Flaviana (κοντά στή Raiova)·.

Δυστυχώς είναι άδύνατο να έκτιμηθεΐ ή άριθμητική δημογραφική σπου- 
δαιότητα τής ρωμαϊκής στρατιωτικής παρουσία; στήν Κάτω Μοισία*. Κι 
αυτό, γιατί: 1 ) ή δύναμη των λεγεώνων δέν ήταν π άντα  ή  Ιδια άλλά έποί
κιλλε άπό έποχή σέ έποχή· 2 )  τμήματα (άγνώστου άριθμοΰ άνδρών) των 1 2 3

1. Σχετικά μέ αΰτή βλ. R. Vutpe, Histoire ancienne de la  Dobroudja, B ucarnt 
1938, 126, 139, 163-16%, 265-266. G. Webtter, The Roman Imperial Army, London 
1969, 161-163. C. G. Starr, Roman Imperial Xavy 31 B. C.—A. D. 324, Cambridge 
I960*, passim. D. Kinast, Untersuchungen zu den Kriegsflotlen der rOmischen Kai- 
seneit, Bonn 1960, passim. E. Conduraehi, Classis F lavia Moesica au I*  s itd e  de 
n .i., Aetes du IX* CIEFR, 83-88

2. Βλ. R. Vtdpe, 8 π., 164. E. Conduraehi, δ.π., 8T.
3. Ό  H. van de Weerd, δ.π., 323, υπολογίζει δτ·. 6 στρατός τής έπαρχίας αύτής 

έφτανε, άπό τήν έποχή τοΰ ΔομιτιανοΟ, τούς είκοσι χιλιάδες άντρες. Ό  A. Arietteu, 8.π., 
119, υπολογίζει σέ έννιά χιλιάδες τούς άντρες τοΰ έπικουρικοδ στρατού (auxilia).
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ααϊκών λεγεώνο>ν ήταν άττοσττχσμένα καί σέ άλλες ρωμαϊκές επαρχίες1, 
δεν είναι γνωστός δ ακριβής αριθμός των έπικουρικών στρατιωτικών μο- 

ίων (auxilia), πού άνήκαν στ?] μόνιμη φρουρά τής Κάτω Μοισίας2· 4) 
ι άγνωστος ό άριθμός των Ελλήνων άπό τ?) Μακεδονία καί των έξελλη- 

μένων κατοίκων άπό την ’Ανατολή, πού ύπηρετούσαν στό ρωμαϊκό στρα- 
της Κάτω Μοισίας3 καί πού δ έκρωμαϊσμός τους, τουλάχιστον σέ μεγάλη 

τάση, δέν πρέπει να θεωρηθεί βέβαιος* 5) είναι άγνωστος δ άριθμός των 
όμαχων πού προτιμούσαν ώς τόπο εγκατάστασης τήν Κάτω Μοισία, κα- 
ς κι αυτών πού είχαν παντρευτεί Θράκισσες. Ωστόσο, μπορεί κανείς νά 
πληφτεϊ τό άριθμητικό μέγεθος του ρωμαϊκού στρατού άπό τα πολυάρι- 
α στρατόπεδα καί κάστρα της Κάτω Μοισίας4, στα όποια στρατοπέδευε 
ίλογος άριθμός φρουρών καί πού άποτελοΰσαν έτσι έστίες έκρωμαϊσμοΰ. 
νεξάρτητα όμως άπό τόν άριθμό του, δ ρωμαϊκός στρατός συνέβαλε ίδι- 
ερα στην πρόοδο τού έκρωμαϊσμού άπό την έποχή τού Άδριανοΰ. Γιατί 

τε καθιερώθηκε ή στρατολογία τών λεγεωνάριων άπό ντόπιους3, οί ό- 
ΐοι, στή διάρκεια της θητείας τους, συνήθως έκρωμαιζονταν ή τουλάχιστον 

Λατινίζονταν.
Τέλος, άξιοσημείωτη είναι ή αύξηση πού σημείωσε δ ρωμαϊκός καί έκ- 

μαϊσμένος πληθυσμός της Θράκης τό 271 μ.Χ., δταν δ τότε αύτοκράτο- 
Αύρηλιανός άπέσυρε άπό τη Δακία δλους τούς Ρωμαίους στρατιώτες 

ί ύπαλλήλους μέ τις οίκογένειές τους καί τούς έγκατέστησε στην Κάτω 
οισία καί στην περιοχή της Σαρδικής. Ή  άριθμητική σπουδαιότητα τού 1 2 3 4 5

1. Πρβ. Β. Gerov, δ.π., 41.
2. Είναι πολύ πιθανό δτι 6 άριθμός τους δέν ήταν πάντα 6 Ιδιος. ΣτΙς παραμονές 

άντως τών δακικών πολέμων τον έπικουρικό στρατό τόν άποτελοΰσαν, δπως δείχνουν 
J0 στρατιωτικά διπλώματα του Τραϊανού, έξι alae καί δεκατρείς cohortes, βλ. Β. Vul- 
e, δ.π., 161. Πρβ. δμως καί A. Aricescu, δ.π., 119, ό όποιος.δέχεται δτι στήν Κάτω 
Ιοισία στρατοπέδευαν μόνιμα πέντε alae καί έντεκα ή δώδεκα cohortes ( =  έννιά χι- 
ιάδες άντρες).

3. Σύμφωνα μέ τις στατιστικές τού Η . van de IV eerd, δ.π., 306, αύτοί άποτελού- 
αν τό 50% περίπου τών στρατιωτών. Για τήν έθνική σύνθεση τού στρατού της Κάτω 
Ιοισίας βλ. καί £. Μ. Staerman, EtniCeskij i socialnij sostav rimskogo vojska na 
)unao, VDI 1946, 3, 256-266. B. Gerov, δ.π., 53, ό όποιος δέχεται δτι τό 134/5 μ.Χ. 
.1 πιό πολλοί άντρες τών >ε^εώνων ήταν 'Έλληνες.

4. Περισσότερα άπό 45 έχουν έντοπιστεΐ άπό τήν τοπογραφική έρευνα μόνο στήν 
εεριοχή τής Μ. Σκυθίας, βλ. R. Vulpe, δ.π., 161.

5. Βλ. Η . van de Weerd, δ.π., 307. Β . Gerov, δ.π., 42, 53-54. Κατά τόν Gerov, 
) στρατολογία άγροτικου θρακικού πληθυσμού στις λεγεώνες άρχισε στό δεύτερο μισό 
:ού 2ου μ.Χ. αΙώνα, καί στόν 3ο αίώνα, δπως δείχνουν οί έπιγραφές* οί άντρες τών λεγεώ
νων προέρχονταν κυρίως άπό τόν πληθυσμό αυτό.
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δημογραφικοΰ αύτοΰ φαινομένου σχετίζεται μέ τό πρόβλημα της Εκκένωσης 
(Evacuation) της Δακίας, γιά  τήν όποία υπάρχουν δυό διαφορετικές φίλο* 
λογικές παραδόσεις: ή μιά μιλά γιά  όλική έκκένωση καί ή άλλη γιά  μερική. 
Οί δυό αυτές παραδόσεις προβλημάτισαν άπό παλιά dbcόμη τούς Ερευνητές, 
οΐ όποιοι ανέπτυξαν δυό ανάλογες θεωρίες1. *0  V I. Iliescu  όμως, μετά άπό 
μια διεισδυτική ανάλυση των πηγώ ν, απέδειξε 6τι ή φιλολογική παράδοση, 
πού άναφέρει όλική έκκένωση της Δακίας, είναι Εσφαλμένη1. Έ τσ ι, πρέπει 
να αποκλειστεί ή άποψη ότι τούς Ρωμαίους στρατιώτες καί υπαλλήλους, πού 
Εγκατέλειψαν τη Δακία καί Εγκαταστάθηκαν στή Θράκη, τούς άκολούθησε 
όλος ό ντόπιος πληθυσμός. ’Ωστόσο, δέν είναι άπίθανο νά Εφυγε μαζί τους 
ή δακική τουλάχιστον άριστοκρατία*, ή όποία, στό διάστημα των 160 π ε
ρίπου χρόνων άπό τή ρωμαϊκή κατάκτηση, θά είχε Εκρ ω μαΐστεΐ.

}·.

, ;κ···'

·; Λ .·.··..··' '

* ί . ' · · .·

Λ - : · ’  * 7 '

.'· V·.···' .y - · :

π  ϊ  W , L.·

■ ·1 · ; '  r · " i  : · ··

• ■·...· 1 2 3

1. Βλ. Λ . ΚκςαμόηονλΙον, ΤΙ είναι οί Κουταόβλαχοι, Άθί^ναι 1989, 80 χέ., {mu 
χαΐ ή προηγούμενη βιβλιογραφία. Επίσης βλ. Ρ . H o ro v itz , Le problfcme de l’evacua- 
tion de la Dacia Transdanubienne, A H  169(1932)82*90. E. Condurachi. Tiberio 
Plauxio Eliano a il transferimento dai 100.000 Transdanubiani nella Mesia, E pi- 
graphiea 19(1957)49-65' τοϋ Ιδιου, Tib. Plautius Aelianus $i strtm utarea trans- 
danubienilor In Moesia, SCIV  9(1958), 1, 119-130. Λ. Bodor, Emperor Auretian 
and the Abandonement of Dacia, D aeorom ania  1(1973)28-40. A . Vulpe, Consi
derations historiques autour de i’evacuation de la D ade par Aurtlien, Daeoroma
nia  1(1973)41-51.

2. Βλ. VI. Iliescu, Pirfisirea D adei In lumina iivoarelor literare, SC IV  22(1971), 
8, 425-442.

3. *H άποψη αύτή Θεωρείται πιθανή χι άπό τόν Λ . Κβραμάποιιλίο, 6.π., 82.
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Α' ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΠ ΙΚ ΡΑ ΤΗ ΣΗ  ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
ΣΤΗ  ΘΡΑΚΗ

Σπουδαίος παράγοντας καί ταυτόχρονα βασική μορφή εκδήλωσης του 
ελληνισμού υπήρξε ή διάδοση κα'ι έπικράτηση των ελληνικών θεσμών στή 
»άκη. ΟΙ έλληνικοί θεσμοί, εκτός άπό το ότι διευκόλυναν σημαντικά τον 
ελληνισμό του θρακικου πληθυσμού τών άστικών ιδίως κέντρων, αύξησαν 
νικά τήν αφομοιωτική ισχύ του ελληνισμού καί του έδωσαν μεγάλη αντοχή 
X δυναμικότατα, ώστε νά άντισταθεί μέ πλήρη επιτυχία στον έκρωμαϊσμό.

Δυστυχώς οί μαρτυρίες γιά τήν υιοθέτηση τών ελληνικών θεσμών άπό 
[ύς Θράκες είναι λιγοστές. 'Ωστόσο, ύπάρχουν άποδείξεις γιά  τήν υίοθέτη-
I) καί έπικράτηση τών ελληνικών θεσμών στά καινούργια άστικά κέντρα 
>ύ είχαν ιδρύσει οί Ρωμαίοι αύτοκράτορες κι άπό τά οποία τά περισσό- 
:ρα ήταν παλιά φυλετικά κέντρα τών Θρακών. Ε π ίσ ης, ύπάρχουν ισχυρές 
εοδείξεις οτι οί ελληνικές άποικίες, παρά τήν άπορρόφηση θρακικου πλη- 
>σμου καί τή ρωμαϊκή κυριαρχία, διατήρησαν τούς ελληνικούς θεσμούς ώς 

|:> τέλος τής ρωμαϊκής άρχαιότητας. Γενικά άπό τό έπιγραφικό κυρίως ύ- 
(,κό, πού διαθέτουμε, είναι γνωστοί 56 συνολικά ελληνικοί θεσμοί άπό 84 
εσείς τής Θράκης.

Πολιτικοί θεσμοί. ’Από τούς έλληνικούς θεσμούς, πού μαρτυροΰνται στις 
:ιγραφές τής Θράκης, οί 40 είναι πολιτικοί. ’Από αύτούς μεγαλύτερη διά- 
>ση είχαν, όπως τουλάχιστον φαίνεται άπό τό πλήθος τών έπιγραφικών 
ιρτυριών, οί θεσμοί τής βουλής καί του δήμου (έκκλησίας του δήμου), 

[νεία τών δυό θεσμών μαζί γίνεται σέ έπιγραφές τής Θάσου1 2, τών Ά βδή- 
ων*, τής Απολλωνίας στή Θρακική Χερσόνησο3, τής. Περίνθου4, τής Ση- 
:ου5 6, τής Διονυσόπολης·, τής Καλλάτιδος7 καί τής Νικόπολης του "Ιστρου8.

1. Τ has os II, 12, άρ. 166-167. 55, άρ. 176. 66, άρ. 179. 82, άρ. 186. 93, άρ. 192,
2. D-H, 110b4.
3. D-H, llld* .
4. D-H, 381, άρ. 72*». 382, άρ. 72·. 384, άρ. 72|. 388, άρ. 74·. 391, άρ. 74ΐ.
5. D-II, 451, άρ. 11107.
6. IGR, I, 663.
7. IGR, I, 655-656.
8. IGR, I, 571, 575-576, 579-582, 591.
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Μνεία μόνο του θεσμού της βουλής γίνεται σέ έπιγραφές της Θάσου1, 
της Μαρώνειας*, της Ά γχιάλου», της ’Απολλωνίας4 καί Μεσημβρίας Πον
τικής», τής ’Οδησσού», τής Διονυσόπολης7, τής Τόμιδος·, τής Σαρδικη^, κα
θώς καί σέ έπιγραφές άπό τήν άνώνυμη άρχαία πόλη στδ σημερινό Sandaski1* 
καί τό σημερινό χωριό L argitio  (περιοχή S an dask i) **. Ε π ίσ η ς έχουμε πολ
λές μαρτυρίες για  βουλευτές σέ έπιγραφές, πού προέρχονται άπό 26 θέσεις 
τής Θράκης. ΟΙ περισσότερες άπό τίς έπιγραφές αυτές βρέθηκαν στίς κοιλά
δες των ποταμών Στρυμόνα καί Έ βρου καί άναλυτικότερα: στήν περιοχή 
Σαρδικής (σημ. χωριά G jue§evou καί Ivan ja n e-B a n k ja )1*, στήν Παυταλία14 
καί τήν περιοχή της (κώμη Κ αρίστορον)1*, σέ άνώνυμη άρχαία πόλη κοντά 
στδ σημερινό San dask i1*, στή Νικόπολη του Νέστου11, στήν περιοχή τής Φι- 
λιππούπολης (Α σκληπιείο τοϋ B atk u n 1* καί C illao )1*, στήν περιοχή τής A u
gu sta  T raiana (σημ. KrAn*·, MaJka Vereja*1, Cokova** καί S liven)*· καί 
στήν περιοχή τής ’Λδριανούπολης (σημ. Nadeiden** καί Pravdino)*·. Οί 
υπόλοιπες έγγραφ ός βρέθηκαν στίς παραλιακές άποιχίες της Περίνθου**, Ά γ -

1. Thasos I, 371, ip. 141.
2. D-H, 444, i p .  110**.
3. IGB, I*. 369-369 bis, 370.
4. IGB, I*, 388 bis, 390, 392-393, 396.
5. IGB, I*. 307 bis, 308, 308 quater-308 quinquies, 808 novim, 313, 814.
6. IGB, I*. 37-37 bis, 41-43, 61, 63 bis, 64 bis, 66, 70-70 bis. 280 bis, 251.
7. IGB, I*. 13 ter., 15 ter., 16.
8. IGB, I, 608.
9. IGB, IV, 1907, 1909, 1914.

10. IGB, IV, 2263.
11. IGB, IV, 2265.
12. IGB, IV, 2239.
13. IGB, IV, 2010.
14. IGB, IV, 2052.
15. IGB. IV, 2181.
16. IGB, IV, 2267.
17. IGB, IV, 2342.
18. IGB, m lf 1123, 1133, 1143, 1150.
19. IGB. I l l , ,  1517.
20. IGB, ΠΙ,, 1754.
21. IGB, ΠΙ1( 1655.
22. IGB, ΙΠ ,, 1772.
23. IGB, III„  1766.
24. IGB, III,, 1807,
25. IGB, Π Ι„ 1844.
26. D-H, 389, ip . 74*.
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>,ου*, Μεσημβρίας*. ’Οδησσού3, Διονυσόπολης* καί Τόμιδος5, καθώς καί σέ 
rrz θέσεις της μεσογειακής Κάτω Μοισίας: στο ’Ασκληπιείο της Glava 
iega4, στη Νικόπολη τοϋ "Ιστρου7 καί την περιοχή -της (σημ. Lesice- 

(®, στη Melta* καί στην περιοχή άνάμεσα στη Νικόττολη καί Μαρκιανού- 
ιλη (σημ. TSrgoviste)10.

Ό  δήμος πάλι μνημονεύεται σέ επιγραφές των έλληνικών άποικιών Θά- 
ιυ11, Μαρώνειας1 11*, Περίνθου13, Σηστοϋ1*, ’Απολλωνίας15 καί Μεσημβρίας Πον- 
^κής14, ’Οδησσού17, Διονυσόπολης15 καί Τόμιδος1*. Ε π ίσ ης άναφέρεται σέ 
ηγραφές πού βρέθηκαν στη θρακική ένδοχώρα: στους Φιλίππους30 καί την 

|εριοχή τους (σημ. Δοξάτο)31, στη Σαρδική33 καί τό σημερινό L argitio  
:εριοχή Sandaski)33.

’Εκτός άπό τούς δυό προηγούμενους θεσμούς, υπάρχουν άρκετές μαρ- 
ιρίες σχετικά μέ τούς πολιτικούς θεσμούς των γερουσιαστών, άγορανόμων, 
ιαμματέων, έπιμελητών, πρέσβεων καί προξένων. ΓερονσιασταΙ (ή γε-  
ινσία) μνημονεύονται σέ έπιγραφές τής Αίνου34, της Μεσημβρίας τής Πον-

1. IGB, I®, 376.
2. IGB, I3, 317 bis.
3. IGB, I*. 63 bis, 70 bis.
4. IGB, I3, 15 bis - 15 ter., 24 bis.
5. IGR, I, 631.
6. IGB, II, 511, 520.
7. IGB, II, 678, 681.
8. IGB, II, 701.
9. IGB, II, 598.
10. IGB, II, 768.
11. Thasos II, 11, άρ. 165. 36, άρ. 173. 69, άρ. 180. 73, άρ. 183. 124, άρ. 234-235. 

|125, άρ. 237. 126, άρ. 238.
12. D-H, 445, άρ. 110»7. HO»3. 110*“ . 110»“ .
13. D-H, 378, άρ. 63. 384, άρ. 72·-».
14. D-H, 455, άρ. 111»*. 457, άρ. 111“ *.
15. IGB, I*, 388-388 bis, 389, 395-395 ter. Βλ. IGB, I2, 391, δττου -άναφέρεται μέ 

:δν δρο έκκλησία.
[ 16. IGB, I*, 308 bis - 308 sexies, 308 novies, 308 duodecies, 313, 315, 320-321,
1341, 344.

17. IGB, I*. 35, 38-38 bis, 42-43 bis, 65, 69.
18. IGB, I*. 13-13 ter. IGR, I, 662.
19. IGR, I, 605-606, 608.
20. Δ-Μαχεδονία, 927.
21. Μ-Χώραι, 48, άρ. 23.
22. IGB, IV, 1907, 1909, 1914.
23. IGB, TV, 2265.
24. T-TEA, II, 3, άρ. 1.

I
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τικής1 11, τής Σαρδικής* καί τής περιοχής της (σημ. Ivanjane-Bankja)*, του 
σημερινού B atkun4 (περιοχή Φ ιλιππούπολης), της A ugu sta Traiana4 καί 
τοΰ σημερινού M arin C anev· (περιοχή Νικόπολης Ί σ τρ ου ). Άγοοατόμοι άνα- 
©έρονται σέ έπιγραψές άπό τή Θάσο7, τή Μαρώνεια4, τό Πάνιον*, τή Με
σημβρία τήν Ποντική1· , τή Διονυσόπολη1* καί την Τ όμιν1*. ’Επίσης ό β ιο ς  
θεσμός μαρτυρεΐται σέ έπιγρκοές άπό έξι θέσεις της θρακιχής ένδοχώρας: 
άπό τό σημερινό Δοξάτο1* (περιοχή Φ ιλίππω ν), τήν Σΐριν**, τήν Παυταλία*4, 
τή Φιλιππούπολη14 καί τήν περιοχή της (σημ. J ambol)” , καθώς κι άπό τη 
Νικόπολη τοΰ ‘ΊστρουΜ. Γραμματείς μνημονεύονται σέ έπιγραφές της Θάσου**, 
της Περίνθου*·, της Μεσημβρίας της Ποντικής*1, της Όδησσοϋ**, της Φιλιπ- 
πούπολης** καί τής A u gu sta  Traiana*4. Μ νεία ίτΐίμελητών γίνεται σέ έπι
γραφές των παραλιακών άποικιών Άγχιάλου** καί Τ ύμβος*·, καθώς καί έπτά 
οικισμών της θρακικής ένόοχώρας: τής Σίριος*7, τής Παυταλίας*·, της κώμης

180

1. ΙΟΒ, I», 348.
2. IGB, IV, 1906, 1916.
3. IGB, IV, 2010.
4. IGB, n i lt 1478.
5. IGB, IUt , 1592.
6. IGB, II, 692.
7. Thasos I, 371, dp. 141. 405, dp. 153. 421, dp. 164. Thasos U, 10. dp. 194.
8. D-H, 444, dp. 1106*.
9. D-H, 407, dp. 82
10. D-H, 461, dp. 111·. IGB, P ,  317.
11. IGB, P , 15 ter.
12. IGB, I, 639-640.
18. A-Masadosla, 1084.
14. Κ-ΙΣ. dp. 18.
15. IGB, IV, 2104.
16. IGB, m i( 887 bis.
17. IGB, Π Ι„ 1783.
18. IGR, I, 585.
19. Thasos I, 371, dp. 141. Thasos II, 12, dp. 167.
20. D-H, 385, dp. 72»
21. IGB, P , 323-324.
22. IGB, P , 36.
23. IGB, IIIt , 1021.
24. IGB, HI,, 1616.
25. IGB, P , 370.
26. IGR, I, 621-622.
27. Κ-ΙΣ, dp. 15-16.
28. IGB, IV, 2057, 2074, 2078.
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►ρτηλα1, τής Σαρδικής2, της Augusta Traiana3, της Πίζου4 καί της Νι- 
|>πολης του "Ιστρου8. Για πρέσβεις έχουμε έπιγραφικές μαρτυρίες άπό τη 

1 κι άπό τις παραλιακές άποικίες "Αβδηρα7 Μεσημβρία Ποντική8, *0- 
|σσό·, Διονυσόπολη10 καί Τόμιν11. Τέλος, μνεία προξένων (ή προξενιάς) 

ίνεται σέ έπιγραφές τής Θάσου12, τής Μεσημβρίας τής Ποντικής13, τής *0- 
|σσου14 καί της Διονυσδπολης16.

Λιγότερες είναι οί μαρτυρίες για τούς άλλους έλληνικούς πολιτικούς θε- 
[μούς. "Ετσι, 6 θεσμός των ταμιών είναι γνωστός άπό έπιγραφές τεσσάρων 

>νο πόλεων: τής Καλλίπολης1®, τής Μεσημβρίας τής Ποντικής17, τής Φι- 
ιππούπολης18 καί τής Σαρδικής18. Το ίδιο καί δ θεσμός των έκδίκων άνα- 
>έρετχι σέ έπιγραφές τεσσάρων μόνο θέσεων τής Θράκης: τής Φιλιππούπο- 
)ς20, του mansio Cillae21, τής σημερινής Patalenica22 καί τής Παυτα- 

>ίας23. ’Από τίς έπιγραφές τεσσάρων έπίσης θέσεων είναι χω σ τός στη Θρά- 
ιη δ θεσμός των άγωνοθετων: άπο την Πέρινθο24, τό σημερινό Tsorlu25 
[περιοχή Περίνθου), την ’Οδησσό2® καί τη Φιλιππούπολη27.

5.
6.
7.
8. 
9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20. 

21. 

22.

23.
24.
25.
26. 
27.

IGB, IV, 2233.
IGB, IV, 1903-1904, 1914, 1926.
IGB, ΙΙΙ2, 1555, 1562.
IGB, III*, 1690.
IGR, I, 580, 582-583.
Thasos II, 12, άρ. 167. 55, άρ. 176.
D-H,' 442-443, άρ. 11004.
IGB, I2, 314.
IGB, I2, 40.
IGB, I2, 13.
IGR, I, 622.
Thasos //, 12, άρ. 166.
IGB, I2, 307-307 bis, 308 novies-308 septies, 309-309 ter., 312. 
IGB, I2, 37 bis, 38 bis, 41-43.
IGB, I2, 13 bis.
D-H, 429, άρ. 1003.
IGB, I2, 307.
IGB, III*, 885, 1038.
IGB, IV, 1906.
IGB, III,, 885.
IGB, III„  1517.
IGB, III,, 1303.
IGB, IV, 2056.
D-H, 391, άρ. 740.
D-H, 377, άρ. 62fl.
IGB, I2, 63 bis, 295.
IGB, III*, 889-890, 894.



Ε π ίσ η ς, σέ τρεις μόνο θέσεις συνχντοΰντχι οΐ θεσμοί τω ν πολιταρχών, 
έπιστατών, συνέδρων, νομοφυλάκων, Ιατρών (δημόσιω ν) καί κηρύκων. Συγκε
κριμένα οΐ πολιτάοχαι άναφέρονται σέ έπιγραφές της Α μφ ίπολης1, της άνώ- 
νυμης άρ/χίας πόλης στό σημερινό Sandaski* χα ί της Φιλιππούπολης*. 01 
ίπιστάται μνημονεύονται σέ έπιγραφές της Θάσου4, της ’Αμφίπολης* καί 
της Φιλιππούπολης*. 01 σύνεδροι είναι γνω στοί άπό έπιγραφές τής Π ερίν- 
θου7, της ’Απολλωνίας της Ποντικής· καί τής Ό δησσοΰ·. 01  νομοφύλα
κες συναντοϋνται σέ έπιγραφές της Θάσου1·, των ’Αβδήρων11 καί τής Με
σημβρίας τής Π οντικής1*. Οί έπιγραφές μάλιστα τω ν 'Αβδήρων δίνουν πο
λύτιμες πληροφορίες για  τό περιεχόμενο του θεσμού αύτοΰ καί τή δικαιοδο
σία τους (χάραξη των ψηφισμάτων χαί τοποθέτησή τους, άποστολή άνηγρά- 
φων στους ένδιαφερόμενους καί έκλογη πρέσβεω ν). 01  Ιατροί μνημονεύονται 
σέ έπιγραφές τής ’Αμφίπολης1* καί τής περιοχής τής Φ ιλιππούπολης (σημ. 
Batkun14 καί Trud1*). Και οί κήρνκες είναι γνω στοί άπό έπιγραφές των 
’Αβδήρων1·, τής Μεσημβρίας τής Ποντικής17 καί τής Ό δησσοΰ1·.

'Ακόμη πιό λιγοστές είναι οί μαρτυρίες σχετικά μέ άλλους πολιτικούς 
θεσμούς. Έ τσ ι, ό θεσμός του ίπποίάτοου άναφέρεται μόνο σέ έπιγραφές τής 
Augusta Traiana1· καί της Νικόπολης τοϋ ·Ίστρου*·, κι ό θεσμός του σνν- 
δίκον σέ έπιγραφές της Σαρδιχής11 και τής περιοχής της (σημ. Rasnik)”.
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1. Κ-ΙΣ, ip . 615.
2. IGB. IV, 2263.
3. IGB, ΙΠ„ 913.
4. Thasot / ,  235, ip . 25.
5. Κ-ΙΣ, ip. 598-599, 601-602.
6. IGB, ΙΠχ, 891.
7. D-H, 378. ip . 63.
8. IGB, I*. 388 bis.
9. IGB, I*. 39.

10. Βλ. Ch. Aoetou - Ch. Picard, BCH  37(1913)187.
11. D-H, 442-443, ip. 1103*. BCH  37(1913)123-127. Sj/U.» I, 808.
12. IGB, I*. 3143.
13. Κ-ΙΣ, ip. 619.
14. IGB, III,, 1204.
15. IGB, III„  1467.
16. D-H, 442-443, ip. 1108·.
17. IGB. I*, 308 bis-308 ter., 313.
18. IGB, I·, 44.
19. IGB, ΠΙ» 1583.
20. IGB, II, 687.
21. IGB, TV, 1906.
22. IGB, IV, 2122.
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ό ίδιο καί 6 θεσμός των πρύτανεων είναι χω σ τό ς  μόνο άπό επιγραφές τής 
άσου1 καί τής Όδησσοΰ2. Ά λλοι 19 πάλι θεσμοί μαρτυροϋνται ό καθέ

τους σέ μιά μόνο πόλη της Θράκης. Πρόκειται για τό θεσμό των γνναικο- 
ίμων, πού είναι χω σ τός άπό τ /j Θάσο5 καί για τούς θεσμούς του άρχιτέ- 
ονος, τών Ικλογιστών, των έναδέων καί Ικαδέων, χω στούς άπό έπιγραφές 

ής Μεσημβρίας τής Ποντικής4. Ε πίσης είναι οί θεσμοί τών παρέδρων, τών 
παστών, των έπιμηνιευόντων καί του άρχιάτρου, πού είναι γνωστοί άπό έπι- 

ραφές της ’Οδησσού*, καί οι θεσμοί του σιτάρχου καί τοϋ λογιατον, πού 
ναφέρονται σέ έπιγραφές τής Σαρδικής*. Τέλος, έχουμε τό θεσμό τοϋ άστυ- 
όμον στη Φιλιππούπολη7, τοϋ έπικτηνείτον στό m ansio Cillae*, του κρι
ού καί δροθέτου σέ επιγραφή του σημερινού Jagodovo* (περιοχή Φιλιπ- 
ούπολης), των δρψανιστών στη Σηλυμβρία10, τον έπ'ι τών χρημάτων στα 

Αβδηρα11, του μνήμονος στη Γάζωρο12, των έπιμελητών τοϋ έμπορίον στην 
Αμφίπολη1* καί του άργυροταμίου τής πόλεως στην "Αρζο14.

Ά πό  τούς διάφορους άλλους έλληνικούς θεσμούς πολύ εύρεία διάδοση στη 
9 ράκη φαίνεται 3τι είχε ό θεσμός της έφηβείας. "Εχουμε έπιγραφικές μάρτυ
ρες γιά έφήβους (ή έφηβεύσαντες) άπό τή Θάσο15, τούς Φιλίππους1·, τήν 
Οδησσό17, τ/) Διονυσόπολη18, τήν Τόμιν1· καί τό σημερινό L argitio  (περιοχή 
andaski)·®. Επίσης, άπό τις έπιγραφές είναι γνωστοί γυμνασίαρχοι στις πα

1. Thaeos II, 12, άρ. 167.
2. IGB, I2, 36.
3. Thaeot I, 371, άρ. 141. 408, άρ. 154.
4. IGB, I2, 308 sept.-308 oct., 314 β, 328.
5. IGB, I2, 36, 37 bis, 38, 43-43 bis, 150, 391.
6. IGB, IV, 1906, 1953.
7. IGB, IIIt , 1023.
8. IGB, l i l t ,  1519.
9. IGB, i r iu 1401.

10. BCII 36(1912)549.
11. BCII 37(1913)127.
12. Βλ. Cl. Vatin, BCII 86(1962)57-63.
13. Έργον, 1970, 42.
14. IGB, III,, 1707.
15. Thaaot II, 12, άρ. 166. 133, άρ. 254.
16. M-X&oat, άρ. 9 O  L. Robert, RPh 13(1939)147-150],
17. IGB, I2, 47-47 bis, 50-51 bis.
18. IGB, I2, 14.
19. IGR, I, 641.
20. IGB, IV, 2265.
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ραλιακές άποικίες Ά μφ ίπολη1 11, ’Απολλωνία στή Θρακική Χερσόνησο*, Σηστό*, 
Μεσημβρία*, ’Απολλωνία Ποντική*, καθώς καί σέ δυό οικισμούς της ένδο- 
χώρας (Σϊριν* καί κώμη Σπινοπαρα»). ’Ακόμη, σέ έπιγραφές της Θάσου* 
της Σηστοΰ·, της ’Οδησσού1· καί τής Φ ιλιππούπολης" μαρτυροΰνται άλλοι 
άρχοντες του γυμνασίου, οΐ έφήβαρχοι. Τέλος, σέ έπιγραφή τής Διονυσδπο- 
λης1* άναφέρεται ένας άνχεψηβαρχών καί σέ £>Αη τής Φιλιππούπολης»* ένας 
ξυστάρχης.

Στρατιωτικοί θεσμοί. "Ως τώρα είναι γνω στοί στή Θράκη Ιξ ι μόνο στρα
τιωτικοί θεσμοί: τοϋ στρατηγού, τού ναυάρχου, των πολέμαρχων, των ταξιάρ
χων, των φυλάκων καί τού παραφύλακος τού Α ίμου. ’Αρκετές μαρτυρίες έ 
χουμε για τό θεσμό τού στρατηγόν, πού συναντιέται σέ έπιγραφές τής Ση- 
λυβρίας'*, τού σημερινού T sorlu (περιοχή Περίνθου)'*, τής Τιρίζιδος*·, τής 
’Απολλωνίας”  καί Μεσημβρίας Π οντικής'·, τού σημερινού Burgas*·, τής ’Ο
δησσού*·, τής Καλλάτιδος*', τού ’Ασκληπιείου τού Batkun** καί τής Τοπεί
ρου (σημ. Παράδεισος)**. ’Αντίθετα οί θεσμοί των ταξιάρχων καί φυλάκων 
άναφέρονται μόνο σέ έπιγραφές τής Μ εσημβρίας τής Ποντικής**, ό θεσμός 
τού ναυάρχου σέ έπιγραφή τής ’Απολλωνίας τής Ποντικής**, των τιολέμαρ-

1. Κ-ΙΣ. ip. 618.
2. D-H, 459, ip. 111**.
8. D-H, 451 xi., ip. 111·».
4. IGB, I*. 322-322 bis.
5. IGB, I*. 390.
6. Κ-ΙΣ, ip. 15.
7. IGB, IV, 2193.
8. Thasoa II, 136, ip . 261.
9. D-H, 451 x4., ip . 111·».

10. IGB, I*. 47-47 bis.
11. IGB, Π Ι,, 1040.
12. IGB, I*. 14.
13. IGB, ΠΙι, 893.
14. BCH  36(1912)549.
15. D-H, 377, ip . 62».
16. IGB, P , 12.
17. IGB, I*. 388, 402.
18. IGB, I*. 324.
19. IGB, I*. 378.
20. IGB, I*, 43.
21. IGB, I, 656.
22. IGB, III,, 1116.
23. Βλ. Δ. ΛαζαρΙόη, Κατάλογος στρατηγών Θράκης, A S  1958/54, 285 χέ.
24. IGB, Ι«, 324-325.
25. IGB, I*, 388 bis.



185

ων σέ έπιγοαφή τής Θάσου1 καί του παραφνλακος του Α ίμου  σέ έπιγραφή 
ης σημερινής R&zdavica (περιοχή Παυταλίας)2.

Θρησκευτικοί θεσμοί. Εύρεία διάδοση είχαν στη Θράκη οί θρησκευτικοί 
εσμοί, άπό τούς όποιους είναι γνωστοί ώς τώρα δεκαεπτά. *Αν κρίνει κανείς 
ίπό τό πλήθος των έπιγραφικών μαρτυριών, ιδιαίτερα μεγάλη διάδοση είχαν 
t θεσμοί του άρχιερέως καί του ίερέως. Συγκεκριμένα ό θεσμός του άρχιε- 

?έως συναντιέται σέ τέσσερις παραλιακές άποικίες τής Θράκης: στην Ά πολ- 
ωνία3, την Όδησσό4, τη Διονυσόπολη6 καί τήν Τόμιν8. Περισσότερο γνω- 
τός βμως είναι ό θεσμός άπό επιγραφές τής θρακικής ένδοχώρας: τής Σ ί- 

|ριος7, τής άνώνυμης άρχαίας πόλης στό σημερινό Sandaski8, τής Παυτα- 
ίας® καί τής περιοχής της (Καρίστορον10 καί σημ. Gjuesevo)11, τής Σαρ- 
tκής12, τής περιοχής τής Φιλιππούπολης (Cillae13, σημ. Hisar(ja)14, σημ. 
unacite)16, τής Augusta Traiana18, τής Νικόπολης του *Ίστρου17 καί τής 
εριοχής της (σημ. Paskalevec18 καί Sejaci1®) καί τής σημερινής Mezdra20 

(περιοχή ποταμού Οίσκου). Τέλος, σέ έπιγραφές τής Νικόπολης του "Ιστρου21, 
τής Φιλΐ7τπούπολης22 καί τής Σαρδικής23 άναφέρονται καί γυναίκες μέ τό θρη
σκευτικό άξίωμα τής άρχιέρειας.

1. Thasos, I, 371, άρ. 141.
2. IGB, IV, 2147.
3. IGB, I2, 396.
4. 1GB] I2, 51, 58-60, 70-70 bis, 71,144 bis.
5. IGB, I2, 16, 19.
6. IGR, I, 599, 632.
7. Κ-ΙΣ, άρ. 15.
8. IGB, IV, 2267.
9. IGB, IV, 2056-2057, 2072.

10. IGB, IV, 2152. .

11. IGB, IV, 2239.
12. IGB, IV, 1918-1919.
13. IGB, IIIi, 880.
14. IGB, IIIi, 1476. *
15. IGB, II I„  1074.
16. IGB, Ill*, 1552, 1571-1572, 1575, 1614.
17. IGR, I, 580. IGB, II, 601, 604, 606-607, 615, 618-619, 626, 631-632, 634
-646, 65S1-660.
18. IGB, II, 705.
19. IGB, II, 764.
20. IGB, II, 490.
21. IGB, II, 633.
22. IGB, IIIi, 888.
23. IGR, I, 660. IGB, IV, 1949.

tι
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’Ακόμη πιό πολλές είναι οί έπιγραφικές μαρτυρίες γιά  τό θεσμό τοΰ ί- 
εοέως πού είναι γνωστός άπό πολλές θέσεις της Θράκης. Συγκεκριμένα 4 θε
σμός αύτός μαρτυρεΐται στή Θάσο1 καί σέ όκτώ παραλιακές άποικίες της 
Θράκης: Ά μφίπολη1, Πέρινθο*, Σηστό4, 'Οδησσό4, Β ιζώ νη·, Διονυσόπολη’, 
Κάλλατιν* καί Τόμιν*. Περισσότερες όμως μαρτυρίες Ιερέων έχουμε σέ έπι- 
γραφές της θρακικής ένδοχώρας. "Ετσι, Ιερείς μνημονεύονται σέ έπιγραφές 
πού βρέθηκαν σέ όκτώ θέσεις τής άνω καί μέσης κοιλάδας τοΰ Στρυμόνα: 
στην Παυταλία1® καί την περιοχή της (σημ. Dolistovo14, Krajnci4* καί Ra- 
suik1*), στή Σαρδική14 καί την περιοχή της (σημ. Gorni Lozen44 καί Mra- 
mor14) καί στό σημερινό Karlanovo” (στή μέση κοιλάδα του Στρυμόνα). 
’Ιερείς μνημονεύονται έπίσης σέ έπιγραφές πού βρέθηκαν σέ 10 θέσεις της 
£νω καί μέσης κοιλάδας τοΰ Έ βρου: στή Φ ιλιππούπολη1· καί τήν περιοχή 
-της ('Ασκληπιείο Batkun1·, Cillae1·, σημ. Djulevo44, Patalenica**, Τ ορο- 
Ιονο44 καί Vetren dol·4), στήν Augusta Traiana*·, τήν Carasura14 καί τή 
Σευθόποληη. 'Ακόμη 4 θεσμός τοΰ Ιερέ ως μαρτυρεΐται σέ τρεις έπιγραφές

1. Tkatot II, 107, ip. 204. 126, ip. 238.
2. Κ-ΙΣ, ip. 598-599, 601-602, 610.
3. D-H, 382, άρ. 72·.
4. D-N, 451, έρ. 111*.
5. IGB. I*. 47 bis. 48, 67, 77, 78 ter., 150. 162,186 ter., 189,195.
6. IGB, Ρ , 6.
7. IGB, Ρ , 13-15 bis, 16, 22-22 bis. IG R , I, 662.
8. IGR, I, 656.
9. IGB, I. 602.

10. IGB, TV, 2067. 2072-2073, 2077, 2085.
11. IGB, TV, 2214.
12. IGB, TV, 2210.
13. IGB, TV, 2121.
14. IGB, TV, 1927, 1944, 1953.
15. IGB, TV, 2004.
16. IGB, IV. 2015.
17. IGB, TV, 2320.
18. IGB, IIIt, 918, 1023, 1085.
19. IGB, III,, 1124.
20. IGB, ΙΠ,, 1517, 1527.
21. IGB, IV, 2214.
22. IGB, ΙΠ„ 1303.
23. IGB, III,, 1447.
24. IGB, III,, 1112.
25. IGB, IIIt, 1590, 1592.t
26. IGB, III,, 1631.
27. IGB, III,, 1732.
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τήν περιοχή άνατολικά του "Εβρου καί του Τόνζου: σημερινό Karave- 
Iro1 καί Malko T&rnovo2 (περιοχή Δεβελτου - Ά γχιάλου). Επιπλέον άρ- 
[τέ; επιγραφικές μαρτυρίες για  Ιερείς έχουμε άπό τή Β Θράκη: άπό τό 
(μερινό Abrit (περιοχή Tolbuhin)3, τή σημερινή Ivajalaka (περιοχή Ό -  
τσοϋ)*, τή Μαρκιανούπολη3, τό municipium Montanensium.·, τή Νικό- 

[λη τοϋ "Ιστρου7 κα'ι τήν περιοχή της8, τό σημερινό Veliko T&rnovo* 
Ιί τή σημερινή Tv&rdica10. Τέλος, άπό επιγραφές τής Μεσημβρίας τής Πον- 
κής11, τής Τόμιδος12 καί τής Παυταλίας13 είναι χ ω σ τές  καί μερικές Ιέρειες.

Άν έξαιρέσει κανείς τό θεσμό των νεωκόρο>ν, πού μαρτυρεϊται σέ έπι- 
ιαφές τής Νεάπολης14, τής Augusta Traiana15, τής περιοχής τής Φιλιππού- 
>λης (Ασκληπιείο τοϋ Batkun1· καί σημ. Tatarevo17) καί τής Όδησσοϋ18, 
ιά άλλους θρησκευτικούς θεσμούς ύπάρχουν ελάχιστες μόνο μαρτ>ρίες. "Ετσι, 
θεσμός των Ιεροκηρύκων άναφέρεται μόνο σέ επιγραφές των Άβδήρων19, 

ής Μαρώνειας20 καί τής Σηστοϋ21. *0 θεσμός πάλι των ίερομνημόνων μαρτυ- 
:ϊται μόνο στό Βυζάντιο22 καί τήν Πέρινθο23. Ε π ίσ ης ό θεσμός του ίεροποιον 
(ναι γνωστός μόνο άπό τήν ’Οδησσό24 καί τοϋ Ιερονίκη άπό τή Φιλιππού- 
|ολη“ .

1. IGB, III., 1847.
2. IGB, II, 719.
3. IGB, II, 868.
4. IGB, I2, 289.
5. IGB, II, 804.
6. IGB, II, 480.
7. IGB, II, 657, 671.
8. IGB, II, 691.
9. IGB, II , 719.

10. IGB, I2, 1, 3.
11. IGB, I2, 342.
12. IGR, I, 602.
13. IGB, IV, 2053.
14. D-H, 448, ip. llO·*2·. Δ-Μακεόονία, 975.
15. IGB, ΙΙΙ„  1572.
16. IGB, H it, 1183.
17. IGB, ΙΙΙ1( 1454.
18. IGB, I2, 230 bis.
19. BCH, 37(1913)123-127.
20. BCH, «.π., 142.
21. Syll*  I, 228.
22. Πολνβ. IV, 52, 4.
23. D-H, 382, άρ. 72».
24. IGB, I2, 42.
25. IGB, III„  893.



188

Ά π δ  τίς έπιγραφές είναι γνω στοί άκόμη χ ι άρκετοί θρησκευτικοί θε 
σμοί Ιδιωτικών σ υ ζύ γω ν, 6—ως είνα ι: του άρχιμύστη καί κισταφόρον, π* 
μαρτυροϋνται σέ έπιγραφές της ’Απολλωνίας1 καί τοϋ m ansio  C illae*, το 
χρατηριάρχον, πού άναφέρεται σέ έπιγραφή της ’Απολλωνίας*, του ebtoau 
χον, γνωστού άττό έπιγραφές της ’Οδησσού* καί τέλος τοϋ άρχιβονχόλου 
χρανιάρχον, λιχναφόρον, λνχνοάπτριας, ναρθηκοφόρον καί σημαιοφόρον, πο- 
είναι γνωστοί άπδ έπιγραφή του m ansio  C illa e *.

Τέλος, μεγάλη διάδοση είχαν στή Θράκη καί οΐ έλληνικοΐ θεσμοί των 
δημόσιων άγώνων καί ηανηγνρεων. ’Α πό τούς άγώνες περίφημα ήταν τά Πύ
θια, πού τελούνταν πρός τιμή του Α πόλλω νος στή Φιλιππούπολη*. ’Επίσης 
είναι γνωστα τά διονυσία, πού τελούνταν κάθε χρόνο στά "Ανδηρα7, τά 'Ερ
μαια στην ’Οδησσό* καί τά Διοαχούρια στή Μεσημβρία*. ’Ακόμη άπδ τίς 
πηγές πληροφορούμαστε δ η  στήν Ά μφίπολη όργανώνονταν Ιαμαχα&οφορίες 
χατά τή γιορτή τής ’Αρτέμιδος*·* στήν Παυταλία11 πάλι καί τή Θρακική 
Χερσόνησο1* γνμνιχοϊ καί bcuxol όγ δίνες.

Ά ν  καί δέν υπάρχουν πολλές είδήσεις, φαίνεται όμως ότι πολύ διαδομέ
νος ήταν στή Θράκη καί ό θεσμός των πανηγύρεων, οί όποιες συνόδευαν όλες 
τίς μεγάλες τουλάχιστον θρησκευτικές γιορτές. Πολύ γνωστή ήταν ή πανή- 
γυρη, πού γινόταν, κατά τή ρωμαϊκή έποχή, στήν κώμη Σκαπτοπαρα1*. Ε 
πίσης είναι γνωστή ή πανήγυρη, πού γινόταν στήν ’Οδησσό κατά τά Έ ρ
μαια14 χα ί ή άλλη στό Δορίσκο κατά τή γιορτή τοΰ ’Ασκληπιού καί τοϋ θεού

1. IGB, I*. *01.
2. IGB, ΙΠ „ 1517-1518.
3. IGB. I*. *01.
*. IGB, I*. 51,111,131, 167, 186 ter., 20«, 25*.
5. IGB, ΙΠ „ 1517.
6. IGB, m lt 889.
7. BCH  22(1898)597.
8. IGB, I2, 44-45. Πρβ. καί μιά άλλη έπιγραφή {IGB, Is , 63 bis), πού μιλά γιά με

γάλους πενταετηρικούς άγΰνες.
9. IGB, I2, 308 sept. Πρβ. IGB, I*, 307, όπου μνημονεύονται άγώνες.

10. Β. Head - /. Σβορώνον, Ιστορία των νομισμάτων, 282.
11. IGB, IV, 1917, 2074.
12. Ήρο6. VI, 38: «...καί οί τελευτήσαντι Χερσονησΐται Ούουσι ώς νόμοςοίχιστή, χαί 

άγω να Ιππικόν τχ χαί γυμνικόν έπιστάσι».
13. IGB, TV, 2236.
14. 1GB, I*. 45.
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: οΐτη1. Τέλος, κάποια πανήγυρη μνημονεύει μια έπιγραφή άπό τό σημερινό
:« a tkun2 καί μιά άλλη της Γαζώρου3.

ους άλλά κι άπό τούς Θράκες.
Ά πό τον Πολύβιο1 2 3 4, καθώς κι άπό μιά έπιγραφή τής Φιλιππούπολης5 6, 

; :ας είναι γνωστό τό κοινόν των έπι Θράκης 'Ελλήνων, για τό όποιο μας παρα- 
Γ όθηκαν καί δυό θεσμοί: του έπιμελητοϋ καί του γραμματέως®. Ε πίσης, 

:ολύ ^ω σ τό  είναι τό κοινόν τής Πενταπόλεως7 8 9, πού ήταν μιά συνομοσπον
δία των πόλεων Όδησσού, Τόμιδος, Καλλάτιδος, Μεσημβρίας καί Ά πολλω- 

ις. 'Αργότερα, γιά ένα χρονικό διάστημα, προσχώρησε στη συνομοσπονδία καί 
Iστρία κι έτσι έγινε τό κοινόν τής'Εξαπόλεως*. Τό κοινόν αύτό τό διοικούσε 
ποντάρχης, πού τον συναντούμε συχνά στις επιγραφικές πηγές®. Ακόμη, 
:ό ένα άττικό ψήφισμα πληροφορούμαστε την ύπαρξη ένός κοινού των Ση- 
μβριανών10 11.

Ε κτός άπό τά τρία προηγούμενα κοινά των Ελλήνων άποίκων, είναι 
ωστά καί δυό θρακικά κοινά. Τό πρώτο άπό αύτά είναι τό κοινόν των Θρρ.- 
3νΧΙ, πού είχε έδρα τή Φιλιππούπολη καί τό διοικούσε ό θοακάρχης, ό ό- 
*ϊος άναφέρεται άρκετές φορές στις έπιγραφές12. Τό άλλο είναι το κοινόν τής

5. IGB, ΙΙΙχ, 912
6. IGB, I2, 64 (;).
7. 7GB, I2, 64. Λεπτομέρειες στού D. Kalapothakee, De Thracia Provincia 

omana, 65 κέ.
8. IGB, I, 632. Πρβ. D. Kalapothakee, δ.π., 67 κέ.
9. Σέ έπιγραφές ρωμαϊκής έποχής της Όδησσού (IGB, I2, 64 bis, 66-67, 295), 

,ονυσόπολης (IGB, I2, 14), Καλλάτιδος (IGR, I, 651) καί Τόμιδος (IGR, I, 630-636).
10. Syll*  I, 112.
11. ’Αναφέρεται σέ νομίσματα της Φιλιππούπολης βλ. Β. H e a d -L  Σβοοώνου, δ.π., 

52.
12. Σέ έπιγραφές ρωμαϊκής έποχής της Augusta Traiana (7&Β, III*, 1559), τού 

ισκληπιείου τού Batkun (IGB, III*, 1170, 1183), τού σημ. Grozdevo (περιοχή Φι- 
ττπούπολης) (IGB, ΙΙΙΧ, 1537), σημ. Lj&ski (περιοχή Νικόπολης τού Νέστου) (IGB, IV, 
152) καί τής Φιλιππούπολης (IGB, II Ilf 882).

* Πο/.ιτικοθοησκεντικοϊ θεσμοί. Εύρεία διάδοση είχε στη Θράκη καί ό έλ- 
λ ηνικός θεσμός των κοινών. ’Αξιοσημείωτο μάλιστα είναι τό γεγονός δτι ύ- 
' άρχουν μαρτυρίες γιά την ίδρυση κοινών 6χι μόνο άπό τούς Έλληνες άποί-

1. Βλ. Γ. Μπακαλάκη, ’Αρχαιολογικές έρευνες, 19.
2. IGB, ΙΙΙχ, 1114.
3. Κ-ΙΣ, άρ. 481.
4. Πολνβ. IX, 28, 2. XXII, 8, 1.
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Πενταπό/^ως, πού είχε έδρα τη Γάζωρο τήν Ό δ ο  μαντική καί στύ όποιο συμ 
μετείχαν οί πόλεις Βέρνη καί Σ ΐρις, καθώς καί οί κώμες Άδριανούπολη καί 
Σκίμβερτος*. Ή  ΠεντάποΜς ήταν μια θρησκευτική ένωση, ττού τά μέλη της 
συνδέονταν μεταξύ τους με τήν κοί’/ή λατρεία της Γαζωρείτιδος Άρτέμιδος. 
Στήν προρωμαϊκή όμως έποχή ίσω ς νά ήταν πολιτική συνομοσπονδία.

Συμπεράσματα. Ά π ύ  τη στατιστική άνάλυση τω ν παραπάνω στοιχείων, 
πού άφοροϋν τή γεωγραφική κατανομή των έλληνικών θεσμών, προκύπτει 
ότι οί περισσότεροι άπύ αυτούς συναντοΰνται στή Ν  Θράκη. Συγκεκριμένα 
άπύ τις 84 συνολικά θέσεις, όπου μαρτυρεϊται ή ύπαρξη έλληνικών θεσμών, 
οί 64 (δηλ. τύ 76 ,2% ) βρίσκονται στή Νότια καί οί 20 (δηλ. τό 23,8% ) 
στή Βόρεια Θράκη (Κάτω M otoia). Ε π ίσ η ς, άπύ τις 84  συνολικά θέσεις 
οί 22 (δηλ. τύ 26,2  % ) είναι παραλιακές καί όλες οί άλλες (δηλ. τύ 73,8 %) 
μεσογειακές. Τέλος, άπύ τή στατιστική άνάλυση προκύπτει ότι άπύ τις 84 
θέσεις μόνο οί 25 (δηλ. τύ 2 9 ,8 % ) είναι μεγάλα αστικά κέντρα, ένώ οί υπό
λοιπες 59 (δηλ. τύ 70 ,2 % ) είναι μικροί άστικοί οικισμοί. Αύτύ δείχνει κα
θαρά ότι οί έλληνικοί θεσμοί δέν είχαν διαδοθεί μόνο στα μεγάλα άστικά κέν
τρα, όπως υποστηρίζει ό V . B eSevliev*, άλλά σέ όλους γενικά τούς άστι- 
κούς οίκισμούς. 'Ορισμένοι μάλιστα θεσμοί είχαν διαδοθεί άκόμη καί στις 
κώμες της θρχκιχής υπαίθρου. Ή  άπουσία τώ ν έλληνικών θεσμών σημειώ
νεται μόνο στά ρωμαϊκά άστικά κέντρα (άποικίες καί m u n icip ia ), όπου έπι- 
κρατούσαν οί ρωμαϊκοί θεσμοί. ΓΙρύς τύ τέλος όμω ς της άρχαιότητας παρα
τηρεί κανείς ότι άκόμη καί στις ρωμαϊκές άποικίες (της Ν Θράκης) έξελ- 
ληνίζεται βαθμιαία ή όρολογία τών ρωμαϊκών θεσμών.

Ά π ύ  χρονολογική άποψη, ή διάδοση τών έλληνικών θεσμών στή Θράκη 
κλιμακώνεται άπύ τύν 4ο π .Χ . ως τύν 3ο μ .Χ . αιώνα. Οί έπιγραφές ρωμαϊ
κής έποχής, πού μνημονεύουν έλληνικούς θεσμούς, είναι περίπου τριπλάσιες 
άπύ τις έπιγραφές έλληνιστικής έποχής. Συγκεκριμένα, άπύ τις 414 συνολι
κά έπιγραφές, πού έχουν χρονολογία ή μπορούν νά χρονολογηθούν έστω χον
τρικά, οί 114 (δηλ. τύ 2 7 ,5 % ) είναι έλληνιστικης καί οί 300  (δηλ. τύ 72,5% ) 
ρωμαϊκής έποχής. Α ναλυτικότερα, άπύ τις έπιγραφές έλληνιστικης έποχής 
οί εξι είναι του 4ου π .Χ . αιώνα, οί τριάντα τρεις τού 3ου π .Χ . αιώνα, οί εί
κοσι δύο τοΰ 3ου-2ου π .Χ . αιώνα, οί δεκαέξι τοΰ 2ου π .Χ . αιώνα, οί έπτά 
του 2ου-1ου π .Χ . αιώνα καί οί τριάντα τοΰ 1ου π .Χ . αιώνα. Ά π ύ  τις έπι
γραφές πάλι ρωμαϊκής έποχής, πού όλες χρονολογούνται στούς τρεις πρω * 2

ί .  Βλ. J. Roger, L’enceinte basse de Philippe, BC H  62(1988)87-41. F. Papa- 
xoglou, N o te  d* 6pigraphie et de topographie macddoniennes, BCH  87(1968)532-535.

2. V. Beieoliev, Untersuchungen in die Personennamen bei den Thrakern, 
Amsterdam 1970, 133.
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υς μεταχριστιανικούς αιώνες, μόνο για τις 104 μπορεί νά προσδιοριστεί ό 
ύνας. Ά πό αύτές οι έννιά άνήκουν στον Ιο αιώνα, οί είκοσι επτά στο 2ο 
ώνα καί οί εξήντα όκτώ στον 3ο αιώνα.

Ά πό τά στοιχεία πού διαθέτουμε σήμερα δεν είναι δυνατό νά διαφωτί
ζει τό πρόβλημα της υιοθέτησης των έλληνικών θεσμών άπό τούς Θράκες 
: δλες τις διαστάσεις του. 'Ωστόσο υπάρχουν μαρτυρίες για την υιοθέτηση 

φόρων έλληνικών κρατικών θεσμών (τού πρεσβευτοϋ, τού στρατηγού1 2 3 κά .) 
ό τούς Θράκες βασιλείς. Ε πίσης, άπό την έπιγραφική έρευνα διαπιστώ- 

ται, όπως είδαμε προηγουμένως, ή επικράτηση τών έλληνικών θεσμών σε 
άφορα φυλετικά κέντρα τών Θρακών, πού είχαν εξελιχτεί, χάρη στη ρω- 
ϊκή πολιτική, σέ άστικά κέντρα (Σαρδική, Παυταλία, Άδριανούπολη, Τό- 
ιρος κά .). Τό ίδιο θά είχε γίνει καί στη μοναδική ώς τώρα γνωστή θρακική 
λη, τη Σευθόπολη, όπου μαρτυρεΐται ό θεσμός τού ίερέως2. Τέλος, οί έπι- 
αφικές πηγές προσφέρουν μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα μεμονω- 

|ένων άτόμων θρακικής καταγωγής, πού είχαν άποδεχτεί διάφορους έλληνι
ούς θεσμούς. Πρόκειται γιά 29 Θράκες, έγκαταστημένους σέ έλληνικά ή έλ- 
νίζοντα άστικά κέντρα, άπό τούς οποίους οί έξι είχαν γίνει βονλενταί%, οί 

1 άγορανόμοι4 5 6, ό ένας μνημώνδ, ό ένας ιατρός® καί ό άλλος Ιπποΐα(τρός)7. 
Γδιαίτερα χαρακτηριστική είναι ή περίπτωση ένός Θράκα, έγκαταστημένου 
τη Σαρδική, ό όποιος στο πρώτο μισό τού 2ου μ.Χ. αιώνα, δηλαδή στις πρώ- 
ες δεκαετίες άπό τη μετατροπή τής Σαρδικής σέ άστικό κέντρο, είχε άπο- 
ετήσει διαδοχικά τά άξιώματα τού άρχιερέως, τού πρώτου άρχοντος, τού ει- 
?ηνάρχου καί τού σιτάρχου8 9. Αργότερα, πιθανώς στό δεύτερο μισό τού 2ου 
χ.Χ. αίώνα, είναι γνωστός στην ίδια πόλη ένας βου?>ευτής καί γερουσιαστής, 
3ρακικής καταγωγής, παντρεμένος μέ Έλληνίδα ή Μικρασιάτισσα®. Στη 
3ρακική έπίσης άριστοκρατία τής Σαρδικής άνήκε καί ό Τάρσας Στρυμόνιος,

1. IGB, I2, 12, 234, 378, 402. II I lf 116. Σύμφωνα μέ τόν Η. Bengtson, Neues 
zur Geschichle des Hellenismus in Thrakien und in der Dobrudscha, Historia 11 
(1962)20, ό θεσμός της στρατηγίας είχε είσαχθεΤ στή Θράκη, κατά την έλληνιστική έπο- 
χή, άπό τό Σεύθη Γ'.

2. IGB, ΙΙΙ2, 1732. Πρβ. Η. Bengtson, 6.π., ό όποιος ύποστηρίζει 6τι ό Ιδρυτής 
της Σευθόπολης, Σεύθης Γ ', είχε όργανώσει τή διοίκηση της χώρας σύμφωνα μέ τό μακε
δονικό πρότυπο.

3. IGB, I2, 317 bis. II, 511. I I I lf 1133,1517. ΙΙΙ2, 1807.
4. IGB, IV, 2104. Κ-ΙΣ, άρ. 18.
5. Cl. Vatin, BCH  86(1962)57-63.
6. IGB, II Ilf 1204.
7. IGB, IV, 1583.
8. IGB, IV, 1953.
9. IGB, IV, 2010.



ό όποιος, όπως φαίνεται άπό τίς ύψηλές τιμές που του άπονέμονται άπό τούς 
γερουσιαστές, πρέπει νά ήταν γερονσιάρχης1. ’Α κόμη, άπό τήν Ιδια πόλη εί
ναι γνωστός ένας θραχάρχης και τρεις Ιερείς Ορακικής καταγωγής*. Τέλος, 
άπό τούς Φιλάππους καί την ’Οδησσό είναι γνωστοί 18 Θράκες Ιφηβοι*, άπό1 3 
τούς όποιους οΐ έννιά έχουν ένα θρακικύ κι ένα έλληνικο όνομα καί οΐ άλλοι 
έννια δυύ θρακικά ή ένα θρακικύ κι ένα λατινικό όνομα.

Σχετικά μέ την άφομοιωτική Ισχύ των διάφορων θεσμών, θά πρέπει νά 
υπογραμμιστεί τύ γεγονός άπό όλους τούς έλληνικούς θεσμούς άναμφισβήτη-: 
τα περισσότερο συνέβαλε στόν έξελληνισμό των Θρακών ή ίφηβεία. Τό γν- 
μνάσιον, όπου άσκοΰνταν σί έφηβοι, ήταν τό πιό ουσιώδες στοιχείο τοΰ ελ
ληνικού πολιτισμού4 5 6 καί ή κυριότερη έστία έξ ελληνισμού τών άνώτερων του
λάχιστον κοινωνικών τάξεων ένός ξένου λαού*. ’ Η σημασία τού γυμνασίου 
στόν έξελληνισμό ήταν τεράστια, γιατί προσείλκυε καί αφομοίωνε τούς έ
φηβους, πού αποτελούσαν τό πιό σφριγηλό δημογραφικό δυναμικό καί τήν 
έλπίδα ένός έθνους.

Σημαντικά όμως συνέβαλε στόν έξ ελληνισμό καί ή διάδοση τού θεσμού 
τών κοινών, καθώς καί τών δημόσιων άγώνων καί πανηγύρεων. Μέ τά κοινό 
συσφίγγονταν όχι μόνο οί θρησκευτικές άλλα καί οί πολιτικές καί κοινωνικές 
σχέσεις άνάμεσα στους οικισμούς πού συμμετείχαν σέ αύτά. Στην περίπτωση 
μάλιστα τών θρακικων κοινών, όταν σέ αύτά συμμετείχαν καί οικισμοί, πού 
είχαν έξελληνιστεΐ πρωιμότερα*, τότε διευκολυνόταν ό έξελληνισμός καί τών 
υπόλοιπων θρακικών οικισμών.

Οί δημόσιοι άγώνες καί τιανηγνοεις πάλα προσείλκυαν πολύ κόσμο κι 
άπό τήν ύπαιθρο, πού άλλοι άπό αυτούς έρχονταν για  νά άγωνιστούν, άλλοι 
για  έμπορικούς λόγους κι άλλοι τέλος 'ώς άπλοι θεατές. Ή  συρροή κατοί
κων της υπαίθρου στά άστικα κέντρα, για  τήν παρακολούθηση τών άγώνων

1. IGB, IV, 1916.
2. IGB, IV, 1927, 1972, 2015.
3. Μ-Χώραι, ip. 9 [ «  L. Robert, RPk  13(1939)147-150] (Φίλιπποι). IGB. Is, 

47-47 bis (’Οδησσός).
4. Χαρακτηριστικά είναι δοα σημειώνει 6 Στράβω* (V, 4, 7) γιά τή Νεάπολη τής 

’Ιταλίας: «Πλεΐατα 3* Ιχνη τής Έλληνιχής άγωγής ένταΰθχ σώζεται, γυμνάσιά τε χαΐ 
έφηβεΐα καί φατρίαι χαΐ ό νάματα έλληνικά, χαίπερ δντων Ρωμαίων».

5. Βλ. Ε. Ziebarth, Aus dem griechischen Schulwesen, Leipzig 1914s, 140. W. 
Schubart, EinfQhrung, 317 χέ. Die Griechen in Agypten, Leipzig 1927, 37, 42 χέ. if- 
Launey, Recherches sur tes armies helltnisliques, Paris 1950, 813-814. P. Beiediee, 
6.11., 133.

6. Πρβ. τήν περίπτωση τοΰ χοινοϋ τής Πετταηόλεως μέ βρα τή Γάζωρο, στό ό
ποιο συμμετείχε χαΐ ή Βέργη, πού άπύ πολύ νωρίς άχόμη είχε έξελληνιστεΐ.
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έπίσκεψη στίς «ανηγύρεις, ήταν γιά τούς χωρικούς ένα πρώτο βήμα 
νά γοητευτοΟν άπύ τήν άστική ζωή καί νά δεχτοΟν, μέ τή συναναστροφή 

ς μέ τούς Έ λληνες ή έξελληνισμένους άστούς, διάφορες έλληνικές έπιδρά* 
Ή  κοινή παρακολούθηση των άγώνων συνέβαλε πολύ στή σύσφιξη τών 

εων άνάμεσα στούς "Ελ>.ηνες καί Θράκες, καθώς καί στήν άμβλυνση 
ν  έθνικών, πολιτικών καί κοινωνικών διαφορών τους.

Γενικά, ή άπορρόφηση θρακικών πληθυσμών στά άστικά κέντρα, όπου 
ατοΰσαν οΐ έλληνικοΐ θεσμοί, όδηγοϋσε μοιραία στύν έςελληνισμό τους, 

ιοΟ άργά ή γρήγορα ot Θράκες υΐοθετοδσαν τούς έλληνικούς θεσμούς σέ βλες 
[εδύν τΙς έκδηλώσεις τής δημόσιας καί Ιδιωτικής ζωής τους.

■ 1



Β' Δ ΙΑ ΔΟ Σ Η  ΤΩΝ ΕΛΛ Η Ν ΙΚ Ο Ν  Λ Α ΤΡΕΙΩ Ν  ΑΝΑΜ ΕΣΑ ΣΤΟ ΤΣ  
Θ ΡΑΚ ΕΣ Κ Α Ι Θ ΡΗ ΣΚ ΕΥ ΤΙΚ Ο Σ ΣΥΓΚ ΡΗ ΤΙΣΜ Ο Σ

2. ΨΗ  διάδοση έλλητιχώτ λατρειών

*Από τό πλούσιο έτπγραφικό κυρίως υλικό, πού υπάρχει σήμερα στή διά- 
θβση της θρησκειολογικης έρευνας, διαπιστώνεται ή άκμή των έλληνιχών λα
τρειών στίς παραλιακές άποικίες της Θράκης, άχόμη καί κατά την περίοδο 
της ρωμαιοκρατίας1 2 3, καθώς και ή εύρεία διάδοσή τους άνάμεσα στους ντόπιους 
κατοίκους της χώρας. Τή διάδοσή τους άνάμεσα στους ντόπιους μαρτυρούν 
τά διάφορα θρακικά έπίθετα των έλληνικών θεών1. 'Ανάμεσα σέ βούτα ανα
γνωρίζει κανείς όρισμίνα έπίθετα πού δηλώνουν Ιδιότητα*. Τά περισσότερα 
όμως είναι τοπωνυμικά έπίθετα, τά όποια βεβαιώνουν τήν πιθανή ύπαρξη 
ναών ή Ιερών σ' ένα τόπο4.

Ή  εύρεία διάδοση, πού είχαν οΐ έλληνικές λατρείες άνάμεσα στους Θρά
κες, φαίνεται κυρίως άπό τδ μεγάλο άριθμό των Θρακών λατρευτών, οί ό-

1. Μέ τ4 θέμα αυτό άσχολούμαστε ttc ;o to a  στή μελέτη μας «Οί λατρείες στίς έλ- 
ληνιχές άποικίες τής Θράκης* (υπό δημοσίευση). * Αξίζει όμως έ&ώ νά σημειωθεί ότι, έ- 
χτός άπό λίγες περιπτώσεις θραχικών καί ρωμαϊκών λατρειών, στίς άποικίες αυτές έπιχρα- 
τουν, ώς τό τέλος τής άρχαιότητας, οί έλληνικές καί έξελληντσμένες (άνατολικές) λατρείες.

2. * Ορισμένα άπό τά έπίθετα αυτά ίσως να κρύβουν καί συγκρητισμό τής έλληνικής 
μέ κάποια δευτερεύουσα τοπική θεότητα. Είναι άβύνατο όμως να διακρίνουμε αυτά που 
διασώζουν άναμνηση θρησκευτικού συγκρητισμού. Πιθανώς στοιχεία συγκρητισμού θά 
πρέπει να δούμε π.χ. στά θρακικά έπίθετα τού * Απόλλωνος (Ariopuneoc, Λοωσητος, Jop- 
ταζψος, Ζερδψος καί Κερμιλληψος), πού μνημονεύονται σέ επιγραφές άπό ένα κοινό ιερό 
τού θράκα Ιππέα καί τού Απόλλωνος.

3. Πρβ. τό έτΗθετο ΖβελοΟονρδος τού Διός, πού άντιστοιχει στό έλληνιχό έπίθετα 
χεραύηος ή άετοφόρος (Κ.·Μ. *Αηοστο&δη, Περί τής θρησκείας τών Θρακών, θρακικά 
5(1934)42).

4. Προβλήματα παρουσιάζει ή παρουσία μιας έλληγικής θεότητας μέ τό ίδιο τοπω
νυμικό επίθετο σέ δυό διαφορετικά σημεία τής Θράκης (πρβ. π .χ . τό έτίθετο του Απόλ
λωνος Ανλαρχηψος, που συναντιέται σέ έπιγραφές τής Μαρκιανούπολης καί σέ έπιγραφή 
άπό τό σημ. χωριό B&jkalsko στην περιοχή τής ΠαυταλΙας). Σέ τέτοιες περιπτώσεις δέ 
γνωρίζουμε άν τά τοπωνυμικά αυτά έπίθετα Οφείλονταν στην ύπαρξη δυό Ομώνυμων το- 
πωνυμίων ή στό ότι ή λατρεία τής θεότητας αύτής διαδόθηκε χ ι άλλου μέ τό τοποτωμικό 
έπίθετο πού είχε πάρει άπό τό μέρος τής Θράκης, όπου λατρεύτηκε γιά πρώτη φορά.
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hoi μάς είναι γνωστοί άπό «αναθηματικές έπιγραφές τους πού άπευθύνον- 
:ι <7έ ελληνικές θεότητες, καθώς κι άπό τά ελληνικά θεοφόρα δνόματά τους, 
τη δεύτερη περίπτωση όμως το ελληνικό θεοφόρο όνομα, πού έχει ένας 
ράκας, δείχνει, κατά κανόνα, δτι λατρευτές της θεότητας αύτής ήταν οί 
>νεις του, έφόσον αύτοί τού έδωσαν το θεοφόρο όνομα.

Μέ βάση τΙς έπιγραφικές μαρτυρίες, έπισημαίνονται άμέσως παρακάτω 
χ έλληνικά λατρευτικά δάνεια των Θρακών καί δίνεται μιά εικόνα της κοι- 
*>νικής έκτασης καί της γεωγραφικής κατανομής των έλλη νικών λατρειών 
τό θρακικό χώρο.

Ζευς - "Ηρα. 'Όπως φαίνεται άπύ το πλήθος τών θρακικών επιθέτων 
ους καί τό μεγάλο αριθμό τών Θρακών λατρευτών τους, άπό δλες τις έλλη- 
κές θεότητες μεγαλύτερη διάδοση στη Θράκη είχε ή λατρεία του Διός καί 

ής "Ηρας. ’Ιδιαίτερη άκμή γνώρισε ή λατρεία τους, κατά τη ρωμαϊκή εποχή, 
τήν άνω κοιλάδα του Στρυμόνα καί ειδικότερα στην Παυταλία καί την περι- 
χή της. Στην πόλη αύτή, δπως μαρτυρεί μιά επιγραφή, τελούνταν πρός τι- 
ιή τους γυμνικοί καί ιππικοί άγώνες1. Ά π ό  τήν ίδια πόλη είναι γνωστοί 
πτά λατρευτές τους2, πού οί τρεις άπό αύτούς είναι ιερείς καί οί δύο έπι- 
ιελητές. Επίσης, είναι γνωστοί δύο Παυταλιώτες μέ θεοφόρα όνόματα: 6 

ρμογένης [...]ου Διοδόρου (sic)3 καί δ άγαλματογλύφος Η ρώδης Επται- 
ιενθου4.

Τις λατρευτικές άνάγκες τών Παυταλιωτών εξυπηρετούσε κυρίως τό πε- 
'φημο ιερό τού Διός καί τής "Ηρας, πού βρισκόταν σέ άπόσταση μόλις πέντε 

χιλιομέτρων-άπό τήν πόλη, στήν κώμη Καρίστορον (σημ. Kopilovci)6, άπό 
5που πήραν οί θεοί καί τό τοπωνυμικό επίθετο Καριστορηνοί*. Ά πό  τό ιε
ρό αύτό διασώθηκαν οί άναθηματικές έπιγραφές τριών Θρακών7.

Μεγάλη διάδοση φαίνεται δτι είχε ή λατρεία τού Διός καί τής "Ηρας 
στήν άγροτική περιοχή τής Παυταλίας. "Ετσι, μέ βάση τά τοπωνυμικά τους 
έπίθετα, διαπιστώνεται ή λατρεία τών δύο αύτών θεών στις άρχαΐες κώμες 
τών Σκο(.).(ην)ων  (σημ. L iljαδ)8 καί Στορηνων (ση[Χ. Rasnik)®, ένώ τής

1. IGB, IV, 2074.
2. IGB, IV, 2070, 2072-2074, 2103.
3. IGB, IV, 2077.
4. IGB, IV, 2069.
5. Βλ. G. Kacarov, Svetili§te na Zevs i Hera pri Kopilovci, IBAD  4(1914)89

100.

6. IGB, IV, 2150-2157, 2162, 2164-2166, 2168.
7. IGB, IV, 2151-2153.
8. IGB, IV, 2213.
9. IGB, IV, 2122.
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Ή ρα ς έπιπλέον στις κώμες των Βυαααρηνων (σημ. Goroievci)1 καί Σοτ- 
χητψων (σημ. Bajkalsko)*. Ά π ά  αναθηματικές πάλι έπιγραφές μαρτυ- 
ρεΐται ή κοινή λατρεία των δύο θεών στα σημερινά χωριά Barakovo* καί 
Dolistovo4 καί χωριστά ή λατρεία της Ή ρ α ς στη σημερινή Provalenica4 
καί του Διάς στις κώμες Σπορτηλα* καί Βολβαβρια (σημ. Satrovo)*, καθώς 
καί στά σημερινά CeSmediik®.

Ά λλ,ο άςιόλογο κέντρο λατρείας του Διάς καί της Ή ρας στήν άνω κοι
λάδα του Στρυμόνα ήταν ή Σαρδική. Ή  άνεύρεση Ιξι βωμών μέ άναθηματι- 
κές έπιγραφές άποδείχνει τήν ύτταρςη στήν πάλη αύτή Ιερού τοΰ Διάς Ύ ψί- 
στου·. Ά π ά  τοπωνυμικά πάλι έπίθετα είναι γνω στή ή  λατρεία τοΰ Διάς 
στήν κώμη τών Ζινοβαστηνων (σημ. χωριά Potop - Jordankino)1* καί της 
Ή ρα ς στις κώμες τών Αρμου ληνών (σημ. D oln i L ozen )11 καί Καροιμιηνων 
(σημ. N ovi b a n )1*. Έ νώ  άπά άναθηματικές έπιγραφές μαρτυρεΐται ή κοινή 
λατρεία τους στά σημερινά T uden1* καί χωριστά τοΰ Διάς Σεβάζιου στά ση
μερινά M ramor14 καί τοΰ Διάς “Τψίστου στά σημερινά Gurmazovo1* καί στάν 
T urres (σημ. P iro t)w.

Έ κτάς άπά τήν άνω κοιλάδα τοΰ Στρυμόνα, μεγάλη διάδοση είχε έπί- 
σης ή λατρεία τοΰ Διάς καί της Ή ρ α ς στήν άνω καί μέση κοιλάδα τοΰ “Έβρου 
καί Ιδιαίτερα στήν περιοχή της Φ ιλιππούπολης. “Έ τσι, άπά μια αναθηματική 
έπιγραφή είναι γνωστή ή κοινή λατρεία τους στήν κώμη Βησσοηαρα (σημ. 
P a za rd iik )” . Ά π ά  τοπωνυμικά πάλι έπίθετα μαρτυρεΐται ή λατρεία της Ή -

1. IGB, IV, 1117.
2. IGB, IV, 2142.
8. IGB, IV, 2230.
4. IGB, IV, 2214. “Η άνάθαπ) γίνεται στοάς Όλνμχίονς θεούς καί άκονοοΟνται 

δ Ζβύς καί ή Ή ρα (πρβ. IGB, IV, 2072).
5. IGB, IV, 2182.
6. IGB, IV, 2282.
7. IGB, IV, 2216.
8. IGB, IV, 2218.
9. IGB, IV, 1941-1946. Πρβ. Μ. Tatscheva-Hitoca, Dem Hypsistos geweihte 

Denkmftler in Thr&kien (Untersuchungen tu r  Oeschichto der antiken Religionen, 
ΙΠ ), Thracia 4(1977)278-282.

10. 1GB, IV, 1984.
11. IGB, IV, 2003.
12. IGB, IV, 1997.
13. IGB, IV, 2043-2044.
14. IGB, IV, 2015.
15. IGB, TV, 2014.
16. IGB, TV, 1924.
17. IGB, Π Ι., 1090.
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ις στις κώμες των Αρτακηνων1, Ηδεινηνων (σημ. Vetren dol)2 καί Τι- 
ητψων (σημ. Belastica)3 καί άπδ άναθηματικές επιγραφές στα σημερινά 
ωριά Batkun4 καί Semcinovo5. Ε πίσης, άπδ θεοοόρα ονόματα έχουμε

ά χωριά Zlatovr&h12 καί Brezovo13.
Αρκετή διάδοση είχε επίσης ή λατρεία του Διδς καί της "Ηρας καί 

τ ήν υπόλοιπη κοιλάδα του μέσου ρου του 'Έβρου. Έ τσ ι, στην Augusta 
fraiana υπήρχε ναδς του Διδς - Σαβάζιου Αρσεληνον, πού είχε μάλιστα έπι-

'202 μ.Χ .)14. Ά πδ  άναθηματικές πάλι έπιγραφές, πού βρέθηκαν σέ δυδ χω - 
)ΐά της περιοχής της (σημ. B astino καί Bozadzii), είναι γνωστδς ένας Θρά- 
ας λατρευτής του Διδς καί τής "Ηρας15 κι ένας άλλος του Διδς Ζβελθιονρ-

εριοχή τής Άδριανούπολης. Συγκεκριμένα άπδ τοπωνυμικά επίθετά τους

1. IGBy IIIlf 930.
2. IGB, IIIlf 1112.
3. IGB, III!, 1418.
4. IGB, III!, 1211, 1283.
5. IGB, IIIX, 1097.
6. IGB, IIIi, 1303.
7. CIL, VI, 32543, 18 [ =  G. Mateescu, I Traci nelle epigrafi di Roma, ED  

(1923)260 =  A. Fol, Les Thraces dans TEmpire remain d’Occident, B 277.
8. IGB, IIIj, 1438.
9. IGB, IIIi, 1117 [ =  B ull έρ . 1944, 216, άρ. 130].

10. IGB, IIIi, 977.
11. IGB, IIIi, 1517.
12. IGB, IIIlf 1446.
13. IGB, IIIi, 1500.
14. IGB, III2, 1588. Πρβ. R. Hoddinott, Bulgaria in Antiquity, London 1975,

01. G. Mihailov, Septimius Severus in Moesia Inferior and Thrace, AAP-SH Ph  
962, 120-123.

15. IGB, III*, 1703.
16. IGB, III2, 1773.
17. IGB, III*, 1653 [ =  Bull, έρ . 1954, 56, άρ. 175], 1690c [ =  B u ll έρ. 1941, 

52, άρ. 93].

Γκευασ ΐ  μέ τήν ευκαιρία έπίσκεψης του Σεπτιμίου Σεβήρου στη Θράκη

ου16. Επίσης, μέ βάση τά θεοοόρα όνόματά τους, άναγνωρίζουμε δύο λατρευ- 
ϊς του Διδς σέ έπιγραφές άπδ τδ έμπόριο Πίζος καί τη σημερινή Malka 
rereja17. Τέλος, ή λατρεία του Διδς καί τής "Ηρας μαρτυρεΐται καί στην

[ναι γνωστή ή κοινή λατρεία τους στην κώμη των Σακαραηνων (σημ. U - 1 11
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strem )1 καί χωριστά ή  λατρεία τοϋ Διύς στήν κώμη των ΚΧ..ψωτ (σημ.
Voden)*.

Έ κτύς άπύ τίς παρακάνω περιοχές, ή λατρεία των δύο θεών μαρτηρεί
ται καί σε άλλα μέρη της Ν Θράκης. "Ετσι, 6 Πολύαινος διέσωσε τήν πληρο- 
φορία δ π  οί θρακικές φυλές των Κεβρηνίων καί Σκαιών λάτρευαν Ιδιαίτερα 
τήν *Ηρα. *0 Ιερέας της μάλιστα ήταν καί πολιτικύς άρχηγύς των φυλών 
αύτών*. Ά π ύ  μια άναθηματική έπιγραφή διαπιστώνεται έπίσης ή λατρεία 
της Ή ρας στήν κώμη Mocapora (Mokasura) (σημ. Kareevli K6yfl)*. 
’Αναθηματικές έπιγραφές, πού βρέθηκαν στήν περιοχή της σημερινής Κομο
τηνής·, μαρτυρούν τή λατρεία τού Διύς στήν κώμη των Πακκη>[λ]ηηατ, 
καθώς καί τή λατρεία τού Διύς Ζβελθιονρόου?. Ά π ύ  άλλη έπιγραφή, πού 
βρέθηκε στήν τοποθεσία «Τζαρί»7, διαπιστώνεται ή λατρεία του Διύς Ύ - 
ψίστου στήν περιοχή τής Νεάπολης (σημ. Καβάλας) καί άπύ λατινικές έπι- 
γραφές στή ρωμαϊκή άποικία των Φ ιλίππων·. ’Ακόμη, είναι γνωστή ή λα
τρεία του Διύς Σνοοτεοη στύν άρχαΐο οίκισμύ κοντά στύ σημερινό Gok-tepe 
(περιοχή Malko T&rnovo )* καί του Δ ιύς ΚεοσουΙλου στήν περιοχή του Βυ
ζαντίου1·.

'

Τέλος, άρκετή διάδοση φαίνεται 6τι είχε ή λατρεία του Διύς καί στή Β  
Θράκη. Παραστάσεις σέ νομίσματα τής Μαρκιανούπολης μαρτυρούν τήν ύ
παρξη ναού του στήν πόλη αύτήΜ. Ά π ύ  τήν (δια έξάλλου πόλη έχουμε τήν 
άναθηματική έπιγραφή ένύς Θράκα πού άπευθύνεται στύ Δ ία  ’Ολύμπιο1·. 
Ε π ίσ η ς, άπύ τοπωνυμικά του έπίθετα, πού μνημονεύονται σέ έπιγραφές άπύ

1. IGB, m t, 1803.
2. IGB, III,, 1805.
3. Πολναιρ. VII, 22.
4. Τ-ΤΕΑ II, ip. 72.
5. Βλ. Γ. Μπαχαλάχη, θροοαχά εύχαριστήρια είς τύν Δία, Oycotutd 6(1985)302,

316-318.
6. Βλ. Γ. Μπαχαλάχη, ( χ ,  802, 810>316 ( «· L. Robert, Heiltnica, X, 85, σημ.

6].
7. Βλ. Γ. Μπακαλάχη, 6.π., 302, 305-310.
8. Βλ. Ρ. C ollart-P . Ducrey, Philippes I. Les reliefs rapestres, Paris 1975, 

233-240.
9. Βλ. OJh 31(1932)132, ip. 8. Πρβ. VI. Georgieo, Die thr&kische OOtter- 

namen, BE  18(1975), 1, 7.
10. Βλ. G. Mendel, Catalogue des sculptures grecques, romaines et byxanlines. 

Musies imp6riaux ottomanes. III, 839. Πρβ. VI. Georgieo, 6.tt.
11. Βλ. R. Hoddinott, Bulgaria, 201.
12. IGB, Π, 800.



ούς σημερινούς οικισμούς Gorna Orjahovica1, Veliko Tfirnovo2 καί Ri- 
*en (περιοχή Pleven)3, μαρτυρεΐται ή λατρεία του στίς κώμες των Διμε- 
ίανων, Οκονηνων καί Ταμιτηνων. ’Ακόμη, έχουμε ένδείξεις για την ύπαρξη 
δρακών λατρευτών του άπύ τη μνεία θεοφόρων όνομάτων σέ επιγραφές άπύ 
~ά σημερινά χωριά Galata (περιοχή ’Οδησσού)4, Plastina (περιοχή Μαρ- 

^ιανούπολης)4 καί Glava Panega®.
! *Από?.?.ων. "Αν έξαιρέσουμε τή λατρεία του Διύς καί της "Ηρας, άπύ
τίς άλλες έλληνικές λατρείες μεγοιλύτερη διάδοση στή Θράκη είχε ή λατρεία 
του ’Απόλλωνος, πού στίς έπιγραφές συναντιέται συχνά μέ τά έξης επίθετα

ι
διότητας σημαντικά: Σπινδεψος, Σικερηνος, πατρώος, έπήκοος, Εστρακε- 
νος καί σωτήρ1 6 7. Έκτύς άπύ τις έλληνικές παραλιακές άποικίες, ή λατρεία 
ου ήταν ιδιαίτερα άγαπητή, όπως δείχνουν ορισμένες άναθηματικές έπιγρα- 
ές Θρακών8 9, άνάμεσα στους κατοίκους τής μέσης κοιλάδας του 'Έβρου, 
που εϊχε διαδοθεί πιθανώς άπύ τις γειτονικές άποικίες της ’Απολλωνίας, 

Μεσημβρίας καί Άγχιάλου®. ’Επίσης, είναι βέβαιο δτι ή λατρεία του ήταν 
ιδιαίτερα άγαπητή στή χώρα τών Βησσών. Στύ φυλετικό τους κέντρο, τή 
Βησσοπάρα (σημ. P azard iik ), υπήρχε ναύς του θεού, δπου γινόταν καί πα- 
νήγυρη10.

Μιά άναθηματική έπιγραφή έπιτρέπει τύ συμπέρασμα δτι ίερύ (ή ναύς) 
του ’Απόλλωνος (Σικερηνου) υπήρχε καί στήν Augusta Traiana (σημ. Sta- 
ra Zagora)11’ ένώ μεγάλη διάδοση είχε ή λατρεία του κι άνάμεσα στύν άγρο-

1. IGB, II, 715.
2. IGB, II, 599, 718.

ϊ 3. Βλ. Κ.·Μ. 'ΑποσχολΙδη, Περί της θρησκείας τών Θρακών, 47. VI. Georgiev, 6.π.
4. IGB, I2, 291.
5. IGB, II, 770.
6. IGB, II, 535ι.
7. Για τά έπίθετα του 'Απόλλωνος βλ. Zl. Godeva, Epitheta des Apollon in Thra- 

kien, Thracia 4(1977)207-223.
8. Βλ. J . Eckhel, Doctrina numorum veterum, I, 44. IV. 437. K. *ΑποστολΙδη,

! δ.π., 44. K. Majewski, Le sanctuaire thrace et gr^co-romain d’Apollon-Kendrisos 
k Philippopolis en M0sie Inttrieure, Thracia 4(1977)189-206, δπου καί ή σχετική βι
βλιογραφία. Πρβ. /?. Hoddinott, ο.π., 193.

9. Στραβ. VII, C319: «ΕΙτ’ Απολλωνίας ..., δπου ίερύν του ’Απόλλωνος, έξ ού 
Μάρκος Λεύκολλος τόν κολοσσόν ήρε καί άνέθηκεν έν τώ Καπετωλίφ τόν του 'Απόλλωνος, 
Καλάμιδος έργον».— Επιγραφικές μαρτυρίες δείχνουν δτι 6 κυριότερος ναός της Μεσημ
βρίας ήταν άφιερωμένος στόν 'Απόλλωνα, πού ήταν Ιδιαίτερα άγαπητός στίς μεγαρικές 
άποικίες (βλ. R. Hoddinott, 6.π., 44-45).— Για την Άγχίαλο πρβ. άναθηματική έπι
γραφή στόν ’Απόλλωνα Κολοφώνιο (IGB, I2, 370).

\ 10. Βλ. A. Dumont, Inscriptions et monuments figures de la Thrace, άρ. 1.
11. IGB, IIIt , 1593.
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τικό πληθυσμό της περιοχής της. ’Έ τσι, άπό έπιγραφές, «ού βρέθηκαν στά 
σημερινά χωριά KrAn1 καί Ezerovo*, συμπεραίνει κανείς την δπαρςη Ιερών 
του Θεοϋ στις κώμες Αορταζηνων, Ζερδψων καί Κερμιλ?.[rprwvj. Παρόμοιες 
έπιγραφικές μαρτυρίες γιά  τη λατρεία του έχουμε άπό τά σημερινά χωριά 
Gorno Izvorovo*, N ovo se lo 4, K iril-M etod ievo1, D&lboki* καί Mari- 
ca7. Τέλος, υπάρχουν αρκετές μαρτυρίες γιά  τή διάδοση της λατρείας του 
άνάμεσα στον άγροτικό πληθυσμό πού ζοΰσε στήν περιοχή της Άδριανούπο- 
λης. Πρόκειται γιά  άναθηματικές έπιγραφές άπό την άρχαία κώμη Jtodona- 
ρον* καί τό σημερινό χωριό P elevu n ·’ ένώ τοπω·/υμικά έπίβετα τοΰ θεοϋ, 
πού μνημονεύονται σέ έπιγραφές άπό τά σημερινά χωριά L ozen1'  καί R az- 
d el11, μαρτυρούν τή λατρεία του στις κώμες των Γειχεσψκον καί Σχαρασχη- 
νων.

’Εκτός άπό τη μέση κοιλάδα τοΰ Έ βρου, ή λατρεία του Απόλλωνος 
είχε διαδοθεί έπίσης καί στήν υπόλοιπη περιοχή της Ν  Θράκης. Έ τσ ι, άπό 
τήν άνω κοιλάδα τοΰ Στρυμόνα έχουμε έπιγραφικές μαρτυρίες γιά  τή λατρεία 
του στις κώμες των Ζελσηνω*1*, Ρανισχεληψων1* καί Σχοδρηνωχ1*, πού βρί
σκονταν στή «χώρα» της Σαρδικης, καθώς καί στήν κώμη τών Ταύψκυν1*, 
πού ά'/ηκε στήν έπικράτεια της Παυταλίας. Ά π ό  τήν περιοχή άνατολικά τοΰ 
Έ βρου καί τοΰ Τόνζου έχουμε έπίσης έπιγραφικές μαρτυρίες γιά  τή λατρεία 
του στις κώμες τών Αλση*ο»1·, Ανλαριοχωχ1', Εκτηνων** καί Λατομψων**.

1. IGB, ΙΠ,, 1742-1745, 1756.
2. /GB, ΙΠ,, 1711-1712.
3. IGB, ΠΙ,, 1757.
4. IGB, III*. 1766.
5. IGB, ΠΙ„ 1649. Ό  πστρφος θεός, πού άναφέρεται στήν έπτγραφή, ήταν 6 'Απόλ

λων, πού στό ίι?ό του βρέθηκε ή έκιγραφή.
6. IGB. III,. 1666.
7. IGB, III,, 1709.
8. IGB, III*, 1794.
9. IGB, III*. 1832.

10. IGB, III*. 1807-1308, 1810, 1813.
11. IGB. III,. 1804.
12. IGB. IV, 1930.
13. IGB, IV, 1928.
14. IGB. IV, 2025.
15. IGB, IV, 2110.
16. Βλ. A . Dumont, ό.ττ., άρ. 62*.
17. IGB, III*. 1859-1860.
18. IGB, I*. 357.
19. Βλ. A . Dumont, 6.it., άρ. 78.
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όμη, 6 Κ. Άποστολίδης άναγνωρίζει ναούς καί βωμούς του ’Απόλλωνος 
πολλές κορυφές τής Ροδόπης μέ έξωκκλήσια τού Προφήτη Ή λία, πού 
ωσάν πιθανώς στό δνομά του τη λατρεία του ’Απόλλωνος, θεού τού ή-

Τέλος, λατρευτές τού ’Απόλλωνος δέν έλειπαν άπό τη Β Θράκη (Κάτω 
σία). Έ τσ ι, άπό παραστάσεις νομισμάτων καί έπιγραφές συμπεραίνει 
εις την ύπαρξη ναού τού ’Απόλλωνος Ανλαρκηνου στη Μαοκιανούπολη1 2. 
ιγραφικά πάλι δεδομένα άπό τήν περιοχή τής ίδιας πόλης μαρτυρούν τη 

:ρεία του στό σημερινό Stipsko3 καί Suvorovo4. ’Επίσης, ή λατρεία του 
πιστώνεται καί στην πιο μεσογειακή περιοχή τής Κάτω Μοισίας. Έ τσ ι, 
> municipium Montanensium (σημ. Mihailovgrad) υπήρχε ιερό, δπου 
ρευόταν ό ’Απόλλων μαζί μέ τήν ’Άρτεμιν5 6.

9Ασκληπιός, ’Ιδιαίτερα διαδομένη άνάμεσα στούς κατοίκους της θρα- 
ιής ένδοχώρας ήταν καί ή λατρεία τού ’Ασκληπιού, καθώς καί των θεών- 
ηθών του, Υγείας καί Τελεσφόρου®. Τήν εύρεία διάδοση της λατρείας του 
ρτυρούν τά πολυάριθμα άναθηματικά άνάγλυφα, τό πλήθος των τοπωνυμι- 
iv έπιθέτων κι άκόμη ή παράστασή του, κατά τή ρωμαϊκή εποχή, στα νο- 
ματα των περισσότερων αύτόνομων πόλεων7.

Περίφημα σέ ολόκληρη τή Θράκη ήταν τά ’Ασκληπιεία πού βρίσκονταν 
ά σημερινά χωριά Batkun καί Glava Panega, δπου βρέθηκε κι ό μεγαλύ- 
ρος άριθμός άπό άναθήματα. Τό ’Ασκληπιείο τού Batkun, πού βρέθηκαν 
I άνασκάφτηκαν τά έρείπιά του8, άνήκε στην επικράτεια τής Φιλιππούπολης 
άποτελοΰσε κέντρο λατρείας του ’Ασκληπιού Ζνμυδρηνου σε ολόκληρη

1. Βλ. Κ.-Μ . *Αποστολίδη, ο.π., 46.
2. IGB, II, 801-802. Βλ. R. Hoddinott, δ.π., 156.
3. IGB, II, 841.
4. IGB, II, 838.
5. Βλ. Β . Filov, SvetiliSte na Diana i Apolona pri grad Ferdinand (dn. Mi- 

tilovgrad), IBAD  5(1915)216-217.
6. Γενικά για τή λατρεία τού 'Ασκληπιού στή Θράκη βλ. G. Kacarow, Zum Α- 

klepioskult bei den alten Thrakern, A R W  11(1908)573-575. D. Dedev, Asklepij 
jato trakogr&cko bofccstvo, JBAI 3 (1925)131-164. V. Bakdrdiiev, Asklepios der 
[eilgott der alten Thraken, CIHM  1962, 17-24. K. Vlahov, Novie frakijskie epitet 
iklepija i ih tolkovanie, S T  1(1975)206-213.

7. 'Όπως παρατηρεί ό Κ.-Μ, *Αποστο?.(όης, Περί της θρησκείας των Θρακών, 52, άπό 
Ιζ είκοσι πέντε αυτόνομες πόλεις, πού έκοψαν δικά τους νομίσματα, ot δεκαεπτά έχουν 
rk αυτά παράσταση τού Ασκληπιού.

8. Σχετικά βλ. D. Coniev, Le sanctuaire thrace prfcs du village de Batkun, 
pofija 1941. Κ.-Μ. ' Λποστολίδη, Ιερόν τού Ζυμυδρηνού Ασκληπιού έν Θράκη, Θρακιχά 
.3(1940)266-276.
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τήν άνω καί μέση κοιλάδα του Έ βρου . "Ως τώρα έχουν βρεθεί στό ’Ασκλη
πιείο αυτό 200 περίπου άναθηματικές έπιγραφές1, πού ot περισσότερες άνή- 
κουν σέ ήμιεξελληνισμένους Θράκες, καθώς καί πολλά άγχλμάτια καί βωμοί*. 
Ε πίσ η ς, τά τοπωνυμικά έπίθετχ τοΰ θεού Ρασνπηοη[νος]* καί Στατηνος1, 
πού μνημονεύονται σέ έπιγραφές, έπιτρέπουν νά συμπε ράνουμε τήν ύπαρξη 
κι άλλων ’Ασκληπιείων — πιθανώς «υποκαταστημάτων» τοΰ προηγούμενου — 
στην Ιδια ή σέ γειτονικές κώμες. Πολύ ένδεικτική είναι άκόμη ή περίπτωση 
μιας όμάδας Θρακών, έγκατχστημένω ν στή Ρώ μη, πού προσφέρουν κάποιο 
άνάθημα στόν ’Ασκληπιό Ζιμώοηνο (227 μ~Χ .)·. Στην άναθηματιχη έπι- 
γραφή άναφέρονται δεκαεπτά θρχκικές κώμες, άπό τις όποιες κατάγονταν 
οί άναθέτες καί πού όλες βρίσκονταν στήν περιοχή της Φιλιππούπολης. Αυτό 
δείχνει καθαρά τήν εύρεία διάδοση της λατρείας τοΰ ’Ασκληπιού Ζνμυδοητσυ 
στήν άγροτική περιοχή της Φ ιλιππούπολης.

Τό άλλο περίφημο ’Α σκληπιείο, πού βρισκόταν στήν G lava Panega 
(περιοχή της Vraca), άποτελοϋσε κέντρο λατρείας τοΰ ’Ασκληπιού σέ όλό- 
κληρο τό δυτικό τμήμα τής Κάτω Μ οισίας. Ά π ό  τό ’Ασκληπιείο αυτό έχουμε 
ώς τώρα 80 περίπου άναθηματικές έπιγραφές λατρευτών*, πού άρκετοί άπό 
αυτούς είναι Θράκες (ήμιεξελληνισμένοι ή ήμιεκοω μαΐσμένοι). ΣτΙς έπιγρα
φές αυτές μνημονεύονται καί τρία τοπω νυμικά έπ ίθετχ τοΰ θεού (Σαλύηνος’, 
Σαλδοβνσσηνος* καί Σολόηνος?), πού μαρτυρούν τή λατρεία του σέ όμώνυμες 
κώμες, άπό τις όποιες ή μιά πρέπει πιθανώς νά  ταυτιστεί μέ τή σημερινή 
Glava Panega.

Στή Β  Θράκη, έκτός άπό τό ’Α σκληπιείο τής Glava Panega, δέν 
έχουμε, ώς τώρα τουλάχιστον, άλλη μαρτυρία γ ια  τή λατρεία τοΰ 'Ασκληπιού. 
’Αντίθετα, στή Ν  Θράκη, έκτός άπό τό 'Α σκληπιείο τοΰ Batkun, υπάρχουν 
ένδείξεις γιά  τή λατρεία του σέ πολλούς άλλους οίκισμούς, Ιδίως των κοιλάδων 
τοΰ "Εβρου καί τοΰ παραποτάμου του Τόνζου. Έ τ σ ι, παραστάσεις σέ νομί
σματα έπιτρέπουν νά συμπεράνουμε τήν ύπαρξη ’Ασκληπιείων στή Φιλιπ- 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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1. IGB, I I I , . 1114-1296.
2. Βλ. Κ.-Μ. ’ΑίίοστολίΛη, { χ ,  272.
3. IGB, I I I ,, 1183.
4. IGB, ΙΠ „  1303.
5. Βλ. A. Dumont, Inscriptions, 59, άρ. 4.
6. IGB, II , 510-586.
7. IGB, Π , 523, 566.
8. IGB. II , 514, 516-517, 521, 525-526, 529.
9. IGB, Π , 544.
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:οληι καί r))v Augusta Traiana2, ένώ Από Αναθηματικές έπιγραφές 
ιευτών μαρτυρείται ή λατρεία του στην Άδριανούπολη3, την Carasura4, 
ίησσοπάρα (σημ. Pazardzik)*, τη  Διάμπολη®, καθώς καί στα σημερινά 

|πά Bjalopoljane7, Patalenica8, Varvara9 και Vinarovo10.
Εύρείχ διάδοση είχε επίσης ή λατρεία του 'Ασκληπιού στην κοιλάδα 
Στρυμόνα, όπου υπήρχε τό περίφημο 'Ασκληπιείο της Παυταλίας11 καί 

jv περιοχή της τα 'Ασκληπιεία της Γερμανίας (σημ. Sapareva banja)12, 
[Απας13, Σπινθοπνρας14 καί Σπινοπαρας16. 'Ακόμη, μέ βάση τις άναθημα- 

έπιγραφές, διαπιστώνεται ή ύπαρξη 'Ασκληπιείων στη Σαρδική10, στις 
Ιμες Κονλκονααηνων11 καί Στραμινηνων18, πού βρίσκονταν στην Αγροτική 
Ιριοχή της, καθώς καί στο σημερινέ Novo Lj&ski19 (περιοχή Νικόπολης 
ρ Νέστου) καί τή Σΐριν (σημ. Σέρρες) ή τή γειτονική περιοχή της20.

Τέλος, έκτός Από τις προηγούμενες περιοχές, 6 ’Ασκληπιός λατρευόταν 
[ούς Φιλίππους, όπου μάλιστα τελούνταν προς τιμή του γιορτές, τά Μεγάλα 
σχληπιεϊά21. Επίσης έχουμε έμμεσες έπιγραφικές μοφτυρίες γιά τήν 6παρ-

1. Από τό ’Ασκληπιείο της βρέθηκε μια ζωφόρος μέ παράσταση των θεών βοηθών 
’Ασκληπιού, βλ. Π. Hoddinott, Bulgaria, 193.

2. Βλ. Κ.-λί. ΆποστολΙδη, Περί της θρησκείας τών Θρακών, 52.
3. Βλ. Κ. Κονρτίδη, Ελληνικοί άρχαιότητες έν Άδριανουπόλει, Θρακικά 1(1928)

[16.
4. IGB, III ,, 1626, 1628.
5. IGB, m it 1091.
6. IGB, III*, 1784.
7. /GB, III*, 1831.
8. IGB, 111» 1302, 1303.
9. IGB, IIIj, 1101.

10. IGB, III*, 1641.
11. Βλ. /?. Hoddinott, B ulgaria, 180.
12. IGB, IV, 2207.
13. IGB, IV, 2110.
14. IGB, IV, 2065.
15. IGB, IV, 2192.
16. Βλ. K.-M. *Αποσχολίδη, 6.π ., 52.
17. /GB, IV, 1934.
18. IGB, IV, 2084.
19. /GB, IV, 2350.
20. Πρβ. τό Αναθηματικό ένεπίγραφο Ανάγλυφο στου Κ-ΙΣ, άρ. 14.
21. Βλ. Ρ . Le merle, BCH  59(1935)140 κέ., άρ. 40-41 [ « Ρ .  Co/Jo/% Philippes, 

>448, άρ. 10].

ΐ



ξη Α σκληπιείω ν στή Δεβελτύ1 2 3, τή Βιζύη* καί τήν κώμη των Μυρτηνων (πε
ριοχή Γ ίνου)*.

Λιονυσος, Μ εγάλη διάδοση στή Ν Α  Θράκη και συγκεκριμένα στήν πε
ριοχή της Ροδόπης και του Π αγγαίου είχε ή λατρεία του Διονύσου, πού ή 
έλληνική προέλευσή του άποδείχτηκε πιά άπό τή μνεία του όνόματός του 
στις πινακίδες της Πύλου4 5 6 7 8 9 10. Στη Θράκη ό Διόνυσος ταυτίστηκε μέ τό φρυγι
κό θεό Σχβάζιο*, πού μέ τή σειρά του σέ όρισμί/ες έπιγραφές ταυτίζεται 
μέ τό Δία*. Σ έ άλλες πάλι έπιγραφές ταυτίζεται μέ τόν Ή λιο* καί, στη 
ρωμαϊκή έποχή, πολύ συχνά μέ τόν L iber Pater*. Τέλος, σέ μερικές έπι
γραφές άναφέρεται μέ τό όνομα Βάκχος*, καθώς και μέ τα  έπίθετα Ίϋενθε*  
οεύς1* καί Αηταϊος11 12.

Ή  λατρεία του Διονύσου, πού ήταν βασικά θεός του κρασιού1*, ήταν

A
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1. Βλ. JC.-Jf. 'ΑηοστοΚόη, &.ε., 52.
2. JT.-J/. 'ΛχοστολΜη, δ.π.
3. Βλ. A . /7απαόοαθΓ/οο-Κ*$αμίο>ς, Αρχαιότητες καί έπιγ^αφαί Θράκης καί Μα

κεδονίας, ΕΦΣ, XVI, 102.
4. Βλ. G. A. Printera . Dioniso nella society micenea. AMCIM if, 195$, 1027- 

1031. Πρβ. H. Danov, Drevna T rak ija , 213. L. Stoianovici. Contributions έ 1’etude 
des influences baikaniques sur la  m ythologie grecque classique (Autour du mythe 
de Dionysos), AAP~SHPh 1962, 214, σημ. 24. VI. Gtorgiev, S IT  1977, 54.

5. Πρβ. Ήοαχλ&υτην, FHG, ΙΠ , I t :  «Φαίνεται γάρ έξ ων εύρίσχομεν συλλογι- 
ζόμενοι πολλαχόθεν ότι Διόνυσος καί Σαβάζιος είς έοτι θεός, τυχεϊν δέ τής προσηγοριας 
τούτης παρά τόν γινόμουν περί αυτόν θειασμόν* τό γάρ εύάζειν οί βάρβαροι σαβάζειν 9«* 
σιν* όθεν καί των Ελλήνων τινός ixoXo’jOoOvac τόν εύασμόν σεβασμόν λέγεκτ»». Ό  Κ . 
*Αχοσχολίδης, Περί τής θρησκείας των Θρακών, 50, υποθέτει ότι Ισως ό Σαβάζιος νέ 
ήταν καί ξεχωριστός θεός άλλά συνέπιπτε μέ τό Διόνυσο, έξαιτίας τής Ιδιότητάς τους ώς 
θεών της φύσης καί του όργιαστικου τρόπου της λατρείας τους.

6. Βλ. IGB, IV, 2015, 2103. Σύμφωνα μέ τόν JT.-J/. *ΑχοστοΜΛη0 5.π ., 51, τό φαι
νόμενο της ταύτισης του Σαβάζιου μέ τό Δ Ια διαδόθηκε στή Θράκη άκό τή Ρώμη στά τέ
λη του 2ου μ.Χ. αίώνα.

7. Macrob. Saturn. I, 18, 11.
8. Βλ. ά-Μ ω αόσ*ια, άρ. 1058. Ρ . P e r ir is tt, Inscriptions do Philippes, B C H  24 

(1900)312, άρ. 4. OJh 26(1930)68-69. A E  1948/49, Χρονικά, 37 κέ., άρ. 5-7. 'Απο
δείξεις γιά την ταύτιση αυτή βλ. στου Ρ . CoUart, Philippes, 414-415.

9. Γιά τό όνομα Βάκχος, πού στήν άρχή ήταν έπώνυμο του Διονύσου κι άργάτερα 
έμφανίζεται ώς δεύτερο όνομα του θεού, βλ. Ρ. P trd r iu i, Cultes et mythes da Pangbe, 
Paris/Xancy 1910, 53 κέ., όπου οί σχετικές πηγές καί ή βιβλιογραφία.

10. IGB, I*. 324.
11. IGB, II, 480.
12. Γιά άλλες Ιδιότητες του θεού βλ. Ρ. Perdriset, ό.π., 64, 95 κέ. Πρβ. κι {να έπι- 

τύμβιο άπό τό σημ. Δοξάτο, όπου γί^τται λόγος γιά τόν «παράδεισο» CHhfota πΜ α), 
στόν όποιο πίστευαν οί μύστες τού Βάκχου (L · Heuzey - Η . Daumet, Mission arch£o- 
logique de Macedoine, Paris 1876, 128 κέ., άρ. 61 * C /I , ΙΠ, 686*d*JfaN iM a,
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<φΐ'/Λ νά γνωρίσει εύρεία διάδοση σέ μιά χώρα, σαν τή Θράκη, όπου ή άμπε- 
Λαλλιέργεια Απασχολούσε σημαντικά μέρος του πληθυσμού της1. Σύμφω- 
Ιμάλιστα μέ τόν * Ηρόδοτο, 6 Διόνυσος, μαζί μέ τόν ’Άρη καί τ );ν 'Άρτε- 
I, ήταν οί μόνοι θεοί πού λάτρευαν, στην έποχή του, οΐ Θράκες2. ’Ακόμη, 
βαι πολύ πιθανό ότι ό μύθος του Λυκούργου, βασιλιά των Ε δω νώ ν, πού 
Ιωξε τό Διόνυσο καί την Ακολουθία του3, Απηχει μιά παράδοση για τή 
Ιώιμη διάδοση της λατρείας του στην περιοχή του Παγγαίου. Σύμφωνα μέ 
I; 'Όμηρο, στόν όποιο βρίσκουμε την αρχαιότερη μνεία για τό Βάκχο, ή 
βίωξη του Διονύσου άπό τό Λυκούργο εΤχε γίνει στην Ιερή περιοχή του 
νσψον  («κατ ήγάθεον Νυσ*ήιον»), πού ό Ρ. P erdrizet ταυτίζει μέ τό ΓΙαγγαΐο 
Ιμέ κάποια κορυφή του4.I Κέντρα της διονυσιακής λατρείας στη Θράκη ήταν τα βουνά του Παγ- 
Ιίου5 6 καί της Ροδόπης. ΣτΙς ψηλές κορυφές του Παγγαίου υπήρχε, σύμ- 
Lva μέ τ)) μαρτυρία του * Ηροδότου, μαντείο του Διονύσου, πού άνήκε στούς 
Ιέτρες, ένώ οΐ Βησσοί, φυλή των Σατρών, ήταν οί προφήτες του ίερου®. Τό 
Ιεντεΐο αύτό, πού λειτουργούσε, σύμφωνα μέ τό πρότυπο του δελφικού μαν- 
[ίου7, θά ήταν ένα βαρβαρικό ιερό μέ άπλό περίβολο, χωρίς χτίσματα καί 
Κάλματα8 9. Πιθανώς νά ήταν κάποιο σπήλαιο καί γιά τήν άκρίβεια τό σπή- 
αο, μέσα στό όποιο είχε κλειστεί ό Λυκούργος®. Έ τσ ι, είναι πολύ πιθανή 
I ταύτισή του μέ τ)jv Άσκητότρυπα — στ))ν περιοχή του μοναστηριού τής 
[ίκοσιφοίνισσας —, πού πρότεινε ό Ρ. Perdrizot10.

ftp. 1042-1043 « Ρ .  Buechelcr, Carmina latina epigraphica, άρ. 1233 * P .  Perdrizet, 
fC H  24(1900)318 »  P, Collart, Philippes, 419).
I 1. Βλ. Δ. Σαμαάρη, Γεωγραφία, 29-30.
I 2. Ήροδ. V, 7: «Θεούς δέ σέβονται μούνους τούσδε, *Άρεα καί Διόνυσον καί ’Άρτε- 
Liv».
I 3. Γιά τό μύθο αύτό βλ. Ό μ, Ίλ. Ζ 130. Άπολλοδ· III, 5,"33. Άσχλητιιάδον Τραγ. 
ιΓραγωδ. (στοΟ Ύγιν. Άστρον. 21 =  FGrH  12). Πρβ. Ρ. Perdrizet, Cultes, 33-34, 45. 
Piotromcz, De Lycurgo insano, Cracoviae 1908, 79 κέ.
I 4. P. Perdrizet, 6.π., 45-51.
[ 5. Σχετικά μέ τή λατρεία του Διονύσου στ?)ν περιοχή το0 Παγγαίου βλ. Ρ. Per-
Urizet, ό.π., passim. Rapp, Die Beziehungen des Dionysos Cultus zu Thrakien und 
Kleinasien, Stuttgart 1882. — Γενικά γιά τ )j διονυσιακή λατρεία βλ. //. Jeanmaire, 
[Dionysos (Histoire du culte de Bacchus), Paris 1970, όπου καί σχετική βιβλιογραφία.

6. Ήροδ. VII, 111.
7. Ήροδ. VII, 111, 2 : «... τό δέ μαντήιον τοΟτο Ισ τι... πρόμαντις δέ ή χρέωσα 

κατά περ έν ΔελφοΤσι, καί ούδέν ποικιλώτερον».
8. Ρ. Perdrizet, ό.π., 37.
9. Σοφοχλ. ‘Αντιγ. 957. Άηολλοδ. III, 5.

10. Ρ. Perdrizet, ό.π., 87-38.— Σχετικά μέ τήν ταύτιση τοΟ μαντείου Ιχουν προτα-

!
{
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ΤΑ μαντείο του Παγγκίου θά ήταν «ύποκκτάστημκ» του κεντρικού μαν
τείου του Διονύσου* 1 2 3 4, πού βρισκόταν πάνω στις κορυφές τής Ροδόπης1 καί 
άνήκε στους Βησσούς. ΤΑ κεντρικό αύτΑ μαντείο πρέπει νά ήταν πολύ φημι
σμένο, Απως τουλάχιστον συμπεραίνει κανείς άπΑ τΑ γεγονός Ατι τό συμβου- 
λεύτηκαν Α Μ* ’Αλέξανδρος κι άργότερα Α πατέρας του ’Οκτχβικνου Αύ- 
γούστου*.

’Ιδιαίτερη άκμή γνώρισε ή λατρεία του Διονύσου στους Φιλίππους, πού 
βρίσκονταν κοντά στό Παγγαΐο* *Η λατρεία του έδώ χρονολογείται άπΑ την 
προρωμαϊκή ακόμη έποχή, Απως δείχνει ή ύπαρξη κοντά στην πόλη Ινος λό
φου μέ τό Ανομα του θεού (λόγος Δωτύσον)*, Απου υπήρχε πιθανώς κάποιο 
Ιερό του* Αναμφισβήτητα. Αμως αυτή γνώρισε ιδιαίτερη εύνοια, κατά τη ρω
μαϊκή έποχή, Αταν Α Διόνυσος ταυτίστηκε μέ τό Liber Pater5. Διάφορες 
λατινικές έπιγραφές, πού βρέθηκαν στις θέρμες τής πύλης, προσφέρουν μια

θεΐ κι άλλες άπόψεις, που δέ ραίνονται Αμως πιθανές. Έτσι π.χ. Α Γ. Μ ζ ρ τζ Ιό η ς , At 
του παρελθόντος, 96, A T h .  D e e d e o iz e z  - d u  - D e z e r t ,  Geographic ancienne de la Ma
cedoine, Paris 1863, 396, A J .  Μ ο σ χ ά π ο ν ϊο ς , Ή  Ιερά Μονή της ΕΙκοσιφοινίσσης, Κων
σταντινούπολή 1896, 7, καί οί L .  H e u z e y  - Η  D a u m e t ,  Mission, 30, τό τοποθετούν 
πάνω στΙς κορυφές του Όρβήλου (σημ. Μ ενοικίου). *0 S .  Φιλιππίδης, Μαντεΐον Διονύ
σου έν Μακεδονία, Π α ρ ν α σ σ ό ς  1(1877)130, μάλιστα καθορίζει άκριβέστερα τή θέση του 
στΑ σημ. χωριό Μανδήλι (περιοχή Νέας Ζίχνης). Ή  μαρτυρία Αμως του Εόριπίδη καί του 
'Ηροδότου δέν άφήνει καμιά αμφιβολία για την ύπαρξη μαντείου του Διονύσου στΑ Παγγαΐο. 
Δεν άποκλείεται ωστόσο καί ή ύπαρξη κάποιου άλλου μαντείου στΑν "Ορβηλο.

1. Ρ . P e r i r i z e t ,  δ.π., 42.
2. Σχετικά μέ αυτό βλ. S u e  to n , Aug., 94. Δ ίω ν , Κ ο σ σ . LI, 25. M a c r o b . 1 ,18, 11 

[ =  F H G ,  II, 224].— 'Ορισμένοι έρευνητές (Απως π.χ. οI : Β .  A .  L o b e c k ,  Aglaophamos, 
289. F .  M o o se , Orpheus, 69. W e i l ,  Ad Eurip. Hecub. 1267. S t e i n ,  Ad Herod. VII,
111. P .  F o u c a r t ,  Culte de Dionysos en Atlique, M A J B L  1904, 24) ταυτίζουν τΑ μαν
τείο πού άναφέρει Α Σουητώνιος μέ τΑ μαντείο του Παγγαίου. "Αλλοι πάλι έρευνητές (Α
πως π.χ. C. S e u r e ,  R A  1908, II, 44. Ρ. C o lla r  t , Philippes, 420, σημ. 5) τοποθετούν 
στΑ Παγγαΐο τΑ μαντείο που άναφέρουν Α Λίων Α Κάσσιος καί Α Μακρόβιος. *0 Ρ. P e r -  
d r i z e t ,  Α.π., 42-43, Αμως έχει άποδείζει Ατι καί οί τρεις άρχαΐοι συγγραφείς άναφέρονται 
στΑ μαντείο της Ροδόπης.

3. S u e t o n . Aug., 94. A ito v . Κ α σ σ . IV, 53. M e la , Π, 17.
4. * A sm . Έμφυλ. πολ., IV, 106.
5. Μέ τή λατρεία του Liber συνδεόταν καί ή λατρεία του Ηρακλή, Απως δείχνουν 

Αρισμένες έπιγραφές των Φιλίππων καί της Δράμας, βλ. Ρ. C o lla r  t , Philippes, 414, σημ. 
1. A .  S a la d , Inscriptions du Pangee : De la region Drama-Cav&lla et de Philippes 
B C H  47(1923)75, άρ. 33. Επίσης πρβ. τή σύνδεση της λατρείας Ήρακλή-Διονύσου, 
γνωστή στή Θράκη άπό τήν προρωμαΐκή έποχή (βλ. G . R a z o r  o w , Thrake, R E  VI A 
(1936)494. CA. P ic a r d , Les dieux de la colonie de Philippes, R H R  86(1922)140). 
Αυτή ή σύνδεση των δύο θεών μαρτυρεΐται άπΑ τόν 6ο π.Χ. άκόμη αίώνα στή Θάσο, ή Α- 
ποία άσκησε μεγάλη έπίδραση στούς Φιλίππους.



207

*91ίόν βέβαιη άπόδειξη για την ύπαρξη έκεΐ ιερού του Διονύσου1. Έπίση 
>|ρευτές του σκάλισαν τη μορφή τού θεού στους βράχους τής άκρόπολης2. 

*Η διάδοση όμως τής λατρείας του άνάμεσα στους Θράκες φαίνεται πιό 
ιαρά άπό τό γεγονός δτι μαρτυρειται σέ κώμες τής άγροτικής περιοχής 

Φιλίππων, πού ό πληθυσμός τους, στη μεγαλύτερη πλειοψηφία του, ήταν 
[κικός. ’Έτσι, έχουμε έπιγραφικές μαρτυρίες για τη λατρεία του στόν Da- 
*escos (σημ. Δράμα)3 4, στις αρχαίες κώμες Tasibasta  (σημ. Χαριτωμέ- 
14 καί Ολδψων (σημ. Νέος Σκοπός)5 6, καθώς καί στα σημερινά χωριά 
Λστράτη·, Δοξάτο7, Κωδούνια8 9, Καλαμπάκι®, Κοκκινόγεια10 11 καί Ποδο-

11

1. Βλ. Ρ. C o lla r t, Philippes, 414. Στδ ΒΛ τμήμα των Θερμών διακρίνονται τά 
|ίπια ένδς άρχαιότερου χτίσματος, πού πιθανώς νά ήταν Ιερό τών Liber - Libera - Her- 
es (P . C o lla r t , δ.π., 367 κέ., 414).

2. Βλ. Ρ . C o l l a r t - Ρ .  D u c r e y , Philippes I. Les reliefs rupestres, Paris 1975,

3. Βλ. P. P e r d r is e t ,  Voyage dans la Macedoine Premiere, B C H  21(1897)532 
Δ -Μ α χ εδ ο ν ία , άρ. 1063, 1101]. A .  S a la d , ο.π., 75, άρ. 33.

4. Βλ. L .  H e u z e y  -  Η .  D a u m e t ,  Mission, 152 κέ. άρ. 87-88 [ =  Ρ. P e r d r i z e t ,  
criptions de Philippes, B C I i  24(1900)312 κέ., άρ. 4-5 =  A .  S a la d , δ.π., 61 =  C I L ,
, άρ. 703-704 =  Δ -Μ α χ ε δ ο ν ία , άρ. 1057-1058].— Στην κώμη αύτή ύττήρχε Ιερό του

L . H e u z e y ,  Le sanctuaire de Bacchus Tasibastenus dans le canton de Zikhna 
Thrace), C R A I ,  1868, 219-225.

5. Βλ. Γ . Μ π α χ α λ ά χ η , * Αρχαιολογικά ευρήματα έκ Νέου Σκοπού Σερρών, Α Ε  17 
936), Χρονικά, 17 κέ., άρ. 10 [ =  B u l l . έ ρ . 1938, 442, άρ. 215. 1939, 476, άρ. 182 =  
H S  61/2(1941/42)68.

6. Βλ. G ia n n o p o u lo s , B C H  17(1893)634. Α .  Π α π α δ ο π ο ύ λ ο ν -Κ ε ρ α μ έ ω ς , Άρχαιό- 
]τες καί έπιγραφαί Θράκης καί Μακεδονίας, Ε Φ Σ , XVI, 108. Ρ .  P e r d r iz e t , Inscriptions 
3 Philippes, δ.π., 317. Δ -Μ α χ ε δ ο ν ία , άρ. 1184. Πρβ. καί A . S a la d , δ.π., 60 κέ. Ρ. C o l- 
r t ,  Philippes, 416, σημ. 4.

7. Σέ μια λατινική έπιγραφή πού βρέθηκε έδώ άναφέρονται ‘ot Σ ά τ ν ρ ο ι καί ol Ν α ί -  
ις της διονυσιακής άκολουθίας, βλ. L . H e u z e y - Η .  D a u m e t ,  Mission, 128 κέ., άρ. 
1 [ =  C I L ,  III, 686 =  Δ -Μ α χ ε δ ο ν ία , άρ. 1042-1043 =  F . B u e c h e le r , Carmina latina 
pigraphica, άρ. 1233]. Πρβ. Ρ , P e r d r i z e t ,  Inscriptions de Philippes, 318· τού ίδιου, 
ultes et mythes, 95 κέ. P. C o lla r t , Philippes, 419.

8. Βλ. P. P e r d r iz e t ,  Inscriptions de Philippes, 317 [ =  P. C o lla r t , Philippes, 
15, σημ. 6].

9. Βλ. P. C o lla r t , Philippes, 415, σημ. 6.
10. Βλ. L ·  H e u z e y ,  B A  18651, 452. L .  H e u z e y  -  H .  D a u m e t ,  Mission, 153, άρ. 

<8 [ sas CIL, III, 704 «= Δ -Μ α χ ε δ ο ν ία , άρ. 1058], Πρβ. : ai Ρ. C o lla r t , Philippes, 416,
Γημ. 2.

11. Βλ. Ρ. P e r d r i z e t ,  Inscriptions de Philippes, 304 κέ., καί είκ. XIII (πρβ. καί 
3 C H  18(1894)445)· τού Ιδ ιου, Cultes et mythes, 23, 89. Βλ. καί Ρ. C o lla r t , Philippes, 
*17, σημ. 1.
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*

Έκτος άπύ τήν περιοχή του Παγγαίου, ή διονυσιακή λατρεία φαίν 
«τι είχε έπίσης άρκετή διάδοση στη μέση καί ιδίως στήν άνω κοιλάδα το 
Στρυμόνα. Έ τσι, άπδ τοπωνυμικά έπίθετχ ταΰ θεού, πού μνημονεύονται ο 
έπιγραφές, έχουμε ένδείξεις γιά την ύπαρξη Ιερών στις κώμες των Αθναα 
ρηνων1, Λρσΰψων*, Βατα/Δε.ονηνων* καί [.../ταγηνων*, πού ύπάγοντχ* 
στην άγροτική περιοχή της Σαρδικής. Ά πό τήν Ιδια περιοχή έχουμε άκόμη 
έπιγραφικές μαρτυρίες γιά τήν ύπαρξη λατρευτών του στό σημερινό Mramor*. 
Έπίσης, ή λατρεία του μαρτυρεϊται στήν Παυταλία* καί τήν περιοχή της 
(στις κώμες Μντοογηνων1 καί Σπορτηλψων* καί τό σημ. Tavalicevo’), 
καθώς καί στήν άνώνυμη άρχαία πόλη άνάμεσα στα σημερινά χωριά Gorna 
Grade§nica καί Ilindeci1· — στή μέση κοιλάδα τού Στρυμόνα.

Τό πιό χαρακτηριστικό όμως παράδειγμα γιά τή διάδοση της λατρείας 
του άνάμεσα στους Θράκες αποτελεί ή ύπαρξη Ιερού του μέ θράκα Ιερέα στή 
θρακική πρωτεύουσα Σευθόπολη11. Πολύ ένδεικτικό έπίσης είναι τό πλήθος 
των έξελληνισμένων Θρακών μέ τό θεορόρο «νομα Διονύσιος1*.

“Λόχεμις. Μεγάλη διάδοση είχε στή Θράκη καί ή λατρεία τής Άρτέμι- 
δοςΜ, πού είναι γνωστή έδώ μέ τά έςής έπίθετα πού δηλώνουν κάποια ιδιό
τητα: Germetitha, Plestrensis, Scoptitia, Totobisiau, Τανροίΐόλος1* καί 
*Οπιταίς1·. Σέ πολλά σημεία τής χώρας ή "Αρτεμις ταυτίστηκα μέ τή θρακι*

If

1. IGB, IV, 1927.
2. 1GB, IV, 2015.
3. IGB, IV , 2022.
4. IGB, IV, 2026.
5. IGB, IV, 2015.
6. IGB. IV, 2103.
7. IGB. IV, 2195.
8. IGB, IV, 2233.
9. IGB, IV, 2196.

10. IGB, IV, 2242.
11. IGB, ID ,, 1732.
12. Πρβ. V. Besevliev - G. Mihailov, Starini iz Belomorieto I. Antiini nadpisi 

i trakijski konici, BP 1(1942)318 χέ., dp. 19 [ =  Κ -Ι Σ , dp. 18] (Σέρρες), IGB. IV, 
2077 (Παυταλία), P. Perdrizet, 6.π., 308 (Ροβολίβος), IGB, Π, 540 (Παυταλία), 
IGB, II, 801 (Μαρχιανούκολη), IGB, ΙΠ „  1656 (περιοχή Augusta Traiana), Δ-ifmu- 
dovia.ip. 819 [  =  Κ - Ι Σ „  dp. 25] (Σέρρες) κ.4.

13. 'H qo6. V, 7: «Θεούς δέ σέβονται μούνους τοϋσίε, "Αρεα καί Διόνυσον κα ί“Αρτεμινη.
14. Βλ. VI. Georgiev, Die thrakische GOtternamen, BE 18(1975), 1, σ. 9.
15. Έ τ σ ι  Ονομαζόταν στήν Ά μφίπολη, δπου έχουμε παραστάσεις της στά νομίσμα

τα τής πόλης (τού 2ου π.Χ . αιώνα καί των δυό πρώτων μεταχρ ισπανικών αίώνων), βλ. 
Head -  Σβορώνου, Ιστορία  των νομισμάτων, 282-283.

16. Μέ τό έπίθετο αύτό είναι γνωστή στή Νεάπολη, βλ. Δ. Λαζαρίόη, 'Αρτεμις ’Οπι- 
ταίς έξ έπιγραφής τής Νεαπόλεως, Μ α π εδ ο η χά  2(1941/52)263-265.
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Ό  'Ηρόδοτος διέσωσε την ττληροφορία ότι οί Θράκισσες άοιέρωναν στη

>7(1933)281, 331-332, 441. Ρ. Collart, Philippes, 442. Ch. Picard, Les dieux de la 
iolonie de Philippes, R H R  86(1022)159, 172.

7. Σχετικά βλ. D. De6evt Kult&t na Artemida v oblastata na sredna Struma, 
IBAI 19(1955)95-109 [ — Sbornik G. Kacarov, II], N. Nikolov, Novootkriti pa- 
metnici ot Sandaski i okolnostta mu ot rimskata epoha, IBAI 32(1970)284-293.

8. IGBf IV, 2278, 2331, 2280.
9. IGB, IV, 2245.

10. Βλ. K. *ΑποστολΙδη, ΠβρΙ της θρησκείας των Θρακών, Θρακικά 5(1934)52.

6. CILt III, 636, 14206, 13. BCH  24(1900)313, άρ. 3. 47(1923)64 κέ., άρ. 24.
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Τ έλος, ή  λατρεία της είχε  διαδοθεί καί στη Β  Θράκη (Κάτω Μ οισία). 

Έ τ σ ι, στο m u n icip iu m  M o ntan en siu m  (σημ. M ih a ilo v g ra d ) βρέθηκε Ιερά 
της θεάς κι ένα άγαλμά της1 2 3 4 5 6. Ά π ό  έπιγραφές πάλι τού ’Ασκληπιείου της 
G la v a  P an eg a, πού μνημονεύουν τοπωνυμικά έπίθετα τής θεάς, συμπεραίνει 
κανείς την ύπαρξη ιερών της στις κώ μες των Σα)Λψαη* καί [Σαλόοβ»/ση- 
voir*.

'Ε ρ μ ή ς. Σύμφωνα μέ τόν Η ρ όδ οτο , ό 'Ερμής ήτα» δ π ώ  άγαπητός θεός 
τω ν Θρακών βασιλέων, πού τύν θεωρούσαν πρόγονό τους*. ’Α πό ένα άγαλμά- 
τιο τού θεού μαρτυριιται ή λατρεία του στην περιοχή τής Σίριος (σ η μ  Σερ
ρών)*. ’Επίσης πολλές φορές συναντιέται 6 Ε ρ μ ή ς, ταυτισμένος μέ τύ ρω
μαϊκό θεό M ercu riu s, σε άναθηματικές έπιγραφές* καί παραστάσεις τής ρω
μαϊκής άποικίας τών Φ ιλίππων. Έ τ σ ι, άναφέρεται σέ δυό έπιγραφές, πού 
άνηκαν σέ κάποιο Ιερό τού M e rcu riu s7 8 9 10 11 12. Στό Ιερό τού Σιλβανού πάλι βρέ
θηκε ένα μαρμάρινο άγαλμα τού Ε ρμή* καί κομμάτια άπό ένα άλλο στην 
αίθουσα τών θερμών*. Ε π ίσ η ς, ή μορφή τού θεού αναγνω ρίζεται σ’ ένα άνά- 
γλυφο λαξευμένο στούς βράχους τής άκρόπολης1·. ’Ακόμη, άπό άναθηματι
κές έπιγραφές ή λατρεία του μαρτυρεΐται στη σημερινή Πρωσοτσάνη, όπου 
συνδέεται μέ τούς θεούς Ju p ite r F lu m e n  καί M y n d ry tu s" , καθώς καί στό 
σημερινό χωρώ  Κρηνίδες, όπου συνδέεται μέ τό Liber (-Libera)1*.

Ιδιαίτερη όμως άκμή γνώ ρισε ή λατρεία του στή Φ ιλιππούπολη, όπου

1. 1GB, Π, 483-484.
2. IGB, Π, 523, 566.
3. IGB, II. 564.
4. Ή ρ ο ό . V , 7: «θεούς 8έ σέβονται μοΰνους ταύσθε, *Αρα καί Διόνυσον m l "Αρ- 

νεμιν· ol 81 βασιλέες αυτών, πάρεξ των Ιλλων πολιητέων, σέβονται Έρμέην μάλιστα θεών 
καί όμνύουσι μοΰνον τούτον καί λέγουσι γεγσνέναι έπύ Έρμέω έωυτοΰςο.

5. Δ . Λαζαρίδη, Νεάπολις-Χριστσϋπολις-Καβάλα, ’Αθήνα 1969, 163.
6. Πρβ. Ρ. Lemerle, Inscriptions latines et grecques de Philippes, BCH  58 

(1934)463, άρ. 4.
7. Βλ. P. Collart, Inscriptions de Philippes, BC H  56(1932)201, dp. S* vo6 IAwv,

PhUippes, 363, 399. P . Lemerle, δ.π., 461 χέ., ip . 4. "
8. CIL, ΙΠ, 633, 1. P. Collart, Philippes, 399, 403.
9. Βλ. P. Collart, Philippes, 399 xoi σημ. 3.

10. Βλ. L . H eu tey  -  H . D aum et, Mission, 86 καί ctx. ΕΠ, 4. P . CoBart, Philip
pes, 399.

11. Βλ. A . Salai, Inscriptions du Pangde: De la region Drama-Caralla et de 
Philippes, BCH  47 (1923)69, ip . 25. P. Collart, Philippes, 394, σημ. 2, 399.

12. Βλ. P. Collart, Philippes, 399 καί σημ. 7. 'Οπως παρατηρεί όμως 6 Collart, 
μπορεί νά είναι καί θεοφόρο όνομα.
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υόταν ώς θεός άγώνιος1. Στύ στάδιο της πόλης αυτής, κατά τη ρω- 
μο '.ρατία, τελούνταν πρύς τιμή του άγώνες πού τούς δργάνωνε το κοινόν 

Θρακών3. Επίσης, ώς άγώνιος θεός λατρευόταν καί στο 'Ερμαϊον 
ντά στο Βυζάντιο —, όπου υπήρχε ναός του3. Πρύς τιμή μάλιστα του 
αύτου καί του 'Ηρακλή τελούνταν έκεΐ άγώνες, γνωστοί ώς Βοσπόρια4. 

Τ »ς, άν καί είναι γνωστός άπύ τις έπιγραφές ένας μόνο Θράκας λατρευτής 
Ερμή5, έχουμε όμως άρκετούς Θράκες μέ θεοφόρα όνόματα (Έρμότι-

i.J Έρμόδωρος, Έρμάφιλος, Έ ρμίας, Έ ρμογένης)6.
'Ηοακ)>ής. Πολύ διαδομένη στη Θράκη ήταν καί ή λατρεία τού θεού τής 

υ*|ας καί τής σωματικής ρώμης7. Αυτό προκύπτει άπύ τα λόγια του Λου- 
κ |ού8, άπύ το πλήθος των Θρακών λατρευτών του, άπύ τύ γεγονός ότι 
σΐιάθε γωνιά τής χώρας βρίσκει κανείς κάποιο μνημείο τής λατρείας του, 
κ|ώς κι άπύ την παράστασή του στά νομίσματα όλων σχεδόν τών πόλεων.

’Ιδιαίτερα άγαπητή φαίνεται ότι ήταν ή λατρεία του στις κοιλάδες του 
^υμόνα καί του 'Έβρου, όπου είχε διαδοθεί πιθανώς άπύ τούς Μακεδόνες, 

τύν θεωρούσαν πατρώο θεό τους. ’Από την κοιλάδα τού Στρυμόνα όχου- 
μαρτυρίες γιά τη λατρεία του στούς Φιλίππους® καί την περιοχή τους 
μ. Δράμα10 καί Δοξάτο11), στην Παυταλία12 καί την περιοχή της (στην 
,η τών Βεισαλητηνων13 καί τά  σημ. χωριά Barakovo14 καί Vaksevo15)

1. Βλ. Κ. A p o s to l id i s ,  PAk za an ti£nijat Plovdiv, G P N B M 1928,15.
2. Βλ. K. A p o s to l id i s ,  6.π., 15.
8. Βλ. Κ. *Α π ο σ τ ο λ ίδ η , Περί τής θρησκείοις τών Θρακών, 55.
4. Βλ C IG , άρ. 2034.
5. I G B , IIIlf 1446.
6. Μ D A I  ( A )  10(1885)19, άρ. 5. I G B ,  12,287. I I I lf 917, 1191,1207, 1371. ΙΙΙ2, 

f)3. IV, 1954.
7. Σχετικά μέ τή λατρεία του καί τούς είκονογραφικούς του τύπους βλ. J .  T o  d o 

ty, Paganizmdt ν Dolna Mizija prez pdrvite tri veka sled o H rista, Sofija 1928, 
-74. T . S a r a fo v ,  Sur le culte d'H6raclfcs en Bulgarie, A A P - S A  1962, 171-180.

8. Λ ο υ κ ια ν . Δραπέται, 24.
9. Στην άποικία αύτή ή λατρεία τού 'Ηρακλή μαρτυρεϊται άπύ τή μακεδονική άκόμη 

ε>χή, όπως μπορεί να συμπεράνει κανείς άπύ τήν παράστασή του στά αύτόνομα νομίσμα
τος πόλης (βλ. Ρ. C o lla r t , Philippes, 162). Στή ρωμαϊκή έποχή ή λατρεία του είχε

ΙνδεΟει μέ τή λατρεία τών Liber - Libera καί Silvan us (Ρ. C o lla r t , Philippes, 401, 
)4 καί σημ. 1).

10. Δ -λ Ια χ ε δ ο ν Ια , άρ. 1064.
11. Δ -M a x e d o v la , άρ. 1085.
12. I G B ,  IV, 2069. Βλ. καί Τ .  S a r a f o v ,  6.π., 172-173.
13. I G B ,  IV, 2121.
14. I G B ,  IV, 2230.
15. IG B , IV, 2225.

I



καί στή Σαρδική*. ’Α πό τήν κοιλάδα πάλι του Έ βρου έχουμε άποδείςε· 
γιά  τη λατρεία του στή Φιλιππούπολη*, τή Βερόη (A u gu sta  T raiana  
την Καβύλη4 καί την περιοχή τής Ά δριανούπολης (σημ. Ivajlovgrad ' 
καί K ob ilin o  )*. ’Ανατολικά τοΰ Έ βρου ή λατρεία του είναι γνω στή στή ρω
μαϊκή άποικία D eu ltu m 7, καθώς καί στό σημερινό χωριό B ja la  voda* τής

«ερωχης της.
Τ έλος, ή λατρεία τοΰ ’Ασκληπιού είχε διαδοθεί καί στή Β  Θράκη. Τή 

διάδοσή της στην περιοχή αύτή έπιτάχυναν, κατά τή ρωμαϊκή έποχή, οί λε
γεω νάριοι, στους όποιους ήταν πολύ άγαπητή ή λατρεία τοΰ Hercules Invi- 
ctus ή V ictor·.

'Άρης. Σύμφωνα μέ τόν 'Η ρόδοτο, ό 'Α ρης, μ α ζί μέ τό Διόνυσο καί 
τήν Ά ρ τεμ ιν , ήταν άπό τούς κυριότερους θεούς πού λάτρευαν οί Θράκες*·. 
ΟΙ ένδείςεις ωστόσο πού ίχουμ ε για  τή λατρεία τοΰ θεοΰ αΰτοΰ, πού άπό τούς 
Θράκες όνομαζόταν Κανόάων (ή Κατόαϊος)11, είνα ι έλάχιστες. ’Α πό αυτές 
σχεδόν όλες προέρχονται άπό τήν περιοχή άνάμεσα στό Στρυμόνα καί τό Νέ
στο καί μόνο δύο άπό τήν υπόλοιπη Θράκη1 11·. ’Ε κτός άπό τήν Ά μφίπολη, 
πού έπονομαζόταν παλιότερα "Αοιος πόλις11, βρίσκει κανείς άρκετές άναθη- 
ματικές έπιγραφές καί άνάγλυφα τοΰ θεοΰ στούς Φιλίππους*4. Εύρεία διά
δοση όμω ς θά ε ίχε  ή λατρεία του στην παραστρυμάνια περιοχή τής Θράκης, 
όπως μάς επιτρέπει να συμπεράνουμε ή πληροφορία τοΰ Τευδο-Π λουτάρχου 
δ η  ό Στρυμόνας θεωρούνταν γ ιός τοΰ "Αρη καί τή ς Ή λίκης**.

1. Βλ. Τ. Sarafoo, 171-178.
2. Ό α , 171.
8. *Ολ .# 171.
*. Ό λ ,  171.
5. IGB, ΠΙ* 1829.
6. IGB, ΙΠ., 1833. *
7. Βλ. Τ. Sarafoo, ( χ ,  171. '
8. IGB, ΙΠ* 1853.
9. Βλ. Τ. Sarafoo, δ.π., 171.

10. Ήροό. V, 7. Πρβ. Τζιτζ. Σχόλια είς Λυχοφρ., 897: «θεός 81 τής Ορρχιχής 4 
"Αρης, δη πολεμικόν τό παλαιόν οΐ θρφας·.

11. £όστ. ’Ιλ. 437, 12.
12. G. Kazarow, Antike Denkm&ler aus Bulgarien, IB A I  4(1926/27)81, 87.
13. Άρποκρ. στή λ. «’Λμρίπολις».
14. Βλ. L. H euzey  - Η . Daumet, Mission, 86 χαΐ τάν. ΙΠ, 5. Ρ . Ckapoutkier, Un 

troisifeme bas-relief du thd&tre de Philippes, BCH  49(1925)239-244. P. Coilert, 
Philippes, 383, 400 καί σημ. 1.

15. Ψενδο-Πλοντ. Περί ποτ., Π , 1 [ *= Ή8. VH, 803, b it. Bern}. Πρβ. W . Bar
ge, De Macedonian aacris, 70.
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Νύμφες. Γιά τή λατρεία των Νυμφών στή Θράκη έχουμε άρκετές εί- 
εις. Έ τσ ι, είναι γνωστό ότι υπήρχε περίφημο Νυμφαίο στή θρακική κώ- 
Βονοδαπα (περιοχή Φιλιππούπολης)1 11, όπου βρέθηκαν άρκετές άναθημα- 

ές έπιγραφές Θρακών λατρευτών τους*. Ε πίσης, άπό έπιγραφές μαρτυ- 
ίται ή λατρεία τους στην περιοχή του ΓΙαγγαίου3, στους Φιλίππους4 
I στα σημερινά χωριά Kasnakovo4 (περιοχή τής Augusta Traiana), 

vdivo® (περιοχή Άγχιάλου-Δεβελτου) καί Ignatievo7 (περιοχή Ό -  
σσού). Γενικά ή λατρεία τους ήταν Ιδιαίτερα άγαπητή στην περιοχή του 
.'μου. Αυτό φαίνεται άπό μεά έπιγραφή του ’Ασκληπιείου τής G lava P a 
ge, οπού μνημονεύονται οΐ Νύμφες του Α ίμον8.

Πεοσεφόνη. ’Η λατρεία της ήταν πολύ άγαπητή στούς Φιλίππους καί
l)V περιοχή τους, όπου τοποθετείται καί 6 τόπος αρπαγής τής Περσεφόνης 
τό τόν Πλούτωνα, Μέ τό σχετικό μύθο τής άρπαγής συνδέεται ό ποταμός 
γάκτης, πού όνομάστηκε έτσι, έπειδή πίστευαν ότι, κατά τή διάβασή του, 
ασε ό ζυγός άπό τό άρμα του Πλούτωνος®.

Στούς Φιλίππους ή Περσεφόνη, μαζί μέ την Ε κά τη , είχαν ταυτιστεί μέ 
ή θρακική θεά Βενδΐν10. ’Ακόμη, μιά σειρά άπό έπιγραφικά κείμενα καί 
νημεϊα, πού συγκεντρώθηκαν καί σχολιάστηκαν άπό τόν Η. Seyrig, δεί- 
νουν τή σχέση τής Περσεφόνης μέ τό Διόνυσο στό γιορτασμό κοινών μυ- 
τηρίων, δπου ή θεά παρουσιαζόταν ώς μητέρα ή σύζυγος του Διονύσου- 
ΑδηΠ. Ό  L. Heuzey, γιά νά έξηγήσει τή σχέσ*η αύτή άνάμεσα στούς δυό 
εούς, υποστήριξε 8τι ή παράδοση τής Περσεφόνης άπό την περιοχή των Φιλίπ- 
ων, πού διέσωσε ό Άττπιανός12, παρερμηνεύει κάποιο τοπικό θρακικό μύθο 

ΐρχαιότερο, πού είχε δεχτεί την έπίδραση της έλληνικής μυθολογίας. "Έτσι, 
ίναγνο>ρίζει την άρχική έκφραση του μύθου στίς σκηνές άρπαγής τών νομι- 
μάτων άπό την περιοχή του Παγγαίου13. *0 Ρ. Collart πάλι πιστεύει 6τι

1. IGB, IIIlf 1338-1339. ΙΙΙ„  1844.
2. IGB, IIIlf 1338-1339, 1342, 1345-1352.
3. Βλ. Ρ. Collart, Philippes, 9, 422.
4. Ρ. Collart, Inscriptions de Philippes, BCI1 62(1938)417.
5. IGB, III,, 1714.
6. IGB, III,, 1844.
7. IGB, I», 278.
8. IGB, II, 570.
9. ’Ann. Έμφ. πολ,, IV, 105.

10. Σ χετικά  βλ. πιό κάτω , σσ. 222-223.
11. Βλ. / / . Seyrig, Quatre cuitee de Thasos, BCH  51(1927)207.
12. * Ann., 5.π.
13. Βλ. L. Heuzey  - H, Daumet, Mission, 33.— Γ ιά  τά  άρχαίκά νομίσματα μέ παρα

στάσεις άρπαγής βλ. Λ Svoronoe, L’hell^nisme prim itif de la Macedoine prouv6 par
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ή Περσεφόνη αύτη, πού συνδέεται μέ τύ Δ ιόνυσο, ήτα» άρχιχά θρακική 
τητα, πού άπύ έπίδραση τω ν Έ λευσίνιω ν μυστηρίων ταυτίστηκε μέ τήν Π; 
σεφόνη* 1.

*ΑΑλες έΜψιχές Θεότητες. Ά π ύ  τίς λιγοστές μαρτυρίες καί ένδείζεις 
νεται ότι ή λατρεία των υπόλοιπων έλληνικών Θεών δέν είχε μεγάλη διάδι 
στη θρακική ένδοχώρα. 'Υ πάρχουν μαρτυρίες σχετικά  μέ τη λατρεία μερικά^ 
μόνο θεών στις κοιλάδες τών ποταμώ ν Στρυμόνα καί Έ βρου. Έ τσ ι, άπύ 
γραφές, πού βρέθηκαν στην πρώτη κοιλάδα, μαρτυρεΐται ή λατρεία τοΰ Ποοίι-ξ 
δώνος*, τών Διοαχούοων*, τής 'Αφροδίτης*, τής ΆΟητάς*, τής Νιμέσεο)? 
καί τής ΝίκηςΤ στη ρωμαϊκή άποικία τών Φ ιλίππω ν, ή λατρεία τής Άφρο-ί 
δίνης* καί τής Άθηνάς* στην 'Η ράκλεια τή Σ ινη κ ή , ή λατρεία τής Τνχης\ 
στήν άνώνυμη άρχαία πόλη κοντά στύ σημερινύ S an d  ask ί“ , τοΰ Ήλιον στη*.| 
Παυταλία11 καί ή λατρεία τής 'Αφροδίτης1* καί τώ ν 'Ατιμων1* στήν π ερ ιο -| 
χή της. Ε π ίσ η ς, τύ πλήθος τώ ν Θρακών μέ τύ θεοφόρο όνομα Διοσκουρίδης, 
πού συναντοΰνται στις έπιγραφές τής περιοχής τής Σίριος**, δείχνει τήν εύ-

la numismatique at Γογ du Pangea, Athene* 1919, 88-40, 57, 59, 61, 68, 79-83, 95- 
100 καί πίν. V, 17-24. VI, 2. 3. 5. 11. 13-23. VII, 1-28. \Τ Π , 1-10. 18-29. X, 1-23. 
27-32. XIX, 21-26.

1. ΒΧ. Ρ. CoUart, Philippes, 437 καί σημ. 3.
2. Βλ. Ρ. CoUart, Inscriptions de Philippes, 476.
3. Βλ. L. Heuzey -H. Daumet, Mission,-86 καί dx. ΠΙ, 5. Ch, Picard, Les dieux 

delacolonie de Philippes R H R  86(1922)136. P. CoUart, Inscriptions de Philippes, 
476 άρ. 1.— 01 L. Heuzey - H. Daumet έρμηντύουν τίς 8υό μορφές τ5)ς παράστασης ΰς 
δυό Άρηδες, ένώ 6 Ch. Picard τϊς ταυτίζει μέ τούς Αιοοκοΰρους.

4. Βλ. Δ -MaxeAovia, άρ. 998-999 [ «  CIL, III, 641J, 1042. CA. Picard, δ - . ,  
132. Βλ. καί Ρ. CoUart, Philippes, 448.

5. Βλ. Ρ. CoUart - Ρ. Ducrey, Philippes I, 241.
6. Βλ. F. Chapoutkier, X6m4sis et Nike, BCH  48(1924)287 κέ.* τοΰ Ιδιον, Un 

troisieme bas-relief du the&tre de Philippes, BCH  49(1925) 239 κέ. [ a* SEC, ΙΠ, 
104, άρ. 499-501 ). P. CoUart, Philippes, 270, 384, 410, 425 καί σημ. 1. BCH  79(1955) 
282.

7. MacDonald, Catalogue, 282. BCH  52(1928)18. 57(1933)282 καί πίν. ΜΠ, 
IX.

8. Βλ. Δ. Λαζαρίόη, Χεάπολις-Χριστούπολις-Καβάλα, 163.
9. Βλ. Head, ΗΧ·, 236. IF. Baege, De Macedonum sacris, 34.

10. 1GB, ΓΥ, 2268.
11. Βλ. IF. Baege, δ.ττ., 130.
12. IGB, IV, 2213.
13. IGB, IV, 2231.
14. Βλ. Κ-ΙΣ, άρ. 1, 4, 18, 492, 496 [ -  Γ. Μτιαχαλάχη, Α Σ  1936, Χρονικά, 17, άρ. 

10 *=JHS 61/2(1941/42)68), 572, 589.
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οε»ιάδοση πού είχε έδώ ή λατρεία των Διοσκούρων. ’Ακόμη, άπό μια άνα- 
ΟηΙτική έπιγραφή μαρτυρεΐται ή λατρεία του Πλοντωνος στη Νικόπολη του 
λ’Ιο υ 1.

|*Όσο για την κοιλάδα του 'Έβρου, έχουμε μαρτυρίες για τη λατρεία της 
ί ί τ η ς  στή Φιλιππούπολη2, του Όρφέως* καί της Νεμέσεως* στην A u- 

i:ila T raiana καί της 9Αφροδίτης κοντά στην Αίνο*. Τέλος, σύμφωνα μέ 
μιΐέπιγραφική μαρτυρία, στην Καβύλη υπήρχε Ιερό της Φωσφόρου (Φωσφό- 

Ό  Τ. G erasim ov μάλιστα άναγνωρίζει τή μορφή της θεάς αύτής σέ 
μΙ σειρά άπό τετράδραχμα (τέλους 3ου π.Χ. αί.) του ’Αλεξάνδρου καί 
τ'ΐΚαυάρου, που κόπηκαν στην πόλη αυτή7. Σύμφωνα μέ τό L. R obert, 
ήκτρεία της Φωσφόρου είχε διαδοθεί στην Καβύλη άπό τό Βυζάντιο, δπου 

είσαχθεΐ άπό τά Μέγαρα8.
I 9Εξελληνισμένες λατρείες. Συγκριτικά μέ τις έλληνικές θεότητες, ή λα- 

τΐα  των έςελληνισμένων θεοτήτων (άσιατικών καί αιγυπτιακών) ήταν, του- 
λΙιστον στην ύπαιθρο, πολύ περιορισμένη. ’Από τις άσιατικές θεότητες εύ- 
ρίερη διάδοση είχε ή λατρεία τής Κυβέλης ( Μεγάλης Μητρός, Μητρός Θεών), 
ίγ ικ ή ς  θεάς τής γονιμότητας. ’Από την παράστασή της σέ νομίσματα ή 
Τρεία της μαρτυρεΐται στίς πόλεις Άδριανούπολη, Μαρκιανούπολη®, Παυ-
4.ία καί Σαρδική10. Ε πίσης, ή λατρεία της συναντιέται στη Φυλλίδα11, 
ΙΙώς καί στην κώμη των Σκελεντηνων12 (περιοχή Νικόπολης του ’Ίστρου). 
I ’Ιδιαίτερη δμως άκμή γνώρισε ή λατρεία της στη ρωμαϊκή άποικία των 
Μ ππων, δπου υπήρχε Ιερό της1*, στό όποιο βρέθηκε ένα άνάγλυφο πού

I 215

1. IGB, IV, 2343 [ =  Κ-ΙΣ, άρ. 480].
2. Βλ. D. Condev, Le culte d*H6cate & Philippopolis, Hommage ά Waldemar 

*onna, 1957, 470-473.
3. IGB, III2, 1595, Τήν ανάθεση κάνει 6 Θράκας Τηρης.
4. IGB, ΙΙΙ2, 1001. Τήν ανάθεση κάνει ό Θράκας Τ. Φ. Σκελητος.
5. Έ τνμ. Μέγα, στη λ. «Ζηρινθία Αφροδίτη».
6. IGB, IIIit 1731.
7. Βλ. /. Gerasimov, The Alexandrine Tetradrachm s of Cabyle in Thrace, 

PANS 1958, 273-277* του Ίδιου, Gde sa se6eni tetradrahm ite naK avar, keltski vla- 
tel v Trakija, JBAI 22(1959)111-118.

8. N. Firath - L. Bobert, Les sidles fundraires de Byzance gnteo-romaine, Paris 
•64, 155.

9. Βλ. B . Hoddinolt, Bulgaria, 156.
10. Βλ. K . Άποστολίδη, Περί τής θρησκείας των Θρακών, 52.
11. Βλ. IV. Baege, De Macedonum sacris, 118.
12. IGB, II, 722.
13. Βλ. P. Collart, Philippes, 455.
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παριστάνει τη θεά καθισμένη σέ θρόνο1. ’Α χόμη, μπορεί κανείς να άναγνωρί 
σει τή θεά στην κολοσσιαία βάση ένός άγάλματος, πού βρέθηκε στά δ . 
χτίσματα της άγορϊς*, σ’ ένα μαρμάρινο κεφάλι άπό τις θέρμες*, καθώς 
καί σ’ ένα άπό τά άνάγλυφα τα λαξευμένα στους βράχους της άκρόπολης*. 
Στους βράχους είναι έπίσης χαραγμένη και μιά έπιγραοή, πολύ φθαρμένη 
σήμερα, πού περιέχει πιθανώς τις πράξεις κάποιας λατρευτικής όργάνωσής 
της*, ένώ κο'/τά στούς Φ ιλίππους βρέθηκαν δυο άναθηματικές έπιγραοές, 
πού άπευθύνονται στην ίδια θεά*.

"Οσο για  τίς άλλες άσιατικές θεότητες, έχουμε μαρτυρίες για  τή λατρεία 
τοΰ Μ ττιδος στούς Φ ιλίππους. Τό δνομά του άναφέρεται στην έπιγραφή,ν 
πού χάραζε στούς βράχους της άκρόπολης ή λατρευτική όργάνωση της Κυ
βέλης’. ’Επίσης, είναι γνω στή ή λατρεία τοΰ Μίθρα στό σημερινό χωριό 
K reta (περιοχή Νικόπολης τοΰ "Ιστρου)·, δπου υπήρχε Μιθραϊο*, καθώς 
καί στό σημερινό V etren , δπου βρέθηκε ένα μνημείο του1·.

Τέλος, σχετικά μέ τίς αίγνπτ ιαχές θεότητες, υπάρχουν μαρτυρίες για 
τή λατρεία τους στό σημερινό χωριό Ά γ γ ίσ τ α 11 καί στην Κάτω Μ οισΐα1*. 
’Ιδιαίτερα άγαπητή ήταν ή λατρεία τους στούς Φ ιλίππους, δπου υπήρχε Ιερό 
τους, λαζευμένο στούς βράχους τής άκρόπολης1*. Στό Ιερό αύτό βρέθηκαν

1. Βλ. BCH  58(1934)530. Ρ. Collart, Philippes, 455.
2. Βλ. Ε. Lapalua, Sculptures de Philippes, BCH  57(1933)452 oft., dp. 4.
3. Βλ. E. Lapalua, 6.*., 451 καί πίν. X ..
4. Βλ. P. Collari - P. Ducrey, Philippes I, 242.
5. Βλ. P. Collart, Philippes, 455*456.
6. Βλ. 3f. - E. Couainiry, Voyage dans la Macedoine, Π, Paris 1831,15 [ =  CIL, 

ΠΙ, 2010]. Ph. Le Baa,  Voyage arch^ologique en Grtce et en Asie Mineure, I, 2* 
partie, 332, dp. 1433 [ ** Δ-Μαχτόοψία, dp. 9 3 1 Πρβ. καί L. Hcuzey - H. Daumet, 
Mission, 43, dp. 19 ( -  CIL, ΠΙ, 639 [ -  Δ -Afaxadoria. dp. 997].

7. Βλ. Ch. Picard, Les dieux de la colonie de Philippes, ( .e ., 197. Β λ χ ά Ρ .  
Collart, Philippes, 456, <τημ. 1.

8. IGB, II, 594*595.
9. Βλ. I. Velkoo, Svetiliiteto na bog Mitra pri s. Kreta, ΙΒ Λ Ι  7(1934)82-91.

10. Βλ. N. Gizdooa, Novootkrit pametnik na Mitre ot s. Vetren, Arheologija 
3(1961), 1, 50-52.

11. Ά πό μιά άναθηματική έπιγραοή ττρός τήν Isis Regina (βλ. Ch. Picard, δ.π., 
182. A. Salac, Inscriptions du Pangto, BC H  47(1923)59, dp. 18) ουμπεραίνει κανείς 
τήν ύπαρξη Ιερού τής Ίαιδος ατό χωριό αύτό.

12. Σχετικά βλ. Η. Danoo, K&m kulta na Isida v Dolna Mizija, H D  16/18(1940) 
169-170.

13. Σχετικά μέ αύτό βλ. λεπτομέρειες ατού Ρ. Collart, Le sanctuaire des dieux 
dgyptiens 4 Philippes, BCH  53(1929)70-100 xat ntv. I-HT τοΰ l&uw, Philippes, 444- 
446. Πρβ. καί Ch. Picard, 6.π., 181 καί πίν. VI.
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έσσερις έπιγραφές, πού άνήκουν πιθανώς σέ ιερείς αιγυπτιακών θεοτήτων1. 
Ιτη rrjvοικία πάλι τής άγοράς και τής βασιλικής βρέθηκαν τρεις έπιγραφές 
,ατρευτών τών αιγυπτιακών θεοτήτων2. Τέλος, στή νότια πύλη τής πόλης 
ινακαλύφτηκε ενα άναθηματικό μνημείο τής Ύσίόος3. ένώ ή μορφή τής ϊ- 
ιας θεάς άναγνωρίζεται πιθανώς σέ περισσότερα άπό είκοσι άνάγλυφα, λα- 
ευμένα στους βράχους τής άκρόπολης4.

Γενικές παρατηρήσεις. Ά π ό  τό άρχαιολογικό καί κυρίως τό επιγραφικό 
>λικό, πού υπάρχει σήμερα στή διάθεση τής έρευνας, διαπιστώνεται εύκολα 

εύρεία διάδοση τών έλληνικών λατρειών άνάμεσα στους Θράκες. Τό θρακικό 
τάνθεο φαίνεται δτι είχε υποσκελιστεί έντελώς καί μέ δυσκολία μπορεί κανείς 
Γήμερα να άπαριθμήσει μερικά όνόματα άμιγών θρακικών θεοτήτων. Οί ρω
μαϊκές πάλι λατρείες είχαν περιοριστεί στά 8ρια τής ρωμαϊκής άποικίας τών

Γιλίππων καί στήν παραδουνάβια ζώνη τής Θράκης.
Ά π ό  τήν έρευνα πού προηγήθηκε προκύπτει ότι οί έλληνικές λατρείες 

είχαν μεγαλύτερη διάδοση άνάμεσα στούς Θράκες πού κατοικούσαν στήν άνω 
καί μέση κοιλάδα τών ποταμών Στρυμόνα καί 'Έβρου, οπού υπήρχαν τέσσε
ρα μεγάλα άστικά κέντρα: ή Παυταλία, Σαρδική, Φιλιππούπολη καί Augu- 

fsta Traiana. Αρκετή διάδοση ώστόσο είχαν καί στήν Κάτω Μοισία, οπού 
υπήρχε τό Ασκληπιείο τής Glava Panega, περίφημο θρησκευτικό κέντρο 
της μεσογειακής Θράκης.

Τήν εύρεία διάδοση τών έλληνικών θεοτήτων άνάμεσα στούς Θράκες φα
νερώνει τό πλήθος τών θρακικών έπιθέτων τους — ιδίως τών τοπωνυμικών —, 
-καθώς καί ό μεγάλος άριθμός τών Θρακών λατρευτών τους, πού άνάμεσα σέ 
αυτούς πρέπει να υπολογίσουμε καί οσους έχουν θεοφόρα έλληνικά όνόματα. 
Συνολικά είναι γνωστά 70 τοπο^νυμικά έπίθετα πού δείχνουν τή λατρεία τους 
σ’ ένα άνάλογο άριθμό θρακικών κωμών. Ε π ίσ ης, είναι γνωστοί 164 Θρά
κες λατρευτές (έξελληνισμένοι ή μή): πενήντα δύο λατρευτές του Α σκλη
πιού5 6, τριάντα έννιά τού Διός καί τής "Ηρας®, τριάντα τρεις τού Ά πόλ-

1. Βλ. Ch. Picard, δ.π., 181. Ρ. Collarl, Le sanctuaire, 76 κέ.# άρ. 1-4.
2. ΒΧ. Ρ. Lemcrlc, Inscriptions latines et grecques de Philippes, BCH  59(1935) 

140 κέ., άρ. 40-41.
3. Βλ. M. Tod, BSA  23(1918/19)95 κέ., άρ. 21. Ch. Picard, δ.π., 182. P. Collart, 

Le sanctuaire des dieux dgyptiens, 82, άρ. 6.
4. Βλ. Ch. Picard, δ.π., 172-178. P. Collart, Philippes, 448.
5. IGB, II, 514, 516-517, 520-521, 523-525, 544, 566. II Ilf 969, 1091, 1101, 

1117-1118, 1126, 1132-1133, 1171, 1174-1175, 1177-1178, 1185,1302-1303. IIIa, 1626, 
1628, 1641, 1784, 1831. IV, 1934, 2065, 2192, 2207, 2350.

6. IGB, II, 498, 800. II I lf 965-966, 1090, 1097, 1112, 1283, 1418. III2, 1703, 
1773, 1803, 1805, 1873. IV, 1997, 2014-2015, 2072-2074, 2103, 2132, 2142, 2151- 
2153, 2213-2214, 2218, 2230, 2232.



Λ

λωνος1 2 3, δεκατρείς των Νυμφών*, έντεκα του Διονύσου*, έννιά του 'Ηρα
κλή4 5 6 7, τρεις τής ’Αρτέμιδος* καί ένας των Διόσκουρων*. ’Α κόμη, στις 
έπιγραφές παραδόθηκαν έκατό περίπου Θράκες με έλληνικά Θεοοόρα όνόμχ- 
τκ ,? όπως: ’Απολλόδωρος, Ά πολλοφ άνης, ’Α πολλω νία, Ά πολλω νίδης, ’Α
πολλώνιος, Ά ρτεμιδώ οα, ’Αρτεμίδω ρος, Ά σκληπιάδης, Ά σκληπιόδοτος, 
Ά σκληπιόδω οος, Δημήτριος, Δ ιογένης, Δ ιογενιανός, Διόδωρος, Διομήδης, Διο- 1 
νύσιος, Διονυσόδωρος, Διοσκουρίδης, Έ ρμαδίω ν, Έ ρμάφιλος, Έ ρμ η ς, Έ ρμίας, 
Έ ρμογέτης, Έ ρμόδω ρος, Έ ρμότιμος, Ζήνις, Ή ρ α ίς, Ή ρακλείδης, Ή ρα- 
κλέων, Ή οακλιανός, Η ρόδοτος, Ή ρόφ ιλος, Η ρώ δη ς, Κάστωρ καί Πολυδεύκης.

ΟΙ περισσότεροι Θράκες λατρευτές συναντοϋνται σέ έπιγραφές τής θρα-: 
κικής υπαίθρου καί τό μεγαλύτερο ποσοστό άπό αυτούς έχει είτε δυό θρακικά, 
όνόματα8 9 10 είτε έ*/α θρακικό κι ένα ή δυό λατινικά*. 'Ω στόσο, δέ λείπουν 
καί οι λατρευτές μέ ένα θρακικό κι ένα έλληνικό όνομα*·, πράγμα πού δείχνει, ■;
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1. IGB, I*. 378, 400. II, 802, 838, 841. ΙΙ Ι„  917-918, 946, 976, 1002. ΙΠ „ 1593, 
1649, 1666, 1683,1709, 1756-1757, 1766, 1794, 1976, 1813, 1832, 1859, 1928, 2110.

2. /GB, I*. 278. Π Ι„  1338-1339, 1342, 1345-1346, 1348-1352.
3. /GB, III,, 1732. IV, 1927, 2015, 2022, 2103, 2196, 2233, 2242.
4. IGB, I*. 258. ΙΙ Ι„  971, 1214. III,, 1829, 1833, 1853. IV, 2069, 2121, 2225, 

2230.
5. IGB, II, 564. ΙΠ „ 1703. IV, 2245.
6. IGB, II I lt 1332.
7. IG B, Ρ , 26 ,291, 360, 378. II , 483,'525, 535, 540, 718, 770, 778, 801, 830, 

837. Π Ι„  917, 964, 977, 1117, 1126, 1175, 1178, 1191, 1207, 1211-1212, 1278, 1303, 
1345, 1371, 1438, 1446. 1496, 1500, 1517, 1527. ΙΠ „ 1563, 1615, 1656, 1690, 1700 
bis, 1703, 1772, 1794, 1796, 1813, 1828-1829. IV, 1954, 2011, 2069, 2077, 2155, 2166, 
2198, 2245, 2278, 2280, 2314, 2325, 2331, 2348. M DAI[A) 10(1885)19, ip. 5. Ρ. 
Perdrizet, Inscriptions de Philippes BC H  24(1900)308. .4. Dumont, Inscriptions, 
dp. 88s, 89b. M-X&gat, 20, dp. 4. Γ. Μπαχαλόχη, θραχικά ευχαριστήρια ε(ς τόν Δία, 
θραχιχά 6(1935)310, dp. 2* ταϋ ϊόιον, ’Αρχαιολογικά ευρήματα έκ Χίου Σκοποΰ Σερρών, 
Α Σ  1936, Χρονικά, 17, άρ. 10 [= *JH S  61/2(1941/42)68]. Δ. Ααζαρίόη, Κατάλογος 
στρατηγών Θράκης, Α Σ  1953/54, 237-238. A . Fol, ies Thraces dans l’Empire romain 
d’Occident, B 134, 216, 227 [ =  CIL, 32543, 18. 32563, 10). Κ-ΙΣ, dp. 1, 3-4, 18, 
492, 565, 572, 589.

8. B>. IGB, I*. 258, 400. II , 523, 838, 841. ΙΠ „  917-918, 965-966, 971, 976, 
1090, 1097, 1283, 1303, 1338, 1342, 1348-1350. I ll ,,  1593, 1626, 1641, 1709, 1732, 
1757, 1784, 1805, 1831. IV, 1803, 2014-2015, 2103, 2153, 2214, 2230, 2232-2233, 
2350.

9. Βλ. IGB, II, 499, 520, 524, 801, 1997, 2118. ΙΠ „  1101, 1112, 1132-1133, 
1185, 1346. I ll ,,  1593, 1628, 1666, 1714, 1853, 1873. IV, 1928, 1934, 2022, 2072, 
2121, 2132, 2142, 2152, 2192, 2196.

10. Βλ. IGB, I*, 378. Π , 564, 800, 802. H I,, 1175, 1302, 1352. IE ,, 1593, 1649, 
1703, 1829, 1832-1833. IV, 2069, 2072, 2110, 2213, 2225.
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συνδυασμό καί μέ τό πλήθος των Θρακών μέ θεοφόρα όνόματα, ότι ή θρη- 
ίευττκή άφομοίωση είχε συχνά ώς αποτέλεσμα τόν έξελληνισμό τής θρακι- 

Κς άνθρωπωνυμιολογίας. Βέβαια, οί έλληνικές λατρείες δέν άνέτρεψαν τό 
Ιθρωπο^νυμικό σύστημα, όπως έκανε άργοτερα ό χριστιανισμός, πού εύνό- 
τε Ιδιαίτερα τη διάδοση των θεοφόρων όνομάτων.

Πάντως, είναι γεγονός ότι ή θρησκευτική άφομοίωση βοήθησε ίδιαίτε- 
|(  στη διαδικασία του έςελληνισμου τής Θράκης, αν σκεφτεϊ κανείς ότι ή 
νησκεία άποτελεΐ τό πιό συντηρητικό πολιτιστικό στοιχείο ένός λαού. Έ -  
τι, ή σημασία τής διάδοσης των ελληνικών λατρειών βρίσκεται στό ότι δι- 
■>κόλυνε την άφομοίωση του πιό συντηρητικού στοιχείου του θρακικου πλη- 

μσμου. Χρονικά ή άφομοίωση αυτή πρέπει νά τοποθετηθεί στό 2ο καί κυ- 
[ίως τόν 3ο μ.Χ. αίώνα, στόν όποίο άνήκει τό 90% του έπιγραφικου ύλικοΰ.

2. Θρησκευτικός συγκρητισμός

Θράκας *Ιππέας. Ό  Θράκας 'Ιππέας ή *Ηρο)ς, όπως όνομάζεται όρι- 
μένες φορές στίς έπιγραφές, ήταν μιά μορφή ένός πολυσύνθετου καί πολυ- 
ρόσωπου συγκρητισμού. Ή  λατρεία του είχε εύρεία διάδοση, κυρίως άνά- 
,εσα στους κατοίκους τής υπαίθρου, κατά τό 2ο καί 3ο μ.Χ. αίώνα. Αυτό 
είχνει ότι, στην έποχή αυτή τής λεγάμενης «θρησκευτικής άναγέννησης» τών 
δρακών1, ό 'Ιππέας άντιπροσώπευε στή λαϊκή πίστη όλες τΙς άλλες θρακι- 
ςές θεότητες2 καί είχε άποκτήσει έτσι πραγματικά έθνικό χαρακτήρα3. Έ ξ - 
ίλλου ή εύρεία διάδοσή του μπορεί νά έξηγηθεΐ κι άπό τή σύνδεση τής λα-

1. Τήν «Αναγέννηση» αύτή υποστήριξε πρώτος ό Μ. Postovtzeff, Journal des Mi
ni* tr. der Volks, Aufl. id., 1011, Abteilung IV, 12 (στου K. * Αποστολίδη, Περί τής θρη
σκείας τών Θρακών, 44). Στή «θρησκευτική άναγέννηση» άποδίνει τ))ν έξαιρετική άνθιση 
τής λατρείας του κατά τόν 2ο καί 3ο μ.Χ. αίώνα καί ό 7?. Pettazzoni, La religione doll* 
ant lea Tracia, Sbornik G. Kacarov, I, Sofija 1950, 207, ό όποΙος μάλιστα ένδεικτικά 
άναφέρει ότι, κατά τήν έποχή αύτή, δέν ύπήρχε θρακικό χωριό πού νά μήν είχε Ιερό ("//- 
$φον) τού Θράκα 'Ιππέα. Πρβ. καί .4. F o l - l .  Venedikov, - /. Marazov - D. Popov, 
L^gendes thraces, Sofia 1077, 7, όπου σημειώνεται ή Ανακάλυψη ώς τώρα στή Θράκη 
έκατό περίπου Ιερών του Θράκα 'Ιππέα, Επίσης Αρκετά Ιερά του έχουν έπισημανθεΐ 
στήν κάτω κοιλάδα τού Στρυμόνα, βλ. D. Samaaris, Lo culto du Cavalier thraco 
dans Ια ναΐΐόβ du Bas-Strymon b l't^poquo romain, Akte des III. IThk.

2. Βλ. /?. Pettazzoni, ό.π., 209, ό όποιος βλέπει σέ αυτόν τό μεγάλο ένωτή όλων 
τών θρησκευτικών ρευμάτων. Πρβ. μιά έπιγραφή τής Νικόπολης τού Νέστου (IGB, IV, 
2344), όπου ταυτίζεται μέ τό θεό Πυρμηρούλα, καί μιά άλλη άπό τή Μαιδική (Ρ. P<?r- 
drizet, Relief du pays des Maodeft, PA  1004, 10), όπου ταυτίζεται μέ τόν Άσδούλη.

3. G. Kazarow, Xenia I, 108. Κ. * ΑποοτολΙδη, Περί τού Θρακός Ίππέως ή τού 
Κυρίου "Ηρωος, ΑΘΑΓΘ  6(1039/40)15. Ρ . Pettazzoni, ό.π., 297. Πρβ. τά έπίθετά 
του πατρφος καί πάτριος.
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τρείας του μέ τόν άοηρωίσμό τω ν νεκρών1 2 3 4 5 6, πσό ήταν πολύ διαδομένος 
κατά τήν έποχή αυτή.

‘Η λατρεία τοϋ Θράκα. ‘Ιπ π ία  ήταν Αποτέλεσμα ένός έλληνοθρακικοΰ 
θρησκευτικού συγκρητισμού, 6που είναι φανερά τά  ίλληνικά στοιχεία. Έ τσ ι, 
έκτος Από τό έλληνικό όνομα τοϋ θεοΰ f  Ηρως)* καί τή σύνδεσή του μέ τόν 
ΑφηρωΙσμό των νεκρών, πού ήταν έλληνική θρησκευτική Ιδέα*, ό είκονο- 
γραοικός του τύπος είναι Ισως έλληνικός καί θυμίζει τή γνωστή στήλη τοΰ 
Δεξίλεω*. ’Εξάλλου δ Θράκας ‘Ιππέας ταυτίστηκε μέ πολλούς έλληνικοΰς 
θεούς, πού λατρεύονταν άπό τούς Θράκες*. ’Α πό τήν παράστασή του στα 
νομίσματα τών βασιλέων Σεύθη Α* καί Κ ότυος A ‘ υποστηρίχτηκε &τι & θεές 
αύτός ήταν 6 "Αρης, ό κυριότερος άπό τούς θεούς τών Θρακών*. *Η άποψη 
δμως αυτή άπορρίφτηκε άπό τον G . K ararow 7 8 9 10. ’Α ργότερα & D . D etschew  
πρότεινε τήν ταύτισή του μέ τόν ηρώα Ρήσο, στό πρόσωπο τοΰ δποίου Ανα
γνώρισε τίς Ιδιότητες τοϋ *Ερμή, τοϋ Πλούτωνος καί τοϋ 'Αρη*. Τέλος, ό 
R. Pettazzoni Αναγνώρισε στή λατρεία τοϋ Θράκα Ιπ π έ α  πολλά στοιχεία  
της διονυσιακής λατρείας, πού ήταν πολύ διαδομένη Ανάμεσα στόν Αγροτι
κό πληθυσμό τής Θράκης*.

’Α πό τό έπιγραφικό υλικό, πού διαθέτουμε σήμερα, διαπιστώνεται ότι 
6 Θράκας Ιπ π έα ς  είχε ταυτιστεί βασικά μέ τόν ’Ασκληπιό*· καί τδν Α 
πόλλωνα. “Ετσι, ώς τώρα είναι γνω στές 72 περιπτώ σεις ταύτισής του μέ τόν 
’Α σκληπιό11 12: τριάντα τρεις Από τήν άνω καί μέση κοιλάδα τοϋ Έ βρου1*
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1. Πρβ. Κ. 'Λζτοστολί&η, Περί τοΰ θραχός ‘Ιππέως, 2 χέ. Ε. Κουρίλα, Heraclea 
sacra, θραχιχά 16(1941)412-415. R. Pettazzoni, 8.π., 298.

2. 1GB. I*. 77-78 ter., 79 bis, 257, 261, 281, 283-283 bis. 284-290. 291 bis. 327 
ter., 350, 359, 362, 474. II, 854. Π Ι„  954, 972, 977, 1108-1111, 1235, 1286-1287, 
1307,1399, 1519, 1642, 1768, 1770, 1797. IV, 1931, 2120, 2139, 2344.

3. Βλ. Κ. ' Αχοστολίόη, Περί τοϋ θραχός Ίππέως, 17 χαΐ σημ. 1.
4. Σχετικό βλ. στοΰ Pk. PeUas, The Thracian Horseman and his Greek Proto

type, Pulpudeoa 2(1976)192-204.
5. Βλ. .4. Fol - 1. Venedikoo e( alii, 6.π., 21 χέ.
6. Βλ. Κ. Άποστολΐδη, Περί τοΰ θραχός ‘Ιππέως, 18.
7. Βλ. G. Kazarow, RE, III, Suppl., ατή λ., o r. 1131 xal <ττή λ. «Heroea.
8. D. Detschev, O tiem ik na religijata na drevnite Traki (στοΰ Κ. ’Αηοστολί- 

6η, Περί τοϋ Θραχός ’Ιππέως, 15, 18-19, 6 όποιος συμμερίζεται τήν άποψή του xai έπι- 
πλέον υποστηρίζει τήν ταύτισή του μέ τούς έλληνικοΰς θεούς Απόλλωνα χαί Διόνυσο.

9. Βλ. R. Pettazzoni, ό.π., 298-299.
10. Για τήν ταύτιση αύτή βλ. I. Venedikov, Le syncrttism e religieux en Thrace 

k  i’Spoque romaine, /L4P-5.4 1962, 153-166.
11. ΟΙ στήλες έχουν παράσταση τοΰ θράκα Ιππέα  καί Αναθηματική έπιγρβρή πρός 

τόν ’Ασκληπιό.
12. IGB, ΙΙΙκ  967, 1096, 1103, 1184-1191, 1193-1196, 1200, 1203, 1217, 1221, 

1224, 1226, 1227-1230, 1232-1233, 1236, 1238-1239, 1277, 1407-1408. Π Ι* 1700 bis.
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είκοσι έξι άτ:ό το Ασκληπιείο του B atkun ), τέσσερις άττ& την άνω κοι- 
ία του Στρυμόνα1 καί τριάντα πέντε άπό την Κάτω Μοισία2 (οί τριάντα 
ο το Ασκληπιείο της Glava Panega). Ε πίσης, είναι γνωστές 60 περι- 
ώσεις ταύτισής του μέ τον ’Απόλλωνα3: σαράντα πέντε άπό την άνω 
: μέση κοιλάδα του 'Έβρου4 (οί δέκα άπό τό ιερό τού ’Απόλλωνος στό ση- 
ρινό Trud και οί είκοσι δύο άπό τά ιερά τού Θράκα 'Ιππέα στα σημερινά χω- 
c Kran, Lozen, Brezovo καί Kiril-Metodievo), τρεις άπό την περιοχή 
;ς Μεσημβρίας της Ποντικής5 6, έξι άπό την άνω κοιλάδα τού Στρυμόνα® 
,1 έξι άπό την Κάτω Μοισία7. Τέλος, άπό τη Φιλιππούπολη καί την περιο- 

της έχουμε τρεις περιπτώσεις ταύτισης τού Θράκα 'Ιππέα μέ τούς έλλη- 
<ούς θεούς Πλούτωνα, Διοσκούρους καί Νύμφες8 κι άπό τη σημερινή 
rkovna (περιοχή Μαρκιανούπολης) μιά περίπτωση ταύτισής του μέ τό Δία 
βελσονηδο9. Γενικά, άπό τις 136 συνολικά περιπτώσεις ταύτισής του μέ 
ληνικούς θεούς μόνο οί δέκα περίπου προέρχονται άπό άστικά κέντρα, ενώ 
<ζς οί υπόλοιπες άπό τη θρακική ύπαιθρο.

Στις προηγούμενες περιπτώσεις ό έλληνοθρακικός θρησκευτικός συγκρη- 
σμός είναι εύκολονόητος, γιατί στις επιγραφές άναφέρεται τό όνομα τής έλ- 
^νικής θεότητας μέ την οποία ταυτίζεται ό Θράκας 'Ιππέας. Οί 136 δμως 
ύτές περιπτώσεις μόλις φτάνουν ένα ποσοστό 6,5%  στό σύνολο των 2100 
ρίπου μνημείων του πού βρέθηκαν ως τώρα10. Στά ύπόλοιπα 2000 περί- 

ου μνημεία τού Θράκα 'Ιππέα δεν είναι εύκολο νά άναγνωρίσει κανείς τό 
υγκρητισμό των έλληνικών καί θρακικών θρησκευτικών στοιχείων.

’Από τις 136 βέβαιες περιπτώσεις συγκρητισμού μαθαίνουμε τά όνόμα-

1. IGB, IV, 2029, 2100, 2128, 2134.
2. IGB, I2, 266 bis. II, 485, 500, 529-544, 546-552, 569, *671-572, 574-575, 577, 

>79, 563, 779.
3. ΣτΙς στήλες υπάρχει πάντοτε παράσταση τού Θράκα * Ιππέα καί Αναθηματική 

ίπιγραφή πού άπευΟύνεται στόν Απόλλωνα. Πρβ. δμως καί μιά έπιγραφή των Φιλίππων 
[Δ-Μακεδονία, άρ. 1065), δπου άναφέρεται ό "Ηρως *Απόλ?>ων.

4. IGB, ΙΙΙ1β 921-923, 976, 1106, 1457-1461, 1463-1466, 1500-1504, 1937. ΙΙΙ2, 
1643-1645, 1711, 1717, 1723, 1742-1749, 1767, 1772, 1804, 1807, 1814-1815.

5. IGB, I2, 355, 357, 366.
6. IGB, IV, 1930, 2025, 2102, 2172, 2223, 2244.
7. IGB, I2, 267, 279. II, 769, 803, 829, 859.
8. IGB, IIIj, 953, 1319, 1368.
9. IGB, II, 845.

10. Πρβ. Ρ. C ollart-P . Ducrey, Philippes I, 200, δπου ή σχετική πληροφορία. 
Πρόσθεσε δμως κι άλλα 150 περίπου άνάγλυφα άπό τη Θάσο καίτήν Ελληνική καί Τουρκι
κή Θράκη.
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τα  84  λατρευτών. Ά π ό  αυτούς οί τριάντα έχουν θρακικά δνόματα1 2 3 (άπό; 
βρισμένους λείπει τό πατρωνυμικό), οί δεκαεννιά f /α θρχκικό κι ενχ 
ή δυό ρωμαϊκά*, οί δεκαέξι ρωμαϊκά*, οί έννιά ένα έλληνικό κι ένα ρωμαϊκό4 5 6 
οί έξι έλληνικά* καί οί άλλοι τέσσερις ένα έλληνικό κι ένα θρακικό*. Τχ 
δνόματα των λατρευτών δείχνουν ότι ό θρησκευτικός συγκρητισμός είχε θί
ξει άκόμη καί τούς Θράκες πού είχα*/ ύποστεϊ άνθρωπωνυμικό έκρωμαΐσμό ! 
(τό 41,6°ό άπό τις προηγούμενες περιπτώ σεις). *Η μεγάλη όμως σημασία 
του βρίσκεται κυρίως στό ότι έθιξε τό πιδ συντηρητικό στοιχείο του θρακικοϋ 
πληθυσμού, δηλαδή έκεΐνο πού, ώς τό 2ο-3ο μ .Χ . αΙώνα. δέν είχε δεχτεί τις 
έλληνικές θρησκευτικές έπιδράσεις. Τέλος, ό μειωμένος άριδμός των περι
πτώσεων συγκρητισμού στην αίγαιακή Θράκη δείχνει ότι οί Θράκες της περιο
χής αυτής είχαν ύποστεΐ θρησκευτική αφομοίωση άπδ τήν πρώιμη άκόμη 
άρχαιότητα.

Βετδίς. ’Α πό τή ρωμαϊκή αποικία των Φ ιλίππων έχουμε άρχαιολογικές 
καί έπιγραφικές μαρτυρίες γιά  μια άκόμη περίπτωση θρησκευτικού συγκρητι
σμού. Πρόκειται γιά  τήν ταύτιση τής θρακικής θεάς Βενδΐδος μέ τήν Ά ρ τ ε- 
μιν (-Diana)7 8 9. Ή  μορφή της, όπως προέκυψε άπό αύτόν τό συγκρητισμό, 
άναγνωρίζεται σέ 92 άνάγλυφα, λαξευμένα στους βράχους τής άκρόπολης*, 
πού στα περισσότερα (7 2 ) παριστάνεται ώς κυνηγός μέ τόξο ή λόγχη. ’Επί
σης, σώθηκαν έπτά άναθηματικές επιγραφές (λατινικές), πού άπευθύνονται 
πρός τήν Βενδϊν - Ά ρ τεμ ιν  (-Diana) των άνάγλυφων*. Ά π ό  τΙς έπιγραφές 
αυτές μαθαίνουμε τά  όνόματα έπτά λατρευτών της, πού ό ένας άπό αυτούς

1. IGB, Is , 354 quater, 355. Π, 500, 532-534, 536, 538-539, 541, 763, 769, 815, 
845, 859. III,, 1106, 1187-1188, 1190, 1319, 1408, 1457, 1465-1466. Π Ι„ 1717, 1723, 
1748, 1804, 1814. IV, 2025, 2134.

2. 1GB, II, 542-543. Π Ι„  953, 1103, 1185, 1194, 1217, 1460, 1880. Π Ι„ 1746, 
1767, 1807. IV, 2244.

3. IGB, I* 357. Π, 530, 537, 544, 763, 1221. ΠΙ», 1184, 1193, 1200, 1203, 1458- 
1459. Π Ι„ 1712, 1808-1810. IV, 2102.

4. IGB, Π, 529, 531, 535, 540. III,, 1186, 1195, 1277. ΙΠ* 17*2, 1772.
5. IGB, I», 279, 327 bis. I l l , ,  1189, 1191, 1407. IV, 2029.
6. IGB, III,, 1463-1464. Ill*, 1700 bis. IV, 1930.
7. Σχετικά μέ αύτή τήν ταύτιση βλ. Ή σνχ. στή λ. «Βενδΐς' ή "Αρτεμις βρραιστί». 

Παλαιφ. Περί άπιστ., 32: «καλούσι τήν Άρτεμιν Θράκες ΒενδεΙαν». Σχολ. Πλατ. Πολ. 
I , σ. 327 α «Βενδΐς παρ’ αύτοΐς (ΘραξΙν) ή Άρτεμις καλ-εΐται».— Ά πό άλλες φιλολογικές 
καί άρχαιολογικές ένδείςεις προκύπτει ότι ή Βενδΐς είχε ταυτιστεί έπίστ,ς καί μέ τήν Κυ
βέλη, βλ. A. Fol - 1. Venedikov et alii, ό.π., 113 κέ.

8. Βλ. Ρ. Collart - Ρ. Ducrey, Philippes I, 202-212.
9. ΒΧ. Ρ. Collart-Ρ . Ducrey, δ.π., 221.



έχ£ί)ρακικδ βνομα. ’Αλλά καί οί άλλοι έξι, πού έχουν ρωμαϊκά δ νάματα, 
Ίως να είναι έκρωμαϊσμένοι Θράκες1. Ά πδ  μια λατινική πάλι έπιγρα- 

'/rtifi Πρωσοτσάνης* μαθαίνουμε τά όνόματα άλλων δυο λατρευτών της. 
ΓεΙά, άνάμεσα στους λατρευτές της θεάς πρέπει νά υπολογιστεί ένας με- 
'7.1; άριθμδς έξελληνισμένων ή έκρωμαϊσμένων Θρακών, πού ζουσαν στούς 

Φι|:πους και την περιοχή τους.
'έλος, άπδ τή θρακική ένδοχώρα εΐναι χω σ τές  δυο άκάμη περιπτώσεις 

ΟοΙ<ευτικου συγκρητισμού. Πρόκειται για τή θρακική θεά Κ οτυττώ 2, πού 
[ταυτιστεί μέ τήν έξελληνισμένη άσιατική θεά Κυβέλη, καί τδ θρακικό 

tiz liyndrytus, πού σέ έπιγραφή τής Πρωσοτσάνης ταυτίζεται μέ τον Έρμη4.
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1. Πρβ. Ρ. C ollart-P . Ducrey, δ.π., 22.
2. Βλ. Ρ. Collart, Philippes, 442, σημ. 1.
3. Σύμφωνα μέ τήν πληροφορία του ΑΙσχύλου (*Ήδων., άποσπ, 56) ή λατρεία της 

sv Ιδιαίτερα άγαπητή στούς Θράκες Ήδωνούς.
4. Βλ. A. Salat, Inscriptions du Pang^e, BCH  47(1923)69, άρ. 25. P. Collart, 

Uppes, 394, σημ. 2, 399.



Γ  ΔΙΑ ΔΟ Σ Η  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ  ΤΕΧ Ν Η Σ  
ΕΛΛΗ Κ Ο Θ ΡΛΚ ΙΚ Η  Τ Ε Χ Ν Η  ΚΑΙ ΕΞΕ.ΥΛ ΗΧΙΣΜ ΟΣ Τ Η Σ  

ΛΕΓΟ Μ ΕΝ Η Σ «Θ ΡΑ Κ ΙΚ Η Σ»

Μέ τό είσχγω γικό έμπόριο βιοτεχνικών προϊόντων άπό τή μητροπολι- 
τική Ε λλάδα καί τη Μ. ’Α σία1 2 ή ελληνική τέχνη είχε διεισδύσει άπό πολύ 
νωρίς στη Θράκη. Ή  διάδοσή της όμως στην ένδοχώρχ ήτχν κυρίως 
άποτέλεσμα της καλλιτεχνικής δραστηριότητας των έλληνικών αποικιών 
τών θρχκικών παραλίων1. Ά π ό  το αρχαιολογικό υλικό, πού διαθέτουμε 
σήμερα, διαπιστώνεται ή λειτουργία έλληνικών καλλιτεχνικών έργαστη- 
ρίων στις αποικίες τών Ά βδήρων*, Μ αρώνειχς4 5 6 7 8 9 10, Σαμοθράκης*, Βυζαν
τίου·, Μεσημβρίας της Ποντικής1, ’Οδησσού·, Ιατρού· και Τόμιδος1·. "Ό-

1. Σχετικέ με αυτό τό θέμα βλ. τι4 πάνω, σσ. 137 κέ.
2. Για τήν εισαγωγή καλλιτεχνικών προϊόντων άπό τά τοπικά έργαστήρια τών έλλη

νικών άποικιών στή θρακική ένϋοχώρα βλ. η ό  πάνω, σσ. 152 κέ.
3. Βλ. Π Α Σ  1956, 140. J .  Λα+αοιόη, Πήλινα ε&ώλια Άβδήρων, Άθήναι 1960* 

του Μιου, Άβδηρα καί Δίκαια (πολυγραφ.), 24-65. // . Koukouii - Chrysanthaki, Sarco- 
phages en terre cuite d ’Abd£re, BCH  94(1970)329 κέ.

4. Βλ. G. Kazarotv, /L4 33(1918)39 κέ. Γ. Μπαχαλάχη, Γωνιακό άκρωτήριο άπό 
τή Μαρώνεια, *Ε)ληψιχά 14(1955)3-22' του ίδιον, Προανασκαφικές έρευνες στή Θράκη, 
Θεσσαλονίκη 1958, 108, 110* του Ιδιον, Two more Trapezophora, Essays in Memory 
of K, Lehmann, New York 1964, 27-29* του Ιδιοι*, Κορύφωμα έπιτυμβίαε στή)ης της 
Μαρώνειας, Χαριστήριον είς Λ. ’Ορλότδον, Α \ Άθήναι 1965, 45-56* του ίδιον, 'Ανάγλυ
φα, Θεσσα).ονίκη 1969, 9-20. Πρβ. Δ. Λαζαρίόη, Μαρώνεια καί ΌρΟαγορία (πολυγραφ.), 
Άθηναι 1972, 18-19, 30-31.— Για τό Μαρωνίτη ζωγράφο ΆΟηνίωνα καί τή σχέση του 
μέ τή Θρακική ζωγραφική βλ. L . Ognenooa - Mahno να, Essai da mettre an rapport 
Alhenion de Maron£e avec la peinture thrace vers la  fin du IV* sifccle avant noire 
fcre, Thraeia 4(1977)177-188.

5. BX.K.Lehmann, Samothrace 2. I I : The Inscriptions on Ceramics and Minor 
Objects, New York i960, 40* του ίδιοι*, Samothrace. A Guide to the Excavations 
and the Museum, New York 19663, 58 , 59 , 65,88, 95-96* του ίδιοο, Excavations in 
Samothrace, A JA  43(1939)144' του ίδιον, Samothrace, Hesperia 20(1951)25 κέ. Πρβ. 
Δ, Ααζαρίόη, Σαμοθράκη καί ή Περαία της (πολυγραφ.), Άθηναι 1971, 28-29, 45.

6. Πρβ. Ar. F ira d t-L . Robert, Les stales fun6raires de Byzance grtco-romaine, 
Paris 1964, οπού κατάλογος άπό 200 περίπου έτητάφιες στήλες τοπικών έργαστηρίων.

7. Βλ. /. V tn ed iko v -T . Gerasimov, Trakijskoto izkustvo, Sofija 1973* 50-51, 
54, 137.

8. Βλ. Λ. Hoddinott, Bulgaria in Antiquity, 51.
9. Βλ. D. Pippidi, Les cit£s grecques de Dobroudja dans rhistoire de l'anti- 

quitd, Bucarest 1977, 17-19.
10. Βλ. /. Stoian, La c itta  pontica di Tomis, Dacia 5(1961)264.
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τωΐϊείχνει μάλιστα ή παραγωγή των τοπικών έργαστηρίων τους, οί άποι- 
νεί-ή; Θάσου1 2, Άμφίπολης3 καί ’Απολλωνίας3 είχαν άναδειχτεί σέ σπου- 
>/.|καλλιτεχνικά κέντρα όλόκληρης τής Χερσονήσου του Αίμου. Παράλληλα 

μέ τήν καθαρά έλληνική, είχε άναπτυχθεί στή Θράκη καί μια άλλη τέ- 
/ν |ή  λεγόμενη έλληνοΟοακική. Πρόκειται για έναν καλλιτεχνικό «συγκρη- 

>» έλληνικών, [ρανικών, σκυθικών, φρυγικών, ρωμαϊκών καί θρακικών 
ττΙείων4 5. Ή  κυριαρχία όμως τών έλληνικών στοιχείων ήταν τέτοια, ώ- 
ττίττήν ουσία βασικό χαρακτηριστικό τής τέχνης αυτής ήταν ή άμεση έςά- 
ρτΐή της άπό τήν έλληνική καί συχνά ή απομίμησή της. Ή  κυριαρχία αυτή 

φανερή ώς τό τέλος τής αρχαιότητας, δηλαδή άκόμη καί μετά τή δι- 
τί4ση του ρωμαϊκού πολιτισμού στή Θράκη. Ή  έλληνοθρακική τέχνη άρ- 
/ ΐ |  είχε πολύ περιορισμένο χαρακτήρα, γιατί ή παραγωγή της έςαρτώταν 
άτιλειστικά άπό τήν καταναλωτική διάθεση τής θρακικής άριστοκρατίας. 
ΆΙότερα δμως, ιδίως στή ρωμαϊκή εποχή, άποκτά περισσότερο λαϊκό χα- 
βατήρα, γιατί τά έ'ργα της έχουν πιά ζήτηση άπό τήν πλειοψηφία τής θρα- 
κι|ς κοινωνίας. Τό ίδιο πλατιά άποδεικνύεται δτι ήταν καί ή ειδολογική 

τών έλληνικών έπιδράσεων, οι όποιες συναντουνται σέ δλους τούς 
/./ιούς τής τέχνης.

Έ τσ ι, ή άρχαιολογική έρευνα άπέδειξε δτι οί 'Έλληνες είχαν άσκήσει 
{/.{κλη έπίδραση στή Ορακική πολεοδομία. Οί άνασκαφές στή Σευθόπολη έ- 
φφν στό φως ένα μοναδικό καί πολύ άντιπροσο^πευτικό παράδειγμα έλ- 
λτιθρακικής πολεοδομίας6. 'Ό πως δείχνουν τά άρχιτεκτονικά λείψανα, ή

■%

II. Πρβ. C h , P ic a r d , La sculpture grecque de Thasos jusqu’k la fin du Ve sifc- 
olliv. J.-C., R A A M  36(1919)225-236. 37(1920)17-26· του ίδ ιου , Fouilles de Thasos, 
r k l  45(1921)86-173* του Ιδιου, Manuel de sculpture, I, 362, 278, 557-564. P . D e - 
v l b e z ,  Sculptures d’un monument chor^gique a Thasos, M o n u m e n t s  P io t  38(1941) 
'Ji 16* του ίδ ιου, Sculptures thasiennes, B C H  66/67(1942/43)200-217. L . G h a li- 
/Ji7, La c^ramique grecque (Fouilles 1911-1956), Paris 1960. P . B e r n a r d , C^rami- 
qli de la premifere moiti6 du VII· sifcclo h Thasos, B C H  88 (1964)77-146. F r . S a l- 
A, La colonisation grecque dans le Xord de PEgee, C I A C  V I I I ,  299-303. D . L a z a -  

r|f, Thasos and its Persia (polycop.), Athens 1971, 28-29.
2. Δ . Α α ζ α ρ ίδ η , Άμφίττολις καί Άργιλος (ττολυγραφ.), Άθήναι 1972, 24-25.
3. Βλ. Μ . C o n S e v a , Hudoiestvenoto naslesdvo na trakijskite zemi, Sofija 1971, 

ll, /. V e n e d ik o v  -  T . G e r a s im o v , Trakijskoto izkustvo, 53-54, 156-157. R .  H o d - 
} u t ,  Bulgaria, 34, 38-39.

4. Πρβ. B . F ilo iv , L’art antique en Bulgarie, 71. D . B e r c iu ,  Contribution k  
l|jde do Part thraco-gfcto, Bucure$ti 1974, 20.

5. Σχετικά βλ. D , D im i t r o v ,  Gradoustrojstvo i arhitektura na trakijskija grad
Itopolie, A r h i t e k t u r a  2(1960), 1, 3-15. H r . D a n o v ,  R E ,  I, Suppl. Bd, 1962, στή 
ISeuthopolis».
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θρχκική a id ;  πόλη είχε χτιστεί (στα τέλη του 4ου π .Χ . α ί.), σύμφωνα με 
το πολεοδομικό πρότυπο των έλλην.στ.κών πόλεων. ’Ωστόσο, στήν πολεοδο
μία της χρησιμοποιήθηκαν κι όρισμένα τοπικά στοιχεία , πού θυμίζουν τις 
γνω στές μυκηναϊκές πόλεις. Έ να  τέτοιο στοιχείο τοπικής παράδοσης, π ιν  
διατηρήθηκε στο πολεοδομικό σχέδιο καί την ό/ύρωση της πόλης, ήταν το 
άνάκτορο-πύργος (τνοσις), θρησκτυτ-κο καί π ολιτκ ό κέντρο των Θρακών*. 
’Αλλά ακόμη και μέσα στό ίδιο τό άνάκτορο έχουμε συνύπαρξη έλληνικών 
καί τοπικών στοιχείων*. Έ τσ ι, οί έσωτερικοί του τοίχοι ήταν διακοσμημέ
νοι μέ ζωγραφιές τού μιμούνταν χρω ματιστό μάρμαρο, σύμφωνα μέ την ελ
ληνιστική τεχνική εσωτερικής διακόσμησης* έ/ώ  στην αίθουσα υποδοχής υ
πήρχαν δυό μεγάλοι βωμοί, πού παρόμοιους συναντούμε στα μινω ϊχά άνάκτο- 
ρα. Μέ κέντρο τό άνάκτορο-πϋργο του δυνάστη κ α ί σύμφωνα μέ έλληνιστικα 
πρότυπα, είχαν άρχίσει πιθανώς νά χτίζονται άπό τον 4ο π Χ . αιώνα κ ι άλλες 
θρακικές πόλεις*.

Περισσότερα παραδείγματα έλληνικών έπιδράσεων έχουμε άπό τή θρα- 
κιχή fcccrdtpia άρχιτεχτοηχή. Ά π ό  την περιοχή μόνο της ’Οδησσού έχουμε 
πέντε ταφικά μνημεία μακεδονικού τύπου, όπου διαπ ιστώνονται ταφικές με
ταρρυθμίσεις πού ήταν τυπικές στή μακεδονική άρχιτεκτονική*. Τ ά 7** 
ραχτηρισπκά όμως μνημεία έλληνοθρακικής επιτάφιας αρχιτεκτονικής είναι 
οί περίφημοι θολωτοί τάφοι, πού βρέθηκαν σέ διάφορα σημεία της Θράκης, 
όπως στο σημερινό Belovo, Brexovo, Kazan!ik. Kurt-kale, Mezek, Tatoul 
καί Σαράντα Ε κκλησίες*.

Ό  θολωτός τάφος είναι γενικά γνωστός άπό τό μυκηναϊκό πολιτισμό 
καί συναντιέται σέ όλο τόν άρχαΐο κόσμο. Ή  έμφάνισή του ωστόσο στή Θρά
κη δέν πρέπει νά θεωρηθεί μεταγενέστερη άπήχηση μυκηναϊκών έπιδράσεων, 
όπως έσφαλμένα υποστηρίχτηκε άπό τόν Β. F iiow  κ ι άργότερα άπό άλλους 
έρευνητές*. Κι αύτό, γιατί ό Β . F iiow  διατύπωσε τήν άποψη αότή, στηρι- 1 2 3 4 5 6

1. A . Fol -  I. Marazoo, Thrace and the Thracians, New York 1977, 64.
2. Ό λ

3. A . Fol, Rapports entre ia culture grecque et le monde thrace, TCIEC VI.
269.

4. Λ. Hoddinott, Bulgaria, S3.
5. H . - K .  Skorpil, Mogili pametnici iz Btigarsko, PlovdiT 1898. G. Seure, 

RA  1 (1922)46-48. B. Fiiov, Kupolnite grobnini pri Mezek, IB A I 11(1937)1-116. 
Z>. Coniev, Tombeau tum uiaire thrace prts de Bretovo, R A  2(1951)24-43. P. Mikov, 
Proizhod na kupolnite grobnici v  Trakija, Sbornik G. KacarovU [ =  /Β Α ί XIX) 
1955] 15-48. L  Venedikov -  T. Gerasimov, Trakijskoto izkustro, Solija 1973, 66-7!. 
R. Hoddinott, Bulgaria, 69.

6. B. FQo*>. IB A I  11(1937)115.
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μένος στη -ρώμη παλιότερων έρευνητών1 δτι δ θολωτός τάφος δεν έμφα- 
'εται στην ήπειρωτική Ελλάδα μετά τη μυκηναϊκή έποχή. Τώρα δμως 
:ορουμε μέ βεβαιότητα νά θεωρήσουμε τούς θολωτούς τάφους τής Θράκης 

ίς μίμηση σύγχρονων ελληνικών ταφικών μορφών. Γιατί τελευταία ή θεσ- 
ιλική Φάρσαλος μάς έδωσε ένα μεταγενέστερο παράδειγμα θολωτού τάφου 

[Αρχαϊκών χρόνων)2, πού δείχνει τή συνέχεια στην Ιστορία τής μυκηναϊκής 
[τιτάφιας άρχιτεκτονικής. Καί, δπως υποστηρίζει δ Α. Όρλάνδος, δ τάφος 
|ης Φαρσάλου θά μπορούσε κάλλιστα νά χρησιμεύσει ως πρότυπο στούς τά- 

>υς τής Θράκης3. Βέβαια δεν είναι τελείως άπίθανη καί ή άποψη ορισμένων 
:λετητών, πού σχετίζουν τούς θολωτούς τάφους τής Θράκης μέ τούς τά- 
>υς τού Παντικάπαιου (Κέρτς)4, πού κατασκευάστηκαν, στον 4ο π.Χ. αί- 

»να, πιθανότατα άπδ 'Έλληνες άρχιτέκτονες γιά την ντόπια άριστοκρατία5 6.
Είναι λοιπόν πολύ πιθανό δτι οι θρακικοί θολωτοί τάφοι ήταν έργα Έ λ - 

ήνων τεχνιτών, πού γιά την κατασκευή τους έλαβαν υπόψη, ως ένα βαθμό, 
ήν τοπική παράδοση. Αύτό φαίνεται στον τάφο τού Kazanl&k®, οπού ορι
σμένες τεχνικές λεπτομέρειες στό σύστημα κατασκευής τού θόλου καί γενικά 
την έκτέλεση τού συνόλου προδίνουν την τοπική παράδοση7. Ή  κατασκευή 

$:άλι τού τάφου τών Σαράντα Εκκλησιών8 9 καί τά ταφικά έπιπλα είναι κα- 
Ιαρά μακεδονικά®. Ε πίσης, δ τάφος τού M al-tepe (περιοχή Mezek), παρά 
:ίς δμοιότητές του μέ τό γνωστό θησαυρό τού Ά τρέω ς, έχει χάλκινες πόρτες 
ιακεδονικοΰ τύπου10.

Σχετικά μέ τις έλληνικές επιδράσεις στη θοακική ζωγοαφική δέ διαθέ
τουμε άρκετά στοιχεία. Ούσιαστικά έχουμε ένα μοναδικό άλλά δπωσδήποτε 
τολύ άντιπροσωπευτικό παράδειγμα έλληνοθρακικής έπιτάφιας τοιχογραφίας, 
τού δείχνει την ύπαρξη έλληνοθρακικής σχολής ζωγραφικής άπό τό τέλος

1. Dragendorff, Thera, II, 101. Zehetmaier, Leichenverbrennung und Leichen- 
bestattung, 123-124.

2. N. Μ. Βεοδελή, Π Α Ε  1951, 157-158. 1952, 185.
3. Α, *0(>λάνδου, Τά υλικά δομής τών άρχαίων Ελλήνων, Άθήναι 1955/56, 306.
4. Σχετική βιβλιογραφία βλ. στού Α. Όολάνδον, 6.π., 307, σημ. 1.
5. /?. Hoddinott, Bulgaria, 70-71. — ’Αντίθετα ol A. F o l- I .  Marazoo, 6.π., 64, 

πιστεύουν δτι τό θολωτό τάφο τόν δανείστηκαν ol Θράκες άπό την Καρία.
6. Γι'αυτόν βλ. V. Mihov, A n tiina ta  grobnica pri Kazanl&k, Sofija 1954.
7. E. Condurachi, Influences grecques et romaines dans les Balkans, en Hon- 

Igrie et en Pologne, Cl AC VIII, 324.
8. Γιά τόν τάφο αύτό βλ. F. W, Hasluck, A Tholos Tomb at Kirk Kilisse, BSA  

17(1910/11)76-79. 18(1911/12)216.
9. G. Seure, Arch^ologie thrace, RA  15(1922)48.

10. i?. Hoddinott, 6.π., 70.
i

i



του 4ου π .Χ . «Ιών*. Πρόκειται γιά  τις ιδιόμορφες τοιχογραφίες τοϋ θολω
τού τάφου τοϋ Kazanl&k1, πού άποτελοΰν έλληνοθρακική σύνθεση. 01 τοι
χογραφίες έχουν θρακικό χαρακτήρα στη θρησκευτική σύλληψη, ή όποια β 
μως αποδόθηκε βασικά, σύμφωνα μέ τις άρχέ; της έλληνικής θρησκευτική 
τέχνης*. ’.Ακόμη, πέρα άττό τις καθαρά έλληνικές καλλιτεχνικές σΛλήψεις^ 
υπάρχουν Εσως κι όρισμένα άνατσλικά στοιχεία*. Τελευταία οί τοιχογρα
φίες αύτές σχετίστηκαν μέ το έργο τοϋ Μαρωνίτη ζωγράφου Άθηνίωνος, 
στόν όποιο (αποδόθηκε καί ή ολη άνθιση της ζωγραφικής στή Θράκη*.

’Εκτεταμένες φαίνεται ότι υπήρξαν οί έλληνικές έπιδράσεις στη θρη
σκευτική και έπιτάφια γλυπτική. Κι αύτό, γιατί οί Θράκες είχαν δανειστεί 
άπό τούς Έ λληνες διάφορες θεότητες, θρησκευτικές Ιδέες καί ταφικά έθιμα. 
"Ετσι, ήταν φυσικό ή τέχνη τους, πού έξυπηρετοϋσε τις λατρευτικές καί τα-; 
φικές άνάγκες τους, να περιέχει πολλά. έλληνικά είκονογραφικά δάνεια καί 
μοτίβα.

Τό καλύτερο παράδειγμα έλληνικών έπιδράσεων στή γλυπτική άποτε- 
λεϊ ή παράσταση τοϋ Θράκα Ιπ π έα , ό όποιος στά έκατοντάδες άνάγλυφά του 
παριστάνεται, σύμφωνα μέ τις άρχές τής έλληνιστικής γλυπτικής. Οί Θράκες 
γιά  να παραστήσουν την άνώτερη αύτή θεότητά τους, είναι πιθανό 6τι δα
νείστηκαν άπό τούς Έ λληνες τόν είκονογραφικό τύπο τοϋ έφιππου ήρωα, πού 
ήταν πολύ συνηθισμένος, Ιδίως στην κλασική έποχή, στις έπιτάφιες στήλες
τής ’Αθήνας κι άλλων έλληνικών πόλεων*. *0  έλληνοθρακικός αυτός τύπος 
τοϋ Θράκα Ί π π ε*  δημιουργήθηκε πιθανώς στά έλληνιστικά χρόνια καί δια-1 
τηρήθηκε, χωρίς παραλλαγές, ώς τό τέλος τής ρωμαϊκής άρχαιότητας*.

Τό άρχαιολογικό υλικό των θρακικών τάφων φανερώνει την ύπαρξη μιας 
έλληνοθραχικής μεταλλοτεχνίας, πού κύριο χαρακτηριστικό της ήταν ή απο
μίμηση των έλληνικών έργων τέχνης. Ά π ό  μερικά παραδείγματα στόν κλά
δο της όπλοποιίας μπορεί κανείς να σχηματίσει μιά ιδέα για  τόν έλληνοθρα- 
κικό χαρακτήρα της τέχνης αύτής. ’Α ντιπροσωπευτικό παράδειγμα άποτελεϊ 1 2 3 4 5 6

1. Γι’ αύτές βλ. V. Vassiliee, Das an tike Grabmal bei Kazanl&k, Sofia 1959. 
Ή  τελευταία μελέτη γιά τόν τάφο τοΰ Kazanl&k καί τις τοιχογραφίες του είναι τής L· 
Zivkova, Kazanl&kata grobnica, Sofija 197V.

2. R. Hoddinott, δ.π., 103.
3. A. Fol - 1. Marazov, δ.π., 104.
4. L. Ogneno va-Marin ova, Essai de me tire en rapport Athenion de Maronto avec 

la  peinture en Thrace vers la fin du IV*si0cle avant noire *re, Tkraeia 4(1977)177- 
188.

5. E. Conduraehi, Influences grecques, 34. Βλ. καί πιό πάνω, σ. 220
6. B. Filow, L’art antique, 34.
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I
ψηλή περικεφαλαία μέ στερεωμένες παρειές, πού τή σχέδιασαν οΐ δπλο- 
)1 της Θράκης, έχοντας για πρότυπο τδ άττικδ κράνος1. Ελληνικά πρό- 
α χρησιμοποίησαν έπίσης καί για τήν κατασκευή θωράκων. Πολύ χαρα- 
ριστικδ είναι τύ γεγονδς δτι δ έλληνικδς Αρχαϊκός θώρακας, πού χρήσι
με ώς πρότυπο στήν έλληνοθρακική δπλοποιία, διατηρήθηκε στ)) Θράκη 
τδν 4ο άκόμη π.Χ. αίώνα. Αύτδ σημαίνει δτι τά τοπικά έργαστήρια έξα- 
ωθούσαν, γιά ένα μεγάλο χρονικδ διάστημα, νά μιμούνται τά έλληνικά πρό- 
χ πού είχαν είσαχθεϊ παλιότερα, μόλο πού στήν Ελλάδα είχαν ήδη έπι- 
)εί νέοι τύποι καί μορφές2. Τέλος, οΐ άσημένιες κνημίδες, πού στδ πάνω 
>ς τους είχαν τδ σχήμα άνθρώπινου προσώπου, ήταν μιά Ιδέα δανεισμένη 
τήν έλληνική κνημίδα μέ τδ κεφάλι τής μέδουσας*.

Πιδ πολλά δείγματα έλληνοθρακικής τέχνης έχουμε στδν κλάδο της το- 
ικτ]ς καί Ιδιαίτερα της άργυροχοίας. Τά τοπικά έργαστήρια, πού έδειξαν 
έλη έπίδοση στήν άργυροχοία, δούλευαν, κατά κανόνα, σύμφωνα μέ έλ- 
κά πρότυπα. Χωρίς Αμφιβολία, μεγάλη έπίδραση είχαν άσκήσει στήν άρ- 
>χοϊκή τέχνη τά έργαστήρια τής ’Αθήνας, 8που ή χρυσοχοϊκή καί ή άρ~ 
>χοΐα γνώρισαν μεγάλη άνθιση4.
Ά π δ  τά πιδ Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα έλληνικών έπιδράσεο>ν στήν 

;Ρ°Ζ°ία κα  ̂ γενικά στήν τορευτική τής Θράκης Αξίζα νά άναφερθοΰν τά 
^αριτάρια άπδ τδν τάφο του Agighol, πού παρόμοιά τους συναντούμε 
ten έλληνικδ ένώτιο έλληνιστικής έποχής®. Έ πίσης, τδ έπιστήθιο, πού φο- 
τε ή θρακική Αριστοκρατία ήταν έλληνικδ δάνειο, πού είχε είσαχθεϊ πιθα- 
Απδ τή Μακεδονία®. Οί φοινικίσκοι στδ χρυσδ έπιστήθιο (6ου π.Χ. α ί.) 
τδ S taro  selo (περιοχή Sliven) μαρτυρούν καλλιτεχνικές έπαφές μέ τά 

ιστήρια τής Χαλκιδικής, πού χρησιμοποιούσαν παρόμοια φυτική διακό- 
τη7. 'Ένα Ασημένιο πάλι κύπελλο σέ σχήμα καλαθιού θυμίζει Ανάλογα 

:ής TrebeniSte καί δείχνει τΙς άμεσες καλλιτεχνικές σχέσεις Ανάμεσα στά 
! )ρακικά καί μακεδονικά έργαστήρια8. Σέ πολυάριθμα έπίσης έπικοσμήματα 

ιπποσκευής (κ. φάλαρα) κλασικών χρόνων τά χαρακτηριστικά των ζώων παρι-

1. Λ, Fol - I. Marazov, δ.π., 85.
2. D. Berciu, L 'art thraco-gfcte, 20.
3. Λ. F o l- I. Marazov, 5.T., 85.— Γιά τά έλληνικά όπλα βλ. Α. Μ. Snodgrass, 

Early Greek Armour und Weapons, Edinburg 1964' τού Ιδιου, Arms and Armour 
of the Greeks, London 1967.

4. D . Berciu, 6.π., 20.
5. "Ο,π., 20.
6. Βλ. A . Fol - 1. Marazov, Thrace and the Thracians, London 1977, 82.
7. /. Venedikov, Nahodkata ot s. Staro selo, Sllvensko, IBAJ 27(1964)77-110.
8. ”0.n.

(
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στάνονται σύμφωνα μέ τόν έλληνικό τρόπο. Πολύ χαρακτηριστικό είναι άκό- 
μη ένα περιδέραιο άπό τόν τάφο τού Mal-tepe, όπου όλα τα μοτίβα, καθώς 
καί ή τεχνική, είναι έλληνικά1. Τό καλύτερο όμως δείγμα έλληνοθρακικής 
τορευτικής προσφέρει ό θησαυρός της Panagjurilte*. Τά έργα, πού περιέχει 
ό θησαυρός, μιμούνται τόσο καλά άνάλογα Ιργα  έλληνικής τέχνης, ώστε μόνο 
όρισμένες ατέλειες καί προσαρμογές στην τοπική παράδοση προδίνουν ότι 
έγιναν άπό έξελληνισμένους τεχνίτες1 3. Οί τεχνίτες, πού κατασκεύασαν τέ  
άγγεΐα  του θησαυρού, είχαν στραφεί άποκλειστικα στην τεχνική καί τά πρό
τυπα της έλληνικής τέχνης. Προσπάθησαν όμως να τά συμβιβάσουν ίσως μέ 
όρισμένα στοιχεία τής τέχνης των Ά χαιμενιδώ ν, πού άρεσαν στήν ντόπια 
πελατεία τους4 5 6 7 8 9 10.

Πολύ χαρακτηριστικά δείγματα έλληνικών έπιδράσεων προσφέρει ή θρα- 
χιχη νομισματική. ’Αξιοσημείωτο είναι δ η  ή καθαυτό έφαρμογή του νομι
σματικού συστήματος, καθώς καί ή χρήση εικονιστικών κεφαλών καί επι
γραφών στά νομίσματα τών Θρακών βασιλέων, όφείλονταν σέ έλληνικη επί
δραση. ’Επιπλέον όμως οί Θράκες χαράκτες έκαναν καί άπομιμήσεις διαφό
ρων έλληνικών νομισμάτων. ’Ιδιαίτερα μιμήθηκαν τά έλληνικά νομίσματα πού , 
είχαν εύρύτερη κυκλοφορία στη Θράκη, όπως είναι: τών βασιλέων Φιλίππου 
Β ', Μ. ’Αλεξάνδρου, Φιλίππου Γ' καί Λυσιμάχου, καθώς καί τής Θάσου.

’Απομιμήσεις νομισμάτων τού Φ ίλιππον Β' βρέθηκα*/ στήν Krusovica 
(περίπου 54 χλμ . Β  τής V raca)* καί τή Slana bara (περίπου 12 χλμ. Β 
τού Vidin)·, τού Μ. Ά λεςάτόρου στή Slana bara1 καί τή Straiica (περί
που 30 χλμ. Β Α  τού Veliko TArnovo)·, τού Φιλίππου Γ* στό Glavaci 
(ΒΛ τής Vraca)· καί τό Samovodin1· καί τού Λυσιμάχου στό Develt11 12. 
’Απομιμήσεις πάλι νομισμάτων τής Θάσου βρέθηκαν στους σημερινούς οι
κισμούς Bjala slatina (περίπου 48 χλμ- Β Α  τής Vraca11, Curek (περίπου

1. R. Hoddinott, δ.π., 73.
2. Γιά τά έλληνικά είκονογραφικά δάνεια βλ. λεπτομέρειες στοϋ Λ". Kontoleon, 

The gold Treasure of Panagurichte, S S  3(1962)185-200.
3. P. Amandry, La toreutique ach£m£nide, A K  2(1959)54 xi.
4. A. F o l - I .  Marazov, δ.π., 100.
5. Thas os II, 218, ip . 41 [ =  Inventory, ip . 533].
6. IB A l 14(1940/42)284 [ =  Inventory, ip . 454).
7. *0-1.
8. IB A l 1(1921/22)240 [ =*Inventory, ip . 453].
9. IB A l 17(1950)316 ( =  Inventory, ip . 441].
10. Thasos II, 218, ip. 38.
11. IB A l 20(1955)603 [ =  Inventory, ip . 972].
12. IB A l 16(1940/41)282 [ =  Thasos II, 218, ip. 49].
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1 χλμ. Α της Σόφιας)1, Διδυμότειχο2, Iiaravelovo3 (περιττού 60 χλμ. Β 
τ Plovdiv), Karnobat (περίπου 60 χλμ. Α του Sliven)4 καί στην πε- 
? 'ή του4, Boljarino (περίπου 4 χλμ. Α του Plovdiv)4, Lipnik (περίπου 
·: χλμ. Ατού Russe)7, Mindja (περίπου 18 χλμ. Α του Veliko T&rnovo)3, 
Jdanja (περιοχή Smoljan)®, Nova mahala (περιοχή Oirpan)10, Nova 
Jjo ra11, Strojno (περίπου 30 χλμ. N του Jambol)12 καί Sarnica (περιο- 
jH askovo13. Τέλος, βαρβαρικές άπομιμήσεις έλληνικών νομισμάτων βρέ- 
4αν έπίσης στήν Goma Orjahovica (περίπου 7 χλμ. Β του Veliko T&r- 
ifro)14 και στό Ralevo (περιοχή Pleven)16.
I ’Από δλους τούς κλάδους της τέχνης τις περισσότερες έλληνικές έπιδρά- 
1ς δέχτηκε ή Θρακική κεραμική. Στό συμπέρασμα αύτό όδηγεΐται κανείς 
Ιό την ποσοτική υπεροχή των κεραμικών έ'ργων άνάμεσα στα έλληνικά προ- 
Ιτα πού έφταναν στη Θράκη μέ τό εισαγωγικό έμπόριο. 'Ωστόσο, σχετικά 
Ιίΐχεΐα διαθέτουμε μόνο για την παραγωγή των τοπικών έργαστηρίων άγ- 
Ιοπλαστικής.
I Ή  χρήση του έλληνικου κεραμικού τροχού στα περισσότερα άγγεΐα, πού 
Ιέθηκαν ώς τώρα στή Θράκη, δείχνει καθαρά τις έλληνικές έπιδράσεις στην  
Ιχνική τους. ’Έ τσι, στή νεκρόπολη της Ravna, πού χρονολογείται στά τέ- 
I του 5ου π.Χ. αίώνα, άπό τά 133 άγγεΐα πού βρέθηκαν τά 77 είναι χειρο- 
Ιίητα καί τά 53 κατασκευασμένα σέ κεραμικό τροχό16. Έ πίσης, στίς νεκρο- 
[λεις του BraniSevo καί Jankovo έπικρατεΐ, άπό τόν 5ο ώς τόν 3ο π.Χ.

I 1. Β. Filow, IBAD  3(1912/13)300. Ν. Mniinov, JBAD  4(1914)274. Α Α  1914, 
β8 [ a s Inventory, άρ. 962].
I 2. Tacchclla, 7?ΛΓ 1898, 214-215 [ =*inventory, άρ. 960],
I 3. Inventory, άρ. 978.
I 4. Thasos II, 217, άρ. 29 [ «  Inventory, άρ. 966].

5. IBAD  6(1916/18)163 [ «  Thasos II, 219, άρ. 56 « Inventory, άρ. 967).
I 6. ΙΒ ΑΙ 27 (1964)241 [ =s Inventory, άρ. 975].

7. ΙΒΑΙ 18(1952)402 [ «. Thasos II, 218, άρ. 53 *  Inventory, άρ. 968).
8. ΙΒΑΙ 25(1962)231 [ =  Inventory, άρ. 679].
9. ΙΒΑΙ 11 (1937)322 [ «  Thasos II, 219, άρ. 58 «  Inventory, άρ. 961].
10. ΙΒΑΙ 20(1955)610 Inventory, άρ. 977].

I 11. ΙΒΑΙ 15(1946)242 [ «  Thasos II, 217, άρ. 23 Inventory, άρ. 963].
12. ΙΒΑΙ 26(1963)265 [ =  Inventory, άρ. 924].
13. ΙΒΑΙ 25(1962)235.
14. ΙΒΑ1 13(1939)342 [ *  Inventory, άρ. 521].
15. ΙΒΑΙ 14(1940/42)284 [ *  Inventory, άρ. 496].
16. Μ. Citikova, La edramique thraco, Cl AC VIII, 341* τ7;ς ίδιας, La c0rami- 

uo thrace, fabriqu0 & la main du VI· au I· sifccles avant notro fcre, Thracia 4(1977) 
23-140.

i
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αίώνα, ή τροχήλατη τοπική κεραμική1. Σ ’ έναν άπό -τούς τάφους πάλι του 
D olno Sahrane (περιοχή K azanl& k), κοντά στή Σευθόπολη, όλη ή τοπική 
κεραμική — μέ μιά μόνο έξαίρεση — είναι κατασκευασμένη σέ κεραμικό 
τροχέ*. Γενικά, τά άρχαιότερα τροχήλατα ά γγιΐα , πού βρέθηκαν ώς τώρα, 
στή Θράκη, χρονολογούνται στα μέσα του 6ου π .Χ . αΙώνα καί προέρχονται 
άπό τήν άνω καί μέση κοιλάδα του Έ βρου, όπου κατοικούσα'/ οι Ό δρύσες\

Ε λληνικές έπίσης έπιδράσεις διαπιστώνονται στή θρακική άγγει οπλα<Γη- 
κή κι άπό άποψη τυπολογίας. Φ αίνεται ότι άπό τα τέλη άκόμη του 6ου π.Χ. 
αίώνα οι άγγειοπλάστες είχαν υιοθετήσει τύπους έλληνικων άγγείων. Έ τσι, 
στήν κλασική καί έλληνιστική έποχή τα πιο πολλά Ορακικά άγγεΐα  μιμούν
ται πιστά τούς τύπους τής έλληνικής οικιακής άγγειοπλαστικής*. Ή  έπί- 
δραση των έλληνικων πρότυπων στήν τυπολογία, κατά τόν 6ο καί δο π.Χ . 
αίώνα, έχει κάπως περιορισμένη γεωγραφική έκταση* έκδηλώνεται δηλαδή στή 
Ν  Θράκη καί στήν παραλάα του Εύζείνου Πόντου. Ά π ό  τόν 4ο π .Χ . αίώνα 
δμως ή έλληνιχή έπίδραση έπεκτείνεται γεωγραφικά σέ άλες τίς περιοχές 
της Θράκης*.

Τ ά πιό συνηθισμένα σχήματα έλληνικων άγγείω ν, πού χρησιμοποιούν
ταν στή Θρακική Αγγειοπλαστική, ήταν 4 άμφορέας, ή  ύδρία καί & κάνθαρος. 
Τέτοια χαρακτηριστικά παραδείγματα Αποτελούν οί άμφορεΐς, πού βρέθηκαν 
στίς νεκροπόλαις τοΰ Braniievo καί Jankovo. Σ τις Ιδιες νεκροπόλ*ις, κα
θώς καί στή νεκρόπολ.η τής Ravna, Ανάμεσα στα αγγεία  πού βρέθηκαν, έπι- 
κρατεϊ ό τύπος τής βαθιάς ύδρίας μέ δυό λαβές*. *0 κέρνος συναντιέται πο
λύ σπάνια Περιορισμένη άκόμη διάδοση εΐχε καί ό λεγόμενος «μεγαρικός» 
σκύφος*.

Συχνά οί έζελληνισμένοι Θράκες τεχνίτες μιμούνταν έπίσης καί τή δια- 
κόσμηση των έλληνικων άγγείω ν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα άποτελεΐ μιά 
όμάδα άπό κανθάρους, πού είναι διακοσμημένοι μέ ραβδώσεις, όπως οί έλλη- 
νικοί κάνθαροι*.

Ε κ τός άπό τήν έλληνιχή καί έλληνοθρακιχή τέχνη, άπό όρισμένα Αρ
χαιολογικά ευρήματα διαπιστώνεται έπίσης ή ύπαρξη μιας καθαρά ντόπιας 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Μ. Ciiikova, La cAramique thrace, 342.
2. Λ. Hoddinott, 8,«., 58.
3. Af. Ciiiko va, La dramique thrace, 342.
4. Ό λ ,  343.
5. * 0 a , 343.
6. Om ., 342.
7. "O.n., 343.
8. O a , 343.
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ί
βαρβαρικής») τέχνης1. *Η τέχνη αύτή δμως είχε περιορισμένη χρονική 
-αση, όπως φαίνεται άπό τά δείγματά της, πού χρονολογούνται άπύ την 
ώιμη αρχαιότητα (πριν άπό τον ελληνικό άποικισμό) ώς την ελληνιστική 
*οχή2. Περιορισμένη ήταν έπίσης καί ή ειδολογική της έκταση, καθώς καί 
παραγωγή της. Έ τσ ι, έχουμε μερικά μόνο δείγματα τής τέχνης αύτής στή 
.υπτική3, την έπιτάφια άρχιτεκτονική4, τη στρατιωτική αρχιτεκτονική5,

1. Ό  Κ.-Μ. Άποστολίδηζ, 'Τπηρςε θρακική τέχνη; Θρακικά 16(1941)5-25, δεν 
:ραδέχεται την ύπαρξη θρακικής τέχνης. ’Αντίθετα όμως ό £. Filow, Denkmaler der 
rakischen Kunst, M D A I(R) 32(1917)21-73. IB AD  4(1914)1-48. 6 (1919)1-34, άπό 
»λύ νωρίς άκόμη είχε διακρίνει την τέχνη της Θράκης σέ τρεις κατηγορίες: 1) στην 
κθαρά έλληνική, 2) στην καθαρά βαρβαρική καί 3) στην έλληνοβαρβαρική. Ό  καθηγη- 
ς Γ. Μπακαλάκης, «Θρακολογία», Βορειοελλαδικά 1(1980)6, παραδέχεται την ύπαρ-
μιάς «βαρβαρικής» τέχνης στη Θράκη άλλα άπορρίπτει τόν δρο «θρακική» τέχνη, για- 
δπως υποστηρίζει, δέν είμαστε βέβαιοι άν οί δημιουργοί τής τέχνης αύτης ήταν οί 

Πρωτοθράκες» καί οί Θράκες. Κατά τό Γ. Μπακαλάκη, ή «βαρβαρική» αύτή τέχνη είχε 
ολύ περιορισμένη ειδολογική έκταση καί οί τεχνίτες της άντλουσαν άπό άλλες πηγαίες 
-)μιουργίες (στην πρώιμη έποχή άπό τή σκυθική καί την Ιρανική κι άργότερα άπό την 
ιληνική). Έ τσι, όπως σωστά παρατηρεί, ό ορος «θρακική» μπορεί νά έχει μόνο γεω- 
ραφικό κι βχι εθνολογικό περιεχόμενο (Γ. Μπακαλάκη, ο.π., 7).

2. Στήν όψιμη ελληνιστική καί τή ρωμαϊκή έποχή ή λεγάμενη «θρακική» τέχνη 
.ναι πια μια «έπαρχιακή - μεσογειακή» τέχνη [Γ. Μπακαλάκη, δ.π., 6).

3. Πρόκειται για δυό άγάλματα άπό άσβεστόλιθο πού βρέθηκαν στή Μ. Σκυθία, 
λ. A. D, Alexandrescu, DouS statui thraco-scitici din Dobrogea, SCIV9 (1958), 2, 
91-302.

4. Πρόκειται για τά μεγαλιθικά μνημεία (dolmen), πού έμφανίζονται στή Θράκη 
-ρός τό τέλος της 2ης ή άρχές της 1ης π.Χ. χιλιετίας. Τέτοια μνημεία έντοπίστηκαν στήν 
k καί Ν Ροδόπη καί στά βουνά Sakar καί Strandfca της Βουλγαρίας, βλ. G. Bondev, 
legalitni pametnici ν Sakar planina, Sofija 1901. K. Skorpil, Megalitni pametnici 
imogiliSta, Sofija 1925. S. A. Kansu, Note pr61iminaire sur les dolmen de Lalapasa- 
Niyunlii a Edirne, BTTK  27(1963)493-497* τού ίδιου, Edirnede buluman dolmen- 
er ve dikiltaslar hakkinda yeni g61emeler, BTTK  132, 1969. J .  Τριαντάφυλλου, Με- 
'αλιθικά μνημεία (dolmen) καί βραχογραφίαι είς τήν Δυτικήν Θράκην, Α Λ Α  6(1973), 
!, 241-255. Megalitite ν Trakija ( =  Trakijski pametnici, I), Sofija 1976 (συλλογική 
:ργασία ύπό τή διεύθυνση των /. Venedikov καί A. Fol).— Τό γεγονός δτι παρόμοια μνη- 
χεία βρέθηκαν στή Δυτική Εύρώπη, στήν εύρωπαϊκή άκτή της Μεσογείου καί στή Ρωσία 
(περιοχή Καυκάσου) προκαλεί άμφιβολίες γιά τό θρακικό χαρακτήρα των μνημείων αύ- 
ςών τής Θράκης, τόν όποιο υποστηρίζουν οί I. Venedikov καί D. Aladiov (στόν τόμο 
Megalitite ν Trakija, 52-75).

5. Πρβ. τά θρακικά κάστρα, πού βρέθηκαν στή Ροδόπη, στή Stara planina, στό 
Sakar καί στή Strandia τής Βουλγαρίας : Δ. Τριαντάφυ/Ιου, 6.π., 241. /. Panajotov, 
New data about the Thracian Fortresses in the Rhodope mountains, Pulpudeva 
2(1976)306-314* του ίδιου, Problfcmes des forteresses thraces dans les Phodopes, 
Thracia 4(1977)47-58, δπου καί ή προηγούμενη βιβλιογραφία. Megalitite ν Trakija, 
Sofija 1976, 128-171.
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τή ζωγραφική1, τή μικροτεχνία* καί κυρίως στήν κεραμική*.
’Εφόσον λοιπόν ή καθαρά ντόπια τέχνη είχε  πολύ περιορισμένη έκταση, 

ή έλληνιχή καί έλληνοθρακική τέχνη ουσιαστικά είχαν νά συναγωνιστούν μό- |  
νο τή ρωμαϊκή, πού είχε είσαχθεΐ στή Θράκη άπο τύ δεύτερο μισό του Ιου % 
μ~Χ. αίώνα καί γνώρισε Ιδιαίτερη άκμή στύ 2ο καί 3ο μΟ ί. αιώνα. Έ 'αιτίας § 
όμως των άλληλεπιδράσεων, δέν μπορεί νά γ ίνει λόγος γιά  στεγανά όρια |  
άνάμεσα στην έλληνική καί ρωμαϊκή τέχνη. ’Εξάλλου μιά τέτοια όριοθέτηση |  
είναι πολύ δύσκολη, γιατί, όπως σωστά παρατηρεί ή Μ. C on ieva , είναι ά- ^
δυνατό νά γίνει πλήρης καταγραφή του πλούσιου άρχαιολογικού ύλικοΰ ρω- |£
μαϊκής έποχής*, πράγμα πού θά έπέτρεπε νά προχωρήσουμε σέ στατιστικές |  
άνα>.ύσεις. Πάντως, μέ βάση τά κυριύτερα καί άντιπροσωπευτικότερα £ργα 
τέχνης (αρχιτεκτονικής, πλαστικής, έπιτάφιας γλυπτικής), διαπιστώνεται δπ  
σέ γενικές γραμμές τά όρια του καλλιτεχνικού έςελληνισμού καί έκρωμαϊ- 
σμοΰ τής Θράκης συμπίπτουν μέ τά όρια έπικράτησης τω ν έλληνικών καί 
ρωμαϊκών θεσμών καί λατρειών, καθώς καί της έλληνικής καί λατινικής γλώσ
σας. Κ ι αύτό, γιατί ή τέχνη έξυπηρετοϋσε βασικά τίς άνάγκες των κατοίκων 
στή δημόσια καί Ιδιωτική ζωή τους. Ε πομ ένω ς τύ είδος καί ή ποιότητα της 
καλλιτεχνικής παραγωγής έξαρτώνταν άπύ τίς άνάγκες καί τίς απαιτήσεις 
της έςελληνισμένης ή έκρωμαϊσμέκης πελατείας. 1 2 3 4

1. Πρόκειται γιά τίς βραχογραφίες, πού βρέθηκαν στά βουνά Παγγαΐο καί Ροδόπη 
καί στή Βουλγαρία, βλ. V. Mikov, Skalni izobralenija ot BAlgarija, IB A I  5(1929) 
291-308. N. M onainoitoo, Τά άκιδογραρήματα τοΰ Παγγαίου, Άθήναι 1969. X. 77α- 
ηοντσάχη. Χίες άπόψεις γιά τις βραχογραφίες στό μακεδονικό χώρο, Ancient Macedo
nia II, 365-368. Δ. TgtarτάφΜχ>ν, δ.π., 249-252.

2. Βλ. I. Venedikoo - Τ. Gerasimov, Trakijskoto izkustvo, Sofija 1973, 137 κέ. 
Πρβ. Γ. Μ.ταχαλάχη, δ. π ., 6.

3. Βλ. Μ. Ciiikova, D^veloppement de la ciraraique thrace k  l’ipoque clas- 
sique et heltenistique, AAP-SA  1962, 35-48* τής Ιδιας, La ciramique thrace, CIAC 
V III 341-344, δπου καί λεπτομέρειες.

4. M. Conte να, Hudoiestveneto nasledstvo na trakijskite zemi, Sofija 1971,
190.



Δ' ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΕΞΕΛΛΗ ΝΙΣΜ Ο Σ Τ Η Σ  Θ ΡΑ Κ Η Σ

1. Τοπωνυμικός έξελληνισμός 

α) Ή  διάδοση ελληνικών τοπωνυμίων

Μιά άπό τις πιο άξιοσημείωτες συνέπειες τού ελληνικού άποικισμού ή- 
|ν ή διάδοση έλληνικών τοπωνυμίων στο έδαφος της Θράκης. Μέ ορισμέ- 
|; μόνο εξαιρέσεις, σε όλες τις άποικίες (πόλεις και έμπόρια) πού ιδρύθηκαν 

Θράκη, είχαν δοθεί έλληνικά ονόματα. Τά περισσότερα άπό τά ελληνικά 
»τά τοπωνύμια ήταν καινούργια, χωρίς να έχουν δηλαδή καμιά σημασιολο- 
|κή σχέση μέ προηγούμενα θρακικά. 'Υπήρχαν όμως καί μερικά τοπωνύμια 
>ύ ήταν άπο μετάφραση στην ελληνική γλώσσα παλιότεοων θοακικών. Την 
:αρξη τέτοιων μεταφρασμένων τοπωνυμίων υποψιαζόμαστε άπύ τύ γεγονός 
ί  οί περισσότερες ελληνικές άποικίες ιδρύθηκαν στη θέση παλιότερων Θρα
κών οικισμών ή κοντά τους1. Ωστόσο, τέτοιες έλληνικές μεταφράσεις Θρα
κών τοπωνυμίων είναι φυσικό νά άναζητηθουν μόνο στην ονοματολογία των 
|\ληνικών παραλιακών άποικιών. Γιατί στις μεσογειακές άποικίες (μακεδο- 
|.κές) είχαν δοθεί σε όλες, σύμφωνα μέ τη μακεδονική συνήθεια, καινούργια 

νηνικά όνόματα.
Στην έλληνική τοπωνυμιολογία της Θράκης διακρίνουμε έξι περιπτώσεις 

[νοματοθεσίας: 1) άπό κάποιο μυθικό πρόσωπο, 2) άπό κάποιο ιστορικό 
;ρόσωπο (ίδρυτής-βασιλιάς), 3) άπό κάποια θεότητα, 4) άπό κάποιο χαρα
κτηριστικό γνώρισμα ή ιδιότητα του τόπου ή τού λαού, 5) σέ άνάμνηση κά- 
:οιου συμβάντος καί 6) σέ άνάμνηση τοπωνυμίων της πατρίδας τών άποίκων.

Ά π ό  τις φιλολογικές, νομισματικές καί έπιγραφικές πηγές είναι γνωστά 
>νολικά 210 έλληνικά τοπωνύμια άπό ολόκληρη τη Θράκη2 3. Ά πό  αυτά τά 

>κτώ είναι όρεωνύμια: ό λόφος του Διονύσου2 στους Φιλίππους, *τά Ζωναϊα

1. Βλ. πιό πάνω, σσ. 73-74.
2. Στην τοπωνυμιολογική έρευνά μας δέν παίρνουμε υπόψη τά τοπωνύμια (έλληνικά, 

τινικά καί θρακικά), πού άναφέρονται στίς βυζαντινές πηγές, γιατί έτσι θά ξεφεύγαμε
ίπό τά χρονικά δρια της μελέτης μας.

3. Άππ, Έμφ. πολ. IV, 443.

I
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8οη* στή σαμοθρακική Π e ραία, τό "Ηπννο»·, πού τό όνομά του συνδέετ» 
μέ τό μύθο τοΰ Πρωτέως, τό 'Ιερόν όρος* στή θρακιχή  Χερσόνησο, τό Λίεσ- 
α ά ηιον* στα σύνορα των Μαίδων καί Π αιόνων, 4 ’’Ορβηλος (σημ. Belasica)*! 
καί τό Σνμβο/Λν* στή θχσιακή Π ε ραία.

’Επίσης dr/άμεσα στα έλληνικά τοπωνύμια υ π έ χ ο υ ν  είκοσι ύδρευνύμια, τχ» 
τά δέκα άπό αυτά εΤναι όνόματα ποταμών: 6 Άθνοας1, ποταμός (μέ όμώνυμο 
κόλπο) κοντά στδ Βυζάντιο, ό Άρτάνης, 4 Άτ/χις καί 4 Αΰρας, παραπάτα-1 
μοι τοΰ Δούναβη·, 4 Βαθννίας?, ποταμός Δ  τοΰ Ά θύρα, 4 Ζνγάχτης1*, π * - | 
ραπόταμος τοΰ Ά γ γ ίτ η , 4 Μέλας,ι , ποταμός μέ όμώνυμο κόλπο, 4 Πόντος £ 
(σημ. S tru m eSnica)11, παραπόταμος τοΰ Στρυμόνα, 4 Ρόμβος1*, παλιότερη 
όνομασία τοΰ "Εβρου, καί 4 Σχοϊνος11, ποταμός κοντά στη Μαρώνεια. Ά λλα  * 
ύδρωνύμια είναι τά έξης: 4 Αύχήν, 4·/ομασία τοΰ θρακικοΰ Βοσπόρου1·, 4 
Έλ).ήσποττος, ή περιοχή των γνωστών στενών, πού πήρε τό όνομά της άπό ,  
τή μυθική "Ελλη*·, τό *Εχχασχάόιον (ή Ζεύγμα), όνομασία τοΰ πιό στενού I  
μέρους τοΰ Ε λλησπόντου” , ή λίμνη θεστίδιον1*, 4 Κόρας, κόλπος μετά τό |  
τείχος τοΰ Βυζαντίου, που όφειλε τό όνομα στήν όμοιότητά του μέ κέρατο

1. Νιχάνόρ. Θηριακά, 461*462.
2. Έ τν μ . Μ έγα, στή X. «"Ηπι/τον... ότι Π ρώτης διά τό* φόνον των παίδων άναβάς 

έπΐ τούτο, ήπύει τούς θεούς έπΐ τήν Αίγυπτον άποκαταστήσαι. Ά πό  τοΰ ήπΟσαι...*.
3. Στραβ. VTI, άποσπ. 55(56).
4. Del*chew, T Sp , 296. Πρβ. τό όμώνυμο βουνό τής Εύβοιας (Στβφ. Ββζ. στή X.).
5. *0 T onuuchek, A T h , I I  2, 90, τό συσχετίζει έτυμολογιχά μέ τίς έλληνιχές λέξεις 

όροφος χαΐ όροφή.
6. Βλ. Δ . Σαμοάρη, ’Ιστορική γεωγραφία τής Ανατολικής Μακεδονίας χατά τήν 

άρχαιόττ,τα, Θεσσαλονίκη 1976, 15.
7. P lin . Η . Ν\, IV, 47. Πτολ. ΓΠ, 11, 4. Am m . M are. ΧΧΠ, 6, 8. M d a , Π , 24. 

Σχαφ. Βνζ. στή X. Pape, W G E, I, 26.
8. D etschew , T Sp , 28*29, 34, 39. Τό 6νομα τοΰ Άρτάνΐ) Ισως 6ά πρέπει νά σχετι

στεί μέ τό έλληνεκό ρήμα δρόω καί τή λέξη άρδάηον.
9. Π χολ. III, 11, 4.
10. Σαμοάρη, Γεωγραφία, 20.
11. ΚΙ.  Pauly. I l l , 1167-1168.
12. Σαμοάρη, Γεωγραφία, 18.
13. W o v e . Περί ποτ. 3.
14. Mela, Π , 11, 8.
15. Ή ροδ. IV, 85.
16. Σ τίψ . Βνζ. στή λ. «'Ελλήσποντος*. Πρβ. VI. G eorgia ο, HelUepontoe and 

Bosporos, B E  3(1961), 2, 25-26. F risk. W Orterbach, I I ,  578.
17. Σ-Λβξιχόν, στή λ. «Έπταστάδιον».
18. Pape. W G E, I , 501.
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έλ ιου1, το Όδύσσειον, τδ ρείθρο της Ίσμαρίδος λίμνης8, οί Π ηγα ί, ία- 
μι κές πηγές, άπδ οπού πήγαζε δ ποταμδς Τέαρος3, ή λίμνη Πρασιάς (άπο- 
ςε μένη λίμνη Ταχινού)4, ή Προποντις (σημ. θάλασσα του Μαρμαρά)5 καί 

Ιξεινος Πόντος (σημ. Μαύρη Θάλασσα)·.
* Ακόμη, στην έλληνική τ ο πω νυ μ ιολογία συναντουνται πέντε ονόματα πε- 

ών: ή *Ολυν[θ]ία7, στρατηγία, ή Σαλμνδησσός8, άκτή βόρεια άπδ τδ 
βΐίντιο, ή Βιβλίνη χώρα®, ή Έορδαία ιο, ή ΚεκροπΙς11 καί ή Παρορβη-

Τά περισσότερα όμως έλληνικά τοπωνύμια της Θράκης άφορούν φροΰ- 
τοποθεσίες καί κυρίως οικισμούς. Στην περιοχή άνάμεσα στδν κάτω ρου 
Στρυμόνα καί τού Νέστου είναι γνωστά είκοσι δύο τέτοια τοπωνύμια, 

ίκεκριμένα στην κάτω κοιλάδα του Στρυμόνα καί στην περιοχή των εκβολών 
τΙέχουμε την 'Ηράκλεια τη Σιντική (σημ. Σιδηρόκαστρο)13, μακεδονική άποι- 
κιπού είχε ιδρυθεί πιθανώς στή θέση της θρακικής πόλης Σιντίας, τή Σκοτονσ- 

ιοντά στά σημ. χωριά Βαμβακόφυτο καί Παλαιόκαστρο)14, τδ Μόνοικο15 καί 
Ίχνες  (κοντά στή Νέα Ζίχνη)1·, οικισμούς της Όδομαντικής, τή Σκα

1. ΚΙ. Pauly, III, 196.
2. Στραβ. VII, άποσπ. 43(44). 44α.
3. Ίίροδ. IV, 90.
4. Σαμσάρη, Γεωγραφία, 21. ΓΙρβ. τήν έλληνική λέξη ποασιά (-αΐ) (Έτνμ. Μέγα, 

|,λ .).
5. ΚΙ. Pauly, IV, 1184-1185.
6. Για τδ όνομα πού τού δόθηκε κατ* ευφημισμό, βλ. Ch. Danoff, RE, Suppl. IX, 

λ. «Pontos Euxeinos», στ. 950-954, όπου καί σχετική βιβλιογραφία γιά τήν προέλευ-
[τοΰ όνόματος. Κατά τδ *Ετυμ. Μέγα, στή λ., πόντος σημαίνει θάλασσα. Πρβ. Frisk, 
►rterbuch, II, 578.

7. IGB, IV, 2338.
8. Ά πδ τδ *Ετυμ. Μέγα, στή λ., τδ τοπωνύμιο αύτδ σχετίζεται μέ τήν έλληνική 

||η άλμνόησσός ( =  «δ είς τήν άλα άτων, δ έστιν είσιών», Pape, WGE, I, 65). Ό  
'Xschcw, TSp, 414, έσφαλμένα θεωρεί τδ τοπωνύμιο θρακικό.

9. Βλ. Σαμσάρη, Γεωγραφία, 196-197.
10. Στεφ. Βυζ. στή λ.
11. Στεφ. Βυζ. στή λ.
12. Detacher, TSp, 343-344.
13. Βλ. Σαμσάρη, 6.π., 120-124, δπου καί οί σχετικές πηγές.
14. Βλ. Σαμσάρη, 6.π., 131-132. Τδ ότι τδ όνομά της είναι έλληνικδ μας πείθει ή 

κονυμία της μέ τή θεσσαλική Σκοτούσσα (Στραβ. VII, άποσπ. Ια).
15. Βλ. Δ. Σαμσάρη, Τδ λατομείο μαρμάρου τού άρχαίου Μονοίκου (;) τού Όδο- 
:ικού, Μακεδονικά 18(1978)238-239.
16. Βλ. Σαμσάρη, δ.π., 134-135. 'Υπήρχε δμώνυμη πόλη καί στή Βοττιαία (Στεφ. 

ιζ. στή λ ) .



A

πτή Ύ λη 1 2 3 4 5 6, όπου τχ  μεταλλεία του Θουκυδίδη, τήν Άμφΰτολη* καί στήν 
περιοχή τής αποικίας χυτής τήν Ήϊόνα*, έπίνειά της, τ χ  πολίσματχ Ά -  
γνώνεια*, Τορώνη* καί Σάκος*, τδ *Ιμεοoior, πιθανώς κάποιο δρμητηριο, 
καί τήν τοποθεσία Νηρηίδων χοροί*. Σ τα  νότια καί άνατολικα του Π αλαιού 
ώς τις έκβολές του Νέστου έχουμε τήν Πέργαμο (σημ. Έλευθερσύπολη )·, 
τόν Αν/Μ)να1*, πιθανώς οικισμός κοντά στδ σημερινό χωριό Κήπια, τή Θά
σο11 8 καί τά έζής θασιακά έμπόρια: * Απολλωνία (κοντά στά Λουτρά των Έ -
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1. Σαμσάρη, δ ." ., 144-145.
2. Βλ. Σαμσάρη, δ„π., 136, σημ, 2, δπτκ» καί ol σχετικές πηγές. Γιά τήν έτυμο- 

λογία του δνόματος της βλ. Χατζή, Τοπωνυμικά σύμμεικτα, Α Ε  1938, 64-69. \\ττό 
τό Στέφανο τό Βνζάνπο, στή λ., πληροφορούμαστε ότι, πριν άπό τόν έλληνικό άποικισμό, 
δ οίκισμός είχε ίιάφο^χ δνόματα, όπως: λίΐ'ρίχη, Ήΐώψ, Κράδτμνα, Άνάδραιμος καί Έ ν- 
rca οδοί, πού δλα είναι έλληνικοί ή εξελληνισμένοι τύποι καί δέν είναι δυνατό νά κατατχχθούν 
χρονολογικά. Τό μόνο βέβαιο είναι δ η  άκριβώς πριν από την άποίκιση του ό οίκισμός λε
γόταν Εννέα όδοί. Τό τελευταίο χΰτό όνομα ήταν πιθανός έξελληνισμένη μορφή (μετά
φραση) του 6?ακικου τύπου καί τό πήρε άπό εννιά δρόμους πού συναντουντχν έκεΐ. Γιά 
τά υπόλοιπα παλιότερα όνόματα τής 'Λμφίπολης, που άνχφέρει ό Στέφανος 0 Βυζάντιος, 
δέν μπορούμε να κρίνουμε άν έχει δίκιο, γιατί ή μαρτυρία του δέν έτιβεβαιώνεται άπό καμιά 
£λλη μαρτυρία. Γιά τό όνομα όμως Ή ίών πρέπει νά παρατηρήσουμε δ η  είναι φανερή ή 
σύγχυση πού κάνει αυτός dr/άμεσα στην Άμφίπολη καί τό έπινειό της, τήν Ήΐόνα. Σχε
τικά πάλι με τό όνομα Άνάδραιμος άςίζει νά σημειωθεί δη  ό V. Gtorgiev, Trakijskijat 
ezik, Sofija 1957, 56, τό θεωρεί θρακικό: ανα ( =  έννιά) -f όραιμος (*= δρόμος) <Μνά- 
δραιμος ( =  Εννέα όδοί).

3. Βλ. Ε. Obcrhummer, RE, V„ στ. 2116-2117, όπου οί σχετικές πηγές. Γιά τή 
θέση της βλ. Σαμσάρη, Γεωγραφία, 139. Είναι φανερό δη  όφειλε το όνομά της στήν παρα
θαλάσσια θέση της, βλ. *£τνμ. 3/έχα, στή λ. «ήίών» {m αίγιαλός). Επίσης ήΐόνες λέ
γονταν καί οί όχθες των λιμνών ή ποταμών (Πίνδ. Ίσθμ. I, 33. ’/ίποχλ. Π , 659).

4. Σττφ. Βνζ. στή λ. Γιά τή θέση του βλ. Σαμσάρη, δ .πΜ 138, σημ. 6.
5. Γτεφ. Βνζ. στή X. Ό  Th. Desde vises - du - Dexsrt, Gtographie ancienne 

de la Macedoine, Paris 1863, 407, συνδέει τήν ίδρυσή του μέ τήν άποίκιση τής Άμφίπο- 
λης άπό τό Βρασίδα. Πρβ. τήν Τορώνη της Χαλκιδικής (ΚΙ. Pauly# Vt 889-890).

6. Σχεφ. Βνζ. στή λ. Σύμφωνα μέ τό 9 10 11Εχνμ. Μέγα, στή λ. «Σάκος... παρά τό σάσ- 
σω, τό φορτώ». Έ τσ ι ή θέση του θά πρέπει νά άναζητηθεί στό λιμάνι τής Άμφίπολης 
καί ίσιος νά ήταν τόπος, όπου φορτώνονταν τά έμπορεύματα στά πλοία.

7. Θονχ. VII, 9. Πρβ. / .  Papas tavru, Amphipolis. Oeschichte und Proaopo- 
graphie, 23, σημ. 2. Δ . Λαζαρίδη, Άμφίπολις καί "Αργιλος, 33.

8. Ψχνδο-Σχυμν. Περιηγ. 649-651 ( =  GGM, I, 221).
9. Ήοοδ. VII, 112. Γιά τήν έτυμολογία του όνόματος βλ. Σούδα, στή λ  «Πέργαμον 

τήν πόλιν ( =  άκρόπολιν) "Ιωνες λέγουσιν, οί δέ πάντες τά υψηλά». Frisk, Π, 511.
10. Βλ. Σαμσάρη, δ.π., 192. 'Ομώνυμη πόλη υπήρχε στη Λακωνική, 'Αρκαδία κλπ. 

(Σχβφ. Βνζ. στή λ.)
11. Βλ. ΚΙ. Pauly, V, 651-654. *£τυμ. Μέγα, στή λ. «Θάσος' πόλις άπό του δάσος* 

δη  κάρπιμός έσην ή γη. Καί τον Κικόνιον οίνον, όν καί "Ομηρος συνίστησιν ήδιστον είναι, 
τούτον οί Έλληνες θάσιον ώνόμασαν, διά τό έπικείσθαι τή νήσφ θάσιρ».



( ευθερων)1, ΟΙσνμη (στη Νέα Πέραμο), πού άπό τούς Μακεδόνες μετονο- 
.άστηκε σε ’Ημαθία2, Νεάπολη3 4, ’ Ακόντια μα1 καί Κοηνίόες5 6 (κατοπινοί Φί- 
4*τποι9) .Ε π ίσης, κοντά στούς Φιλίππους υπήρχαν τά χρυσωρυχεία ν*4συλα7 8.

Στην άνω κοιλάδα του Νέστου καί στη μέση καί άνω κοιλάδα τού Στρυ- 
ιόνα μαρτυρούνται επτά ελληνικά τοπωνύμια. Είναι οί μακεδονικές άποικίες 
'{α/.λίπολη*, Όρθόπολη9 καί Φιλιππούπολη (Μοιχόπολη)10 στην Παρορβη-

1. Στραβ. VII, άποσπ. 33. 3ο. Mela, II, 2, 30. Plin. Η. Ν., IV, 11(18), 42. 7ε- 
)οκλ. 640 (έκδ. Wesseling).

2. Ψενδο-Σχνμν. Περιηγ. 656 [ =  GGM, I, 221]: «... ΟΙσύμη, πόλις Θασίων γε- 
νομένη, μετά δέ ταΰτα Μακεδόνων, άπό της Μακέσσης Ημαθίας τε λεγομένη». Στεφ. 
Βυζ. στή λ. «ΟΙσνμη». *Ως Ημαθία άναφέρεται ή πόλη κι άπό τό Λίβιο (XLIII, 7, 10.

IXLIV, 44, 5-6) κι άργότερα άπό τό Στράβωνα (VII, άποσπ. 11). Πρβ. Ρ. Collart, Phi
lippes, 83, πού ύποστηρίζει οτι ή πόλη Ημαθία, πού άναφέοουν ό Αίβιος καί ό Στράβων, 
■είναι ή πιερική ΟΙσύμη. ‘Αντίθετα ή Ρ. Papazoglou, Makedonski gradovi u rimsko 
Idoba, Skopje 1957, 293, σημ. 63, πιστεύει δτι ol προηγούμενοι άρχαΐοι συγγραφείς 
Ιάναφέρονται σέ κάποια άλλη ‘Ημαθία.
I 3. Βλ. Σαμσάρη, Γεωγραφία, 150, σημ. 1-5.

4. Βλ. Σαμσάρη, δ.π., 162-164. Στό Itinerarium  Hierosolimitanum (έκδ. Wes
seling), σ. 603, έχει παραφθαρεΐ σέ Hercontrom a καί στό γεωγράφο Guido, Geographia 
(έκδ. Pinder et Parthey), 108, σ. 535, 20 κέ., σέ Vicontissima.

5. Βλ. Ρ. Collart, Philippes, 39 κέ., δπου οί σχετικές πηγές. Σύμφωνα μέ τόν 
Άπτιιανό, Έμφυλ. πολ. IV, 105, 439, ή πόλη οφείλε τό δνομά της στις πολ,λές μικρές πη
γές ύδάτων πού υπήρχαν κοντά της: «... κρήναι γάρ είσι περί τω λόφω ναμάτων πολλαί». 
Κρηνίδες =  ύποκοριστικό του Κρήναι, βλ. L. Heuzey-H. Daumet, Mission, 52 καί 61.

6. ΚΙ. Pauly, IV, 742-743.
7. Ά π π .  Έμφυλ. πολ., IV, 443. Ό  L. Heuzey, Mission, 59, υπέθεσε δτι τό δνομα 

"Ασυλα φανερώνει τό μέσο πού χρησιμοποίησε ό Φίλιππος Β' γιά την έκμετάλλευση των 
μεταλλείων* δηλαδή μετέβαλε τήν περιοχή σέ τόπο άσύλου γιά τούς περιπλανώ μένους 
έγκληματιές καί τούς καταδιωκόμένους δούλους. Τήν ύπόθεση αύτή δέχτηκαν καί οί Ρ. 
Perdrizet, Scapt0syl6, Klio 10(1910)22 καί Ρ. Ure, The Origin of Tyranny, Cambrid
ge 1922, 50. Ό  P. Collart, Philippes, 51, σημ. 3, πάλι άναγνωρίζει στα "Ασυλα τό Συ- 
λέος πε<5/ον αύτό δμως βρισκόταν άνάμεσα στήν "Αργιλο καί τή Στάγειρο^ (βλ. Σαμσάρη, 
Γεωγραφία, 195).

8. Στραβ. VII, άποσπ. 36.
9. Στραβ. VII, άποσπ. 36. Γιά τή θέση της βλ. Β. Geroo, A propos de la popu

lation et des lo cality  de la valine du cours moyen de la Strum a dans l*antiquit0, 
S tB  1(1970)23.

10. Στραβ. VII, άποσπ. 36. Ή  ταύτιση της μέ τή Μοιχόπολη έχει προταθεΐ άπό τόν 
JV. Tomaschek, Miscellen aus der alten Geographie, ZOG  18(1867)691-721. Πρβ. 
δμως καί F. Papazoglou, Makedonski gradovi, 262, ή δποία έκφράζει άμφιβολίες γιά 
τή βεβαιότητα της ταύτισης αύτης καί προτείνει τήν ταύτιση της Μοιχόπολης μέ τή θρα- 
κική κώμη Βίνη (ή Βινηρία).— Είναι πολύ πιθανό δτι τό δνομα Μοιχόπολη δόθηκε άπό 
τούς έχθρούς του Φιλίππου Β' καί όπαδούς του άντιμακεδονικού κόμματος, δπως καί τό 
δνομα Πονηρόπολη γιά τήν Καβύλη.



λία, ή 9 Αλεξανδρούπολη1, έπίσης μακεδονική άποικίχ στή Μχιδική, ή Παοοιχό- 
πόλη (Παρθικόπολη )*, μακεδονική άποικίχ στή Σ ΐ'/πκή, τδ τοπωνύμιο Λαεόα-] 
ρσ/*, ή Πέτρα*, πόλη της Μαιδικτς, καί ή Χιχόπολη*, χτίσμα τού TpxtxvovJ 

Στην περιοχή πού έκτείνεται νότιχ άπδ τή Ροδόπη κι άνάμεσχ στον κάτω 
ρου των ποταμών Νέστου καί Έ βρου μχρτυρούνται δέκα τοπωνύμια: οι έλ- 
ληνικές αποικίες "Λβόηρα*, Δίκαια7 (κοντά στδ σημ. χωριά Φανάρι) καί 
Όρθαγορία?, ή κώμη Καρτερά*, κοντά στά Δίκαια, ή λίαραθωνία1*, πόλισμα 
κοντά στά 'Αβδηρα, το Πέργαμον11, πόλισμα κοντά στη Βιστονίδα λίμνη, οΐ 
Πύργοι (P urdae)1*, ρωμαϊκός σταθμός, το Φνταιον1*, πόλισμα στην περιο
χή της Μαρώνειας, τά σαμοθρακικά έμπόριχ Ζώνη14 (κοντά στή σημ. Μά
κρη), Δρυς1* (κοντά στο σημ, χωριό Αικέλλα) καί Χαράκωμα**, καθώς καί

1. Πλονΐ. Άλες. IX , 3. Στεψ. Βνζ. στή λ. Pape, W G E  /, 55, Γ ιά  την ταύτιση τής 
θέσης της βλ. D. Detsehe%ν, Ein neuer Brief des Kaisers Antoninus Pius, OJh 41 
(1954)114. F. Papazoglou, Notes d ’̂ pigraphie e t de topographic mac0doniennes,
BCH  87(1963)537. Πρβ. όμως καί B. Gtrov, ό .π ., 8.

2. Βλ. Σαμσάρη, Γεωγραφία, 124-125.
3. Tomaschek, ATh, I I  2, 84. Π ρβ. τή μακεδονική λέξη κάνάαρος £Ησνχ. στή λ.).
4. Lie. X L, 22, 12. 23, 4.
5. ΚΙ. Pauly, IV , 123. IGB, IV , σ. 285.
6. Τδ όνομά της τδ  πήρε άπδ τδ φίλο του * Ηρακλή "Λβδηρο. Κατά τδ Έχνμ. Μέγα, 

στή λ. «Ά βδια»  καί «Άβδηρα® =  ή θάλασσα. Ή  έτυμολογία αυτή συμφωνεί καί μ ί τή 
θέση της κοντά στή θάλασσα καί τή λιμνοθάλασσα, πού σχηματιζόταν στδ δέλτα τοΰ 
Νέστου.

7. Σύμφωνα μέ τδ  Στέφανο τό Βυζάντιο, στή λ., ή  πόλη όφειλε τδ  όνομά της στδ 
Δίκαιο, γ ιδ  του Ποσειδωνος. Ά π δ  τον ΨΑρηοχρατία>ψο, στή λ ., δνομάζεται Δικαιόπολη. 
Πρβ. J. May, The Coinage of Dikaia by Abdera c. 540-476/5 B. C .f NC  5 (1965)2. 
Γ . Μπαχαλάχη, Προανασκαφικές έρευνες στή Θράκη, 68, 98.

8. Στραβ. V II, 48. Γ ιά  τή  θέση της βλ. Δ . Αοζαρώη, Μαρώνεια καί ‘Ορθαγορία, 46.
9. Στραβ. VII, άποσπ. 43(44). Στή ρωμαϊκή έποχή άναφέρεταα ώς Stabulo Dio- 

medis (Γ. Tafel, De via m ilitari Romanorum Egnatia, 21).
10. Στεψ. Βνζ. στή λ.
11. Πτολ. H I , 11, 7.
12. Γ . Tafel, ό .π ., 18-19, ό όποιος διορθώνει τδ  όνομα P u rd a e  σέ P u rg i (T u n es).
11. Head -  Σβορώνου, 'Ιστορία των νομισμάτων, 319.
14. ψΗροδ. V II, 59. 108. * Απόλλων. Ά ργοναυτ. I ,  28-30. Π ρβ. Γ . Μπαχαλάχη, 

'Αρχαιολογικές έρευνες, 15.
15. Δημοσϋ. Κατ’ Ά ριστοκρ. 132. 'Ρενόο-ΣκνΑ. Περ. 60. Πολναιν. Η, 22, 3. *Αρ· 

ποχρ. στή λ. Σχεφ. Βνζ. στή λ. Πρβ. G. Kacarow, JD A 1  33(1918)34 κέ. A TL, I , 18. 
Γ. Μπαχαλάχη, ’Αρχαιολογικές έρευνες, 15.— *0 σχολιαστής τοΰ Νικάνδρου όνομάζει την 
περιοχή αύτή Όοφέως Δρνες. Ε ίναι φανερό δτι τδ  όνομά της τδ όφειλε στήν ύπαρξη έκεϊ 
κοντά κάποιου Ιερού δάσους άπδ δρύες. Κ ι άν έχουν δίκιο ol G. Seure, Inscriptions de 
Thrace, BCH  24(1900)152 καί P. Perdrizet, Le Σαμοθρχκικδς d’Antiphon e t la Pe- 
r6e samothracienne, REG  22(1909)35, πού υποψιάζονται ότι ή Δρυς καί ή  Μεσημ
βρία ήταν δυδ δνόματα τής Ιδιας πόλης, τότε έχουμε τδ  θρακικδ όνομα τής πόλης*

16. Βλ. Γ . Μτιαχαλάχη, ’Αρχαιολογικές έρευνες, 10-12.
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I τοπωνύμιο ΘασΙων κεφα/,αί* 1.
I Στίς κοιλάδες του άνω καί μέσου ρού τού "Εβρου καί των παραποτάμων του 
Ιρζου καί Τόνζου βεβαιώνεται ή ύπαρξη πέντε τοπωνυμίων: ή Βέροια ή 
Ιρόη2 * (κατοπινή Augusta Traiana), μακεδονική άποικία, πού ή θέση της 
In εντοπιστεί κοντά στή σημερινή Stara Zagora, ή Δύμηζ, ή 'Ελίκη  (He- 
β)4, ρωμαϊκός σταθμός, ή ’/τώνη5 * 7, ή Καβύλη (Πονηρόπόλη)β, μακεδονι- 
!< άποικία κοντά στο σημερινό χωριό Kabile, ot ΚέλλαΟ (Cillae), ίσως 
^κεδονική άποικία, οί iV/και (Nice)8, mansio του ρωμαϊκού δρόμου Φιλιπ-

I 1. Στραβ. VII, άποσπ. 43 (44).
I 2. Am m . Marc. XXVI, 4, 12. CILf IV, 32536 ( =  2385), 32624® ( =  2386), 
1628 ( =  2397). //in . Anton. 231, 4 (Ικδ. Cuntz). Anon. Rav. IV, 7. 'Ιεοοκλ. Συνεκδ.
I, 635, 5. Ποοκοπ. Περί κτισμ. IV, 11. Πρβ. G. Kacarov, Car Filip II, Sofija 1922, 
κ3. Ά πό τή ρωμαϊκή εποχή ή πόλη είναι κυρίως γνωστή ώς Τραΐανέων πόλις ή Augu- 
Iα Traiana, πρβ. έπιγραφές καί νομίσματα τής έποχής αυτής: /GZ?, ΙΙΙ2, 1560, 1585, 
1599 κλπ.— Ά ν  είναι σωστή ή υπόθεση οτι τό όνομα Βερόη άνήκει στή θρακική κώμη 
Ιού προϋπήρχε έδώ (βλ. IGB, IIL , σελ. 23), τότε θά πρέπει νά θεωρηθεί ό δεύτερος τ5- 
Ιος του όνόματός της (Βέροια) ώς εξελληνισμένη μορφή του θρακικου τύπου.
I 3. Πτολ. III, 11, 7. Πρβ. τή Δύμη τής Άχαίας (Στεφ. Βυζ. στή λ.). Ό  Detschew, 
tS p ,  160, έτυμολογεϊ τό όνομά τςς άπό τήν ίνδοευρωπαϊκή λέξη duma  ( =  ^ένος, έ- 
Ινος) καί τό σχετίζει μέ τή δωρική φυλή των Δυμάνων.
I 4. D-H, 502. Πρβ. τήν Έλίκη της Άχαίας (Στεφ. Βυζ. στή λ.).
I 5. 2Γτεφ. Βυζ. στή λ. Πρβ. τήν όμώνυμη πόλη της ’Ηπείρου (Στεφ. Βυζ. στή λ.
ΓΤτων»).
I 6. ΔημοσΟ. VIII, 44. X, 15. Στραβ. VII, C 320, 6. Am m . Marc. XXXI, II, 5.
Vest. IX, Hilar, fr. 4(Migne, pi. 10, 668). Στεφ. Βυζ. στίς λ. «Καβύλη» καί «Κα>ύβη». 
I  tin. Anton. 175. Tab. Peut. V III, 52. ’Από τό Στράβωνα καί τό Στέφανο τό Βυζάντιο 
I) πόλη άναφέρεται έσφαλμένα ώς Καλύβη. Γιά τήν όρθότ/;τα του τ>που Καβύλη πρβ. τήν 
Επιγραφή τού 4ου π.Χ. αίώνα άπό τή Σευθόπολη (IGB, ΙΙ Ι2, 1731), καθώς καί τά έλληνι- 
ρτικά νομίσματά της (Head, ΗΝ2, 278. Ν. MuSmov, A ntiin ite  moneti na balkanskija 
poluostrov, Sofija 1912, 216. G. Seure, RN, 1907, 157-163. T. Gerasimov, IB A I  
[15(1946)64 κέ.), πού έχουν τήν έπιγραφή Καβυληνών. Ά ν  κρίνει κανείς άπό τήν πληρο- 
Ιφορία του Στράβωνος (VII, C 320, 6) ότι στή Καλύβη (γράφε Καβύλη) ό Φίλιππος είχε 
Ιέγκαταστήσει τούς «πονηροτάτους», θά πρέπει νά ταυτιστεί ή άποικία αύτή μέ τήν Πο- 
ίνηρόπολη τού Θεοπόμπου (άποσπ. 110 =  FG rli, 115), τήν όποία έσφαλμένα ό ΠλΙ- 
|νιος, IV, 11, 18, ταυτίζει μέ τή Φιλιππούπολη. Τό τελευταίο όνομα δόθηκε πιθανώς άπό 
[τούς έχθρούς τού Φίλιππου Β’ καί όπαδούς τού άντιμακεδονικού κόμματος.— *0 Det- 
\8chcw, TSp, 220-221, έσφαλμένα θεωρεί τό όνομα Καβύλη θρακικό.

7. IGB, ΙΙΙ |, 1519-1520. Itin. Anton. 136, 4. I  tin. Jlieros. 568, 7. — Ή  πόλη 
ιαύτή μάς θυμίζει τό όμώνυμο πόλισμα (mansio) τής Μακεδονίας (βλ. F. Papazoglou, 
'Makedonski gradovi, 126-127, όπου καί οί σχετικές πηγές). Ό  VI. Georgiev, Trakij- 
ekijat ezik, 61, θεωρεί τό όνομα θρακικό καί τό έτυμολογεϊ άπό τή θρακική λέξη χέ?.(λ)α 
( πηγή).

8. J . Todorov, Le grand! «trade romane in Bulgaria, Roma 1937, 31.
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πούπολης - Άδριανούπολης, ή Παρεμβολή (P arem b o le)*, ρωμχΐκός στ*; 
θμός, καί ή περίφημη μακεδονική άποιχία ΦιλιπτχοιmoXaf. ^

Τά περισσότερα όμως έλληνικά τοπωνύμια συναντουντχι στήν περιοχ| 
άνατολικά του "Εβρου καί του Τόνζου ώς τήν παραλία του 'Ελλησπόντου, της 
Προποντίδας καί του Εύςείνου Πόντου (Ν του Αίμου). *Από τήν πιριοχ| 
αυτή έχουμε συνολικά 92 ελληνικά τοπωνύμια: στις έκβολές του "Εβρου dp 
Αίνο* (σημ. E nez), λίγο άνατολικότερα άπό αυτή τά  Σαναόα*, κοντά στή 
συμβολή του Έργίνου στόν "Εβρο τά  Κύψελα* (σημ. "Ύψαλα), στην περιο<| 
χή των * Αστών τδν /7εντάποοο·, μακεδονική άπ οικία, τή Βερετίχη1, μακ*£ 
δονική έπισης αποικία, το πόλισμα Μνρτανο* (Μνρτφτότ, Μνρτώηο* )e, xa^ 
στην ποντική άκτή τό Ανλαϊον τείχος (Θήρας χω ρίον)·, τήν κατοπινή *Αγ<Α6»ί 
τιολη (σημ. A h to p o l), τήν Άγχία/.ο  (σημ. P o m o rie )1· ,  τήν 'Αηολλωτίσ (σημ.* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. IGB, ΙΙΙρ  σ. 245, όπου σχετική βιβλιογραφία. Τό όνομα είναι μακεδονικό καί: 
σημαίνει στρατόπεδο, βλ. J . KalUris, Les ancieos Mac6donien$, I, 240*241. Πρβ. καί 
τήν Parembole, m utatio στή Αυγκηστίδα [F, Papazoglou, Makedonski gradovi, 195.1

2. Γιά τΙς σχετικές πηγές βλ. IGB, I I I t , σσ. 19-21. Στή ρωμαϊκή έποχή ή πόλη|
όνομαζόταν καί Tnm onttum  (Phn . Η. N .f IV, l l f 41. CIL, XVI, 139). Ό  'Λμμιωσς f 
Μαρχελλΐνος (XXII, 2, 1. ΧΧΥ1, 10, 3. XXVII, 4t 12), παρασυρόμενος άπό τό όνομα 
μιας φυλής τής πόλης, πιστεύει ότι τό παλιότερο όνομα της ήταν Εύμολχιάς (βλ. IGB,^ 
U It , σ. 19 και άρ. 1023). Ό  Γότθος ιστορικός Jordanes (Rom. ΧΧΥΠ, 16. X L M I,5 )| 
πάλι αναφέρει ώς παλιότερο τό όνομα Pulpude να. Πρβ. Άχοσχολίάη, Περί τού-
παλαιοτάτου όνόματος τής Φιλιππουπόλεως Κενδρισός καί του μετ’ αυτό Εύμολπιάς, θρα- 1  
χικά 10(1928)336-349 και GPXBM  1926, 89-95, ό όποιος άπέδειξε ότι ή Αποικία ι ( χ ΐ |  
Ιδρυθεί οτή θέση τής θρακικής κώμης Λ'ετόρισον. Επίσης, ό βιος υποστήριξε ότι τό ό-1 
νομα Pulpudeva, πού μας παρέδωσε ό Jordanes, θά ήταν πιθανώς ή θρακιχή όνομασία j  
τής Φιλιππούπολης, πού άπό Phtuppu-deva  παρεφθάρη σέ Pulpudeνα, άπό όπου καί 
ή σημερινή βουλγαρική όνομασία Plovdiv.

3. *£τυμ. Μέγα, στή λ. Στεφ. Βυζ. στή λΜ σύμφωνα μέ τό όποιο, τό θρακικό ό
νομα τής πόλης ήταν *ΑφννΟος,

4. Ίεροχλ. Συνεκδ. 47, 7 β. “Ισως να πρόκειται γιά χτίσμα των Μαχεδόνων. Γιατί 
τό όνομά της είναι μακεδονικό, βλ. Ή σνχ. στή λ. «Σαυάδαι, σαυδοι. Άμερίας τούς cm- 
ληνούς οΰτω καλεισθαι φησιν υπό Μακεδόνωνο. Πρβ. καί 7. KalUris, ό.π., 259. Ό  Det* 
schew, TSp, 427, τό συσχετίζει μέ τό όνομα του φρυγικού θεού Σαβάζιος (Σαβάδιος).

5. ΚΙ. Pauly, III, 408. ‘Ιδρυτής τής πόλης άναφέρεται άπό τήν άρχαία παράδοση 
ό Κύψε>.ος, γιός τού Ίςίωνος [*Αηολλοό. I , 8). Πρβ. καί τό όμωνυμο φρούριο τής 'Αρκα
δίας (Itep . Βυζ. στή λ.).

6. Σ-Λεζίχό», 419.
7. Στεφ. Βυζ. στή λ.
8. Δημοσϋ. XVIII, 27. Άοποκρ. στή λ. Τό όνομα τού πολίσματος είναι ύποκοριστι- 

κό τής λέξης μύρτος (D-H, 422).
9. *Αρρ. Περ. XXIV, 4, 6. *Arw. Περ. Εύξ. 11.

10. Έ τυμ . Μέγα, στη λ. Pape, WGE, I , 15. IGB, Ρ ,  σσ. 823-324, όπου καί οΐ σχετι
κές πηγές. Ή  λέξη είναι σύνθετη: δγχι +  δλς (-άς).



οροί)1, τδ ΆρΙσταιον1 (σημ. Emona), πόλισμα στήν περιοχή τής Ά -  
ώωνίας, τδ πόλισμα /Ια^σα1, τή Ναύλοχο (Tomplum Jo vis)4, πόλι- 

τής Μεσημβρίας, καI τή Χεροόνησο*, πόλισμα 60 στάδια νότια άπδ τήν 
πολλωνία. Στδ Θρακικδ Βόσπορο καί τή Βόρεια Προποντίδα ήταν ή Πέ
ος (σημ. Erogli)· καί στήν περιοχή της ΠερίνΟου καί του Βυζαντίου τδ 
ώνον τείχος7, ό ΆΟύρας*, έπινειο του Βυζαντίου, τδ ΛΙάντειον (ή βυ- 
ινή Αργυρούπολη)·, τό πόλισμα Άκόναι19, τδ Άρχιβϊον11, ή VIαχ6ςΧ%, 

Ι'Ασταχός", τδ 9Αφροδίσιον άκρον14, δ Βόλος1*, δ Γυναχών λιμήν1*, οΐ 
\φναι>\ ή χερσόνησος Δέλτα1*, τδ Δώυμόχαιχον1*, ή Δρΰς™, ή ΔωτΙνη 
ρα*1, τδ άκρωτήρι 9ExdxmvΜ, ή 9 Ελα ιών άχρα**, τδ ΈρμαΙον**, οΐ Έ -

1. ΤΙς σχετικές πηγές συγκεντρωμένες βλ. στδ IGB, Ιβ, 343-347. Σύμφωνα μέ τδ 
ζάβωνα (VII, C 310), ή πόλη όφεώε τδ όνομά της στδ περίφημο Ιερδ τοΟ ’Απόλλωνος.

2. Ptin. II. Ν., IV, 11, 45. Η. ν. Gdrtringon, B E  II (1890)865.
3. Σχραβ. IX, 5, 10.
4. Σχραβ. VII, C 310. Plin. II. Ν., IV, 11, 45. Άρρ, Περ. 81 [ -  GGM, I, 421]. 
ρωμαϊκή έποχή μετονομάστηκε σέ Tttmplum Jo via καί ύπήρχε σέ αύτδ rnansio. 
δ. *Αρρ. ΓΙερ.*, 87 [ -  GGM, I, 421].
6. Σύμφωνα μέ τδ Έχυμ. Μέγα, στή λ., «σημαίνει 8έ τδ τετράγωνον τδ έπάνω τής 

Ιξης, είς 6 έντίΟεται τά κομιζόμενα. ΟΟτως Ά πίων’ ό 8έ Δίδυμος τδ έκ ριπών πεπλεγ- 
νον πλινΟίον, £ίπεσ0αι* ή παρά τδ περιΟέειν γίνεται πέρινΟος». Πρβ, Pape, WOE, II,

|176. *0 DeHchew, TSp, 363-304, θεωρεί τδ Ονομα θρακικό.
7. Σχκφ. Βνζ. στή λ. Papo, WGE, 1, 6,
8. Πχολ. III, 11, 4. Σ ηφ . Βυζ. στή λ.
0. Σ·ΑιξΐΗ0ν, στή λ.

10. Σύμφο>να μέ τδ Σχ*φ, Βυζάντιο, στή λ., «... έπικέκληται 8έ 8ιά τδ πλήθος τών 
αυτή πρδς άκόνας πεποιημένων λίθων...ο. Πρβ. Pape, WGE, I, 47.
11. Σ·Λβζιπόν, στή λ.
12. Σ·Α$ξιχόρ, στή λ,
13. Σχ*φ. Βυζ. στή λ.
14. Σ ·Λ λ( ιχ0ρ, στή λ.
15. Atop. ’Ανάπλους Βοσπόρου, XVI, 3.
16. ΣχΒψ. Βυζ. στή λ.
17. Σ-Αέξιπόρ, στή λ.
18. Ξινοφ, Άνάβ, VII, 1, 3. 6, 1.
19. ATL, III, 22,
20. ΑημοαΟ. Κατ' Άριστοκρ. 132. Σύμφωνα μέ τδ Θεόπομπο, ΙΒρυτής της ήταν δ 

[Ιφικράτης,
21. Σ·Α$(ιη6ρ, στή λ.
22. Σ-Αιξιπόρ, στή λ.
23. Σ ·Λ φ χά ν , στή λ,
24. Σ ·Λ φ π ά ν , στή λ.



244

onrlat1, 6 Έφεσίων λψήν*, ή 9Ηραία &χρα*9 ή θερμημερια άκρα*, ή 
Κνανέαι (Σνμπληγάδαι) πέτραι*, τδ άκρωτήρι Κυτός σήμα f  Εκάβης σ$» 
μα)*9 τδ πόλισμχ Αεωσθένιον*, ή Λιχνιάς ίκρα·, 4 /Ivx iW  λι/ιη*·, |  
Λ/ελαντιάς10, κώμη καί ρωμαϊκές σταθμάς στδν ποταμό *Αθύρχ, τδ .Ι/ετακ 
παν11, άκτή του Βοσπόρου, ή .Ι/ηόεια11, θρχκική πόλη καί περιοχή γνωστή 
Σαλμυδησσός, τδ Λ/ι'οΑειο?1*, ή Νεάπολη1*, τδ Παρθένισν11, τδ Παοθέηεε 
Ιερόν1*, τδ Ρι}σιονι% τδ άκρωτήρι Σιμαςχ%, τδ λιμάνι Σνχη1*, τδ άκρωτήμ 
ΦώάΑεια ^Φιόαλία^*·, ή Φινδπολη11, τδ Φίνειον** καί τδ λιμάνι ΦακτφόριβΡ 
( «  Βοσπόοιον)**. Τέλος, στη Θρακική Χερσόνησο ήταν ή * Αγορά ή *Αγά*ί 
ραιον τείχος*1, οί Alyaiu , ol Α1γός ποταμοί**, τδ ΑΙόλιον**, οί Αίροί*, \  
'Αλεξάνδρεια* στήν περιοχή του Μελανός κόλπου, ή 'Αλωηεκότησος**, do?

1. Σ-Λεξικόν, στή λ. «Βόσπορος».
2. Σ-Λεξικόν, στή λ.
3. Έ τνμ. Αίέγα, στή λ. Στεψ. Βνζ. στή λ.
4. Σ-Λεξικόν, στή λ. «Βόσπορος».
5. Στραβ. VII, C 319, 6, 1.
6. Εύρα. Έχάβη, 1249. θονκ. II, 104-106. Στραβ. V II, όποσπ. 55 (56).
7. Σ-Λεξικόν, στή λ. «Βόσπορος».
8. Σ-Λεξικόν, στή λ.
9. Σ-Λεξικόν, στή λ.

10. Pape, WGE, II, 886. ΚΙ. Pauly. ΙΠ , 1166.
11. Σ-Λεξικόν, στή X.
12. Σ-Λεξικόν, στή λ.
13. Σ-Λεξικόν, στή λ, .
14. IGB. I*. 332. SEG  5(1931), index,V  31.
15. Στραβ. XII, 108. 2Γτ«φ. But. στή λ,
16. Στεψ. Βνζ. στή λ.
17. στή λ.
18. Σ-Λεξικόν, στή λ.
19. Στραβ. VII, C 319, 6, 1.
20. Σ-Λεξικόν, στή λ.
21. Plin. Η. Ν., II. Στραβ. V II, C 319. Στεψ. Βνζ. στή λ.
22. Στεψ. Βνζ. στή λ.
23. Σταρ. Βνζ. στή λ. Πρβ. VI. Georgia*, Hellespontos and Bosporot, ££3(1961), 

2, 26, ό όποιος συγχέει τό Βόσπορο μέ τό Βοσπόριον ( »  Φωσψόριον).
24. Ίίροδ. VII, 58. Λημοσβ. Περί ‘Αλαν. 39. Ψενδο-Σχυλ. Περ., 68. Στεψ. Βνζ. 

στή λ.
25. Στεψ. Βνζ. στή λ. Είναι πιθανώς ή Ιδια μέ τήν πόλη ΑΙγός ποταμοί.
26. ΚΙ. Pauly, I, 165.
27. Στεψ. Βνζ. στή λ.
28. Στεψ. Βνζ. στή λ. Pape, IF 6 £ , I , 39. Πρ?. τήν όμώνυμη πόλη τής Μακεδονίας.
29. Στεψ. Βνζ. στή λ.
80. Λημοσθ. Κατ1 Άριστοκρ. 166. Ido. XXXI, 16. Plin. Η . Ν., IV, 12. Mela, Π,
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λΐ/Ιάποικία κοντά στό σημ. άκρωτήρι Subla, ή Μνβε«αχ, άποικία των Μι- 
ληΐον καί Φωκαέων, ή 9Αποβάθρα2, όνομασία του στενότερου μέρους του 
' Είησπόντου, ή 'Άραπ/.ος*, ή Γάνος4, ή Δέριςδ, έμπόριο στο μυχό του 
ΜΙινος κόλπου, ή 9Ε?>αιοϋς* (στό σημ. Eski Hissarlik), άποικία των Τη ίων 
(*/Ι’Αθηναίων), οπού ό *ρωστος τάφος του Πρωτεσιλάου, τό 'Ηραΐον τεΐ- 
γ<\ άποικία των Σαμίων, ή ν/<5ακος8, ή ν/<5ηβ, ή Καλλίπολη (σημ. Ga- 
l i j i ) 10, ή Καρδία11, αποικία των Μιλησίων καί Κλαζομενίων (καί Άθη- 
vclv), ή Κοίλα (στό σημ. κόλπο Kilia)12, ή Κρήσσα1*, ή Κριθωτή (σημ.

ΐφ τραβ . VII C 331, 52. Στεφ. Βνζ. στη λ. «Άλωπεκόνησος, πόλις της Έλλησποντίας 
Χΐιονήσου, κατά χρησμόν κτισθεισα, κελεύσαντα, ένθα αν σκύλακας ΐδωσι άλώπεκος, 

πόλιν οίκίσαι. Τό έθνικόν Άλωπεκονήσιος. Έκλήθησαν δέ, οτι, δτε έκτιζον τήν πόλιν, 
Α της σκύμνον φέρουσα κατετίθετο».
I 1. Στεφ. Βνζ. στη λ. Ό  Πλίνιος (Η. Ν., IV, 11, 45) έσφαλμένα άναφέρει βτι νΑνθεια 

ή|/ τό παλιότερο όνομα της ’Απολλωνίας της Ποντικής (βλ. G. Mihailov, IGB, I2, 344, 
rAj καί σχετική βιβλιογραφία).
I 2. Στραβ. XIII, 591. Διον. Περιηγ. II, 149.
I 3. Ψευδό-Σκυλ. 67.
I 4. ΑΙσχ. Κατά Κτησιφ. III, 82. 'Αοποκρ. στη λ. Σύμφωνα μέ τη Σούδα, στή λ., 
« ς  σημαίνει παράδεισο, χάρμα, φως, αυγή, λευκότητα, ήδονή καί ύαινα στους Φρύγες 
J  Βιθυνούς. Πρβ. Άριστοτ. Ίστ. ζ., 594α, 31: «δν δέ καλοΰσιν οί μέν γλάνου (άντί γά- 
J), οί δέ ύαιναν, έστι μέν τό μέγεθος ούκ έλαττον λύκον, χαίτην δ* έχει».
I 5. Ψευδό-Σκυλ. 67.
1 6. ΚΙ. Pauly, II, 231-232.
I 7. 9Ηροδ. IV, 90. ΔημοσΘ. Όλυνθ. Γ ', 4. Άρτιοκρ. στη λ. Στεφ. Βνζ. στή >.
I 8. Στραβ. VII, άποσπ. 52. Pape,WGE, I, 534. Ό  Detschew, TSp, 214, τό σχετί- 

μέ τό καρικό άνθρωπωνύμιο "Ιδακος.
9. Στραβ. VII, άποσπ. 52. Πρβ. τήν Τδη της Κρήτης (Ael. XVII, 35. Παυααν.

λ  6 ) .

10. ΚΙ. Pauly, III, 82.
11. ΚΙ. Pauly, III, 117. Σύμφωνα μέ τό Στεφ. Βυζάντιο, στή λ. «Έρμοχάρους δέ 

> κτίστου θύοντος κόρακα τήν καρδίαν άρπάσαντα καί άναπτάντα είς τόνδε* τόν χώρον 
3εΐναι, καί διά τούτο ούτω κεκλήσθαι. ΜΗ δτι τη Σκυθών γλώττη ούτω έκλήθη». Σύμφωνα 
λι μέ τόν 'Ησύχιο, στή λ. «Καρδία·. οΐ "Ελληνες παρά Σκύθαις διά τό πόλιν αυτούς Έ λ- 
νίδα Καρδίαν διαρπάσαι».

12. Plin. II. X., IV, 18. Πτολ. I l l , 1 β, 4. Amm. Marc. XXVI, 8, 2. Στις έπιγραφές 
αφέρεται ώς Κοιλανών πόλις (BCH 4 (1880)514. 6(1882)513. D-H, 448. Τό όνομά της 
>ειλε ή πόλη πιθανώς στήν κοιλότητα πού σχηματίζεται στή θέση, όπου είχε Ιδρυθεί, 
ρβ. τήν Κοϊ?*α της Βοιωτίας (Ήροδ. VIII, 14. Στραβ. X, I, 2), τήν Κοίλη τής Αττικής 
1/σχ. III, 187) καί τής Θεσσαλίας (Liv. XXXII, 4, 3). *0 Detschew, TSp, 250, σχε- 
ζει τό όνομα μέ τή θρακική φυλή τών Coelateti.

13. Ψευδό-Σκυλ. 67. Ό  Detschew, TSp, 266, άναγνωρίζει στό όνομα καρική ρίζα.



K rith ia )1, ή Κνπασις*, λιμάνι της Καρδίας στδ Μέλανα κόλπο, ή Κ ώ βσν^  
έμπόριο της Καρδίας στό μυχό του Μέλανος κόλπου, ή Λευκή άχτή1, Ά  Λ || 
μναί%, μιλησιακή άποικίζ, ή Λνσιμάγεια%Λ χτίσμα του Λυσιμάχου, το Mm  
κρόν τείχος’, πού είχε χτίσει ό Μιλτιάδης στο βορειότερο σημείο της Χερ| 
σονήσου, τδ Νέον τείχος*, ό *ΌοΐΌς·, πόλισμα πού τδ είχε όχυρώσει ό Μιλ$ 
τιάδης, ή Παιών19, ή Π αχτνη11, χτίσμα του Μιλτιάδη, τδ Π α ν ιο ύ9 πόλ^ 
καί άκρωτηρι, ή /Τάνοομος1*, τδ νησί Ποοχόννηαος11, τδ Π ρω παύΛ ειοψ ^  
κοντά στην Έλαιουντα, όπου ό τάοος καί το Ιερό του Πρωτεσιλάου, τδ 77τε^ 
λεάν1·, ή Σηστός1*, αιολική άποικίχ, και ή Λεοσδνησος1·. 1

Στη Β Θράκη (Κάτω Μοισία) συναντουντχι δώδεκα τοπωνύμια, ποίΐ 
σχεδόν όλα βρίσκονταν στή Μ. Σκυθία. Τά τοπωνύμια αυτά είναι: τδ φρούρ» 
"Αλμνρις'*, τό έμπόριο Δ ισκοδοΐ'οάτεραι1*, ή Ενμένεια (Eumenia)11, ή ΔκΛ

1. Δημοαϋ. Κατ* Άριστοκρ. 158. 672. Ψενόο-ΣχνΙ. 67. Ψενόο-Σχυμψ. Περιηγ. 71. 
[ a* GGSf, I, 224]. Πταλ. III, 1 β, 4. Στραβ. VJI, άποσπ. 56. Μρποκρ. στή ). Σηφ}: 
Βυζ. στή λ. Πρβ. St. Caston, Macedonia, 216-217.

2. Ψενόο-Σχυλ. 67. Σ π φ . Βνζ. στή λ. Τό όνομα έτυμολογειται πιθανώς άπδ τή λέξ 
κύπασις πού σημαίνει περίζωμα ('//σνχ. στή λ.).

3. Ψενόο-Σχυλ. 67. Στεφ. Βυζ. στή λ. Pape, WGE, I , 750. #0  De tec hew, TSp* 
273, τό κατατάσσει άνάμεσα στά Θρακικά τοπωνύμια καί τό σχετίζει έτυμολογικά μέ τό 
κελτικό άνθρωπωνύμιο Cobrenus καί τό λατινικό Cubrenus.

4. Ψενόο-ΣχνΚ. 67.
5. ΚΙ. Pauly, III, 668.
6. ΚΙ. Pauly, III, 838.
7. Στραβ. VII, άποσπ. 56.
8. Ξεχοφ. Άνάβ. VII, 5 ,8 . Pape. H'G£,* II , 989.
9. Corn. Nep. Alcib. 7. Ό  Detacher, TSp, 344, τό κατατάσσει άνάμεσα στα Ορα- 

κικά τοπωνύμια.
10. Ψ*ι'όο-Σχνλ. 67.
11. ΚΙ. Pauly, IV, 413.
12. Ζοιΰα, στή λ. 7εροκλ. Συνεκδ. 632, 5. Pape, ITC£, Π, 1125. *0 Detacher, 

TSp, 355, έσφαλμένα τό κατατάσσει άνάμεσα στά Θρακικά τοπωνύμια. Πιό σωστό Θέ 
ήταν νά τό σχετίσουμε μέ τό όνομα του Θεού Πανός καί νά υποθέσουμε 6τι κοντά του υ
πήρχε πιθανώς κάποιο Ιερό του θεού αυτοθ.

13. Plin. Η .Ν ., IV, 2,28.
14. ΚΙ. Pauly, IV, 1163-1164. Σύμφωνα μέ τό %£ τνμ . A liy a , στή ) .  «... έν αυτή 

γάρ πλίθουσιν ϊλαροο» (.τράκα =  Ιλαρός).
15. ψΗροδ. VII, 33. IX, 116. Στραβ. V II, άποσπ. 52.
16. Δημοοθ. Περί \Αλον. V II, 39. Pape, WGE, II, 1270, άρ. 5.
17. Κ Ι Pauly, V, 149.
18. Ήροό. IX, 118. Στεφ. Βνζ. στή λ.
19. Detschew, TSp, 414.
20. Ν. Jorga, Histoire des Roumains et de leur civilisation, Paris 1920, 20.
21. R. Vulpe, Histoire ancienne de la  Dobroudja, Bucarest 1938, 63. V. Hiescu,
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ϊπολη ( as Κρουνοί)ι , 6 Λαϊκός Πύργοςβ, κοντά στήν Ίστρία, ή Λεν- 
,σος' στίς έκβολές του Δούναβη, ή Νιχόπολη* 1, χτίσμα του Τραϊανού, 

ΛΙόμη Πέτρα (Petra)5, τό νησί Πεύκη*} τό άκρωτήρι Πτερόν1, τό '/εοόν 
α του Δούναβη8 καί ή Τόμις (Τόμοι)9 (σημ. Constanza).
Επίσης, είναι γνωστά δεκαπέντε άκόμη έλληνικά τοπωνύμια της Θρά- 

|, πού ή θέση τους δέν είναι δυνατό νά ταυτιστεί. Αύτά είναι: ή πόλη \4 -  
710, ή πόλη Μκοάχας11, ή πόλη Ά λύβ α ς1*, τό Μρειον πεό/ον13, ή κώ- 
fA aau , ή Βάλλα1*, πιθανώς χτίσμα των Μακεδόνων, ή Βέρη1*, πιθα- 

J ; χτίσμα των Μακεδόνων, ή Βοιωτία11, πόλη ή περιοχή, ή πόλη Γονείς 
ρνεϊς)ι%9+ι'Ηλιούπολις1*, ή πόλη Θέστωρος*·, ή τοποθεσία Κόράς χη-

·>·

ltica 3(1970)02-93, πού ύποστηρίζει 6τι ήταν έλληνική άποικία. Πρβ. τήν όμώνυμη 
η τής Φρυγίας (Στεφ. Βυζ. στή λ.).

1. Α7. Pauly, II, 76-77. Ζ,. Robert, Les inscriptions grecques do Bulgarie, RPh 
1959)197-198. IGB, Ia, σσ. 49-51. Σύμφωνα μέ τόν \4 ootavd, Περ. 78 [ =  GGM, 
•20]: ((Αυτή ή Διονυσόπολις πρώτον ώνομάζετο Κρουνοί διά τούς των έγγύς ύδάτων 
ύσεις* έπειτα δέ μετωνομάσθη Ματιόπολις* ύστερον δέ, Διονυσιακού άγάλματος προ
σόντος έκ τής θαλάττης τοϊς τόποις, Διόνυσόπολιν κληθήναι πάλιν». Ψενόο-Σχυμν. 
ριηγ. 751-755 [ «  GGM, I, 226].

2. Βλ. S. Lambrino, Lo vicus Quintionis et le vicus Secundini do la Scythio 
nourc, Milanges J. Marouzeau, Paris 1948, 324.

3. Pape, WGE, II, 789. R. Vulpe, ό.π., 63. Λεγόταν καί Άχιλ).η(ς.
4. ΚΙ. Pauly, IV, 123. Πρβ. Β. Gerov, RomanizmAt meidu Dunava i Balkana 

Hadrian do Konstantin Veliki, II, GSU-FF 47(1950/52)105-120.
5. Βλ. R. Vulpe, 6.π., 195.
6. Στραβ. VII, 305. 77τολ. I ll , 19, 2.
7. Πτολ. I ll , 10, 2.
8. Άρο. Περ. 67 [ -  GGM, I, 419].
9. Kl. Pauly, V, 884-885. Τό όνομά της έτυμολογεϊται άπό τό έλληνικό ρήμα rd- 

ω (π?β. Ovid. Tristia, III, 9, 33). Ό  Ε . Philippson, Les peuples primitives do 
Suropo mAridionnle, Paris 1925, 7, έσφαλμένα θεωρεί τό όνομα θρακικό.

10. Στεφ. Βυζ. στή λ.
11. Στεφ. Βνζ. στή λ,
12. Στεφ. Βυζ. στή λ.
13. Σ·Αεξικόν, στή λ.
14. Στεφ. Βνζ. στή λ. Πρβ. τήν όμώνυμη κώμη τής Κορίνθου (Στεφ. Βυζ. στή λ.).
15. Πτο).. III, Π , 7. Πρβ. τήν όμώνυμη πόλη της Μακεδονίας (Στέφ. Βνζ. στή >.).
16. Στεφ. Βνζ. στή λ.
17. Στεφ. Βνζ. στή λ.
18. Στεφ. Βνζ. στή λ. Pape,\VGE, I, 255. Ό  Tomaschek, ATh, II 2, 88, ύποστηρί- 

ει ότι τό πόλισμα, πού υπαγόταν στήν έπικράτεια τής Άδριανούπολης, υπήρξε μακεδονι
κή αποικία, στήν όποία έγκαταστάθηκαν άποικοι άπό τούς Γόννους τής Θεσσαλίας.

19. Στεφ. Βνζ. στή λ.
20. Στεφ. Βνζ. στή λ. A T L , III, 21. Πρβ. τά έλληνικά άνθρωπωνύμια Θέστωρ καί 

εστορίς (Bechtel, HPG, 208).

\
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not1, τδ φρούριο Μυρτίσχη*, τδ πόλισμα Πάσαα* καί δ Ψνχτήριος τύπος*.

Μοοφολσγοώς έξελ).ηνιβμός των θοαχιχών τοπαΐΨΌμίαη

ό μορφολογικδς έξελληνισμδς είχε γίνει μέ βάση κυρίως Ή) γραμματική τ ο 
πολογία της ιωνικής διαλέκτου και τής κοινής. Έ τ σ ι, άπδ τις πιδ συνηθισμέί

^ , --- r- -» I- II ------- I------------"  ------ »' «    '» -  -  r  ^

ος·, βουνδ στή χώρα των Κικύνων, Παγγ-αιαν1 (τδ σημ. δμώνυμο βουνό),;

Ε π ίσ η ς, άνάμεσα στά έξελληνισμένα μορφολογικά θρχκικά τοπωνύμια

1. Σ ηφ . Βνζ. στή λ.
2. Αίσχ. III, 82.
3. Στβφ. Βνζ. στή X.
4. Στβφ. Βνζ. στή λ.
5. Deuchew, TSp, 153. Ό  Pape, WGE, I , 320.
6. Detschew, TSp, 217.
7. Βλ. Σαμαάοη, Γεωγραφία, 15. δττου χαΐ οΐ σχετικές πηγές.
8. Σχολ. NutmAq. θηριακά, 459*460.
9. Detsehew. TSp, 398-399. Pape, WGE, Π, 1312. T. Kornev, Rhodopa, BEt 

1(1968)52-54.
10. θονχ. Π , 96, 3. 'Aqunor. Μετεωρ. 350 β, 16. ΡΟλ . Η . 2ί·, IV, 95.

Συγκριτικά μέ τδ προηγούμενο είδος τοπωνυμικού έξελληνισμοΰ, ποΤά 
μεγαλύτερη ήταν ή έκταση τοϋ μορφολογικοϋ, δηλαδή ή υίοθέτηση έλληνικα* 
καταλήξεων στή θρακιχή τοπωνυμιολογίκ. "Οπως θά δούμε άμέσως πχρικάτα^

νες καταλήξεις πού χρησιμοποιούνται για  τά έθνικά είναι: -η(t)νοί, -αεοΐ κ«£ 
σπανιότερα -(ε)ΐται -εις, -tot καί -ώτης. Στά όνύματα περιοχών πιδ συχ»4£ 
συναντιέται ή κατάληξη -αεή καί σπανιότερα οί καταλήξεις -ίς, -ία, ιός xtd 
-•ητή. Τέλος, οί πιδ συνηθισμένες καταλήξεις γ ιά  τά γεωγραφικά όνόματχ xai?

Ρησχύνβ-un*, βουνδ τής Ν’ Θράκης, Ροδόπ-rf καί Σχόμβο-ος1* (σημ. V»-
to ia ) .

ύπάρχουν 31 ύδρωτομια, πού τά 28  άπδ αυτά είναι όνόματα ποταμών. Συγκε- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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να άπό τη Ν Θράκη είναι γνωστά τά έξης ύδρωνύμια: Ά γ γ Ι τ -η ς 1, πα- 
:όταμος του Στρυμόνα, Ά γριάν-ης2, "Αρς-ος2, "Αρισβ-ος* καί * Α ρτά · 

I; (==Αρτίσχ-ος, Τόνζ-ος))*, παραπόταμοι του Έβρου, Άοπησσ-ός*, πο- 
μός, Βαρβύσ-ης7, ποταμός στήν περιοχή του Βυζαντίου, Βάργ-ος8, παρα- 
:αμος του 'Έβρου, Βιστον-ίς·, λίμνη κοντά στη Δίκαια, Γάγγ-ας10, πο- 

|ιός πού πήγαζε άπό την περιοχή των Φιλίππων, Δέ?.χ-οςχι1 λίμνη νοτιό- 
>α άπό τό Βυζάντιο γνωστή γιά τά ψάρια της Ιχθύες), Δόλκ-ων12,
:αμός πού χυνόταν στήν προηγούμενη λίμνη, "i?/3o-og13(M arica), 9Ισμαρ-ΙςΧΑ, 
ινη κοντά στο βουνό Ίσμαρος, Κερχιν-ϊτις1δ, μεταγενέστερη όνομασία της 
,νης Πρασιάδος, Κόμψατ-οςιβ, ποταμός πού χυνόταν στή Βιστονίδα λίμνη, 
>ντάίεσ<5-ος17, παραπόταμος του Άγριάνη, Κοσσιν-ίτης19 καί Κούδητ-ος19, 
[ταμοί στήν περιοχή των Άβδήρων, Κνδαρ-ος20, ποταμός κοντά στο Βυ- 
[ντιο, ΛΙσ-ος (Λ ίσσ·ος)2Χ, ποταμός στή χώρα των Κικόνων, Νέστ-ος22, 
'εντορ-ίς23, λίμνη στή χώρα των Κορπίλων καί ’Αψινθίων, Στρνμ-ών2*,

1. 'i/po<5. VII, 113, 2. ’ΑπολΛ. 9Ροδ. I, 217. ΡΖί/ι. Η. Ν., IV, 7. Λίε/α, 11,24. 
>β. Α. Σαμοθράκη, Έβρος ποταμός, Θρακικά 13(1940)49-50.

2. Detschew, TSp, 5.
3. Πτολ. I ll , 11, 4.
4. Στραβ. XIII, 1, 21.
5. Detschew, TSp, 29, 535. F. Velkov, Ober die antiken Namen des Flusses 

'da, IIBE  16(1968)79-85.
6. *Ann . Έμφ. πολ. IV, 103.
7. Ή σνχ. στη λ. Σ-Λεξικόν, στή λ.
8. Plin. Η. Ν., IV, 50.
9. 9 Ηροδ. VII, 109. Γτρσ/?. VII, άποσπ. 47. ΑΙλιαν. Περί φ.ζ., XV, 25. Plin. Η. Ν., 

[/, 42. Πτολ. ΙΠ, 11, 5.
10. Άτιπ. Έμφ. πολ., IV, 106. Πρβ. Σαμσάρη, Γεωγραφία, 19.
11. 9Ησνχ. στή λ. Στ)) ρωμαϊκή έπο/ή λεγόταν Δέρκος (Bull, ep. 1956, 141, άρ.

; β ) .

12. Ά θ ψ .  III, 118 β.
13. Detschew, TSp, 163. A . Σαμοθράκη, Έβρος ποταμός, 6.π., 33-42. Ν. Βάφε Ιδη, 

ίβρος - Μαρίτσα (έτυμολογία των λέξεων), ΑΘΓΛΘ  17(1952)298-300.
14. Στραβ. VII, άποσπ. 43(44).
15. Βλ. Σαμσάρη, Γεωγραφία, 21.
16. Ό  Detschew, TSp, 253, σχετίζει τό όνομά του μέ τήν έλληνική λέξη γαμψός.
17. Ήροδ. IV, 90.
18. ΑΙλιαν. Περί φ. ζ., XV, 25.
19. Ψενδο-Σκνλ. 67.
20. 'Ησνχ. στη λ.
21. 9Ηροδ. VII, 108-109. Ενσταθ. Παρεκ. είς Διον. Περιηγ. 538.
22. Βλ. Σαμσάρη, Γεωγραφία, 20-21.
23. Ήροδ. VII, 58.
24. Βλ. Σαμσάρη, Γεωγραφία, 16-18.
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Tiao-οςι, παραπόταμος του Ά γριάνη , Τραϋ-ος*, ποταμός πού χυνόταν <rrfc|. | 
Βιστονίδα λίμνη. Ά π ύ  τη Β  Θράκη είναι γνω στά τά  έςής ύδρωνύμια: δ ’/■ ! 
σχο-ος (Δούναβης)* καί οΐ παραπόταμοί του Μ θο-υς*, "Αλμ-ος*, Όσχ-ιος 
(Ο Ισκ-ος)· καί Τίβια-ις’, καθώς καί ό Πά*υα(α)-ος*, ποταμός στη χώρ* : 
των Κροβύζων. |

'Ακόμη, άνάμεσα στα θρακικά τοπωνύμια μό ίλληνικές καταλήξεις ύ- 
πάρχουν 35 όνόματα περιοχών. Πρόκειται για  τίς στρατηγίες Άθιοχη-ική ή 
Ά σουτ-ικη* (περιοχή σημ. Νευροκοπίου), Ά στ-ική*·, Βενν-ιχή11 (στύ κότα 
ροϋ τοΰ *Έβρου), Βεσο-ιχή1 11*, Βιολητ-ιχή1* (περιοχή σημ. Νευροκοπίου),» 
Δενθελητ-ιχή (Δανθηλητ-ική)14 (στον ίνω  ροΰ τοΰ Στρυμόνα), Δρησαηα-ι- 
χήη, Ζρα-ϊχή1*, θονχνσιδαντ-ιχή1*, Καεν-ιχή1*, Κοιλητ-ιχή**, Κορπιλ-ιχή 
(  =  Άψυνθ-Ις)**, Ονσδιχησ-ιχή*1, Ροιμηλητ-ιχή**, Ρυσ-ιχή**, Σαμα-ϊχή*,

. ν

1. Ήρο6. IV, 89-91. Plin. Η. Ν., IV, 45.
2. Ήροδ. VII, 109.
3. Detsehew, TSp, 21, 899. Σύμφωνα μέ τό Στράβωνα, VII, όκοσπ. 65: 

*Ίστρος το-ri Ματόα έλέγετο, 6 fern κατά Έλληνας Άσιος. Καί βτι πολλάχις μέν οΐ Σχύββα 
δι* αύτοΰ ττεραιούμενοι ούδέν έπχσχσν, συμφοράς ποτέ έπισπεσούσης, ήρμηνεΰΟη Δάνον 
βις ή Δάουσις, ώσπερ τοΰ άμαρτεΐν έκείνους βίτίαν (χώνε.

4. Ήροδ. IV, 49. Ptin. Η .Ν ., III, 149. Jo ri. Get. 18.
5. Jo ri. Gel. 266.
6. Detsehew, TSp, 345-346. Pape, Π, WGE, 1081. / .  Bussu, Oiskos (Tskftr). 

Contribution fc la toponymie thrace, GMPO 1(1954)195-198. Ά πό τόν Ηρόδοτο, 
IV, 49, άναφέρεται ώς Σχίος,

7. Ήροδ. IV, 49.
8. Plin. Η. Ν., IV, 45. 77τοΑ. ΠΙ, 10, 3,
9. IGB, ΙΠ „ 1116. IV, 2338.

10. Detsehew, TSp, 32. A. Pol, Trakija i Balkanite pres ranno-etlnisttteskata 
epoha, Sofija 1975, 87-91.

11. Detsehew, TSp, 51. A. Pol, 8.sr., 75-76.
12. A. Fol, 77-83.
13. IGB, IV, 2338.
14. Detsehew, TSp, 115-116. A. Pol, δ.*., 60-68.
15. Detsehew, TSp, 157.
16. IGB, TV, 2338.
17. Detsehew, TSp, 203.
18. Detsehew, TSp, 221-222. A. Pol, 6.*., 86.
19. Detsehew, TSp, 248. A. Pol, δ.π., 83-85.
20. Στραβ. VII, άποστ. 58. Detsehew, TSp, 39, 254. A . Fol, 8.»., 85-86.
21. Detsehew, TSp, 348-349.
22. IGB, TV, 2338.
23. IGB, I*. 378.
24. A. Fol, 8.»., 85.
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Σζψ-ϊκή1 καί Σελλητ-ική2. Επίσης, είναι γνωστές οΐ φυλετικές περιοχές 
Ι 'Ι*7 8 9/3; ’^οτακ 5 6-Ζα4 (στή Β Θράκη, κοντά στό Δούναβη), Βριαντ-ική 

( J r α?.).α-ϊκη)ι (ανάμεσα στη Μεσημβρία καί τη Μαρώνεια), Βονλλ-ϊς* 
(τΙ/ Προποντίδα), Ήδων-ϊς* (στην περιοχή του Παγγαίου), Θυν-ιάς*, 
χοΐ; καί νησί, Κικον-Ια*, Μαιδ-ική10, Ό δομαντ-ική11, Π αιτ-ική12 (στήν 
κοκδα του Έβρου), Πανταλ-ία13 * *, Σιντ-ικήη  καί Φυ?.?.-ίς16 * *. ’Ακόμη, μαρ- 
τυΐϊνται τά όνόματα τεσσάρων κωμαρχιών: Είτριζ-ηνη16 (στην κοιλάδα του 
ΐίο υ ), Ζηροβαστ-ηνη11 (περιοχή σημ. Karlovo), Ζορκλ-ψ ή1* (περιοχή 
Ι>|ππούπολης) καί Ζη[.]βαστ-ηνή19 (περιοχή Φιλιππούπολης).

:λος, στην έξελληνισμένη μορφολογικά τοπωνυμιολογία τής Θράκης συ- 
Ιουνται πολλά όνόματα οϊκισμών, φρουρίων καί τοποθεσιών. Στην περιο- 

χνλινάμεσα στόν κάτω ρου του Στρυμόνα καί του Νέστου είναι γνωστά δε- 
κ ΐ ι  τέτοια τοπωνύμια: Αϊννρ-α20, τοποθεσία στήν άνατολική παραλία της 
ΘΙου, Άντι-σάρα*1, πόλη στήν πιερική παραλία, Βεδννδ-ια22 *, πόλισμα κοντά 
σί» Άμφίπολη, Γάζωρ-ος2%, πόλη της Όδομαντικής, Ζΐάτ-ον (ζΐάτ-ος)24,

II. /I. Ρο/, δ.77., 76-77.
2. /GB, I2, 378.
3. Στεφ. Βυζ. στή λ.
4. Βλ. G. Seure, Voyage en Thrace, Z?C7/ 25(1901)319-320.
5. Detschew, TSp, 87, 98.
6. Στεφ. Βυζ. στη λ.
7. Βλ. Σαμσάρη, Γεωγραφία, 95-97.
8. Στραβ. VII, C 319, 6. Detschew, TSp, 211-212. WGE, I, 523.
9. Detschew, TSp, 245-246.

110. Detschew, TSp, 280-282. A. Fol, 6.π., 69-74.
111. Βλ. Σαμσάρη, Γεωγραφία, 94-95.
[12. Detschew, TSp, 354.
13. Detschew, TSp, 360-361.
14. Βλ. Σαμσάρη, 6.77., 93-94.
15. Βλ. Σαμσάρη, 6.77., 95-96.
16. IGB, IIIlt 1474.
117. Detschew, TSp, 184.
118. /GZ?, IIIt, 1473.
119. IGB, IIIlt 1473.
20. ΊΙροδ. VI, 47.
21. Βλ. Σαμσάρη, Γεωγραφία, 152-153. Τό 77ρόθημα άντI είναι έλληνικό. Τό δεύτερο 
Ιετικό σαρα είναι δακομοισικό, βλ. V . Georgiev, Raporturiie dintre llmbile dacd,

|cft $i frigianfl, SC 2(1960)44-45.
22. Διοδ. XIX, 50, 7.
23. Βλ. Σαμσάρη, 6.77., 129-131.
24. Βλ. Σαμσάρη, 6.77., 146-147. Σύμφωνα μέ τό Στράβωνα, VII, άτεοσπ. 33: «Δα- 
, 6περ καί άρίστην Ιχει χώραν καί εδ καρπόν καί ναυττήγια καί χρυσοδ μέταλλα* άφ* οδ



τό παλιότερο (θοακικό) δνομα των Κρηνίδων (Φ ιλίππω ν), Δόμηρ-ος?·, σ η 6 -1  
μός της Έ γνατίας Β  του Π αγγαίου, Δραβήσχ-ος (καί Δραβψτχ-ός )*, πόλη |  
της Ή δω νίδος, ζΐ^α^οα^ήσχ-ος (Daraveseos)*, σταθμάς στό ρωμαϊκά δρό- I 
μο Φιλίππων-* Ηράκλειας Σιντικης, λίαν-ιό?, κόλπος πού σχηματιζόταν στις 1 
έκβολές του Νέστου, .Ι/υρκιν-ος4, ήδωνική πόλη, Πιερ-ιχός*, ό σημερινός % 
κόλπος της Καβάλας, Πίστνρ-ος* 1, θασιακό έμπόριο, Σϊο-ις* (σημ. Σέρρες), |  
πρωτεύουσα της Ό δομαντικης, Γόπειο-ος* (Τόηιρ-ος), πλάι στή δεξιά 0- 1  
χθη τοϋ Νέστου, Τρί-σχωλ-ος1*, πόλη της Σ ιντικης, καί Φάχρ-ης11, πόλη I  
στήν πιερική παραλία. I

Στη μέση καί άνω κοιλάδα τοϋ Στρυμόνα μαρτυρούνται τέσσερα έξελλη- |  
νισμένα τοπωνύμια: Γαοησχ-ός1*, πόλη τής Παρορβηλίας, Γερμαν-ία (καί I  
Γερμά-η, Γέρμ-αι)1*, πόλη στην περιοχή τοϋ σημερινού Kjustendil, Πανταλ- j  
ία14 (τό σημ. K ju sten d il), πόλη στά σύνορα Θράκης καί Λαρδανίας, καί Φό- 1  
ρονν-να (Iamphorynna)1*, πρωτεύουσα των Μαίδων. 1

Ά π ό  τήν περιοχή πού έκτείνεται νότια άπό τή Ροδόπη κι άνάμεσα στόν 1  
κάτω ρού των ποταμών Νέστου καί Έ βρου είναι γνω στά τά  έξης δώδεκα |

καί παροιμία «Δκτον άγαβώνη ώς καί «άγαθών άγαβϊίας» καί ta w s . 36: «... καί αΰτό 
τό Δατον, εύκαρπα πεδία καί λίμνην καί ιτα μ ο ύ ς  καί ναυπήγια χαί χρυσεΐα λυσιτελή 
(χον, άφ’ οδ παροιμιάζονται «Δάτον άγαθών» ΰ ς  καί «άγαθών άγαθϊδας·. Σύμφωνα μέ 
τόν Tomatchek, ATh, II 2, 71, ό Στράβων στήν έτυμολογία πού πρότονε οχέφτηκε τΙς 
έλληνικές λέξεις δοτός καί δόαις.

1. Βλ. Σαμοάρη, δ.π., 143.
2. Βλ. Σαμοάρη, δ.π., 141-142. Γιά τήν έτυμολογία τοΟ ύνόματος βλ. DeUehe», 

TSp, 156.
3. Βλ. Σαμοάρη, δ.π., 146.
4. Ψενόο-Σχν?.. 23.
5. Βλ. Σαμοάρη, δ.π., 140*141.
6. θουχ. II, 99, 3.
7. Βλ. Σαμοάρη. δ.π., 166-167. Pape, WGE, I. 218: Βίσπρος — Πίστνρος.
8. Βλ. Σαμοάρη, δ.π., 126-128. Πρβ. τή θρακιχή λέξη σιρός (DeUehew, TSp, 449).
9. Βλ. Σαμοάρη, δ.π., 164*166.

10. Πτολ. III, 12, 27. Πρβ. τήν πόλη Στώλος τής Χαλκιδικής (Στβφ. Βοζ. στή λ.). 
Τό τοπωνύμιο είναι σύνθετο μέ πρώτο συνθετικό τήν έλληνική λέξη Τρ*(α)· +  στ®Λος> 
ΤρΙ-στωλος.

11. Βλ. Σαμοάρη, Γεωγραφία, 160-161.
12. Στραβ. VII, άποσπ. 36.
13. Detsehew, TSp, 102.
14. IGB, IV, σσ. 113*114, δπου ol σχετικές πηγές καί ή βιβλιογραφία.
15. Lie. XXVI, 25. 8. Σχΐφ. Βνζ. στή λ. ηφδρουννα».
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τφ νύμ ια: Βιστον-ia1, πόλη στη χώρα των Βιστόνων, Δήραινος τόπος8 
(>φά στα *Άβδηρα), Δορίσκ-ος*, πόλη καί φρούριο στη χώρα των Κικό- 
νοΙ Ζειρην-ία*, πόλη στη δεξιά δχθη τού 'Έβρου, νΙσμαρ·ος5, πόλη στη 
χ φ  των Κικόνων, Κόρσ-ας6, τοπωνύμιο στην περιοχή της Τραϊανούπολης, 
.Ι/Ιών-ε/α7, Ξ ά ν θ - ε ι α πόλη των Κικόνων, Σάλ-η9, σαμοθρακικό έμπό- 
ρφΓε'ρρ-ειον ('Σε'ρ-ιον,)10, άκρωτήρι μέ ομώνυμο πόλισμα (ή σημ. Μάκρη), 
-Γ^μ-η11, θασιακή άποικία, καί Τέμπνρ-αη , σαμοθρακικό εμπόριο.

Στις κοιλάδες τού άνω καί μέσου ροΰ τού 'Έβρου καί των παραποτάμων 
*Άρζου καί Τόνζου βεβαιώνεται ή ύπαρξη των εξής δέκα τοπωνυμίων: 

Al-ος (Arzus)13, φρούριο καί ρωμαϊκός σταθμός, Δρονβητ-ίς11, τοπωνύ- 
μίκοντα στη σημερινή Trajanova vrata, Κουρπισ-ος (ή -ον)1δ, κώμη στην 
πίοχή τής Πίζου, νΟδρνσ-α (καί Ό όρνσ-ια)18, πρωτεύουσα των Όδρυσών 
(|LατoπιvήUskudaΠIaκαί,Aδριαvoύπoλη), Όρεκελ-ί'ς17, πόλη Ν του Αίμου, 

•ος18, ρωμαϊκό έμπόριο πού ιδρύθηκε τό 202 μ.Χ., Σ α /τ-υς19, τοπωνύ-

1. Detschew, TSp, 72. Σύμφωνα μέ τό Στέφανο τό Βυζάντιο, στή λ., τό όνομά της 
ο|λε στό Βίστονα, γιό του *Άρη καί της Καλλιρόης καί άδελφό τού Όδόμαντος καί Ή -

>υ.
2. Σ-Λεξικόν, στή λ.
3. Ήροδ. VII, 59. Άρποκρ. στή λ. Αίσχιν. III, 82. Στραβ. VII, άποσπ. 48. Ψευδό- 

\λ. 67. Liu. XXXI, 16, 4. Plin, Η . Ν., IV, 43.
4. Στεφ. 2?t>C· στή λ.
5. Detschew, TSp, 217.
6. Ch. Avezou-Ch. Picard, Inscriptions de Macedoine et de Thrace, BCH  37 

|13)147, άρ. 51.
7. Detschew, TSp, 289-290.
8. Σύμφωνα μέ τό Detschew, TSp, 333, πρόκειται γιά έξελληνισμένο τύπο τού θρα- 

>ύ τοπωνυμίου Σάκθεια, πού σχετίστηκε άπό τούς άποίκόυς μέ τήν έλληνική λέξη ξανθός.
9. Ήροδ. VII, 59. L iv . XXXVIII, 41, 8.

10. Detschew, TSp, 433-434. Pape, WGE, II, 1373.
11. Detschew, TSp, 481.
12. Detschew, TSp, 496. Pape, WGE, II, 1507.
13. Πτολ. I l l ,  11, 12. Πρβ. IGB, III2, σ. 131.
14. Πτολ. I l l ,  8, 4. Στις έπιγραφές ρωμαϊκής έποχής άναφέρεται ώς Drobeta, Dro- 

\taet Drubeta, Drubetae (CIL, III, 1579, 2679, 6309. Detschew, TSp, 158).
15. IGB, III2, 1690.
16. Detschew, TSp, 336-338. T. Gerasimov, Donnies numismatiques sur la vil- 

d'Odrysa (Odrosa) en Thrace, S tB  10(1975)45-48.
17. Πτολ. I l l ,  11, 7.
18. IGB, III*, 1690.
19. Detschew, TSp, 415. Acta S S . Sept. 5, 35: «Σάλτυς τη κώμη. Έλλην γλώσσα 

ιύον άν αυτήν μετεφράσετο καί γάρ ύδάτων βρύχουσι άφθονες πηγαί».

i
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μιο στό δρόμο Φ ιλιππούπολης - Ά δριανούπολης, Σχίχτ-α  (ή -a t, -ο*)1 11 xdI 
Στρουν-ειλος (ή -ο*»)*, κώμες στήν περιοχή τής Π ίζου.

Στήν περιοχή άνατολ'.κά άπό τόν Έ βρο καί τόν Τ όνζο ώς τήν παραλία 
του 'Ελλησπόντου, τής Προποντίδας καί του Εύζείνου Πόντου (Ν  τοΰ Αίμου) 
μαρτυροΰνται είκοσι δύο τοπωνύμια. Α ύτά είναι: Άνόζΐόχ-η*, πόλη στη χώ
ρα των ’Α στώ ν, Βεογ-ονλτβ, (σημ. Lille-Burgas), Βιζύ-η*, πρωτεύουσα 
τών ’Α στών, Βιαάνβ-η*, ή κατοπινή Ραιδεστός (σημ. Radosto), Βοσπορ- 
ιον7, όνομασία τοΰ άνατολικότερου (Ακρωτήριου τοΰ θρακικοϋ Βοσπόρου καί 
λιμάνι τώ ν Βυζαντίων, Βάσποο-ος·, ό γνω στός πορθμός πού συνδέει τόν Εδ- 
ξεινο Πόντο μέ τήν Π ροποντίδα, ΒρνλΙ-urP, πόλη στη*/ Προποντίδα, Βν~ 
ζάττ-ιον1* (ή σημ. Κ ω ν/λη), Αανν-ιον τείχος*1, πόλισμα κοντά στήν Π έρο- 
θο, Δεβελχ-ός (Deultuxn)1*, ρωμαϊκή άποικία Δ της ’Απολλωνίας, Δράβ- 
ος1*, πόλισμα (ή απλό τοπω νύμιο) στή θραχική Χερσόνησο, Εληρ-οΡ, το
πωνύμιο στήν περιοχή της Περίνθου, Ζήρννθ-ος1*, πόλη καί άντρο (Α  της 
Α ίνου), όπου λατρευόταν ή "Α ρτεμις-Έ κάτη, θρρχ-ιον1*, τοποθεσία κοντά 
στό Βυζάντιο, “Ιλ-ιον1*, πόλισμα κοντά στή Β ιζύη, Λίάόντ-ος1*, αιολική ά-

1. IGB, H I,, 1690.
2. IGB, H I,, 1690.
3. Σχραβ. VII, C 319. Pape, WGE, I, 87.
4. 77roA. I l l ,  11, 7.
5. Σχραβ. VII, άποσπ. 48. Πτολ. I l l ,  11, 1  Σταφ. Βυζ. «τή X.
6. Deuchew, TSp, 71.
7. Σ τ tip. Βυζ. στή λ. Σ-Λίζιχάχ, στή λ.
8. Γιά τήν έτυμολογία τοΰ όνόματός του υπάρχουν διάφορες άπόψεις. Έ τσι, άλλοι 

συνδέουν τό Ονομά του μέ τό πέρασμα της μυθικής Ίοΰς, πού είχε μεταμορςκυβεϊ σέ δαμα
λίδα (έπομένως: Βους ·+■ πορος >  Βόσπορος) κι άλλοι υποστηρίζουν δη  πρόκειται γιά κα
θαρά θρακική λέξη (Βοσπορα), πού έξελληνίστηκε τδ δεύτερο συνθετικό της -παρα κι έ
γινε -πορος. Βλ. VI. Georgiev, Hellespontos und Bosporus, B E  3 (1961), 2,26-27. Πρβ. 
καί H. Fritk, NVOrterbuch, I, 254.

9. Στεφ. Βυζ. στή λ. Ό  Έφορος (στό Σχοφ. Βνζ. στή λ.) τήν όνομάζα Kior.
10. Σύμφωνα μέ τό Στέφανο τό Βυζάντιο, στή λ., ή πόλη πήρε τό όνομά της άπό τό 

Βύζανχα (ή Βνζην). Τό όνομα Βύζας είναι θραχικό [Detaekew, TSp, 94).
11. Στεφ. Βυζ. στή λ.
12. Detsehew, TSp, 122-123.
13. Σχραβ. VII, άποσπ. 51 (52).
14. D-H, 378, άρ. 66.
15. Detscheto, TSp, 184-185.
16. Ξαηφ. *Ανάβ. VII, 1, 24. 'Ελλ. I, 8, 20.
17. Σχοφ. Βυζ. στή λ.
18. ΚΙ. Pauly, ΙΠ , 859-860.
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r «ία στήν έλλησποντιακή άκτή, Μαζονα-Ια (άκρα)1, άκρωτήρι στύ Μέλανα 
"Οσταφ-ος1, πόλισμα στύν άνατολικύ Αίμο, Σαρπηδον-Ια πέτρα3, 

7 η Α της Αίνου, Σαρπηδον-Ιη άκρα (ή Σαοπηδ-ών)4, άκρωτήρι άνάμεσα 
 ̂ ν Αίνο καί τό Μέλανα κόλπο, Σ1λτ-αδ, τοπωνύμιο κοντά στή Σηλυμβρία, 

ΤιοΙσταύ-ις ( Τειρίστασ-ις)*, πόλη στ/) Θρακική Χερσόνησο.
Στη Β Θράκη (Κάτο) Μοισία) είναι γνωστά έπτά έςελληνισμένα τοπω- 

ια πού σχεδόν 8λα συναντουνται στη Μ. Σκυθία: "Αβουττ-ος (Abritus)7, 
ών-η (καί, Βιζ-ών)*, πόλη στη Μ. Σκυθία, Δονοόστορ-ον9, νΙστρ-ος 
το-la καί Ίατρό-πολις)10, έλληνική άποικία κοντά στίς έκβολές του Δού- 
η, Κ άλλατ-ις11, έλληνική άποικία στη Μ. Σκυθία, Κάοαβ-ιςη , κώμη καί 
ωτηρι λίγο νοτιότερα άπό τη σημερινή Varna, *Οδηαο-δς13 (σημ. Var- 

ΟΙσκ-οςΗ, ΤΙριζ-ις ( Τιριατ-ίς, Τετρισ-ιάς, Τίριζ-α)ΙΒ, άκρωτήρι τής 
Σκυθίας (ή σημ. Kaliakra).

’Ακόμη, είναι γνωστά δεκατρία τοπωνύμια τής Θράκης, πού ή θέση τους 
είναι γνωστή. Πρόκειται για τά πολίσματα: Άγησσ-ός1*, *Αμυτρ-ον11,
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1. Σχραβ. VII, άποσπ. 51 (52).
2. /7τοΛ. III, 11, 7.
3. Detschew, TSp, 424-425.
4. Detschew, TSp, 424-425.
5. Στραβ. VII, άποσπ. 55 (56).
6. Detschew, TSp, 508.
7. 1GB, II, 773 bis.
8. Detschew, TSp, 61. Pape, WGE, I, 211. IGB, l 2, σσ. 37-38.
9. Γιά τήν έτυμολογία τής λέξης βλ. D. De6ev, Trako-keltski ezikovni uspore- 

’i, 32-34. Πρβ. καί V. Pdrvan, Municipium Aurelium Durostorum, RFIC  n. s. 
,924)1-36. J. Todorou, Durostorum, Sofija 1927, 6που καί σχετική βιβλιογραφία.
10. Detschew, TSp, 218-219.
11. Detschew, TSp, 223-224.
12. Στιφ. Βνζ. στη λ. Πρβ. V. Gerasimova-Tomova, Rapports 6pigraphiques et 

:h4ologiques sur une locality disparue, StB  10(1975)95 κέ., ή όποία ταυτίζει την 
*W0 μέ την Καραβιζύη τής Notitia Episcoparum (t/Z. Ο. Parthey, Berlin 1866, 96)
11 συνδέει τό όνομά της μέ τδ έπίΟετο του Θράκα 'Ιππέα Καράβασμος.

13. Detschew, TSp, 335-336. Κ . Vlahov, Za ezikovija proizhod na Όδησσός- 
na, EL  21 (1966), 4, 47-50. IGB, I2, σσ. 79-82.
14. Detschew, TSp, 345-346. Pape, WGE, II, 1045.
15. Detschew, TSp, 508. IGB, I2, σσ. 42-44. Πρβ. τήν πόλη ΤΙριζα τής Παφλαγο- 
(Σχεφ. Βυζ. στή λ.).

16. Στεφ. Βυζ. στή λ.
17. Ή συχ. στή >.
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wAvτ ισ σ -α \ Βίβαστ-ος*, Βϊσ-α*9 Βόσνζ-σ*, Δρογγ-ίλαρ*, Λ νχόζ-eta (ϊ 
Λνχοζ-οςΥτ Μάστειο-α (καί Ζ?άστ«ιρ-α)% Γπάρτακ-ος*, Σπάοχ-η9, Τρηο-ος1
καί 9Υρχαν-ία11·

Τέλος, θά πρέπει έδω νά προστεθούν καί 42  έθνικά. *Απύ αυτά τά δε*| 
καέξι μαρτυρουντχι στην περιοχή πού έκτεινετκι άνάμεσα στους ποταμοος| 
Στρυμόνα καί Νέστο; ζΐατ-ηνοί11, ΥολΛ-ίται13, Α'αλπαπσυρ-β ίται14, /Γερόακ| 
ζεις1*, Κορ·ψοί19, Μαρων-εΙχοχ (καί Μαρων-ϊχαι)ι19 Μεόι-avoi (M edia«| 
n i)1*, Movx-avoi (M on tan i)1·, Ό λ ί-η νο ι1·, *Οχρ-ίνοί%\  Προνπτο<τονρηηΗ*%|  
Σατριχ-ην(ο)ί%%, Σερω-ψ(ο)ί**$ Σχαειορ-ηνοι19, Σχιμβέρχ-ωι", Σουρη-αχΛ 
(Suriian i)*9. *Λπ& τή μέση καί άνω κοιλάδα του Στρυμόνα καί ειδικότερα

1. Δημοσθ. Κατ’ ’Αριστοκρ. 181. Pape, WOE, I , 100.
2. Ιτ«ρ. Βνζ. στή λ.
3. Στεφ. Βνζ. στή λ.
4. Στεφ. Βνζ. στή λ* Πρβ. τήν όμώννμη πόλη τής Περσίας f / /p u l .  Π , 937).
5. Detsehew, TSp, 158. Pape, WGE, I, 823 
8. Άρποχρ. στή λ.
7. Δημοσθ. X, 15. 'Αρποχρ. στή λ. Σούδα, στή λ  Pape, WOE, I, SOI.
8. Στεψ. Βνζ. στή λ.
9. Στεφ. Βνζ. στή λ.

10. Στεψ. Βνζ. στή λ.
11. Στεφ. Βνζ. στή λ. Πρβ. τήν Ύρχασίαr  πόλη, μακεδονική dbrocxla στή Μ. 'Aok 

(G. Radet, De coloniis a Macedonibus in Asiam cis Taurum deducUt* 17).
12. Ιτβρ. Βνζ. στή λ. «Άνπσάρα».
13. Βλ. Σαμσόρη, Γεωγραφία* 62-85.
14. Βλ. Ρ. Perdriset, BCH  24(1900)306. Πρβ. τήν πάλη τής Βιθυνίας Κάλχω 

(-Στεφ. Βνζ. στή λ.).
15. SEG  2(1924)72.
16. Βλ. Σαμσόρη, 6.Κ., 169.
17. ATL, I* 338-339. Πολυαιν. IV , 2t 22. Στεφ. Βνζ. στή λ. «Μαρώνεια».
18. Βλ. Σαμσόρη, δ.π., 169.
19. Ό χ ,  170.
20. #Ολ ., 132-134.
21. Ό λ , 169.
22. Ό λ , 169.
23. Ό λ ., 169.
24. Βλ. Γ. λίχαχαλάχη, Π Α Ε  1937, 484-488 » Ρ .  CoUart, La vigne de la detoe 

almopienne au Pangte, BZGA  42(1943)9-21 Robert, Bull. ip .  1944, 215, dp. 
129. Ot L. Robert καί P. CoUart στό Mvixi Σεροημι βλέπουν γιωταχισμό του έθνυωυ 
Σεροηνοί.

25. Βλ. Σαμσόρη, δ.πΜ 170*
26. *Ολ .# 131.
27. Ό λ ., 170.
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άπΙτήν περιοχή της Παυταλίας είναι γνωστά όκτώ έθνικά: Βολβαβοι-ηνοί1, 
Ι'Α-εϊχαι ή Σκοχχοπαρ-ψοίa, Πανχαλι-ώχης (ή Πανχαλε-ώχης)2 3 4 5, Σηκιν- 
;/)Ι, Σπορχη/.-ηνοΙ*} Σχρο..νλ-ηνός6 7 καί [.]σαπαρ-ηνοΙΊ. Στη  μέση καί 
άνίςοιλάδα του 'Έβρου μαρτυροΰνται δεκαέξι έθνικά: Βαζοπαρηνοί8 9 *, Βδεκνρ- 
>/ΐ·Ι, Βεσσοπαρ-ηνοίιο, Βονρδοπ-ηνοίι ι , Βωσαγνρ-ηνοί12, Γειζαγηρ-ψ οί13 * * *, 
/VJαα-ηνοί11) Δνσνρ-ηνοί1*, Έ ργισσ-ηνοίιβ, Ζυλουζ-ηνοί17 *, Κοκελων-εϊςι9} 

>οϊ ( L iseni) 19} Μωσντι-ψοί20, Π ιλινζ-ψοΙ21, Σικιν(ν)νσχνρ-ηνοί22, Σκα- 
σΛαρ-ηνοί™. * Α τ τ η ν  περιοχή της Θράκης, πού έκτείνεται άνατολικά άπο 
τοΓΕβρο καί τον Τόνζο ώς την παραλία του Ελλησπόντου, τής Προποντί- 
οοΐκαί του Εύξείνου Πόντου, είναι γνωστά έξι έθνικά: Βισανθ-ηνοί2*, 
Β&λει-ανοΙ1 * * **, Δελκ-ανοί2*} Μαδύχ-iot,27, Μεσημβρι-ανοί28 καί Σεικο.,.χ- 
r/if·. Τά υπόλοιπα τέσσερα έθνικά μαρτυρουνται στη Β Θράκη (Κάτω

(1. IGB, IV, 2216.
2. IGB, IV, 2236.
3. /GJ5, II, 511.
4. /G27, IV, 2230.
5. /G2?, IV, 2232-2234.
6. IGB, IV, 2194.
7. /G£, IV, 2203.
8. IGB, ΙΙΙ„  1690.
9. /G£, IIIlf 1474.
ίΟ. IGB, III,, 947.

Kl. IGB, III,, 1844.
2. IGB, ΙΙΙ„  1829.
3. IGB, III,, 1811.
4. IGB, IIIlt 1474.

115. IGB, III,, 1809.
116. IGB, III,, 1593. 
i!7. IGB, III,, 1535.
118. IGB, III,, 1514.
19. CIL, VI, 2799: «vico Lisenon». Αξιοσημείωτη clvat ή έλληνική γενική Li
on.
20. IGB, III„  1473.
21. IGB, III„  1445.
22. IGB, III,, 1771.
23. IGB, III,, 1711.
24. D-H, άρ. 76.
25. ATL, II, 21.
26. Bull. έρ . 1956, 141, άρ. 168.
27. D-H, άρ. 111.
28. D-H, άρ. 111. IGB, V , 317, 888 bis.
29. BCH  24(1900)167.

i
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4.

Μ οισία): Ίστρι-ανοί1, KaVuni-avoi*, Κηριβωστ-ηνοί* καί Κορνο/.-ηνοΙ*. |  
Ό  μορφολογικάς έξελληνισμάς είχε προχωρήσει άκάμη καί στ* θρακοφ 

τοπωνύμια μέ δεύτερο συνθετικά τούς οικιστικούς βρους -βρια*,
-παρά* καί -σαςa1, πού φαίνεται πώ ς κλίνονταν σύμφωνα μέ τά τυπηί| 
της έλληνικής γραμματικής. Έ τσ ι, άρκετ* τέτοια τοπωνύμια συναντοΰνη(| 
στις έπιγραφές σέ πλάγιες πτώ σεις, όπως: α ) σέ γενική: λίασχω-βρι(αςβ* 
Σχελα-βρίης1*, Βαζο-τιάοων11, Βενόι-παςων1*, Βονσι-τιαρων1*, Βρεντο-χο& 
ραχν1*, Γελοχτ-τιάρων1*, Κραααλο-τιαραχψ**, Στρατο-ηαρων11· β ) σέ δοτική

I

1. D-H, ip . 111.
2. D-H, ip . H I.
3. IGB, I*, 270.
*. IGB, I*. 301.
5. Βλ. P. Koledaroo, On the initial type Differentiation of inhabited Localitiej

in the Central Balkan Peninsula of Ancient Times, EH  3(1966)33-30 καί tlx. 1. Μίς* 
παραδδΟηκν/ είκοσι περίπου τοπωνύμια o i δλδκληρη τή Θράκη μχ δεύτερο συνθετικά τ^Ι 
λέξη -βρια [VI. Georgieo, La thracologie: At at actuel, Thracia 2(1974)23. :|

6. Βλ. H. Jacobton, .Miszellen xum Thrakisch - Phrygisches, FaU ehrift K rtu l 
tehmer, I, 72-75. P. Koledaroo, δ.π., 36 καί είκ. 1. 'Ω ς τώρα Ιχουν έπισημανβεΐ στή ί 
Θράκη γύρω ατά δώδεκα τοπωνύμια μέ δεύτερο συνθετικά τή λέξη -όιζα ή -&ζος (FL' 
Georgiev, δ.π.).

7. Βλ. VI. Georgieo, La toponymie ancienne de la p£ninsule Balkan ique et la i 
thfcse mediterran£enne, Sofia 1961, 9-10- to? Mioip, Trakijskata duma para i poho- 
dat na Aleksand&r Makedonski kflm Istros, JIBE 9(1962)3-27* too l&tov, Trakijski- 
jat etik, Sofija 1957, 62. A. Fol, Le diveloppement de la vie urbaine dans les pays 
entre le Danube et la mer Egie jusqu’k la conquite romaine, EB  2/3(1965)312, 
6tcou καί σχετική βιβλιογραφία. Πρβ. Ρ. Koledaroo, δ.π., 38. Κ. Vlahoo, Das thraki- 
sche Wort «para» und seine Deutung, 2.A 15(1966)295-304. Γιά τή γεωγραφική 
κατανομή τών τοπωνυμίων oi -rtapa βλ. VI. Georgieo, Raporturile dintre limbile da- : 
cfl, tracft fi frigianfi, SC  2(1960)44/45 (χάρτης).— 'Ω ς τώρα Ιχουν έπισημανβεΐ στή |  
Θράκη περίπου πενήντα τέτοια τοπωνύμια [VI. Georgieo, La thracologie, 23).

8. Γιά τά δακομοισικά αύτάν 5ρο βλ. VI. Georgieo, Raporturile, 44-45.
9. IGB, II, 749.

10. IGB, ΙΙΙ„ 1690.
11. IGB, III4, 1690.
12. IGB, IIIj, 1455, 1472.
13. IGB, III,, 1690.
14. IGB, III„ 1473.
15. IGB, III,, 1690.
16. IGB. I ll,, 1690.
17. IGB, HI,, 1690.
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iet{ :αρο*ςι, Σπινο-παροις*· γ ) σέ αιτιατική: ’^νπ-σάραν3.
αίνεται πώς οί Έλληνες βασικά δεν εξελλήνισαν τήν κατάληξη της όνο- 

χσΐιής των τοπωνυμίων αυτών γιατί: 1) δεν ήταν κακόηχη· 2) έμοιαζε μέ 
λλν κή κατάληξη* 3) από έλλειψη άντίστοιχου οικιστικού δρου στη'* έλ
η νι | γλώσσα καί 4) έγινε πιο συνηθισμένη ή χρήση του εθνικού σέ γενική 
ληιντικου, π.χ. κώμη Σπινοπαρηνων άντί Σπινοπαρα. Εξαίρεση άποτελεΐ 
ο |; -διζα, πού συναντιέται καί μέ τον έξελληνισμένο τύπο -διζος (-dizos).

\ά  την κλίση τους όμως τά τοπωνύμια αύτά είχαν υπαχθεί στά άντί- 
7o|t έλληνικά μέ παρόμοιες καταλήξεις. Έ τσ ι, τά τοπωνύμια μέ δεύτερο 

/|ηκο τούς ορούς -βρια, -διζα καί -σαρα κλίνονταν σύμφωνα μέ τά θη- 
ρωτόκλιτα της έλληνικής γλώσσας* ένώ τά τοπωνύμια μέ δεύτερο συν- 

ε-φ τον δρο -παρα θεωρήθηκαν ούδέτερου γένους (πληθυντικός άριθμός) 
.χίλίνονταν σύμφωνα μέ τά δευτερόκλιτα της έλληνικής. Αύτό φαίνεται κα
ί χΛάπό τη γενική Δωδοπαροιο (ποιητ. τύπος), πού συναντιέται σέ έπιγρα- 
χήρό τήν περιοχή της Άδριανούπολης4 καί πού προϋποθέτει όνομαστική
1 υίπαοον*.«%

έλος, άν καί δέν έχουμε παραδείγματα σέ πλάγιες πτώσεις, φαίνεται 
> πώς τό ίδιο έγινε καί μέ τά τοπωνύμια μέ δεύτερο συνθετικό τούς δα- 
.υκσικούς οικιστικούς δρους - dava ( - deva) % καί -λεβαη.

γ )  Λατινικά, καί έκλατινισμένα τοπωνύμια

! Συγκριτικά μέ τή μεγάλη γεωγραφική καί άριθμητική έκταση του το- 
ιμικοΰ έξελληνισμου, ή έκταση του τοπωνυμικού έκλατινισμοΰ της Θρά- 
)ταν περιορισμένη. Έ τσ ι, ώς τώρα είναι γνωστά συνολικά 120 περίπου 

[ονύμια, πού άφορουν κάστρα, σταθμούς ρωμαϊκών δρόμων καί vicos. 
ιεκριμένα στη Νότια Θράκη έχουμε 55 τέτοια τοπωνύμια. ’Ανάμεσα

II. IGB, IV, 2338.—Ό  B. Gerov, KAm geografijata i etnografijata na drevna 
I'llija , Sb. S t. Romanski, Sofija 1960, 545-549, ταυτίζει τήν κώμη Κβίρπαρα μέ τόν 
Ιφ π νργο  πού άναφέρει ό Ιεροκλής.

2. IGB, IV, 2192.
3. SEG  5(1931)5, III, 13-14 [ =* IG, I* 2 3 4 5 6 7, 195, 25],
4. IGB, III*, 1794.
5. Πρβ. τύ Βρ(-παρον (Προχοπ. IV, 4).
6. Βλ. Ρ, Koledarov, 6.π., 38-39 καί είκ. 1. Στή Δακία καί τήν Κάτω Μοισία έχουν 
rurrct ώς τώρα περίπου πενήντα τοπωνύμια μέ δεύτερο συνθετικό τή λέξη -dava

(| Georgiev, La thracologie, 23).
7. Ή σνχ. στή λ. Tomaschek, A T h , II 1, 9.
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<τέ αύτά υπάρχουν 18 λατινικά, πού είναι τα A d  D u o d e c im *, Λ 
C a lid a c * , A u g u s t a  T r a ia n a \  Ztona m a n s io *, B u a t ic u m *, C a s t r a  ru

b ra  ( C a s t o z o b r a ) * , E g  e r ic a  ( E g ir e a ) ' ,  F o r t s  «>*, f u n d u s  A im ilis *  

n u s* , f u n d u s  P s y c h ia n u s ,e, P a lm a 11, P a u t a l i a P o r t a  T ra ia n a  

R a n i l u m S e r n o t a 1*, S o n e iu m 1* καί T u r r e s v . Τά υπόλοιπα 37 είν» 
έκλατινισμένα τοπωνύμια: A lu s o r e 1*, A p r i u , A r d ic e n u s *·, A r d ila * 1, B a l·; 

la n s t r a u ,  B ra u n a e l·* , B u g a r a c a **, B u r d a p a *·, B u r d ip t a * * , B u r t u f o i  

z u s ” , C a r b r in u s * 9, C a r s a le o n **, C u n t ie g e r u m *·, D a p h a b a e ” , 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1. Βλ. Σαμσάβη, Γιωγραφία, 46.
2. /GB, I*, ασ. 335-336.
3. /GB, ΠΙ„ σσ. 23-25. δττου ol οχτηκές πηγίς καί ή βιβλιογραφία. *§
4. Βλ. Λ  Todorov, Le grand i strade romane in Bulgaria, Roma 1937, 26. |
5. Βλ. J. Todorov, δ.π., 20. |
6. Βλ. 7. Todorov; 6.ir., 30. %
7. 7αδ. Peut. VIII, 1. Πρβ. τή ρωμαϊκή νύμφη Egeria χαΐ τδ άνθρωπωνύμιο £>j 

gerius.
8. Βλ. Σαμαάρη, Γιωγραφία, 47.
9. Βλ. Σαμσάρη, 6.Κ., 27.

10. Βλ. Σαμσάρη, δ.π., 27.
11. C/L, VI, 2799. D -//, 483-484.
12. Λ7. Pauly, IV, 574-575. Τδ δνομά της έτυμολογαΐται Μ  τή λατινική λέξη ρ * ·| 

teus ( ns πηγή), β>. /. Ivanov, Sevema Makedonija, 8-9.
13. Βλ. πιδ πάνω, ο. 87 χαΐ αημ. 1.
14. Βλ. 7. Todorov, δ χ ,  28.
15. Βλ. y . Todorov, δ.π., 27.
16. Detschew, TSp, 466. IGB, IV, αο. 70-71.
17. Γαδ. Peul. VIII, 4.
18. Dels chew, TSp, 13.
19. Βλ. Σαμσάρη, 8.π., 143-144.
20. D eli chew, TSp, 23.
21. OIL, VI, 2799. D-H, 483-484, 499-500.
22. Tomaschek, ATh, II 2, 58. IGB, IV, a. 100. FI. Georgiav, Zum dakischen. \  

3 dak. (Oder) thrak. Ballanstra, Z B  3(1965)101-108.
23. Tomaechek, ATh, II 2, 62. Πρβ. "Hong, οτή λ. αΒραΟνα’ κήλη, χδοπς· χα) 

«βραυνία* κοιλώματα τής γής».
24. Tomaschek, ATh, II 2, 62.
25. CIL, VI, 2799 (*3 2 5 4 3 ) .
26. Detschew, TSp, 81. IGB, III,, o. 188, 6kom ol οχατιχδς πηγές xol ή βιβλιογρα

φία.
27. Tomaschek, ATh, II 2, 62.
28. Βλ. A. Fol, Les Thraces, ip. 231.
29. Tomaschek, ATh, Π 2, 84. IGB, I*. ασ. 315-317.
30. CIL, VI, 2799. D-H, ip. 116.
81. Detschew, TSp, 122.
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/uf ,  Diesure* (δοτ.), Lissae*f Λ/a^arw 4 (Sot.), M eldia6, Palae·, 
fJk tu m \  Porsulae ( Porsolae)\ Pupeses9, R um bodona l0, Screti- 
sc l, Succi1*, Sparatal*1 S ta iresis11 (δοτ.), S telugerm m e lft, T iu tam a ie, 
Tmigerum l7, Urisio1*, Usdica,f, Uisurgae*°, Fepocasa21, Zburulo28 
iS|.) καί Z yrm ae**.

Στη B Θράκη (Κάτω Μοισία) μαρτυρουνται 47 λατινικά καί 21 έκλατι- 
ν 'ΐίνα τοπωνύμια, πού τά περισσότερα συναντοΰνται κατά μήκος του παρα- 
ο^ιαβιου ρωμαϊκού δρόμου καί στη Μ. Σκυθία. Τά λατινικά τοπωνύμια είναι 

Ιέξής: i4d Puteau , Radices*6, A d  Salices2β, A ltin u m *\ Arga- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1. Tomaschek, ATh, II 2, 71. Detschew, TSp, 122-123.
2. CIL, VI, 2799. D-tf, 483-484, 499-500.
3. Detschew, TSp, 277.
4. Βλ. D-H, 500.
5. Detschew, TSp, 292. /&£?, IV, σσ. 96-97. /. Duridanop, Etymologisches 
dem Bereiche des Thrakischen und Dakischen, ZZBL 16(1968)65-74.
6. Βλ. 7. Todorop, 6.π., 30. /. Duridanop, 5.π.
7. CIL, VI, 2799. £ - / / ,  483-484, 499-500.
8. Detschew, TSp, 376.
9. C/L, VI, 2799. /)-*/, 6.rr.

10. Detschew, TSp, 404.
11. Βλ. 7. Todorop, δ.π., 20.
12. Tomaschek, ATh, II 2, 90.
13. Detschew, TSp, 475.
14. C/L, VI, 2799. 0 - // ,  463-464, 499-500.
15. CIL, δ.ττ. D-H, 6.π.
16. CIL, δ.ττ. DmII, δ.π.
17. Detschew, TSp, 513. Z>. Con6eo, Rimskijat pAt Philippopolis - Tugugerum - 

)ssapara, C P/U / 2(1950)71-73.
18. Detschew, TSp, 348.
19. C/L, VI, 2807. Στδν TlQoxdmo, 305, 41, συναντιέται ό έζβλληνισμένος τύπος 

Μ /* α < α .

20. Tomaschek, ATh, II 2, 57. Detschew, TSp, 349.
21. CIL, δ.π. />-//, δ.π.
22. CIL, 6.ΤΓ. D-H, δ.π.
23. Tomaschek, ATh, II 2, 78. Detschew, TSp, 196.
24. Βλ. 7. Todorop, δ.π., 31.
25. Βλ. 7. Todorop, δ.π., 32.
26. Βλ. /?. Hietoire ancienne de la Dobroudja, Bucarest 1938, 166, 301

115.
27. R. Vulpe, δ.π., 165. DIVR, 30.
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m u m \ ( A ) s a m p a e u s P , A u s d e c e n s iu m ·, C a m is t r u m * , C a n d id ia m * t(  

C a s ia n i·, C e le r is 1, C c f . . . ] * ,  C iu s * , C f . . . J c o s s f . . . p * t D i m u s D < r k  

r io n ib u s “ (S o t . ) ,  F la v ia n a *·, H i [ . L o c u s  S u b ia t i1*, N o v a e *\ 
pfiw ;/’, P a r s e d P i c u s c u i u s 1*, P o m o d ia n c P * , Q u in t io n is “ , Λβ*| 
lia r ia * * , R e g ia n o **, S a ls o v ia **, S c e n o p e s is ** (S o t . ) ,  S c [ . . . ] ia u , iecon-g 
dini*7, S e c u r is c a  ( S e c u r is p a ) * ,  S e x a n t a  P r is t a *», S t r a t o n is  T u r r is * M  

T e g u l i c i u m 7>es P ro to m a e * * , T r o p a e u m  T r a ia n i* * , T u r g ic u lu s *·, i/w| 1 2 * 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1. Λ. Fu//>«, δ.π., 120. D IV R  48. 1
2. Λ. Vulpe, 8.»., 120. 1
8. Λ. Fu/pe, δ. π ., 188. Ζ)/ΡΛ, 78. 1
4. / .  Todoro v, δ .τ., 17. 1
5. it. Vulpe, 8.«., 165. j
6. 194. 1
7. Ό λ ,  195. *
8. Ό ..τ., 195. ]
9. U t , 165. 0 /F / t ,  166. ]

10. it. Vulpe, ί .π ., 195. I
11. Ό ..τ., 121. / .  Todorov, 8.jc., 18. 1
12. Detscheiv, TSp, 150. j
13. R. Vulpe, 8.K., 165. j
14. "0.n ., 195. 1
15. F. Velkov, Epigraphische Beilrflge tu r  historischen Geographia der Mo»·] 

sia Inferior, StB  1(1970)55-58.
16. J. Todorov, Strade, 17. '
17. R. Vulpe, Dobroudja, 195.
18. φ0 λ „ 195.
19. R. Vulpe, 6.R., 120. D IV R , 467.
20. J. Todorov, δ.π,, 17.
21. S. Lambrino, La vicus Quintionis a t la vicus Sacundini da la Scythia Mi- 

naure, Melanges J. Marouseau, Palis 1948, 319-846.
22. J. Todorov, 8.s., 16.
23. Ό..1.. 17.
24. Λ. Vulpe, 8.*., 165. D IV R . 515.
25. R. Vulpe, 8 .r., 195.
26. 194.
27. S. Lambrino, 8.*r.
28. J . Todorov, b.is., 18.
29. Detschew, TSp, 380.
30. R. Vulpe, 8.«., 62.
31. "Ο.Λ., 165. .λ
32. U t ,  175.
33. D IV R , 589-592.
34. R . Vulpe, δ .τ., 120.
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turn1, U llinsium *, U rb f...]* , V aleriana4, V a l[...]* , Variana*, V e- 
r it t ia n i’, V or ovu m  m inus8 καί V Τά έκλατινισμένα πάλι τοπω- 
ια είναι τά έξης: A cervetis (ή C erbatis)10, Amlaidina™ , A n asam u s**, 
p ia r ia “, A bso lod in aM, C alabaeus11, D in o g e tiaw, £W<e (Ereta)™ , 
branus18, Mella™, m u n ic ip iu m  M on tan en siu m l0, em poriu m  P ire -  

iu m tl, Rem etodia™ , Sardes™, S to rg o sia**, T roesm isu , Trasm a- 
cau , Tugugerum P, vicus T ru llen siu m J®, Z c a m b u [...J n καί Z y g ereae.
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Σ υ μπεοάσματα

Ά π 4  τά 600 τοπωνύμια της Θράκης, πού έξετάστηκαν προηγουμένως, 
πιστώσαμε ίτ ι  τά 210 ήταν έλληνικά, τά 270 είχαν έξελληνιστεΐ μορφολο-

1. Λ. Ku/pe, δ π ., 194. 2>/ΚΛ, 599.
2. Λ. Vulpe, δ.π., 195.
3. "Ο.π,, 195.
4. Λ Todorov, δ.ττ., 17.
5. /?. Vulpe, δ.π., 195.
6. Λ  Todorov, δ.π., 17.
7. 7?. Vulpe, δ.π., 195.
8. F. Velkov, Epigraphische BeitrAge, δ.ττ., 58-60.
9. 7?. Vulpe, δ.π., 195.

10. ”0.π., 65.
11. "Ο.π., 194.
12. Detechew, TSp, 30.
13. Dele chew, TSp, 19-20.
14. R. Vulpe, δ.π., 195.
15. "O.n., 120.
16. 7?. Vulpe, δ.π., 165.
17. Detechew, TSp, 170.
18. 7?. 6.*., 120. 27/Ρ7Ϊ, 291.
19. Detechew, TSp, 293.
20. /G/?, II, σ. 21.
21. 7GB, II, σ. 120.
22. Detechew, TSp, 391.
23. 7?. Vulpe, 195.
24. Detechew, TSp, 480.
25. Βλ. 7?. Fu/p«, 6.*., 165. Z)/F7?, 898.
26. Tomaechek, ATh, II 2, 76. Detechew, TSp, 520.
27. Detechew, TSp, 515. D. Contev, Rimskijat pAt Philippopolis, δ.π., 71-73.
28. Βλ. B. Gerov, RomanizmAt, II, 68. IGB, II, σ. 34.
29. Βλ. Σαμσάρη, Γ«ωγραφία, 169.
30., Tomaechek, ATh, II 2, 77.
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γικά, τά ύπόλοιπα 120 είχαν έκλαηνιστεΐ καί πολύ λίγα μόνο έμειναν 
άπό τόν έξελληνισμό ή τόν έκλαπνισμό.

Ά π ό  τή συγκριτική έρευνα σχετικά μέ τήν herαση τοΰ τοπωνυμικού 
έξελληνισμοϋ και έκλαηνισμοϋ, φαίνεται καθαρά ή άριθμηπχή υπέροχη τών 
έλληνικών και έξελληνισμένων τοπωνυμίων σέ όλόκληρη τή Θράκη. Ή  λατι
νική καί έκλκτινισμένη τοπω νυμιολογί* είχε επικρατήσει μόνο στήν παραδου
νάβια ζώνη καί τη Μ. Σκυθία. Έ τ σ ι, στή Ν Θράκη σ’ Ινα σύνολο 487 γνωστών 
τοπωνυμίων τά 432 (δηλ. τδ 88 ,7% ) civet έλληνικά ή έξελληνισμένα καί τά 
υπόλοιπα 55 (δηλ. τδ 11,3% ) λατινικά ή έκλατινισμένα. Στη Β Θράκη σ’ ένχ 
σύνολο 117 γνωστών τοπωνυμίων τά 49  (δηλ. τό 41 ,8% ) είναι έλληνικά ή 
έξελληνισμένα καί τά 68  (δηλ. τό 58 ,2% ) λατινικά ή έκλατινισμένα. Ά ς  ση
μειωθεί 5μω<; ότι τά πιό πολλά λατινικά ή έκλατινισμένα τοπωνύμια τής Β 
Θράκης συναντοϋνται στην παραδουνάβια ζώνη καί τη Μ. ΣκυΘία.

Γενικά, όπως φαίνεται άπό τό τοπωνυμικό υλικό, τά έλληνικά καί έξελ- 
ληνισμένα τοπωνύμια, στή ρωμαϊκή έποχή, δέν είχαν έκλατνηστεΐ. ’Αντί
θετα μάλιστα πολλά άπό αυτά υίοθετήθηκαν άπό τούς Ρωμαίους, οί όποιοι 
άρκέστηκαν απλώς νά τά μεταγράψουν στή γλώσσα τους, διατηρώντας, στις 
περισσότερες περιπτώσεις, κι αυτήν άκόμη τήν έλληνική κατάληξη, όπως: 
Ά χοκτισμα-.Ί con tisma, Άγχίαλος-Anchialos, Άμφίχολις-Λ mphipoUs, J6- 
μηοος-Domeras, Δ( α /οαβήσχος- Dara ν esc os, Κάλλατις-Callatis, Ndor rti- 
χος-Neonteichos, Νέστος-Nestos, Στρνμώϊ-S trymon x - i. Αυτό φαίνεται άκό
μη πιό καθαρά σε όρισμένα τοπω νύμια, πού παραδόθηκαν σέ πλάγιες πτώσεις, 
όπως: Callipoiin, Tiristasin, Seston χλπ . ’Ελάχιστα μόνο έξελληνισμένα το
πωνύμια πήραν λατινικά όνόματα, πού χρησιμοποιούνταν όμως παράλληλα μέ 
τά  παλιά όνόματα, όπως: Philippopolis - Trimontium, Beroea -  Augusta 
Traiana x .i .

ΟΙ Ρω μαίοι έζάλλου στήν όνοματοθεσία όοισμένων πόλεων πού Ιδρυσαν 
χρησιμοποίησαν ώς δεύτερο συνθετικό τήν έλληνική λέξη πόλις. Τέτοιες πό
λεις είναι: ή ’.-ίόοισνον-ποάις, χτίσμα  του Ά δριανοΰ στή θέση τής θραχιχής 
Ούσχουδάμας1, ή  Άόοιανού-.-τολις*, πόλισμα τής Ή δω νίδος, ή AioxJujrta- 
χού-τιολις (σημ. H issar)*, χτίσμα του Λ ιοχληπχνοΰ άνάμχσα στή Φιλιππού- 1 2 3

1. Γιά τήν έτυμολογί* t«S όνόματος βλ. FL G *w gitv, T hnkiscl» Blymologie i 
Odrys*, Odrysae etc., B E  16(1972), 1, 6.

2. Βλ. Σ αμσόοη, Γεωγραφία, 1 SI.
3. E-At^ator, στή λ
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-  η καί τη Βερόη, ή Μαοκιανον-πόλις1, κτίσμα του Τραϊανού στην Κάτω 
λ σία, ή Πλ.ωτινό-πολις*, κτίσμα του Τραϊανού στη δεξιά δχθητού Έβρου, ή 

ϊανον-πόλις*, κτίσμα του Τραϊανού στη θέση του Δορίσκου, καί ή Φ?.αβι- 
ο τολιςΛ1 που ιδρύθηκε στη θέση της πόλης Κοίλα.

Βέβαια, δττως σέ άλλους τομείς, έτσι καί στην τοπωνυμιολογία δέν έ'λει- 
οί άλληλεπιδράσεις άνάμεσα στις δύο γλώσσες, κυρίως σέ ζώνες, δπου 

ωμαϊκδ δημογραφικδ στοιχείο ήταν ιδιαίτερα ισχυρό. Χαρακτηριστικό πα- 
ειγμα τέτοιας άμοιβαίας έπίδοασης προσφέρει ή ρωμαϊκή άποικία τών 

<■ ίππων μέ τό έθνικό τών κατοίκων της. ’Έτσι, παρατηρεί κανείς δτι κοντά 
c ύς καθαρά ελληνικούς τύπους Φιλιππεϊς καί πιο σπάνια ΦΛιππηνοΡ^ μαρ- 

είται καί ό ξένος τύπος Φιλιππήαιοι*, πού έμφανίζεται ώς σκόπιμη μετα- 
,φή τού λατινικού Philippenses ή Philippienses7.

Τέλος, γεννιέται τό έρώτημα άν οί Θράκες χρησιμοποιούσαν τά έξελ- 
ισμένα τοπωνύμια. Τήν άπάντηση τη δίνουν οί άνορθογραφίες πού συναν- 

ι νται σέ πολλές έπιγραφές Θρακών, δπως είναι: κωμήτε Ζνλονζηνν (άντί 
/ ιιήται Ζυλ^ουζηνοί), Σατοικηνις (άντί Σατρικηνοϊς) κλπ. Οί άνορθογραφίες 

•ές δείχνουν καθαρά την προσπάθεια τών Θρακών νά άποδώσουν στο γρα- 
> λόγο τό γραμματικό τύπο πού είχαν πιά υιοθετήσει καί χρησιμοποιούσαν 
>ν προφορικό τους λόγο.

1. Δεξ. Σκυθιχά, 17. Amm. Marc. XXVII, 4, 12. ΓΙρβ. Β. Gerov, Marcianopolis 
Lichte der historischen Angaben und der arch&ologischen, epigraphischen und

mismatischen Materialen und Forschungen, StB  10(1975)49-72.
2. Σ-Λεξιχόν, στη λ.
3. Kl. Pauly, V, 918.
4. Plin. Η. N., IV, 18. Ch. Picard - A. Reinach, Voyage dans la Chersonese 

aux lies de la mer de Thrace, BC Ii 36(1912)277.
5. Στεφ. Βνζ. στη λ. «Φίλιπποι». Πρβ. καί διάφορες έπιγραφές: Ρ. Perdrizet, Vo- 

ge dans la Macedoine Premiere, BCH  21(1897)108. IG, II2 3 4 5 6, 963. Le Bos, Voyage 
:heologique en Orece, section III 1, άρ. 115 α.P . Lemcrle, Inscriptions latines et 
scques de Philippes, BCH  59(1935)152, άρ. 44.

6. Έ π ι σ χ .  πρδς Φιλιππ. Πρβ. W .  Ramsay, On the Greek Form of the Name 
Philippians, JT hS  1 oct. 1899, 116.

7. Βλ. P. Collart, Philippes, 239.
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2. Άνθρωπωννμιχός ίξελληνισμάς 

a) *Η  χρήση έ/Ληνιχών όνομάτων άπό τούς Θράκες

Ά π ύ  -τις διάφορες μορφές έκδήλωσης τοϋ γλωσσικού έξελληνισμού Ιδιαί
τερο ένδιαφέρον παρουσιάζει ύ άνθρωπωνυμικύς έξελληνισμός, γιά  τύν όποιο 
ύπάρχουν, χάρη στην έπιγραφική, πολλά διαφωτιστικά στοιχεία. Έ τσ ι, μπο
ρεί κανείς νά παρακολουθήσει μέ λεπτομέρειες τήν Ικταση καί τα στάδιά του 
ώς τήν ύλοκλήρωσή του.

Γενικά, & άνθρωπωνυμικύς έξ ελληνισμός έκδηλώνεται μέ δυύ μορφές, εί
τε δηλαδή μέ τή χρήση έλληνικών όνομάτων άπύ τούς Θράκες είτε μέ τή 
χρήση έλληνικών καταλήξεων στα θρακικά ά νάματα. Περισσότερο ένδιαφέρον 
παρουσιάζει ή πρώτη μορφή, γιατί δείχνει ένα πολύ προχωρημένο στάδιο άν- 
θρωπωνυμικοΰ έξελληνισμού. Μέ βάση τύ όνοματολογικύ ύλικύ πού προσφέ
ρουν οί έπιγραφές, διακρίνει κανείς τρία στάδια έξελληνισμού στήν όνοματο- 
δοσία των Θρακών: 1 ) τή χρήση ένύς έλληνικοΰ κι ένύς θρακικοΰ όνόματος,
2 )  τή χρήση ένύς έλληνικοΰ κι ένύς ή δυύ ) α τ ιν ικ ώ ν  καί 3 )  τή χρήση δυύ 
έλληνικών ύνομάτων. Τά ύνόματα (θεοφόρα, Ιστορικά, μυθολογικά καί πιύ 
συχνά κοινά), πού δανείζονται άπύ τήν έλληνική άνθρωπωνυμιολογία οί γνω
στοί άπύ τις έπιγραφές Θράκες, είναι τά παρακάτω (240 περίπου):
1 ) Γνναιχεϊα: Α γα θή , ’Αλκενίς, Ά πολλω νίς, Ά ρτεμιδώ ρα, Α υγή, Δωρίς, Ζω- 
σίμη, Ή δεϊα , Ή λιοδώ ρα, Ή ρ α ΐς, Ή ρύλλα, Θ εμισταγόρη, Θεοδότη, Θηβαίς, 
Κάλπη, Κλεοπάτρα, Κ λε(ι)ώ , Λ εοντώ , Μ υστική, Π άνθια, Πυρέτη, Συνφέ- 
ρουσα καί Ώ ρέα.
2 ) * Ανδρικά: Ά γα θ  (-ήμερος, -ήνωρ, -όπους, -ω ν), Ά δά μ ας, Ά θηναγόρης, Αί- 
αντίδης, Αίσχρίων, ’Ακίνδυνος, ’.Αλέξανδρος, ’.Αλκήτης, Ά λκ ιμ ος, ’Αλυπίων, Ά - 
μύντας, Ά μύντω ο, Ά νδρόνεικος, "Ανδρών, *Α νθ(-έσπος, -ιστήριος), Ά ντίοχος, 
Ά ντίφιλος, Α π έλλα ς, Ά πολλο(-δω ρος, -φάνης), *Απολλω(-νίδης, -νιος), ’Αρ
γείος, Άριστοκ>.ής, Ά ρπα λος, ’Αρριανός, ’Αρτεμίδωρος, ’Α ρχέβιος, Ά ρχέ- 
λεως, ’Ασιατικός, Ά σκληπι(-άδης, -όδοτος), ’Α ττικός, ’Αφροδίσιος, Βειθυ- 
νικός, Βιάτωρ, Γλαύκος, Γραφικός, Γύλων, Δ (ε)ινία ς, Δημήτριος, Δή
μο (-νικος, -σθένη ς, -στρατός), Διεσκοράς, Δ ιο(-γένη ς, -γενιανός, -δωρος, 
-κλής, -μήδης), Δ ιονύσ(-ιος, -άδωρος, -οφάνης), Διοσκουρίδης, Έλλην, 
Έ λευσείνιος, Έ παμείνω ν, Έ πικράτης, Έ πιμένης, Έ ρμ(-αδίω ν, -άφιλος, 
-ής, -ιανός, -ίας, -όδω ρος), "Ερως, Έ στιαϊος, Εύάγριος, Εύαλκος, Εΰγαμος, 
Εύρυβιάδης, Ε ύτυχ(-ης, -ιανός, -ο ς), Εΰφριλλος, Ζ (ε)ιπύρω ν, Ζ ην(-ιος, -ις, 
-οβιος, -ω ν), Ζώης, Ζω ίλος, Ζώπυρος, Ζώσιμος, Η λιόδω ρος, Ή μέριτος, 
*Η ρα(-γόρας, -κ>,είδης, -κλειτος, -κλεών, -κλιανός, -κ ω ν), ‘Η ρό(-δοτος, -τει- 
μος, -φ ίλος), Η ρώ δης, Ή σιτελεύς, "Ησυχος, Η φ α ι σ τ ί ω ν ,  Θάλλος, Θεμι- 
στας, Θεο (-δοτος, -δούλος, -δωρος, -ξένος, -πομπος, -φ ανης), Ίάσω ν, Ίε-
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Αυμος, 'Ιλαρός, 'ϊππαγόρης,Καλλι (-μαχος, -σθένης, -στος, -στρατός, -φών), 
ψ πω ν, Κάστωρ, Κλεάνωρ, Κοπριάς, Κόρινθός, Κράτιππος, Κρονίδης, Κτη- 
Λων, Λεαγόρης, Αεοντίσκος, Ληλαντίδης, Λύκος, Λυσίστρατος, Μακεδών, 
Ινδρόβουλος, Μάρων, Μέν(-ανδρος, -ων), Μενε (-δήμος, -κράτης, -μαχος), 
Ινιππος, Μήνιος, Μηνό(-δο^ρος, -φίλος), Μητρόδωρος, Μουσικός, Μύρων, 
ίκνδρος, Ν(ε)ικίας, Νέστο(-γένης, -κλής, -κράτης), Νικόμαχος, Νίκων, Ξεν- 
Ιινδρος, -ων), Όλυμπιόδωρος, Όνείσιμος, Όρφεύς, Παγκρατίδης, Πάνκαρ- 
I;, Παντόνεικος, Παράμονος, Παρμενίων, Παυσανίας, Πιδίσκος, Πλείσταρ- 
1·, Πολειτικός, Πολέμ(-αρχος, -ων), Πολυ(-δεύκης, -χαρμος), Ποντικός, 
Ισειδ(-ιος, -ώνιος), Ποτάμων, Προμαθίων, Πρωταγόρας, Πρωτογένης, Πυ- 
Ις, Πύρρος, Σάτυρος, Σεβαστιανός, Σιμ(-ων, -ωνίδης), Σίφων, Σκοπιάδης, 
■ύμνος, Στέφανος, Στράτων, Συνέκδημος, Σφοδρίας, Σωκράτης, Σωσίας, 
Ιρπνος, Τ(ε)ιμοκράτης, Τύραννος, Υάκινθος, 'Υγεΐνος, "Υγιος, Φανίων, 
ρρσαλος, Φίλιππος, Φίλο (-δήμος, -κράτης, -ξένος, -τιμος), Χαρίτων, Χρή- 
Ιος, Χρυσ(-ιππος, -ίων, -όγονος).
I ’Από την πρώτη περίπτωση, πού άφορα τη χρήση ενός ελληνικού κι ένός 
[ακικοΰ όνόματος, μετρήσαμε στις έπιγραφές 233 συνολικά παραδείγματα, 
,πό αυτά τά διακόσια δεκαέξι συναντούνται σέ έπιγραφές τής Ν Θράκης. 
Ι.ναλυτικότερα άπό τη Θάσο έχουμε εξήντα παραδείγματα1 κι άπό τήν περιο- 
I άνάμεσα στόν κάτω ρού τού Στρυμόνα καί τού Νέστου σαράντα δύο παρα- 
ίγματα: πέντε άπό τούς Φιλίππους2 καί δώδεκα άπό τήν περιοχή πού π£ρι- 
ιμβανε ή έπικράτεια τής ρωμαϊκής άποικίας3, τέσσερα άπό τήν Άμφίπολη4

I 1. IG, XII 8,278-279, 353, 379, 386, 470-471<κ, 478, 539, 577, 592, 621, 630. 
Ijppl. 377, 460, 497. G. Mendel, Inscriptions de Thasos, BCH  24(1900)277. BCH  
>(1926)243, άρ. 22. Thasos I, 143, 146, 264, 269, 311-313 καί cat. 1, 2 .1 .4 , 18.
23. 4, 38. 4, 48. 5, 7. 5, 23. 5, 36. 5, 45. 6, 18. 7, 55. 86, 45. Thasos II, 143-146, 

1*8, 204, 341. P. Bernard - F. Salviat, Inscriptions de Thasos, BCH  91 (1967)583, 
Π2, 604-606, 608, 612, 614 [ =  Bull. έρ. 1968, 494, άρ. 404]. Y. G randjean-B. 
Yoltzmann - C. Rolley, A ntiquity  thasiennes de la collection Papageorgiou, BCH  
7(1973)154, 157, 161, 176-178 [ =  Bull. έρ. 1973, 129, άρ. 342].

2. Μ-Χώραι, άρ. 9 [ =  L. Robert, RPh  13(1939)147-150). Δ-Μακεδονία, άρ. 
066.

3. M-Xwgat, 20, άρ. 4 (Daravescos). Cl. Vatin, Une inscription inddite de Ma- 
fedoine, BCH  86(1962)57-63 (Γάζωρος). Κ-ΙΣ, άρ. 559, 589 (X. Ζίχνη). Δ. ΛαζαρΙδη, 
Ιατάλογος στρατηγών, ΛΕ  1953/54, 237-238 (Τόπιρος). ΛΔ  27(1972), Χρονικά Β2, 
29 (Ν. Γαληψός). Κ-ΙΣ, άρ. 487 (Έμμ. Παττπάς), 492 (ΜΑνω Μέταλλα).

4. Κ-ΙΣ, άρ. 601, 615, 655. BCH  46(1922)40-42.
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A

καί τέσσερα άπό τήν περιοχή της1, δεκαέξι άπό τή Σΐριν* κχί ένα άπό τή! 
περιοχή της*. ’Από τήν άνω καί μέση κοιλάδα τού Στρυμόνα έχουμε δεκαοχτή 
παραδείγματα: δύο άπό τή Σαρδική* καί τέσσερα άπό τήν περιοχή της*, τέσ»; 
σέρα άπό τήν Παυτα>.ία*, δύο άπό τήν περιοχή της*, δύο άπό τό σημερινό 
Laskarevo*, δύο άπό τή Νικόπολη τού Νέστου·, Ινα άπό τήν περιοχή της*·,1 
καί ένα άπό τήν άνώνυμη άρχαία πόλη άνάμεσα στά σημερινά χωριά Grade!*; 
nica καί Ilindeci11.

Ά πό τήν άνω καί μέση κοιλάδα του Έβρου έχουμε πενήντα έννιά παρ»; 
δείγματα: τέσσερα άπό τή Φιλιππούπολη11 καί είκοσι όχτω άπό τήν περιο* '; 
χή της1*, τέσσερα άπό τή*/ Augusta Traiana1* καί δεκατέσσερα άπό τήν περΐτ| 
οχή της1·, καί έννιά άπό τήν περιοχή της Άδριανούπολης1·. Ά πό τήν περ»*^

1. Ρ. Peririzet, Inscriptions de Philippes, BCH  24(1900)308-309 [ W .  Ceup*|
ry · M. Feyel, Inscriptions de Philippes, BCH  60(1936)40] (Πρώτη καί Ρο8ολΙβος).| 
Κ-ΙΣ, dp. 572 (Δρχβήβκος). S

2. Δ-May.edorla, dp. 817, 821. V. Brie elite -  G. Mihailov, S tarin i i t  Belomorie»| 
to I. A ntiin i nadpisi i trakijski konici, BP  1(1942)318 xd., dp. 19. ED  1 (1923)95,|  
ann. 5. Κ-ΙΣ, dp. 1, 4, 39, 40.

3. Γ. Μηαχαλόχη, ‘Αρχαιολογικά ευρήματα έχ Ν. Σκοποδ Σερρών, ΛΕ  1936, Χρο
νικά, 17, dp. 10 ( **JHS 61/2(1941/42) 68) (κώμη Όλδηνών).

4. 1GB, TV, 1954 ( *» Bull. ip. 73(1960)170, dp. 228], 1955.
5. IGB, IV, 1984. J. Mladrnoea, K im  ku lta  na Zevs i H era v naiite  temi, Ar· 

heologija 8(1966), 3, 34-38 [ =  Bull. ip. 1967, 509, dp. 373) (Potop -  Jordan kino) 
IGB, IV, 2048 (Krasno selo), 2010 (Ivanjane - B ankja).

6. IGB, IV, 2069, 2077.
7. IGB, IV, 2255 [ -  Bull. ip . 52(1939)480, dp. 207] (Vaksevo). IGB, IV, 

2175 [ =  m  33(1959)180, err,μ. 5 ] (Καρίστορον).
8. IGB, TV, 2288, 2291.
9. IGB, TV, 2336, 2347.

10. IGB. TV, 2338 [ =  Bull. ip. 74(1961 )185, dp. «01 ].
11. IGB, TV, 2252.
12. IGB, I I I ,, 881, 917 ( ■> Bull. ip . 72(1959)209, ip . 53], 977,1005.
13. IGB, I I I„  1111 (Vetren dol), 1133, 1175, 1202 (B alkun), 1302 (Pataleni- 

ca), 1345 (Βουρδχπχ), 1371 (H adiievo), 1419 (Kuklen), 1420 (Gorni voden), 1438 
(Baikovski m anastir), 1446 (Z la tov rih ), 1452 (Bogdanica), 1463-1464 (Trud), 1473 
(H isarja), 1496 (Borec), 1517, 1532-1534 (Cillae), 1542 (C irpan).

14. IGB, III ,, 1574, 1593, 1615, 1622.
15. IGB, I II ,, 1653 (Malka Y ereja), 1667 (R um anja), 1690 (Π(ζος), 1703 

(BaStino), 1709 (Marica), 1719 (Haskovo), 1725, 1727 (Beli p last), 1776 (Καβύλη).
16. IGB, Π Ι„  1794 (Δωδόταρον), 1829 (Ivajlovgrad), 1833 (Kobilino), 1807, 

1813 (Lozen), 1832 (Pelevun), 1828 (Kamilsld dol-V ildepole).



; Ν τής Ροδόπης έχουμε δεκατρία παραδείγματα1 (τά τέσσερα άπδ τη Σα- 
ι )ράκη2) κι άπό την περιοχή άνατολικά του 'Έβρου καί του Τόνζου ώς τήν 
:αλία είκοσι τέσσερα παραδείγματα: εξι άπδ την 'Απολλωνία την Ποντική3, 
; άπδ τή Μεσημβρία τη Ποντική4, ενα άπδ την Τίριζιν8, τρία άπδ τ)j 
Ιύη·, δύο άπδ τδ Βυζάντιο7 καί τέσσερα άπδ την περιοχή του8, πέντε άπδ 
πόλεις της Προποντίδας® καί δύο άπδ τη Θρακική Χερσόνησο10.

Τέλος, άπδ τή Β Θράκη μας είναι γνωστά δεκαέξι παραδείγματα: όκτώ 
δ την 'Οδησσό11, δύο άπδ τη Μαρκιανούπολη12 καί δύο άπδ την περιοχή 
;13, τρία άπδ την "Ιστρο14, ενα άπδ την Τόμιν18 καί ενα άπδ την περιοχή 
υ municipium Montanensium18.
Ά π ό  τή δεύτερη περίπτωση, πού άφορα τη χρήση ένός έλληνικοΰ κι ένός 
δύο λατινικών όνομάτων, βρίσκουμε στίς έπιγραφές 39 συνολικά παραδείγ- 
:τα. Πρόκειται γιά πρόσωπα, πού τη θρακική τους καταγωγή προδίνουν
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1. S. Rcinach, A n tiqu ity  de Maron^e et d'Abdfere, DCH  5(1881) 93-94, άρ.
* του ϊόιου, Inscriptions do Maron0e, BCH  8(1884)51-52. Γ. Μηακαλόκη, Προανα- 
αφικές έρευνες στη Θράκη, 83* του ίδιον, ’Ανασκαφικές έρευνες, 14-15 Bull. έρ. 
>60, 390, άρ. 247]. Θοακικά 6(1935)310, άρ. 2 [ = G. Bakalakis, Die thrakischo 
igennamon aus den nordftgaischen Ktisten, Thracia 2(1974)279]. A. Βαβρίτσα, 
ινασκαφή Μεσημβρίας, ΠΑΕ  1975, A', 145.

2. IG, XII 8, 163 bis, 190, 195. IG Il, I, 847.
3. IGB, I2, 401-402, 426 [ =  RPh  33(1959)230, σημ. 1], 430, 438, 440.
4. IGB, I2, 334 novies.
5. IGB, I2, 12 [ =*Bull. έρ. 67(1954)58, άρ. 184].
6. D-II, 365, άρ. 62α. G. Rohde, Turk Tarih, Arkeologya ve etnografya der- 

i$i 4(1940)76-79 [ ^  Bull. έρ. 1944, 217, άρ. 130α]. T-TEA II, άρ. 43.
7. M D AI(A) 42(1917)189, άρ. 126A. IG R, 2034. SGDI, 3058.
8. M D AI(A) 10(1885)19, άρ. 5 (CiniikOsk). RA  2(1912)260-261, άρ. 44-45 

Kumburgas). T-TEA II, άρ. 40 (BOytik^okmece).
9. A, Dumont, Inscriptions, άρ. 62b (Σηλυμβρία), 72α,* 72· (Πέρινθος). D-H, 

20, άρ. 88* (Γάνος). OGI, 304 (Πάνιον). OJh 23(1926)131, άρ. 28 (Ραιδεστός).
10. IGR, I, 817, 14 (Καλλίττολη). BCII 36(1912)310 (Μάδυτος). -
11. IGB, I2, 47, 50, 51 [** RPh  33(1959)213], 51 bis [ » Ilellcnica 11/12 

1960)368-77], 77 [**Bull. έρ. 75(1962)178 κέ., άρ. 206], 94, 203 bis [ =  £w//.
\ρ* 75(1962)179, άρ. 208], Μ. Miriev, Novi epigrafski pametnici, INMV 2(1966) 
i6-67 [ «  Bull. έρ. 1968, 484, άρ. 352].

12. IGB, II, 800, 802.
13. IGB, II, 830 (Dobrina), 858 (Momino).
14. D. Pippidi, Inscriptions in c ite s  d ’lstros, SC  8(1966)57-58, άρ. 20 [ -  Bull,

ip. 513, άρ. 390]. I. Stoian, Une nouvello inscription agonistique d ’Histria,
Dacia 14(1970)397-404 [ -  Bull. ip . 1971, 465, άρ. 441).

15. A E M  11(1887)44, άρ. 57.
16. IGB, II , 483 (Bistrilica).



ή παράσταση τοΰ Θράκα Τ::.τέα στίς στήλες τους ή οΐ άναθέσεις τους βέ.1 
θρακικές θεότητες. Τά περισσότερα άπό αυτά τά  παραδείγματα προέρχοντ«| 
άπό τή Ν Θράκη. Συγκεκριμένα άπό τη Θάσο έχουμε ένα παράδειγμα1 χβά| 
τέσσερα άπό την άνω καί μέση κοιλάδα τοΰ Στρυμόνα: τρία άπό την περιοχή
της Παυταλίας* καί ένα άπό την άνώνυμη άρχαια πόλη άνάμεσα στά σημε- ;̂ 
ρινά χωριά Gorna Gradesnica καί Uindeci*. Ά π ό  τήν άνω καί μέση χοε-.| 
λάδα τοΰ "Εβρου έχουμε είκοσι ένα παραδείγματα: τέσσερα άπό τή Φιλίππου-'! 
πόλη* καί δκτω άπό τήν περιοχή της*, ένα άπό τήν A ugusta T raiana'i 
καί έπτά άπό τήν περιοχή της’, καί ένα άπό τήν περιοχή της ’Αδριανούπολη^ 
’Από τήν υπόλοιπη περιοχή άνζτολικά τοΰ "Εβρου καί τοΰ Τάνζου έχουμεJ  
δύο παραδείγματα: άπό τό Malko Tfirnovo* κι άπό τή Μεσημβρία1'.  Τέλος § 
τα υπόλοιπα έ’/τεκα παραδείγματα σνναντοΰνται στή Β Θράκη: ένα στήν ’0*1| 
δησσό11 καί δύο στήν περιοχή της**, ένα στή Μαρκιανούπολη** καί ένα στή*| 
περιοχή της14, δύο στή Νικόπολη τοΰ "Ιστρου1* καί τέσσερα στό Ασκληπιείο) 
της Glava Panega1*. Ακόμη 'υπάρχουν δύο παραδείγματα άπό άγνωστη θέ-*> 
ση της Βουλγαρικής Θράκης” .

Στήν τρίτη περίπτωση συμπεριλαμβάνονται πολυάριθμοι Θράκες πού,| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
όπως φαίνεται άπό τή χρήση δύο έλληνικών όνομάτων, είχαν ύποστεϊ πλήρη Η 
άνθρωπωνυμικό έξελληνισμό. Τούς περισσότερους όμως άπό αύτούς είναι ά*|, 
δύνατο νά τούς άναγνωρίσει κανείς στίς έπιγραφές, γιατί είχαν ύποστεϊ όλα ί\

$
#

i f
ί:r *■-1. J. Grand jean et alii, AntiquiUs lhasiennes, δ. is., 167, άρ. 19.

2. IGB, IV, 2110 (Zelenigrad), 2139 (Boboraci), 2155 (Καρίστορον).
3. 1GB, IV, 2246.
4. IGB, m it 1015. | ]
5. IGB, H it, 1117, 1171, 1178, 1186, 1192, 1195, 1205, 1207, 1278 (B atkun),t|

1318 (KapiUn Dimilrievo), 1361 (Βουρδαπα). | i
6. IGB, III,, 1593. $
7. IGB, III,, 1656 (Malka V ereja), 1762 (Zapaioja), 1772 (Cokora). IB A lU

22(1959)101 (KrAn).
8. IGB, Π Ι„  1825.
9. IGB, III,, 1868.

10. IGB, I*. 350.
11. IGB, I*. 47.
12. IGB, I*. 287 [=*Bull. ip . 67(1954)57, ip . 181].
13. IGB, Π, 801.
14. IGB. II , 770 (PlAstina).
15. IGB, II , 683.
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->. ρη έςελληνισμοϋ καί συνεπώς είχαν άφομοιωθεϊ έντελώς*. Ωστόσο, ή 
) Χ'.ή προσωπογραφία προσφέρει άοκετα παραδείγματα άτόμων μέ δυό έλ- 
ν,Λά ύνόματα, πού τή Ορακική τους καταγωγή προδίνει είτε ή έμμονή τους 
τ -Λατρεία Ορακικών θεών ή θεών πού προήλθαν άπό συγκρητισμό2 είτε τό 
I /.Λιτηριστικό τους όνομα Έλλην. "Ως τώρα είναι γνωστά άπό όλόκληρη 
Ύ( Ιράκη συνολικά 90 τέτοια παραδείγματα. Ά πό  αυτά τά δεκατρία συναν- 
-ωΐαι στή Ν Θράκη. ’Αναλυτικότερα άπό τήν κοιλάδα τοϋ Στρυμόνα έχου
νε Ισσερα παραδείγματα: άπό την Άμφίπολη3, τή Νικόπολη του Νέστου4, 
τή-τεριοχή τής Παυταλίας* καί τή Σαρδική*. Ά πό  τήν άνω καί μέση κοι- 
Λ/.|τοΰ "Εβρου έξι παραδείγματα: ένα άπό τή Φιλιππούπολη7, τέσσερα άπό 
τήΐτεριοχή της* κι ένα άπό τήν περιοχή τής Άδριανούπολης*. Ά πό  τήν 
ύτψιπη περιοχή τής Ν Θράκης έχουμε δύο παραδείγματα άπό τήν περιοχή 
τήΐίΐεσημβρίας - Άγχιάλου10 κι ένα άπό τό σημερινό Malko Tftrnovo11. Τά 
',πίοιπα έβδομήντα έπτά παραδείγματα συναντοϋνται στή Β Θράκη: σαράντα 
όνι στήν ’Οδησσό12 καί είκοσι ένα στήν περιοχή της (GaJata13, Ezerovo14, * I

It. Τήν ύπόθέση αύτή ένισχύει ή Οασιακή -ρνσοίΓογρχρία, δπου άπό τά 4500 περί- 
ποκρόσωπα πού είναι γνο>στά άπό τήν άρχαΐκή εποχή ώς τό τέλος τής ρωμαϊκής άρχαι- 
ότκς γιά μερικές δεκάδες μόνο υπάρχουν στοιχεία σχετικά μέ τή Ορακική καταγωγή 
το | 'Όπως όμως άναφέραμε πιό πάνω, οΐ Πάριοι άποικοι δέ 0ά ξεπερνοϋσαν συνολικά 
το| χίλιους άντρες. Επομένως τά περισσότερα άπό τά 4500 πρόσωπα είναι θρακικής 
."-έγωγής, πού είχαν ύποστεΐ πλήρη άνθριυπωνυμικό έξελληνισμό,

I 2. Συγκεκριμένα αυτοί κάνουν άναθέσεις σέ Ορακικές θεότητες ή συμμετέχουν σέ 
οΛκευτικές ένώσεις λατρευτών Ορακικών θεών ή τέλος οΐ έπιτύμβιες στήλες τους έχουν 
πβσταση το0 Θράκα 'Ιππέα.

I 3. Βλ. Δ. Λαζαρίΰη, Νεάπολις-Χριστούπολις-Καβάλα, ’Αθήνα 1969, 116.
I 4. 1GB, IV, 2348 [ — Bull. ip . 64(1951)146, άρ. 57].
I δ. IGD, IV, 2198 (Slokoetina).
I 6. Βλ. Λ. Fol, Lee Τ braces dans l’Emplre romain d’Occident, II, GSU-FF 

o p e s ) ,  3, άρ. 134.
I 7. 1GB, III,, 935.
I 8. 1GB, III„  1191 (Batkun), 1416 (Belastica), 1419 (Kuklen), 1500 (Brezo-

I 9. 1GB, III,, 1818.
1 10. 1GB, I», 324. I ll ,, 1854.
I 11. 1GB, III,, 1859.
I 12. 1GB, I*. 46 O  RPh 33(1959)192 κέ.], 47, 47 bis, 50 [ — RPh  33(1959) 
J  κέ.], 77 [ - Bull. ip. 75(1962)178 κέ.], 78-78 ter. [ -  Bull. ip. 75(1962)178, 
1206], 79-79 bis ( -  Bull. ip . 78(1965)132, ip. 257], 158-159, 164-165, 202, 220, 
1  [ -  Bull. ip. 67(1954)57, άρ. 181].
I 13. 1GB, I», 283 [ - B u l l .  <5p. 75(1962)180, άρ. 209. 76(1963)153, άρ. 158], 
λ , 286-288 ( -  Bull. ip. 67 (1954)57, άρ. 181], 290-292, 294.
I 14. 1QB, I», 281 [ -  Bull. ip . 61 (1948)179, dp. 155].
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Akiilar1, Evksinograd®, Vinica* καί Nadeida*), δύο στήν τ%’
Μαρκιανούπολης®, τρία στην περιοχή Χικόπολης τον Τστρου* xal tim 
στό ’Ασκληπιείο της Glava Panega7. |

Τέλος, πρέπει έδώ νά προσθέσουμε *ι όρισμένα πρόσωπα θρακικης SK 
θανως καταγωγής®, πού έχουν ένα έλληνικό ίνομα, ένώ το άλλο όνομά τοος 
(συνήθως τό πατρωνυμικέ») μας εΙ·/αι άγνωστο είτε γιατί δέν άναφέρεται σ φ  
έπιγραοή είτε γιατί έχει φθαρεί. Ώ ς  τώρα άπό τις έπιγρχφές είναι γνωοτέ 
τριάντα δύο τέτοια πρόσωπα. ’Από αύτά τά είκοσι τρία συναντοΰντκι στη Η 
Θράκη: δύο στην ’Αμφίπολη*, τρία στη·/ περιοχή Παυτχλίας*·, ένα στή»
περιοχή της Σαρδικής11, δύο στή Φιλιππούπολη1* καί πέντε στην περιοχή της*1, 
δύο στην Augusta Traiana** καί ένα στήν περιοχή της1*, τρία στήν περιοχή 
της Άδριανούπολης1·, τρία στήν περιοχή της Μεσημβρίας”  κι ένα στήν περί®» 
χή της Διονυσόπολης1·. Τά ύπόλοιπα έννιά πρόσωπα συναντοϋνται στή Β 
Θράκη: τρία στήν ’Οδησσό” , δύο στήν περιοχή της1· καί τέσσερα στήν περω 
χή της Νικόπολης τοΰ Ίστρου*1.

1. IGB, I*. 261 {*-BuU. i p .  60(1952)36. έρ. 90).
2. IGB. I*. 257.
3. IGB, I*. 269.
4. IGB, I*. 273.
5. IGB, II, 837 (Suvorovo), 857 (Moinioo).
6. IGB, II, 703 (Ditin). 706 (Paskalevec), 718 (Veliko TAmovo).
7. IGB, II, 516-517. 1
8. Κριτήρια γιά τή Ορακιχή καταγωγή τους άποτελοϋν ή έμμονή των προαώαΜ* 

οώτών «τΗς θραχικές λατρείες καί ή παράσταση τοϋ θράκα 'Ιππέα στίς έπιτύμβος <πή* :' 
λες τους.

9. Δ. Λαζαρίδη, Χεάπολκ-Χριστούπολις-Καβάλα, 116*117. J
10. IGB, IV, 2122 [ =  Bull. ip . 69(1956)38, έρ. 17) (Rasnik), 2166 (Καρίστ·<§ 

ρον), 2195 (Tavaliievo).
11. IGB, TV, 2029 (Slivnica).
12. IGB, ΙΠ„ 964, 972.
13. IGB, ΠΙ„ 1189. 1212, 1216 (Batkun), 1409 (Komataro), 1418 (Branipde).
14. IGB, HI,, 1593, 1599 bis.
15. IGB, III,, 1642 (Mogilovo).
16. IGB, ΙΠ,, 1797 (Malomirovo), 1820-1821 (Loxen).
17. IGB, I*, 353 (Sveti vlas), 358, 360 (Bata).
18. IGB, Is, 34 (Kranevo).
19. IGB, I*. 80,163, 279.
20. IGB, I*. 261 bis (Aktilar), 290 (Oalata).
21. IGB, Π, 715 (Gorna Orjahovica), 774-775 (Kalnovo), 778 (Oabrica).
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1’ Π ΙΝΑΚΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜ ΗΣ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΩΝ ΘΡΑΚΩΝ 
1 ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

1 Γεωγραφικές περιοχές * Αριθμός 
Θρακών

1 Θάσος
1 Περιοχή Ανάμεσα στόν κάτω ρου τοΟ Στρυμόνα

61

1 καί του Νέστου 45
1 Ά νω κοιλάδα του Στρυμόνα 21
1 Μέση κοιλάδα του Στρυμόνα 1
1 Άνω κοιλάδα του 'Έβρου
1 Μέση κοιλάδα του 'Έβρου καί κοιλάδες τών παραποτάμων

56

1 του Άρζου καί Τόνζου 43
1 Περιοχή νότια άπό τή Ροδόπη - Σαμοθράκη 
1 Περιοχή Ανατολικά του 'Έβρου καί του Τόνζου ώς τήν

13

1 παραλία 34
1 Βόρεια Θράκη (Κάτω Μοισία) 113

I Σύνολο 393

"Από τήν Ανάλυση των προηγούμενων στοιχείων καί μέ τή βοήθεια του 
ικα Α', διαπιστώνεται 6τι τα περισσότερα παραδείγματα άνθρωπωνυμι- 
έζελληνισμου προέρχονται άπό τή Ν Θράκη. 'Έ τσι, άπό τό σύνολο των 

[ί παραδειγμάτων τά 280 (δηλ. έ'να ποσοστό 71,2% ) συναντουνται στη Ν 
ίκη καί τά 113 (δηλ. τό 28,8% ) στη Β Θράκη (Κάτω Μοισία). Σχετικά 

ΐ|την τελευταία μάλιστα περιοχή παρατηρούμε ότι άπό τό σύνολο των 113 
ιαδειγμάτων τά έβδομήντα πέντε προέρχονται άπό την έλληνική άποικία 

|; "Οδησσού καί τό κοντινό χωριό G alata, όπου υπήρχε Ιερό του Θράκα 
:έα, καί μόνο τριάντα όκτώ (δηλ. τό 33,6% ) άπό την υπόλοιπη Κάτω 

>ισία. Τό μειωμένο ποσοστό παραδειγμάτων τής Κάτω Μοισίας όφείλεται 
πολλούς λόγους. Πρώτα πρώτα ή περιοχή αυτή, συγκριτικά μέ τή Ν Θρά- 

|, ήταν πιό Αραιοκατοικημένη καί είχε πολύ μικρότερη έκταση. "Έπειτα 
περιοχή αυτή υπήρχαν λίγες έ/Ληνικές Αποικίες, πού κι αυτές βρίσκον- 

[ν στά παράλια. Στην ένδοχώρα υπήρχαν μόνο παροικίες Ελλήνων ή έςελ- 
ασμένων μετανοιστών τής "Ανατολής, πού κι αυτές Ιδρύθηκαν άπό τήν αύ- 
:ρατορική έποχή καί σέ μερικά μόνο Αστικά κέντρα* στην ύπαιθρο δέν ί-  

>αν ποτέ πυκνές έγκαταστάσεις Ελλήνων. "Επιπλέον, ή βόρεια περιοχή τής 
(ετω Μοισίας Αποτελούσε στρατιωτική ζώνη, γεμάτη άπό στρατόπεδα καί 
►μαίους ή έκρωμα'ίσμένους λεγεωνάριους. Τέλος, Αλλοι λόγοι ήταν: ή άνά- 
ιξη τής Αστικής ζωής μέ κάποια καθυστέρηση (άπό την έποχή του Τραία-
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νοΰ) στήν Κάτω Μοισία καί ή άμεση γειτνιασή της μέ τούς βαρβάρους (Σκό- 
θες, Δάκες, Ίλλυριούς).

’Αλλά καί στή Ν Θράκη παρατηρούμε δτι ή κατανομή των παράδειγμά* 
των άνθρωπωνυμικου έξελληνισμού ανάμεσα στις διάφορες περιοχές είναι 5νι* 
ση. Έ τσ ι, στό σύνολο των 280 παραδειγμάτων μόνο ένα ποσοστό 1,7% συναν
τιέται στή μέση κοιλάδα του Στρυμόνα κι ένα ποσοστό 3,3 % στην περιοχή 
Ν της Ροδόπης καί στη Σαμοθράκη. *Η ύπαρξη όλιγάριθμων παραδειγμάτων 
στήν πρώτη περιοχή φαίνεται ότι όφείλεται στην άπουσία μεγάλων αστικών 
κέντρων μέ έλληνικδ π>.ηθυσμό. ’Αντίθετα ή έλλειψη πολλών παραδειγμάτων 
άπό τήν περιοχή Ν της Ροδόπης, οπού βρίσκονταν δυό από τις πιό άκμαίες 
άποικίες της Θράκης (τά *Αβδηρα και ή Μαρώνεια), είναι πολύ πιθανό δπ 
όφείλεται στήν πλήρη αφομοίωση των Θρακών της περιοχής. Προβληματικό 
όμως είναι το μικρό ποσοστό παραδειγμάτων άπό τή Σαμοθράκη. Πάντως, 
δέν μπορεί νά γίνει εύκολα πιστευτό ότι ήταν τόσο περιορισμένη ή έκταση 
του άνθρωπωνυμικού έξελληνισμού στό νησί αυτό, πού ήταν διεθνές θρησκευ
τικό κέντρο. Έ τσ ι, δυό πράγματα έπιτρέπεται νά υποθέσουμε: ή δηλαδή δπ 
οί Θράκες είχαν αφομοιωθεί έντελώς, χωρίς νά άφήσουν ίχνη τής θρακικης 
καταγωγής τους ή δτι δ κύριος δγκος τους είχε μεταναστεύσει στη σαμοΟρχ- 
κική Περχίχ. Τό πρόβλημα αυτό θά λυθεί μόνο μετά τή συστηματική 
άνασκαφή τής σχμοθρακικής υπαίθρου καί τής Περαίας.

*Η κατανομή τών υπόλοιπων 260 παραδειγμάτων άνθρωπωνυμικου έξελ- 
ληνισμου στή Ν Θράκη είναι σχεδόν όμοιόμορφη* Μόνο ή περιοχή τής άνω 
κοιλάδας τού "Εβρου καί ή Θάσος παρουσιάζουν ένα αίσθητά μεγαλύτερο πο
σοστό παραδειγμάτων συγκριτικά μέ τις άλλες περιοχές (βλ. πιό πάνω τόν 
πίνακα Λ '). *Η σχεδόν όμοιόμορφη όμως αυτή κατανομή γίνεται άνάμεσα 
σέ γεωγραφικές ένότητες, πού δέν έχουν ίση έκταση ούτε είχαν τήν ίδια αριθ
μητική δύναμη έλληνικού στοιχείου. Έ τσ ι, στήν περιοχή τού κάτω ρου του 
Στρυμόνα καί τού Νέστου, άπό οπού έχουμε τό ίδιο ποσοστό παραδειγμάτων 
μέ τή Θάσο, υπήρχαν δέκα περίπου έλληνικές άποικίες καί θασιακά έμπόριχ 
Επομένως, άν ήθελε νά προχωρήσει κανείς περισσότερο στην άνάλυση τής 
άφομοιωτικής δύναμης τών έλληνικών αποικιών, θά έπρεπε νά υπολογίσει γιά 
τή Θάσο μια δύναμη πολλαπλάσια άπό τις άποικίες τής περιοχής του κάτω 
ρου τού Στρυμόνα καί τού Νέστου. Τήν ίδια περίπου άφομοιωτική δύναμη μέ 
τή Θάσο παρουσιάζει καί ή Φιλιππούπολη στήν άνω κοιλάδα τού Έβρου. 
Μετά τη Θάσο καί τή Φιλιππούπολη, ακολουθεί σέ άφομοιωτική ισχύ ή περιο
χή του κάτω ρού τού Στρυμόνα καί τού Νέστου μέ κυριότερα άστικά κέντρα 
τήν Άμφίπολη, τή Σίριν καί τούς Φιλίππους* καί, μετά άπό αυτή, ή περιο
χή τών κοιλάδων του μέσου ρου τού Έβρου καί τών παραποτάμων του "Αρ- 
ζου καί Τόνζου μέ κυριότερα άστικά κέντρα τή μακεδονική άποικία τής Βε- 
ρόης (Augusta Traiana) και τήν Άδριανούπολη. Γενικά, άν έζαιρέσουμε τή

A
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ΘΑ, παρατηρούμε ότι τά παραδείγματα άνθρωπωνυμικοΰ έξελληνισμου εΐ- 
ναΐτολύ περισσότερα στίς μακεδονικές άποικίες της ένδοχώρας άπό δ,τι στις 
c /J/ικές αποικίες των παραλίων. Εξαίρεση άποτελοΰν μόνο οΐ Φίλιπποι, 
μιβέπό τις μεγαλύτερες μακεδονικές άποικίες, πού τύ 42 π.Χ. έγιναν ρωμαϊ- 
χ-Αποικία καί άποτέλεσαν σοβαρή έστία έκρωμαϊσμου της περιοχής. 'Έτσι, 
δestiva*. τυχαίο το γεγονός οτι στην άποικία αυτή καί τήν έπικράτειά της 
ΓΓ^ντουνται δεκαεπτά μόνο παραδείγματα, δηλαδή τό 4,3 % στο σύνολο των 

:δειγμάτων όλόκληρης της Θράκης* ένώ στή μακεδονική άποικία τής Φι- 
λιΙούπολης καί τήν άγροτική περιοχή της συναντουνται πενήντα έξι παρα- 
όΑαατα (δηλ. τό 14,2%  στό σύνολο των παραδειγμάτων). Κι αύτό, μολο- 
vrj οί Φίλιπποι βρίσκονταν σέ περιοχή, όπου τό έδαφος για τόν έξελληνισμό 
tJ  Θρακών τό είχαν προετοιμάσει πολύ πρωιμότερα οΐ Θάσιοι. *Από τήν 
άΐ) μεριά δμως άξιοσημείωτο είναι τό γεγονός οτι, άν έξαιρέσουμε τούς 
ΦΙππους, πού είχαν γίνει ρωμαϊκή άποικία, στην υπόλοιπη περιοχή του κά- 
τΐοοΰ τού Στρυμόνα καί του Νέστου 6 άριθμός των παραδειγμάτων δέν είναι 
α ίητά  μειωμένος, όπως θά περίμενε κανείς. Έ τσ ι, φαίνεται οτι ή ρωμαϊκή 

Ι'ραση περιορίστηκε μόνο στην άποικία των Φιλίππων καί στην άμεσα γει- 
τ{κή περιοχή της (πεδιάδα των Φιλίππων)' ένώ σέ μακρινότερα σημεία 

έπικράτειάς της (Γάζωρο, Νέα Ζίχνη κ λπ .) ή ρωμαϊκή έπίδραση δέν εί- 
ν§ αΙσθητη καί φαίνεται δτι δέ στάθηκε έμπόδιο στον άνθρωπωνυμικό έξελ- 
/Λσμό τών Θρακών.

ί  Π ΙΝ ΑΚ ΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜ ΑΤΩ Ν ΑΝΘΡΩΠΩΝΥΜΙΚΟΥ 
1 ΕΞΕΛΛΙΙΝΙΣΜ 0 Υ  ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΥΣ ΑΣΤΟ ΥΣ Κ Α Ι ΤΟ ΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

* Αριθμός Θρακών
1 Γεωγραφικές περιοχές 9 Αστικά 9 Αγροτικές

κέντρα περιοχές

1 Θάσος 61 —
1 Περιοχή άνάμεσα στόν κάτω ρου του Στρυμόνα καί *
1 τού Νέστου 28 17
Ι "Ανω κοιλάδα Στρυμόνα 6 * 15
1 Μέση κοιλάδα Στρυμόνα 5 2
1 "Ανω κοιλάδα 'Έβρου
1 Μέση κοιλάδα 'Έβρου καί κοιλάδες των παραποτάμων

11 45

Ι "Αρζου καί Τόνζου 7 36
1 Περιοχή νότια άπό τή Ροδόπη - Σαμοθράκη 
I Περιοχή άνατολικά τού Έβρου καί τού Τόνζου ώς

4 9

I τήν παραλία 21 13
I Βόρεια Θράκη (Κάτω Μοισία) 70 43

Ι Σύνολο 213 180
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ΜΙ βάση τά στοιχεία του πίνακα Β ', διαπιστώνεται δ τι & Ανθρωπωνυαι- 
κός έξελληνισμός είχε έπεκταθεΐ σημαντικά Ακόμη καί στη θρακική Οττχι- ’ 
θρο. "Ετσι, άπό τό σύνολο των 393 παραδειγμάτων, πού είναι γνωστά σέ 4*ί 
λόκληρη τη Θράκη, τά 213 (το 54,1 % ) συναντοΰντχι στά αστικά κέντρα καί 
τά υπόλοιπα 180 (τό 4 5 ,9  ° 0 ) σέ οικισμούς τής υπαίθρου. ’Ακόμη, παρατη-·: 
ροΰμε ο π  το ποσοστό των Θρακών, πού είχαν ύποστεϊ άνθρωπωνυμικό Ιςί/,-ί: 
ληνισμό, έποίκιλλε άπό τή μια περιοχή στην άλλη. Έ τ σ ι, μεγαλύτερη έκτα-’ 
ση φαίνεται δ η  είχε πάρει ό έξελληνισμός στήν ύπαιθρο της άνω καί μέσης 
κοιλάδας τού 'Εβρου καί των παραποτάμων του. Ε π ίσ η ς, σημαντικά είχε 
έπεκταθεί ό άνθρωπωνυμικός έξελληνισμός κι άνάμεσα στους Θράκες αγρό
τες της περιοχής Ανάμεσα στον κάτω ροΰ τοΰ Στρυμόνα καί τοΰ Νέστου, κα-; 
θώς καί τής άνω κοιλάδας τοΰ Στρυμόνα. ’Αντίθετα, σχετικά μειωμέ'/ο εί- ; 
ναι τό ποσοστό των παραδειγμάτων στήν περιοχή ανατολικά τοΰ "Εβρου καί 
τοΰ Τόνζου, καθώς καί στή Β Θράκη (Κ άτω Μ οισία). Ή  δυσαναλσγία χύτη, ; 
πού παρατηρεεται στά παραδείγματα άνθρωπωνυμικοΰ έξ ελληνισμού άνάμεσα 
στή κεντρική-νοτιοδυτική καί τή βόρεια-νοπανατολική Θράκη, πιθανώς ν» ; 
όφείλεται στό διαφορετικό καθεστώς σχέσεων πού έπιχρατοΰσε άνάμεσα στους ■ 
κατοίκους τών αστικών κέντρων καί τής υπαίθρου. ’Α πό τδν πίνακα Β' φαί- > 
νεται ότι ό άνθρωπωνυμικός έξελληνισμός είχε πάρει μεγαλύτερη έκταση στις ] 
Αγροτικές περιοχές τών μακεδονικών κι δχι τών έλληνικών παραλιακών ά- ■ 
ποικιών. Κι αύτό έξαιτίας τοΰ διαφορετικού οικονομικού χαρακτήρα τους* οί 
μακεδονικές αποικίες είχαν κυρίως γεωργικό χαρακτήρα, ένώ οΐ έλληνικές 
παραλιακές Αποικίες είχαν μάλλον έμπορικό παρά γεω ργικό χαρακτήρα. Γι’ 
αύτό καί οι πρώτες ήλεγχαν πολύ πιό έκτεταμένες Αγροτικές περιοχές. Αυτός 
Ακριβώς ό οικονομικός χαρακτήρας τους 'προσδιόρισε καί τό βαθμό μονιμό
τητας, συχνότητας καί σταθερότητας τών διαφόρων σχέσεων άνάμεσα στους 
άποίκους καί τούς ντόπιους κατοίκους της υπαίθρου. Έ τ σ ι, οΐ σχέσεις τους 
στις Αγροτικές περιοχές τών μακεδονικών Αποικιών ήταν πιό μόνιμες, συχνές 
καί σταθερές, γιατί οί Αποικίες αύτές βασίζονταν στήν Αγροτική οικονομία, 
πού έπέβαλε Ανάλογη Αγροτική πολιτική, ευνοϊκή για  τούς Θράκες. Στήν 
περίπτωση αύτή ή Απόκτηση ή ό πολλαπλασιασμός κλήρων γης Αποτελούσε 
όπωσδήποτε ένα σοβαρό κίνητρο γιά  τή σύναψη μικτών γάμω ν, πού όδηγοϋ- 
σαν βαθμιαία στόν άνθρωπωνυμικό έξελληνισμό. Α ντίθετα , οΐ έμπορικές σχέ
σεις τών άποίκων τών έλληνικών παραλιακών άποικιών μέ τούς ντόπιους ή
ταν λιγότερο σταθερές καί συχνές καί δημιουργούσαν λιγότερες προϋποθέσεις 
γιά  τή σύναψη μικτών γάμων. ’Επιπλέον, οΐ έλληνικές παραλιακές Αποικίες, 
πού ήταν έμπορικά κι Αργότερα βιοτεχνικά κέντρα, ευνόησαν τήν Αστυφιλία 
καί Απορρόφησαν Αξιόλογο μέρος άπό τόν ντόπιο Αγροτικό πληθυσμό.

Θά πρέπει έπίσης να υπογραμμιστεί ή επέκταση τοΰ Ανθρωπωνυμικοΰ 
έξελληνισμοΰ Ακόμη καί στις όρεινές ή ήμιορεινές περιοχές της Θράκης, όπως
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σψς νότιους πρόποδες του Αίμου καί στους βόρειους πρόποδες της Ροδόπης, 
π | βρίσκονταν μέσα στη σφαίρα επιρροής κυρίως της Φιλιππούπολης καί 
r i  Augusta Traiana. Στο συμπέρασμα αύτό οδηγούμαστε άπό τή θρακική 
π|το.>πογραφία, πού μας προσφέρει παραδείγματα Θρακών, κυρίως στρατιω
τών, μ* ένα ελληνικό κι ένα ή δυό λατινικά ονόματα, πού άναφέρονται σέ 
λίνικές επιγραφές του δυτικού ρωμαϊκού κράτους1. Οί Θράκες αύτοί, ό- 
π | συχνά εξάλλου τό δηλώνουν καί στις έπιγραφές τους, προέρχονταν κυ- 
ρ|; άπό διάφορες κώμες τής Φιλιππούπολης καί τής Augusta Traiana, πού 
οΙέσεις τους θά πρέπει νά άναζητςθούν στούς πρόποδες τού Αίμου καί τής 
Ιτόπης, έφόσον οί κάτοικοι των όρεινών περιοχών ήταν εκείνοι πού κατά 
>Ιόνα άκολουθούσαν το στρατιωτικό έπάγγελμα. Οί Θράκες αύτοί μέ έλλη- 
ν|ΐ όνόματα προέρχονταν πιθανώς άπό μικτούς γάμους ή είχαν ύποστεί άν- 
θίπωνυμικό έξελληνισμό πριν άκόμη καταταγοΰν στό ρωμαϊκό στρατό. Έ -  
τΐιένως ή όμάδα αυτή τών Θρακών τής «διασποράς» άποτελεϊ, κατά τη γνώ- 
J  μου, άντιπροσωπευτικό παράδειγμα τής επέκτασης τού άνθρωπωνυμικοΰ 
Ελληνισμού άκόμη καί στις όρεινές περιοχές τής Θράκης. Την άποψη αύτή 
φ χύει άκόμη περισσότερο τό γεγονός ότι άπό τούς Θράκες στρατιωτικούς 
τ  ρωμαϊκής Δύσης έλληνικό όνομα έχουν όσοι κατάγονταν άπό περιοχές, 
Αυ υπήρχαν έστίες έξελληνισμοΰ. ’Αντίθετα, όσοι κατάγονταν άπό ορεινές 
Αίες, πού βρίσκονταν κάτω άπό τήν έπίδραση τών ρωμαϊκών άποικιών, έ- 
Αν λατινικά όνόματα. Τό άξιόλογο μάλιστα ποσοστό τών Θρακών αύτών 
Αατιωτικών, πού προέρχονταν άπό όρεινές περιοχές, νομίζω ότι προϋποθέ- 
1 τήν ύπαρξη έκεϊ οίκογενειών, πού άκολουθούσαν, κατά παράδοση, τό στρα- 
Ατικό έπάγγελμα. Έ τσ ι, μακρινοί πρόγονοί τους θά είχαν ύπηρετήσει στό 
Ικεδονικό στρατό ή σέ άλλους στρατούς τών έλληνιστικών κρατών, όπου εΐ- 
Ιν έξελληνιστεί ή τουλάχιστον ήμιεξελληνιστεί είτε μέ τό γάμο τους μέ Έ λ- 
Ινίδες είτε μέ τή χρήση έλληνικών όνομάτων στην όνοματοδοσία τών παι- 
b v  τους.
I ’Αξιοσημείωτο είναι τό γεγονός ότι οί περισσότεροι ά^ό τούς άγροτικούς 
κισμούς, άπό όπου έχουμε παραδείγματα άνθρωπωνυμικοΰ έξελληνισμοΰ, 
Ιίσκονταν πολύ κοντά ή πάνω σέ όδικές άρτηρίες. Αύτό δείχνει τό σημαντικό 
Ιλο πού έπαιξε, Ιδιαίτερα στον έξελληνισμό τής υπαίθρου, τό οδικό δίκτυο. 
Ι» δρόμοι φαίνεται ότι είχαν άφομοιοντική δύναμη παρόμοια μέ έκείνη τών 
Ιττικών κέντρων, ή όποια μάλιστα γινόταν τόσο μεγαλύτερη όσο πιό πολυσύ-

I 1. Πρβ. π χ . CIL, VI, 2767, 3142, 32543», 3256310, 32624, 32626, 32640·. XIII, 
p07 [ =  ILS, 2032, 2094 *  G. Mateescu, I Traci, 254, 256, 258, 260-261, 268-269 =  
hseerini, Le coorti, 176-178 = /i. Fol, Les Thraces, II, 207, 216, 227, 232, 247, 
Γ>1, 571, 747, 1053].



χναστοι ήταν αύτο{. "Έτσι έξηγεϊται ή μεγάλη έκταση του άνθρωπωνυμυαί 
έξελληνισμού στην ύπαιθρο -της Φιλ.ιππούπολης, -της Augusta Traiana rd 
-της Ά δριχνούπολης, πού τη διέσχιζε 4 σπουδαίος πολ.υσύχναστος δρόμο; Σ φ  
δικής-Φ ιλιππούπολης-Βυζαντίου. ’Αλλά. έκτός άπό τούς Αγροτικούς οί*  
σμούς, κχί τά Αστικά κέντρα, πού βρίσκονταν πάνω  σέ πολ,υσύχναστους δρ  ̂
μους, παρουσιάζουν πολύ πιό αυξημένο ποσοστό παραδειγμάτων άνθρωποι** 
μικού έξελληνισμού, συγκριτικά μέ τά Αστικά κέντρα πού βρίσκονταν σέ δρό
μους μέ μικρότερη κίνηση.

Ε κ τός Από τη γεωγραφική έκταση του άνθρωποινυμικοΰ έξελληνισμοή 
πολύ βασικό έπίσης είναι τό θέμα της χρονικής κλιμάκωσής του. Δυστυχώς 
δμως σέ πολύ λίγες έπιγραφές Αναγράφεται ή χρονολογία. Έ τσ ι, γιά  τή χρο
νολόγησή τους είμαστε Αναγκασμένοι νά στηριχτούμε τις περισσότερες oopi{ 
σέ έξωτερικά μόνο στοιχεία, όπως είναι ό τύπος των γραμμάτων καί dm 
Ανάγλυφων παραστάσεων, καθώς καί ή μνεία ρωμαϊκών όνομάτων. Μέ -ή 
μέθοδο όμως αυτή δέν είναι δυνατό νά χρονολογηθούν μέ Ακρίβεια οί έπιγρω* 
φές. Γι’ αύτό δέν μπορούμε νά σχηματίσουμε παρά μόνο μιά γενική είκώ* 
της χρονικής κλιμάκωσης τού Ανθρωπωνυμικού έξελληνισμού.

Ά π ό  τή σχετική λοιπόν χρονολογική έρευνα διαπιστώνεται ότι Από ύ  
393 συνολικά παραδείγματα Ανθρωπωνυμικού έξελληνισμού τό ένα χρονολ*- 
γείται στην Αρχαϊκή1, τά  δεκατρία στήν κλασική* καί τά  είκοσι όχτώ σ φ  
έλληνιστική έποχή*. Τ ά ύπόλοιπα 351 παραδείγματα (δηλ. τό 8 9 % ) είνβ 
ρωμαϊκής έποχής. ’Α πό αύτά έλάχιστα μόνο είναι τού 1ου μ .Χ . αίώνα, i f ·  
κετά τού 2ου αίώνα καί τά περισσότερα (6 0 -7 0 % ) τού 3ου αίώνα. Τό γεγο
νός αύτό, οσο κι άν όφείλετχι γενικά στη βαθμιαία έπέκταση τής χρήσης τό» 
έπιγραφών, δείχνει όμως καί τή μεγάλη πρόοδο πού είχε γίνει στόν έξελλησ* 
σμό πρός τό τέ).ος τής ρωμαϊκής Αρχαιότητας. ’Α ξίζει μάλιστα νά σημειω
θεί ότι τά παραδείγματα ρωμαϊκής έποχής προέρχονται Από όλα τά σημείε 
τής Θράκης. ’Αντίθετα σχεδόν όλα τά παραδείγματα προρωμαΐκής έποχής 
συναντοΰνται σέ δυό μόνο πόλεις, τή Θάσο και τήν ’Οδησσό. Καί πιό συγκεκρι
μένα τά περισσότερα παραδείγματα κλασικής έποχής προέρχονται Από τή Θά
σο, ένώ τής έλληνιστικής έποχής άπό τήν ’Οδησσό.

Τέλος, ιδιαίτερο ένδιαφέρον παρουσιάζει τό πρόβλημα της κοινωνικής έ
κτασης καί τής διαδικασίας τού Ανθρωπωνυμικού έξελληνισμού. Ά π ό  όρισμέ*
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1. Thasot I, 311.
2. IGB, I*. 426, 438,440. Jf-.Υώραι, ip. 19 [ -  RPh  13(1939)147-150). T h u d

I, 312. Cat. I, 5, 36. P. Bernard - F. Salviat, Inscriptions de Thasos, BCH  86 (19621: 
605-606, ip. 21. J

3. IGB, I*. 12, 77-78 ter., 83, 151, 164, 168, 257, 261, 269, 281-283. 288, 29θ|
292, 294, 334 novies. Π, 800. IG B, I, 847. Κ-ΙΣ, ip . 572, 655. |
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I διαφωτιστικά στοιχεία, πού προσφέρουν οΐ έπιγραφές για τή διερεύνηση 
Ιυ προβλήματος, διαπιστώνεται ότι άπό τούς 393 συνολικά Θράκες, πού εΐ- 
Ιι γνωστοί για τόν άνθρωπωνυμικό έξελληνισμό τους, μόνο ot πενήντα (δηλ. 
Ια ποσοστό 12,7 % ) άνήκουν στην άριστοκρατία: έννιά Θεωροίι, τέσσερις 
νρατηγοί*, μιά γυναίκα στρατηγού3, ένας έγγονός στρατηγού4, τέσσερις 
ρνλευτές4, άπό τούς όποιους ό ένας ήταν καί γερουσιαστής9, δύο άρχοντες 
•τολιτικοί)7, ένας πρώτος άρχων·, τέσσερις άγορανόμοΡ, ένας άγωνοθέτης10, 
Ιας Ιατρός11, ένας σύνδικος1*, ένας «ρυλαοχος14, ένας άγοραΐος ( =  έμπο- 
|>ς)14, όκτώ Ιερείς19, ένας ίεοαχωχός1·, έννιά Ιφηβοι17 κι ένας ευεργέτης 
ρκχικου θιάσου1·. 'Όλοι σχεδόν αύτοί οί έξελληνισμένοι Θράκες τής άρι- 
Ιτοκρατικής τάξης προέρχονται άπό τή Θάσο, τήν Όδησσό καί τή Σΐριν. 
Κπό χρονολογική πάλι άποψη, οί περισσότεροι άπό αύτούς συναντουνται σέ 
ριγραφές ρωμαϊκής έποχής, άρκετοί σέ έπιγραφές τής κλασικής έποχής καί 
Ιολύ λίγοι σέ έπιγραφές έλληνιστικής έποχής. Τέλος, άξιοσημείωτο είναι τό 
Ιεγονός 6τι οί περισσότεροι άπό αύτούς άνήκουν στήν τοπική άριστοκρατία 
Ιών άστικών κέντρων καί πολύ λίγοι στήν άριστοκρατία τής ύπαίθρου.
I 'Από τούς ύπόλοιπους 343 Θράκες (δηλ. τό 87 ,3% ), πού είχαν ύποστεϊ 
ρθρωπωνυμικό έξελληνισμό, γιά έλάχιστους μόνο δηλώνεται στις έπιγραφι- 
ρ ς  πηγές τό έπάγγελμα (κυρίως στρατιωτικοί) ή κάποια άλλη ιδιότητά τους 
[π.χ. άπελεύθεροι), πού νά προδίνει τήν κοινωνική τους θέση. *Η σιγή ώστόσο

I 1. Thasoe I, 311-312. Cat. I, 5, 36.
I 2. IGB, I2, 12, 324, 402. J .  ΛαζαρΙδη, Κατάλογος στρατηγών Θράκης, A2? 1953/ 
B4, 237-238.

3. /G £, IV, 2338.
4. IGB, IV, 2147.
5. IGB, II, 683. IV, 1133, 1807, 2010.
6. IGB, IV, 2010.
7. CL Vatin, Une inscription in^dite de Macddoine, BCH  86(1962)57-63.
8. IGB, III,, 881.

I 9. V . Beievliev - G. Mihailov, Starini iz Belomorieto, BP  1 (1942)318 κέ., άρ. 19.
10. Λ. Dumont, Inscriptions et monuments figurds do la Thrace, Paris 1876, 

άρ. 62β.
11. IGB, III„  1776.
12. IGB, IV, 2122.
13. IGB, II, 517.
14. IGB, III„  1416.
15. IGB, I2, 6, 46, 47 bis, 77.
16. IG, XII 8, 190.
17. Μ-Χώραι, άρ. 9 [ *  RPh  13(1939)147-150]. IG, I2, 47-47 bis, 50, 51-51 bis.
18. IGB, I2, 202.
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τών έπιγραφικών πηγώ ν σχετικά μέ τδ θέμα αύτδ έπιτρέπει νά συμπερ 
με ότι όλο τό ποσοστό 8 7 ,3  % άποτιλεΐται άπύ Θράκες των μεσαίων καί 
ρίως των κατώτερων τάξεων της αστικής καί άγροτικής κοινωνίας. Γιατί έλ** 
λιώς 6 συρμός της ένοχης καί ή διάθεση γιά  έπίδειξη θά υπαγόρευαν όπωσδή-Γ 
ποτέ σε αύτούς ή στούς συγγενείς τους τη·# άνάγκη νά διαιωνίσουν στήν ksr% 
γραφή τυχόν άξίωμά τους ή τδ έπάγγελμά τους, άν αυτό ήταν άξιόλογο.

Ά π δ  τή στατιστική £pcwα σχετικά μέ τήν κοινωνική θέση των θρακώ», 
πού είχαν ύποστεΐ άνθρωπωνυμικό έξελληνισμό, προκύπτει άκόμη ότι οΐ περισ
σότεροι άπό αυτούς πού άνήκαν στη·/ άριστοκρχτία προτιμούσαν τά έλληνι- 
κχ παρά τχ  λατινικά δνόματα. Έ τσ ι, αν ληφθεΐ ύπος/η τδ γεγονός ότι οΐ 
μικτοί γόμοι αποτελούσαν τον κυριότερο καθοριστικό παράγοντα γιά τόν άν
θρωπωνυμικό έξελληνισμό, τότε Οδηγούμαστε στό συμπέρασμα ότι ή θρζκιχή 
άριστοκρχτία, κατά τή ρωμαϊκή έποχή, στήν δποίχ ανήκουν τχ  περισσότερα 
παραδείγματα, προτιμούσε τούς μικτούς γόμους μέ τούς Έ λληνες, μέ τούς 
όποιους βρίσκονταν άπδ αιώνες σέ σχέσεις, παρά μέ το>ύς Ρωμαίους, πού ή
ταν έξαλλου καί πιδ δλιγάριθμοι. Ε π ίσ η ς, σχετικά μέ την δνοματοδοσίχ της» 
θρακικής άριστοκρζτίας, παρατηρούμε ότι γενικά προτιμούσε τά κοινά (θρα- 
κιχά καί έλληνικά) δνόματα. Καί πιό συγκεκριμένα, στήν κλασική καί ιδιαί
τερα στή ρωμαϊκή (αύτοκρατορική) έποχή προτιμούσε τή χρήση ένός θρακι- 
κοΰ κι ενός ελληνικού κοινού δνόμχτος, ένώ στήν έλληνιστιχή έποχή τή χρήση 
δύο έλληνικών όνομάτων. ’Αντίθετα, στούς ανθρώπους τού λαού φαίνεται ότι 
ήταν ιδιαίτερα άγαπητά τά έλληνιχά Ιστορικά καί κυρίως τά θεοφόρα δνόματα.

Τδ αυξημένο ποσοστό των άριστοκρατών μ* ένα θρακικό κι ένα έλληνι- 
κδ κοινό όνομα, κατά τή ρωμαϊκή έποχή, δέν μπορεί εύκολα νά έξηγηθεί. 
Τδ πρόβλημα αύτδ άπασχόλησε άπδ καιρό τήν έρευνα γιά  μια πόλη τής Θρά
κης μέ μακραίωνη Ιστορία στούς μικτούς γόμους. Πρόκειται για  τή Θάσο, 
όπου, ύστερα άπδ τήν παρουσία των θρακικών όνομάτων στούς καταλόγους 
άρχόντων τού 5ου-4ου π .Χ . αιώνα καί τήν δλότελη απουσία το ·ς στήν ελλη
νιστική έποχή, έμφανίζοντχι αυτά πάλι, σέ αυξημένο μάλιστα ποσοστό, στις 
έπιγραφές των αύτοκρατορικών χρόνων. Παλιότχροι έρχυνητές, σέ έποχή πού 
δέν ήτα·/ άκόμη τόσο γνωστή ή πολιτική, οικονομική καί κοινωνική Ιστορία 
τής Θάσου, είχαν υποστηρίξει: 1) ότι ή χρήση θρακικών όνομάτων άπδ τή 
θασιακή άριστοκρχτία της πρώιμης έποχής πιθανώς νά όφειλόταν σέ οικογε
νειακή παράδοση, πού διαιώνιζε τήν άνάμνηση τών μικτών γόμων ανάμεσα 
στούς Παρίους άποίκους τής πρώτης γενιάς καί τις γυναίκες της ντόπιας άρι- 
στοκρατίας1* 2 )  ότι ή έμφάνιση πάλι τών θρακικών όνομάτων, στήν αυτο

ί .  Βλ. Η . Seyrig, Quatre culles de Thasos, BCH  51(19X7)119.
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^ρική έποχή, θά ττρέπει νά άποδοθεί σέ άρχαϊστική τάση1. Τελευταία 
οί Ch. Dunant - J. Pouilloux, έχοντας σ-ί) διάθεσή τους ένα πλούσιο 
ολύ διαφωτιστικό για τή θασιακή ιστορία έπιγραφικό υλικό, άπό 

ιά μεριά ένίσχυσαν την άποψη τού Η. Seyrig για την παρουσία των 
ΟρΙικών όνομάτων κατά τήν πρώιμη έποχή. Ά πό την άλλη μεριά όμως άπέρ- 
ρι|ν την άναπόδεικτη θεωρία των Ρ. Perdrizet καί Η. Seyrig σχετικά μέ 
τνκμφάνιση καί αύξηση των θρακικών όνομάτων στήν αύτοκρατορική εποχή. 
Σάρωνα μέ τούς Ch. Dunant - J. Pouilloux, δεν μπορεί νά γίνει πιστευτό 

ιά τέτοια άρχαϊστική τάση στάθηκε ικανή νά άσκήσει τόσο έντονη έπι- 
ο^ρη σέ ολη την περίοδο της αύτοκρατορικής εποχής2. Γ ι' αύτό, κατά τή 

μη τους, τά αίτια τής εύνοιας πρός τά θρακικά ονόματα θά πρέπει νά άνα- 
θούν στις ιδιαίτερες πολιτικές, οικονομικές καί κοινωνικές συνθήκες τής 

:ί(ής* συγκεκριμένα στή συνεχιζόμενη κατοχή των ήπειρωτικών κτήσεων 
ά | τή Θάσο, τουλάχιστον ώς τό 2ο μ.Χ. αιώνα, καί κυρίως στήν ιδιαίτερη 
έ*ση των έμπορικών της σχέσεων μέ τούς Θράκες3. Τά δυό αυτά Ιστορικά 
φΐόμενα οδηγούν στό συμπέρασμα ότι πρόκειται γιά «άναγέννηση» όχι των 
Οίκικών όνομάτων άλλά των μικτών γάμων, πού είχαν έπεκταθεί σέ όλα τά 
/ψωνικά στρα>ματα.

Τό ίδιο καί στήν υπόλοιπη Θράκη τό αυξημένο ποσοστό άπό μικτά ζευ- 
ια όνομάτων, κατά τήν αύτοκρατορική έποχή, θά πρέπει νά άποδοθεί σέ 

rf> όμοια άριθμητική αύξηση καί κοινωνική έπέκταση των μικτών γάμων .κι 
σέ έμμονή τής θρακικής άριστοκρατίας στά θρακικά ονόματα. Γιατί στις 
ραφές τά μικτά ζευγάρια όνομάτων συναντούνται τόσο άνάμεσα σέ άν- 

άπους τής άριστοκρατίας όσο κι άνάμεσα σέ άνθρώπους τών κατώτερων 
;εων. Τά αίτια τής διαιούνισης τών θρακικών όνομάτων θά πρέπει, κατά τή 
ί>μη μου, νά άναζητηθούν στό σύστημα όνοματοδοσίας τών άπογόνων άπό 
τούς γάμους. Σχετικά μέ τό θέμα αύτό, οί έπιγραφές προσφέρουν άρκετά 
φωτιστικά στοιχεία. 'Έτσι, μας είναι γνωστές οί παρακάτω κατηγορίες 
ματοδοσίας:
9 Από γάμους 'Ελλήνων μέ Θράκισσες:
α) Τρία παιδιά (δυό γιοι καί μιά κόρη) μέ έλληνικά θεοφόρα όνόματα4.

1. Βλ. Ρ. Perdrizet, iStudes amphipolitaines, BCH  46(1922)51. H. Seyrig, 6.π.,

2. Thasoe II, 143.
3. ”0.7t.
4. IGB, IV, 2325.
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β ) Κόρη μ* Ινα έλληνικό όνομα (τό όνομα τοΰ πατέρα τη ς) χ ι Ινα θρχκι- 
κό (πιθανώς τό όνομα της μητέρας τη ς)1, 

γ )  Γιος μέ δυό έλληνικά όνόματα.

2) Άπό γάμο "E/J.rpm μέ ίξελ).ηνισμένη θράκιοσα:
Γιός μέ θρακικό όνομα (τό όνομα τοΰ t^ o d b sm i too άπό μητέρα).

3) Άπό γάμους Έλληνίόωτ μέ Θράκες: 
κ ) Κόρη μέ έλληνικό θεοφόρο όνομα, ένώ τά  όνόματα τω ν άλλων παιδιών

τους δέν είναι γνωστά*.
β ) Ά π ό  τούς τρεις γιούς τους ό ένας έχει έλληνικό θεορόρο όνομα καί 

οΐ άλλοι δυό θρακικά, πού δέν έχουν σχέση μέ τα όνόματα τοΰ πατέρα τους*.
γ )  Ά π ό  τά τέσσερα -παιδιά: οί δυό γιο ι έχουν θρχχιχά όνόματα (ό ένας 

τοΰ ττατέρα του καί ό άλλος τοΰ πα π πού του άπό πατέρα), ό τρίτος γιός έχπ  
έλληνικό όνομα (τό όνομα τοΰ παπ .ιοΰ του άπό μητέρα) καί ή κόρη τους 
έπίσης έλληνικό όνομα (τό όνομα της γιαγιάς της άπό μητέρα)*.

δ ) Γιός μέ θρακικό όνομα (τό όνομα τοΰ παππού του άπό πατέρα)*, 
ε ) Κόρη μ* ένα έλληνικό όνομα (ίσω ς της γιαγιάς της άπό μητέρα)*.

4) Ά π ό  γόμους Θρακών μέ έςεΧληπσμένες θράχισσες:
α ) Γιός μέ δυό θρακιχά όνόματα (τό ζευγάρι όνομάτων τοΰ πατέρα του 

άντίστροφα, σύμφωνα μέ τό έλληνικό γενεαλογικό σύστημα)*.
β ) Κόμη μέ θρακικό όνομα (ίσω ς τής γιαγιάς της άπό μητέρα ή πατέρα)*.

5) Ά πό γάμους έξελληησ/ιένατν Θρακών μέ θράχισσες: 
α ) Κόρη μέ θρακικό όνομα (όχι τής μητέρας της)*, 
β ) Γιός μέ δυό έλληνικά όνόματα (τό ζευγάρι έλληνιχών όνομάτων τοΰ 

πατέρα του αντίστροφα). Ό  έγγονός τους (πιθανώς άπό κάποια κόρη τους) 
έχει ένα έλληνικό όνομα (τό όνομα τοΰ παππού του άπό μητέρα) κι ένα θρα
κικό (πιθανώς τοΰ πατέρα του)1·, 

γ )  Γιός μ ’ ένα λατινικό όνομα11. 1 * 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. A. Dumont, ( χ ,  ip. 69.
5. IGB, III,, 1794.
3. .4. Dumont, 5.S., ip. 89*.
4. IGB, I*. σσ. 366-368.
5. .4. Dumont, δ.«., ip. 62*.
6. Τ-ΤΕΑ I, 56-61. ip. I [ -  Bull. ip .  1963, 171-173. ip . 193J.
7. RA  2(1911)442.
8. IGB, IV , 2338 ( *  Bull. ip . 74(1961)185, ip . 401).
9. IGB, IV. 2311.

10. Κ-ΙΣ, ip . 492.
11. IGB, Π , 744.



283

\) ’Από γάμονς ήμιεκ)χχχινιομένων Θοσκών με ήμιεκ)ΛΧΐνισμένες Θοάκια- 
Γ, τιον ήταν άτιόγονοι άπό μικτούς γάμονς Έ/ληνοχρ και Θοσκών:
χ) Γιός μέ ελληνικό ίνομχ (το ίνομχ του πατέρα του)1 2 3, 
β) Ά π ο  τούς τρεις γιους ό ένας έχει ελληνικό ιστορικό όνομα καί οΐ άλ- 
δυο θρχκικά (ό ένας το όνομα τού παππού του άπύ πατέρα)*, 

γ )  Κόρη μ* ένα ελληνικό όνομα (τό όνομα της μητέρχς της) κι ένα θρζ- 
:ιν.4 (τό όνομα τού πατέρα της)*.

Ά π ο  τίς πχρχπάνο/ πέντε κατηγορίες όνομζτοδοσίχς άπογονων άπύ μι- 
ιστούς γόμους γίνεται άντιληπτο πόσο δύσκολο ήταν νά ές αφανιστεί ένα θρχ- 

ικο όνομα άπο μια οικογένεια. Έ τσ ι, άκόμη κι ένας μικτός γάμος Έ λληνα 
έ  Θράκισσζ, πού άποτελούσε τη*/ πιο ιδανική περίπτωση επιγαμίας, δέν είχε 
:άντχ ώς άποτέλεσμζ τη·/ όνοματοδοσίχ όλων των άπογόνων μέ ελληνικά δνό- 

ιτα. Κι χύτύ γιά τούς δυό παρακάτω λόγους:
II) "Αν μεταξύ των άμεσων άπογόνων (της πρώτης γενιάς) υπήρχε μια κόρη, 
[πράγμα πού ήταν πολύ συνηθισμένο, χύτη γινόταν, κατά κανόνα, οορέχς ένός 
θρακικού όνόμχτος, ακόμη καί στη·/ πιο ιδανική περίπτωση πού θα πζντρευό- 
τχν "Ελληνα καί θχ άποκτούσε μόνο γιούς4 5 6. "Αν πάλι παντρευόταν Θράκα, 
τότε το θρχκικο όνομα δεν έξχφζνιζότζν. Αντίθετα μάλιστα, πολλαπλάσιά- 
ζσντχν τχ  θρχκικά 4νόμζτχ στους άπογόνους τους*. Γ ιχτί, άκόμη κι αν τύ 
ένα άπο τ χ  παιδιά τους έπαιρνε το ελληνικό όνομα κάποιου προγόνου άπύ μη
τέρα, τό άλλο όμως όνομά του θχ ήτχν πάλι θρζκικό. "Ετσι προέκυπτε ένα μι
κτό ζευγάρι όνομάτων (ένα ελληνικό κι ένα θρχκικο) καί μπορούσε μέ αύτύν 
τόν τρόπο το θρχκικό όνομα να διατηρηθεί σέ πολλές γενιές4.
2 ) * Ακόμη καί στη·/ περίπτωση πού οί άμεσοι άπόγο*/οι άπύ μικτό γάμο "Ελ
ληνα με θράκισσχ ήταν γιοι, δε·/ άποκλειότχν καί πάλι στόν έ*/α άπό αύτούς 
νά δοθούν τχ  ά*/όμχτχ τού "Ελληνα πατέρα καί τού θράκα παππού. Ό  άλλος 
πάλι γιός, πού θχ κληρονομούσε τό ζευγάρι όνομάτων τού Έλληνα πατέρα 
του άντίστροφχ, ίν  παντρευόταν μέ Έλληνίδχ θχ διαιώνιζε τά  δυο έλληνικά 
όνόμχτχ' άν όμως κι αύτός παντρευόταν μέ θράκισσα, θά άποκτούσε άπογό-

1. /C * , Π Ι* 1653 I *  £ι«0. έρ. 67(1954)56, άρ. 175].
2. IGB. II , 506.
3. /G *, IV, 2229 [ *  J9u0. έρ. 67(1954)56, άρ. 174].
4. Πρβ. την «ρίπτωση τού Θουκυδίδη, ά^όγν*> τρίτης γενιάς άπ6 τό μικτό γάμο 

τον Μιλτιάδη μέ τή θράκισσσ* πριγκίπιοοα Ήγυτιτύλη, πού έχει ώς πατρωνυμικό τό 
όνομα τού προπάππον τον θράκα 'Ολόρου.

5. Πρβ, τήν κατηγορία 4
6. Πρβ. τ^ν κατηγορία 5 β, όπου ό γιός άπό μικτό γάμο έξελληνιομένης θράκιοσας 

μέ θράκα έχει μικτό ζευγάρι όνομάτων.
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νους είτε μέ δυό έλληνικά όνόματα (τό ζευγάρι τοΰ π χ φ ι  τους άντίστροοχ)1 
είτε μέ θρακικα όνόματα (Ιδίως κόρες) είτε μέ μικτά ζευγάρια όνο μίτων*.

ένα ή τα δυό παιδιά έπαιρναν έλληνικδ δνομχ (του "Έλληνα natrrJTVj τους4 
ή της Έ λληνίδας γιοιγιάς τους)* καί προέκνπτχν πάλι άπόγονοι μέ μικτέ

όταν και οΐ δυό τους ήταν άπόγονοι άπο μικτούς γόμους·. Γενικά, τό θροοακό 
δνομα έςαφανιζόταν πιό εύκολα μόνο, όταν τδ μικτό ζευγάρι, πού ήταν άπόγο- 
νοι οΐ ίδιοι άπό μικτούς γόμους, άγνοοϋσαν τις οίκογενειακές παραδόσεις καί

όνόματα, παντρευόταν μέ Έ λληνϊδα.
Δ έ χω ρεΐ αμφιβολία δ π  οΐ μικτοί γόμοι άποτελοΰσαν τόν κυριότερο κα-

λονόπ συχνά έπρεπε νά περάσουν πολλές γενιές ώς την δλοκλήρωβη τοΰ έξελ- 
ληνισμοΰ. Ω στόσο, ό άνθρωπωνυμικός έςελληνισμός μπορούσε νά γίνει και μέ 
άλλους τρόπους. Έ να ς τέτοιος τρόπος ήταν ή υιοθέτηση Ιστορικών ή θεοσό- . 
ρων έλληνικών όνομότων όπό τούς Θράκες είτε άπό άπλή συμπάθεια προς τέ  t

τητας. Πόντιος, όπως είδαμε προηγουμένως, δέν άπο κλειόταν νά πάρουν θεο

ί .  Πρβ. τήν κατηγορία 5 β.
J. Πρβ. τήν κατηγορία 5 *.
3. Πρβ. τήν κατηγορία 3.
4. Πρβ. τήν κατηγορία 3 γ.
5. Πρβ. τήν κατηγορία 3 γ-δ.
6. Πρβ. τήν κατηγορία ό.
7. Βλ. πιό πάνω τΙς κατηγορίες 1 *, 3 α καί 6 β — *0 V. Beitviiev, UatCTSUChun- 

gen fiber die Personennamen bei den Thrakern, Amsterdam 1970, 18 «ad 60 κέ., 
υποστηρίζει ότι τα θεοφόρα όνόματα πού δανείζονται από τήν έλληκχή Ανθρωπωνυμιαλο- 
γία οί Θράκες δέν Αποτελούν Ασφαλή άπόδηςη γιά τήν έςελληνιβμό τους. Πρβ. όμως καί 
Ρ. Perdrizet, BCH  20(1896)468, ό όποιος, παίρνοντας Αφορμή όπό τό γεγονός 6η Από 
τά τέσσερα παιδιά τοΰ βασιλιά Κεραοβλέπτη τά δυό έχουν θραχιχά καί τά Αλλα δυό έλλη- 
νικά όνόματα (τό ένα θεοφόρο καί τό Αλλο μυθολογικό), θεωρεί τό βαοιλιά αυτό έντελώς 
έξελληνισμένο.

έδιναν στα παιδιά τους έλληνικά θεοφόρα ή Ιστορικό όνόματα’. "Ακόμη, τέ 
ίδιο γινόταν συνήθως, κι όταν ένας απόγονος όπό μικτέ γόμο μέ δυό έλληνικά

θοριστικό παράγοντα για τόν όνθρωπωνυαικό έςελληνισμό των Θρακών, μο

έλληνικά όνόματα είτε γιατί είχαν δεχτεί τή λατρεία κάποιας ελληνικής θεό-

φόρα όνόματα κι άπόγονοι όπό μικτούς γόμους. Γ ι’ αυτό τό λόγο δέν είναι * * 3 4 5 6 7
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διετό νά διακρίνει κανείς ποιοι άπό τούς Θράκες πού έχουν έλληνικά θεοφό- 
ή ιστορικά ονόματα κατάγονται άπύ μικτούς γάμους καί ποιοι όχι.

Τέλος, άλλες περιπτώσεις άνθρωπωνυμικου έξελληνισμου έχουμε μέ τούς 
ικες δούλους έλληνικών οικογενειών, πού άπελευθερώνονταν κι έπαιρναν 

Ιήθως τό όνομα του κυρίου τους* έπίσης μέ τούς Θράκες, πού έπαιρναν έλ- 
[ικά προσηγορικά, τά όποια διαιωνίζονταν πιθανώς καί στούς άπογόνους 
ϊς1 2 3* καί έπιπλέον μέ τούς Θράκες, πού υιοθετούνταν άπό Έλληνες ή έξελ- 
Ι/ισμένους Θράκες*.

β) Μορφολογικός έξελλψισμός των θρακικών άνθρωπωννμίων

Ό  άνθρωπωνυμικός έξελληνισμός έκδηλώνεται έπίσης μέ τή μορφή δια- 
ρων έλληνικών έπιδράσεων στήν τυπολογία καί μορφολογία της θρακικής 
θρωπωνυμιολογίας. Τέτοιες έπιδράσεις, πού διαπιστώνονται χάρη στό σχε- 
<ό έπιγραφικό υλικό, είναι οί παρακάτω:

1) * Η  χρήοη καί έπικράτηαη των Ελληνικών όνοματολογικών τύπων. Π ιό 
νηθισμένη ήταν ή χρήση του όνοματολογικου τύπου, σύμφωνα μέ τόν όποιο 
πατρωνυμικό έκφερόταν σέ γενική πτώση — σέ άντίθεση μέ τό ρωμαϊκό 

>πο, όπου καί τά τρία όνόματα έκφέρονταν όμοιόπτο^τα. Τόν τύπο αύτόν 
«Λουθούν, όπως διαπιστώνεται άπό τις έπιγραφές, τό 90 % περίπου τών 
ρακών, έςελληνισμένων καί μή, καθώς καί πολλοί άπό τούς ήμιεκλατινισμέ- 
>υς, όπως π.χ. Διζαλας Βειθυος, Μοκατραλις Τονου, Βιθυς Διζα, Βειθυς 
ουκατραλεος, Αυλουπορις Μουκατραλεος, Δολης Μουκαπόρεος, Αυλουζενις 

•ρειζενεος, Μουκατραλις Κέλσου κλπΛ
Στις Θράκισσες πιό συνηθισμένη ήταν ή χρήση τού τύπου, σύμφωνα μέ 

όν όποιο έχουμε τήν παράθεση τής λέξης θυγάτ/jp πλάι στό πατρωνυμικό, 
πως: Λεοντώ Αυλουζενεος θυγάτηρ, Σαρκους Έλληνος θυγάτηρ κλπ.4. 
αράλληλα ίμω ς χρησιμοποιούνταν καί ό πρώτος τύπος (όπως π .χ. Φλαβία 

Γιουτα, Τούτα Δημονίκου κλπ.)5, πού φαίνεται βτι γενικεύτηκε σέ μετα
γενέστερα χρόνια.

1. Βλ. π.χ. IGB, IIIlf 917, 1371.
2. Πρβ. π.χ. τόν Διοσκουρίδη Μουκασου, φύσει δέ Παιβου (βλ. πιό πάνω, σσ. 

129-130), πού στην περίπτωσή του έχουμε υΙοθεσία του γαμπρού άπό τό Θράκα πεθερό 
ρου. Τίποτε δέν άπέκλειε τήν περίπτωση υίοθεσίας ένός Θράκα άπό τόν Έλληνα πεθερό 
του.

3. IGB, ΙΙ Ι„  1471, 1593, 1599, 1806. IV, 2233, 2322, 2337, 2341.
4. IGB, I*, 402, 154.
δ. IGB, I», 151. ΙΙΙ1# 1005.

*
\

ί
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Τέλος, άπό έλληνική έπίδραση έχουμε πατρωνυμικά Θρακών μέ τΙς έ
ξης έλληνικές καταλήξεις:

α ) -δας (άττ. ίων. -Αης): Κρονίδης (Τιουτα Κρονίδου)1 2 3.
β ) -άς (-άδος): Διζας-Λιζαδος*, Συρας-Συραδος1.
Σχετικά μέ τήν αρχή του «μητρόθεν όνομαζεσθαιη είναι γνωστή μιά μέ* 

νο περίπτωση ώς τώρα στη Θράκη ( =  Έ πάγαθος Πχυλείνης4 5 6). Κι αυτή 
όμως πιθανώς νά αφορά δούλο ή άπελεύθερο, πού καταγόταν άπό τή Λυκία, 
βπου συνηθιζόταν ή αρχή αυτή.

2) * Ο σχηματισμός σύνθετων θιαχιχών άνθοωτιωννμίων. Σέ έλληνική 
έπίδραση όφε&ετκι και ό σχηματισμός των θρακικών σύνθετων ( =  διθεμα- 
τικώ ν) άνθρωπωνυμίων, τά όποια είχαν εύρεία διάδοση άνάμεσα στους Θρά
κες κατά τη ρωμαϊκή έποχή4. Τά άνθρωπωνύμια αύτά διαχρινονται σέ τρεις 
κατηγορίες. Στήν πρώτη κατηγορία ανήκουν τά διθεματικά θραχικά άνθρωπω- 
νόμια, πού έτυμολογικά είναι ισοδύναμα μέ έλληνικά4, 0πο>ς π .χ .:

1. IGB, ΙΙΙΙ? 1005.
2. IGB, ΙΙΙ„  1348.
3. IGB, IIIlt 1172.
4. IGB, IIIl( 1010.
5. Πρβ. τήν περίφημη Ιδρυτική έπιγραφή τού έμπορίαυ Πίζος (202 μ .Χ .), όπου, 

όπως παρατηρεί ό Κ. Vlahov, Typologie und Chronologie der Personennamen bei 
den Thrakern, Thracia 1(1972)261, έχουμε 70 ε / A n  θραχικά όνόματα καί μόνο 
27 άπλά {άπό τά όποια τά τρία μέ μεγεθυντική κατάληξη).— 'Από τά 1200 περίπου θρα- 
κικά άνθρωπωνύμια πού συναντούνται στό έδαφος τής Θράκης τά 300 cl ναι συνετά (ίηλ. 
τό 25% ), βλ. G. Poghirc, Thrace el daco-mftsien: langues ou dialectes? Thraco· 
Dacica, Bucure$ti 1976, 346. Τό ότι τό φαινόμενο τής σύνθεσης όφειλόταν σέ έλληνική 
έπίδραση φαίνεται καθαρά κι άπό τό γεγονός ότι στήν 'Ιλλυρία, όπου ή έλληνική έπίδραση 
ήταν μικρότερη, άπό τά χίλια περίπου συνολικά άνθρωπωνύμια, πού είναι γνωστά, μόνο 
μερικές δεκάδες άπό αύτά είναι σύνθετα (/. Auetu, Illirii, 121 ■■ Poghirc, ό.π.),— Γιά 
τά σύνθετα θρχκικά όνόματα βλ. καί Κ. Vlahov, Zur Frage der Griktisierung thraki- 
scher Personennamen, t A  15(1965), 1, 40-41. VI Gcorgiev, L'antroponymie thra- 
ce. LVtat actuel des recherches, Pulpudeva 2(1976)8 χέ. Σύμφωνα μέ τόν Κ. Άπσ- 
στολίδη, Περί τής γλώσσης των Θρακών, θραχιχά 4(1933)88, τά σύνθετα θραχικά άν
θρωπωνύμια προέρχονται άπό την παράθεση δυό κυρίων όνομάτων, άπό τά όποια τό πρώτο 
σέ γενική πτώση καί τό δεύτερο σέ όνομαστική. "Οπως υποστηρίζει ό ίδιος, σέ πρωιμότατη 
έποχή υπήρχε συνήθεια στους Θράκες νά έκφωνεΐται τό όνομα τού παιδιού μαζί μέ τό πα
τρωνυμικό, όπως καί στους "Ελληνες, ύπονοουμένου του «παίς» ή «υιός»: ό του Αυλου 
παίς Ζενης>  Αυλου-ζενης. Καί ό Κ. Vlahov, Typologie, 261, στό σχηματισμό τους 
βλέπει έπίδραση των έλληνικών καί Ιρανικών σύνθετων όνομάτων.

6. Βλ. VI. Georgiev, ό.π., 16-17, ό όποιος παραδέχεται τήν όμοιότητά τους άλλά 
τήν άποδίδει στήν κοινή (νδοευρωπαΐκή. 'Ελληνική έπίδραση άναγνωρίζει μόνο στήν άντι- 
κατάσταση των θεματικών φωνηέντων κ καί α, πού συνδέουν τά διθεματικά άνθρωπωνύ
μια, μέ τό φωνήεν ο (Georgteo ό.π., 12).



Δ ιζεν ις— έλλ. Διο-γένης 
ΛΙ;-ζενις — έλλ. Θεο-γένης 
Δρ-λας — έλλ. Θεό-λας

Στη δεύτερη κατηγορία άνήκουν τά διθεματικά θρακικά άνθρωπωνύμια, 
το ένα ή καί τά δυο συνθετικά τους είναι σημασιολογικά ισοδύναμα μέ 
νικά1, δττως π .χ .: 

ε-ζενις — έλλ. * Αστυ-γένης 
αι-βαρις— έλλ. Λεω-οορεύς, Φερέ-λαος 
-κενθος— έλλ. Διόσ-κο(υ)ρος, Θεό-τεκνος 
ττης — έλλ. Διό-παι; 

ταιβης — έλλ. Διό-τταις
Τέλος, ή τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τά διθεματικά θρακικά άνθρω- 

/ύμια, πού τδ ένα συνθετικό τους είχε εξελληνιστεί, όπως π .χ.:
1|>ρι-πορις >Κεδρι-πολις 

υ-ζελμις >Αυλου-ζελμις2 
ρου-άναξ >'Αβρώναξ3

3) Ή  χρήση ελληνικών καταλήξεων. *Η έλληνική αύτη επίδραση δεί- 
; ι καθαρά τη μεγάλη έκταση του άνθρωπωνυμικου έξελληνισμου στη Θρά- 

Ά ρκεΐ νά υπογραμμιστεί δτι δλα τά θρακικά άνθρωπωνύμια, πού δεν 
πκαταστάθηκαν άπό έλληνικά, είχαν ύποστεΐ τέτοιο μορφολογικο έξελλη- 
μό4. Σύμφωνα μέ τις έπιγραφές — Ιδίως τις Ιδιωτικές, πού άντικατοπ-

1. VI. Georgiev, δ.π., 17-18.
2. Για την έξελληνισμένη μορφή (άπό την έλληνική λέξη άβρός του πρώτου συνθε- 

οΰ Αυλου-, Αβλου-, βλ. Kretschmer, Einleitung, 203. Κ. Vlahov, Gr&zisierung,
.— *Ως τώρα είναι γνωστά πάνω άπό 140 παραδείγματα θρακικών όνομάτων μέ πρώτο 
/θετικό τό Αυλου-, βλ. Κ. Vlahov, Typologie, 256, 258* του ίδιου, Die geographische 
rbreitung der thrakischen Personennamen mit Vorderglied Αυλου-, GSU-FF, 
T I, 2, 375-388.

3. Βλ. K. Vlahov, Gr&zisierung, 40, 43.— *'Av πάρουμε υπόψη μας δτι συχνά τό 
ίογερμανικό Α μεταλλάσσεται στή θρακική γλώσσα σέ Ε (De6ev, Charakfceristik der 
rakischen Sprache, Sofia 1952, XVII I, 2), τότε τό όνομα Άβρώναξ θά πρέπει νά θεω- 
θεΐ πρωιμότερη μορφή τουΈβρώναξ, πού τό πρώτο συνθετικό της μαρτυρεΐται σέ πολλά 
νθετα θρακικά δνόματα, όπως Εβρυζελμις - Αβρο-ζελμις (βλ. Dedev, ο.π., X 2, πού 
υμολογεϊ τό πρώτο συνθετικό Εβρυ-, Αβρο(υ) — άπό τό Ινδογερμανικό aw(e)r).

4. ΣτΙς έλληνικές έπιγραφές όλόκληρης της Θράκης έχουμε h a  μόνο παράδειγμα 
ιακικοΰ άνθρωπωνυμίου άμφίβολης κατάληξης. Πρόκειται γιά τό όνομα Μονκαβονρ (ό 
;ελληνισμένος τύπος θά ήταν Μονκαβονρις), πού διασώθηκε σέ έπιγραφή άπό τό σημ. 
*>ριό Asenovec — περιοχή της Augusta Traiana (IGB, ΙΙΙ2, 1670). Κι άν είναι σωστή
άνάγνωση «Ζιπερ Δητουβι(θυς)» σέ h a  χάραγμα άπό τήν περιοχή της Άμφίπολης 

έντί «Ζιπερδητου Βι(θυς)»: Κ-ΙΣ, άρ. 699), πού προτείνει ό G. Mihailov, Epigraphi-
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τρίζουν κυρίως τή λαϊκή παράδοση — οΐ έλληνικές καταλήξεις, ι» ΰ  σννΐ)&ς 
ζονταν στη θρακική άνθρωπωνυμιολσγία για  τά δύο γένη, ήταν οΐ πκρακάτω‘1  
άρσενικον γένονς: <
-ας: Α μαιστας, Βονωλας, Βιαρτας, Βειθας, Δαδας, Δ ιζα ς, Δονζας, Δρινγο- 

στας κ.4.*
-ης (καί -αδης, -ιδης): Μ ουκασης, Πόσης, Σατρης, Σκελης, Σευθης, Τη< 

ρης, Τραζυρεσης κ.4.* £
-ος: Κοτος, Μ εστικενθος, Μ εστός, Μουκακενθος, Ροιμος κ.4* ν.
-εις (ει ά'/τΐ ι): Λυλουζενεις. Βρινακαζεις, Δαβεις, Ζ ειζεις, Λιλλεις, Μουκα- 

τρχλεις, Πιεζεις*
-ως: Βενδιος, Διδιος, Στρυμονιος κ .4 .·
-ις: Μεντουτραλις, Μουκαβιθυρις, Μ ουκαζενις, Μ ουκαπορις, Μουχατραλις,

Ρχισκηπορις, Σκωρις, Σουρις, Στρυμονις*
-ονς: Βασσους, Βειβους, Κοωκους, Μουκαπουιους, Π ιστούς, Σιδμους, Σικους 

Σουκους, Σουντους κ .4.·
-υς: ΒειΘυς, Αθυς, Κοτυς κ .4 .·
-ων: Μορών, Σαλαζων1·
-ως: (Κ οτ;)ω ς.11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ca Thraciea, Epigraphica 33(19/1 )34, τότε (χουμε h a  δεύτερο παράδειγμα. "Ας σημεία· 
θ*ϊ όμως ύτι 6 τελευταίος θράκας δέν καταγόταν άπό τήν περιοχή τής ΆμφΙπολης, άλλέ 
ήταν περαστικός. Ισως μισθοφόρος σί κάποιο στρατό. Δέν αποκλείεται όμως καί ή κατάληξη 
αυτή νά είναι ελληνική, άφοΰ υπάρχει στή γραμμάτιχή της, ή Ισως καί λατινική.

1. Ή  προσπάθεια των Θρακών νά προσαρμοστούν στην έλληνική μορφολογία γί* 
νεται άντιληπτή στις περιπτώσεις, όπου iva θρακικό όνομα παραδίδεται μέ διαφορετικός 
έλληνικές καταλήξεις, π.χ. ΒειΘυς, Βειθης, Βειθας, Βιθας (γεν. Βιθυδος καέ Βιθυους), 
-Κοτυς, Κοτης, Κοτος κ. 5.

2. IGB, II . 675, 853. ΙΙ Ι„  511, 560, 1106, 1166, 1201, 1305, 1310, 1395, 1466* 
1516. III*, 1593, 1690, 1732. IV, 1922, 1927, 2067, 2104, 2110, 2130.

3. IGB, Ι Ι Ι„  1516. III*, 1593, 1627, 1690, 1727, 1804. IV, 2142, 2151.
4. IGB, III*, 1574, 1770, 1793, 1803. IV, 2112, 2214, 2337, 2343,2350.
5. IGB, Is, 133. II, 506, 752, 836, 848. III*, 1690, 1760, 1846.
6. IGB, III,, 956. IV, 1916, 2104.
7. IGB, I*. 164, 354 quater. Ι Ι Ι„  1392, 1626, 1690, 1717, 1723, 1758, 1773, 

1806, 1846. IV, 2056, 2177, 2214, 2337.
8. IGB, Is, 51, 133, 258. ΙΙ Ι„  975, 1354, 1516. III,, 1626, 1690, 1802, 1811,

1885.
9. IGB. I*. 322 ter. II, 555, 738. ΙΙ Ι„  918, 947, 1204. ΙΠ * 1626, 1890, 1895. 

IV, 2134, 2192, 2230, 2234, 2311, 2392.
10. IGB, I*, 47. U It, 1460. ΙΠ ,, 1880.
11. IGB, n i t ,  1817.
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Ιη/Μοΰ γένους:
α.Ιλωστα, Επταμενηκα, Καριδαβα κ.ά.1
Γ/. Ιουτουβε·/), Γυζη, Ζειλη, Ζεκαλωη, Ραισκουτουρμη κ.ά.8
^Κ ιθαζιη , Μουκαζιη, Ταταζιη κ.ά.3
(φεβαβενζις, Δενθηβαρις, Δουσπιερις, Μουκαπουις, Βαζοβαλις4 
οςίΔυλουσοκος, Ετττηπουος8 

-oti Σαρκους*
-α»|ώωμω?
-ει| Κλευς*
’Ιαματικές καταλήξεις:
-εΑΤαιπες, Δειζεζες, Σκαρκαιζες·
- ο I Δε ιτουζαιπου,β
Έΐηνικές μεγεβυνηκές καί ύποκοριστικές καταλήξεις:
''ιοίνικοϋ γένους: 1
- α | ί<  λατ. -ala: Μουκαλας, Διζαλας11 

ς: Δικεβαλος1’
-ε |ις<  λατ. -Μα: Βωσκειλας, Βαστοκειλας, Γενικειλας, Σεθειλας1* 
-ε|*ς: Βουργειλος14 
( |;<  λατ. -ilia: Σκουζιλας18 
ιις  < λατ. -ilia: Μεστυλας1·

ς <  λατ. -ula: Πυρουλας, Ταρουλας”
Ολ>κοϋ γένους:
- φ <  -ala: Πυρουσαλα18
-4 α <  -u la: Μηφαζουλα, Ποτεσοκουλα1·

1. IGB, I8, 172. III» 1516. IV, 2153.
2. JGB, I8, 334 novies. IIIlf 1516. IV, 2207, 2294.
3. IGB, III,, 974. III„ 1317. IV, 2228.
4. IGB, I8, 168. I ll,, 1736. IV, 2119, 2173, 2292.
5. IGB, II, 844, IV, 1959.
6. IGB, I8, 154.
7. Κ-ΙΣ, άρ. 25, 476, 495.
8. BCII 24(1900)305.
9. IGB, II, 761. IV, 1954, 2830.

10. IGB, IV, 2291.
11. IGB, II, 753. I ll,, 1116. IV, 2015, 2338, 2341.
12. IGB, II, 709.
13. IGB, III,, 978. III» 1690.
14. IGB, III» 1690.
15. IGB, III,, 1523.
16. IGB, ΓV, 2337.
17. IGB, I8, 354 quater. IV, 2078, 2252, 2278, 2286, 2298,
18. IGB, IV, 2254, 2273, 2275, 2289, 2312, 2322.
19. IGB, II, 850. III» 1349.
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4) Ή  υΐοθέτηφ] τον έΙΛητιχσϋ x/ieroto8 συστήματος, πού ι ΐ χ ι  γ ι*  
rtZ οέ άνάλογο βαθμό μέ τή χρήση τών έλληνικων καταλήξεων. Τ ή J  
-τής έλληνικής η θ ο λ ο γ ία ς  προ&Ινουν oi πλάγιες πτω τικές καταλήξεις των 
κικων όνομάτω ν πού συναντοΰνται πολύ συχνά στίς έπιγραφές. ΟΙ καταλ 
αυτές είναι:
Γ τ τ ι χ ή :

-a: Βρίσου/.», Βειθα, Α ιζε , Z in a , Σεθαλα, Ω ιτα κ-4-1 
-η ς: Π ουτης, Ζιαμαρκης κ.4.*
-η: Μ εστοη (άν&ρων.), Β ιζη (άνδρω ν.), θεσπρη (άνδρων.)*
>ον.* Λ ματοκου, Αυλσυκενθου, Βαργου, Βαστακειλου, Βράσου, Μ ητοκου, 

κισου, ΣευΘου, Τηρου κ .4 .4 
-Λίος: Εσβευειος, Ζ εισ ειο (ς)4 6
-βος: Α υλσυζενεος, Αυλουπορεος, Λυλουτραλεος, Α ώ εζυρεος, Βειθυεος, 1 

θενεος, Βρινκαζερεος, Κ ουιζερεος, Μ ουχαπορεος, Μ ουκατραλεος, 
ρεος, Ρησκουπορεος*

-χως: Βρινκαζερεως, Δαλεπορεω ς, Μουκατραλεως, [Ρησκουπορε]ως* 
-ιω: Α υλουζενεω , Βαστακιλεω* f,
•στος: Λιλζευος4 8 9 10 11 12 * 
-εονς: Μ ουκαχακεους1·
-ηψος (όνομ. -η ς): Ε νγ ισ [....)η νο ς, Σκεληνος, Δειζηνος11 * 
-ηος: Λοληος, Υκονοηος, Σκεληος*4 
-ησν (4ν. -η ς ): Διουζηου, Κουρηου1*
-ηοος: Βειθιπηους, Βειθηους, Γοληους, Δαισηους, Δ ιλαηους, Δ οληους, 

ρηους, Μ ουκασηους, Σαθηους14

1. /Gfl. ΙΙΙ„ 9t?. IV, 1017.2234,2251,2285,2322,2335.
2. IGB, III*, 1787, 1796.
8. IGB. II, 589. Κ -ΙΣ, ip . 589. 588.
4. IGB. II, 532-533, 577. ΚΙ» 1719, 1818. IV, 2077. 2217-2218, 2275, 

2291, 2335, 2347, 2350.
5. IGB, II. 505. ΠΙ* 1714.
6. IGB, Ρ ,  281 bis. 374, 402. Π, 795, 841. HI,, 1169, 1430, 1529. Π ϊ*  

1631, 1659, 1690, 1703, 1770, 1782, 1805, 1846, 1853. IV, 1947, 2074, 2114, 2  
2388. J-i/axeSoria, dtp. 815.

7. IGB. II, 743. 853. I1I„ 1593,1690,1816. H
8. IGB, I*. 440. I ll,, 1794. 1
9. IGB, IV, 2067. ~

10. IGB, U , 538.
11. IGB, III,, 1204. ΠΙ,, 1598, 1626. Λ.
12. IGB, ΠΙ,, 1572, 1626, 1817. r
18. IGB. II, 835. ΙΠ„ 1404.
14. IGB, Π , 511, 554, 765. ΠΙ„ 1188,1817, 1888, 1516. ΠΙ* 1690, 1709, 

1888. IV, 2349.

J'

6,
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^φος: Δουληδος1. Ό  χαράκτες στην άρχή είχε γράψει «Δουλητος» άντί 
«Δουληδος» κι Αστέρα τό διόρθωσε· ή διόρθωση διακρίνεται στήν έπι-

|  γ?^?ή·
ψος: Σκελητος, Σκαβητος2 3 

Δινιος2 
•m: Σουκιου4 * * 
-ττσς/ Τηρεντος*
-οτος; Ζορδηγονος·
-οτος; Δισ/.οτος7 * 
•ονδος: Κακουδος·
-συς/ Δρωδηγους9 10
-νος: Αθυος, Βειθυος, Κοτυος κ .ά .1φ
-ορος (όνομ. -ων) Μαρωνος, Διζδωνος, Σιρουωνος11
~θ)ος: Κοτωος12

Κ  ■>,

£

ψχ» - ·

2 2 : 4 ,.! ·,f ;

. ΙΙΙρ 1 ' 

114 , * *

w
I;
f
ί!

ίί4

φ ϊ  ’’

•ωονς: Αισυμωους12 * 
-0ς; Μωμως14 15 16 

I *ιω: Διαρζιω1*.
I Δ ο τικ ή :

•ψ Διζα, Δεντουσ/.αι>4, Ζαινειλα, Ζαικα, Ζαιττα, Κωθιουλα, Πυρουλα, Πυ- 
I ρουζα, Πυρουσαλα (γυναικ.)» Σούρα (γυναικ.), Τιουτα (γυναικ.) κ.ά.14 ' 
; ·#; Βουζαη (γυναικ.), Ζεκη (γυναικ.), Καρδενθη, Πυρρουτηρη, Ταταζιη,
! Τισυτη κ.ά.17

S?

1. Ρ. Bernard - Ρ. Salviat, Inscriptions do Thasos, B C H  91(1967)612, άρ. 69.
2. IGB, I*, 133. II, 731. Ill*, 1601.
3. IGB, P , 50.

f 4. IGB, IV, 2192.
p fi 5. IGB, II, 844.

• r ; 6. IGB, III,, 967.
? · 7. IGB, P , 438.
f f e  8. IGB, III,, 1760.
3  9. IGB, III„ 1347.

10. IGB, II, 498-499, 694, 719, 743, 845. I ll ,,  953, 1187, 1817. I ll,, 1690. IV, 
( 2225, 2233, 2261, 2341, 2346.
I >: 11. IGB, P , 27, 203 bis. I l l , ,  1821.
| |b  12. IGB, P , 306 bis.
I I  13. IGB, IV, 2233.
ife. 14. Δ-May.tiovla, άρ. 821.

15. IGB, P , 258.
16. IGB, P , 130. III„ 1005. IIP , 1782. IV, 2011, 2212, 2270, 2282, 2286, 2298,

i . »03, 2311-2312 , 2314.
‘ 17. IGB, III„ 1010, 1473. Π Ι,, 1667. IV, 2286, 2330-2331.
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-ε ι: Δ ρ ει[...]ου ζερ ει (γυναικ.)1
-ι: Β ειθυι, Βρασιτραλι, Γ ειγοντι, Δενθαιβαρι, Μ ωμωζλι*
-ψ: Δεντυσυκω , Επτησυκω, Τ ηρεηθω , Σαλλω*
ΑΙτιατιχή:
-αν: Διζαν*
-ψ :  (Β ι)αρτην, Σ ειτην·
-ον: Επταικενθον, Μουκασοκον (γυνα ικ .), Σ ίτον, Σ πχρτοκον·
-ιν: Ε ζβενιν, Σ κόνην κ .ά .7 
-ειν  (ει άντΐ ι): Μουκαπορειν*
’Εσφαλμένες καταλήξεις (ή λάθη χαραχτώ*;).

Σ τις έπιγρζφ ες ρωμαϊκής έττοχής δέν είναι σπάνιο τδ φαινόμενο τής 
σύγχυσης ανάμεσα στις πτώ σεις. "Ετσι, έχουμε άρκετές φορές αΙτιατική dhrri 
γενικής*, αιτιατική άντΐ δοτικής, γενική άντΐ αίτιατιχής1· , γενική άντΐ δο
τικής11, δοτική άντΐ αιτιατικής1*. Σ τις έπιγραφές τής Θράκης έχουμε τις 
έξης περιπτώ σεις:
-iffi (δοτική άντΐ γενικής): (Ε)πτεθισι**
-ιζι (δοτική άντΐ γενικής): Τσουκολειζι. Σ έ χάραγμα τής περιοχής τής *Αμ- 

φίπολης**
.δ ες: Δουληδες1·. ΟΙ έκδότες τής έπιγραφής, στηριζόμενοι καί σέ {να άλλο 

παράδειγμα τέτοιας γενικής πάλι άπδ τή Θ άσο «Δολαδες»*·, υποστη
ρίζουν δ η  πρόκειται γ ια  τοπικό τύπο γενικής. *0 G . D au x 8μως άπο- 
κρούει τή  θέση τους καί άποδίδει αυτή τή γενική  σέ λάθος του χαράκτη, 
πού συνέχεε τα  μηνοειδή καί κυκλικά γράμματα 6 ,  θ ,  Ο , C,T.— Κατά
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1. IGB. Π , 744.
2. IGB. ΓΠ„ 1474. ΙΠ ,, 1631, 1816. IV , 2253, 2321. Δ -M a u k x ta ,  dp. 813.
3. IG B , III,, 1701, 1846. IV , 2331, 2348.
4. IGB, Π , 523.
5. IGB. III,, 1532. 1534. I I I ,, 1572.
6. IG B. Ι«, 77. Π Ι„  1016. Π Ι»  1730,1799.
7. IG B . I», 162. IV , 2229.
8. JGB, Ι Ι Ι„  1633.
9. IGR, I, 1310.

10. IGR, I, 674, 951, 1348.
11. IG R , I, 1271.
12. IGR. I, 200, 245, 946.
13. IGB, Π , 738.
14. Κ -ΙΣ , ip . 689.
15. Ρ . B e rn a rd - Ρ .  Sal m at, Inscriptions de Thasos, B C H  91(1967)608, dp. 64.
16. IG . XU 8, 611.
17. G. D a u x , Notes de lecture, B C H  98(1974)572-576.
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τη γνώμη μου, ίσως νά τέθηκε όνο μαστική ένικου (κατά τά σέ -ες) 
άντί γενικής.

3. Διάδοση τής έλληνικής γλώ σσας καί ή χρήση της άπό τούς Θράκες

Ή  χρήση τής έλληνικής γλώ σσας στο γραπτό λόγο . Ή  φιλελληνική έξω- 
τερική πολιτική των Όδρυσών βασιλέων1 ήταν επόμενο νά έπηρεάσει καί τή 
γλωσσική τους πολιτική. Αύτό είχε ώς συνέπεια νά διαδοθεί ή έλληνική γλώσ
σα στή βασιλική αύλή καί στους άριστοκρατικούς κύκλους τής όδρυσικής κοι
νωνίας. Ε νδεικτικά είναι τά  λόγια του Ξενοφώντος, ό όποιος διαβεβαιώνει 
γιά τό Σεύθη δτι «συνίει... ελληνιστί τά πλεΐστα» καί γιά τον ήνίοχό του 
δτι «ήπίστατο έλληνίζειν»2. Πολύ χαρακτηριστικό δμως παράδειγμα έλλη- 
νομάθειας άποτελεΐ ό βασιλιάς Κότυς Ε ', πού γνώριζε τόσο καλά τήν έλληνι
κή, ώστε έγραφε καί ποιήματα στή γλώσσα αύτή3.

*Η έλληνική γλώσσα άρχικά είχε καθιερωθεί ώς γλώσσα τής διπλωμα
τίας καί σέ αύτή συντάσσονταν τά κείμενα των έλληνοθρακικών συνθηκών4. 
Δέν άργησε δμως νά έπιβληθεΐ σέ δλους γενικά τούς τομείς τής δημόσιας ζωής 
καί νά άναγνωριστεΐ ώς έπίσημη γλώσσα του κράτους. Αύτό φαίνεται καθαρά 
άπό τήν ιστορία τής όδρυσικής νομισματοκοπίας (άπό τό 430 π.Χ. ώς τό 
46 μ .Χ .), δπου βλέπουμε δτι οί έπιγραφές των νομισμάτων είναι δλες χαρα-' 
γμένες στήν έλληνική γλώσσα. Τέτοιες σειρές νομισμάτων διασώθηκαν άπό 
δεκαπέντε βασιλείς τής όδρυσικής δυναστείας5 6.

Γιά τήν έπικράτηση δμως τής έλληνικής γλώσσας στή δημόσια ζωή πολύ 
ένδεικτική είναι μια έλληνική έπιγραφή (του 4ου π.Χ. α ί.)β, πού βρέθηκε 
στή Σευθόπολη, πρωτεύουσα του Σεύθη Γ '. Πρόκειται γιά τό κείμενο ένός 
βασιλικού δρκου, πού μαρτυρεί τήν πρώιμη χρήση τής έλληνικής γλώσσας σέ 
μιά τυπική θρακική πόλη τής ένδοχώρας. Πολύ διδακτικός είναι έπίσης ένας
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1. Βλ. πιό πάνω, σσ. 99 κέ.
2. Ξενοφ. Άνάβ. VII, 2, 3.
3. Ovid. Epist. ex Ponto, II, 9. Πρβ. M. Cary, H istoire des rois de Thrace et 

de ceux du Bosphore cimmerien, Paris 1752, 72-73.
4. Πρβ. π.χ. τή συνθήκη (όμολογία) του 281-277 π.Χ. ανάμεσα στό Σαδάλα καί 

τούς Μεσημβρινούς (1GB, I2, 307).
5. Βλ. Head - Σβοοώνον, ‘Ιστορία των νομισμάτων, I, 353-360. CBMThrace, 201- 

203, 208-210. Τ. Gerasimov, Λ ηϋέηί i srednovekovni moneti ν BAlgarija, Sofija 
1975, 38-41, 46.— Πρόκειται γιά νομίσματα των βασιλέων Σπαραδόκου, Σεύθη Α', *Αμα- 
δόκου Α \ Τήρη Β', Κετριπόριος, Κότυος Α', Κερσοβλέπτη, Σεύθη Γ ', Κότυος Β', Κότυος 
Γ ', Σαδάλα, Ροιμητάλκη Α ', Κότυος Δ ', Ρασκουπόριος καί Ροιμητάλκη Γ'.

6. IGB, III,, 1731 [ « Bull. έρ. 1959/63, 255].
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κατάλογος Θρακών στρατηγών, πού βρέθηκε στην Τόπχιρο1 καί 4 όποιος 
θείχνει τη χρήση τής Ελληνικής γλώσσας στή στρατιωτική διοίκηση τής Θρά
κης. Έ ξαλλου παρόμοια ένδειξη προσφέρει καί μιά έλληνική επιγραφή (16  
π .Χ ,-1 4  μ .Χ .) τής Τιρίζιδος, πού αναφέρει Επισκευή τού κάστρου της άπό 
τδ Φάρσαλο ΒίΘυος, στρατηγό του βασιλιά Ροιμητάλκη*.

Δ έν ήτα·/ δμως μόνο οί Ό δρύσες βασιλείς, που είχαν καθιερώσει τήν 
έλληνική γλώσσα στό κράτος τους, άλλα καί οί αυτόνομοι Θράκες δυνάστες. 
Αύτό φαίνεται καί πάλι άπό τήν Ιστορία τής νομισματοκοπίας τους (400- 
42 π .Χ .), όπου βλέπουμε τούς δυνάστες νά κόβουν νομίσματα μέ Ελληνικές 
Επιγραφές*. ’Αξιοσημείωτο μά>.ιστα είναι τδ γεγονός ότι τήν έλληνική γλώ σ
σα είχα·/ καθιερώσει στό κράτος τους άκόμη καί οί Γαλάτες βασιλείς τής Τύ
λε ως. 'Ενδεικτική είναι μια σειρά άπδ νομίσματα μέ έλληνική έπιγραφή του 
τελευταίου Γαλάτη βασιλιά Καυάρου*.

’Επιπλέον, υπάρχουν έπιγραφικές μαρτυρίες γ ιά  τήν έπικράτηση τής Ελ
ληνικής γλώ σσας όχι μόνο στήν κεντρική διοίκηση τής Θράκης άλλα καί στην 
τοπική αυτοδιοίκηση. Τέτοιες μαρτυρίες προσφέρουν οί δημόσιες έπιγραφές 
πόλεων, κωμών, κωμαρχιών καί κοινών*. ’Ακόμη, τήν έλληνική γλώσσα ή
ταν άναγκασμένοι νά χρησιμοποιούν καί οί εξελληνισμένοι Θράκες πού συμ
μετείχαν στή δημόσια ζωή των Ε λ λ η ν ικ ώ ν  αποικιών.

Τ έλος, στις έπιγραφές μαρτυρεΐται ένας μεγάλος άριθμδς Θρακών, πού 
άντιστάθηκαν στδν άνθρωπωνυμικό έξελληνισμό, χρησιμοποιούσαν όμως στήν 
Ιδιωτική τους ζωή τήν έλληνική γλώσσα. Συνολικά είναι γ/ω στές 505 τέτοιες 
περιπτώ σεις, πού άφορούν Θράκες μέ δυο θρακικά ονόματα ή μ έ ένα θρακικό 
καί χω ρίς πατρωνυμικό, τδ όποιο όμως υποθέτουμε ότι θά ήταν κι αύτό θρα
κικό. ’Επίσης, συγκαταλέγονται άνάμεσά τους καί όρισμένοι ήμιεκρωμαΐσμέ- 
νοι Θράκες μέ ένα ή  δυδ λατινικά όνόματα κι ένα θρακικό*. 1 2 3 4 5 6
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1. Βλ. J .  ΑαζαοΙ&η, Κατάλογος στρατηγών τής Θράκης, Λ Ε  1953/54, 335-244.
2. IGB, Ρ , 12.
3. Τέτοια νομίσματα είναι γνωστά άπό τούς δυνάστες Σαράτοκο, Βέργα»», Σκοστόκη, 

Όρσοάλτιο, Κερσϊβαλο, Μόστιν, Διξάτελμιν καί Κόσωνα, βλ. Head-Σβοςάπνο, δ. π ., 
355-359. CBMThrace, 205-206.

4. Βλ. Head-Σβοοώψου, δ.π., 358. CBMThrace, 208.
5. IGB, IV, 2043-2044, 2216. J. Roger, L’enceinte bosse de Philippes, BCH  

62(1938)34-41. A-Maxt&ona, ip. 821. V. Beievliee - G. Mi hailo c, BP  1(1942)318, 
άρ. 18. 19. Cl. Vatin, Une inscription in c i te  de Macedoine, BCH  86(1962)57-63. 
Κ-ΙΣ, άρ. 547.— Πρβ. χι ένα Επίσημο κατάλογο θραχιχών οικογενειών (ρωμαϊκής Επο
χής), συνταγμΕνο προφανώς άπό τις άρχές κάποιας κώμης (/GB, ΙΙΙι, 1516).

6. Πρόκειται γιά πενήντα πΕντε περιπτώσεις (10,8%): IGB, II, 498-499, 512, 
524, 561, 589, 737, 750. ΙΠ „ 953, 1039, 1077, 1101, 1133, 1185, 1305, 1308, 1310, 
1318, 1324, 1346, 1354, 1404, 1430, 1434, 1528. ΙΠ ,, 1593, 1666, 1728, 1741 bis,

ν
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Ά π ό  τήν περιοχή άνάμεσα στόν κάτω ρου του Στρυμόνα καί του Νέ
στου είναι γνωστές 87 τέτοιες περιπτώσεις γλωσσικής άφ ομοίωσης. Ά πό  αύ- 
τές οί τρεις προέρχονται άπό την περιοχή τής Άμφίπολης* 1, οί τριάντα έξι 
άπό τή ρωμαϊκή άποικία των Φιλίππων2 και την άγροτική περιοχή της3 
καί οί οκτώ άπο τή Σΐριν4 καί τήν περιοχή της5 6. ’Ακόμη σέ αύτές θά πρέπει 
νά προστεθούν σαράντα περίπου περαστικοί Θράκες, οί όποιοι χάραξαν τά 
όνόματά τους σέ δόμους, πού βρέθηκαν στο φράγμα τού Στρυμόνα κοντά 
στήν Άμφίπολη®. ’Από τήν άνω πάλι κοιλάδα τού Νέστου κι άπο τήν άνω 
καί μέση κοιλάδα τού Στρυμόνα είναι γνωστές 124 περιπτώσεις: δεκαοχτώ 
άπό τή Νικόπολη τού Νέστου7 καί τήν περιοχή της5, πενήντα τέσσερις άπό 
τήν Παυταλία8 9 καί τήν περιοχή της10, τριάντα άπό τ)) Σαρδική11 καί τήν

1801, 1853. IV, 1831, 1934, 1953, 1972, 2022, 2072, 2121, 2130, 2142, 2192, 2196, 
2217-2218, 2224, 2233, 2273, 2286, 2343. Ρ. Perdrizet, Inscriptions de Philippes, 
BCH  24(1900)317 [= Δ-Μακεδονία, ά?. 1104]. 47(1923)53, άρ. 9. 56(1932)230-231, 
άρ. 21. Γ. Χατζηκυριάκου, Σκέψεις καί έντυπώσεις έκ περιοδείας άνά τήν Μακεδονίαν 
(1905-1906), Θεσσαλονίκη 19622, 87.

1. Ρ. Perdrizet, Inscriptions de Philippes, 307-309. Κ-ΙΣ, άρ. 572, 588.
2. Ρ. Perdrizet, Voyage dans la Macedoine Premiere, BCH  21(1897)533 κέ.* 

του Ιδιου, Inscriptions de Philippes, 305-306, άρ. 2 [=  L. Robert, Hellenica 1(1940)' 
30, σημ. 1]. P. Collart, Inscription de Seliani-M&sorema, BCH  54(1930)370-391.

3. ΕΦΣ, Παράρτημα, 17(1886)109. P. Perdrizet, Voyage dans la Macddoine 
Premiere, BCH  21(1897)529-532 [=  Δ-Μακεδονία, άρ. 1050 =  A. Salad, Inscri
ptions du Pangde et de Philippes, BC H  47(1923)75, άρ. 34]. Γ. Χατζηκυριάκου, 
δ.π., 87. REA  16(1914)503. BCH  24(1900)305-306, 317 [=  d -Μακεδονία, άρ. 1104]. 
BCH  47(1923)53, άρ. 9. 56(1932)230-231, άρ. 21. J. Roger, RA  1945, II, 37-55. 
P. Collart, Monuments thraces de la region de Philippes, IB A I 16(1950) [ = Sbor- 
nik G. Kacarov]t 7-16, άρ. 6. Κ-ΙΣ, άρ. 550, 559-560.

4. Δ-Μακεδονία, άρ. 827. Κ-ΙΣ, άρ. 31-33, 39.
5. Κ-ΙΣ, άρ. 476, 492, 497.
6. Γ. Μτιακαλάκη, Θρακικά χαράγματα έκ του παρά τήν Άμφίπολιν φράγματος 

τού Στρυμόνος, Θρακικά 13(1940)5-32. Κ-ΙΣ, άρ. 669-707. G. Mihailov, Epigraphica 
Thracica, Epigraphica 37(1975), 1/2, 57. — Κατά τόν Γ. Μπακαλάκη, δ.π., 29-32, 
τά χαράγματα στους δόμους χαράχτηκαν άπό άτακτα θρακικά στίφη, κατά τόν Ιο π.Χ. 
αίώνα, πού έγινε ή μεγάλη έπανάσταση των Θρακών έναντίον των Ρωμαίων.

7. IGB, IV, 2336-2337, 2345.
8. IGB, IV, 2341, 2343, 2349-2350.
9. IGB, IV, 2067, 2074, 2078, 2103-2104.

10. IGB, IV, 2103, 2114, 2116, 2120-2121, 2130, 2141-2142, 2151, 2153, 2173- 
2174, 2177, 2180, 2192, 2196, 2202-2203, 2207-2208, 2211-2213, 2214, 2217-2218, 
2222, 2224, 2226, 2230, 2232-2234.

11. IGB, IV, 1916, 1922-1923, 1927, 1934, 1938, 1942, 1947, 1953, 1959, 1962- 
1963, 1972.

i
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.V

περιοχή της* x a l είκοσι δύο άπό τή μέση κοιλάδα του Στρυμόνα*.
Σ τις έπιγραφές της άνω και μέσης κοιλάδας του Έ βρου καί των ;»ιλά- 

δων των παραποτάμων του μαρτυροϋνται 217 περιπτώ σεις Θρακών, πού εί
χαν άφομοιωθεΐ γλωσσικά: έκατό τριάντα μία  στη Φιλιππούπολη* καί την 
περιοχή της4, έβδομήντα δύο στην Augusta Traiana* καί τήν περιοχή της* 
καί δεκατέσσερις στήν περιοχή της Άδριανούπολης’. ’Α ντίθετα άπό τήν περι
οχή νότια της Ροδόπης έχουμε τρεις μόνο περιπτώσεις* καί άλλες έπτά 
άπό τήν περιοχή άνατολικά του Έ βρου καί τοΰ Τόνζου ώ ς τήν παραλία*. 
Τέλος, στη Β Θράκη (Κάτω Μ οισία) συναντοϋνται 67  τέτοιες περιπτώσεις 
Θρακών: οί τριάντα μία στην περιοχή της Μ αρκιανούπολης1*, οΐ έννιά στήν 
περιοχή της Όδησσοΰ** καί οί είκοσι δύο στήν υπόλοιπη Κάτω Μοισία**.

ΟΙ παραπάνω Θράκες, καθώς καί όσοι είχαν ύποστεΐ άνθρωπωνυμικό 
ή θρησκευτικό έξελ>.ηνισμό, άποτελσΰν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα γλωσ
σικής άφομοίωσης. Ή  εύρεία ωστόσο διάδοση της έλληνικης γλώσσας φαί- 
νέτοι άκόμη καλύτερα άπό τό γεγονός ότι συχνά στό κείμενο των έλληνικων 
έπιγραφών ό νεκρός ή καλύτερα οι συγγενείς τοΰ νεκρού άπευθύνονται ατούς 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. IG B . IV, 1983, 1997, 2004, 2014-2015, 2022, 2025, 2027, 2031, 2051.
2. IG B, rv, 2244, 2251, 2261, 2273, 2275, 2278, 2281, 2284, 2286, 2288-2289, 

2292-2293, 2298, 2312, 2314, 2322, 2330.
3. IG B , III,, 917-918, 926, 933, 947, 951, 953, 956, 968, 965-967, 969, 971, 

976, 978, 1002, 1016.
4. IG B. I ll,, 1005, 1016, 1039, 1057, 1078, 1077, 1079-1080, 1089-1090, 1093,

1101, 1105-1108, 1112, 1116, 1118, 1132-1133, 1147, 1166, 1169, 1172, 1187-1188, 
1190, 1197-1199, 1201, 1204, 1209-1210, 1218, 1222, 1283, 1285, 1289, 1293, 1303,
1305, 1307-1308, 1310, 1312, 1316-1318, 1321, 1324-1325, 1332, 1335, 1338, 1341-
1344, 1346-1351, 1353-1355, 1362-1363, 1366-1367, 1377, 1386, 1392-1393, 1395-
1396, 1398, 1402, 1404-1406, 1408, 1430, 1434, 1439-1441, 1457, 1465-1466, 1474,
1488, 1514, 1517, 1523-1524, 1528-1529, 1538.

5. IG B , IIIt, 1593, 1601.
6. IG B . I ll,, 1559, 1593, 1598-1599. 1601, 1621, 1626-1627, 1630-1631, 1657, 

1659, 1666, 1670, 1698, 1701, 1709, 1713-1714, 1717, 1719, 1723, 1728, 1730, 1732- 
1736, 1739, 1741-1741 bis, 1743, 1752, 1757-1760, 1773, 1784, 1793.

7. IG B , III*, 1801-1803, 1804-1806, 1811, 1814-1817, 1821, 1831.
8. BX. V. B e iev liev  - G. M ihailov, B P  1(1942)334-338, dp. 40-42.
9. BX. A . D um on t, Inscriptions, ip . 62·. IG B, I*. 354, 354 quater. IIIt, *646, 

1852-1853.
10. IG B , II, 724, 750, 752, 754, 756, 761, 763, 765, 769, 771, 796, 804, 831, 

835-836, 838-839, 841, 843-848, 853-854, 856, 861, 868, 872.
11. IG B, I*. 27, 46, 133, 162, 258, 275, 278, 281 bis, 363.
12. IG B , U , 511-512, 523, 536, 538-539, 541, 555-556, 560-561, 564-576, 589, 

675, 677, 694, 708, 711, 713, 719, 731, 737-738, 753, 874.
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Γεωγραφικές περιοχές 'Αριθμός
Θρακών

Περιοχή άνάμεσα στύν κάτω ροΰ του Στρυμόνα καί του Νέστου 87
"Ανω καί μέση κοιλάδα του Στρυμόνα 124
"Ανω καί μέση κοιλάδα του Έβρου 217
Περιοχή νότια από τή Ροδόπη 3
Περιοχή άνατολικά άπό τόν Έβρο καί τον Τόνζο 7
Βόρεια Θράκη (Κάτω Μοισία) 67

Σύνολο 505

«παροδίτες». Αύτό σημαίνει δτι οί περαστικοί —ή τουλάχιστον ή πλειοψηφία 
άπό αύτούς— μπορούσε νά διαβάσουν καί νά κατανοήσουν το κείμενο. Αλλιώς 
δέν μπορεί νά έξηγηθεί τί νόημα θά είχε ή προσφώνηση πρός τούς περαστι
κούς. Καί, άν λάβουμε ύπόψη μας δτι πολλές άπό τις επιγραφές αύτές βρέθη
καν σέ θρακικές κώμες, είναι φανερό δτι οί περαστικοί άπό τέτοιους κοινο
τικούς δρόμους θά ήταν συνήθως Θράκες.

Ά π ό  τις προηγούμενες 505 μαρτυρημένες περιπτώσεις γλωσσικής άφο- 
μοίωσης τό μεγαλύτερο ποσοστό (86,8 % ) συναντιέται στη Ν Θράκη. Έ νώ  
άπό τη Β Θράκη (Κάτω Μοισία) έχουμε μόνο ένα ποσοστό 13,2% . Ή  τε
ράστια αυτή διαφορά έξηγείται εύκολα άπό τό γεγονός δτι τό 97 % άπό τις 
περιπτώσεις μαρτυρεΐται σέ έπιγραφές πού άνήκουν στη ρωμαϊκή έποχή (2ο- 
3ο μ.Χ. α ί.), δηλαδή σέ έποχή πού στήν Κάτω Μοισία είχε αύξηθεΐ τό ρωμαϊ
κό καί έκρωμαϊσμένο πληθυσμιακό στοιχείο. ΙΥ αύτό έξάλλου κι δλες σχε
δόν οί περιπτώσεις τής Κάτο^ Μοισίας προέρχονται άπό τις περιοχές των ά- 
στικών έκείνων κέντρων (Μαρκιανούπολης, Όδησσου καί Νικόπολης "I- 
στρου), δπου τό έλληνικό καί εξελληνισμένο στοιχείο ήταν ιδιαίτερα άκμαΐο.

Βέβαια καί στή Ν Θράκη ή γεωγραφική κατανομή των περιπτώσεων 
γλωσσικής άφομοίωσης δέν είναι ίσομερής. 'Ό πω ς φαίνεται κι άπό τόν προ
ηγούμενο πίνακα, σχεδόν δλες οί περιπτώσεις προέρχονται άπό τις κοιλάδες 
των δυό μεγάλων θρακικών ποταμών, του Στρυμόνα καί του 'Έβρου. Συγκε
κριμένα στήν κοιλάδα του Στρυμόνα συναντιέται τό 41,7 % τών περιπτώσεων, 
στήν κοιλάδα του 'Έβρου τό 42 ,9%  καί στήν υπόλοιπη περιοχή μόνο ένα 
μικρό ποσοστό 2 ,2% . Αξιοσημείωτο έπίσης είναι τό γεγονός δτι έλάχιστο 
μόνο ποσοστό (1 % ) προέρχεται άπό τά άστικά κέντρα τής ένδοχώρας (Φί
λιπποι, Σΐρις, Παυταλία, Σαρδική, Φιλιππούπολη καί Augusta Traiana). 
*Η διαπίστωση αύτή όδηγεΐ στό συμπέρασμα δτι, κατά τή ρωμαϊκή έποχή, 
είχε πιά όλοκληρωθεΐ ή γλωσσική άφομοίωση τών Θρακών πού ζουσαν στά 
άστικά αύτά κέντρα.I

ί
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Τέλος, άπό κοινωνιολογική άποψη, φαίνεται καθαρά 0 π  ή Ελληνική γλώ σ
σα χρησιμοποιούνταν στην Ιδιωτική ζωή όχι μόνο Από τή θραχική Αριστο
κρατία άλλα κι Από τούς Θράκες των κατώτερων κοινωνικών τάξεων. "Ετσι, 
άπό τούς 505 Θράκες, πού γνωρίζουμε άπό τις Επιγραφές ότι είχαν Αφομοιω
θεί γλωσσικά, μόνο οι 28  (δηλ. τό 5 ,5  % ) κατείχαν κάποια Αξιόλογη κοινω
νική θέση, πού δηλώνεται στις Επιγραφές (φύλαρχοι, βουλευτές, Επιμελητές, 
Ιερείς)1. ΟΙ υπόλοιποι 477 Θράκες, πού Αναφέρονται στις έπιγραφές χωρίς 
καμιά Επαγγελματική ή Αλλη κοινωνική ένδειξη, είναι φανερό ότι Ανήκαν στις 
κατώτερες κοινωνικές τάξεις τοΰ Αγροτικού πληθυσμού (γεω ργοί, έπαγγελμα- 
τίες καί στρατιώ τες).

Γενικά, τό γεγονός ότι οί Θράκες χρησιμοποιούσαν στό γραπτό λόγο τήν 
Ελληνική γλώσσα φαίνεται καθαρά κι Από τή μή Ανεύρεση, μέχρι σήμερα 
τουλάχιστον, ένός Ορακικού κειμένου σέ συνεχή λόγο. Λυτό σημαίνει ότι ή 
θρακική γλώ σσα δέ γραφόταν, πράγμα πού ήταν πολύ φυσικό γ ια  ένα λαό 
Αγροτικό καί πολεμικό, όπως ήταν οί Θράκες*. Γι* αύτό τό λόγο έξάλλου καί 
οί θρακικές Επιγραφές Από τα χωριά Ezerovo, Duvanlij καί Kulmen, πού 
Αποτελούν τά πρωιμότερα παραδείγματα (6ου καί 5ου π .Χ . ο ί.)  γραφής των 
Θρακών, είναι γραμμένες μέ τό Ελληνικό Αλφάβητο*.

Τήν προσπάθεια των Θρακών νά γράψουν τήν Ελληνική γλώσσα προδίνουν 
οί διάφοροι βαρβαρισμοί, πού συναντούνται στις έπιγραφές τους, όπως είναι: 
Άσκηπιώ* (Αντί Ά σ κ λη πιώ ), Ατφ* (Αντί έα υτφ ), Εθήχασαν* (Αντί τε- 
θήκασαν)’, ίκκ (Αντί έκ ), htvrf (Αντί έποίει), Α π«· (Αντί έποίει), ήσοί- 
λά*· (Αντί έσύλα), (θ)ιφιϊ (Αντί θεω ), προγωνι1* (Αντί προγόνφ ), ύοι1* 
(Αντί υιοί).

Λ

1. IG B . II, 512, 719, 845. III,, 918, 1116, 1204, 1308, 1474, 1517. ΙΠ„ 1559, 
1598, 1631, 1713, 1732, 1803. IV, 1927, 2004, 2015, 2071, 2104, 2121, 2192, 2214, 
2288. B C H  21(1897)533 κέ.

2. Πρβ. Alhar. Ποιχ. Ίστ. V III, 16 ArdQortw*, 36]: «μηδένα έκίστααΟαι 
γράμματα, άλλα καί Ενόμιζον αίσχιστον είναι... χρήοβαι γράμμασιν».

8. Βλ. τ.4 πάνω, σ. 21.
4. IG B , III,, 1259.
5. IG B , IV, 2314.
6. 1GB, IV, 2104.
7. JGB, ΙΙΙ„ 959.
8. Κ-ΙΣ, ά?. 26.
9. 1GB, IV, 2289.

10. IG B , II, 815.
11. 1GB, ΙΙΙ„ 1461.
12. A . Dumont, Inscriptions, άρ. 62*.
13. IGB, TV, 2298.
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'Ωστόσο, προβλήματα στή γραφή της έλληνικής γλο>σσας δέ θά Αντιμε
τώπιζαν βλοι ot Θράκες. 'Αντίθετα μάλιστα υπήρχαν Θράκες πού έγραφαν 
την έλληνική 6χι άπλώς σωστά άλλα καί μέ καλλιέπεια. * Αρκεί νά Αναφέρου
με τό παράδειγμα του βασιλιά Κότυος Ε ', πού έγραφε μέ τόση δεξιότητα 
στίχους στην έλληνική, ώστε, δπως διαβεβαιώνει ό Όβίδιος, άν άφαιρουσε 
κανείς Από τά ποιήματα τήν υπογραφή του, θά ήταν Αδύνατο νά καταλάβει 
δτι ήταν έργα Θράκα ποιητή1.

9 Η  χρήση τής έλληνικής γλώσσας στον προφορικό λόγο. ‘Η συμμετοχή 
των Θρακών στή δημόσια ζωή του τόπου τους δέν Αφήνει Αμφιβολίες δτι αύ- 
τοί ήταν Αναγκασμένοι νά χρησιμοποιούν τήν έλληνική γλώσσα καί στόν προ
φορικό λόγο. Ε πίσης, πολλοί λόγοι μας πείθουν δτι ή πλειοψηφία των Θρα
κών, κατά τήν έλληνιστική καί κυρίως τή ρωμαϊκή έποχή, χρησιμοποιούσε 
τήν έλληνική γλώσσα καί στήν καθημερινή τους συναναστροφή. 'Ένας τέ
τοιος πειστικός λόγος είναι ή εύρεία γεωγραφική καί κοινωνική έκταση πού 
είχε πάρει τό φαινόμενο τών μικτών γάμων. 'Ό πω ς είδαμε μάλιστα προηγου
μένως, οί περισσότερες περιπτούσεις Αφορούν γάμους Θρακών μέ Έλληνίδες 
καί δχι Ελλήνων μέ Θράκισσες. Αυτό σημαίνει δτι μοιραία οι Απόγονοι τέ
τοιων μικτών γάμων μάθαιναν τή μητρική τους γλώσσα, δηλαδή τήν έλληνική, 
έφόσον ή μητέρα τους ήταν πολύ Ανώτερη πολιτιστικά Από τόν πατέρα τους. 
'Αλλά καί οί ίδιοι οι άντρες, πού παντρεύονταν μέ Έλληνίδες, είτε γνώριζαν 
ήδη τά έλληνικά είτε Αναγκάζονταν ψυχολογικά, μετά τό γάμο, νά τά μάθουν 
γιά νά συνεννοούνται στήν οικογενειακή τους ζωή. Θά ήταν πολύ Απίθανο νά 
πιστέψουμε τό Αντίθετο, δτι δηλαδή οί Έλληνίδες, πού είχαν μεγαλο^σει σ' έ
να έλληνικότατο περιβάλλον, άρχιζαν, μετά τό γάμο τους, νά μαθαίνουν τή 
θρακική, πού ήταν μιά γλώσσα άχρηστη πια στις κοινωνικές τους σχέσεις. 
Έ τσ ι, δλοι οί Θράκες, πού είχαν παντρευτεί μέ Έλληνίδες, καθώς καί οί Α
πόγονοί τους, θά πρέπει νά θεωρηθούν έλληνόφωνοι.

Ε πίσης, έπαγγελματικοί λόγοι Ανάγκαζαν πολλούς Θράκες νά μιλούν τήν 
έλληνική γλώσσα. ’Έ τσι, δέν είναι δυνατό νά μή μιλούσαν τά έλληνικά οι 
Θράκες πού είχαν υπηρετήσει στούς έλληνιστικούς στρατούς ούτε αύτοί πού 
έργάζονταν ώς δούλοι στά σπίτια έλληνικών οικογενειών ή σέ βιοτεχνίες τών 
έλληνικών Αποικιών τής Θράκης. Τό ίδιο τήν έλληνική θά είχαν ώς δργανο 
συνεννόησης καί οι Θράκες πού είχαν άμεσες έμπορικές σχέσεις μέ τούς 'Έ λ
ληνες. 'Ακόμη, θεωρούμε Απίθανο νά μή μιλούσαν τά έλληνικά οί Θράκες, Α
πόγονοι Ιδίως μικτών γάμων, πού μετείχαν σέ έφηβικές όργανώσεις ή σέ θρη
σκευτικούς συλλόγους έλληνικών τουλάχιστον θεοτήτων. Τέλος, δπως ήταν φυ

1. Ovid. Ερ. ox Ponto, II, 9.
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σικό, ot Θράκες πού ζοΰσαν στα άστικά κέντρα ήταν περισσότερο άναγκασμέ- 
νοι νά μιλούν τήν Ελληνική γλώ σσα άπό 6,τι αυτοί πού ζοΰσαν σέ άγροτικούς 
οίκισμούς ή στίς όρεινές περιοχές της Θράκης.

Γενικά, φαίνεται ότι οί Θράκες άντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα στήν 
προφορά της Ελληνικής γλώ σσας. Έ τ σ ι, ό ’Αριστοφάνης, όσο κι άν υπερβά
λει τά πράγματα, δέ πρέπει δμως νά είναι πολύ Εξω άπύ τήν πραγματικότη
τα, δταν στίς Ό ρνιθές του διακωμωδεί τούς Θράκες, παρουσιάζοντας στη 
σκηνή Εναν Τριβαλλύ νά μιλά έλληνικά καί νά λέει «σαύ νάκα βακτάρι κροϋ- 
σαι»1 2 (άντί «σοϋ νάκην βακτηρία κρούσω») καί «καλάνα κύρτωνα καί μεγά- 
λα βασιλιναύ δρνιτο» (άντί «καλήν κόρην τού μεγάλου βασιλέως δρνισι (παρα- 
δίδωμιη). Ε π ίσ η ς, πιστεύουμε ότι δ ίδιος ποιητής στύ πρόσωπο της Θράκισ- 
σας μητέρας του Κλεοφώντος. πού μιλούσε «χείλεσιν άμφιλάλοις»*, δια
κωμωδεί γενικά μιά μεγάλη μερίδα Θρακών, πού μιλούσαν έλληνικά.

4) ’ Ανταγωνισμός τής ίλληνιχής καί λατινικής γλώσσας —  * Επικράτηση 
τής έλληνιχής σύμφωνα μέ τις έπιγραφιχΐς μαρτυρίβς

Ε κ τός άπύ τούς ήμιεξελληνισμένους καί ήμιεκλατινισμένους Θράκες, 
πού είδαμε προηγουμένως, στύν Ελληνόφωνο θρακικύ πληθυσμό θά πρέπει νά 
ύπολογίσουμε καί τούς Θράκες πού είχαν ύποστεΐ πλήρη έξελληνισμό. Π ολ
λοί άπύ αύτούς δέ διατήρησαν κανένα άπολύτως διακριτικό ίχνος της θρα- 
κικής καταγωγής τους κι Ετσι δέν είναι δυνατό νά τούς ξεχωρίσουμε άπό τούς 
Έ λληνες (άποίκους ή μετανάστες της ’Α νατολής). Γ ι’ αύτό, γιά  νά γίνει 
άντιληπτή ή πραγματική Εκταση της γλωσσικής Επίδρασης των 'Ελλήνων, 
είναι άπαραίτητο νά Εχει κανείς υπόψη του τό σύνολο των Επιγραφών τής 
Θράκης, δημόσιων καί ιδιωτικών, είτε αυτές προέρχονται άπό τόν Εξελληνι
σμένο πληθυσμό (Θρακικό ή άνατολικό) είτε άπό τόν Ελληνικό (φαινομενικά 
ή πραγματικά).

Ή  γνώση έξαλλου τού συνόλου των Επιγραφών είναι άποροίτητη γιά  νά 
παρακολουθήσουμε τόν άνταγωνισμό τής Ελληνικής καί λατινικής γλώσσας, 
πού ήταν Ιδιαίτερα όξύς καί μακροχρόνιος στίς περιοχές, όπου τό λατινικό στοι
χείο  παρουσίαζε άναμφισβήτητη δημογραφική ύπεροχή. ΟΙ Θράκες όρισμένων 
περιοχών άρχίζουν, κατά τή ρωμαϊκή Εποχή, νά χρησιμοποιούν τή λατινική 
γλώ σσα, Ενώ οί Εξελληνισμένοι κάτοικοι τής Θράκης (Θράκες καί Ιποικοι) 
άντιμετω πίζουν προβλήματα στήν άντί στάσή τους κατά τού έκλατινισμοϋ.

1. Άριστοφ. Όρνίθ. 1628 κέ.
2. Άριστοφ. ό.π., 1615, 1618 κέ. Βατρ. 678.
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Αύτή άκριβώς ή γλωσσική κατάσταση άντικατοπτρίζεται καθαρά στα έπι- 
γραφικά μνημεία τής Θράκης, πού μια έποπτική εικόνα της κατανομής τους 
έπιχειρουμε νά δώσουμε άμέσως παρακάτω.

α) 9Αριθμός καί γεωγραφική κατανομή των έπιγραφών

1. 'Ελληνικός έπιγραφές

‘Από τη σχετική έρευνα διαπιστώνεται δτι ό αριθμός των ελληνικών έπι
γραφών, πού βρέθηκαν ως τώρα στό θρακικό χώρο, άνέρχεται περίπου στις 
6032. Οί 1548 περίπου άπό αύτές βρέθηκαν στή Θάσο και τήν περιοχή άνά- 
μεσα στόν κάτω ρου του Στρυμόνα καί τού Νέστου. Συγκεκριμένα άπό τή 
Θάσο έχουμε μιά πλούσια συγκομιδή άπό χίλιες έκατόν είκοσι περίπου έπι
γραφές1. Στήν ‘Αμφίπολη ήρθαν στό φώς ώς τώρα έκατό σαράντα περίπου 
έπιγραφές* κι άλλες είκοσι έννιά στήν περιοχή της3. Στούς Φιλίππους άνα- 
καλύφτηκαν ένενήντα περίπου έπιγραφές4 καί έκατό δεκατρείς σέ όλόκληρη

·>

1. G. M e n d e l , B C I I  24(1900)263-284. W . D e o n n a , Α Ε  1909, 16. T h a s o s  
I , passim (164 έπιγραφές). T h a s o s  I I ,  passim (232 έπιγραφές). IG , XII 8, άρ. 261-630α 
καί Supplementum, άρ. 347-515. Ρ . B e r n a r d  - F . S a l v i a t ,  B C I I  86(1962)578-611. 
91 (1967)578-621. Υ . G r a n d jc a n  e l  a lii ,  B C I I  97(1973)145-188. J .  P o u i l lo u x ,  R E A  
1959, 273-299.

2. P :  P e r d r i z e t ,  B C I I  18(1894)416-425. 19(1895)109-112, 424. 21(1897)350- 
353. 46(1922)36-57. Δ -Μ α χ ε δ ο ν ία , άρ. 847-871, 874, 885-887. Γ .  Χ α τ ζ η χ υ ρ ια χ ο ϋ , Σκέ
ψεις, 92, 95. Ε. Π ε λ ε χ ίδ η ,  Π Α Ε  1920, 80-94. Ρ . C o l la r t - P .  D e v a m b e z ,  B C I I  55(1931) 
173-184. Α .  Κ ερ α μ ό π ο υ λ λ ο ν , Α Ε  1932, 1 κέ. D . D e ts c h c w ,  O J h  28(1933)116-117. 
Ρ . R o u s s e l ,  R A  3(1934)38-47. P .  F c y e l ,  R A  6(1935)29-65. 24(1945)49-50, άρ. 3. 
26(1946)229. Γ .  Μ π α χ α λ ά χ η , Θ ρ α χ ιχ ά  13(1940)5-52 [=  B u l l .  ό ρ . 1971, άρ. 407]. 
X ,  Μ α χ α ρ ό ν α , Μ α χ εδ ο ν ιχ ά  2(1941/52)649. V . B e S e v l ie v  - G . M ih a i lo v ,  B P  1(1942)318, 
άρ. 17. 328, άρ. 21. Δ . Λ α ζ α ο ίδ η , <ττό Γ έρ α ς  Ά ν τ .  Κ ε ρ α μ ο π ο ύ λ λ ο ν , Άθηναι 1953,159-160. 
Π Α Ε  1957, 72. 1961, 142* τοΟ ίδ ιο ν , Νεάπολις-Χριστούπολις-Καβάλα, 84, 111-114, 
116-118, 130, 132, 134-135, 137-138. Α Δ  20(1965), Χρονικά, 445. Α Κ  12(1969)68-71. 
D . H e r e w a r d ,  P a la e o lo g ia  1968, 138-144. X .  Κ ο ν χ ο ν λ η -Χ ρ ν σ α ν θ ά χ η , Α Δ  22(1967), 
Χρονικά, Β2, 426-427. 23(1968), Χρονικά, Β2, 358. 24(1969), Χρονικά, Β2, 355. 26(1971), 
Χρονικά, Β2, 417. 27(1972), Χρονικά, Β2, 529. 28(1973), Χρονικά, Β2, 452. Επίσης 
βλ. B C H  84(1960)793. 85(1961)817. 96(1971)976. R E G  61(1948)179, 181. Έ ρ γ ο ν  
1961, 70-71, 256. 1970, 33-47.

3. Βλ. Ρ. P e r d r i z e t ,  B C I I  18(1894)430-431 [ -  Δ -Μ α χ ε δ ο ν Ια , άρ. 892-893]. 
19(1895)112. 24(1900)308-309. 47(1923)59 Ο  Δ -Μ α χ ε δ ο ν Ια , άρ. 925]. K lio  10(1910) 
16. Ρ . C o l l a r t - P .  D e v a m b e z ,  B C I I  55(1931 )172, 177-178. Κ - Ι Σ ,  άρ. 568-573, 577- 
586, 588-590, 592, 594-595, 736.

4. Δ-ΜαχεδονΙα, άρ. 927-929, 931, 933, 973 [=» L, Heuzey, Mission, άρ. 40, 
43, 49]. Σ. ΜερχζΙδη, ΟΙ Φίλιπποι, 118 κέ., άρ. 1-20. 187, άρ. 29 [ »  Κ, Ζησίον, Π Α Ε

i
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τήν έκταση πού περιλάμβανε ή έπνκράτεια της ρωμαϊκής dbtονκίας1. ’Επίσης, 
στή Σΐριν καί την περιοχή της βρέθηκαν πενήντα δύο έπιγραφές* κι άλλες 
πέντε στην 'Η ράκλεια τή Σιντική*.

Στην άνω καί μέση κοιλάδα του Στρυμόνα βρέθηκαν ώ ς τώρα 444 συνο
λικά έτη γραφές. ΟΙ τριακόσιες τριάντα άπό αυτές προέρχονται άπό τήν άνω 
κοιλάδα του ποταμού: έβδομήντα όκτώ άπό τή Σαρδική*, έςήντα έννιά άπό 
τήν περιοχή της*, πενήντα ίξ ι άπό τήν Παυταλία* καί έκατόν είκοσι έπτά 
άπό τήν περιοχή τηςΤ. Οί υπόλοιπες έκατό δεκατέσσερις βρέθηκαν στή μέση 
κοιλάδα του: είκοσι δύο σέ άνώνυμη άρχαία πόλη κοντά στά σημερινά χωριά 
G o rna G rad eSn ica  καί Ilin d e c i1, είκοσι τέσσερις σέ άνώνυμη άρχαία πό- 1 2 3 4 5 6 7 8

1913, 207 « I .  Robert, Istros 2(1935/36)17]. Ck. Picard. R H R  86(1922)18. A .  
Salad, BCH  47(1923)83-94, άρ. 2-25, 29-32. E. Chapouthier, BCH  49(1925)239-244. 
L. Laurenu, H ist or ια 1931, 620 [=  Segre, Hiitoria 1933, 661, ip. 598 bis, 599 «* P. 
Roussel, REG 47(1934)240). P. Collart, BCH  53(1929)76-80. 56(1932)226, ip. 17. 
231, ip. 21. 57(1933)365-368, ip 24. Sbornik G. Kaearov, I, 9, ip. 2. P. Ccllart - P. 
Devambex, BCH  55(1931)200-201, ip. 14-15. J. Coupry -  St. Feyei, BCH  60(1936) 
37-58. P. Lemerle, BCH  60(1936)336-343. J . Coupry, C R A I  1936, 165. 1937, 182 
[*= P. Collart, Philippes, 179). J. Roger, BCH  62(1938)37-41. Δ. ΛαζαρίΑη, A J  17 
(1961/62), Χρονικά, 239 ( -  BCH  1962, 826 «  Bull. ip . 1964. ip . 262). X. Κονχούλη- 
Χρνσανϋάχη, A J  22(1967), Χρονικά, 422.

1. Δ-Maxsioria, ip. 811-816, 818-819, 821, 826, 974-975, 978-979, 993, 1007- 
1011, 1016, 1051, 1054, 1063-1071, 1084-1089, 1104 [ =  L. Heuxey, Mission, ip. 5-6. 
10,14. 30-32, 68. 73. M-Xwym. 16 x i., ip . 1-9, 46 κέ., ip . 18-20, 22-28). P. Perdriset, 
BCH 18(1894) 440-445. 21(1897)529-534. 22(1898)348-349. 24(1900)306-308, 317, 
321. F. Cumont, RIPB 41(1898)337-338. A. Salad, BCH  47(1923)50-57, 75, 78-79. 
P. Collart, BCH 57(1933)363, ip. 23. 61(1937)409-432. BZGA 42(1943)9-21 ( « Γ .  
Μηαχαλόχη, Π Α Α  1937, 484-488). Sbornik G. Kacarov, I, 11, ip. 6. P. Collart - P. 
Devambez, BCH 55(1931)193-194. Γ. Μπαχαλάχη, θραχιχά 6(1935)302-310. 7(1936) 
15-31* τοΰ Ιδιον, Χεάπολις-Χριστούπολις-Καβάλα, Α Ε  1938, 1-48. V. Beievliev -  G. 
Mikado ο, BP  1(1942)331-334, ip. 30. 35. Δ. ΛαζαρΟη, Μαχχδοπχό 1949. 263-265* 
toS Ιδιον, Χεάπολις, 87. D . H e re  ward, Palaeologia 1968, 144-145, ip . 14-15 [ *= Bull, 
ip . 1969, ip . 378). X. ΚονχονΧη-Χρνοατθάχη, A t i  22(1967), Χρονικά, 421 [ =» Bull. 
ip .  1970, ip . 384). 24(1969), Χρονικά, 348. A A A  2(1969)191-194 [ =  Bull. ip. 1970, 
ip . 381). Επίσης βλ. BCH 90(1966)886.

2. J-Maxedoria, ip . 811-816, 818-819, 821, 826. V. B eieoliev-G . Mikadoo,
6.K., 18-19. Epigraphica 10(1948)20. Κ-ΙΣ. ip. 1-45. 472-474, 476, 482.

3. Δ -Maxsiowia. ip. 843-845 [ «= P. Perdriset, BC H  18(1894)438-440]. Κ-ΙΣ, 
ip . 499-503.

4. 1GB, TV, 1902-1924, 1926-1982.
5. 1GB, IV, 1983-2051.
6. 1GB, IV, 2052-2108.
7. 1GB, IV, 2109-2190, 2192-2196, 2198, 2200-2236.
8. 1GB, IV, 2240-2261.
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λη κοντά στό σημερινό Sandaski1, δεκαεννιά στη Νικόπολη του Νέστου2 
καί σαράντα έννιά σέ διάφορα σημεία τής κοιλάδας3.

'Ένας μεγάλος άριθμός άπό 995 έπιγραφές έχει βρεθεί στην άνω καί μέ
ση κοιλάδα του ποταμού 'Έβρου, καθώς καί στις κοιλάδες των παραποτάμων 
του "Αρζου καί Τόνζου. ’Από αυτές οί εκατόν όγδόντα έξι βρέθηκαν στη Φι- 
λιππούπολη4 καί οί πεντακόσιες έξι στην περιοχή της5, άπό τις όποιες οί 
έκατόν όγδόντα τρεις στό ’Ασκληπιείο του B atkun καί οί τριάντα τρεις στό 
Νυμφαίο τής Βουρδάπας. ’Επίσης όγδόντα τρεις έπιγραφές άνακαλύφτηκαν 
στην A ugusta Traiana®, έκατόν εβδομήντα τέσσερις στήν περιοχή της7 
καί σαράντα έξι στην Άδριανούπολη καί την περιοχή της8.

Στήν περιοχή πού έκτείνεται νότια άπό τη Ροδόπη (δηλαδή ή σημ. Δυ
τική Θράκη) έχουν βρεθεί ώς τώρα 116 συνολικά έπιγραφές: είκοσι δύο στά 
"Αβδηρα2, τριάντα εννιά στη Μαρώνεια10, δώδεκα στη Μεσημβρία11, τέσ-

1. IGB, IV, 2262-2285.
2. IGB, IV, 2235-2253.
3. IGB, IV, 2286-2334.
4. Βλ. IGB, Ι ΙΙ |, 879-1054. D.Tsontchev, Latomiis 21 (1962)151-158, άρ. 1, 

15. Β. Gerov, Athenaeum  1965, 333-354 [ = Bull. έρ. 1966, άρ. 255]. A. Balkanska, 
Arheologia 7 (1965), IV, 32-35 [ =  Bull. έρ. 1966, άρ. 256], Kolev, Arheologia 8(1966), 
II, 57-69 [ =  Bull. έρ. 1967, άρ. 375]. A. Petkova, Arheologia 8(1966), III, 44, άρ.
3 [ =  Bull. έρ. 1967, άρ. 377]. L. Botusarova, Arheologia 1968, II, 43-54 [ =  Bull. - 
έρ. 1970, άρ. 390]. / £ Λ / 33 (1972)159-164 [ = Bull. έρ. 1973, άρ. 294].

5. Βλ. IGB, I I I lf 1055-1551. D. Tsontchev, Latomus 21(1962)151-158, άρ. 2-
14.

6. Βλ. IGB, III2, 1552-1622. D. Nikolov, Arheologia 1968, 43-48 [ =  L. Ro
bert, SC  16(1974)53-61]. IB AI 33(1972)135-139 [ =  Bull. ip. 1973, άρ. 295], 189- 
194 [ as Bull. έρ. 1973, άρ. 296], II. Bujukliev, Arheologia 1971, II, 30-36 [ =  Bull, 
έρ. 1972, άρ. 294]. Nikolov - Bujukliev, Arheologia 1971, I, 45-48 [ =  Bull. έρ. 1971, 
άρ. 423].

7. Βλ. IGB, III2, 1623-1793. H. Bujukliev, Arheologia 7(1965)50-51 [ «  Bull, 
έρ. 1967, άρ. 378].

8. Βλ. D -/J άρ. 62. G. Seure, RA  22* (1913)242-243, άρ. 120. IGB, IIIa, 1794- 
1834. T-TEA II, άρ. 26-27, 37.

9. Βλ. Pottier - Hauvette - Besnault, BCH  4(1880)47-59. Avezou - Picard 
BCH  37(1913)118-141 [ =  M. Hollcaux, BCH  38(1914)63-70], J. Bousquet, BCH  
62(1938)51-54. AI.Feyel, BCH  66/67(1942/43)176-196. Δ. A αζαρίδη, Π ΑΕ  1954, 
168. ΑΔ  20(1965)461 [ =  Bull. έρ. 1968, άρ. 339]* του ίδιου, /7AE1966, 59-66 [=  Bull. 
έρ. 1968, άρ. 338]. Βλ. καί "Εργον 1966, 55.

10. Βλ. S. Reinach, BCH  5(1881)88-94. 8(1884)51-53. Avezou  - Picard, BCH  
37(1913)142-144. M. Feyel, BCH  66/67(1941/42)197-199. A. ΒαβοΙτσα, ΑΔ 20(1965), 
B1, 483-484 [ =  BCH  92(1968)924 =  94(1970)667-668 =* 95(1971 >283-284]. Δ. Τριαν- 
r άφυλου, ΑΔ, 26(1971), Χρονικά, Β2, 428-429. 27(1972), Χρονικά, Β2, 540. 2(1973), 
Χρονικά, Β2, 464.

11. Βλ. D . Lazaridia, BCH  77(1953)425. Έργον 1969, 75 Ο  B ull έρ. 1970,

1
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σερις στή Σάλη1, πέντε στήν Πλωπνούπολη* καί τριάντα τέσσερις στήν 
ύπόλοιττη περιοχή*. ’Επίσης, έδώ θά πρέπει νά προστεθούν άλλες έξήντα 
τρεις έπιγραφές, πού βρέθηκαν στή Σαμοθράκη*.

’Α πό τήν περιοχή άνατολικά τοϋ Έ βρου καί του Τόνζου ώς τήν παραλία 
είναι γνω στές ώς τώρα 794 έπνγραφές: άκατόν πέντε άπό τή Μεσημβρία*, 
δεκαεπτά άπό τήν περιοχή της·, δεκατρείς άπό τήν Ά γχία λο’, είκοσι έξι 
άπέ τήν περιοχή της·, έκατόν έξι άπό τήν 'Απολλωνία·, είκοσι άπό τήν 
TOPt03rt διακόσιες όγδόντα έννιά άπό τό Βυζάντιο καί τήν περιοχή του*1, * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

άρ. 387]. Α . Βαβρίτσα, Π Λ Ε  1969, 64 [ «  Butt. ip . «971. άρ. 147]. 'Εργο* 1973, 57
[ -  Butt. ip . 1974, ip. 355].

1. Βλ. D-H, ip. 110· *. G. Seure, BCH  24(1900)147-148.
2. Βλ. Ει-θι-fiiov, Α Ε  1957, Χρονικά, 12-14 [ -  BuU. ip . 1963, ip. 145]. Γ. Ba- 

ψβίόη, θοαχιχό 7(1936)196-210. 8(1937)196-210 [ Και-ατϊόη, θραχανά 8(1937)190- 
195 *  X. Δραχονχίδη, θραχιχά 10(1938)204 χέ.]. ΣταματιάΑη, θραχιχά 10(1988)388- 
389.

3. Βλ. D-H, άρ. 108-109. Ck. Avesou-C h. Picard, BCH  37(1913)148-150. Γ. 
Λ/nαχαλόχη, Θραχιχά 6(1935)310-318. ΑΔ  17(1961/621, Χρονικά, 259 [ =  BuU. ip . 
1964, άρ. 267]. V. Beievliev - G. Mihailov, BP  1(1942)334-338, άρ. 37-38, 40-44, 
46 BuU. ip . 1948, ip. 148]. Βλ. έτίβτ.ς BCH  79(1955)283. 1959, 719-720 [ ■  
BuU. ip . 1961, ip. 390], 1966, 888-889 ( «  BuU. ip. 1967, ip. 367].

4. Βλ. P. Prater, Samothrace. The Inscriptions on Stone, London 1958, ip. 
1-15, 18-24, 26-27, 29, 37, 41-43, 45-49, 55-62, 64-82, 85, 87. 90 καί Appendices 
I-IV. Thatot II, ip. 169 ( «  BuU. ip . 1959, ip. 329]. F. Sal vial, BCH  86(1962)268- 
304. McCredie, Hesperia 1968, 200-204 [ »  BuU. ip . 1969, ip. 441]. P. Prater, Arch. 
Reports for 1968-1969 (Supplementum στό JH S  1969), 30. BCH  95(1971)992.

5. IGB, P , 306 ter -352.
6. IGB, I*. 353-367.
7. IGB, I*. 368-377.
8. IGB, I1, 378-387. ΓΠ,, 1885-1848 bis.
9. IGB, P , 387 bis -473.
10. IGB, III,, 474-475, 1831-1869.
11. Βλ. Wiegand, MDAJ(A) 1908, 145, ip. 1 ( -  Kubinska, BMNV 12(1971) 

1-3 [ -  Bull. ip . 1972, ip. 290]. M D AJ(A) 1911, 287, ip. 2 [ -  BuU. ip . 1913, 466 *> 
Hellenica, X, 24-26]. G. Seure. RA  19«(1912)331, ip. 31. 20*(1912)270, ip. 54. A. 
Παηα6ότιου)χ>υ, θραχιχά 1928, 20-25. L. Robert, HeUenica, X, 33-45. A. Cook, Zeus 
Π, 282, σημ. 2. N. Firaih  - L. Robert, Les stiles funeraires de Byzance grtco-ro- 
maine, Paris 1964. Dirimtekin, CArch 13(1962)161-185 ( «= BuU. ip . 1964, ip. 277]. 
N.FtraUi, Annual Arch. Museums Istanbul 13/14(1966)188-210 [ =» BuU. ip . 1968, 
ip. 342]. Lane, Muse 3(1969)62 [ - B u t t .  ip . 1970, ip . 389]. Merkelbach. ZP E  10 
(1973)62 [χχ Bull. ip . 1973, ip. 291]. T-TEA II, ip. 42 .52 .62  [ ~ B u !L ip .  1972, 
ip . 287-288].
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είκοσι έπτά άπο τη Σηλυμβρία1, έβδομήντα μία άπύ τήν Πέρινθο’, δεκα
τέσσερις άττο τό Πάνιον*, δεκατρείς ά~6 τήν Κα/λίπολη4 5 6 7 8 9, δεκατρείς άπο 

Μ άδυτο4, έντεκα άττό τήν Αίνο* καί έβδομήντα άπο διάφορους άλλους 
οικισμούς τής  περιοχής αύτ7,ς (Λυσιμάχεια, Κοίλα, Άλωπεκόννησο, Τυρό- 
διζα, Γάνο, Σηστό, Βισάνθη κλπ .)’.

Τέλος, ένας σημαντικός άριθμος άπο 2070 περίπου έλληνικές επιγραφές 
έχει βρεθεί στη Β τοϋ Αίμου Θράκη (Κάτω Μοισία). Οί 1670 άπο αυτές προ
έρχονται άπό τΙς έλληνικές παραλιακές άποικίες: διακόσιες ενενήντα έξι άπο 
τήν ’Οδησσό·, τριάντα τρεις άπο την περιοχή της’, είκοσι δχτώ άπο τη 
Διονυσόπολη10, δεκαπέντε άπο την Βιζώνη καί την περιοχή της11, δύο άπί>

1. Βλ. D-H, άρ. 62». IG R, I, 779. G.Seure, BCH  24(1900)159-161. 36(1912) 
549-550, 553-557, 562, 574-575, 595-596, 600-601, 611-613, 640' τοϋ ίδιου, RA  194 
(1912)324, άρ. 25. 20·(1912)262, άρ. 47. 275, άρ. 60-61. L. Robert, Hellenica, VII, 
47-49.

2. Βλ. G.Seure, BCH  24(1900)161-163. 36(1912)458-562, 598-600, 605-606 
[ = M D AI(A) 1892, 203, άρ. 3], 618-631 [ =  Θρακική Έπετηρις 1897, 302, άρ. 18. 
304, άρ. 22. 305, άρ. 23 =  M D Al(A) 1892, 201, άρ. 1]. RA  201 (1912)255, άρ. 39. 
256-258, άρ. 40. 258-259, άρ. 41-42. 275, άρ. 63. 325-327, άρ. 26. Ε. Kalinka, Jahre- 
shefte 23(1926)167-168, άρ. 109 [ =  Τ-ΤΕΛ II, 110, άρ. 5]. L. Robert, RPh 1936, 
113-122. litudes epigrapliiques, 219-222 [ =  C/G, 2043]. Berylus 1966, 11, σημ. 8. 
SC  16(1974^61-69 [ =  Bull. ep. 1976, άρ. 468]. Vickers, CR  1972, 175, άρ. 2 [ =  Bull, 
ip. 1972, άρ. 286α]. Z. Ta^liklioglu, B T TK  17(1953)483-487 [ =  SEG, XIV, 482 =  
Bull. dp. 1958, άρ. 315]. T-TEA l, άρ. 1-3. II, άρ. 1, 9, 11,13-15, 76-77, 81, 89-90.

3. Βλ. D-H, 77-85. G.Seure, BCH  24(1900)164-165. RA  20*(1912)276, άρ. 64.
4. Βλ. Ilauvelle  - Besnault, BCH  4(1880)518. D-H, 98-100 [ = CIG, 2011- 

2017].
5. Βλ. H auvette - Besnault, ό.π., 506-510. CIG, 2016» ·1 [ =  D-H, 110M 11]. 

Ch. Picard- S. Reinach, BCH  36(1912)307-312. T-TEA I, άρ. 1-2.
6. D-H, 10i-104a. G.Seure, BCH  24(1900)168-169. Ziebarth, Progr. Ham

burg 1903, 10, άρ. 20 [ - B u l l .  dp. 1959, άρ. 259]. T-TEA II, άρ. 2-3 [ =  Bull. dp. 
1972, άρ. 275].

7. D-H, 62*·*, 88-88·, 90-94. Hauvette - Besnault, BCH  4(1880)513-517. 
IGR, I, 774, 820. G. Seure, BCH  24(1900)166-168. 36 (1912)97-98, 574-575, 587- 
595, 598. RA  19*(1912 >330-332, άρ. 29-30, 32. 24‘(1912)260-262, άρ. 44-46, 48. 
22*(1913)244-249. άρ. 123-125. Ch. Picard -S . Reinach, BCH  36(1912)288-300. L. 
Robert, Hellenica, X, 266-271. T-TEA I, άρ. 1-3. II, άρ. 3, 40, 43, 51, 60, 63, 67, 
70, 75, 88, 93, 108, 110-111, 113, 159, 162-163, 165, 225, 227 [ =  Bull. dp. 1972, 
άρ. 277-278, 280, 282-284].

8. IGB, I2 3, 35-266.
9. IGB, I*, 266 bis -294.

10. IGB, I2, 13-32 bis.
11. IGB, I2, 6-10 bis, 11-12 ter.

!
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τή Ν αύλοχο', πέντε άπό τήν περιοχή του Κάρων λιμένος* καί χΟαες τρια
κόσιες περίπου άπό τήν Κάλλατιν, Τόμιν καί Ίστρία*. ’Από τις ύπόλοιπες 
391 έπιγραφές οΐ τριάντα μία έχουν βρεθεί στη Μαρκιανούπολη1, οι τριάντα 
πέντε στήν περιοχή της1 καί οί άλλες στήν ένδοχώρα της Κάτω Μοισίας: 
ένενήντα πέντε στή Νικόπσλη τοΰ Ίστρου·, τριάντα στήν περιοχή της*, σα
ράντα τέσσερις στήν περιοχή άνάμεσα στή Κικόπολη καί Μαρκιανούπολη*. 
δέκα στήν περιοχή τοΰ σημερινού Tolbuhin*, δεκατέσσερις στό έμπόριο Λι- 
σκοδουράτεραι1*, έκατό δώδεκα στις κοιλάδες των ποταμών ΟΙσκου καί 
Ο δτη", άπό τις όποιες οί έβδομήντα έπτά στό ’Ασκληπιείο της G lava Pa- 
nega, καί είκοσι σέ διάφορους άλλους οικισμούς της ένδοχώρας (D urosto- 
rum , N ovae, O escus, A b ritu s, raunicipium  M ontan en siu m )" .

’Α πό την παραπάνω έρευνα σχετικά μέ τόν άριθμό καί τή γεωγραφική 
κατανομή των έλληνικων έπιγραφων στό θρακικό χώρο, διαπιστώνεται ότι 
πιδ π),ούσια υπήρξε ή έπιγραφική συγκομιδή άπδ τή Θάσο, καθώς καί άπό 
τις άποικίες της Καλλάτιδος, Τόμιδος καί Ίστρίας. Συγκεκριμένα άπό τά τέσ
σερα αυτά άστικά κέντρα έχουμε ένα ποσοστό 40%  άπό το σύνολο των έλ- 
ληνικων έπιγραφων, πού βρέθηκαν στό θρακικό έδαφος. Τό αυξημένο αύτό 
ποσοστό έπιγραφων θα πρέπει να άποδοθεϊ όχι μόνο στή μεγάλη άκμή των 
άποιχιώ ν άλλα καί στις πιό συστηματικές καί έχ τεταμένες άνασκαφές πού 
Ιγιναν σέ αύτές. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. IGB, I*, SOS quater -806.
2. IGB, I», l-S.
3. Σύμφωνα μέ μιΑ προκαταρκτική έχτίμηση, ποό έχανε ό D. Pippidi (Scythica 

Minora, 1974, 26), χατά τήν προετοιμασία τοΰ Corpus των Αρχαίων έπιγραφων τής Μ. 
Σκυθίας (σημ. ύοβρ«υηΐ(), τό όποιο έτοιμΑζει γιά 8ημοσίευσι; ή Ρουμανική ΆχαΑτ,μίχ 
Επιστήμων, ο( έπιγραφές (έλληνιχές καί λατινικές) τής ΚαλλΑτι3ος Ανέρχονται σέ 300 
περίπου, τής ΤόμιΟος σέ 700 περίπου χαί τής Ίστρίας σέ 500. Δυστυχ&ς 6 D. Pippidi 
8έν Αναφέρει τήν Αναλογία ΑνΑμεσα στις έλληνιχές χαί λατινικές έκιγραφές.

4. IGB, II, 797-827.
5. IGB, II, 828-862.
6. IGB, II, 601-694. Dremoitova - NoUineea, ΙΒ Α Ι  34(1974)326-828.
7. IGB, II, 696-726. Valkinooa, ΙΒ Α Ι 33(1973)182-187 [ -  Bull. ip . 1978, Αρ. 

297].
8. IGB. II , 752-796.
9. IGB, II, 867-875.

10. IGB, II, 727-740.
11. IGB, II, 485-495, 497-502, 504-597 ter.
12. IGB, II, 480-481, 483-484, 598-600, 741-746, 750, 863-866. ΛΕΜ  14(1891) 

20, Ap. 45 [ « IG B, I, 597]. G. $tefan, Omagiu Daicoviciu, 515-518 [ >■ Bull. ip . 
1961, Ap. 417]. A . Borneo, SC IV  20(1969), 4, 595-609. B. Popeeeu, Klio 52(1970) 
373-378 [ «= Bull. Ap. 1971, Ap. 444]. K. Maeetki et alii, IB A I  34(1974)198.
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Γεωγραφικές περιοχές * Αριθμός 
έτιιγρ αψών

Θάσος U20
Περιοχή άνάμεσα στδν κάτω ροΰ του Στρυμόνα καί του Νέστου 428
"Ανω καί μέση κοιλάδα του Στρυμόνα 444
"Ανω καί μέση κοιλάδα του Έβρου καί κοιλάδες των παραποτά

μων του "Αρζου καί Τόνζου 995
Σαμοθράκη καί περιοχή νότια άπό τή Ροδόπη 179
Περιοχή άνατολικά άπό τόν Έβρο καί τδν Τόνζο ώς την παραλία 794 
Μ. Σκυθία (σημ. Δοβρουτσά) 1300
Βόρεια Θράκη (Κάτω Μοισία) — έκτδς άπό τή Μ. Σκυθία 770

Σύνολο 6032 * I

Τά υπόλοιπο ποσοστά 60% των έπιγραφών παρουσιάζει σχεδάν ίσομερή 
κατανομή άνάμεσα στις διάφορες περιοχές της Θράκης. Έ τσ ι, άπά την κοι
λάδα (άνω, μέση καί κάτω) του Στρυμόνα καί την περιοχή των Φιλίππων 
έχουμε ένα ποσοστά 14,3%, άπά τήν άνω καί μέση κοιλάδα του 'Έβρου ένα 
ποσοστά 16,4% κι άπά τή Σαμοθράκη, καθώς καί τήν περιοχή νότια άπά 
τή Ροδόπη κι άνατολικά άπά τούς ποταμούς 'Έβρο καί Τόνζο, ένα ποσοστά - 
16%. Εξαίρεση άποτελει ή Β Θράκη — έκτάς άπά τή Μ. Σκυθία —, πού 
άντιπροσωπεύει μόλις τά 13% στά σύνολο των έπιγραφών, παρά τή μεγάλη 
γεωγραφική της έκταση. Κι άπά αύτά μάλιστα τά ποσοστά τά 7,4% προέρ
χεται άπά τήν παραλιακή ζώνη καί μόνο 4,6% άπά τά έσωτερικά της Β Θράκης.

Γενικά, παρατηρούμε ότι άπά τις 6032 περίπου έλληνικές επιγραφές, 
πού βρέθηκαν στά θρακικά έδαφος, οί 3900 (δηλ. τά 64,7% ) προέρχονται 
άπά τά νησιά καί τήν παραλιακή ζώνη καί οί υπόλοιπες 2120 (δηλ. τά 35,3%) 
άπά τή θρακική ένδοχώρα. Ε π ίσ ης, άπά τά σύνολο των 6032 έπιγραφών 
οί 4300 (δηλ. τά 71,4%) συναντοΰνται στά άστικά κέντρα καί οί 1700 (δηλ.

I 28,5% ) στή θρακική ύπαιθρο. Οί άναλογίες όμως αυτές στην κατανομή των 
έπιγραφών δέν άνταποκρίνονται άπόλυτα στήν πραγματικότητα. Κι αυτό, 
γιατί συμπεριλάβαμε καί τις έπιγραφές τεσσάρων παραλιακών άστικών κέν
τρων (Θάσου, Καλλάτιδος, Τόμιδος καί Τστρίας), πού άπά τις χώρες τους 
είναι γνωστές ώς τώρα έλάχιστες μόνο έπιγραφές. "Αν λοιπάν άφαιρέσουμε 
τις 2420 περίπου έπιγραφές, πού βρέθηκαν στά τέσσερα αύτά άστικά κέντρα, 
παρατηρούμε ότι οί άναλογίες είναι πολύ διαφορετικές. "Ετσι, στά σύνολο τών 
3600 περίπου έπιγραφών, οί 1480 (δηλ. ένα ποσοστά 41,1%) προέρχονται 
άπά τήν παραλιακή ζώνη καί οί 2120 (δηλ. τά 58,9% ) άπά την ένδοχώρα. 
Ε πίσης, άπά τά σύνολο τών 3600 έπιγραφών οί 1880 (δηλ. τά 52,2% ) προέρ-

I
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χονται άπό τα άσηκά κέντρα καί οι 1720 (δηλ. τό 47,8% ) άπό τήν ύπαιθρο. 
Αυτό δείχνει δη  ή κατανομή των έπιγραφών άνάμισχ στα άσπκά κέντρα 
καί τήν ύπαιθρο είναι σχεδόν ίσομερής. Στην άνω καί μέση κοιλάδα μάλιστα 
τοϋ Έβρου οι έπιγραφές τής υπαίθρου ιϊναι πολύ περισσότερες κι άνηπρο- 
σωπεύουν τό 72% στό σύνολο των 995 έπιγραφών της περιοχής αυτής.

Σχετικά μέ τό είδος των έπιγραφών, άξίζει να υπογραμμιστεί δη, αν 
άφαιρέσουμε τις 1300 περιττού έπιγραφές τής Καλλάτιδος, Τόμιδος καί *1- 
στρίας, στό σύνολο των 4720 υπόλοιπων έπιγραφών οι 3500 περίπου (δηλ. 
τό 74,1%) είναι Ιδιωτικές (άναθηματικές καί έπιτύμβιες) καί οί 1220 (δη)- 
τό 25,9% ) δημόσιες (ψηφίσματα, τιμητικές. κατάλογο·. κλπ.). Ειδικότερα 
άπό τις 3500 Ιδιωτικές έπιγραφές οί 2000 περίπου (δηλ. τό 57,1%) είναι 
έπιτύμβιες καί οί 1500 (δηλ. τό 42,9% ) άναθηματικές.

Τέλος, άπό μιά σχετική χρονολογική έρευνα, άποδεικνύεται ότι οί πε
ρισσότερες έλληνικές έπιγραφές τής Θράκης είναι ρωμαϊκής έποχής καί ει
δικότερα των αύτοκρατσρικων χρόνων. Συγκεκριμένα άπό τις 3730 περίπου 
έπιγραφές, στις όποιες άναγραφεται ή χρονολογία ή υπάρχουν άσφαλείς εν
δείξεις για τή χρονολόγησή τους, οί δεκαπέντε περίπου (δηλ. τό 0,5% ) είναι 
άρχαϊκης έποχής, οί έκατόν είκοσι περίπου (δηλ. τό 3,2% ) κλασικής έποχής, 
οί έςακόσιες περίπου (δηλ. τό 16%) έλληνιστικής καί οι τρεις χιλιάδες πε
ρίπου (δη)- τό 80% ) ρωμαϊκής έποχής. ’Αναλυτικότερα, άπό τό ποσοστό 80 % 
των έπιγραφών ρωμαϊκής έποχής τό 79% χρονολογείται στό 2ο καί 3ο μ.Χ. 
αΙώνα καί μόνο τό 1% στόν Ιο μ.Χ . ή Ιο π.Χ . αιώνα. ’Αναλυτικότερα, τό 
20-25% των έπιγραφών άνήκουν στό 2ο καί τό 50-55%  στόν 3ο μ.Χ. αίωνα. 
Ή  αύξηση των έπιγραφών στους δυό αυτούς αιώνες, άν καί δέν άποτελεϊ 
μοναδικό φαινόμενο στό θραχιχό χώρο, πιστεύουμε όμως δη  πρέπει νά σχε
τιστεί μέ τήν ευρύτερη διάδοση καί χρήση τής έλληνικής γλώσσας άπό τους 
κατοίκους τής Θράκης κατά τήν περίοδο αυτή.

2. Λατινικές intγραφές

Ά π ό τήν έρευνα σχετικά μέ τις λατινικές έπιγραφές, πού βρέθηκαν 
στή Θράκη, διαπιστώνεται δ η  δ συνολικός άριθμός τους φτάνει περίπου τις 
2272, άπό τις όποιες οί 672 προέρχονται άπό τή X Θράκη. Συγκεκριμένα 
στήν περιοχή άνάμεσα στόν κάτω ροϋ τοϋ Στρυμόνα καί τοϋ Νέστου βρέθηκαν 
Δς τώρα 421 έπιγραφές: διακόσιες δύο στή ρωμαϊκή άποιχία τών Φιλίππων1

1. Βλ. S. Reinach, BCH  8(1884)48-49. Δ-Μαχ$6σηα, έρ. 984-969, 994-1006. 
Ρ. Perdriiet, BC H  21(1897)528-532. 24(1900)315. A . Salad, BCH  47(1923)83-94, 
ip . 2-25, 27-32. P. Collart. BCH  53(1929)81-83 [ - C R A I  1915, 5 7 -C f t .  Picard.
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καί έκατύν Ογδόντα όχτώ στήν περιοχή της* 1, δεκατρείς στη'/ Άμφίπολη 
καί την περιοχή της5 6 7 8, δώδεκα στη Σϊοιν καί την περιοχή τη;·1, δύο στήν 
'Ηράκλεια τη  Σιντική καί τήν περιοχή της* καί τέσσερις στη Θάσο*. Ά πο  
τη·/ άνω καί μέση κοιλάδα τοϋ Στρυμύνα είναι γνωστές 76 επιγραφές: πε
νήντα πέντε άπο τή Σαρδική καί την περιοχή της", δεκαεννιά άπί> τήν Παυ- 
ταλία καί την περιοχή της5 καί δύο άπο τη μέση κοιλάδα τοϋ ποταμού*.

BCII '.4(1920)41-42 =  R H R  86 (1922) 182 ]. BCH  56 (1932)192-230, άρ. 1-16, 18,
20. 57(1933)313-379. 62(1938)409-432. Sbornik G. Kacarov, I, 9-10, ά?. 3-4. Ρ. 
Lcmerlr, BCH  58(1934)448-483. 61 (1937)410-419, ά?. 1-15. — Ό  Η. MiMescu, La 
langue latine dans le sud-est de l'Europe, Bucure?ti Paris 1978, 86, ύπολογίζει σέ 
285 τις επιγραφές τής πόλης των Φιλίππων. Συμπεριλαμβάνει όμως εσφαλμένα άνάμεσα 
σέ αύτές καί έπιγραφές πού βρέθηκαν στήν επικράτεια τής άποικίας.

1. Βλ. CIL, III, 639-640, 643-646, 649-653, 655 ( =  142061η), 656-657, 660- 
663, 665, 669, 671, 673-675, 678-679, 682 ( =  7338), 683, 686-687, 695-699, 700- 
707, 6113 ( =  7343), 6115·, 6116-6119, 7340-7341, 7344, 7346-7351, 7354-7357, 
7358·, 7358», 13706, 13708, 14206», 1420610·»5, 1420617'14, 142062 3 4»·«, 142062·-30, 
14406' [ =  Δ-Μαχεόονία, άρ. 984-985, 1017-1050, 1055-1062, 1105-1107 =  BCII 18 
(1894)440-444. 47(1923)76, άρ. 36]. [ = Δ-Μαχεόονία, άρ. 825, 841, 987-992, 1072- 
1079, 1091-1100. S. Beinuch, BCII 8(1884)47-48. Ρ. Perdrizct, BCII 21(1897)346- 
347, 541-542. 24(1900)307, 310, 312-316, 545. .4. Salac, BCH  47(1923)55 κέ., άρ.
2, 4-5, 8-11, 17-25, 27-29, 31-35, 37. P. Collar! - Ρ. Devambcz, BCH  55(1931)201- 
204, άρ. 16-17. P. Collart, BCH  59(1935)403, άρ. 1. 62(1938)411-412, άρ. 2. Sbor- 
nilt G. Kacarov, I, 12, άρ. 7. 14, άρ. 11. Βλ. έπίσης BCH  57(1933)376, άρ. 32. D. He
reford, Archaeology 16(1963)133. X. Κουν,ονλη, AAA  2(1969)191-194 [ =  Bull. ep. 
1970, άρ. 381]. ΑΔ  24(1969), Χρονικά, 348 [ =  Bull. ep. 1972, άρ. 267]. M. Speidel, 
J R S  60(1970)142-152. — Ό  II. Mihiiescu, 6.π., 85, υπολογίζει μόνο 36 έπιγραφές 
άπό τήν έπικράτεια τής άποικίας. Εξάλλου άπό τήν πόλη των Φιλίππων καί τήν έπικρά- 
τειά της άναφέρει έσφαλμένα ένα σύνολο 321 έπιγραφών, ενώ στήν πραγματικότητα έχου
με 390 έπιγραφές.

2. CIL, III, 656 [ =  Δ-Μα·Μονία, άρ. 926], 14204. 142061 ». ρ. Perdrizet, BCH  
18(1894)430-431. 19(1895)110-112 [ =  Δ-ΜαχεδονΙα, ά?.-867]. Ε. Πελεκίόη, Π ΑΕ  
1920, 89, άρ. 2. .1. Salad, BCII 47(1923)57-59. D. H ereford, Palaeologia 1968, 
138-144, άρ. 8. Κ-ΙΣ, άρ. 727-728.

3. CIL, III, 654 ( =  7335), 680 ( =  7336), 7334, 14206*·». V. Beievliev - G.
Mihailov, BP  1(1942)329. Κ-ΙΣ, άρ. 47-48, 481, 485.

4. Δ-Μακεόονία, άρ. 846. RA  8(1936), άρ. 18.
5. Βλ. S. Reinach, BCH  8(1884)47. IK. Deonna, A E  1906, 16. CIL, III, 7366, 

12317. Palaeologia 1968, 148-149.
6. Βλ. II. Mihdcscu, La langue latine, 139-140. όπου σχετική βιβλιογραφία. 

Πρβ. Ε. Kalinka, Antike DenkrnSler in Bulgarien, άρ. 22, 48, 74, 76, 125, 139, 141, 
169, 201, 371, 376, 383-384, 394, 396, 398, 401, 404, 414, 419, 421-422, 425. G. Seu- 
re, RA  2*(1915) 192-193, άρ. 140. 10·(1919) 167-168, άρ. 164. IGB, IV, 1982.

7. Βλ. H. Mihdescu, ό.π., 139.
8. Βλ. Η. Mihdescu, ό.π., 139.

\



"Από τήν άνω καί μέση κοιλάδα τοΰ "Έβρου, καθώς καί άπό τΙς κοιλάδες 
των παραποτάμων του Ά ρζου καί Τόνζου, έχουμε έναν άριθμό άπό 52 έπι- 
γραφές: ot είκοσι έννιά άπό τή Φιλιππούπολη καί την περιοχή της* καί οΐ 
είκοσι τρείς άπό τήν Augusta Traiana xod την περιοχή της·. Στήν περιοχή 
νότια άπό τή Ροδόπη βρέθηκαν 23 έπιγραοές, άπό τΙς όποιες δεκαεννιά στη 
Σαμοθράκη*, δύο στα "Άβδηρα' xai άπό μία κοντά στις Porsulae* καί 
τή σημερινή Ξάνθη*. Τέλος στην περιοχή άνατολικά του "Έβρου καί 
του Τόνζου ώς τή'/ παρα>.ία έχουν άνακαλυφτει &ς τώρα 100 έπιγραφές: 
είκοσιτρεΐς στό Βυζάντιο’, είκοσιτρεΐς στην Πέρινθο (’Ηράκλεια)*, έννιά 
στή Ραιδεστό·, έπτά στήν Καλλίπολη*·, πέντε στό Πάνιον11, έπτά στη 
Μεσημβρία**, δύο στό Deultum1 11* καί είκοσι πέντε σέ άλλες δέκα περίπου 
θέσεις της Θρακιχης Χερσονήσου καί της υπόλοιπης περιοχής1*.

Οί υπόλοιπες 1600 έπιγραοές βρέθηκαν στή Β Θράκη (Κάτω Μοισία). 
'Από αυτές οί 662 προέρχονται άπό τή Μ. Σκυθία**: έκατό τριάντα δύο άπό 
τήν Τόμιν, όγδόντα έπτά άπό τήν Troesmis, έζήντα άπό τό Tropaeum Traia- 
ni, πενήντα πέντε άπό τήν Ίστρία, σαράντα έννιά άπό τή Capidava, τριάντα

Λ
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1. Βλ. Η. Mihdeseu, δ .π ., 140*141. Πρόσθεσε xai G. S tu r t, RA  19*(1912)322, 
ip . 21. D. Tsontschev. La to mu* 17(1958)529*530, άρ. 1-3 .

2 . Βλ. H. Mihdeseu, δ .» ., 141- 142. ΠρόβΟηε καί G. S tu r t, R A  18*{1911)438, 
ip . 6 . D. Τ*οηtehee, ί 530, ip . 6 . ΙΒΑ1  3 2 (1970)296- 297. 3 3 (1972)189- 194.

3 . Βλ. Ρ. Fraser. S am o th race , ip . 16- 26, 28, 30- 35 , 36-39 , 44 , 50-53 b is . F.
Salriat, BCH  8 6 (1962)278- 280, ip . 5-6 . .

4 . C/L, Π Ι, 7378-7379.
5. OJk, 1 7 (1914)151- 152.
6 . CIL, ΙΠ , 14207» .
7 . CIL, I I I ,  732-745, 7401-7419, 14207“ . Λ 4 1955, άρ. 102.
8 . CIL, ΙΠ . 730- 731, 7391- 7400, 12326, 14207*·*, 14406*. OJk 23(1926)164- 

208. G. S tu r t, BCH  2 4 (1900)161- 163. Π ρβ. D-H, ip . 73*. 78· , 74, 74 «. T-TEA  
Π , ip . 76.

9. C/L, ΙΠ , 728-729 ( «  D-H, ip . 75- 75· ] . 7387- 7390, 14207*·*.
10. CIL, I I I ,  725, 7381-7386 ( -  D-H. ip . 1001].
11. OJh 2 3 (1926) 151- 159. G. S tu r t. BCH  24(1900) 164- 165.
12. Βλ. H. Mihdeseu, δ .a . ,  142 καί σημ. 10.
13. Βλ. H. Mihdetcu, δ .π ., 142 καί σημ. 6 .
14. Βλ. Η. Mihdeseu. δ .π ., 138 καί 142. Πρόοθεσε xxl A. H a u o tlit  - Besnault,

BCH  4 (1880)512-513. Ck. P icard -S . Reinaeh, BCH  3 6 (1912)288- 300. G. S turt, 
RA  19*(1912)322-323, ip . 22-23. T-TEA II. ip. 60, 62-63 , 86 [ - I F .  £ « * , Ckiron 
5 (19: 5 )365-392).

15. Βλ. H. Mihdeseu, δ .π ., 151- 156, δπου καί ή σχετική  βιβλιογραφία. Π ρβ. καί 
Ε. Popescu, In sc rip (iile  grece?ti ?i la tin e  d in  secolele ΙΥ -Χ Π Ι descoperite In R om a
n ia , B u cu refti 1976, passim  (έπιγραφές τοϋ 4ου μ-Χ. αιώ να).
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έφτά άπδ τδ Ulmetum, δεκαεφτά άπδ την Άξιόπολη, δεκαεφτά άπδ τδ 
Carsium, δεκαέξι άττ6 τδ Noviodunum, δεκατέσσερις άπδ τήν Κάλλατιν, 
όχτώ άττδ την Aegyssus, δχτώ άττδ τη Sucidava καί έκατδν εξήντα δύο άττδ 
διάφορες άλλες θέσεις τής Μ. Σκυθίας. Στην ύπόλοιπη Β Θράκη — έκτδς 
άττδ τη Μ. Σκυθία — βρέθηκαν 938 έττιγραφές1: έκατδ δύο στήν Oescus, 
έβδομήντα όχτώ στη Glava Panega, έβδομήντα δύο στίς Novae, σαράντα 
στδ municipium Montanensium, τριάντα όχτώ στη Νικόττολη του "Ιστρου, 
είκοσι πέντε στην Όδησσό, είκοσι δύο στη Sexaginta Prista, είκοσι στδ 
σημερινδ Comakovci, δεκαέξι στ/) Μαρκιανούττολη καί πεντακόσιες δεκα
τρείς σε άλλες θέσεις της Β Θράκης.

Γεωγραφικές περιοχές 9Αριθμός 
έπιγραφών

Θάσος 4
Περιοχή άνάμεσα στδν κάτω ρου του Στρυμόνα καί του Νέστου 417
Ά νω καί μέση κοιλάδα του Στρυμόνα 76
Ά νω  καί μέση κοιλάδα του Έβρου καί κοιλάδες των παρα
ποτάμων του Άρζου καί Τόνζου 52
Σαμοθράκη καί περιοχή νότια άπδ τη Ροδόπη 23
Περιοχή άνατολικά άπδ τδν Έβρο καί τδν Τόνζο ώς την παραλία 100 
Μ. Σκυθία (σημ. Δοβρουτσά) 662
Βόρεια Θράκη (Κάτω Μοισία)— έκτδς άπδ τή Μ. Σκυθία 938

Σύνολο 2272

Μέ βάση τα παραπάνω στοιχεία, διαπιστώνεται ότι ή Β Θράκη (Κάτω 
Μοισία) παρουσιάζει μιά συντριπτική άριθμητική υπεροχή στδ σύνολο αών 
λατινικών έπιγραφών πού βρέθηκαν στη Θράκη. Συγκεκριμένα άπδ την πε
ριοχή αυτή, πού καταλάμβανε μόνο τδ 1/3 περίπου άπδ τη γεωγραφική έκταση 
όλόκληρης τής Θράκης, προέρχεται τδ 70,4% τών έπιγραφών. ’Απδ αύτές 
τδ 15,1% βρέθηκε στην παραλιακή ζώνη καί τδ 55,3% στην ένδοχώρα. Μετά 
την Κάτω Μοισία, τδ πιδ αυξημένο ποσοστδ λατινικών έπιγραφών παρου
σιάζει ή ρωμαϊκή άποικία τών Φιλίππων μέ την έπικράτειά της, 6που βρέθηκε 
τδ 17,2% του συνόλου τών έπιγραφών όλόκληρης τής Θράκης. *Άν λοιπόν 
έξαιρέσουμε την άποικία αύτή καί την Κάτω Μοισία, τδ συνολικό ποσοστδ 
τών λατινικών έπιγραφών της υπόλοιπης Θράκης φτάνει μόλις τδ 13%,

1. Βλ. Η . Mihdescu, δ.π., 143-150, βττου καί ή σχετική βιβλιογραφία.

ί



312

μολονότι ή Εκτασή της civet πολύ μεγαλύτερη. ’Ιδιαίτερη Εντύπωση προκαλεΐ 
τό μικρό ποσοστό (4,4% ) της περιοχής άνατολικα άπό τόν Έ βρο καί τόν 
Τόνζο ώς την παραλία, όπου μάλιστα υπήρχαν καί δυό ρωμαϊκές άπ >ικίες, 
τό D eu ltu m  καί τό A pri. ’Αξιοσημείωτη Επίσης clvat ή όλότελη σχεδόν 
Ελλειψη λατινικών Επιγραφών άπό την περιοχή νότια άπό τή Ροδόπη. Συγκε
κριμένα άπό τήν περιοχή αυτή, άν Εξαιρέσουμε τή Σαμοθράκη, πού ήταν 
διεθνές θρησκευτικό κέντρο, Εχουμε τέσσερις μόνο Επιγραφές.

Γενικά, παρατηρούμε ότι ό άριθμός των λατινικών Επιγραφών είναι Ανά
λογος μέ τήν άριθμητική δύναμη τοϋ ρωμαϊκού ή Εκρωμαΐσμένου δημογρα- 
φικοΰ στοιχείου. ’Αντίθετα, δέν Εχει καθόλου σχέση μέ τή γεωγραφική Εκτα
ση της κάθε περιοχής. ’Επίσης, άπό τή στατιστική ανάλυση τών προηγούμενων 
στοιχείων διαπιστώνεται μιά σχετική άριθμητική Ισορροπία στήν κατανομή 
τών Επιγραφών ανάμεσα στά άστικά κέντρα καί τήν ύπαιθρο. Έ τσ ι, άπό 
τίς Επιγραφές πού βρέθηκαν στή ρωμαϊκή αποικία τών Φιλίππων τό 51.3%  
προέρχεται άπό τήν πόλη καί τό 48.2%  άπό διάφορες κώμες τής Επικράτειας 
της. Τό ίδιο πχρκτηρεΐται καί στήν Κάτω Μοισία. όπου τό 51,2%  προέρχεται 
άπό τά άστικά κέντρα καί τό 48,8%  άπό τήν ύπαιθρο. Τέλος, σχετικά μέ τό 
είδος τών Επιγραφών, Αξίζει νά σημειωθεί ότι τό 80%  περίπου άπό αυτές 
είναι ιδιωτικές (Επιτύμβιες καί Αναθηματικές) καί τό 20%  δημόσιες (τι
μητικές, μιλιάρια κ λ π .). Ά π ό  τίς Ιδιωτικές Επιγραφές τό 20%  είναι Αναθη
ματικές καί τό 60%  περίπου Επιτύμβιες, άπό τίς όποιες οΐ περισσότερες Ανή
κουν σέ παλαίμαχους τω ν ρωμαϊκών λεγεώνων.

3 . Δίγλωσσες Jatygapiς

Ά π ό  τή σχετική Επιγραφική Ερευνα προκύπτει ότι οί δίγλωσσες Επι
γραφές, πού βρέθηκαν ώς τώρα στή Θράκη, φτάνουν τόν Αριθμό τών 52. 
Ά π ό  αύτές οί είκοσι τρεις Ανακαλύφτηκαν στή Ν  Θράκη: πέντε στήν Π έ- 
ρινθο1, πέντε στή Σαμοθράκη*, τέσσερις στή Φιλιππούπολη* κι άπό μία 
στή Scaptopara*, Σαρδική*, περιοχή Ά βδήρω ν', Succorum claustra’, 1 2 3 4 5 6 7

1. D-Η, ip. 73*. G. Sew e. BCH  36(1912)610-611. ip. 67. IGR. 1 ,806-808.
2. P. Fraser, Samolhrace, ip. 36, 40, 54,63. McCredie, Hesperia 1965,114-115.
3. 1GB, III,, 878, 1006, 1075, 1410.
4. 1GB, IV, 2236.
5. 1GB, IV. 1925.
6. S . Reinach, BCH  8(1884)49-50, άρ. IX [ -  C1LJU, 7878 am IG R, l ,  882].
7. C1L, III, 14207** [ -  Kalinka, DenkmAler, ip. 78].
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ίΚαβύλη1, σημερινή Sipka2, Aquae Calidae3, Βησσαπάρα4 καί περιοχή Φι- 
Ιλιππούπολης (στό σημ. Aklami)\

Οί υπόλοιπες είκοσι εννιά δίγλωσσες επιγραφές βρέθηκαν στη Β Θράκη 
(Κάτω Μοισία) καί οί περισσότερες προέρχονται άπό την παραλιακή ζώνη: 
δεκατέσσερις άπό τήν Τόμιν·, τέσσερις άπό τήν Κάλλατιν7, δύο άπό τήν 
'Ιστρία®, δύο άπό τήν ’Οδησσό9 και μία άπό τη Μαρκιανούπολη10. ’Αντί
θετα, άπό τήν ένδοχώρα τής Β Θράκης είναι γνωστές έξι μόνο επιγραφές, 
πού βρέθηκαν στα σημερινά χωριά Blagoevo11, Tabacka-Oerven12, Gor- 
sko Kosovo13, Butovo14, Carevec-Dolna-Besovica15 καί Kunino10.

Τέλος, θά πρέπει έδώ νά άναφερθουν και δυο λατινικές έπιγραφές άπό τά 
σημερινά χωριά Μεσόρεμα καί Μουσθένη (περιοχή Φιλίππων)17, πού πα
ρουσιάζουν έξαιρετικό ένδιαφέρον, γιατί τό κείμενό τους είναι γραμμένο μέ 
το ελληνικό άλφάβητο.

Γενικά, παρατηρούμε δτι άπό τις πενήντα δύο συνολικά δίγλωσσες έπι
γραφές οι τριάντα τέσσερις βρέθηκαν στήν παραλιακή ζώνη τής Θράκης καί 
οί δεκαοχτώ στήν ένδοχώρα. ’Από τις τριάντα τέσσερις μάλιστα έπιγραφές

1. G. Seure, RA  5*(1917)178. IGB, 111*, 1777.
2. IGB, III*, 1741 bis.
3. IGB, I, 770.
4. IGB, I, 700.
5. IGR, I, 704.
6. IGR, I, 606, 612, 619, 625, 628-629. /. Stoian, Tomitana, 124-125, 212. 

A. Aricescu, Inscriptii inedite tomitane in versuri, SC  5(1963)319-321. Canarache - 
Aricescu - Barbu· Rddulescu, Tezaurul de sculpturi de la Tomis, άρ.17. [ =  Bull, 
έρ . 1966, άρ. 267]. A. Rddulescu - Munteanu, Epigraphica, 106 κέ. άρ. 5.

7. IGR, I, 657. T. Sauciuc - Sdveanu, Titue Vitrasius Pollio $i orasul Calla- 
tis [ =  Bull. έρ. 1938, άρ. 235]. T. Sauciuc - Sdveanu et A. Rddulescu, Pontice 
1968, 307-317 [ =  Bull. ep. 1970, άρ. 399]. D. Pippidi, SC  14(1972)141-148.

8. SEG, I, 329 [ =  D. Pippidi, Epigraphischc Beitrdgc, 133-153. D. Pippidi, 
Milanges K. Michalowski, 619-623 [ =  Scythica Minora, 216-219 =J3ull. έρ. 1968, 
άρ. 370].

9. IGB, I2, 59, 218.
10. IGR, I, 665.
11. IGB, II , 749.
12. IGB, II , 751.
13. IGB, II , 695.
14. IGB, II, 600.
15. IGB, II, 496.
16. IGB, II, 503 [ = / .  Velkov, Izsledv. De6ev, Sofija 1958, 557-566 =  Bull, 

έρ. 1960, άρ. 232].
17. Βλ. P. Collart, BCH  54(1934)376-391. Sbornik G. Kacarov, I, 10, άρ. 5.
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της παραλιακής ζώνης o l είκοσι προέρχονται άπό τή Μ. Σκυθίχ, δπου 4 
άνταγωνισμός της έλληνικής καί λαπνικής γλώσσας ήταν Ιδιαίτερα δξύς. Ε π ί
σης, άπό τό σύνολ,ο τω ν πενήντα δύο δίγλωσσων έπιγρχφών μόνο δώδεκα 
είναι δημόσιες κι δλες o l άλλες Ιδιωτικές (έπιτύμδιες και άνχθημχτικές).

Γιά τήν ίρ ευνα βμως τοΰ γλωσσικού έξελληνισμού Ιδιαίτερο t /διαφέρον 
παρουσιάζει τό γεγονός δ η  άπό τις πενήντα δύο συνολικά δίγλωσσες έπι- 
γραφές οί σαράντα τέσσερις είναι λχπνοελληνικές. Κ ι αυτό δείχνει καθαρά 
τήν έπικράτηση της έλληνικής γλώ σσας στις περιοχές, δπου βρέθηκαν ol 
έπιγραφές αύτές. *Η άνάγκη νά μεταφραστεί τό λατινικό κείμενο στήν έλ- 
ληνική σημαίνει δ π  τό έλληνόφωνο στοιχείο τοΰ πληθυσμού ήταν έπικρχτέ- 
στερο. Τό ίδιο έξαλλου δείχνει καί ή προσθήκη της τυπικής προσφώνησης 
πρός τούς περαστικούς («παροδείτα, χαϊρε») στήν έλληνιχή γλώσσα.

β) Συγχοιχιχή στατιστική άτάλοση χώ* ίλλψιχώψ καί ίατιηχώτ ίχ ιγραφώχ 
*Αριβμητοίή καί γτωγραηκχή έπικράτηση τής ίλληηχής γλώσσας

’Από τά παραπάνω στοιχεία , δπως αύτα συνοψίζονται στό συγκριτικό 
στατιστικό πίνακα κατανομής τω ν έλληνικών καί λατινικών έπιγραφων πού 
παραθέτουμε, φαίνεται καθαρά ή μεγάλη άριθμητική υπεροχή των έ>ληνικών 
έπιγρχφών άπένανπ στίς λαπνικές. Συγκεκριμένα διαπ ιστώνεται δ π  στό σύ
νολο των 8304 έλληνικών καί λατινικών έπιγρχφών τής Θράκης τά 3 /4  π ε
ρίπου άπό αύτές είναι έλληνικές. Ή  άριθμητική υπεροχή μάλιστα των έλ· 
ληνικών έπιγρχφώ ν παρατηρεΐται ακόμη καί στις δυό έκεΐνες περιοχές τής 
Θράκης (Κάτω Μ οισία καί περιοχή άνάμεσχ στόν κάτω ρού τού Στρυμόνα 
καί τού Ν έστου), δπου τό ρωμαϊκό ή έκρωμαΐσμένο δημογραφικό στοιχείο 
ήταν Ιδιαίτερα Ισχυρό. Έ τ σ ι, άπό τήν Κάτω Μ οισία, συμπεριλχμβανόμενης 
καί τής Μ. Σκυθίας, έχουμε ένα ποσοστό 24.8%  έλλη νικών έπιγραφων καί 
19,2%  λατινικών. "Αν δούμε όμω ς χωριστά τή Μ. Σ χυθία, παρατηρούμε 
δ π  στήν περιοχή αύτή ό άριθμός των έλληνικών έπιγραφων είναι περίπου 
διπλάσιος άπό τις λαπνικές.

Ε ξάλλου καί στήν περιοχή άνάμεσχ στόν κάτω ρού τού Στρυμόνα καί 
τοΰ Νέστου, δπου οί έλληνικές έπιγραφές παρουσιάζονται στό συγκριτικό 
στατιστικό πίνακα ως τετραπλάσιες περίπου αριθμητικά άπό τίς λαπνικές, 
ή άναλογίχ δέν είναι ή ίδ·.?.. άν ξεχωρίσουμε τή Θάσο, άπό δπου έχουμε τέσ
σερις μόνο λαπνικές έπιγρχφές. Π ραγματικά, μέ τήν αφαίρεση των θασιακών 
έπιγραφων, ή ά'/αλογία των έλληνικών καί λατινικών έπιγρχφών στήν π ε
ριοχή αυτή είναι περίπου 1:1 (50,4%  έλληνικές καί 49,6%  λαπνικές). ’Ακόμη 
κι αύτή δμως ή άναλογία δέν άντχποκρίνετχι στήν πραγματικότητα, άν τήν 
άναλύσουμε σέ μικρότερη χλ.ίμακα καί δούμε χωριστά τό άνατολικό καί δυτικό
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[ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚ Ο Σ Π ΙΝ ΑΚ ΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜ ΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
1 Κ Α Ι ΛΑΤΙΝΙΚΩ Ν ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΘΡΑΚΙΚΟ ΧΩΡΟ

Ποσοστιαία άναλογία
Αριθμός τών έλληνικών καί

1 Γεωγραφικές περιοχές έπιγραφών λατινικών έπιγραφών
καθεμιάς περιοχής

'Ελλην. Λατιν. 'Ελλην. Λατιν.

■Θάσος 1120 4 99,6 % 0,4%
■Περιοχή άνάμεσα στον κάτω ροΰ του Στρυ-
1 μόνα καί του Νέστου 428 417 50,6 % 49,4%
•Άνω καί μέση κοιλάδα του Στρυμόνα 
■Άνω καί μέση κοιλάδα του 'Έβρου καί κοι-

444 76 85, 3 % 14,7%

Ιλάδες τών παραποτάμων του Άρζου καί 
Τόνζου 995 52 95% 5 %

Σαμοθράκη καί περιοχή νότια άπό τή 
Ροδόπη

'Περιοχή Ανατολικά άπό τόν 'Έβρο καί τόν
179 23 88„6 % 11,4 %

Τόνζο ώς τήν παραλία 794 100 •88,8 % 11.2%
'Μ. Σκυθία (σημ. Δοβρουτσά)
Β Θράκη (Κάτω Μοισία) — έκτός άπό τή

1300 662 66,% 33,7 %

Μ. Σκυθία 770 938 45% 55%

Σύνολο 6032 2272 72,6 % 27,4 %

τμήμα τής περιοχής. "Ετσι, διαπιστώνουμε δτι στό σύνολο των έλληνικών 
καί λατινικών έπιγραφών του άνατολικου τμήματός της (ρωμαϊκή άποικία 
των Φιλίππων καί έπικράτειά της) οί λατινικές έπιγραφές είναι διπλάσιες 
(65,8%) άπό τις έλληνικές (34,2% ). 'Αντίθετα, στό δυτικό τμήμα της (Ά μ - 
φίπολη, Σϊρις, Η ράκλεια) έχουμε συντριπτική άριθμητική υπεροχή των έλ
ληνικών έπιγραφών, οί όποιες είναι περίπου δεκαπλάσιες (91,3%) άπό τις 
λατινικές (8,7 % ).

Τέλος, στίς υπόλοιπες περιοχές τής Θράκης ή άναλογία τών έλληνικών 
καί λατινικών έπιγραφών είναι περίπου 100:1 (99% έλληνικές καί 1% περίπου 
λατινικές). Ή  μεγάλη αυτή άριθμητική υπεροχή ή καλύτερα ή μοναδική 
σχεδόν παρουσία τών ελληνικών έπιγραφών στίς περισσότερες περιοχές τής 
Θράκης δείχνει Αναμφισβήτητα τήν πλήρη έπικράτηση τής έλληνικής γλώσ
σας καί την όλοκλήρωση του γλωσσικού έξελληνισμού (προς τά τέλη του 3ου- 
άρχές 4ου μ.Χ. α ί.) τών Θρακών πού κατοικούσαν στις περιοχές αύτές. Τό 
ίδιο έξάλλου πράγμα δείχνουν καί οί δίγλωσσες έπιγραφές πού τό 85% άπό



αυτές είναι Χατινοελληνικές. Πολύ ένδεικτική μάλιστα γιά  τή γλωσσική κα
τάσταση πού έπικρχτοΰσε είναι ή γνωστή έπιστολή τω ν Σκχπτοπχρηνών, 
ή όποια είναι συντχγμένη στήν έλληνιχή, μολονότι άπευθύνετχι στον αύτο- 
κράτορχ. Στήν έλληνική μεταφράστηκε έπίσης κ χί ή άπάντηση του χύτο- 
κρχτορχ πού. άπό τή φύση της, Απευθυνόταν σ’ ενα εύρύ κοινό, τό όποιο Θά 
ήταν έλληνόφωνο.

Ά π ό  τήν προηγούμενη συγκριτική στατιστική άνάλυση τω ν έπιγρχοώ ν 
προκύπτει ότι οί μόνες περιοχές τής Θράκης, όπου μπορεί να γίνει λόγος γιά  
άνταγωνισμό άνάμεσχ στήν έλληνική καί λατινική γλώ σσα είναι ή Κάτω 
Μοισία καί ή ρωμαϊκή άποικία των Φιλίππων. Βέβαια άπό τήν Κάτω Μοισία 
Θά έπρεπε κανονικά νά έςαιρέσουμε τή Μ. ΣκυΘίχ, όπου οί έλ>.ηνικές έτη- 
γρχφές είναι διπλάσιες άπό τις λατινικές. Στήν πραγματικότητα όμως όλες 
σχεδόν οί έλληνικές έπιγραφές, πού βρέθηκαν έκεΐ, προέρχονται άπό τήν πα
ραλιακή ζώ νη, όπου υπήρχαν οί τρεις έλληνικές άποικίες (Κάλ).χτις, Τόμις 
καί Ίστρία) καί έλάχιστες μόνο άπό τήν ύπαιθρο. ’A W i καί στήν ύπόλοιπη 
Κάτω Μοισία δέν υπάρχει σέ όλη τήν έκτασή της ή ίδια ποσοστιαία άναλογία 
των έπιγραφών (45% : 55% ), πού βλέπουμε στό συγκριτικό στατιστικό πίνακα. 
“Ετσι, μέ βάση τήν άντίστοιχη πυκνότητα των έλληνικών καί λατινικών επι
γραφών, ή Κάτω Μ οισία, συμπχριλαμβανόμενης καί τής Μ. Σκυθίας, δια- 
κρίνεται σέ δυό ζώνες: στήν πχρχίμιχ-πχρχλιχκή  καί τήν παραδουνάβια. 
Ά π ό  τή συγκριτική έπιγρχοική έρευνα διαπιστώνεται δ π  οί περισσότερες 
έλληνικές έπιγραφές τής Κάτω Μ οισίας (τό 95% ) προέρχονται άπό την πρώ
τη ζώ νη, ένώ οί περισσότερες λατινικές (τό 80% ) άπό τή δεύτερη ζώνη. 
Στό σύνολο πάλι των έλληνικών κχί λατινικών έπιγραφών καθεμιάς ζώνης 
παρατηρούμε ότι στήν παρχίμιχ-πχραλιαάή ζώνη ο ί έλληνικές έπιγραφές ε ί
ναι περίπου έξχπλάσιες (85% ) άπό τις λατινικές. ’Α ντίθετα, στήν παραδου
νάβια ζώνη ύπχρέχουν άριθμητικά οί λατινικές έπιγραφές, πού είναι περίπου 
έπταπλάσιες (88 ,5% ) άπό τίς έλληνικές. Μέ άλ?.α λόγια ή κατανομή τών 
έλληνικών καί λατινικών έπιγρχφώ ν στίς δυό ζώ νες είναι σχεδόν άνπστρόφως 
άνάλ,ογη. Μέ βάση λοιπόν τά στατιστικά αύτά δεδομένα, καταλήγουμε στό 
συμπέρασμα ότι τό τέλος τής άρχαιότητχς (άρχές 4ου μ .Χ . α ί.) είχε βρει 
τήν πχρ χίμι α-πχρ χλιακή ζώ νη έςελληνισμένη γλω σσικά καί τήν παραδουνάβια 
έκλαπνισμένη. Ή  γλωσσική χύτή κατάσταση είχε  διαμορφωθεί, μετά άπό 
ένα γλωσσικό άνταγω νισμό, πού κράτησε τρεις περίπου αιώνες.

Ιδια ίτερα  όμως σκληρός καί μακροχρόνιος ήταν δ γλωσσικός άνταγω- 
νισμός τής έλληνικής καί λατινικής στή ρωμαϊκή άποικία τών Φιλίππων καί 
τήν έπικράτειά της. Ό π ω ς  είδαμε πιό πάνω, στήν άποικία αύτή τό ποσοστό 
τώ ν λατινικών έπιγραφών είναι τόσο αυξημένο (6 5 ,8 % ), ώστε κανονικά θά 
περίμενε κανείς νά γίνει λόγος γιά  έπικράτηση της λατινικής γλώσσας κι όχι 
γιά  γλ.ωσσικό άνταγωνισμό. Ά π ό  μια άναλυπκότερη όμως έρευνα σχετικά μέ
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Tjv τοπογραφ ική κατανομή των επιγραφών προκύπτει ότι στην επικράτεια 
τής άποικίας το ποσοστό των λατινικών επιγραφών είναι μικρότερο (62,4%)· 

ίσης, διαπιστώνεται ότι ή αριθμητική υπεροχή των λατινικών επιγραφών 
έν παρατ*/)ρείται σέ δλη τήν έκταση της επικράτειας της. ’Έ τσι, τά μέχρι 
ώρα έπιγραφικά δεδομένα δείχνουν δτι στην πραγματικότητα οί λατινικές 

•πιγραφές υπερέχουν άριθμητικά μόνο στην άμεση γειτονική περιοχή τής 
άποικίας (σημ. νομό Δράμας). ’Από τις άλλες περιοχές, πού άνήκαν στην 
πικράτειά της — όπως ήταν ένα τμήμα τής Όδομανττκής και τής Φυλλίδος 
;αί ολόκληρη ή Πιερίς —, δεν έχουμε παρά ολιγάριθμα μόνο δείγματα λα- 
.ινικής έπιγραφικής.

Περιορισμένη ήταν επίσης καί ή κοινωνική έκταση του έκλατινισμοΰ. 
ιατί τή λατινική γλώσσα τή χρησιμοποιούσε κυρίως ή άριστοκρατία τών 
ωμαίων άποίκων τών Φιλίππων. Έ νώ  ή ελληνική παρέμεινε σέ δλους τούς 

αιώνες ή γλώσσα τών Ελλήνων κατοίκων τόσο τής άποικίας δσο καί τής 
άμεσης γειτονικής περιοχής της. Οί Θράκες πάλι χρησιμοποιούσαν άλλοτε 
τήν έλληνική κι άλλοτε τή λατινική, άνάλογα μέ τήν άπόσταση τής κώμης 
τους άπό τήν πόλη τών Φιλίππων, άπό οπού δέχονταν τις επιδράσεις τής 
λατινικής.

Ό  ανταγωνισμός τής ελληνικής καί λατινικής γλώσσας στούς Φιλίππους 
καί τήν περιοχή τους θά πρέπει να χρονολογηθεί βασικά άπό τις άρχές τού 
1ου μ.Χ. αιώνα, δηλαδή μερικές δεκαετίες μετά τό δεύτερο ρωμαϊκό άποικι- 
σμό τών Φιλίππων, οπότε ή πόλη μεταβλήθηκε σέ άληθινή έστία έκρωμα'ισμού. 
"Ως τήν ίδρυση τής ρωμαϊκής άποικίας ή μόνη κυρίαρχη γλώσσα στή δημόσια 
καί ιδιωτική ζωή τού τόπου ήταν ή έλληνική. Ά π ό  τις άρχές όμως τού 1ου 
μ.Χ. αιώνα άρχισε νά περιορίζεται ή κυριαρχία της χωρίς νά πάψει ωστόσο 
ή '/Ρήση της καί μέσα σέ αύτήν άκόμη τήν πόλη. ’Έ τσ ι, φαίνεται ότι, παρά 
τό ρωμαϊκό άποικισμό, στούς πρώτους κατοίκους τών Φιλίππων τό ελλη
νικό άλφάβητο παρέμεινε πιό οικείο άπό ό,τι τό λατινικό1. Ε πίσης, δέν 
έπαψε νά χρησιμοποιείται πάντοτε ή επαρχιακή μακεδονική χρονολογία2. 
Τέλος, ή έλληνική γλώσσα άντιστάθηκε στά ενεπίγραφα μνημεία τών άνα- 
τολικών λατρειών — κυρίως τών αιγυπτιακών θεοτήτων3 καί τού χριστια
νισμού4.

1. Πρβ. τά έλληνικά γράμματα, πού βρέθηκαν χαραγμένα πάνω σέ διάφορα μαρμά
ρινα κομμάτια ρωμαϊκών οικοδομημάτων τού 2ου μ.Χ. αιώνα καί χρησίμευαν ώς μάρκες 
σωματείου ή τών έργατών (Ρ. Collart, BCH  52(1928)102 καί Philippes, 305, σημ. 2).

2. Λεπτομέρειες βλ. στου Ρ. Collart, Philippes, 306-311.
3. Βλ. Ρ. Perdrizet, BCH  18(1894)418. Π:β. Ch. Picard, B H R  86(1922)178 

κέ. P. Collart, BCH  53(1929)76-87, 99. Ρ. Lemerle, BCH  59(1935)140 κέ., άρ. 40-41.
4. Αυτό τό δείχνουν οί πολυάριθμες χριστιανικές έπιγραφές — όλες βέβαια μεταγε-



Ή  λατινική πάλι έμ  φανίζεται στή ρωμαϊκή άποικί* των Φιλίππων, 
κατά τούς πρώτους τουλάχιστον αΙώνες, ώς ή  έπίσημη γλώσσα τής κρατικής 
καί δημοτικής διοίκησης. Στή λατινική γράφονταν οί έπιγραφές των τιμη
τικών καί Αναθηματικών μνημείων1 κι αύτή χρησιμοποιούσαν στά έπιτύμβια 
καί Αναθηματικά τους μνημεία βχι μόνο οΐ άποικοι άλλα καί πολλοί Θράκες 
τής πόλης καί Ιδιαίτερα τής υπαίθρου*. Μ εγαλύτερη όμως άκμή γνώρισε 
ή λατινική γλώσσα στό 2ο μ .Χ . αιώνα κι ώς τις Αρχές τοΰ 3ου αίώνα, δηλαδή 
τότε πού αυξήθηκε σημαντικά 6 Αριθμός τω ν δημόσιων Αναθηματικών καί 
τιμητικών έπιγραφών χάρη στή δραστηριότητα τής δημοτικής διοίκησης*. 
Τέλος, γιά  £να μεγάλο χρονικό διάστημα, ή λατινική κυριαρχούσε στις στα
θερές συναλλαγές μέ τη Ρώμη καί γενικά διατηρήθηκε στούς θεσμούς καί τις 
ρωμαϊκές λατρείες.

Έ τσ ι, στούς δύο πρώτους με τζχρ  ισπανικούς αιώνες, ή ρωμαϊκή άποι- 
κία τών Φ ιλίππων μέ τή γειτονική περιοχή της (πεδιάδα Φ ιλίππων) παρου
σιάζει τήν είκόνα μιας έκλατινισμέ'/ης νησίδας. 0 1  άλληλεπιδράσεις όμως 
τής έλληνικής καί λατινικής γλώσσας δέν έπ χΰ χν σέ όλη τήν περιοχή ώς τδ 
τέλος τής αρχαιότητας4’ καί σιγά σιγά ή έλληνική άρχισε νά Αποκτά με
γαλύτερη σπουδαιότητα καί νά έπικρατεί στις έπιγρχφές τών Ιδιωτών καί

νέστερης έποχής — κι άκόμη καλύτερα οί έπιστολές τοΰ ’Απόστολου Παύλου, τοΰ Πολυ
κάρπου καί Ιγνατίου, πού άπευθύνονταν στήν έχκλησία τών Φιλίππων καί ήταν γραμμένος 
οτά έλληνικά, βλ. Ρ. Collart, Philippes, 4Μ, 465. Πρβ. IJokncap*. Πρός Φ ύ ο α . 13. 
Εύσββ. III, κ*9· 36.

1. Πρβ. Ρ. CoUart, BCH  56(1932)192-231. 57(1933)313-379.
2. Πρβ. τις χαραγμένος στούς βράχους τής Ακρόπολης τών Φιλίππων Αναθέσεις, 

πού είναι γραμμένες στά λατινικά καί Απευθύνονται σέ θεούς που τά ύνόματά τους έχουν 
έχλατινκττεΐ (βλ. Ck. Picard, R H R  86(1922)118-128), καθώς καί τΙς Αναθηματικές 
έπιγραφές πού βρέθηκαν στούς Φιλίππους καί τά γύρο» χωριά.

3. Βλ. Ρ. CoUart, Philippes. 301 καί σημ. 1.
4. Έ να Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά παράδειγμα Αμοιβαίας έκφρασης τών δυά γλωσ

σών βρίσκουμε στά εθνικά ί·«μχ τών κατοίκων τη:. Βλέπουμε δηλαδή όη  κοντά στους 
καθαρά έλληνικοΰς τύπους «Φιλιππεΐς» και πιά σπάνια «ΦιλιππηνοΙ» (βλ. Στβφ. Βνζ. 
στή λ. «Φίλιπποι». Πρβ. και διάφορες έπιγραφές: IG, II·, 963, στ. 3, στιχ. 18. Le Bat, 
Voyage archtologique en Grfcce, Π Ι. section III„  ip. 115 x, στ. 21. IG. M I. 2433, 
στ. 2, στιχ. 2. ΧΠ 8. 209. P. Perdriset, B C H 21 (1897)108. P. Lemerla. BCH  59(1935) 
152, άρ. 44) μαρτυρειται καί ά ξένος τύπος «Φιλιππήσιοι» (βλ. Έπιστ. πράς Φιλιππ. Πρβ. 
IP. Ramtay. On the Greek Form o( the Name Philippian·, JTkS,  1 Oct. 1899, 
116), 6 όποιος έμφανίζετχι ώς σκόπιμη μεταγραφή τοΰ λατινικού «Phiiippenses» (βλ. 
Ρ . Collart, Philippes, 239) καί πιθανώς ό λατινικός πάλι τύπος «Philippiensis» προ- 
δίνει μέ τή σειρά του έπίδραχτη τοΰ καινούργιου έλληνικοδ τύπου «Φιλιππήσιοι» στό λα
τινικό (IF. Kubittchak, Jahreakefta 17(1914)152).
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των συλλόγων. 'Η  έπιγραφική μας έπιτρέπει νά διακρίνουμε μερικά άπό 
τά στάδια τής βαθμιαίας επικράτησης τής ελληνικής γλώσσας. ’Έ τσι, ένα 
τρωτό στάδιο παρατηρούμε στα έπιτύμβια, όπου πλάι στις λατινικές επιγρα
φές έμφανίζονται καί έπιγραφές συνταγμένες στην ελληνική1. Παραδείγματα 
από ένα δεύτερο στάδιο επικράτησης τής έλληνικής προσφέρουν δυο έπιγραφές 
άπό την έπικράτεια των Φιλίππων (σημ. χωριά Μεσόρεμα καί Μουσθένη), 
δπου τό λατινικό κείμενο είναι γραμμένο μέ τό έλληνικό άλφάβητο2 3. Τέλος, 
ένα τρίτο στάδιο έπικράτησης δείχνουν οί συνταγμένες στην έλληνική έπι
γραφές, πού περιέχουν ρωμαϊκά όνόματα ή άναφέρονται σέ ρωμαϊκά πράγμα-

I

Στον 3ο μ.Χ. αιώνα, μέ τη στρατιωτική άναρχία, πού είχε ως επακό
λουθο τή χαλάρο^ση τής ισχύος τής Ρώμης, ή λατινική γλώσσα παρακμάζει, 
ένώ ή έλληνική γίνεται κι αύτή έπίσημη γλώσσα4 καί σέ αύτή γράφονται 
πιά σχεδόν ολα τά ψηφίσματα τού δήμου5 6. Στή λατινική συνέχιζαν νά συν- 
τάσσονται, ως τις αρχές άκόμη τού 4ου μ.Χ. αιώνα, μόνο οί έπιγραφές πού 
άναφέρονταν στούς αύτοκράτορες, δηλαδή στήν κεντρική διοίκηση®. Μέ τή 
μεταφορά όμως τής πρωτεύουσας του ρωμαϊκού κράτους στο Βυζάντιο έπι- 
ταχύνεται ή παρακμή τής λατινικής7, ώσπου τελικά, στά μέσα πιθανώς τού 
4ου μ.Χ. αιώνα, υποσκελίζεται οριστικά άπό την έλληνική8. Τήν πλήρη

1. Πρβ. L. Heuzey, Mission, 128 κέ., άρ. 61 [ =  CIL, I I I , 686 =  Δ-Μακεδονία, 
άρ. 1042-1043]. F. Cumont, RIPB  41(1898)333, άρ. 9 [=Δ-Μακεδονία, άρ. 1070]. 
A.Salac, BCH  47(1923)83 κέ., άο. 2-3. Ρ. Lemerle, BCH  59(1935)148 κέ., άρ. 42.

2. Βλ. Ρ. Collart, BCH  56(1930)376 κέ. καί πίν. XVII. 61 (1937).— Πρβ. J. 
Carcopino, Milanges Par van, 1934, 77 κέ.

3. Πρβ. τις διαθήκες πού άναφέρουν τις ρωμαϊκές γιορτές parcntalia ή rosalia 
(Ρ. Perdrizet, BCH  24(1900)304 κέ. Ch. Picard - Ch. Avezou, BCH  38(1914)38 
κέ. P. Collart, BCH  55(1931)58 κέ. P. Lemerle, BCH  60(1936)336 κέ.), άναθέσεις 
των venatores σέ θεούς του άμφιθέατρου (Ρ. Chapouthier, BCH  48(1924)287 κέ. 243) 
κλπ.

4. Πρβ. τον τύπο «ό δήμος έκ των Ιδίων» πού συναντούμε συχνά σέ τιμητικά μνημεία 
πού στήνονταν δημόσια (L. Heuzey, Mission, 92, άρ. 43 =  Ρ. Lemerle, BCH  59(1935) 
127 κέ. άρ. 38).

5. Πρβ. Fr. Cumont, RIPB  41(1898)334, άρ. 12-13 [ = BCI1 22(1898)349- 
350, άρ. 2]. BCH  59(1935)127 κέ., άρ. 38, 40-41.

6. Πρβ. A. Salad, BCH  47(1923)94, άρ. 29. Ρ. Lemerle, BCH  58(1934)449 κέ., 
άρ. 1. 454 κέ., άρ. 2. C. Fredrick, M D AI(A) 33(1908)45, άρ. 11. CIL, III, 13706. Ρ. 
Collart, BCH  56(1932)209, άρ. 7. 57(1933)336, άρ. 9. 340, άρ. 10.

7. Βλ. Ρ. Collart, Philippes, 315.
8. Τό χρονολογικό πρόβλημα τού ύποσκελισμοΰ τής λατινικής γλώσσας άπό την 

έλληνική είχε τεθεί άπό παλιά, χωρίς όμως νά λυθεί άπό τούς: L. Heuzey, Mission, 92, 
134. Ρ. Perdrizet, BCH  21(1897)542. Πρβ. Ρ. Lemerle, BCH  59(1935)126, σημ. 1.

i
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έπικράτηση της έλληνικής φανερώνουν οί έπιγρχφές τοϋ 4ου-5ου αΙώνα, πού 
είναι όλες γραμμένες στήν έλληνιχή*. Ε π ίσ η ς πολύ yapακτήριστική είναι 
ή μαρτυρία του Ίμέριου, ό όποιος, μιλώντας στα μέσα τοϋ 4ου μ .Χ . αίώνα 
στους Φ ιλίππους, συγχαίρει τούς άκροαπές του γιά  τήν καθαρή άτπκή γλώ σ
σα τους*. ’Α ναμφισβήτητα στήν όριστική έπικράτηση τής έλληνικής σπουδαία 
υπήρξε ή συμβολή του χριστιανισμού. ’Επειδή γλωσσικό του όργανο ήταν ή 
έλληνική, δ έκχριστιχνισμ&ς των κατοίκων, πού άρχισε άπό πολύ νωρίς άκόμη, 
είχε ώς έπακόλουθο καί τύ γλωσσικό έξελληνισμό τους*. Γενικά, στούς Φιλίπ
πους έχουμε μια άπό τΙς π ιό δύσκολες καί περίεργες περιπτώ σεις έξελληνισμοΰ: 
τόν έξελληνισμό άπό τή μια μεριά των λατινόφωνων άποίχω ν κ ι άπό τήν άλλη 
μεριά των έκλαπνισμένω ν Θρακών, κατοίκων τής πόλης καί τής περιοχής της.

5) "Ορια ΟΛηνόφωνης xai λατινόφωνης Θράκης

Ή  άριθμητιχή υπεροχή των έλληνιχών έπιγραφών στή Ν  Θράκη άντι- 
κατοπτρίζει μιά γλωσσική πραγματικότητα· δείχνει δηλαδή ότι, ώς τό 
τέλος της άρχαιότητας, ή περιοχή νότια άπό τόν Α ίμο είχε πιά  έζελληνιστεΐ 
γλωσσικά πλήρως*. Έ πομένο»ς τά έλληνολατινικά γλω σσικά όρια θά πρέπει 1 2 3 4

1. Πρβ. L. Heutey, Mission, 26 xi., ip. 6, 10. 95, ip. 50-51. Ch. Picard, BCH  
44(1920)41 xi. F. Dvornik, BCH  52(1928)125 xi. P. L t  merit, BCH  $9(1935)160 
xi., ip. 57-62. F. Courby - ht. Ftyel, BCH  60(1936)47 x i., ip. 3.

2. ’Ifity. Λόγοι, VI: «... Ή ν  γάρ πόλις έρχαια xal πρό Φιλίππου Φίλιπποι* δήμος 
Άττιχός, έργου Καλλιστράτου, τήν φωνήν έζίεν «αρασχομένου τής πόλεως... Έρχεται 
3i xal ή χελιδών μετά του μέλους έφέστιος, xal μετά τής φδής ό τέττιξ, xal άηδών μετά 
τών Ά τηχών άσματων, tv' ΰπομνήση πάντως τών 'Αθηνών τούς τήνφωνήνάττικίζσντας...». 
Πρβ. L . Heuzey, Mission, 64, 92.

3. Βλ. G. Kacarov, EliniimAt ν  stars Trakija i Makedonija, GSU-iFP 13/14 
(1917/18)16-17.

4. Βλ. π.χ. C. Jireiek, Die Heerstrasse von Beigrad nach Const an tinopel, 
Prag 1877, 8- τοϋ Ιδιον, Die Romanen in der St&dten Dalrnatiens wfthrend des Mit- 
telalters, I, Wien 1902, 34. A. Buturat, Ein Kapitel der historischen Grammatik 
der griechischen Sprache, Leipzig 1910, 49. A. Stein, ROmische Reichsbeamte der 
Provinz Thracia, Sarajevo 1920, 103, 121. A. Κίοαμάποι-Μον, ΤΙ είναι ol Κουτσόβλα- 
χοι, ΆΟήναι 1939, 36 xai 37, σημ. 1. Ή  πα}.ιά θεωρία σχετικά μέ τόν ίκρωμαΐσμό όλό- 
χληρης τής Θράκης ώς τήν κάθοδο τών Σλάβων Ιχει έγκαταλειφτεί ουσιαστικά άκόμη 
άπό τά τέλη τού περασμένου αΐώνχ. Ιδρυτής τής θεωρίας χΐτής ήταν ό Γερμανός J. Thun- 
mann (Uber die Geschichte und Sprache der Albaner und Vallachen, Leipzig 1774, 
339 xi. 360) καί ό πιό ένθερμος όπαδός της ό Αυστριακός IP. Tomatchek (Uber Bru- 
malia und Rosalia, SAW W  60(1869)351-404 xal Die alten Thraker, I. Ubersicht 
der St&mme, SA W W  128(1893)10-11, 76-80, 110). Μετά τόν IP. Tomtuehek, ίλλος 
όπαδός τής θεωρίας αύτής ήταν 6 J . Jung  (Romer und Romanen in den Donaul&ndern,
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άναζητηθούν στήν περιοχή βόρεια άπό τόν Αίμο, όπου παρατηρείται καί 
γλωσσικός άνταγωνισμός στην έπιγραφική.

Ζήτημα γλωσσικών ορίων σέ ολόκληρη γενικά τη Βαλκανική έ'θεσε τρω 
ς, πριν άττό έκατό περίπου χρόνια, ό C. Jirecek. Ό  Τσεχοσλοβάκος αυτός 

αλκανιολόγος, με βάση τό έπιγραφικό υλικό τής εποχής του, είχε όρίσει 
ν περίφημη διαχωοιστική γραμμή τής έλληνόφο^νης καί λατινόφωνης Βαλ- 
νικής, τού είναι γνωστή σήμερα στην έτιστήμη μέ τό όνομά του* 1. Ή  

.γραμμή JireSek» άρχιζε ατό τίς άδριατικές ακτές — ατό ένα σημείο λίγο 
ό κάτω άτό τη Λίσσο — καί κατευθυνόταν άνατολικά κατά μήκος των ό- 

ίων τής Δαλματίας καί Μακεδονικής Τλλυρίας. Έ π ειτα  άκολουθοΰσε τερίπου 
*ν κατεύθυνση των όρίων τής ’Άνω Μοισίας καί Μακεδονίας καί τερνούσε 

νάμεσα άτό τούς Στόβους καί τούς Scupos (σ*ημ. Σκόπια). Λίγο τιό άνα- 
ολικά άτό τίς δυό αύτές πόλεις ή γραμμή στρεφόταν τρός τά βόρεια καί, 
κολουθώντας τά όρια των επαρχιών "Ανω Μοισίας καί Θράκης (σημ. βουλ- 
αρογιουγκοσλαβικά), έφτανε στο ρωμαϊκό μεθοριακό σταθμό Turres (σημ. 
iro t). Ά τ ό  έκεί, μέ βόρεια πάντοτε κατεύθυνση, άκολουθουσε τά όρια τών 

παρχιών Ά νω  καί Κάτω Μοισίας ώς τήν περιοχή τού σημερινού Belograd- 
ik. Ά τ ό  τό σημείο αυτό άλλαζε κατεύθυνση καί στρεφόταν νοτιανατολικά. 

Αφού τερνούσε κοντά άτό τό m unicipium  M ontanensium  (σημ. Mihai- 
lovgrad) καί τό σημερινό Botevgrad, έπαιρνε τιά  οριζόντια άνατολική κατεύ
θυνση καί, άκολουθώντας τά όρια τών έταρχιών Κάτω Μοισίας καί Θράκης 

δηλ. τούς βόρειους τρότοδες τού Αίμου —, κατέληγε στην περιοχή τής 
Μαρκιανούπολης. 'Α τό εκεί στρεφόταν τρός τά βόρεια καί, περνώντας κοντά 
άπό τήν ’Οδησσό, τή Διονυσόπολη, τήν Κάλλατιν, την Τόμιν καί τήν Ίστρία, 
κατέληγε στό δέλτα τού Δούναβη — σέ κάποιο σημείο άνάμεσα στην Αίγισ- 
σο καί τήν Άλμυριν.

Κατοπινοί έρευνητές πρότειναν όρισμένες τροποποιήσεις στή γλωσσική 
όροθετική «γραμμή Jirefiek» καί έτιχείρησαν νά περιορίσουν τήν έκτασή της.

Innsbruck 1887, 10, 101 καί Die romanischen Landschaften des rOmischen Rei
ches, Innsbruck 1881, 371-378, 480), b όποιος άρχικά ταραδέχτηκε 6τι τό θρακικό στοι
χείο βόρεια άπό τόν Αίμο είχε έκλατινιστεϊ* ενώ νότια άπό τόν Αίμο είχε έςελληνιστει. 
'Αργότερα όμως υίοθέτησε τη θεωρία τών Thunmann καί Tomaschek για τόν έκρωμαϊ- 
σμό τών Θρακών καί νότια άπό τόν Αίμο (Landschaften, 371, 374). Για τό πρόβλημα 
αύτό πρβ. καί V . Beievliev, Uber manche &ltere Theorien von der Romaniiie- 
rung der Thrake, EB  1(1964)147-158.

1. Σχετικά μέ αύτη βλ. C. Jiretek, Geschichte der Bulgaren, Prag 1876, 45* του 
ίδιου, Die Heerstrasse, 8, 67-68* τού ίδιου, ASPh  15(1893)98 κέ.* του ίδιου, Die 
Romanen, 13 κέ., 34* του ίδιου, Geschichte der Serben, I, Wien, 1911, 38 κέ,

ll1

I
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Έ τσ ι, ot A . P h ilip p id e1 2 3 καί P . Skok* τή μεταθέτουν λίγο νοτιότερα, στήν 
κορυφογραμμή τού Α ίμου. Ε π ίσ η ς, τήν περιορίζουν σημαντικά κι άπό τά  
δυτικά, άφήνοντχς £ςω άπό τη γραμμή τήν περιοχή δυτικά άπό τήν Παυτα 
λία καί τή Σαρδική ώς τή γραμμή P irot-B elograd 6ik , πού θεωρείται άπό χυ
τούς δίγλωσση. Ό  Ρ . Skok μάλιστα περιόρισε τή γραμμή κι άπό τά άνατολ'.- 
κά, μετατοπίζοντας το σημείο άπόληςής της πολύ νοτιότερα, στήν ’Οδησσό» 
*0 C. P atsch  πάλι πρότεινε μετατόπιση της «γραμμής J ireiak »  τόσο νότια, 
ώστε θεωρεί άκόμη καί τή Μακεδονία δίγλωσση*. Τέλος, θά πρέπει νά άνα- 
φερθεΐ έδώ καί ή άποψη τοϋ Ν . L ascu , ό όποιος, παραβλέποντας τίς έπιγρα
φές καί παρερμηνεύοντας έσφαλμένα όρισμένους στίχους τής T ristia  του ’Ο
βιδίου, πού άναφέρονται στις έθνογλωσσικάς σχέσεις στήν Τόμιν (στίς αρχές 
του 1ου μ .Χ . α ί.), υποστηρίζει ότι ή έλληνιχή γλώ σσα πού μιλούσαν οί Μι- 
λήσιοι άποικοι είχε έκγετιστεΐ καί σχεδόν έςαφανίστηκε μπροστά στή βαρβα- 
ρική γλωσσική όρμή4 5 6 7.

Μέ τό πρόβλημα τω ν γλωσσικών όρίων άσχολήθηκαν τελευταία ol Β. 
Gerov* καί V . B eiev liev* . 01  έρευνητές αύτοί δέχονται γενικά ότι τά 
γλωσσικά όρια όρίζονταν άπό τήν κορυφογραμμή του Α ίμου, δηλαδή συνέ
πιπταν περίπου μέ τά διοικητικά όρια των έπαρχιώ ν Θράκης καί Κάτω Μοι- 
σίας (κατά τό 2ο μ .Χ . α ί.)τ. 01 ίδιοι όμως υποστηρίζουν έπίμονα τή θέση 
ότι τά όρια αύτά, πού τά καθορίζουν οί έπιγραφές, δέν άφοροϋν τήν καθο
μιλουμένη αλλά τή γλώσσα πού χρησιμοποιούνταν στό γραπτό λόγο. ’Επί
σης, υποστηρίζουν ότι βορειότερα άπό τά όρια αύτά συναντοϋνται μόνο έλληνι- 
κές άναθηματικές έπιγραφές. 01  έπιγραφές όμω ς αύτάς δέν μπορούν, κατά 
τή γνώμη τους, νά χρησιμεύσουν ώς κριτήριο διάδοσης τής έλληνικής γλώσ
σας ή ώς άπόδειζη ότι ό πληθυσμός βόρεια άπό τόν Α ίμο μιλούσε τήν έλληνιχή*

1. Λ . Philippide, Originea RomAnilor, I, Ie$i 1925, 70-72.
2. P. Skok, Bysantion  6(1931)371 καί Z R P h  54(1936)179' τοδ Uwv, De 

^importance des I isles loponomastiques de Procope pour la connaissance de la la- 
Unit* balkanique, R1EB 3(1937), 1, 57 χέ.

3. C. Pauch  Die Verbreitung des ROmer - und Romanentums in Makedo- 
nien, S A W W  214(1932)162.

4. Βλ. N. Lascu. Puplius Ovidius Naso, 1957. Πρβ. καί Λ. Vmlpe. Studi Ovi- 
diani, 1959 xol I. Stoian, Tomitana, 1962, ol όποιοι συμφωνούν μέ τήν Ιδέα τής έχγετι- 
σμένης έλληνικής γλωσοας.

5. Β. Gerov, Romanizmdt mezdu Dunava i Balkana ot Hadrian do Konstantin 
Veliki, II, GSU-fFF 48(1952/53)326-331.

6. V. Beievlieo, Untersuchungen fiber die Personennamen bei den Thrakern, 
Amsterdam 1970, 92-124.

7. Πρβ. καί B. Rubin, Das Zeitalter Justiaians, I, Berlin I960, 88.
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άλλα αυτές δείχνουν απλώς ότι οί κάτοικοι προτιμούσαν την ελληνική γλώσ
σα στη θρησκευτική ζωή τους. Σύμφωνα μάλιστα μέ τον Β. Gerov, στους 
βόρειους πρόποδες του Αίμου, κατά τό 2ο καί 3ο μ.Χ. αιώνα, οί κάτοικοι 
μιλούσαν τρεις γλώσσες. Συγκεκριμένα ό άγροτικός πληθυσμός, στή μεγαλύ
τερη πλειοψηφία του, συνέχισε νά μιλά τή θρακική, ενώ ό άστικός πληθυσμός 
μιλούσε τήν έλληνική ή τή λατινική κι ορισμένες φορές καί τις δυο γλώσσες1.

Τά άποτελέσματα ό'μως της συγκριτικής έπιγραφικής ερευνάς μας έδει
ξαν δτι άπό τήν Κάτω Μοισία έχουμε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό ελληνι
κών επιγραφών (45 % )2. Έ τσ ι, φαίνεται δτι δέν πρόκειται γιά άπλή παρα
βίαση τής γλωσσικής όροθετικής γραμμής, άν δεχτούμε δτι αύτή οριζόταν 
άπό τήν κορυφογραμμή τού Αίμου. Εξάλλου, μέ τή διάκριση τής Κάτω Μοί
σιας σέ δυο ζώνες, φάνηκε καθαρά άπό τά επιγραφικά στατιστικά δεδομένα 
ή σχεδόν άπόλυτη άριθμητική υπεροχή τών ελληνικών επιγραφών στήν πα- 
ραίμια ζώνη καί τών λατινικών στήν παραδουνάβια3. Αύτό δείχνει δτι ή 
πρώ τη  άπό τις ζώνες αύτές είχε εξελληνιστεί καί ή άλλη είχε έκλατινιστεί.

Σχετικά πάλι μέ τό επιχείρημα δτι στή Β Θράκη (Κάτω Μοισία) οί 
κάτοικοι προτιμούσαν τήν έλληνική γλώσσα μόνο στη  θρησκευτική ζωή τους, 
έχουμε νά παρατηρήσουμε τά εξής:

1) Οί άναθηματικές έπιγραφές, παρά τό μεγάλο πραγματικά άριθμό 
τους, δέν άποτελούν τό μοναδικό είδος επιγραφών, πού βρέθηκαν στο έδαφος 
τής Κάτω Μοισίας — έκτος άπό τή Μ. Σκυθία. *Από τή στατιστική έρευνα 
τών έπιγραφών διαπιστώνεται δτι οί άναθηματικές άντιπροσωπεύουν ένα πο
σοστό περίπου 40%  (310 έπιγραφές) στό σύνολο τών 770 έλληνικών έπι
γραφών τής Κάτω Μοισίας. Απομένει λοιπόν ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό 
(60% ), πού άντιπροσωπεύεται άπό έπιτύμβιες (32 ,5% ), δημόσιες (15,5 % ) 
καί διάφορες άλλες έπιγραφές (12% ).

2) Κι άν άκόμη τό ποσοστό 40 % τών έλληνικών άναθηματικών έπι
γραφών τής Κάτω Μοισίας θεωρηθεί υψηλό, μπορεί εύκολα νά δικαιολογηθεί 
άπό τήν ύπαρξη στήν περιοχή αύτή τού περίφημου Ασκληπιείου τής Glava 
Panega. Ά π ό  τό Ασκληπιείο αύτό προέρχεται τό 25 % περίπου (77 έπι
γραφές) τού συνόλου τών έλληνικών άναθηματικών έπιγραφών τής Κάτω Μοι
σίας. Στό ποσοστό δμως αύτό συμπεριλαμβάνεται πιθανώς κι ένας σχετικός

1. Β. Gerov, RomanizmM, II, 330· τού ϊδων, L 'aspect ethnique et linguistique 
dans la region entre le Danube et les Balkans & l^poque romaine(Ier-IIIer), SUSFL  
8(1959), άρ. 1/2, 188.

2. Βλ. πιό πάνω, σσ. 305 κέ.
3. Βλ. πιό πάνω, σ. 316.
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Αριθμός άπό έπιγραφές κατοίκων της Ν Θράκης. Κ ι αυτό, για τί τό Ά σκληπν  
βίο είχε μεγάλη Ακτινοβολία 5 /ι  μόνο στην Κάτω Μ οισία I 2 ) i  Ακόμη καί νό -| 
τια  Από τον Α ίμο — στήν κοιλάδα τοΰ Σ τ ρ υ μ ό ν χ . Έ τ σ ι, στήν πρ χγματι-j 
κότητχ τό ποσοστό των άνχθηαχτικων έπιγραφών της Κάτω Μοισίας πρέπ; 
νά είναι χαμηλότερο άπό 4 0 % .

3 ) ’Ακόμη κχί στην περίπτωση πού δε δεχτούμε δποιαδήποτε μείωση,' 
τδ ποσοστό 40  % δέ φαίνεται υπερβολικό, χν συγκριθεΐ μέ τις Αναθηματικές* 
έπιγραφές άλλων περιοχώ ν της Ν Θράκης, πού δ γλωσσικός έξελληνισμός 
τους δέν μπορεί εύκολα va άμφισβητηθεΐ. Έ τσ ι βλέπουμε π .χ . ότι στην A u
gu sta  T raiana καί τη·* περιοχή της τό ποσοστό τω ν αναθηματικών έπιγρχ- 
οών φτάνει τδ 44 .3  % στδ σύνολο τών έλληνικών επιγραφών της περιοχής. 
Ά π δ  τη Φ ιλιππούπολη πάλι καί τήν περιοχή της, έχουμε ένα πολΰ μεγα>.ύτερο 
ποσοστό Αναθηματικών έπιγραφών (62 ,5  %)» ^>ύ θα πρέπει νά Αποδοθεί στην 
ύπαρξη έκεΐ τοΰ περίφημου Α σκληπιείου τοΰ B atk u n . ’Εξάλλου, δέν μπορεί 
νχ  είναι τυχαίο τδ γεγονός δτι Από τά Α σκληπιεία  τοΰ B atk u n  καί της G la- 
v a  P an ega έχουμε τδ ίδιο ποσοστό (2 5 % ) Αναθηματικών έπιγραφών μέσα 
στδ ίδιο περίπου σύνολο έλληνικών έπιγραφών πού βρέθηκα*/ στις περιοχές 
τους (Φ ιλιππσύπολη καί περιοχή της: 692 έπιγραφές — Κάτω Μοισία: 770  
έπιγραφές).

4 ) Τό ποσοστό τω ν λατινικών Αναθηματικών έπιγραφών ξεπερνά τό 
30  % στδ σύνολο τών λατινικών επιγραφών τής Κάτω Μ οισίχς — έχτός Από 
τή 51. Σκυθία. Έ τσ ι, βλέπουμε δτι οί έλληνικές κ χί λατινικές Αναθηματικές 
έπιγραφές της Κάτω Μ οισίας έχουν μικρή διαφορά ποσοστών μεταξύ τους. 
Αύτό σημαί·/ει δτι τό ποσοστό τών έλληνικών Αναθηματικών έπιγραφών δέ*/ 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώς έπιχείρημα γιά τή χρήση τής έϋληνικής γλώσ
σας μόνο στη θρησκευτική ζωή τών κατοίκων. ’Α ντίθετα, τό ποσοστό αύτό, 
σέ σύγκριση μέ τα ποσοστά πού αντιπροσωπεύουν τά άλλα είδη έπιγραφών, 
δείχνει δτι οΐ κάτοικοι χρησιμοποιούσαν τήν έλληνική γλώ σσα σέ δλους τούς 
τομείς τής δημόσιας καί Ιδιωτικής ζωής.

Τέλος, δέ*/ εύσταθεΐ καί ή άποψη σχετικά μέ τή'/ τριγλωσσία τών κατοί
κων τής παραίμιας ζώνης οΰτε καί ή διάκριση τοΰ πληθυσμού σέ θρακόφωνο 
Αγροτικό καί ελληνόφωνο ή λχτινδφωνο Αστικό. Κ ι αύτό, γιατί Από τή στα
τιστική Ανάλυση τών έπιγραφών δλόκληρης τής ένδοχώρχς τής Κάτω Μοι
σίας προκύπτει δτι μόνο ένα ποσοστό 36%  περίπου άπό αυτές προέρχεται 
Από τά Αστικά κέντρα, ένώ τό ύπόλοιπο 64 % άπό τήν ύπαιθρο, πού δ πληθυ
σμός της ήτα*/ κυρίως θρακικός. Έ ξαλλου, δέ*/ υπάρχει καμιά έπιγρχφική ή 
άλλη ρητή μαρτυρία δτι οί Θράκες τής περιοχής χύτης έξαχολουθοΰσαν, κατά 
τήν όψιμη Αρχαιότητα, νά χρησιμοποιούν τή μητρική τους γλώσσα.

Σύμφωνα λοιπόν μέ τά  παραπάνω, ή σχεδόν απόλυτη άριθμητική υπερο
χή  τώ ν έλληνικών έπιγραφών στήν παροιμία ζώ νη καί τώ ν λατινικών στήν

t*
· 
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παραδουνάβια σημαίνει άντίστοιχα τδ γλωσσικό έξελληνισμό καί έκλατινι- 
τμό τους. Συνεπώς οί δυδ αυτές ζώνες των επιγραφών άντικατοπτρίζουν τή 
Γλωσσική κατάσταση της περιοχής καί τά όριά τους είναι καί γλωσσικά. ’Έτσι, 

(αν πάρουμε υπόψη μας ότι ή πριοτη ζώνη περιλάμβανε γενικά την περιοχή 
[του κάτω ρου τών παραποτάμων του Δούναβη — μέ όρισμένες έςαιρέσεις 
στο άνατολικδ καί δυτικό τμήμα — καί ή δεύτερη ζα>νη την περιοχή του άνω 
ρου τους, καταλήγουμε στδ συμπέρασμα ότι τά έλληνολατινικά γλωσσικά ό
ρια πρέπει νά βρίσκονταν στδ μέσο ρου τών παραποτάμων του Δούναβη. Σύμ
φωνα λοιπδν μέ τά δεδομένα τής τοπογραφικής κατανομής τών έπιγραφών, 
τά όρια αυτά πρέπει νά τά φανταστούμε πάνω σέ μιά νοητή γραμμή, πού 
ξεκινούσε άπδ τη σημερινή B istrilica (Β της Berkovica) καί, μέ κατεύθυνση 
προς Α, περνούσε κατά σειρά άπδ τΙς περιοχές τών σημερινών οικισμών Li- 
]ja£e (Β τής V raca), Cerven briag, Pavlikeni, Polski Trdmbes, Kolarov- 
grad και Novi pazar. Έ πειτα , άφοΰ περνούσε πλάι άπδ τά δυτικά όρια τής 
έπικράτειας τής Όδησσου, έφτανε στην περιοχή ανάμεσα στδ σημερινδ Τοί- 
buhin καί Bal5ik (άρχαία Διονυσόπολη). ’Απδ έκεϊ στρεφόταν πρδς Β κι 
άκολουθουσε τη «γραμμή Jirccck» ώς τδ δέλτα τού Δούναβη περνώντας δυ
τικά άπδ τΙς ελληνικές άποικίες τής Καλλάτιδος, Τόμιδος καί Ίστρίας1 (βλ. τδ 
χάρτη στήν επόμενη σελίδα).

Επομένους τδ επιγραφικό υλικό, πού άποκομίστηκε μέσα σ’ ένα περίπου 
αίιύνα άπδ την εποχή του Jirecck, όχι μόνο ένισχύει τη γλωσσική όροθετική 
γραμμή του άλλά έπιπλέον επιτρέπει καί μετατόπισή της βορειότερα, δηλαδή ο>ς 
τά σημεία πού άναφέραμε προηγουμένως. 'Έτσι, μέ τή μετατόπιση τής «γραμ
μής JireSek)), διαπιστώνουμε ότι τδ 60%  τουλάχιστον άπδ την έκταση τής 
Κάτω Μοισίας — έκτδς άπδ τή Μ. ΣκυΟία — είχε έξελληνιστεΐ γλωσσικά.

Ά π δ  χρονολογική άποψη, ή έπίδραση τών δύο γλωσσών στδ μεγαλύτε
ρο μΐρος τής Κάτιο Μοισίας άρχισε κυρίως άπδ τις άρχές τού 2ου μ.Χ. αιώ
να, όπως τουλάχιστον δείχνει ή έλλειψη έπιγραφικών δεδομένων πριν άπδ τήν 
έποχή του Άδριανού. Ουσιαστικά λοιπδν τά έλληνολατινικά γλωσσικά όρια

1. Τή θέση του Ν. Lascu, δ. π., γιά τδν έκγετισμδ της έλληνικής γλώσσας στην 
Τόμιν καί την έζαφάνισή της άντέκρουσε πειστικά ή /?. Gandcva, Ovidij i naselenieto 
na antiilia Dobrudfca, GSU-FZF 62(1968), 1,21 κέ., 31 κέ., υστέρα άπδ τη σο>στη 
έρμηνεία τών έπίμαχων στίχων του ’Οβιδίου. ΤΙ R. Gandevn, άναφερόμενη στά έθνογλωσ- 
σικά προβλήματα τής Τόμιδος καί τών περιχώρων της, απέδειξε ότι ή έλληνικη γλώσσα 
δέν είχε ύποστεί κανέναν άπολύτως έκγετισμό. Αντίθετα, μέ βάση όρισμένους στίχους 
της Tristia τού Όβιδίου, θεμελιώνει τήν άποψη ότι ή γετική γλώσσα ήταν έκείνη πού είχε 
δεχτεί έλληνικές έπιδράσεις. Σχετικά πάλι μέ τή λατινική, άπδ τους στίχους τού Ό βί- 
διου όδηγεΐται στδ συμπέρασμα ότι τή μιλούσαν στην Τόμιν μόνο μερικοί έκρωμαίσμένοι 
έμποροι, Ρωμαίοι ύπάλληλοι καί δούλοι, πού είχαν ρωμαϊκή παιδεία.

ι





αίνεται δτι διαμορφώθηκαν στήν εποχή των Άντωνίνων καί Σεβήρων. Γιατί 
την έποχή αύτή άνήκει σχεδόν δλο τύ έπιγραφικύ υλικό, πού υπάρχει σήμε- 
α στή διάθεση της έρευνας. Έ τσ ι, σ’ ένα σύνολο έξακοσίων είκοσι περίπου 
επιγραφών της Κάτω Μοισίας — έκτδς άπδ τη Μ. Σκυθία —, πού έχουν χρο

νολογία ή μπορούν τουλάχιστον να χρονολογηθούν κατά αιώνες, διαπιστώνε
σ α ι  δτι οί διακόσιες έβδομήντα εφτά (δηλ. τύ 44,6 % ) είναι του 2ου μ.Χ. αί- 
|  iva καί οι τριακόσιες σαράντα τρεις (δηλ. τύ 55, 4 % )  του 3ου μ.Χ. αιώνα.
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ΓΕ Ν ΙΚ Α  ΣΥ Μ Π ΕΡΑ ΣΜ Α ΤΑ

*Η έρευνά μας σχετικά μέ τόν έξελληνισμό της Θράκης Απέδειξε ότι & 
σπουδαιότερος καθερισπκός παράγοντας τοΰ έξελληνισμοΰ υπήρξε ή Αστικο
ποίηση τής χώρας. Ή  άστικοποίηση είχε άρχίσει μέ τόν έλληνικό Αποικισμό 
των παραλίων, πήρε τεράστιες διαστάσεις μέ το μακεδονικό άποικισμό τής 
ένδοχώρας καί όλοκληρώθηκε μέ τήν έπχρχιακή πολιτική του Τραϊανού καί 
Ά δριανοΰ, πού μέσα στά πλαίσιά της Ιδρύθηκαν πολλά άστικά κέντρα μέ 
έλ>.ηνικό ή έξελληνισμένο πληθυσμό. 'Α μεση συνέπεια τής Αστικοποίησης ή
ταν ή έριατάσταση μίγάλ.ου μέρους τοΰ Ορακικοΰ πληθυσμού στά άστικά κέν
τρα. όπου δ έξελληνισμός του ήταν πολύ πιδ γρήγορος καί εύκολος.

Δεύτερος άςιόλογος παράγοντας, πού βοήθησε στον έξελληνισμό, κυρίως 
τοΰ άγροτικοΰ πληθυσμοΰ, ήταν ή Ανάπτυξη τής Αγροτικής οικονομίας καί 
τοΰ έμπορίου. Χάρη στδν άγροτικό καί έμπορικό χαρακτήρα των έλληνικών 
Αποικιών τής Θράκης, δημιουρνήθηκαν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για  την 
Ανάπτυξη στενών καί σταθερών σχέσεω ν Ανάμεσα στους κατοίκους των Αστι
κών κέντρων καί τών Αγροτικών οικισμών, πού βρίσκονταν μέσα στήν έπ ι- 
κράτειά τους ή στή σφαίρα τής έμπορικής τους έπιρροής. ΟΙ σχέσεις αυτές 
βοήθησαν γενικά στήν έξελληνιστική διαδικασία τής θρακικής υπαίθρου. Μέ 
τις έμπορικές ίδίο>ς σχέσεις, οι δρόμοι», πού διέσχιζαν τήν ύπαιθρο καί στους 
όποιους σύχναζαν οί Έ λληνες έμποροι, μετάβλήθηκαν σέ πραγματικές έστίες 
έξελληνισμοΰ μέ Αφομοιωτική ίσχύ έφάμιλλη μέ τά  Αστικά κέντρα.

'Α λλος σπουδαίος καθοριστικός παράγοντας τοΰ έξελληνισμοΰ υπήρξε ή 
κοινωνική πολιτική τών Ε λλήνω ν άποίκων, ή όποια βασικά έπέτρεψε, καί 
πολλές φορές μάλιστα ένεθάρρυνε, τή σύναψη μικτών γόμω ν Ανάμεσα στους 
Έ λληνες καί Θράκες. Καί οι μικτοί γόμοι, όπως είδαμε, Αποτελούσαν τδ πιδ 
γρήγορο καί Αποτελεσματικό μέσο έξελληνισμοΰ τώ ν Θρακών.

Τέλος, σημαντικά βοήθησε στδν έξιλληνισμδ ή συγκοινωνιακή, δημογρα- 
φική, οικονομική καί γλ.ωσσική πολιτική τών Ρωμαίων στή Θράκη. Μέσα 
στά πλαίσια τής συγκοινωνιακής πολιτικής τους, βελτιώθηκε σημαντικά τδ 
όδικδ δίκτυο τής χώρας καί έξασφαλίστηκχ έτσι ή εΰκολη καί γρήγορη έπ ι- 
κοινωνία, πού είχε ώς συνέπεια την έπιτάχυνση τοΰ ρυθμοΰ τοΰ έξελληνισμοΰ. 
Ε π ίσ η ς, χάρη στή δημογραφική καί οικονομική τους πολιτική, δημιουργήθη- 
καν εύνοΐκές συνθήκες για  τήν έγκατάσταση, κυρίως στή Β  Θράκη, Ε λλήνω ν 
ή έξελληνισμέ/ω ν έποίκων Από τήν ’Ανατολή, μέ τούς όποιους ένισχύθηκε
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σημαντικά το ελληνικό δημογραφικό στοιχείο. Τέλος, ή γλωσσική πολιτική 
των Ρωμαίων, πού τη χαρακτήριζε ή έλλειψη γλωσσικού εθνικισμού και ή 
Αναγνώριση γενικά της πολυγλωσσίας, βοήθησε στην όλοκλήρωση τού γλωσ
σικού έξελληνισμού.

Αντίθετα, σοβαρά εμπόδια στην έξελληνιστική διαδικασία της Β Θρά
κης προκάλεσε ή αμυντική πολιτική των Ρω μαίοι. Μέσα στα πλαίσιά της 
ιδρύθηκε ό limes τού Δούναβη, πού επέβαλε τή μόνιμη παρουσία χιλιάδων 
στρατιωτών, Ρωμαίων ή έκρωμαΐσμένων. "Ετσι, ό /imes άποτέλεσε μόνιμη 
έστία έκρωμαϊσμού της παραδουνάβιας περιοχής καί εμπόδισε τήν επέκταση 
τού έςελληνισμού στήν παρόχθια περιοχή τού Δούναβη.

Ή  έ'ρευνά μας σχετικά μέ τή γεο>γραοική έκταση τού έξελληνισμού Α
πέδειξε οτι αυτός δεν είχε περιοριστεί μόνο στά παράλια της Θράκης Αλλά 
έπεκτάθηκε ώς τά πιο Απομακρυσμένα σημεία τής θρακικής ένδοχώρας, μέ 
έξαίρεση μερικές θρακικές νησίδες πού παρέμειναν σέ πολύ ορεινές ζώνες 
τής Θράκης. ’Από τή στατιστική επιγραφική έρευνα προκύπτει ότι τις περισ
σότερες περιπτώσεις έξελληνισμού — σέ όλες τις μορφές εκδήλωσής του — 
έχουμε Από τήν περιοχή τής Θράκης, πού έκτεινόταν νότια Από τήν οροσειρά 
τού Αίμου. Επίσης, διαπιστώνεται ότι στήν περιοχή αύτή πιο αύξημένο εί
ναι τό ποσοστό τών περιπτοάσεων γλιοσσικού και ιδιαίτερα τοπωνυμικού 
έξελληνισμού, πού αντιπροσωπεύουν Αντίστοιχα τό 88,7 % και 90,5 % στο 
σύνολο τών γνωστών περιπτώσεων Από ολόκληρη τήν έκταση τής Αρχαίας 
Θράκης. ’Ακολουθούν οί περιπτο')σεις θρησκευτικού έξελληνισμού (ποσοστό 
8 0 % ), ενώ τό πιο μικρό ποσοστό (68,3% ) παρουσιάζει ό άνθρωπωνυμικός 
έξελληνισμός.

Στήν περιοχή τής Θράκης, πού έκτεινόταν βόρεια Από τήν οροσειρά τού 
Αίμου, μεγαλύτερη έκταση είχε πάρει ό άνθρωπωνυμικός έξελληνισμός (πο
σοστό 31 ,7% ). Αύτό βέβαια δέ σημαίνει ότι είχαν υστερήσει καί τά άλλα 
είδη έξελληνισμού. "Ετσι π .χ . Από τό χαμηλό ποσοστό (9 ,5% ) τών περι
πτώσεων τοπωνυμικού έξελληνισμού μπορεί νά σχηματίσει κανείς τήν εντύ
πωση ότι ή έκτασή του ήταν περιορισμένη. Στήν πραγματικότητα όμως αύ
τό όφείλεται στο γεγονός ότι γενικά στήν περιοχή αύτή είναι μειωμένος καί 
ό συνολικός Αριθμός τών γνωστών έλληνικών καί λατινικών τοπο^νυμίων. Για
τί, άν δούμε χωριστά τά τοπωνύμια μόνο τής περιοχής αύτής, διαπιστώνουμε 
ότι Από τό σύνολό τους τό 48%  είναι έλληνικά καί έξελληνισμένα, τό 30%  
ρωμαϊκά καί έκλατινισμένα καί τό 22 % θρακικά. Διαφορετική εικόνα παρου
σιάζει μόνο ή Μ. Σκυθία, όπου τά έλληνικά καί έξελληνισμένα τοπωνύμια 
Αντιπροσωπεύουν ένα ποσοστό 26% , ένώ τά ρωμαϊκά καί έκλατινισμένα εί
ναι σχεδόν διπλάσια (40 ,7% ).

Γενικά, Από τή Ν Θράκη έχουμε ένα συνολικό ποσοστό 81,5%  περι
πτώσεων Από όλες τις μορφές έκδήλωσης έξελληνισμού, ένώ Από τή Β Θράκη
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ένα ποσοστό 18 ,5% . "Ας σημειωθεί μάλ.ιστχ δτι οί περισσότερες περιπτώσεις 
(περίπου τό 9 0 % ) Εξελληνισμοδ της Β  Θράκης συνκντοδντχι στην παρκίμιχ 
— παραλιακή ζώνη της.

Σχετικά μέ την κοινωνική του Εκταση, άπό τήν Ερευνά μας άποδεί/τη- 
κε ότι δ έξελληνισμδς δέν περιορίστηκε μόνο στη θρχκική άριστοκρχτίχ άλλά 
έπεκτάθηκε σέ δλ,ες γενικά τΙς τάξεις της θρχκικής κοινωνίας. Συγκεκριμένα 
ή Ερευνα σχετικά μέ τούς μικτούς γάμους καί τόν άνθρωπωνυμικό έξελληνι- 
σμό άπέδειξε δτι ένα ποσοστό 85 -9 0  % των παραδειγμάτων άφορα Θράκες 
των μεσαίων καί κατώτερων κοινωνικών τάξεω ν καί μόνο Ενα ποσοστό 10 % 
περιττού μέλη άριστοκρατικών οικογενειών. Σέ δλα τά κοινωνικά στρώματα 
έπεκτάθηκε έττίσης καί δ θρησκευτικός έξελληνισμδς. Χαρακτηριστικό παρά
δειγμα άποτελεΐ ή λατρεία του Θράκα Ιπ π έα , πού προήλθε άπό θρησκευτικό 
συγκρητισμό καί στδ 2ο-3ο μ .Χ . αιώνα Εγινε λαϊκή, χωρίς νά άφήσει άθικτη 
καμιά κοινωνική δμάδα Θρακών. Πολύ εύρεία κοινωνική Εκταση είχε καί δ 
γλωσσικός έξελληνισμδς. "Έτσι, άπό τδ σύνολο τών πεντακοσίων πέντε γνω - 
στών Θρακών, πού είχαν άοομοιω θεϊ γλωσσικά, μόνο Ενα ποσοστό 5,5 % 
άφορα πρόσωπα μέ κάποια άξιδλογη κοινωνική θέση* ένώ τό μεγαλύτερο πο
σοστό (94 ,5  % ) άφορα Θράκες, πού ανήκαν στις μεσαίες καί κατώτερες κοι
νωνικές τάξεις του αγροτικού κυρίως πληθυσμού.

Τέλος, σχετικά μέ τή χρονική κλιμάκωση του έξελληνισμοδ, ή Ερευνά 
μας στηρίχτηκε στις Επιγραφές. άπό όπου κυρίως αντλήσαμε καί τό ύ>.ικό 
για  τή μελέτη τών μορφών, μέ τις όποιες Εκδηλώθηκε δ έξελληνισμδς. *Απδ 
τά χρονολογικά λοιπόν στοιχεία  καί τις Ενδείξεις, πού προσφέρουν οί Επιγρα
φές, προέκυψε δτι οί περισσότερες Ελληνικές Επιγραφές τής Θράκης (8 0 % ) 
άνήκουν στην αύτοκρατορική Εποχή καί συγκεκριμένα τό 20%  περίπου άπό 
αυτές στδ 2ο καί τό 6 0  % περίπου στδν 3ο μ .Χ . αιώνα. Ό σ ο  κι άν ή αύξηση 
τών Ελληνικών Επιγραφών στους δυδ αυτούς αίώνες άποτελεΐ γενικότερο φαι
νόμενο, πιστεύουμε ωστόσο δτι δέν μπορεί παρά να Εχει σχέση μέ τήν πρόοδο 
τοδ Εξελληνισμοδ τής Θράκη; κατά τό 2ο καί ιδιαίτερα τόν 3ο αιώνα.

’Αξιοσημείωτο είναι τό γεγονός δτι δ Εξελληνισμδς δέν είχε τήν ίδια 
χρονική κλ,ιμάκωση σέ όλες τις περιοχές τής Θράκης. Έ τσ ι, στήν άρχαΐκή 
Εποχή περιπτώσεις έξελληνισμοδ παρατηρούνται μόνο στή Θάσο. Στήν κλασ
σική Εποχή σημειώνεται γενικά πρόοδος στον Εξελληνισμό της παραλιακής 
Θράκης, δπου βρίσκονταν οί Ελληνικές άποικίες. Στήν Ελληνιστική πάλ.ι Επο
χή συνεχίστηκε ή πρόοδος τοδ Εξελληνισμοδ στην παραλιακή ζώνη. Συγχρόνως 
δμως Επεκτάθηκε καί στή θρχκική ένδοχώρχ. ώς τήν όροσειρά τοδ Αΐμου, 
μέ τήν ίδρυση τών μακεδονικών άποικιών. Τέλ.ος, στή ρωμαϊκή Εποχή δλο- 
κληρώθηκε ό Εξελληνισμδς τής X Θράκη; καί σημείωσε μεγάλη πρόοδο δ 
Εξελληνισμδς τής Β Θράκης, μέ τήν άφιξη Ε λλήνω ν καί Εξελληνισμένων ΕποΙ- 
κων άπδ τήν ’Ανατολή.
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RESUME

L’HELLENISATION DE LA THRACE DANS L’ANTIQUITE
GRECO - ROMAINE

Malgre la riche bibliographic et le progres qu’a connu la thracolo- 
gie surtout durant ces dernieres annees, le probleme de rhellenisation 
de la Thrace n’a pas attire Γ attention des historiens et il se pose rare- 
ment, tout a fait occasionnellement. Ainsi il est evident que dans les 
recherches thracologiques il y ait une lacune importante que nous espe- 
rons combler par cette etude. C’est l’importance du sujet qui a provoque 
Tinter^t pour cette recherche. Il est vrai que rhellenisation de la Thra
ce constitue un probteme historique fondamental dont l’etude, tout en 
eclairant les relations (politiques, economiques, sociaux, religieuses etc.) 
entre les Grecs et les Thraces, contribuera a une meilleure et plus pro- 
fonde comprehension de I’histoire politique ainsi que de la civilisation 
du pays. L’actualite du sujet a aussi ete une motivation serieuse pour - 
cette etude. Demierement, la thracologie a commence a provoquer de 
plus en plus un inter£t scientifique international. Ainsi l’etude de Thel- 
tenisation de la Thrace est devenue indispensable.

Pour une meilleure et plus claire presentation des resultats de no- 
tre recherche, il a paru utile de faire prec0der une partie introductive 
et de diviser Tetude en deux parties.

Partie introductive (pp. 17-53). La partie indroductive comprend 
trois chapitres. Le premier chapitre (pp. 17-21) se rapporte en general 
aux Thraces et a leur langue. Dans le deuxienie chapitre (pp. 22-40) 
nous d£finissons les limites de Tancienne Thrace et nous pr0sentons un 
examen historique du pays depuis le septieme siecle av. J.-C. jusqu’au 
d6but du quatrieme siecle ap. J.-C. Dans le troisieme chapitre (pp. 41- 
53) nous donnons une image synoptique des combats que les Grecs ont 
men0 contre les indigenes afin de s’installer en Thrace.

Premiere partie (pp. 55-174). Dans la premiere partie qui est di- 
vis0e en huit chapitres, nous 6tudions les facteurs determinatifs ainsi 
que la procedure d* hell£nisation de la Thrace a partir de la fondation 
des colonies grecques jusqu’a la fin de Tantiquite romaine. Le premier 
chapitre (pp. 57-75) se rapporte k la colonisation grecque et k l'infil-



tration de l’heltenisme en Thrace. Par cette recherche nous d£montrons 
que le caractere des colonies, qui $tait surtout mixte (rural et commer
cial ou militaire et rural), a particulterement favorisi l’hellenisation. 
Plus sp^cialement les colonies maridoniennes continentales, grftce a la 
politique demographique de Philippe II, ont constitui de v4ritables 
foyers d’hellenisation.

Aussi, en nous basant sur certaines donn6es £pigraphiques et sur
tout sur la conformation grigraphique, nous teutons de dtfinir ΓέΙβη- 
due du territoire des colonies et nous demontrons que toute la partie 
de la Thrace du Sud — du moins la plaine — (c’est-a-dire de la Thrace 
qui s'etendait au sud de la chalne de montagnes des Balkans) apparte- 
nait a leur territoire. La zone littorale de la Thrace du Nord (c’est-a- 
dire de la Thrace qui s’etendait au nord des Balkans), appartenait aussi 
a leur territoire. Enfin, par cette recherche nous demontrons que la 
plupart des colonies grecques ont £te fondles sur des sites d’anciennes 
agglomerations thraces et une grande partie de la population de la 
Thrace a continue a vivre dans le territoire des colonies ou elle s’est 
installee dans les centres urbains des colons grecs. Cet 4v4nement a 
contribue au developperoent des relations surtout sociaux entre les co
lons et les indigenes; et de suite ces relations ont facility la procidure 
de l’hellenisation.

Dans le deuxidme chapitre (pp. 76-88) nous examinons le riseau 
routier de la Thrace et son rile dans I’hellenisation. La Thrace, grice 
a sa position geographique, constituait un veritable pont de communi
cation tant entre le monde mediterranlen et les pays longeant le Danu
be, qu'entre l’Europe et 1’Asie. Par la recherche concemant la confor
mation naturelle de son sol, nous concluons que les cdtes de la Thrace 
ont favoriri en general le developpement de la communication mari
time. De m£me, les passages de montagnes de Rhodope et des Balkans 
ainsi que les grands fleuves de la Thrace (le Danube et I’Hibre), ont 
facilite le d4veloppement d’un reseau routier dense, dont I’amilioration 
a effectu£e grice a la politique de communication des rois odryses 
et macedoniens et plus tard des empereurs romains. Par la description 
du reseau routier, nous voyons clairement que celui-ci a beaucoup fa
cilite l’infiltration de l’hellenisme et plus sp£cialemment le d^veloppe- 
ment des relations commerciales entre les Grecs et les Thraces.

Le troisi&ne chapitre (pp. 89-91) se rapporte k  Γurbanisation de 
la Thrace qui a commence par la zone littorale, avec la colonisation 
grecque, et s’est ripandue plus tard dans la rigion continentale de la 
Thrace — jusqu’a la chalne de montagnes des Balkans —, avec la colo

334



335

nisation macedonienne. Mais le ph£nomene de l’urbanisation s’est ge- 
n6ralise et a connu de grandes dimensions pendant l’epoque romaine, 
gr£ce k la politique municipale des empereurs remains. Durant cette 
6poque, les anciens centres urbains grecs ont ite renforces et de nou- 
velles villes de type grec ont etd fondees avec une population hell0nique 
ou hell£nisee. Ces centres urbains ont absorbe de grandes masses de 
Thraces des agglomerations rurales qui les entouraient, et cela a faci- 
lite I’heltenisation puisque l’assimilation des Thraces dans les centres 
urbains £tait plus facile et plus rapide.

Dans le quatrieme chapitre (pp. 92-08) nous etudions les change- 
ments demographiques qui ont eu lieu en Thrace et qui ont favorise 
la progression de l’hellcnisation. L’installation des emigres grecs ou hel- 
lenises de Γ Orient (de l’Asie Mineure, de la Syrie et de l’Afrique) a pro- 
voque des changements d0mographiques de ce genre. Ce sont des rai
sons ĉonomiques qui ont provoque leur emigration pendant le deuxi- 
6me et surtout le troisieme siecle ap. J.-C.: d’une part la crise socio- 
6conomique dans certaines provinces romainesdel’ Orient et d’autre part 
Involution £conomique de la Thrace, surtout apr6s la conquetc romaine 
de la Dacie. Cette emigration a complete l’infiltration de I’hellenisme 
et son expansion dans le hinterland de la Mesic Inferieure. Les recrute- 
ments continue des Thraces et surtout le commerce des esclaves ont 
aussi provoqu6 d’autres changements demographiques. De ces deux fa- 
$ons, la -Thrace a perdu une grande partie de sa population la plus vi- 
tale et la plus dynamique qui provenait des classes sociales inferieures 
de la campagne et qui manifestait une plus grande resistance & Πιβίΐό- 
nisation. La d£ficience demographique de la Thrace a connu de grandes 
dimensions, surtout pendant l’6poque romaine, comme il cn rcisulte par 
l’etude de la «diaspora» thrace dans les diverses provinces de l’Empire 
romain.

Le cinqui6me chapitre (pp. 99-112) est consacr6 aux relations poli
tique» entre les Grecs et les Thraces et a la politique, philhell<inique 
des rois odryses, qui a favoris6 l’hellenisation surtout de I’aristocratie 
des Odryses, En t̂udiant la politique ext6rieure des rois odryses, il en 
r̂ sulte que ceux-ci suivaient en ĝ n̂ ral depuis la deuxieme moiti0 du 
cinquteme shscle av. J.-C. une politique philhel!6nique qui se manifesto 
par une suite d’alliances et de mariages d’int0r<H politique. C’est sur
tout la diplomatic ath6nienne qui avait cultiv6 cette atmosphfere phil- 
hell£nique dans la cour dee Odryses par l’invention de divers mythes 
de propagande et Γaccord d’honneurs a des membres de la famille roya- 
le; aussi, plus tard, les Maĉ doniens 1’ont imposde par la force de leurs

t
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armes. Mime apr&s l’annie 168 av. J.-C., ou les rois de la Thrace sont 
devenus tributaires aux Romains et suivaient obligatoirement une poli
tique philoromaine, les examples de rois aux sentiments philhelliniques 
n’ont pas manque. D'ailleurs, comme la grande revolution des Besses 
Fa montri, le peuple de la Thrace iprouvait des sentiments antiromains. 
Λ part les rois odryses, les dynastes locaux de la Thrace autonome, qui 
s’itendait entre les fleuves Strymon et Nestos, avaient aussi developpe 
des relations diplomatiques d’amitii avec les Grecs ainsi que les rois gites 
avec les colons grecs de la Scythie Mineure (la Dobroudja actuelle).

Dans le sixiime chapitre (pp. 113-132) nous etudions les relations 
sociales entre les Grecs et les Thraces. Tout d'abord nous examinons 
le problime de la participation des Thraces dans la vie sociale des co
lonies grecques et, en general, le problime de la cohabitation des Grecs 
et des Thraces dans les colonies. Nous etudions aussi les lois et les prin- 
cipes qui ont e ti itablis et avec lesquels les Thraces ont cohabiti avec 
les colons. Dans la suite du mime chapitre nous etudions les manages 
mixles entre les Grecs et les Thraces. Ccs manages ont conslitue le 
moyen le plus efficace pour l’hellinisation de I'anthroponymie thrace 
et en general pour ('assimilation culturelle des Thraces. Plus exactement 
nous examinons d'abord les mariages mixtes des Thraces avec les A- 
thiniens et les Macidoniens, leurs dimensions sociales ainsi que I’histoi- 
re du droit attique et macedonien concernant les unions par manage. 
Par la recherche qui a ete faite a ce sujet, il en resulte que le phenomena 
social des mariages mixtes a connu de grandes dimensions dans les co
lonies grecques de la Thrace, ou les liens entre les Grecs et les Thraces 
itaient plus itroits et plus frequents. Les colonies grecques de Tha- 
sos, de Perie thasienne et de Dionysopolis offrent les exemples les plus 
anciens de mariages mixtes de ce genre. Mais le phinomtme des ma
riages mixtes en Thrace a connu particultorement de grandes dimen
sions & l'epoque romaine, gr&ce aux conditions politiques, economiques 
et sociales favorables qui y rlgnaient. On peut se former une idee de 
l’extension geographique et sociale des mariages mixtes durant le deu- 
xieme et le troisteme siecle ap. J.-C. par la prosopographie thrace qui 
presents des personnages & couples de noms mixtes (grecs et thraces).

Le septi&ne chapitre (pp. 133-159) se rapporte aux relations com- 
merciaies des Grecs et des Thraces. Ces relations ont beaucoup contri- 
bu6 it l'helienisation surtout de la campagne et des agglomerations 
thraces se trouvant le long des routes commerc tales. Dans la recherche 
sur l'histoire du commerce entre les Grecs et les Thraces nous attribuons 
une importance particulitre k  Γextension geographique des relations com-
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aerciales ainsi qu’a la localisation des lieux de la region continentale 
ie la Thrace, ού nous avons une infiltration commerciale des Grecs et 
lar consequent des influences grecques. En nous basant sur des donnees 
urcheologiques et numismatiques, nous examinons le commerce ex- 
irieur (d'importation et d’exportation) et le commerce interieur de la 
Thrace. Ainsi, nous constatons que les relations commerciales entre les 
Jrecs et les Thraces avaient deja commence depuis Tepoque archaique 
ivec comme precurseurs les colons de Thasos et d’Abdere. Mais, d’a- 
ares les analyses statistiques, le commerce entre les Grecs et les Thra- 
jes a connu sa plus grande floraison apres la conquete macedonienne 
(epoque de Philippe II et d’Alexandre le G rand) et pendant toute la 
"eriode hellenistique. Durant toute cette periode, le commerce est es- 
entiellement effectue par les commenjants de Thasos, de Maronee et 
e la Macedoine, tandis que apres la fondation de la province romaine 
e la Thrace, ce sont les commergants romains qui Pentreprennent ain- 

si que les commergants de ΓAsie Mineure et surtout de la Syrie.
Le huitieme chapitre (pp. 160-174) se rapporte aux facteurs qui 

ont entrave et limite Pextension de Γ hellenisation. L* un de ces fa
cteurs a &te Tinstabilite politique qui regnait en Thrace, a cause du 
manque d’un pouvoir central et de Texistence de differents dynastes 
locaux. Surtout la Thrace du Nord se trouvait continuellernent sous 
le contrdle des dynastes locaux qui, avec leurs frequentes invasions et 
leurs pillages, mena^aient Texistence meme des colonies grecques de 
cette region. Les resultats de Tinstabilite politique se sont aggraves en
core plus avec Toccupation gauloise de la Thrace; celle-ci a eu de nom- 
breuses repercussions sur Teconomie des regions qui se trouvaient sous 
le controle des Gaulois. Un autre facteur qui a freine Thellenisation a 
ete le superiorite numerique de la population thrace sur celle des 
colons grecs. Malgre la diminution continuelle de la population 
thrace k cause des recrutements et du commerce d’esclaves et malgre 
la consolidation demographique de la population hellenique avec Γin
stallation des 0migres venus de TOrient, la superiorite numerique de la 
population thrace, surtout a Tepoque preromaine, a ete incontestable. 
Bien que nous n’ayons pas de donnees precises ni sur le nombre total 
de la population thrace ni sur celle des colons grecs, nous essayons ce- 
pendant de donner, en nous basant sur certains indices, une image gen6- 
rale du d6s0quilibre d£mographique de ces deux groupes ethniques en 
Thrace.

Mais le facteur principal qui a entrav0 e t limit0 Textension de 
Thell6nisation, a 6t6 Tinstallation de la population romaine et romani-
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see. L’installation de cette population a £t£ la consequence de la coloni
sation romaine et du campement permanent des legions romaines et 
des unites auxiliaires sur le l im e s  danubien. La colonisation romaine 
a entrave rhellenisation de la Thrace du Sud ou on avail cree trois 
colonies romaines et un municipe. De ces trois colonies romaines, la 
colonie de Philippes etait derenue un centre dangereux de romanisa- 
tion. La presence permanente de l’armee romaine a entrave l’helleni- 
sation en Thrace du Nord et surtout dans la zone qui longe le Danube. 
Et cela parce que les legionnaires veterans, romains ou romanises. s’in- 
stallaient habituellement en permanence dans les agglomerations qui se 
trouvaient pres de leurs camps, s’etant marie a des femmes indigenes.

D e u x ie m e  p a r t ie  (pp. 175-327). Dans la deuxieme partie, qui se di
vise en quatre chapitres, nous etudions les formes de manifestation de 
rhellenisation et son extension geographique et sociale. Dans le pre
mier chapitre (pp. 177-193) on examine la diffusion et la predominan
ce des institutions helleniques en Thrace qui ont facilite rhellenisation 
de sa population, surtout des centres urbains, et de plus ont augmente 
la force assimilatrice de l’hellenisme et sa resistance pour qu’il puisse 
resister avec grand succes a la romanisation. Les temoignages pour 
1’adoption des institutions helleniques par les Thraces sont peu nom- 
breux. II existe cependant des preuves de leur predominance dans les 
nouvelles villes fondees par les empereurs romains et parmi lesquelles 
la plupart etaient des anciens centres des tribus thraces. Ceci signifie 
que la domination romaine n'a pas perturbe les institutions helleniques 
mais au contraire a favorise leur diffusion. Aprds avoir eslime la force 
assimilatrice des institutions helleniques, nous constatons que l’insti- 
tution de 1’ephebie a le plus contribue a rhellenisation puisque le gy- 
mnase attirait le potentiel demographique le plus vigoureux de la po
pulation thrace. La diffusion des jeux publics et des foires a 6galement 
contribue de fa$on considerable, a 1’helienisation, du fait que ces mani
festations ont resserre les relations religieuses, politiques et sociales en- 
tre les habitants des centres urbains et des agglomerations rurales; en 
outre, elles ont affaibli les differences nationales et politiques entre les 
Grecs et les Thraces.

Le deuxieme chapitre (pp. 194-223) se rapporte k  la diffusion des 
cultes helleniques parmi les Thraces et au syncretisme religieux. Le 
grand nombre des epithetes thraces — surtout toponymiques — et des 
adorateurs Thraces des dieux helleniques, nous permettent de deduire 
que ces demiers avaient une grande diffusion et avaient supplante 
presque entierement le pantheon thrace; par contre les cultes romains
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itaient lim its  aux fronti6re9 du torritoiro de la colonio romaino do 
hilippes et a la zone do la Thrace qui longo lo Danube. Les cultos 

orientaux hellenis6s (asiatiquee et dgyptiens) ont aussi connu line 
assez grande diffusion, du moins dans les centres urbains. Mais de tous 
ces cultes le plus r0pandu (surtout au deuxi^me et troisifcme siicle ap. 
J.-C .) a 6t6 celui du Cavalier thraco, qui provenait d'un syncretisme 
religieux, oil les dements grecs (itaient apparent^. Ainsi, a part le nom 
grec du dieu ("Ηρως) et son lien avec I'heroisation des morts qui 6tait 
uno id0e religieuse grecque, son type iconographique est peut-dtre grec 
et rappelle la st61e connue de Dexile. De plus, commo rindiquont les 
nombreuses inscriptions, lo Cavalier thrace s’etait identifie a differents 
dieux grecs et surtout a Ascl6pios et Apollon.

Dans le troisiiime chapitre (pp. 224-234) on examine la diffusion 
de Tart grec en Thrace, Tart helleno-thraee ot rhellenisation de ce qu’on 
appelle d’art «thrace». La recherche archeologique a montre quo Tart 
grec s’etait introduit tr6s t6t on Thrace, gnlce au commerco d'importa- 
tion de produits industrials de Gr6ce metropolitaino et d’Asio Mineure. 
Cependunt, sa diffusion dans le hinterland thrace a surtout et6 le r0sultat 
de Tactivitii artistique des colonies grecques des cOtes thraces. A par- 
tir des donnees arcluiologiques, on constate le fonctionnement d’ato- 
liers artistiques grecs dans de nombreuses colonies grecques. En parti- 
culier les colonies de Thasos, Amphipolis et Apollonie (Sozopol), comme 
le montre la production de lours ateliers locaux, so sont revelties d’im- 
portents centres artistiques de la peninsule Balkanique. Parallelement 
ά 1'art grec proprement dit, un autre art s*6tait d6velopp0 on Thrace, 
l'art αρροΐό helleno-thrace qui est provenu d’une fusion d’el0ments grecs, 
iraniens, scythes, phrygions, romains et thraces, parmi lesquels dominai- 
ent les 0l6ments grecs. La pnhlominunce d’iilements grecs dans cet art 
6tait telle, quo sa d(ipendance directe lx Tart grec et tres souvent son 
imitation, constituait on r6alit6 sa caruct6ristique ossentiello. L’art 
hell6no-thraco, pendant la p6riode romaino a acquis un caract6ro plus 
populaire parce que ses oeuvres 6taient tr£s demandees parmi la majo- 
rit6 de la population thrace. De la mdine ίαςοη on pout d0montrer l’ira- 
mense 4tendue des influences grecques, qui se rencontront dans toutes 
les branches de l’art : dans l’urbanisme, dans rarchitecturo thrace des 
tombeaux, dans la peinturo et la sculpture (religieuse et funeraire). Le 
mat6riel archiologique des tombes thraces τόνέΐθ l’existonce d’un art 
du m0tal helleno-thrace dont la caracteristiquo ossentiello etait son imi
tation des chefs d’oeuvres grecs. En ce qui concerno lo caract6ro hell0no- 
thrace de cet art, nous pouvons en avoir une id6o lx partir de differents
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specimens dans l’armurerie et surtout dans la toreutique-specialement 
I’argenterie. Des specimens tres caract6ristiques aussi des influences 
grecques nous offre la numismatique thrace, ού on constate que les gra- 
veurs thraces ont imite des monnaies grecques qui avaient une large 
circulation dans leur pays. Mais de toutes les branches de Tart, c'est 
la ceramique thrace qui a connu le plus d’influences grecques. Ces in
fluences concernent 1’emploi de la roue grecque en c4ramique. les for
mes et la decoration.

Enfin, le quatrieme chapitre (pp. 235-327) est consacre a Phelteni- 
sation de la langue et il se divise en cinq sous-chapitres. Dans le pre
mier sous-chapitre (pp. 235-265) on examine l’hell£nisation topony- 
mique de la Thrace qui se manifesto avec la diffusion de toponvmes 
grecques et Phellenisation morphologique de toponymes thraces (c.&.d. 
1’adoption de terminaisons grecques). A partir d'une recherche compara
tive en relation avec l’etendue de l’heltenisation et de la latinisation 
toponvmique on aper^oit clairement la sup£riorit£ numerique des topo
nymes grecques et hellenises dans toute la Thrace. Les toponymes la- 
tins et latinises avaient doming surtout dans la zone qui longe le Danube 
et en Scythie Mineure. Generalement, comme cela apparait en materiel 
toponymique, les toponymes grecs et hellenises, pendant la p£riode ro- 
maine, n’avaient pas ete latinisds. Au contraire plusieurs d’entre eux 
ont £te adoptes par les Romains, qui dans la plupart des cas ont con
serve jusqu’a la terminaison grecque. En outre, les Romains dans 1’ap- 
pellation de certaines villes, qu’eux-mdmes avaient fondles en Thrace, 
ont utilise comme deuxteme compose le mot grec «π&λις».

Le deuxieme sous-chapitre (pp. 266-292) se rapporte k  l’helieni- 
sation anthroponymique, qui concerne l’emploi par les Thraces de noms 
grecs (theophoriques, historiques ou usuels) ainsi que I’heltenisation 
morphologique de Γ anthroponymie thrace (emploi des types et des 
desinences grecs, adoption du systems de declinaison grec). Dans 
cette partie on recherche 1’extension geographique et sociale de l’hel- 
lenisation anthroponymique ainsi que le systeme nominal des ancltres 
qui proviennent des manages mixtes. Ainsi, de cette recherche on 
peut demontrer que I’hell^nisation anthroponymique avait attaint 
les Thraces de toutes les classes sociales qui habitaient autant dans les 
centres urbains que dans les agglomerations rurales.

Dans le troisieme sous-chapitre (pp. 293-300) on examine la dif
fusion de la langue grecque et son usage par les Thraces dans le domains 
6crit et oral. En examinant ce probleme on a pu en dfcduire, que la po
litique ext£rieure philheltenique des rois odryses avaient influence 4ga-
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lement leur politique de langue. Cela a eu comme r£sultat le fait de 
rendre la langue grecque officielle et sa diffusion dans la cour royale 
et entre les families aristocratiques de la societe des Odryses. Les dy- 
nastes thraces autonomes avaient egalement rendu la langue grecque 
officielle dans leur pays, comme on peut le voir sur leurs monnaies. Les 
inscriptions aussi temoignent qu’un grand nombre de Thraces appar- 
tenant a toutes les couches sociales utilisait la langue grecque dans sa 
vie privee. Les barbarismes qu’on rencontre sur les inscriptions trahis- 
sent aussi cet effort des Thraces pour ecrire en langue grecque. Enfin, 
la grande £tendue geographique et sociale des mariages mixtes ainsi 
que des raisons professionnelles persuadent que les Thraces utilisaient 
la langue grecque dans la vie quotidienne.

Le quatri6me sous-chapitre (pp. 300-320) se raporte a la concurrence 
de la langue grecque et latine et a la predominance de la grecque sui- 
vant les temoignages epigraphiques. Pour Tetude de ce probl6me, on 
examine le nombre et la distribution topographique des inscriptions 
(grecques, latines et bilingues). Une analyse statistique des el0ments 
revide la grande superiorite numerique des inscriptions grecques sur 
les latines. Preeisement nous constatons que les trois quarts environ 
des inscriptions sont grecques. On peut aussi signaler une superiorit0 
numerique des inscriptions grecques meme dans des zones ou T61ement 
demographique romain et romanise etait assez fort. La grande superio
rite numerique ou mieux la presence presque exeptionnelle des inscri
ptions grecques dans la plupart des r0gions de la Thrace montre la pre
dominance de la langue grecque et Taccomplissement de Thell6nisation 
de la langue—vers la fin du troisi£me ou debut du quatrieme siecle ap. 
J.-C .)—des Thraces qui habitaiont dans ces regions. En outre on observe 
la meme chose sur les inscriptions bilingues, vue que la plupart d’en- 
tre elles sont latino-helliniques. La lettre connue des Scaptopariens qui 
£tait redigee en grec bien qu’elle flit adressee a Tempereur est tr0s signi
ficative en outre de la condition linguistique de cette 6poque. La re- 
ponse de Tempereur a et6 traduite en grec; cette derni6re, par sa nature 
s’adressait a un large public qui devait etre 6videment hell0nophone. 
Ainsi, do Panalyse statistique des inscriptions, nous pouvons deduiro 
que les seules regions de la Thrace ou Ton peut parler de concurrence 
de la langue grecque et latine ont ete la Mesie Tnferieure et la colonie 
romaine de Philippes. D’apres la fr0quence des inscriptions grecques 
et latines, la Mesie Inf6rieure peut se distinguer en deux zones: la zone 
le long du Danube ού dominent les inscriptions latines et la zone qui
comprend la c6te et le pied nord du mont des Balkans oii dominent

)
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les inscriptions grecques. La concurrence entre les deux langues a 4t4 
longue et tres inUressante dans la colonie romaine de Philippes, qui 
au cours de deux premiers sî cles ap. J.-C  pr&ente Γimage d’une lie 
latinisee. Enfin, au milieu du quatritme stecle ap. J.-C. la langue latine 
a Ο έ supplants dtfinitivement par la grecque.

Dans le cinqui&me sous-chapitre (pp. 320-327) nous £tudions les 
limites de la Thrace helUnophone et latinophone en nous basant sur 
les inscriptions qui reflitent la reality linguistique de cette έροςυβ. Par 
la recherche qui a έΐέ faite 4 ce sujet il en r&ulte que les limites lingui- 
stiques grdco-latines formies essentiellement pendant l*£poque des Anto
nins et des S6v£res devaient se trouver au cours moyen des affluents 
du Danube, c’est-a-dire un peu plus au nord de la «ligne Jireiek» (voir 
la carte A la page 326). Enfin, en ce qui concerne I'tehelle chronologique 
de l’heltenisation, en nous basant sur les indications chronologiques des 
inscriptions, il en rteulte que celle-ci a connu un trie grand progrts 
durant le deuxitme et plus spteialement le troisifeme sifecle ap. J.-C  pour 
s'accomplit finalement au cours du quatriime sitole ap. J.-C
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Μ. Δήμιτσα, Ή  Μακεδονία έν λίθοις φθεγγομένοις **1 μνήμείοις σω- 
ζομένοις, Αθήνας 1896

Δωδώνη. Επιστημονική ΈπιτηρΙς τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΟ Πανε
πιστημίου Ίωαννίνων, Ιωάννινα

fitudos Balkanlquos, Sofia

Epliemorls Dacoromana
Ephemoris Epigraphies, 1872-1914

Etudes Hlstoriquos, Sofia

Ό  έν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογο;

Ezik I literatura
Ελληνικά. Φιλολογικόν, 'Ιστορικόν καί Λαογραφικόν Περιοδικόν Σύγ

γραμμα τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη

Epigraphiea Epigraphlca. Rivisia Italians di Epigraphia, Milano
Epigraphiiohe BeitrAge D. M. Pippidi, Epigraphischo BeitrAgo zur Oeschichto Hi- 

strias in hollonistischor und rCmischcr Zoit, Berlin 1962

ES

FGrH

!
i
1

Eplgraphlsche Stud Ion, Dduoldorf

DI· Fragm ent· der griochischor H iitorlker, 1x9. F. Jacoby



346

FHEAC X Fondalion Hardt. Entretiens sur I’Antiquiti Classique: Archilo- 
que, X (Vandoeuvres — Gentve 1964)

FHG

GGM

GMPO
GNM

GPAif

Fragmenta Historicorum Graecorum, fx i. MOIler 

C. MOIler, Oeographi Graeci Minores, I-II, Hildesheim 1965 

Godiinik na muteite v Plovdivski okrig 

Oodiinik na Narodnija arheologifeski mutej, Sofija 

Godiinik na Plovdiskija arheologideski mutej

GPNBM Godiinik na Plovdiskata Xarodna biblioteka i mutej

GSU (-FF, -FIF, -FZF, -IFF) Godiinik na Sofiskija Universilet (FF: Filologide-

HBN

•ki fakultet -FIF: Filosofsko-istoriceski fakultet -FZF: 
Fakultet ta tapadni filologii -IFF: Istoriko-filologi deski 
fakultet), Sofija

Hamburger BeitrAge tur Xumismatik
Hellenica L. Robert, Hellenica. Recueil d’dpigraphie, de numismatique et

d'antiquitds grecques, I-XIII, Paris 1940-1965 

Hellenische Poleit Hellenische Poleis (Krise-Wandluug-Wirkung), Herausgegeben

HSPh

IAI

[BAD

IBAI
IEJ

IG

IGB

von E. Ch. Weiskopf, Berlin 19/4

Harvard Studies in Classical Philology, Harvard University Press 

Itvestija na arheolcgideskija Institul pri BAX, Sofija 19S1 xi. 

Itvestija na B ilganko arheologidesko druiestvo, Sofija 1910-1920 

Itvestija na Bilgarskija arheologideski Institul, Sofija 1921/22 χέ. 

Israel Exploration Journal, Jerusalem 

Inscriptiones Oraecae, BerolinL

0 . Mihailov, Inscriptiones Graecae In Bulgaria repertae, I-IV, 
Serdicae 1956-1966. I*. 1970

IGR R. Cagnat, Inscriptiones Graecae ad res Romanes pertinentes, 
Paris 1911

IIBE

JIBI

IID

ILS

INMB

Itvestija na Institute ta Bilgarski etik pri BAN 

Itvestija na Institute ta Bilgarska istorija 

Itvestija na istorideskoto druiestvo

H. Dessau, Inscriptiones Latinae selectee, I-IV, Berolini 1892-1916 

Itvestija na Narodnija mutej v Burgas
INMV Itvestija na Narodnija mutej v iv  Varna

Inventory M. Thompson · O. Morkholm -  C. Kraay, An Inventory of Greek 
Coin Hoards, New York 1978

IPr 

IVAD
Istorideski pregled, Sofija

Itvestija na Varnenskoto arheologidesko druiestvo
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JCG RS

JCP

JD A I

JH S

JIA N

Joint Commitee of Greek and Roman Societies, Cambridge
Jahrbuch fiir Classischen Philologie

Jahrbuch des Doutschen ArchOologischen Instituts, Berlin
The Journal of Hellenic Studies, London 1880 κέ.
Journal international d’arch^ologie numismatique, vol. I-XXI, 
Athfcnes 1898-1927

Kl. Pauly 

LS

MAIBL

Μακεδονικά

M ARB

Μ-Χώραι

M DAI (A , R )

J R S  The Journal of Roman Studies, London
JT h S  Journal of Theological Studies, Oxford
Κ -ΙΣ  Γ. Καφταντζή, Ιστορία τής πόλεως Σερρών καί τής περιφερείας της,

Α \ ‘Αθήναι 1967

Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike, Stuttgart 1964-1975
Limes Studien. VortrOge des 3. Intemationalen Limes Ivongresses- 
Rheinfelden 1957, Basel 1959
M0moires de PAcaddmie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris
Μακεδονικά. Σύγγραμμα Περιοδικόν τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπου
δών, Θεσσαλονίκη

MOmoires de l'Acad^mio Royale de Belgique — Classe des Lettres 
et des Sciences morales et politiques, Bruxelles

Στ. Μερτζίδη, Al χώραι του παρελθόντος καί αί έσφαλμέναι τοποθετή
σεις των, 'Αθήναι 1885

Mitteilungcn des Deutschon Archftologischen Instituts 
A: Athenischo Abteilung, Berlin 
R: Rdmische Abteilung, Mainz

Monuments Plot Monuments et m6moires publics par Γ Academic des Inscriptions 
et Belles-Lettres, Fondation Eugene Piot, Paris
Muse. Annual of the Museum of Art and Archaeology, University 
of Missouri-Columbia
Neue Beitrftge zur Geschichte der alten Welt, Berlin 1965 
Numismatic Chronicle, London
Nachrichten von der Gesellsschaft der Wissenschaften zu Got
tingen, Philolog.-Histor. Klasse, Gottingen
W. Dittenberger, Orientis Graeci Inscriptiones selectae, I-II, 
Lipsiae 1903-1905
Jahreshefte des Osterreichischen Arch&ologischen Instituts, Wien

Πρακτικά Ακαδημία; Αθηνών

Πρακτικά τής έν ‘ΑΟήναις ‘Αρχαιολογικής Εταιρείας

Pape-Bensoler, WOrtorbuch der griechischen Eigonnamen,Brausch- 
weig 1863/70

Muse

NBGAW
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NGG n. F.
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Pro bU met i t  la guerre Problfemes de la guerre en Grfece ancienne (recueil de tra- 
vaux public sous la direction de J.-P. Vemant), Paris 1968

Problimes de la terre Probifemes de la terre en Grfece ancienne (recueil de travaux 
publie sous la direction de M. 1. Finley), Paris 19/8

PSp Periodifeesko spisanie na b&igankoto kniiovno druiestvo

Pulpudeoa / - / /  Pulpudeva. Setnaines phiiippopolitaines de l'histoira et de la

RA

RAAM

RBPh

RE

culture thrace
I: Plovdiv, 4-19 octobre 1974, Sofia 1976 
II: Plovdiv, 4-19 octobre 1976, Sofia 1978

Revue Archfeologique, Paris

Revue de fart ancien et moderne

Revue Beige de Phiiologie, Bruxelles

Realencydopfedie der Classischen Altertumswisaenschaft, Stuttgart 
1894 xi.

REA

REG

R E R

RFIC

R H

R H R

R /EB

RIPB

RM

R N

RPh

Revue des Etudes Anciennes, Bordeaux/Paris

Revue des Etudes Grecques, Paris

Revue des £tudes Roumaines, Paris

Rivista di Filologia e di Istruzione Classics, Torino

Revue Historique, Paris

Revue de f  Ristoire des Religions, Paris

Revue Internationale des Etudes Balkaniques

Revue de flnstruction Publique en Belgique

Rheinisches Museum fflr Phiiologie, Frankfurt

Revue Numismatique, Paris

Revue de Phiiologie, de LitUrature et d'Histoire anciennes, Paris 
(8· adrie)

RSA

SA

SA W W

Rivista stories dell’Antichitl, Bologna 

Sovetskaja arheologija, Moskva

Sitzunssberichte der Akademie der Wlssenschaften in Wien, Phi- 
los.-Hist. Klasse, Wien

SC Studii dasicc, Bucurefti.
SCIV  Studii ?i cercehlri de istorie veche, Bucure^ti.
Seythiea Minora D. M. Pippidi, Scythica Minora. Recherches sur les colonies grec-

SEG
SG D l

ques du littoral roumain de la mer Noire, Bucurefti/Amsterdam 
1975

Supplementura Epigraphicum Graecum
H. Coll its - F. Bechtel, Sammlung dergriechischen Dialekt-Inschri· 
ften, Gottingen 1884-1915

'Vififc&r.
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SH PS The Johns Hopkins University in Historical and Political Science, 
Baltimore

S IT  I Actes du Ier Symposium International de Thracoiogie (Rome, 14- 
16 novembre 1977)

Σ-Λεξικόν A. Σαμοθράκη, Λεξικόν γεωγραφικόν και Ιστορικόν της Θράκης, Άθη- 
ναι 1963β

SM R 1967 Studien zu den Milit&rgrenzen Roms, Kdln/Graz 1967

SpBAN

SPFB

Spisanie na B&lgarskata Akademija na Xaukite, 1911 κέ.

Sbornik Praci Filosoficke Fakuity Brnenske Univers. Rada ar- 
cheol. klas., Brno — Grohova

S T Studia Thracica
I: Frako-skifskie kulturnie sbjazi, Sofija 1975

StB Studia Balcanica (Recherches de geographic historique), Sofia

Studio. Thracologica R. Vulpe, Studia Thracologica, Bucure§ti 1976 

SUSFL  Studi Urbinati di Storia, Filosofia e Letteratura, n. s .f Urbino

Syll*. W. Dittenberger, Sylloge Inscriptionum Graecarum, 1915/1924* 
(Ανατύπωση: 1960)

TCIEC
l

Travaux du VIe Congrfcs International d’Etudes Classiques (Ma
drid, septembre 1974): «Assimilation et resistance a la culture 
greco-romaine dans le monde ancien», Bucure$ti/Paris

Thas os / - / / J. Pouilloux, Recherches sur Phistoire et les cultes de Thasos, I. 
De la fondation de la cite k 196 avant J.-C., Paris 1954 
— Ch. D u n a n t-J . Pouilloux, Recherches sur Phistoire et les cul
tes de Thasos, II. De 196 avant J.-C. jusqu’a la fin de PAntiquite, 
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Thraeia b i l l Thraeia. Primus Congressus Studiorum Thracicorum(Serdicae 1974), 
Sofia 1974
IV: Serdicae 1977

Thraeia Pontica /  Actes du Ι·Γ Symposium International (Sozopol, 9-12 octobre 
1979): «La mer et le monde mdditerran^en» (υπό έκτύπωση)

Thraco - Daeica Thraco - Dacica. Recueil dVHudes k Poccasion du II* Congr^s In
ternational de Thracoiogie (Bucarest, 4-10 septembre 1976), edite 
par les soins de C. Preda, A. Vulpe et G. Poghirc, Bucure?ti 1976

Tomaschek, A Th  W. Tomaschok, Die alten Thraker. Eine ethnologische Unter-

T-TEA M l

suchung, SAWW, Bflrnde 128(1893), 130(1894), 131(1894)

Z. Ta$liklioglu, Trakya'da epigrafya ara$tirmalari, I-II, Istanbul 
1961/1971

UPr UtiliSten pregled

VD l

1

Vestnik Drevnej Istorii, Moskva
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Xenia

Ζλ

Z B

ZfN
ZOG
ZPE
ZRPh
B θρά»)

N Θράκη

Xenia. Hommage International It lUniveroit* National do O r ta  h 
1’occasion da  W  anntversaire do a t  fondatioB, Atbtoea l t u

2iva Antika, Skopje

Zeitaehrift fOr Balkanologie

Zeitschrift fttr Numiamatik, Berlin

Zeitaehrift fdr Osterreichisehea Gymnasiam, W ien

Zeitschrift far Papyrologie and Epigraphlk, Bonn

Zeitschrift fa r Romanische Philoiogie, TObingon

Ή  κκριοχή Θράκης so i h a a f e w  ^ p n a  M  τή» ipoanp l tow 
Αίμου &ς τύ Δούναβη |ίηλ . ή ρωμαϊκή ΙχαρχΙα Κ έα· M owk)

Ή  κβριοχή τής ©ράχης «ο0 Ιχτκνάτα» vdtta άχύ τή* ipconpi  too 
Αίμου &ς τήν αίγοααχή gqpaXia m Μ  t l  Itpuph* fk  άχτίς tow 
Έλληοτύντου, τής ΠροκοντΟος xai tow Boocdpou (k j l ή ρωμαϊκή 
h sp jis  Θράκη wd ή U aaM w n A' p o k )

*

: Η

) &
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Αβδηρα 28, 51, 57 καί σημ. 2, 58 σημ. 
1, 2, 73, 77 χαΐ σημ. 5, 79, 83 καί 
σημ. 6, 101, 104, 114, 126, 139, 152, 
156, 161, 166, 167, 177, 181, 182, 
183, 187, 188, 240, 253, 274, 303, 
310, — έπικράτεια 62, 63, 249, 312, 
— καλλιτεχνικά έργαστήρια 224 

'Αβδηρίτες 51 
"Αβδηρος 240 σημ. 6 
Αβλου — 287
Αβροζελμις 29, 287 σημ. 3 
Αβρο(υ) — 287 σημ. 3 
"Αβρυττος 255 
Άβρώνα; 287 
"Αβυδος 77 σημ. 6, 148 
Άβώνου τείχος 243 
'Αγαθή 266 ’
Άγαθ (-ήμερος, -ήνωρ, -όπους, -ων) 266 
'Αγαθοκλής 116 
Άγαθόπολη 78, 93, 242 
Άγγίστα 82, 150, — Ιερό της "Ισιδος 

στήν Ά . 216
Άγγίτης 68 σημ. 4, 236, 249, — κοι

λάδα του Ά . 145 
Άγησσός 255
"Αγιος Χαράλαμπος, τοποθεσία στδν "I- 

σμαρο 77 σημ. δ 
"Αγκυρα 137 
"Αγνών 49, 102 σημ. 5 
Άγνώνεια 238
'Αγορά ( =  Άγοραΐον τείχος) 244 
άγοραίος 279 
άγοοανόμοι 180, 191, 279 
Άγριάνες 18 σημ. 6, 111 
Άγριάνης 86, 249, 250 
Άγρ ίππος 116
Άγχίαλος (σημ. Pomorie) 57 σημ. 2,

65, 91, 93, 97, 131 σημ. 7, 140, 178, 
179, 180, 199, 242, 264, 271, 304, 
— περιοχή της Ά . 187, 213 

άγώνες (δημόσιοι) 188, 192, — στδ Έ ρ
μαιο 211, — στήν Παυταλία 195,— 
στή Φιλιππούπολη 211 

άγωνοθέτης 181, 279 
Άδάμας 266 
Άδράνη 247
Άδριανέων φυλή 91 σημ. 3 
Άδριανός (αύτοκράτορας) 37, 39, 89, 90 

καί σημ. 3, 91 καί σημ. 3, 93 καί σημ. 
12, 173, 325, 328

Άδριανούπολη ( =  Ούσκουδάμα) 26, 34, 
87, 90, 91, 94, 97, 142, 148, 154, 191, 
203, 209, 215, 242, 253, 254, 264, 
274, 278, 303, — περιοχή της Ά . 147, 
149, 178, 197, 200, 212, 247 σημ. 18, 
268, 270, 271, 272, 296, — ή Ήδωνι- 
κή 190

Άδριατική 17
'Αθήνα 30, 31, 49, 95 καί σημ. 3, 96, 

100, 103, 105 σημ. 3, 106, 107, 108 
καί σημ. 3, 109, 110 σημ. 6, 122, 136, 
137,139, 140, 141, 144,149,151, 165 
σημ. 5, 228, 229 

'Αθήνα 214 
Άθηναγόρης 266
'Αθηναίοι 29, 30, 31, 32, 33, 45 σημ. 8, 

46, 47 καί σςμ. 2, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 100 καί σημ. 5, 104, 102 καί σημ. 
4, 5, 103, 105 καί σςμ. 1, 106, 107, 
108, 109, 110, 113 σημ. 2, 119, 120, 
121, 122, 125 σημ. 5, 151, 160, 165 
σημ. 5, 167, 245 

Άθηνίων 224 σημ. 4, 228

* Δέν άποδελτιώθηκαν, έπειδή συναντουνται πολύ συχνά, τά λήμματα Ελλάδα, "Ελ
ληνες, Θράκες, Θράκη, Κάτω Μοισία καί Ρωμαίοι, καθώς καί τά όνόματα συγγραφέων.
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’Αθηνόδωρος 45 σημ. 8, 110, 123 σημ. 8 
Άβιουτική (ή Άσουπκή) 250 
"Αθρυς (σημ. Jan tra) 145, 250, — κοι

λάδα τοϋ Ά . 146, 148, 151, 153, 154, 
155, 156, 157, 158 

Αθυπαρηνων κώμη 208 
Άβύρας 65, 236, 243, 244 
ΑΟυς 288, 291 
"Αθως 51
AUnrrctov (ή βυζ. Αργυρούπολη) 243 
ΑΙαντίδης 266
ΑΙγαΙ (της θρακικης Χβρσονήσου) 244 
ΑΙγαίον πέλαγος 22, 34, 40, 57 καί σημ,

2, 76 σημ. 2, 80, 82, 97, 134, 136,— 
νησιά του Αί. 1?

ΑΓγισσος 321
ΑΙγός ποταμοί 244 καί σημ. 25 
αίγοππαχίς λατραιας 215, 216, 217 
ΑΓγυτττος 59, 95 καί σημ. 1, 129 σημ.

3, 137, 150
Αιδτζυρις 131 σημ. 3, 290 
ΑΙζική 251 
Αιθαζιη 289
ΑΙμιμόντου έπαρχία 26, 38 
Αίμος 25, 34. 68, 69, 70, 71. 72. 79 

καί σημ. 2, 80, 88, 89, 97, 98 σημ. 1, 
144 σημ. 7, 161, 162, 165, 170, 184, 
185,242,248, 253, 254, 255,277,305, 
820 καί σημ. 4, 321, 322, 323, 324, 
829, — Νύμφες του At. 213, — «*ρ»- 
χή του At. 213, — στενά του At. 87,— 
Χερσόνησος του At. 17, 85, 225 

Αίνους 132 σημ. 5
Αίνος 26, 57 καί σημ. 2, 58 σημ. 1, 59 

σημ. 1, 73. 77, 84, 87, 104, 136, 168· 
179, 215, 242, 254, 255, 305, — fat- 
κράτεια της At. 64 

ΑΙνυρα 251 
ΑΙόλιον 244 
ΑΙολΙς 139 
Αίραί 244 
ΑΙσχρίων 266 
Αισχύλος 47 
’Ακίνδυνος 266 
Άκόναι 243 
’Ακόντισμα 239, 264 
"Ακρα 74 
’Ακράγας 247

"Αχ Σοδ, βλ. ΤραΟος 
’ΑκτΙου μάχη 36 
’ΛλανοΙ 40
Άλαξάνδρηα, — Αίγύτττσυ 94, 137,— 

Μέλανος κόλπου 244, — Τρωάδος 78 
σημ. 7, 81, 148 

‘Αλεξανδρέων οίκος 138 
’Αλέξανδρος 98 σημ. 1, 126, 266 — 4 

Μάγος 18 σημ. 6, 32, 33, 59, 60, 61 
σημ. 1, 79 σημ. 4, 80, 82, 83 σημ. 5, 
6, 137, 144 καί σημ. 5, 145, 146, 148 
σημ. 8, 159, 161, 162 σημ. 7, 206, 
230, — Α* ό Φιλέλλην 22 καί σημ. 5, 
49, 52 καί σημ. 2

’ΑλεζνΛρούπολη 64, 72, 72 καί σημ. 4, 
9, 8 6 ,— ή Μαιδική 240 

’Αλιστράτη 143, 207 
’Λλχενίς 266 
’Αλκήτης 266 
"Αλχιμος 266 
"Αλμος 250 
"Λλμυρις 246, 321 
Αλσηνων κώμη 200 
’Λλύβας 247 
’ΑλυτΗων 266 
όλω^κκίδτς 20 καί σημ. 8 
’Αλωπεχόννησος 168, 244» 305 
’Αμάδοκος 32, — Α# (ή Μήδοκος), βα

σιλιάς των ’Οδρυσων 29, 31. 105 καί 
σημ7 3, 107,108 καί σημ. 3 ,111,123, 
293 σημ. 5 

Αμαιστας 288 
"Αμαστρις 94 
Αματοκος 290
Άμύντας 266, — βασιλιάς ιΑν Μακεδό- 

νων 102, — Τήρου 128 σημ. 6 
Άμύντωρ 266 
"Λμντρον 255 
Ά μραξιτις 50
ΆμρΙπολη 22 σημ. 5, 32» 45, 46, 49. 50, 

57 καί σημ» 2, 58 σημ. 1, 59 σημ. 1, 
62 σημ. 1, 69 καί σημ. 3, 74 καί σημ. 
8, 77 καί σημ. 2, 82 καί σημ. 5, 88, 86 
καί σημ. 1, 102 σημ. 5, 105 καί σημ. 
1, 113, 136, 139, 152 σημ. 4,154, 155, 
165 σημ. 5, 166, 167, 169, 182, 183» 
184, 186, 188, 208 σημ. 15, 212, 225, 
238 καί σημ. 1, 5, 251, 264, 267, 271,
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272, 274, 287 σημ. 4, 292, 295, 301, 
309, 315, — έπικράτεια της Ά . 62, — 
Ιερό της Άρτέμιδος Ταυροπόλου στην 
Ά . 209,— λατρεία της Άρτέμιδος Τ. 
στην Ά . 208 σημ. 15, —λιμάνι της 
Ά . 238 σημ. 6 

Άμφιπολίτες 167 
Άμφιπολιτέων γη 62 σημ. 1 
Άνάδραιμος 74, 238 σημ. 1 
’Ανατολή 39, 84, 92, 98, 137, 162, 163, 

169, 173, 273, 328, 330 
Άνδριάκη 254 
Άνδρίσκος 35 
Άνδρόν(ε)ικος 266 
"Ανδρών 266
"Ανεμοι (λατρεία των Ά .) 214 
"Ανθαιμος 70 σημ. 5 
"Ανθεια 245 καί σημ. 1 
Άνθ(-έστιος, -ιστήριος) 266 
άντεφηβαρχών 184 
’Αντίγονος 109, — ό Γονατας 147 
Άντίοχος 2 6 6 ,- 6  Α' 1 4 7 ,- 6  Β' 148, 

- 6  Γ  148
Αντίπατρος (Μακεδ. στρατηγός) 33 
Άντισάρα 251, 259 
"Αντισσα 256 
Άντίφιλος 266
’Αντωνία Τρύφαινα 124 καί σημ. 3
Άντωνινοι 94
Άντωνΐνος Πίος 25
Αντώνιος (Μάρκος) 36
Άξιόπολη 311
Άξιός 22
’Απέλλας 266
’Αποβάθρα 245
Άπολλο (-δωρος, -φανης) 218, 266 
’Απόλλων 188, 194 σημ. 2, 4, 199, 200 

καί σημ. 5, 201, 217, 220 καί σημ. 
8, 221 καί σημ. 3, — των Δελφών 44, 
Αυλαρκηνος 194 σημ. 4, 201, — Γεικε- 
σηνος 194 σημ. 2, — Δήραινος 114,— 
Δορταζηνος 194 σημ. 2, — Εστρακεη- 
νος 199, — Κερμιλληνος 194 σημ. 2,
— Σικερηνος 199, — Σπινδεηνος 199
— Ιερά καί ναοί 194 σημ. 2, 201, 221, 
243 σημ. 1

Απολλωνία (θεοφ. όνομα) 131 σημ. 7, 
218, — πόλη τής Θρακικής Χερσονήσου

177, 184, — ή Ιλλυρική 85, 149,— ή 
Πιερική 141, 238, — ή Ποντική 34 
σημ. 8, 57 και σημ. 2, 65, 74, 78 καί 
σημ. 3, 84, 87, 93, 114 σημ. G, 124, 
131, 140, 143, 149, 154, 162, 168 
καί σημ. 7, 178, 179, 182, 184, 185, 
188, 189, 199, 225, 242, 245 σημ. 1, 
254, 269, 304, — περιοχή Άπολλ.
Ποντικής 65, 144, 146, 150, 153, 
243

Άπολλωνιάτες 34 σημ. 8, 65 
Άπολλω(-νίδης, -νιος) 218, 266, — ’Α

πολλώνιος Επταικενθου (στρατηγός) 
131 σημ. 7 

Άπολλωνίς 266 
Άραπλας 245 ι
Αργείος 266
Άργιλος 167, 239 σημ. 7 
άργυροταμίας 183 
’Αργυρούπολη, βλ. Αίάντειον 
άργυροχοΐα 229 
Άρειον πεδίον 247 
Άρεος πόλις ( =  Άμφίπολη) 212 
Άρζος 72, 183, 249, 253, 315, — κοιλά

δα του Ά . 241, 273, 274, 275, 303, 
307,310,311

Άρης 205, 212, 220, 253 σημ. 1 
ΆριαπείΟης 27 
Άρισβος 249
’Αρισταγόρας 6 Μιλήσιος 47 
Άρίσταιον (σημ. Emona) 243 
Αριστόβουλος 108 σημ. 3 
Άριστοκλής 266 
’Αρκαδία 238 σημ. 10 
Άρκαδιούπολη (σημ. Lille Burgas) 72 

σημ. 3
Αρμουληνων κώμη (σημ. Dolni Lozen) 

196
Άρπαλος 266
άρπη 18
Άρπησσός 249
Άρριανός 266
Αρσεληνος 197
Αρσιληνων κώμη 208
Αρτακηνων κώμη 197
Άρτάκης ( =  Άρτίσκος, Τόνζος) 249
Άρτακία 251
Άρτάνης 236

Ii
1
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βΑρττμι8ώρα 128, 209, 218, 266 
Άρττμ&ωρο; 209, 218, 266 
"Αρτκμις 188, 205, 208, 209, 212, 218, 

222, 254, — άνθρωτονύμιο 127 σημ. 
3, — Γαζωρτΐτις (ή Γαζωρίχ) 190, 
209, — Germetithsa 208, — έττήκοος 
άφωσικάχη 209, — UpA τής 201, 
209, 210, — Ότπτχϊς 208, — Pleslren- 
sis 208, — Scoptitia 208, — Totobi- 
sia 208, — Τχυροπόλος 208 

Άρτίσκος, βλ. *Αρτάκης 
'Λρχέβιος 266
'Αρχέλαος (Μχκ*8. βασιλιάς) 81
’Αρχέλοως 266
Αρχίατρος 183
Αρχιβουκόλος 188
’Λρχιαΐον 243
Αρχιέρτια 185
Αρχι*ρ«υς 185, 191
’Αρχίλοχος (6 ΠΑριος) 42 καί σημ. 3, 

43 καί σημ. 1, 2, 3 — Mvv^mov του 
Ά . 44 αημ, 2, 45 σημ. 1 

Αρχιμύστης 188 
άρχιτέκτων 183
*Ασα (Θράκης) 247, — Κορίνβου 247 

στ,μ. 14
'Ασβούλης 219 σημ. 2 
’Ασία 33. 59, 76, 77, 103, 116, — Μι

κρά 17, 76 σημ. 2, 81, 82, 88, 92 σημ. 
2, 94, 134, 136, 137, 139, 141, 142, 
147, 148, 149, 150, 224, 256 σημ. 11 

Ασιατικές λατμΰ< 215 
’Ασιατικές 266
•Ασκτ,τότρυττχ (Παγγχίου) 205 
Άσκλητηί-Αβης, -όβοτος, -όβωρος) 127 

σημ. 3, 128, 218, 266 
Άσκλνηβΐ* 202, — τής Augusta Trai- 

ana 203,— του Batkun 178, 184, 186, 
187, 189 στ(μ. 12, 202, 221, 303, 
324,— τής Βιζύης **ϊ Δαβτλτου 204, 
— τής Γτρμανίχς 203, — Glava Pa- 
nega 179, 201, 202, 210, 213, 217, 
221, 270, 272, 306, 323, 324 ,- τ ή ς  
κώμης ~ων Κουλκουσσηνων 203, — 
τής Παυτχλίας 203,— τής Σχρβιχής 
203, — τής κώμης Σκα>«ας 203, — τής 
κώμτ,ς Σ^ηνΟοττυρας 203, — τής Στπνο- 
ηαρας 203, — τής κώμης Στραμι-

i

νηνων, — τής Φιλβεκοόατολης M2, 203 
σημ. 1, — ΧΙβγΑλα (γιορτές) 203 

*Ασκλη?ηός 188, 201 καί στ(μ, 6, 7, 203, 
212, 217, 220 καί σημ. I I , — Αυλαρ- 
κςνος 201, — Ζυμυβρηνος 201, 202,— 
Ρασυπυρη(νος] 202, Σαλβηνος 202, 
Σαλβοβυσσηνος 202, — Σολβίρος 202,
— Στατηνος 202 

* Ασκός 243
Άσουτική, βλ. Άθιουπκή 
Άσσάρ (τοϊτοΟτσία) 52 σημ. 2 
Αστακός 243 
•Αστική 250
•Αστοί 242, — τφωτκόουσα τών *Α. 254,

— χώρα των Ά . 254 
Άστυγέντ,ς 287 
Αστυνόμος 183
"Ασυλα (μτταλλκΐα) 60, 239 χαΐ σημ. 7 
"Ατλχς 236 
Άτρέως Οτσαυρός 227 
Αττική 17, 119, 121 

Ά τηκοίτ,λακή σιμμαχία 134 σημ. 2, 
139, 165 σημ. 5 

•Αττικός 266 
"Ατης 216 
Αυγή 266
Αύγουστος (αΰτοκρΑτορας) 36
Αόλαΐον ττϊχος ( ** Θήρας χωρίσν) 242
Αυλαρ.οκων κώμη 200
Αυλαρίσκος 194 σ ιμ  2
Αυλοσοκος 289
Αυλού — 287
Αυλουζτλμις 287
Αιιλουζτνης (καί -ις) 286 σημ. 5, 288, 

290, — Αυλου:τορ*ος 129 σημ. 3, — 
Βρτιζτντος 285 

ΑυλουχτνΟος 290
(Α)υλουκορις Λυλουζεντος 129 σημ. 3 
Αυλουτραλις 290 
Αυλών 238 
Αύρας 236
Αύρ(ηλία) ΊνγΑνα 131 σημ. 2, —'Hpatc 

Δημοσθίνους 127 σημ. 4, — Πυρουσα· 
λα 127 στ,μ. 3

Λύρηλιανός (χυτοχράτορας) 25, 40, 173 
Αύρ (ήλιος) — Ασυλ [ουτ ]ρχλτ#ς Χρήστου 

13! σημ, 2, — 'Αρτχμίβωρος 127, σημ. 
3, — Διοόώρου Ίνγτνόου 131 σημ. 6,

k
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— Ήρακελιαν^ς (sic) 127 σημ. 6 ,— 
Μαιστας 127 σημ. 3, — Ν [...] Ζει- 
σειο(ς) 129 σημ. 5, — Μένανδρος Κο- 
του 132 σημ. 7 

Αύταριάτες 60 σημ. 4 
Αύτοκράτης Καλλικράτους 130 σημ. 1 
Αύχήν 236 
•Αφρική 94, 96 
•Αφροδίσιον άκρον 243 
‘Αφροδίσιος 266 
•Αφροδίτη 214, 215 
*Αχαία 241 σημ. 3, 4 
•Αχαιμενιδών τέχνη 230 
•ΑχιλληΙς 247 σημ. 3 
•Αψίνθιοι 51, 249 
•Άψινθος 73 σημ. 5 
•ΑψυνθΙς ( =  Κορπι> ική) 250 
"Αψυνθος 242 σημ. 3

Βαζοπαρα 91, 258 
ΒαζοπαρηνοΙ 257 
Βαθυνίας 236
Βάκχος 204 καί σημ. 9,12, 205 
Βαλεριανός (αύτοκράτορας) 40 
Βάλλα 247 καί σημ. 15 
Βαμβακόφυτο 237 
Βάργος 249, 290 
Βαρβύσης 249 
βάρεις 113 σημ. 3
Βαρσάβας, βασιλιάς των Όδρυσών 35 
βασιλική χώρα 116 
βασιλικοί λαοί 116 
βασσάραι 20
Βασσος 129 σημ. 1, — Σκαβητος 129 

σημ. 1
Βασσους 129 σημ. 1, 288 
Βαστακειλου (γεν.) 290 
Βαστακιλεω (γεν.) 290 
Βαστοκειλας 289 
Βάστειρα, βλ. Μάστειρα 
Βαταλδε[.]ουηνών κώμη 208 
ΒδεκυρηνοΙ 257 
Βεδύνδια (πόλισμα) 251 
Βειβους 288
Βειθ(-ας, -ης, -υς, -ιπης) 288 καί σημ. 1, 

290, 291, 292, — Βειθυς Παραμόνου 
128 σημ. 7 

Βειθυνικός 266

Βεισαλητηνων κώμη 211
Βέλγοι 133 σημ. 1
Βελιγράδι, βλ. Singidunum
Βενδιος 288
Βενδιπαρα 70, 258
Βενδΐς 209, 213, 222 καί σημ. 7
Βεννική 250
ΒεργαΤος, Θράκας δυνάστης 294 σημ. 3 
Βέργη 72 σημ. 3, 190, 192 σημ. 6 
Βεργούλη 72, 254 
Βερενίκη 72, 242 
Βέρη 247
Βερόη ή Βέροια (ρωμ. Augusta Traiana) 

40, 60 σημ. 3, 69, 80, 84, 91, 97, 145, 
147, 212, 241 καί σημ. 2, 264, 274,— 
περιοχή της Β. 69 σημ. 5, 71, 146, 
147,149, ΙδΟ.Βλ. καί Augusta Traiana 

Βεσσική 250 
Βεσσοτταρηνοί 250 
Βήρα 72
Βηρισάδης, βασιλιάς των Όδρυσών 31, 

46, 107, 123 σημ. 3 
Βησσοί 26, 36, 110, 142, 199, 205 
Βησσοπαρα (ή Βησσαπαρα), σημ. Pazar- 

dzik 196, 199, 203, 213 
Βιάνωρ 123
Βιαρτ(-ας, -ης) 288, 292 
Βιάτωρ 266 
Βιβαστος 256 
Βιβλίνη χώρα 237 
Βιζη (γεί.) 290
Βιζύη 91, 97, 131 σςμ. 7, 204, 254, 269 
Βιζών (καΙΒιζώνη) 74, 93,125,186, 248, 

255, 305, — έττικράτεια της Β. 66 
Βιθυνία 17, 25, 35, 94, 148 
Βιθυνοί 17 
Βιθυς Λιζα 285 
Βίνη (ή Βινηρία) 239 σημ. 10 
Βιολητική 250 
Βισα 256
Βισάλτες 26, 44 καί σημ. 3 
Βισαλτία 50, 52 σημ. 2 
Βισάνθη (Ραιδεστός) 31, 254, 305 
Βισανθηνοί 257 
Βίστονες 51, 253 
Βιστονια 253
Βιστονίς λίμνη 63, 240, 249, 250 
Βίστων 253 σημ. 1
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Βλωβτα 289
Βλωοτχ(ις) Π ο φ κ ν ο ς  130 βημ. 1 
Βόγης, Πέρσης αατράπης 46, 47, 113

<«;μ 2
Βοιωτία 17, — Θράκης 247 
Βολβαβρια (σημ. Satrovo) 196 
Βολβχβριηνοί 257 
βόλινθος 21 
Βολογχίβης 36 
Βόλος (Θράκης) 243 
Βονωλας 288
Βόρυζα (Περβίας) 256 βημ. 4 
Bocrropa 254 βημ. 8 
Βοβπόρια (άγωνες) 211 
Βοσπόριον ( a  Φωσφόριον) 244 x t l  σημ. 

23, 254
Βόσπορος 22, 40, 58 σημ, 1, 65, 81, 236, 

243, 244 χαί σημ~ 23, 254 xad σημ. 
8, — Κιμμέριος 125 

Bom xia 237 σημ. 16 
Βουζχη 291
Β*Αγαρ4α 135 σημ. 6, 234 σημ. 1
βουλή 177, 178 
Βουργτιλος 289
B ovpte*  268 σημ. 13, 270 σημ. 5 ,— 

Νυμφαίο της Β. 213, 303 
ΒουρίχπηνοΙ 257 
Βουρις 98 σημ. 1 
Βουσι πχρα 258 
Βροχή Γύ{λ)ωνος 130 σημ. 1 
Βρχσί&ας 238 σημ. 5 
Βρασιτραλις 292 
Βρασος 290
βραχογραφίας (Βουλγαρίας, ΠαγγαΙου, 

ΡοΟόπης) 234 οημ. 1 
Βρέα 50 
Βρεντσπχρα 258 
Βρετανία (Μεγάλη) 96 

— βρια 258 xal σημ. 5, 259 
Βριαζενις 287
Βριχνπχή ( »  ΓβΑλβυή) 251 
Βριάνωρ 110 χαι σημ. 3 
Βρινκαζεις 288
Βρινχαζ(ε)νις Έρμοβώροο 182 <πμ 8 
Βρινχαζερις 290 
Βρισουλα 290
Βρουθενις 290 ^
ΒρυλλειανοΙ 257

Ββόλλισ» 254 ,
Βρυλλίς 251 r
βρ*α*ς2ΐ
βροτός 21
Βοβκ»ρηκΛ κώμη ( α μ  Goroterd) 196 
B£fam0  25, 34, 40, 57, 58 σημ. 1, 2, 

59 σημ. I, 64, 78, 81 σημ. 2, 82, 83# 
84. 85, 86, 87, 88,114,116,125,132, 
135, 156, 166, 168, 187, 198, 211, 
236, 237, 243, 249, 254. 269, 278. 
304, 310. 819, — έργχστηρια του Β. 
224, — λιμάνι τοδ Β. 254, — π μ η ή  
του Β. 65, 146, 147, 148, 150, 155, 
156, 249, — Φωσφόρου λατρεία στό Β. 
215

Βυζάντιοι 65, 116, 125 σημ. 5 
Βίζας 254 9 ΐμ  10 
ΒωσαγορηνοΙ 257 
Βωσνειίας 289

Γάγγας 249
Γαζωρία (χαί Γαζωρενπς)» βλ. "Αρτεμις 
Γάζωρος 82 σημ. 5, 129, 183, 189, 190, 

192 σημ. 6, 251, 267 σημ. 3, 275,— 
έπικράττ.α τ% Γ. 69 οημ. 4, —Ιερό 
τής *Αρτέμι8ος στή Γ. 209 

Γαιπες 289
Γαλάτες 34 χαί σημ. 9, 35,162,163,163  

σημ. 1, 163 σημ. 3, 294 
γαλτλχό βασίλειο (τής Τύλεως) 34 χαί

σΐ£λ. 4, 85
Γαληψός 45, 74, 139, 141 
ΓαλλαΙχή, βλ. Βριανηχή 
Γαλλιηνός (χλτοχράτορας) 40 
Γόνος 245, 269 σημ. 9, 305, — περιοχή 

τής Γ. 204 
Γαρησκός 253 
Γειγονπ (8οτ.) 292 
ΓειζχτηρηνοΙ 257 
Γαχεσηνος* βλ. * Απόλλων
Γωαβηνων κώμη 200 
Γέλα (Σικελίας) 20 α μ  8 
Γαλουπαρχ 91, 253 
Γενικειλας 289 
γέντον 21
Γέρμα* (καί Γερμάη, Γερμανία) 208,248, 

252
γερουσι (-α,-άρχης,-αστοί) 179t 193



381>·

"έτες 19 σημ. 7, 33, 34 σημ. 4, 112, 126 
ΓευπασηνοΙ 257 
Γλαύκος 43 καί σημ. 5, 266 

ΙΓλύκιννα Μοκαπορεος 131 σημ. 1 
ΙΓοληους (γεν.) 290 
(Γόμφοι 150 
ΐΓον(ν)εϊς 247
(Γόννοι (Θεσσαλίας) 247 σημ. 18 
ΙΓορδιανός (αύτοκράτορας) 38 
[Γότθοι 39, 40, 91 σημ. 3 
γραμματείς 180, 189 
Γρανικου μάχη 61 σημ. 1 
[Γραφικός 266 
Γρησείται 257 
Γυζη 289 
Γύλων 266 
γυμνασίαρχοι 183 
γυναικονόμοι 183 
Γυναικών λιμήν 243

Δαβεις 288 
Δαδας 288 
Δαισηους (γεν.) 290 
Δάκες 274
Δακία 39, 87, 92, 173, 174, 259 σημ.

6, — Μεσογειακή 25, 87 σημ. 1 
δακικές επιδρομές 39 
Δαλεπορις 290
Δαλματία 321, — άκτές της Δ. 79 
Δανηπη Επτηκησου 128 σημ. 2 
Δανθηλητική, βλ. Δενθηλητική 
Δ(α)ραβήσκος (Daravescos) 252, 264 
Δαρδανία 252 
Δαρεΐος 46 
Δατηνοί 256
Δάτον ή Δάτος ( =  Κρηνίδες) 48 σημ.

5, 58 σημ. 1, 73, 83, 251 
Δαύνιον τείχος 168, 254 
Δάφναι 243 
Δεβαβενζις 289
Δεβελτός (Deultum) 254, — ’Ασκληπι

είο στη Δ. 204, — περιοχή της Δ. 187, 
213

Δειζεζες 289 
Δειζηνος (γεν.) 290 
Δ(ε)ιν(ας 266
Δειτουζαιπου 128 σημ. 6, 289 
Δέκιος (αύτοκράτορας) 40

Δελκανοί 257 
Δέλκος, β>. Δέρκος 
Δέλκων 249 
Δέλτα 243 
Δελφοί 44, 108, 109 
Δενθαιβαρις 287
Δενθελητική ( =  Δανθηλητική) 250 
Δενθηβαρις 128 σημ. 8, 289, 292 
Δεντουσκαιλα 291 
Δεντυσυκος 292 
Δέρις 245
Δέρκος ( =  Δέλκος) 249 καί σημ. 11 
Δερνοτε(λης) Μουκαζενεος 127 σημ. 4 
Δέρρωνες 26
Δήμητρας λατρεία 58 σημ. 2 
Δημήτριος 218, 266,— ό Πολιορκητής 

147, — ό Φαληρεύς 95 σημ. 3 
Δημο(-νικος, -σθένης, -στρατός) 266 
δήμος 177, 179
Δήραινος τόπος 114, 253. Βλ. καί ’Απόλ

λων
Διαζενις 287
Διάμπολη 127, 203, — περιοχή της Δ.

145, 146, 149 
Διαρζιω (γεν.) 291 
Διασκενθος 287 
Διδιος 288
Διδυμότειχον 168, 231, 243 
Διεσκοράς 266
-διζα 21, 258 καί σημ. 6, 259 
Διζαζενις 287
Διζαλας 287, 289, — Βειθυος 285, — Εζ- 

βενεος του Άματόκου 131 σημ. 3 
Διζαπης 287
Διζας 128, 132 σημ. 8, 286, 288, 290, 

291, 292 ‘
Διζδων 291 
-διζος (-dizos) 259
Δίκαια 77 σημ. 5, 139, 168, 240, 249,— 

έπικράτεια της Δ. 63 
Δικαιόπολη ( =  Δίκαια) 240 σημ. 7 
Δίκαιος 240 σημ. 7 
δικασταί 183 
Δικεβαλος 289 
Δικέλλα, βλ. Δρυς 
Διλαηους (γεν.) 290 
Διλζενις 290 
Διμερανων κώμη 199
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Δινις 291
Διζατελμις 294 σημ. 3 
Διο (-γένης, -γενιανός, -δωρος, -κλής, -μή- 

δης) 218, 266, 287 
σδιοίκησις» Θράκης 25, 37 
Διοκλητιανός 25, 37, 264 
Διοκλητιανούπολη (σημ. Hissar) 264 
Διομήδης 218 
Διονύσια (άγωκς) 188 
Διονυσία Δημητρίαυ 131 σημ. 1 
Διονυσ(-ιος, -όδωρος) 98 σημ. 1, 127 

σημ. 2, 128, 218, 266, — Διονύσιος 
Διοσκουρίδου 130

Διονυσόπολη ( *  Κρουνοί), σημ. Baltic 
78, 93, 125, 156, 177, 178, 180, 181, 
183, 185, 186, 189 σημ. 9, 246, 305, 
321, 325, — έπικράτεια τής Δ. 66, 272 

Διόνυσος 58 σημ. 2, 204 καί σημ. 5, 9, 
205 καί σημ. 5, 206 σημ. 5, 212, 213, 
214, 220 σημ. 8, -  Έλεν0ερεύς 204, 
Ληναίος 204, - I c p i  του Δ. 206, 207 
καί σημ. 4, 208, — λόφος του Δ. 206, 
235, — μαντεία του Δ. 205 χαΐ σημ. 
5, 206 καί σημ. 2 

Διόπαις 287 
Διουζησυ (γεν.) 290 
Δισχοδουράτεραι 306, 246 
Δισκοτος (γτν.) 291 
Διοσκούρια (άγώνες) 188 
Διοσκουρίδης 214, 266, — Διονυσίου 132 

τημ. 2, — Μουκασου 129, 130, 285 
σημ. 2, — Τορκου 130 

Διόσκουροι 214 καί σημ. 3, 218, 221 
Διόσκουρος 287 
Δνείστερος 34 σημ. 4 
Δοβρουτσά 306 σημ. 3, 307, 311, 315 
Δολαδες 292
Δολης 290, — Βειθυος 129 σημ. 2, — 

Δειδου 128 καί σημ. 1, — Καριελ(ου) 
132 σημ. 4, — παραφύλαξ Αίμου 132 
σημ. 4

Δόλογχες 26, 51, 52, 64, 99 σημ. 1, 121 
Δόμηρος 252, 264
Δομιτιανός (αύτοχράτορας) 37, 170, 172 

σημ. 3 
Δονζας 288
Δοξάτο 179, 180, 204 σημ. 12, 207 
Δορίαχος 27, 64, 188, 253, 265

Δορταζηνος, βλ. Άηόίλσν 
Δορτχζηνων κώμη 200 
δουλεμπόριο 95, 135 
Δούλης 291, 292
δούλοι (Θράκες) 19, 95 σημ. 2, 3, 96, 

115 σημ. 3, 135, 166 
Δούναβης Πστρος) 17, 22, 25, 28, 33, 

34 καί σημ. 4, 38, 58 σημ. 1, 61, 65, 
76, 80, 84, 85, 87, 88, 92 καί σημ. 2, 
93, 97, 145, 146, 148, 150, 153, 155, 
156, 157, 158, 161, 170, 172, 236, 
247, 250. 251, 255, 321, 325,- l i 
me* του Δ. 329, — παραπόταμοι το6 
Δ. 236, 325

Δσυνας (σημ. Ρίλα) 248 
Δουρόστορον (Durostonim) 255 
Δουσπιερις 289 
Δουτουβεη 289
Δραβήσκος 48, 49, 69 σημ. 3, 160, 252, 

268 σημ. 1 
Δράβος 254
Δράμα 83, 145, 148, 206 σημ. 5, 317.

Βλ. καί Daravescoe 
Δρει(ζ)ουζερ(ε)ις 292 — [Β)ουρθειβου 

129 σημ. 4 
ΔρησχπαΙκή 250
Δρινγειστας 288, — Βρινχαζερεος 132 

σημ. 6
Δρογγίλον 256
Δροβιχαίτης, βασιλιάς τάν Γετων 33,126 
Δρουβητίς 253
Δρυς (κοντά στή σημ. Δικέλλα) 240 καί 

σημ. 15, — στήν Προποντίδα 248 
Δρωδηγους (γεν.) 291 
Δυμένες 241 σημ. 3 
Δύμη 241 καί σημ. 3 
δυνάστες (Θράκες) 27, 85, 142 σημ. 2, 

160, 162
Δυρράχιο 85, 149, 151 
Δύση 84 
ΔυσυρηνοΙ 257
Δωδοπαρον 200, 259, 268 σημ. 16 
Δωρίς 266,— Ταρσού 129 σημ* 2 
Δωτίνη πέτρα 243

Έβρος (ποταμός) 23, 35, 36, 58 σημ. 1, 
59 σημ. 1, 63, 64, 71, 77, 80, 86, 87, 
158, 160, 187, 200, 236, 240, 242,
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249, 250, 252, 253, 254, 257, 265,
269, 270, 296, 297, 304, 307, 310,
312, 315, — κοιλάδα του "Ε. 31,, 34,
58 σημ. 1,, 69, 72 σημ. 7, 79, 83 , 84,
88, 93, 132, 142, 145 , 146, 149, 150,
151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,
158, 178,186, 196, 19",199,200, 202,
209, 211, 212, 214, 215, 217, 220,
221, 232, 241, 251, 257, 268, 270,
271, 272, 273, 274, 275, 276, 296,
297, 303, 307, 308, 310, 3 1 1 ,-- πα-
ραπό*Γαμοι τού Έ . 249

Εβρυ —• 287 σημ. 3
Εβρυζελμις 29, 106, 111 καί σημ. 1, 

287 καί σημ. 3
Έβρώνα; 287 σημ. 3 
Έγνατία όδός 82, 83, 8ο, 86 καί σημ. 1, 

4, 87, 252
Έ (γ)υπτος (sic) Α[υλουπορεος] 129 

σημ. 3
Εζβενις 292, — Άματόκου 131 σημ. 3
έθιμα (Θρακών) 19
Είκοσιφοίνισσας μοναστήρι 205
είλωτες 117
el ρηνάρχης 191
Είσδίκαια 261 σημ. 19
Εισηνων κώμη 200
Είτριζηνή’ 251
Εκάβης σήμα 244
Έκάτειον (άκρωτήρι) 243
Εκάτη 213, 215, 254
έκλογιστές 183
Έκτωρ 102 σημ. 4
Έλαιους (σημ. Eski Hissarlik) 77, 139, 

168, 245, 246 
Έλα ιών άκρα 243 
Έλευθερεύς, βλ. Διόνυσος 
Έλευθερούπολη 82, 83. Βλ. καί Πέργα

μος
Έλευθερών Λουτρά, βλ. 'Απολλωνία ή 

Πιερική
Έλευσείνιος 266 
Έλευσίνια μυστήρια 214 
Εληρα 254
Έλίκη (Helice) 241, -Ά χ α ία ς  241 

σημ. 4
Ελλάς (άνθρωπωνύμιο) 129 σημ. 3, 130 

σημ. 1, 266, 271

Έλλη 236
Ελλήσποντος 22, 30, 76, 77, 81, 86, 

236, 242, 254, 257 
έμβάδες 20
Έμπόριον(άποικία Μασσαλίας) 116 σημ. 9 
έναδεΐς 183
Ενγισ[...]ηνος (γεν.) 290 
Εννέα όδοί 47 καί σημ. 1, 48, 49, 75 

143, 238 σημ. 1 
Έορδαία 237 
Έπάγαθος Παυλείνης 286 
Έπαμείνων 266 
Έπικράτης 266 
έπςκτηνείτης 183
έπιμελητές 180, 189, — του έμπορίου 183
Έπιμένης 266
έπιμηνιεύοντες 183
έπιστάτες 182
έποικοι (Θράκες) 17
Επταικενθος 292
Επταμενηκα 289
Επταπορυς [... ]α(στωνος 129 σημ. 4 
Επταπυς 127 σημ. 3, 128 
Έπταστάδιον (ή Ζεύγμα) 236 
(Ε)πτεθισι (δοτ.) 292 
Επτηπονος 289 
Επτησυκος 292 
Έργΐνος 86, 242 
Έργισσηνοί 257
Έρμ(-αδίων, -άφιλος, -ιανός, -ίας, -όδω- 

ρος -ότιμος) 211, 218, 266 
Έρμαια (άγώνες) 188 
Έρμαιον (κώμη) 211, 243 
Έρμης 210, 218, 220, 223, — Άγώνιος 

211, — άνθρωπωνύμιο 127 σημ. 6 
Έρμογένης* 132 σημ. 6, 211, 218,— 

[...]ου Διοδόρου (sic) 195 
Έρως 266 
Εσβενειος (γεν.) 290 
Έστίαι 243 
Έστιαιος 266 
Εστρακεηνος, βλ. 'Απόλλων 
Εύάγριος 266 
Εΰαλκος 266 
Εύβοια 17, 236 σημ. 4 
Εύγαμος 266
Εύμένεια (Eumenia) 246, — Φρυγίας 246 

σημ. 21
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Εύμολπιάς 242 σημ. 2 
Εβξεινος Πόντος 17. 22, 27. 28, 80, 32, 

37, 38, 57, 58 <π;μ. 1, 65, 63, 78, 80, 
8! scatI σημ. 1, 82, 87,114, 134, 136, 
140, 232, 237, 242, 254, 257 

εύποσίαρχος 188 
Εύρυβιάδης 266 
Εύρύμαχος (;) 168
Ευρώπη 28, 76, 77, 136, — Δυτική 233 

σημ. 4 (dolmen), — έπαρχία 26, 38 
Εύτυχ(-ης, -«εν*ς, -ος) 266 
Εΰφριλλος 266 
Έφεσίων λιμήν 244 
Έφεσος 81 σημ. 2, 148 
έφηβ(-αρχοι# -cLa) 183, 184, 192, 279

Ζαικα 127 σημ. 3, 128 σημ. 7, 291 
Ζαινειλα Η [...] 127 σημ. 5 
Ζαινειλας 291 
Ζαιπα (δστ.) 291 
ζαλμός 21
Ζβελθιουρδος, βλ. Ζευς 
Ζειζεις 288 
ζειλά 21 
Ζειλη 289 
Ζειπας 290
Ζ(ε)ιπΰρων 266 
ζειρά 20 καί σημ. 8 
Ζειρηνία 253 
Ζεισεις 290
Ζεκαλωη 127 σημ. 3, 288 
Ζεκη 221
Ζελαηνων κώμη 200 
Ζερδηνος 194 σημ. 2 
Ζερ8ηνων κώμη 200 
ζετραία 21
Ζώγμα, βλ. Έπταστάδισν 
Ζεύς 195, 196, 197, 198, 199, 204 καί 

σημ. 6, 217, — Ζβελθιουρ8ος ή Ζβελ- 
σ6ουρ8ος ή Σβελσουρδος ( »  κεραύνιος 
ή άετοφόρος) 194 σημ. 3, 197, 198, 
221, — Κερσουλλος 198, — Σαβάζιος 
196, 197, — Συροτερης 198,—Έ ψ ι- 
στος 196, 198, — Ιερό καί ναός 195, 
197

Ζην(-uk, -ις» -οβιος, καν) 218, 266 
Ζηροβαστηνή 251 
Ζήρυνθος 254

Ζησις (Οηλ.) 127 σημ. 2 
Ζιαμαρκη 127 σημ. 6, 290 
Ζινοβαστηνων κώμη 196 
Ζιπηβης 287
Ζιπερδητου Βι(θος) 287 σημ. 4 
Ζιπερ Δητσυβι(θνς) 287 σημ. 4 
Ζίχνη N b  143, 267 σημ. 3, 275, — πε

ριοχή τής Ν.Ζ. 205 σημ. 5. Βλ. καί
Ίχνες

Ζόλτης, Θράκας δυνάστης 112 
Ζορδηγων 291 
Ζορκληνή 251
Ζουκηπιστος Έλληνος 130 σημ. 1 
Ζουπορας 98 σημ. 1 
ΖραΙκή 250 
Ζυγάκτης 213, 236 
ΖυλουζηνοΙ 257, 265 
Ζυμυδρηνος, βλ. 'Ασκληπιός 
Ζώης 266 
Ζοΐλος 266
Ζωναΐι 6ρη 63, 64, 235 
Ζώνη (κοντά στή σημ. Μάκρη) 240 
Ζωπυρίων (Μακε8. στρατηγός) 33 
Ζώπυρος 266 
Ζωσίμη 266
Ζώσιμος 130 σημ. 1, 266

Ήγησικυλη 119, 283 σημ. 4 
Ήδεξμ 266
Ηδεινηνων κώμη (σημ. Vetfen dol) 197 
ΉδωνΙς 62, 251, 252, 264 
Ή8ωνοΙ 26, 28 σημ. 6, 44, 45, «8, 105 

καί σημ. 2, 205, 223 σημ. 3 
Ή8ωνός 62, 253 σημ. 1 
Ή ΐών 27, 46, 47 καί σημ. 4, 48, 49, 57 

σημ. 2, 77 σημ. 2, 113 σημ. 2, 168, 
238 καί σημ. 1 

ΉλΙκη 212 
Ήλιοδώρα 266 
Ηλιόδωρος 266 
“Ήλιος 204, 214 
Ήλιουπολις 247 
Ήλύσια πεδία 204 σημ. 12 
Ημαθία ( »  ΟΙσύμη) 239 καί σημ. 2 
Ήμέριτος 266
“Ήπειρος 241 σημ. 5, — θασιακή 58 σημ. 

2, 62
Ήπυτον 236



IΙρα 195, 196, 197, 198, 199, 2 1 7 ,-  
tcp6 τ?,ς "Η, 195 
[ρχγόρας Αολα 130 σημ. 1 

Μρχία άκρα 244 
ίραίον τείχος 245 

Ηραίς 218,* 266
ράκλεια ( =  Πέρινθος) 26, — Λυγκη- 
στική 69 σημ. 1, — Ποντική 94, 137,
— Σιντική (σημ. Σιδηρόκαστρ ο) 60 
σημ. 3, 68, 69, 74, 75, 83, 86, 97, 
98 σημ. 1, 115, 151, 214, 237, 252, 
302, 309, 315

Ηρακλείδης 218, — Βειθυος 131 σημ. 5 
Ηράκλειον (Πιερίας) 69 σημ. 1 
Ηρα(-κλειτος, -κλέων, -κων) 218, 

266
Ηράκλειτος 6 Μαρωνίτης 110 

Ι'Ηρακλείτσα Νέα (Καβάλας) 143 
ΓΗρακλής 43 σημ. 2, 69 σ/)μ. 1, 73 σημ. 

5, 206 σημ. 5, 211 καί σημ. 9, 218, 
240 σημ. 6

ΙΉρακλιανός 127 σημ. 6, 218 
Ήρό(-δοτος, -τειμος, -φίλος) 218, 266 
Ήρύλλη 128 καί σημ. 1, 266 
'Ηρώδης 218, 266, — Εττταικενθου, άγαλ- 

ματογλύφος 195
"Ηρως ( «  Θράκας Ίττπέας) 219, 220,

— Ιερό (Ήρψον) 219 σημ, 1 
Ήσιτελευς 266
"Ησυχος 266 
'Ηφαιστίων 266

Θάλλος 266 
Θάσιες 126
Θάσιοι 32, 42, 43 καί σημ. 3, 44, 45 καί 

σημ. 8, 59 σημ. 2, 62, 63, 82, 117, 
126 καί σημ. 3, 152, 153, 160, 165 
σημ. 5, 275 

Θοσίων κεφαλαΐ 241
Θάσος 17, 22, 43 σημ. 1, 5, 44 σημ. 3, 

48, 57 καί σημ. 2, 58 σημ. 2, 59 οτημ. 
1, 67 σημ. 1, 78 καί σημ. 7, 81, 114, 
118, 124, 126, 129 σημ. 1, 130, 138, 
141, 152 καί σημ. 4, 153, 154, 157, 
160, 165 σημ. 5, 166, 168 καί σημ. 5, 
169, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 
184, 185, 186, 205 σημ. 5, 225, 230, 
238, 251, 267, 270, 273, 274, 275,

278, 279, 280, 281, 292, 301, 306, 
307, 309, 311, 314, 315 

[ΘελξΟθόη 128 σημ. 9 
Θεμισταγόρη 266 
Θεμιστας 266 
Θεμιστοκλής 119 
Θεογένης 287
Θεο(-δότη, -δοτος, -δούλος, -δωρος, -ξέ

νος, -ττομπος, -τεκνος, -φανης) 266, 287 
Θεόλας 287 
Θέρμη 82
Θερμημερία άκρα 244
Θεσττρη (γεν.) 290
Θεσσαλονίκη 40, 87, 147, 151
Θεστίδιον 236
Θέστωρος 247
θεωροί 279
Θηβαίς 266
Θήρας χωρίον, βλ. Αύλαίον τείχος 
θίασος (βακχικές) 279 
Θουκυδίδης 119, 120 καί σημ. 8, 121, 

283 σημ. 4, — μεταλλεία του Θ. 238 
Θουκυσιδαντική 250 
θρακάρχης 192
Θρακική Χερσόνησος 25, 26, 30, 31, 32, 

37, 51, 52 καί σημ. 1, 64, 67, 107 σημ. 
3, 116, 121, 139, 154, 155, 168, 188, 
236, 244, 246, 254, 255, 269, 310 

Θρφαον 114, 254
Θρασύβουλος, 'Αθηναίος στρατηγός 105 

σημ. 3
Θυνιάς 78, 251 
ΘυνοΙ 18 σημ. 18

Ιααθιθις Άτιολλωνίου 129 σημ· 1
Ίάσων 266
Ιατροί 182, 191, 279
'Ιγνάτιος 317 σημ. 4
Ίδακος 245 καί σημ. 8
Ίδη 245, — Κρήτης 245 σημ. 9
Ιεραγωγός 279
Ιέρειες 187
Ιερείς 185, 186, 187, 191, 279 
Ιεροκήρυκες 187 
Ιερομνήμονες 187 
Ιερονίκης 187
Ιερόν όρος 236,— στόμα 65, 247 
Ιεροκοιός 187

385
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A

'Ιερός πόλεμος 72 σημ. 6 
Ιερώνυμος 267 
Ικαδεΐς 183 
•Ιλαρός 267 
Ίλιον (Θράκης) 254 
'Ιλλυρία 107, 149, 286 σημ- 5, — Μακε

δονική 321
ΊλλυριοΙ 32, 110, 274, — ««νάβτες 68 
Ίμβριοι 167
Ίμβρος 22, 78 σημ. 7, 81 
Ίμεραΐον 238 
Ίμέριος 320 
ΊξΙων 242 σημ. 5
Ίόλαος, γιός του Κερσοβλέπτη 122 σημ. 2 
Ίολλΐται 256 
Ίππαγόρης 267
'Ιππέας θράκας 219,220 xol σημ. 11,221 

σημ. 3, 228, 255 σημ. 12, 270, 271 
σημ. 2, 272 σημ. 8, 273, 330, — ίερά 
του Ί .  194 σημ. 2, 219 σημ. 1, 221, — 
μνημεία του *1. 221 

Ιπποδρομίες 19 
Ιπποΐατρος 182, 191 
Ισίδωρος Ποσιδωνίου 127 σημ. 2 
Ίσ ις  217, — Ιερό τής Ί .  216 σημ. 11 
ΊσμαρΙς 237, 249
Ίσμαρος 58 σημ. 2, 63, 73 xoi σημ. 4, 

77 σημ. 5, 248, 249, 253 
Ίσσα 68
Ίστιαία 150 xoi σημ. 3 ,— ή ΕυβοΕκή 149 
Ίστιαΐος 46, 47
Ίστρία (καί Ίστρος) 33, 34 σημ. 8, 59 

σημ. 1, 66, 73, 82, 84, 88, 93, 112, 
114 χαίσημ. 6,117,125,141,152 σημ. 
1,154,156 καί σημ. 11,168, 247, 248, 
255, 266, 269, 306 χαΐ σημ. 3, 307, 
308, 310, 313, 316, 321, 325, — έπι- 
χράτεια τής Ί .  66 καί σημ. 7, 67, 68 
καί σημ. 3, — έργαστήρια στήν Ί .  22* 

ΊστριανοΙ 66 σημ. 7, 258 
Ίστρος, βλ. Δούναβης 
Ιταλία 73 σημ. 1, 96, 98 σημ. 1, 192 

σημ. 4
Ίτώνη 241, — τήί Ηπείρου 241 σημ. 5 
Ίρικράτης 18, 29, 110 καί σημ. 6, 121, 

243 σημ. 20
Ίχνες (κοντά στή Νέα Ζίχνη) 237 
Ί ώ  254

Ίωνες (άποικοι) 124 σημ. 4, 136 
Ιωνία 139, 140

Καβάλα 86, 143, 252. Βλ. καί Νεάπολη 
Καβυλη (σημ. K&bile) 69, 70 κχΐ σημ. 

6, 87, 212, 239 σημ. 10, 241, 268 σημ. 
15, 313. — έπικράτεια τής Κ. 70, 71 

ΚαβυληνοΙ 241 σημ. 6 
Καινιχή 250 
Καΐσαρ 35 
Καισάρεια 137 
Κακουδος (γεν.) 291 
Καλαμπόκι 207 
Καλιγούλας (αντοκράτορας) 36 
ΚαλλατιανοΙ 258
Κάλλχτις (σημ. Mongolia) 33, 73, 78, 93, 

157, 168 καί σημ. 7, 177, 184, 186, 
189 καί σημ. 9, 255, 264, 306 καί 
σημ. 3, 307, 308, 311, 313, 316, 321, 
325, — έπικράτεια τής Κ. 66, 67 

Καλλι(*μαχος, -σΟένης, -στος, -στρατός, 
-φων) 267

Καλλίπολη (σημ. Galipoli) 72, 77 σημ. 
6, 78, 181, 239,245,269 σημ. 10,305, 
310

Καλλιρόη 253 σημ. 1 
Καλλίστρατος 45 σημ. 8 
Καλόκαστρο 52 σημ. 2 
βάλτοι (Βιθυνίας) 256 σημ. 14 
Καλπαπουρειται 256 
Κάλπη 127 σημ. 3, 128, 266 
Καλύβη (άντί Καβόλη) 24! σημ. 6 
Καλχηδών 148, 151 
Κανδαρχι 240 
κάνδαρος 240 σημ. 3 
Κανδάων (ή ΚανδαΙος), Οραχιχή όνομασία 

του Ά ρη 212
Καράβχσμος, έπίβετο τοΟ θράκα 'Ιππέα 

255 σημ. 12 
Καραβιζΰη 255 σημ. 12 
Κάραβις 255
Καρχχάλλχς (χύτοχράτορας) 39,91 σημ. 3
Καρδενθης 291
Καρδία 31, 51, 64, 246
Κάρες 96
Καρία 227 σημ. 6
Καριδαβχ 289
ΚαριστορηνοΙ, έπίβετο τοΟ Διάς καί τής
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I "Ηρας 195
Καρίστορον [or,μ. Kopilovci) 178, 185, 
I 195, 268 σημ. 7, 270 σημ. 2 
ιΚαρκος 128 
ΙΚαρός κήποι 247 
ΙΚάρπων 267
ΙΚαρσιμιηνων κώμη (σημ. Novi han) 196 
I Καρτερά 240 
[ Καρχηδών 94
Καρών λιμήν (σημ. Sabla) 66, 78, 306 
Κάσσανδρος (Μακεδ. βασιλιάς) 60 καί 

I σημ. 4, 147 
Κάστωρ 218, 267
Κατσαμάκια (τοποθεσία) 77 σημ. 5
Καύαρος, βασιλιάς τών Γαλατών 215, 294
Καύκασος 233 σημ. 4
Κεβρήνιοι 198
Κεδριπο(-λις, -ρις) 287
Κειρπαρα 131, 259 καί σημ. 1
ΚεκροπΙς 237
Κέλλαι ( =  Cillae) 72, 241, — Μακεδο

νίας 72 σημ. 5, 241 σημ. 7 
Κελληνός 72 σημ. 5 
Κενδρισός 75, 242 σημ. 2 
Κέρας (κόλπος) 236
κεραύνιος (Ζευς) 194 σημ. 3. Βλ. καί 

Ζεύς.
Κερδωζεις 256 
Κερεόπυργος 259 σημ. 1 
Κερκίνη 80, 83
Κερκινϊτις λίμνη ( «  Πρασιάς) 47, 80, 

249
Κερμιλληνος, βλ. 'Απόλλων 
Κερμιλλ[ηνων] κώμη 200 
Κερσίβαλος, Θράκας δυνάστης 294 σημ. 3 
Κερσοβλέπτης, βασιλιάς τών Όδρυσών 

30, 31, 32, 46, 107, 108 καί σημ. 3, 
109, 111, 122, 123, 284 σημ. 7, 293 
σημ. 5

Κερσουλλος, βλ. Ζεύς 
Κέρτς 141
Κετρίπορις, βασιλιάς τών Όδρυσών 31, 

32, 45 καί σημ. 8, 46, 107 καί σημ. 6, 
108 σημ. 3, 110, 293 σημ. 5 

Κήπια (Καβάλας) 238 
ΚηριβωστηνοΙ 258 
κήρυχες 182 
Κικέρων 87

Κίκονες 41 σημ. 1, 248, 249, 253 
Κικονία 251
Κίμων 47 καί σημ. 4, 119 
κισταφόρο, 188 
ΚλαζομεναΙ 139, 140 
Κλαζομένιοι 51 
Κλαύδιος Β' 40 
Κλεάνωρ 267
Κλειδιού στενά (Ρουπελ) 69, 80, 86 
Κλ(ε)ιώ 266
Κλεοπάτρα 266, — Αυσανίο (υ) 130 σημ. 1 
Κλεοφών 300 
Κλευς 289
Κλέων ('Αθηναίος στρατηγός) 167 
Κλ[...]ηνων κώμη (σημ. Voden) 198 
Κοθήλας, βασιλιάς τών Γετών 123 σημ. 4 
Κοίλα (σημ. Kilia) 77, 245, 265, 305, 

— Βοιωτίας 245 σημ. 12, — Θεσσαλίας 
245 σημ. 12

Κοιλανών πόλις 245 σημ. 12 
Κοιλητική 250
κοινά 189, 192, —της Πενταπόλεως 189, 

190, 192 σημ. 6, — τής Έξαπόλεως 
189, — τών Θρακών 211, — τών έπΐ 
Θρ<χκης Ελλήνων 189,— τών Σηλυμ- 
βριανών 189

Κοίντα Δειδου 131 σημ. 4 
Κοκελωνεΐς 257 
Κοκκινόγεια 207 
κολαβρισμός 20 
Κολοφών 148
Κομοντόριος (Γαλάτης) 34 
Κομοτηνή 79, 198 
Κόμψατος 249 
Κοντάδεσδος 249 
Κόνων (στρατηγός) 121 
Κοπρίας 267 
ΚορηνοΙ 256
Κόρινθος 139, 140, 141, — άνθρωπωνύμιο 

267
Κορπιλική («Ά ψ υνθΙς) 250 
Κορπιλοι 249, — στενά τών Κ. 80 
Κόρσας 253 
ΚορυοληνοΙ 258 
Κοσσινίτης 62, 63, 249 
Κόσων, Θράκας δυνάστης 294 σημ. 3 
Κ6τ(-ης, -ος) 281 σημ. 1, 288 καί σημ. 1 
Κότυς 288 καί σημ. 1, 291, — Α', βασι-



λιάς των 'Ολρυβΰν 29, 30, 106, 107, 
108, 110 σημ. 6, 121 καί σημ. 4, 220, 
293 σημ. 5, — Β' 35, 109, 293 σημ. 5,
— Π  36, 194 στ,μ. 3, 5 ,— Δ' 36, 124 
χαΐ σημ. 3, 293 σημ. 5, — Ε* 293, 299,
— Α*νι 98 σημ. 1

Κοτυττω 223 f
Κότωος (γ«ν,) 291 
[Κάτ;]ως 288
ΚούΟητος 249 
Κουιζκρις 290 
Κουλχουσσηνων χωμη 203 
Κο\>ρηου (γ*ν.) 290 
Κούρου 63
Κουρπισος (ή -ον) 91» 253 
Κοωχοος 288 
Κράδομνα 74, 238 σημ. I 
χρανίαρχος 188 
Κρασαλοτταρα 91, 258 
Κράσσος 72 σημ. 9 
χρατηρίαρχος 188 
Κ ρ έ τ ι^ ς  267 
Κρέονας σττνα 80
Κρην&ς (Δάτσν, Φίλιπποι) 32, 45, 46, 

58 χαΐ σημ. 1, 59 σημ. 1, 62, 73, 83, 
160, 239, 252,— σημ. χωριό 210 

Κρηνϊται 45 
Κρήσσα 245
Κρηστωνία 52 σημ. 2, 83
KptfcrH) (σημ. Krithio) 145
Κριμαία 37, 38
κριτής 183
Κρόβυζοι 250
Κρον«ης 267, 286
Κρουνοί ( »  Δισαισύπολη) 66, 246
Κτησιρων 267
Κυανέαι (Ευμπ>ηγά8αι) χέτραι 244 
Κυβέλη 215, 216, 222 σημ. 7, 2 2 3 , -  

lcp6 τής Κ. 215 
Κύδαρος 249
Κύζιχος 40, 137, 141, 143,144, 148
Κυχλύδτς 141
Κυνύς σήμα 244
Κύπασις 246
Κύπρος 150
Κύψΰα 29, 30, 86,242, — ’Α ρχαίας 242 

σημ. 5
Κυψολος 242 σημ. 5

Κωβρυς 246 g y
Κω8σύ»*α 207 
ΚωΟιούλχς 291
Κωνσταντίνος 6 Μέγας 40 ν.

Λαβέριος Μάξιμος 66 σημ. 7
Λαϊκός Πύργος 247
Λακεδαιμόνιοι 105 χαΐ σημ. 2
Λακωνική 238 σημ. 10
λαμπαδο(-δρομας,-φορΙες)188« 209 σημ.3
Λύμψαχος 81 σημ. 2
Λάρισα 243, — -της Θεσσαλίας 150
Λατομηνων χωμη 200
Λαύριο 96 σημ. 1
Λεαγόρης 267
Λέαγρος 48, 49
-λββα 259
λεγεώνες (ρωμαϊκές) του Δούναβη 38, 93 

σημ. 12, 170 χαΐ σημ. 2,171,172,173 
Λχπτΐνος 43 σημ. 5 
Λέσβος 140 
Ληνησχος 267
Λοντω 266, — Λυλουζενεος 131 σημ. 7, 

285
Λ ταή άχτή 246, — νήσος 247 
Λεωσβένισν 244 
Λεωφόρους 287 
Ληλαντίδης 267
λ ή μ η μ  167 „η ;
Λήμνος 17
Ληναιος, βλ. Διόνυσος _ ^
Λητή 143 
Λιχένιος 40
λιχναρύρος 188 ^
Λιχχάς £χρα 244
ΛΟλεις 288 ^
Λιμένας (θύσου) 78 σημ. 7 ,
ΛΙμναι 246
ΛισηνοΙ 257
ΛΙσ(σ)ος 249, 321
λογιστής 183
Λυγχηστίς 69 σημ. I
Λυχίχ 286
Λυχίων λιμήν 244
Λυχέζει* ( »  Λύχοζος) 248, 256
Λύχος 267
Λυκούργος, βασιλιάς τών *Ηδωνων 205 
Λυαίας Μχςίμσυ 128 σημ. 8
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[Λυσιμάχεια 72, 246, 305 
[Λυσίμαχος, βασιλιάς τής Θράκης 33, 34, 
1 68, 109, 129, 152, 162, 245, 230 
[Λυσίστρατος 267 
I λύχνο άπτρια 188

.Μαγνησία 150 
'Μάγνητε; 42 
Μάρτιοι 257
Μάδυτος 77, 254, 269 σημ. 10, 305 
Μαζουσία άκρα 255
Μαιδική 35, 72 σημ. 9, 219 σημ. 2, 240, 

251
Μαίδοι 72 σημ. 9, 236, 252 
Μαισάδης, Θράκας παραδυνάστης 29 
Μακεδόνες 24 καί σημ. 3, 32, 34, 49, 52, 

53, 60, 69 σημ. 1, 4, 71, 82, 99, 101, 
102 σημ. 3, 107, 108, 111, 120, 123, 
134, 137, 146, 161, 167, 211, 239, 242 
σημ. 4, 247, — Α' μερίς Μ. 150, 159, 
— Β' μερίς Μ. 151

Μακεδονία 24 καί σημ. 2, 28, 32, 61 σημ. 
1, 72 σημ. 3, 9, 95,101, 102,103,104, 
107, 109, 111, 123 σημ. 4, 124, 147, 
150, 151, 173, 229, 321, 322 

Μακεδών (άνΟρωπωνύμιο) 267 
Μάκρη, βλ. Ζώνη καί Σέρρειον 
Μακρον τείχος 25, 51, 64, 246 
Μανδήλι 205 σημ. 5 
Μανδρόβουλος 267 
Μανίας 252
Μαντα Καλλ[ιφώντος] 130 σημ. 1 
Μαξιμΐνος 40, — 6 Θράκας (αύτοκράτο- 

ρας) 40
ΜαραΟωνία 240
Μαρκιανούττολη 25, 40, 88, 90, 93, 97,

179, 187, 194 σημ. 4, 199, 208 σημ. 
12, 215, 264, 269, 270, 297, 306, 311, 
313, 321,-ν α ο ί στη Μ. 198, 201,— 
περιοχή τής Μ. 272, 296

Μαρμαρά θάλασσα 237 
Μάρων 267, 288, 291 
Μαρώνεια 31, 57, 58 σημ. 1, 2, 73 καί 

σημ. 4, 77 καί σημ. 5, 79, 83, 98 σημ. 
1, 97, 104, 105, 152, 154, 157, 166, 
167 σημ. 4, 168 καί σημ. 1, 178, 179,
180, 236, 240, 251, 253, 274, 3 0 3 , -  
έργαστήρια τής Μ. 224, — έπικράτεια

τής Μ. 63,114 
Μαρων(ε)ϊται 63, 117, 256 
Μασκιοβρια 258 
Μάστειρα (καί Βάστειρα) 256 
Μάτρων 128 σημ. 2 
Μαύρη Θάλασσα 237 
Μαυρολεύκη (Δράμας) 86 
Μεγάβαζος 46, 82 καί σημ. 4 
Μέγαρα 140, 215 
ΜεδιανοΙ 256 
Μελάμφυλλον 51 
Μελαντιάς 244
Μελας κόλπος (σημ. Saros KOrfesi) 64, 

236, 244, 245, 246, 255 
Μελενικίτσι (Σερρών) 128 
Μέμνων (Μακεδ. στρατηγός) 33 
Μέν(-ανδρος, -ων) 132 σημ. 7, 267 
Μενε (-δήμος, -κράτης, -μαχος) 267 
Μένιππος 267 
Μεντουτραλις 288
Μεσημβρία ή Αίγαιακή 73, 77 σημ. 5, 

141, 240 σημ. 15, 251, 303,— ή Πον
τική 57 σημ. 2, 65, 74, 78 καί σημ. 4, 
84, 93, 114 σημ. 6, 140 152 σημ. 4, 
154, 155, 156, 162 καί σημ. 7, 168, 
178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 
187, 188, 189, 199, 221, 224, 243, 
269, 270, 271, 272, 304, 310 

ΜεσημβριανοΙ 257, 293 σημ. 4 
Μεσόγειος 233 σημ. 4 
Μεσολακκιά 62 
Μέσον όρος 70 σημ. 5 
Μεσόρεμα 313, 319 
Μεσορράχη 83 
Μεσσάπιον όρος 236 
Μεστικενθος J88 
Μεστοη (γεν.) 290 
Μεστός 288 
Μέστριος 132 σημ. 4 
Μεστυλας 289
Μέταλλα *Άνω 128, 129, 267 σημ. 3 
μεταλλοτεχνία 228 
μεταλλουργία 18 
Μέτωπον 244 
Μήδα 123 σημ. 4 
Μήδεια ( «  Σαλμηδυσσός) 244 
Μήδιστας, γιός τοΟ Κερσοβλέπτη 122 

σημ. 2

/
i

I
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Μή&οχοε, βλ. Άμάίοκος 
Μήνιος 267
Μην6(-}ωρος, -φίλος) 267 
Μήτηρ Θεών ( »  Κυβέλη) 215 
Μητοκος 290 
Μηοαζουλα 289 
μιγά&ες Έλληνες 125 
Μιθραιο 216 
Μίθρας 216
Μιλήσιοι 46, 47 καί σημ. 1, 140, 245,

322
Μίλητος 46, 124 οημ. 4, 140, 148 χαΐ 

σημ. 8
Μιλτιαίης 26, 51, 52, 77 οημ. 6, 99 οημ.

1, 119, 246, 283 σημ. 4 
Μιλτοκύθης 31 
μισέλληνες 118 σημ. 1, 125 
μνήμων 191 
ΜοισοΙ 25
Μοιχέπολη ( s  Φιλικκούαολη) 60, 72, 

239 και σημ. 10 
Μοκατραλις Τονου 285 
Μύνοικος 237
Μονοννιος, άθελφός του βασιλιά Krrptκύ

ριος 107 οημ. 6 
Μοντανοί 256
Μόστ.ς, Θράκας θυνάστης 294 σημ. 3 
ΜουκαβιΟυρις 288 
Μουχαβουρ 287 σημ. 4 
Μουχαβουρις 287 σημ. 4 
Μουχαζενις 288 
Μουχαζιη 289 
Μουχαζοιρη 132 σημ. 5 
Μουχαχαχεους (γεν.) 290 
Μουχαχενθος 288 
Μουχαλας 289
Μουχακορ (ε )ις 288, 290, 292,—»Φανίω- 

νος 131 σημ. 1 
Μουχακουις 288, 289 
Μουχασης 288, 290,— (Σούρα;) 130 
Μουχασοχος (γεν.) 132 σημ. 3, 292 
Μουκατραλ(ε)ις 288, 290, — Κέλσου 285 
Μούσα Ίνγενύου 129 σημ. 5 
Μου σθένη 313, 319 
Μουσικός 267 
Μκαλούστρα 77 σημ. 5 
Μυγθονία ( =  Πέρινθος) 73 
Μυρίχη 74, 238 σημ. 1

Μύρχινος 46, 62, 69 σημ. 3,105 σημ. 2, 
252

Μόρλεισν 244
Μύρτανον ( a  Μυρτηνάν, Μυρτώνιον) 242
Μυρτηνων χώμη 207
Μυρτίσχη 248
Μυρτώνιον, βλ. Μύρτανον
Μύρων 267
Μυσία 17
ΜυσοΙ 17
Μυστική 266
Μυτοργηνων κώμη 208
Μωμω 127 σημ. 2, 289, 291
Μωμωζλις 132 σημ. 2, 292
ΜωσυχηνοΙ 257

Να18ες 207 σημ. 7 
ΝαΙσσός 40 
Νάξος 17
ΝαρλΙ 79, 83 σημ. 6 
ναρθηχοφύρος 188 
ναύαρχος 184
Ναύλοχος ( «  Teraplura Jo vis) 243,306 
Νέανθρος 267
Νεάπολη (σημ. Καβάλα) 24, 45, 58 σημ. 

1, 59 σημ. 2, 77 χαΐ σημ. 3, 81, 83, 
86, 126 σημ. 3, 138, 165 σημ. 5, 187, 
198, 208 σημ. 16, 239, — Ιταλίας 192 
σημ. 4, — ΠροττοντίΟος 244, —* Συρίας 
137,.

Νεακολίτες 126, 165 σημ. 5 
Ν (ε )ιχίας 267, — Ξενάνθρου 130 σημ. 1 
Νέμεσις 214, 21S 
Νέον τείχος 264 
Νέρων (αύτοχράτορας) 38, 85 
Νέστο (-γένης, -κλής, -κράτης) 267 
Νέστος 23 χαΐ σημ. 4, 24 καί σημ. 8, 25, 

81, 82, 51, 62, 69, 77καΙσημ. 5. 80, 
86, 98 σημ. 1, 102 σημ. 3, 111, 123, 
159, 169, 212, 237, 238, 240, 249, 
251, 252, 264, 267, 273, 274, 275, 
276, 295, 301, 311, 314, 315, — χω- 
λά&α του X. 59 σημ. 2, 239, 295,307, 
308

Νευροκύκι 80, 86, 143, 145, 250 
νεωχόροι 187 
Νηρη(8ων χοροί 238 
Νίχαι (Nice) 241



k *

Ιίκαια 94 
Ιίκη 214 
Ιικήσιανη 143 
Iικόμαχος 267 
Ιικομήδεια 94, 137
Ιικόπολη του Ίστρου 25, 88, 90, 93, 97, 
I 177, 179, 180, 181, 182, 185, 187,
1 247, 270, 297, 306, 311, — περιοχή
I της Ν. 179, 180, 185, 187, 215, 272, 
I — χ  το- χ έσΤ0υ 86f 90| 150, 178,
I 189, 215, 219 σημ. 2, 240, 268, 271,
I 295, 303, —περιοχή τής Ν. 131 
ΙίΙκων 267 
Ιομοφύλακες 182
Νταλιάνι (Ιχθυοτροφείο) 77 σημ. 5 
ΝτικιλΙ Τάς 86
Νυμφαίο (Βουρδαπας) 213, 303 
Νύμφες 213, 218, 221 
Νυμφόδωρος ό 'Αβδηρίτης 101, 126 
Νυμφών άντρο 143 
Νυσήιον 205

ράνθεια 253 
Εάνθη 62, 79, 310 
ΕΞέν (-ανδρος, -ων) 267 
[Ξενοφών 29, 105
Ξένων Άρτεμιδώρου του *Ιππομέδοντος 

127 σημ. 5- 
ΙΞέρξης 82 
ξυστάρχης 184

Όβίδιος 299, 322, 325 σημ. 1 
Όδησσός 31, 33, 57, 74, 78, 81 σημ. 2, 

84, 88, 92, 93, 114 σημ. 6, 127, 129, 
130, 130 σημ. 1, 140, 141, 154, 156, 
157, 158, 168, 178, 179, 180, 181, 
182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 
189 καί σημ. 9, 192, 199, 255, 269, 
270, 271, 272, 273, 278, 279, 297, 
305, 311, 313, 321, 322, —περιοχή 
τής Ό . 66, 144, 145, 146, 148, 156, 
187, 213, 226, 272, 296, 325, — έρ- 
γαστήρια στήν Ό . 224 

Όδόμαντες 28 σημ. 6, 105, 110 σημ.6 
Όδομαντική 237, 251, 252, 317 
Όδόμας 253 σημ. 1 
*Όδρυσα (καί Όδρυσία) 253 
Όδρύσες 28 σημ. 6, 29, 33, 35, 50, 76,

99, 104, 108, 109, 110, 126, 133, 134 
καί σημ. 2, 142, 232, 253, 293, 294 

Όδύσσειον 237 
Όδυσσεύς 41 σημ. 1 
ΟΙσκος (σημ. Gigen), πόλη τής Κάτω 

Μοισίας 84, 87, 98 σημ. 1, 255,— 
ΟΙσκος (σημ. Isk&r), παραπόταμος του 
Δούναβη 28, 145, 146, 147, 151, 153, 
155, 156, 157, 185, 306 

ΟΙσύδρης 44
Οίσίμη (Χέα Πέραμος) 45, 74, 77, 138, 

239 σημ. 2 
Οκονηνων κώμη 199 
Όκταβιανός Αύγουστος 206 
Όλβία 82, 84, 125
ΌλδηνοΙ 256, — κώμη των Ό . 207, 268 

σημ. 3 
όλξις 21
"Ολορος, Θράκας βασιλιάς 119, 283 σημ. 4 
Όλυμπιόδωρος 267
"Ολυμπις 'Ολύμπιος Μέστος 98 σημ. 1
Όλυν[θ](κ 237
Όλύνθιοι 32
Όπιταις, βλ. "Αρτεμις
6πλα Ελλήνων 229 σημ. 3, — Θρακών 18
όπλοποιία 228, 229
*Όρβηλος (σημ. Belasica) 60 σημ. 4, 68, 

69 καί σημ. 4, 79, 80, 236 
ΌρεκελΙς 253
Όρθαγορία 77 σημ. 5, 168, 240, — έπι- 

κράτεια τής *0. 63 
Όρθόπολη 72, 239
όροθεσία Ααβερίου Μαςίμου 59 σημ. 1, 

66 σημ. 7 
όροθέτης 183
Όρσοάλτιος, Θράκας δυνάστης 294 σημ. 3 
όρφανιστές 183
Όρφεύς 215, 267, — Δρυες του Ό . 240 

σημ. 15
'Όσ/.ιος ( =  ΟΙσκος) 250 
"Οστχφος 255 
Ούρχνούπολη 147 
Ούσδικησική 250
Ούσκουδάμα ( =  Άδριανούπολη) 83, 91, 

142
θύτης (Utus) 306 
Όχρινοΐ 256

391

1
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Πβγγαΐον βρος 24 βημ. 3, 35, 50, 5!» 
86, 121 καI σημ. 3, 205, 238, 248. 
252, — βραχογραφίες του Π- 234 σημ.
1, — μαντείο του Διονύσου στό Π. 205, 
206 xoi σημ. 2, — μεταλλεία του Π. 
62, — περιοχή του Π. 32, 204, 205 
καί σημ. 5, 208, 213, 251

Παγκρατίδης 267 
Παιβης (Διοσκουρ ίδου;) 130 
Παίονες 32, 51, 83, 111, 236 
Παιονία 83, 107 
Παισου[λ)ηνων κώμη 198 
Παιτική 251 
Παιών 246 
Πακτύη 51, 64, 246 
Παλαικώμη 62, 68 σημ. 4 
Παλαιόκαστρο (Σερρών) 237
Παλμυρα 137
πανηγύρεις 188, 189, 192, 193, 199 
Πάνθια 266
Πάνιον 180, 246, 269 σημ. 9, 305, 310
Πανιώνιον 167
Πάνκαφττος 267
Πάνορμος 246
Πανός Ιερό 246 σημ. 12
Πανπκάπαισν (Κέρτς) 227
Παντόνεικος 267
Πάνυσ(σ)ος 250
Παππας 'Εμμανουήλ (χωρώ Ν. Σερρών)

267 σημ. 3
-rape 254 σημ. 8, 258, 259 
Παράδεισος, βλ. Τόπειρος 
Παράμονος 267 
παραφύλαξ Αίμου 184, 185 
πάρεδροι 183
Παρεμβολή (Parembole) 242 
Παρθένον 244
Παρθιχόττολη, βλ. Παροιχόπολη 
Πάρθοι 39
Πάρκκ (άττοιχοι τής Θάσου) 42,43 σημ.1,

2, 5, 44, 45, 118, 124, 125, 126 καί 
σημ. 3, 271 σημ. 1, 280

Πάρα»ν 144, 148 
Παρμενίων 267 
πάροικοι 116 καί σημ. 9 
Παροιχόπολη ( =  Παρθιχόττολη) 240 
Παρορβηλία 237, 239, 252 
Πάρος 43

Πασσα 248
Παύλος (4 ’Απόστολος) 317 σημ. 4 
Παυταλία (σημ. Kjustendil) 25, to , 94, 

97, 131, 145, 178,180, 181, 185, 186, 
187, 188, 191, 194 σημ. 4, 195, 205, 
208 σημ. 12, 215, 217, 252,268,295, 
297, 302, 309, 322, -  περιοχή τής Π. 
128, 132, 147, 150, 178, 185, 186, 
200, 208, 214, 251, 257, 267, 270, 
271, 272, 295

Παυταλιώτης (-ες) 195, 257 
Παφλαγονία 96 σημ. 1 
Πειραιάς 81 σημ. 2 
πειρατεία 18, 88 
Πεισίστρχτος 47 σημ. 2 
Πέλλα 147, 151
Πελοποννησιαχός πόλεμος 28 σημ. 6,104, 

136
πελταστές (Θράκες) 18 καί σημ. 3 
πέλτη 18
πενέστις  (Θεσσαλίας) 116, 117 
Πεντάπορος 72, 242 
Περσία (θασιακή) 44 σημ. 3, 45, 67 σημ. 

1, 121 σημ. 3, 124, 125, 126, 138, 
165 σημ. 5, 236, — σαμοθρακική 64, 
236, 274

Πέραμος Νέα (Καβάλας), βλ. Οίσύμη 
Περδίχκας, M oot, βασιλιάς 50, 102 καί 

σημ. 3, 104, 123 σημ. 4 
Πέργαμον 240
Πέργαμος 116, 148, —ή σημ. Έλευβε- 

ρούπολη 238
Περικλής 49, 50, 119 καί σημ. 1, 120, 

121, 126 σημ. 4
ΠέρινΟος («Ηράκλεια) 26, 38, 58 

σημ. 2, 64, 73, 87, 94, 97, 128, 166, 
168, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 
186, 187, 254, 269 σημ. 9, 305, 310, 
312, — περιοχή τής Π. 65, 181, 184 

Πέρσες 26, 27, 33, 46 σημ. 3, 52 σημ. 2, 
82, 136

Περσεύς, Μακεδ. βασιλιάς 35, 109, 115, 
147

Περσεφόνη 213, 214 
Περσία 103
Πέτρα (ή Μαιδική) 240, 247 
Πευκη 247 
ΠηγαΙ 237
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Πηνειός ποταμός 17 
Πιδίσκος 267 
Πιεζεις 288 
Πιερία 69 σημ. 1 
Πιερικός κόλπος 252 
ΠιερΙς 169, 317
Πίζος 90, 91, 132, 181, 197, 253, 268 

σημ. 15, 286 σημ. 5, — περιοχή της Π. 
253, 254 

Πιλινζηνοί 257 
Πίνδαρος 51 
Πινκισος 290 
Πιστούς 288 
Πίστυρος 139, 252
Πιττακός, βασιλιάς των Ήδωνών 28 σημ. 6 
Πλαταιών μάχη 52 σημ. 2 
Πλείσταρχος 267 
Πλούτων 213, 215, 220, 221 
Πλωτινόπολη 90, 265, 304 
Ποδο/ώρι (Καβάλας) 207 
Πολειτικός 267 
πολέμαρχοι 184
Πολέμ(-αρχος,-ων) 267, — Πολέμων, βα

σιλιάς του Πόντου 124 
πολιτάρχες 182
Πολλής, βασιλιάς των Όδομάντο>ν 28 

σημ. 6
Πολτυομβρία ( »  Αίνος) 73 
Πόλτυς 73 σημ. 5 
πολυγαμία (Θρακών) 19, 165 
Πολυ(-δεύκης, -καρπός, -χαρμος) 218, 

267, 317 σημ. 4 
Πομπήιος 35
Πονηρόπολη ( «  ή Καβύλη) 60, 70 σημ.

6, 239 σημ. 10, 241 καί σημ. 6 
ποντάρχης 189 
Ποντικός 267
Πόντος, — βασίλειο 124, 148,— ποταμός 

236 
Πορις 290
Ποσειδ(-ιος, -ώνιος) 267 
Ποσειδών 214, 240 σημ. 7 
Ποσειδώνιος, γιός του Κερσοβλέπτη 122 

σημ. 2 
Πόσης 288 
Ποτάμων 267 
Ποτεσοκουλα 289 
Ποτίδαια 60, 103 

I

Ποΰρις 98 σημ. 1 
Πουτης (γεν.) 290 
Πρασιάς λίμνη 237 
πρέσβεις 181
Πρόβος (αύτοκράτορας) 40 
Προκόννησος 246 
ΠρομαΟίων 267 
πρόξενοι 181
ΠροποντΙς 17, 22, 29, 34, 40, 58 σημ. 1, 

67, 134, 162, 237, 242, 243, 251, 254, 
257, 269

πρόσοικοι 116 καί σημ. 9, 117 
ΠρουπτοσουρηνοΙ 256 
Προύσα 137 
Προυσίας 35, 116 
Προφήτη Ήλία έξωκκλήσια 201 
πρύτανεις 183 
Πρωσοτσάνη 210, 223 
Πρωταγόρας 267 
Πρωτεσιλάειον 246
Πρωτεσιλάου τάφος καί Ιερό 245, 246 
Πρωτεύς 236
Πρώτη (Σερρών) 268 σημ. 1 
Πρωτογένης 267 
Πτελεόν 246 
Πτερόν 247
Πτολεμαίο; 34 καί σημ. 9, 163 σημ. 3
Πτολεμαίος ό Κεραυνός 34
Πύδνας μάχη 35, 109
Πύθια 188
Πυθίας 267
Πύθιος 127 σημ. 3, 128
ΠυθοδωρΙς (πριγκίπισσα) 124 καί σημ. 3
ΠύΟων 30
Πύλου πινακίδες 204 
Πύργοι (Purdae) 240 
Πυρέτ(-η, -ης) 128 σημ. 9, 266, — Πυ- 

ρέτης Μητοκου 131 σημ. 4 
Πυρμηρούλας 219 σημ. 2 
Πυρουζα 291
Πυρουλας 128 καί σημ. 9, 289, 291 
Πυρουσαλα 128 σημ. 7, 9, 289, 291 
Πυρρίας 128 σημ. 9 
Πύρρος 128 σημ. 6, 9, 267, — Άγάθω- 

νος 127 σημ. 3 
Πυρρουτηρης 291 
Πύρσος 128 σημ. 9
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Ραιδεστός 269 σημ. 9, 310. Βλ. χζΐ Βι- 
σανθη

Ραισχηπορις 288
Ρα(ι)σκούπορις Α' 35, 36, 293 βημ. 5, 

— Β' 36, 110 
Ραισκουτουρμη 288 
Ρανισκεληνων κώμη 200 
Ράσκος, Θράκας βασιλιάς 35 
Ρασυπηρη[νος], βλ. ’Ασκληπιός 
Ρεπτατ(ε)ρκος *Ηρακλε(δου 131 σημ. 3 
Ρηβούλας (πρίγκιπας) 33, 109 
Ρήμαξος, βασιλιάς τών ΙΥτών 112 
Ρήσιον 244 
Ρησκουπορις 290 
Ρησκύνθιον 248 
Ρήσος 102 σημ. 4, 114, 220 
ΡΙλα, βλ. ΔοΟναξ
Ρο8ολ(βος 208 σημ. 12, 268 σημ. 1 
Ροδόπη 62, 64, 69, 70 καί σημ. 5, 79, 80, 

83, 97, 164 σημ. 7, 204, 205, 233 σημ. 
4, 240, 248, 252. 269, 273, 274, 275, 
277, 296, 297, 303, 307, 310, 311, 
312, 315, — βραχογραφίες τής Ρ. 234 
σημ. 1, — έπαρχ(α 26, 38, — κάστρα 
(θρακικά) 233 σημ. 4, — μαντείο Διο
νύσου στή Ρ. 206 καί σημ. 2, — ναοί 
καί βωμοί του Απόλλωνος στή Ρ. 201 

Ρόδος 137, 140, 141 
Ροιμηλητιχή 250
Ροιμητάλκης, βασιλιάς των Όδρυσων 36, 

110, 124 σημ. 3, 293 σημ. 5, 294 
Ροιμος 288 
Ροΐτης (θεός) 189 
Ρόμβος 236 
ρομφαία 18
Ρουπελ, βλ. ΚλειδιοΟ στενά 
Ρυσιχή 131 σημ. 7, 250 
Ρώμη 36, 96, 98, 202, 204 σημ. 6, 318, 

319
ΡωξαλανοΙ 40 
Ρωσία 233 σημ. 4

Σαβάζιος 204 χαΐ σημ. 5, 6, 242 σημ. 4. 
Βλ. καί Ζευς

Σαδάλας, Θράκας βασιλιάς 35, 293 σημ. 4 
Σάδοκος 101, 103 
Σαθηους (γεν.) 290 
ΣάΙοι 43, 44

Σακαρσηνων κώμη (σημ. Ustrem) 197
Σάκθεια 253 σημ. 8
Σάκος 238
Σαλαζων 288
Σαλδηνος, βλ. ’Ασκληπιός
Σαλδηνων κώμη 210
Σχλδοβυσσηνός, βλ. ’Ασκληπιός
Σάλη 253, 304
Σχλλος 292
Σαλμηδυσσός 65, 78, 237. Βλ. καί Μή

δεια
Σάλτυς 253 
ΣχμαΙκή 250 
Σάμιοι 245
Σαμοθράκη 17, 21, 22, 78 σημ. 7, 79 καί 

σημ. 1, 81, 139, 168 καί σημ. 6, 269, 
273, 274, 275, 304, 307, 310, 311, 
312, 315, — έργαστήρια τής Σ. 224,— 
«Ιερά χώρα» τής Σ. 64 

Σάμος 50. 140, 144 
ΣαπαΙχή 251
Σαπχΐοι 35, 43, 51, — στενά των Σ. 80, 

86
— σαρα 258, 259 
Σαράντα Έκκλησιός 226, 227 
Σαράτοκος 294 σημ. 3 
Σάρδεις 148
Σαρδική 25, 83, 84, 87, 88, 90, 94, 97 

καί σημ. 1, 178, 179, 180, 181, 182, 
183, 185, 186, 191, 196, 212, 215,
217, 268, 271, 278, 295, 297, 302.
309, 312, 322, — 'Ασκληπιείο τής Σ. 
203, — περιοχή τήςΣ. 85 σημ. 2, 131, 
142, 143, 144, 145, 148, 151, 154,
155, 173, 178, 180, 182, 186, 200,
208, 272, 296

Σαρκους 289, — Έλληνος θυγάτηρ 285 
Σαρμάτες 40
Σαρπηδονί* άκρα 255, — πέτρα 255
Σάτρες 205
Σατρης 288
Σατρικην(ο)1 256, 265
Σάτυροι 207 σημ. 7
Σάτυρος 267
Σαύχδχ 242
Σβελσουρδος, βλ. Ζεύς
Σεακου ΝουμηνΙου 127 σημ. 5
Σεβήροι 94, 97

*



I

ΙΣεδαλας 290 
Εεθειλας 289 
Εεικο...τηνοι 257 
Εειτης 292 
ΙΣελευκίδες 34
(Σέλευκος 34, — Α' 147, — Β' 148, —Γ'

L 148Εελλητική 131 σημ. 7, 250 
[Σεπτιμιος Σεβήρος 25, 39, 197 
[Σέρρειον (σημ. Μάκρη), άκρωτήρι 253 
ΙΣέρρες 208 σημ. 12. Βλ. και Σΐρις 
|Σερωην(ο)ί 256 καί σημ. 24 
Σεύθης Α' 27, 28, 29, 102, 104, 105 καί 

σημ. 1, 123 σημ. 4, 220, 293 σημ. 5, — 
Β' 29, 105 καί σημ. 3, 110, — Γ' 33, 
109, 111 σημ. 5, 134 σημ. 3, 191 σημ. 
1, 2, 293 καί σημ. 5, — Βειθυος 127 
σημ. 3, 128

Σευθόπολη 143, 154, 186, 191, 225, 232, 
241 σημ. 6, 293, — Ιερό του Διονύσου 
στή Σ. 208 

Σηκινός 257
Σηλυμβρία 64, 129, 168, 183, 184, 255, 

269 σημ. 9, 305, — έπικράτεια της Σ. 
65

σημειοφόρος 188
Σηστός 30, 77 καί σημ. 6, 177, 179, 184, 

186, 187, 246, 305
Σιδηρόκαστρο, βλ. Ηράκλεια ή Σιντική 
Σιδμους 288
Σικερηνος, βλ. 'Απόλλων 
Σικιν (ν )υστυρηνοί 257 
Σικους 288 
Σιλβανου Ιερό 210 
Σίλτα 255
Σίμας (άκρωτήρι) 244 
Σιμών 110 καί σημ. 3, 123, 267 
Σιμωνίδης 267
Σιντία ( =  ‘Ηράκλεια ή Σιντική) 75, 237 
Σιντική 240, 251, 252 
Σινώπη 137, 140 
Σίπκας στενά 71, 84 
Σιριοπαίονες 46, 82 καί σημ. 4 
Σιρις (σημ. Σέρρες) 58 σημ. 1, 82 καί 

σημ. 5, 83, 127, 129, 132, 180, 184, 
185,190, 210, 252, 268, 274, 279, 295, 
297, 302, 309, 315, — έπικράτεια της 
Σ. 69 σημ. 4, 214

σιρός 21, 252 σημ. 8 
Σιρουων 291
Σιτάλκης, βασιλιάς των Όδρυσών 27, 28, 

33, 50, 51, 52, 81 καί σημ. 4, 83, 84, 
100, 101, 102 καί σημ. 3, 4, 5, 103, 
104, 123 σημ. 4, 126, 136, 164 

σιτάρχης 183, 191 
Σίτος 292 
Σίφων 267 
Σκαβης 291 
Σκαιοί 198
Σκάλα Καμαριώτισσα 79 σημ. 1 
σκάλμη 18 
Σκαλπα (κώμη) 203 
Σκαπορηνοί 256
Σκαπτή 'Ύλη 48, 82, 83, 120, 238 
Σκαπτοπαρα 98 σημ. 1, 188 
Σκαπτοπαρηνός (-οι) 98 σημ. 1, 257, — 

έπιστολή των Σ. 38, 316, — κώμη των 
Σ. 38

Σκαρκαιζες 289
Σκασκοπαρηνοί 257
Σκεδαβρια 91
Σκελαβριη 258
Σκελεντηνων κώμη 215
Σκελης 288, 290, 291
Σκεπτα (ή -αι, -οι) 254
Σκιμβέρτιοι 256
Σκίμβερτος 190
Σκίος 250 σημ. 6
Σκοδρηνων κώμη 200
Σκο(.). (ην)ων κώμη (σημ. Liljak) 195
Σκόμβρος (σημ. VitoSa) 248
Σκοντις 292
Σκόπια (Scupoi) 84
Σκοπιάδης 267‘
Σκοπός Νέος 207
Σκοστόκης, Θράκας δυνάστης 294 σημ. 3 
Σκοτουσσα ή Όδομαντική 69, 237,—ή 

Θεσσολική 237 σημ. 14 
Σκουζιλας 289
Σκυθία Μικρά 26, 68 σημ. 1, 111, 112, 

125, 152 σημ. 1, 154 καί σημ. 1, 156 
σημ. 11, 173 σημ. 4, 233 σημ. 3, 246, 
255, 261, 264, 306 σημ. 3, 307, 310, 
311, 314, 315, 316, 323, 324, 325, 
327, 329, — έπαρχία της Σ. 38 

Σκύθες 26, 27, 28, 46 σημ. 2, 274
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σχ&ταλον lg  
Σχωρις 288 
Σλάβοι 320 σημ. 4 
Σμύονη 137
Σολ&ηνυς, βλ. * Ασκληπιός
E ow tp p w  κώμη (σημ. Bajktlsko) 196
Σουχιου (γτν.) 290
Σουχους 288
Σονντους 288
Σούρα 128 σημ. 9» 291, — Mouxwou 139, 

130
Σουρης (xat ~ις) 288, 290 
ΣουριταηβΙ 256 
Σοϋσα 46 
Σ4φια231
ΣπχράΒοχος, βασιλιάς των 'OtpjoOv 100 

xad σημ. 5, 104, 298 σημ. 5 
Σπάρτακος (χωμη) 256 
Σπάρτη 103f 256 
Σπαρτιάτες 62, 108 
Σπαρ τάχος 292 
ΣπινΒτηνος. βλ, 'AfrfUon 
Σπννβοπυρα (χώμη) 208 
Σπινοπχρχ 184, 203, 259 
ΣπινοπχρηνοΙ 259 
Σπορτηλα 181, 196
Σπορτηληνοέ 257, — κώμη Λ  Σ . 208 
Στάγειρος 239 οημ. 7 
Σταρασχηνων χωμη 200 
Στέφανος 267 
Στ6βοι 87, 321
Στορηνων χύμη (σημ. RftSIlIk) 195 
ΣτραμΜ μον χωμη 203 
στρατηγ ί α ,  -6ς) 184, 191 xad σημ. 2,

279
Στρατόν (ε)ίχη 104, 123 σημ. 4 , — Νιχσ- 

στράτο(υ) 132 σημ. 2 
Στρατοπαρα 91, 258 
Στρατών 267 
Στρουναιλος (ή -ον) 254 
Στρύμη 43, 59 σημ. 2, 63, 116,117,189, 

253, — fcixpriw t της Σ. 63 
Στρωμένος 22, 23 χαί σημ. 4, 5, 24 χαέ 

σημ. 3, 25, 28 χαί σημ. 6, 31, 35, 44, 
46, 47 xad αημ. 4, 50, 52 σημ. 2, 61, 
69, 76, 77 σημ. 2, 80 xatl σημ. 3, 85, 
102 σημ. 3, 111, 123, 158, 159, 160, 
169, 212, 237, 249, 250, 251, 264,

396

267, 273, 274, 275, 276, 295, 297, 
301, 311, 314, 315, — χοιλά&χ του Σ. 
S3, 72 xad σημ. 9, 87, 88, 93, 127, 
123 χαί σημ. 9, 131, 132, 144, 145, 
146, 149, 151, 153, 155, 157, 169, 
178, 136, 195, 196, 200, 208, 209, 
« 1 ,  214, 217, 219 σημ. 1, 221, 237, 
289,252,256,268,270, 271,273,274, 
275, 276, 295, 296, 297, 302, 307, 
808, 309,811, 324, — παραπόταμοι του 
Σ. 236

Στρυμονιχ&ς κόλπος 44 
Στρυμίν(-ιος,-ις) 98 σημ. I, 288 
Στύλος 252 σημ. 10 
συγκρητισμός θρησκευτικός 194 καί σημ.

2, 219, 221, — καλλιτεχνικός 225 
Συχ?< 244
Συλέος τιλοι 239 σημ. 7 
Σύμβολσν 6ρος 236 
Συμπληγά&χι (Κυχνέαι) sitpoi 244 
σ τ ίχ ο ς  182, 279
σΰνε&ροι 182
Σ/^χΙηιος 267 
Συντύχη 128 σημ. 9 
Συνφέρουσα 266
Συρ(-«. -ας, -ος) 128 σημ. 9, 286
Συρία 94, 95, 137, 141, 147, 148
Συροτιρης, βλ. ΖΛς
ΣφοΙρίας 267
Σχοινος 286
Σωκράτης 267
Σωσΐας 267 ' >
Σωφάνης 48, 49  ^

Ταμιτηνων χά μ η  199  
τχςίαρχοι 184 
Τχρουλας 289 
Ταρσός Στρυμόνιος 191 
Ταρσός 148 
Τατα^η 289, 291 
Ταυρσπάλος, βλ. "Αρπμις 
Ταχινου λίμνη 237 
Τέχρος 237, 250 
Τ(ε)ιμοκρχτης 267 
Τ(ε)ιρ{στχσις 255 
Ταλασφόρος 201 
Τέμπερα 258 
ΤΙρπνος 267



:τραπύργια 113 σημ. 3 
Ι'ετρισιάς, βλ. Τίριζις 
'ζαρί (τοποθεσία) 198 
’ήιοι 51, 73, 245 

Ρήρεντος (γεν.) 291 
|Γηρέτι0ος 292
ν,ρεύς, μυΟ. βασιλιάς των Θρακών 99, 

100, ΜΟ
'ήρης 35, 108, 122 σημ. 2, 123 σημ. 4, 

215 σημ. 3, 288, 290, — Α' 27, 28, 
99, 100, 108, — Β' 293 σημ. δ 

'ήσεος χο>ρίον 98 σημ. 1 
’ιβέριος (αύτοκράτορας) 36, 8δ 
Ίβισις 250
’ιδητηνων κώμη (σημ. Bela&tica) 197 
'ιμησίας 6 Κλαζομένιος 51 
'ιουτα 291, — Κρονίδου 129 σημ. 2, 286 
Ηριζα (Παφλαγονίας) 255 σημ. 15 
Ίριζις (καί Τιριστίς, Τετρισιάς) 78, 93, 

184, 248, 255, 269, 294 
’όμις ή Τόμοι (σημ. Constanza) 26, 57, 

73, 78, 93, 137, 138, 168, 178, 179, 
180, 181, 183, 185, 186, 187, 189 
καί σημ. 9, 247, 269, 306 καί σημ. 3, 
307, 308, 310, 313, 316, 321, 322, 
323, 325 σημ. 1, — έπικράτεια τής Τ. 
66, 67, — έργαστήρια τής Τ. 152 σημ. 
4, 224

Τόνζος (σημ. Tundfca) 155, 187, 200,
’ 242, 253, 254, 257, 269, 270, -  κοι

λάδα το0 Τ. 84, 155, 202, 241, 273, 
274, 275, 276, 296, 297, 303, 304, 
307, 310, 311, 312, 315. Βλ. καί Άρ- 
τάκης 

Τοξότες 63
Τόπ(ε)ιρος (σημ. Παράδεισος) 86 καί 

σημ. 1, 91, 131 σημ. 3, 184,191, 252, 
267 σημ. 3, 294 

Τορκος 130
Τορώνη 238, — Χαλκιδικής 238 σημ. 5 
Τούτα Δημονίκου 286 
Τραζυρεσης 288
Τραϊανέων πόλις 71, 241 σημ. 2 
Τραϊανός (αύτοκράτορας) 25, 37, 39, 89, 

90 καί σημ. 3, 91 καί σημ. 3, 173, 
240, 247, 264, 265, 273, 328 

ΤραΙανούπολη 64, 71, 90, 97, 98 σημ. 
1, 265,— περιοχή τής Τ. 253

Τρανσυλβανία 80 σημ. 3 
ΤραΟος ("Ακ Σου) 63, 250 
Τρήρος 256
ΤριβαλλοΙ 18, 28, 32, 33, 58 σημ. 2, 79 

καί σημ. 4, 83 σημ. 5, 6, 143, 161, 300 
Τρίστ6>λος 252 καί σημ. 10 
Τρωάδα 57 σημ. 2 *
Τσουκολειζι (δοτ.) 292 
Τύλις 34, 294 - '
Τύραννος 267
Τυράς 34 -
Τυρόδιζα 65 σημ. 1, 168, 305 
τύρσις 113 σημ. 3, 226 
Τύχη 214

'Υάκινθος 267 
'Υγεία 201 
Ύγεΐνος 267 
'Ύγιος 267 
Υκονοηος (γεν.) 290
Ύρκανία 256, — Μ. * Ασίας 256 σημ. 11

Φάγρης 252 
Φανίων 267
Φάρσαλος 227, 267, — (άνθρωπωνύμιο) 

Βίθυος 294 
φάσγανον 18 
Φερέλαος 287 
Φερρές 64, 72 σημ. 3 
Φιδάλεια (Φιδαλία) 244 
Φιλαΐδες 52 σημ. 1, 64, 121 
Φιλέας (σημ. Karaburun)
Φίλιπποι 32, 35, 60 καί σημ. 3, 61 σημ. 

1, 68, 69, 83, 86, 94, 97, 115, 169 
καί σημ. 1, 179, 183, 192, 198, 206 
σημ. 5, 209,‘ 211, 212, 213, 214, 216, 
217, 221 σημ. 3, 222, 223, 239, 267,
274, 275, 295, 297, 301, 308, 311, 
312, 315, 316, 317, 318, 320, — άκρό- 
πολη των Φ. 318 σημ. 2, — έπίνειο των 
Φ. 77 σημ. 3, — Ιερά των Φ. 206, 210, 
215, 216, — Μεγάλα ’Ασκληπιεία στους 
Φ. 203,— περιοχή των Φ. 147, 151, 
155, 158, 179, 180, 207, 213, 249,
275, 307, 313, 319

Φίλιππος, ό 'Άραψ 40, 91 σημ. 8, — ό 
Β' (βασιλιάς τής Μακεδονίας) 22 σημ. 
5, 23, 32, 45, 52, 53, 60, 61 καί σημ.
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2, 71, 79, 84, 107, 108 xal σημ. 8, 
111, 123 καί σημ. 4, 137, 144 καί σημ. 
5, 146, 159, 160, 162 καί σημ. 7, 167, 
230, 239 σημ. 7, 10, 241 σημ. 6, — 
6 Γ' 146, 162 σημ. 7, 2 3 0 , - 6  F  
35, 79, 111 σημ. 4, 123 σημ. 4, 147 

ΦιλίΓΓΓτούιτολη 26, 37, 40, 60 σημ. 3, 69, 
72, 74, 75, 83, 86, 87, 91, 94, 97, 98 
σημ. 1, 129, 132, 169, 180, 181, 182, 
183, 184, 186, 187, 188, 189 καί σημ. 
9, 12, 197, 202, 209, 210, 211, 212, 
215, 217, 239, 241 σημ. 6. 242, 254, 
264, 268, 270, 271, 272, 274, 277,278, 
296, 297, 303, 310, 312, 324, — κ*- 
ριοχή τής Φ. 69 σημ. 5, 70 καί σημ. 
5, 71, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 
150,151,156,178,180,182,183,185, 
186, 187. 189 σημ. 12, 196, 201, 202, 
213, 251, 272, 296, 313 

Φίλο (-δήμος, -κράτης, -ζκνος, -πμος) 267 
Φιλοχράτη τίρήνη 108 
Φίνηον 244 
Φινάκολη 244
ΦλαβΙα Μητρόκολις 127 σημ. 4, — Τ ιον  

τα 131 σημ. 6, 285
Φλάβιος ’Αρ[ττμ1δω)ρος 127 σημ. 5 ,— 

Διζάλας 141 σημ. 3 ,-Έ ζ β σ « ς  127 
σημ. 4, — Έ[ρμι]αν6ς 132 σημ. 3 

Φλαβιούιτολη 265 
Φόρουννα (Iamphorynna) 252 
Φρνγτς 17 καί σημ. 9 
Φρυγία 17, 246 σημ. 21 
φύλαχκς 184 
φύλαρχος 279 
ΦυλλΙς 251, 817 
Φύταιον 240 
Φωκαχϊς 245 
ΦωχΙς 17, 100
Φωσφύριον ( <™ Βοσκόρισν) 244 καί σημ. 

23
Φώσφορος 215

ΧαβρΙας 161 σημ. 1 
Χαιρώντιας μάχη 120 
Χαλκιδιΐς 167 
Χαλκιδική 83, 101, 229 
Χαλκηδών 140, 141, 142 
Χαράκωμα 64, 240

Χάρης, Αθηναίος στρατηγδς 31 
ΧαρΙδημος 31, 123, — (MJeviwoo (ale) 

130 σημ. 1 
ΧαρΙτιος 132 σημ. 4 
Χαριτωμένη, βλ. Tasibasla 
ΧαρΙτων 132 σημ. 4, 267 
Χορρύνησος (ττάλισμα) 243 
Χορσύνησος 246 
Χϊοι 73 
Χίος 140, 141
Χρήστη Α[...]μαιου 181 σημ. 5 
Χρήστος 267
Χρυσ(*ικκος, -in», «άγονος) 267

Ψυχτήριος τάκος 248

Ωιτα (γ*ν.) 290 
'Ωρέα 266 
'Ωροδς 123

Abrittus ( -  Άβρυττος) 172, 255, 306, 
— πτριοχή τής Α. 129 

Absolodina 263 
Acervetls (ή Cerbatis) 268 
Achileus 98 σημ. 1 
Acontisma (Άχόνπσμα) 264 
Ad Duodeci(u)m 86, 260 
Ad Putea 261 
Ad Radices 261 
Ad Salices 261 
Aegyssus 311 
Airodisius 98 σημ. 1 
Agighol 269 
Aimilianus (fundus) 260 
Aktilar 272 xal σημ. 20 
Aklami 313
alae Κάτω Μοισίας 171, 173 σημ. 2,— 

Gaetulorum I 171, — Thracum 89 
Alexander (xal Alexandras) 98 σημ. 1 
Almus (σημ Lom) 171 
Altioum (σημ Oltina) 172, 261 
Alusore 260 
Amlaidina 263 
Amphipolis (ΆμφΙκολις) 264 
Anasamus 263 
Anchialos (ΆγχΙαλος) 264 
Apollodoras 98 σημ 1 
Apollon ia Victorina Bessula 98 σημ 1
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Carevec 313 
Cargan 71 
Carsalcon 260 
Calcium 171, 311 
Casiani 262
Castra rubra ( «  Castozobra) 260 
Cata^a 65 
Celeris 262
Cerbatis, βλ. Acervetis 
Cerna gora 72 
Cervon briag 325 
Ce&medlik 196 
Ce[...] 262
Chalcidonorum I cohors 172, — sagit- 

tariorum II cohors 172 
Cilicum miliaria sagittariorum l cohors 

172
Cilicum (castellum) 172 
Cilloe (mansio) 94, 178, 181, 183, 185, 

186, 168, 197, 241, 268 σημ. 13. Βλ. 
καί Κέλλαι 

CinlikOsk 269 σημ. 8 
Cirpan 70, 71, 231, 268 σημ. 13 
Cisipadcnsium I cohors 172 
Cius (castellum) 172, 262 
civium Romanorum numerus 172 
classis, Flavia Moesica 38, 172,— Pe- 

rinthia 38*
Claudia, equitata cohors 172, —Gallo- 

rum I ala 171, — XI legio 171, — 
Sugambrorum veterana equitata I 
cohors 172

Cn. Manlius Vulso 24 
Cobrenus 246 σημ. 3 
Coela (municipium) 87, 89 
Coclateti 245 σημ. 12 
cohors, Bcsflorum 39, 172, — Lepidia- 

na equitata I cohors 172, —II Lu- 
censium 38, — miliaria Ituraeorum 
38

cohortes Κάτω ΜοισΙας 172, 173 σημ. 2, 
— miliariae 38, —Thracum 89 

Cokova 178, 270 σημ. 7 
Comakovci 311 
Constanza, βλ. Τόμις 
consul ares 38
contariorumPannoniorum numerus 172 
Cosinto 62 σημ. 8

Cubrenus 246 σημ. 3 
Cuntiegerum 260 
Curek 230
Cypria civium Romanorum IV cohors

172
C[...]coss[...] 262 
C. [...]menos (κώμη) 197

Dacia Moditerranea 25 
Dfllboki 142, 200 
Daphabae 260
Daravescos (σημ. Δράμα) 207, 264, 267 

σημ. 3. Βλ. καί Δ(α)ραβήσκος
— dava (-deva) 259 καί σημ. 6 
Demetrius 98 σημ. 1 
Desbotat 66 σημ. 2, 3
Deultum (σημ. Develt) 87, 89, 169, 

209, 212, 230, 254, 260, 310, 312 
Diana 209, 222 
Dicin 272 σημ. 6 
Diesure 261 
Dimus 262 
Dinogetia 263 
dioecesis Thracia 25, 37 
Diogonus 98 σημ. 1
— dizos 259 
Djulevo 186 
Dobrina 269 σημ. 13 
Dolap dere 65 
Dolistovo 186, 196 
dolmen 233 σημ. 4 
Dolna BcSovica 313
Dolni Lozen, βλ. Αρμουληνων κώμη
Dolno Sahrane 232
Domeros 264
Doriones 262
Dragoman 87
Drobeta(-ae)^.al Drubeta) 253 σημ. 14 
Duvanlij 21, 26, 142, 298 
Durostorum 88, 89, 93, 156, 157, 171, 

172, 306

Egeria (Egirea, Egerica) 260 καί σημ. 7
Egorius 260 σημ. 7
Emona, βλ. Άρίσταιον
Brito (Ereta) 263
Eski Hissarlik, βλ. ΈλαιοΟς
Eumenia, βλ. Εύμένκα
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Kasnakovo 213 
Kayak Suyu 64
K azanlik 226, 227, 228 x sl σημ. 1 ,— 

rx z ’.oyi·, τοϋ K. 34, 232 
K ilia 77. Βλ. καί K oua 
K iril - Metodievo 200, 221 
K justendil 84. Βλ. xcd Ποηκαλία 
Kobilino 212, 268 σημ. 16 
Komatevo 272 σημ. 13 
Kopilovci, βλ. Καρίστορον 
Koprinka 154 
Koru Dag 64 
Kostoned 84
K rin  71, 178, 200, 221, 270 σημ. 7
Kranevo 272 σημ. 18
Krajnci 186
Krasno selo 268 σημ. 5
K reta 216
Kridim 70
K niiovica 230
Kuklen 268 σημ. 18, 271 σημ. 8
Kukuva 142 
Kulmen 21, 298 
Kumburgas 269 σημ. 8 
Kunino 129, 313 
K urt - Kale 226 
K utlorica 94

Largitio 178, 179, 183 
Laskarevo 128, 131, 268 
legatus Augosti pro prmetore 87 
Lesideri 179 
L jlsk i 189 σημ. 12
Liber (-a) 210,211 σημ. 9, — P ater 204, 

206 xal σημ. $, 207 βτμ. 1 
L iljak , βλ. Σ » ( .) .( ιρ )» «  χΔμη 
Liljade 325
lim es (Κάνο* Δούναβη) 8 9 ,1 7 0 ,1 6 1 ,1 7 2 , 

329
Lipnik 231
Liseni 257 χαΐ οημ. 19 
Lissae 261 
Locus S ubiati 262 
Loved 149 
Lozarska 142
Lozen 200, 268 σημ. 16, 272 οημ. 1 6 ,— 

Up4 στύ L. 221 
Lucensium Π cohors 172

Lflle Burgas, βλ. 'Ap w M s d n  
Lusitanorum  C jrenaica I  cohors 172

Macedonica V legio 171 
M adanja 231 
Magaris (8o-r.) 261
Malka Vereja 131, 178, 197, 268 οημ.

15, 270 σημ. 7 
Malki Lom 157
Malko Tlrnovo 94, 187, 270, 271 
Malomirovo 272 οημ. 16 
M al-tepe 227, 230 
M angalia, βλ. Κάλλαπς 
M aries 71, 200, 268 σημ. 15 
Marin C aner 180 
M attiacoram  Π cohors 172 
Mediani 256 
Meldia 87, 261 
Meita 179, 268 
Mercurius 210 
Mesius (έΟκχύ) 97 
Mezdra 185
Mezek 142, 154, 226, 227 
M ihailovgrad, βλ. Montana 
M ihiltsi 85
Mocabora (Moeapora, M ocasura), σημ.

K araerii K6jH 128, 131, 198 
Mogilovo 272 σημ. 15 
Mocasura, βλ. Mocabora 
Momino 269 σημ. 13, 272 σημ. 2 
Montana ( =  municipium Montanen- 

sium ), σημ. Mihailovgrad 89,93,149, 
171,172,187,201,210,263,269,306, 
811, 321

Montanensium (municipium), βλ. Mon
tana

M ontant 256
Mramor 186, 196, 208 *
M uiovica 142 
M jndrjrtus 210, 223

Nadeideu 178, 272
Neonteichos (Νέο* τζΐχος) 264
Nestos (Νέστος) 264
Nice { =  N ix») 241
Novae 88, 89, 98, 171, 262, 306. 311
Nova, — m ahala 231, — Zagora 281
Novi, — ban, βλ. Καρσιμιην·** χΔμη,—



■

Pazar 325
Noviodunum 34 σημ. 4, 171, 172, 311 
Novo, — Lj&ski 203, —selo 71 σημ. 5,200 
Nov (us;) 262 
numeri Κάτω Δούναβη 172

Oescus (ΟΤσκο;) 88, 89, 93, 97, 311 
Ogosta 151, 154 
Oltina, βλ. Altinum 
Os$m 151, 155, 157

Palae 261 
Palma 260
Panagjuriste 143, 230 
Pannoniorum I  ala 171 
Parembole (Παρεμβολή) 242, —Λυγκη- 

στίδος 242 σημ. 1 
parentalia 319 σημ. 3 
Parsal [...] 262 
Paskalevec 185, 272 σημ. 6 
Patalenica 181, 186, 203, 268 σημ. 13 
Pautalia (Παυταλία) 260 
Pavlikeni 325
Pazardiik 84, 196. Βλ. καί Βησσοπαρα
Pecetum 261
Pelevun 200, 268 σημ. 16
Pescenius Niger 39
Petra, βλ. Πέτρα
Philippi (Φίλιπποι) 89, 169
Philippopolis (Φιλιππούπολη) 264
Picusculus 262
Piretensium (emporium) 263
Pirot 321, 322. Βλ. καί Turres
PlAstina 199, 270 σημ. 14
Plestrensis, βλ. "Αρτεμις
Pleven 149, 199, 231
Pliska 172
Plovdiv ( =3 Φιλιππούπολη) 231, 242 

σημ. 2
Polski TrAmbeS 325 
Polychronia 98 σημ. 1 
Pomodiana 262 
Pomorie, βλ. Άγχίαλος 
Porsulae (Porsolae) 261, 310 
Porta Traiana (σημ. Trajanova vrata) 

80, 87, 253, 260 
Potop 268 σημ. 5 
praesides 38
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praetoria 85 
Pravdino 178, 213 
proconsul της Μακεδονίας 37 
procurator, Augusti regionis Chersone- 

si 37, — provinciae Thraciae 37 
Provalenica 196 
Psychianus (fundus) 260 
Pulpudeva (= Φιλιππούπολη) 242 σημ. 2

Pupeses 261
Purdae 240 σημ. 12. Βλ. καί Πύργοι 
Purgi (Turres) 240 σημ. 12 
Purrus 98 σημ. 1 
puteus 260 σημ. 12 
Pyrr(h)us 98 σημ. 1

Quintionis (vicus) 262

Ralevo 123 
Ranilum 87, 260
Rasnik 182, 186, 272 σημ. 10. Βλ. καί 

Στορηνων κώμη 
Ra§ova 172
Ratiaria 88, 89, 93, 97, 262 
Ravna 231, 232 
Razdavica 132, 185 
Razdel 200 
Razgrad 94, 172 
Regiano 262 
Remetodia 263 
Riben 199 
Rosa 71
rosalia 319 σημ. 3 
Rumanja 268 σημ. 15 
Rumbodona 261 
Russe 151, 154, 158, 231

Sabi a, βλ. Καρών λιμήν~ 
sagittariorum numerus 172 
Sakar 233 σημ. 4, 5 
Salsovia 262 
Samokov 84 
Samovodin 230
Sandaski 94, 178, 179, 182, 183, 185, 

214, 303
Sapareva banja 203 
Sardes 263 
Sarnica 231
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Saros Kflrfesi, βλ. Μέλος χέλκος 
Satrovo, βλ. Βολβαβρια 
Sazlijka 71, 155 
Scaptopara 97, 312 
Scenopesis (δον.) 262 
Scoptitia 208 
Scretisca 261 
Scupoi (σημ. Σκ&ΐΐα) 821 
scutariom m  numerus 172 
S c(...]ia  262 
Secundini (vicus) 262 
Securisca (Securispa) 262 
Sejadi 185 
Sem i i novo 197 
Sensium prim e cohors 172 
Sernota 260 
Sestos (Σηστδς) 264 
Sexa(gi)nta P rista  93, 171, 172, 262, 

311
Silvanus 211 σημ. 9 
Singidunum (σημ. ΒκλιγράΟι) 58 σημ. 1, 

80, 83, 85, 86, 87 xeti σημ. 2 , 88, 92 
singularium  numerus 172 
Sipka 313 
Skudra 26 
Slana b a n  230
Sliven 71 σημ. 5, 178, 229, 231 
Slivnica 272 σημ. 10 
Slokoltica 271 σημ. 5 
Smoljan 231 
Sokolica 134 σημ. 3 
Soneium 260 
S parata 261
Stabulo Diomedis 240 σημ. 9 
Stairesis (8©τ.) 261 
Stanke D im itrov 84 
S tara, ptanina ( =  Αίμος) 233 σημ. 5, 

— Zagora ( =  Augusta T raiana) 241 
Staro selo 229 
stationes 172 
Stelugermme 261 
Stipsko 200 
Storgosia 263 
S trand ia 233 σημ. 4, 5 
Stransko 71 
S tratonis T u n is 262 
S traiica  230 
Strojno 231

strym on (Στρυμών) 264 
Subiati, βλ. Locus Subiati 
Subia 243
Succi (Succorum angustiae ή claustra) 

70 σημ. 5, 87, 261, 312 
Sucidava 311
Sumen 145, 146, 147, 148, 150, 153, 

155, 156, 157 
Suritani 256 
Surorum numerus 172 
Suvorovo 201, 272 σημ. 5 
Sveti Vlas 143, 272 σημ. 17 
SviStov 151

Tabadka - Cervan 313 
tabernae 85 
T irgov iite  179
Tasibasta {σημ. Χαριτωμένη) 207 
Tatarevo 187 
Tatoul 226
Tavalid*vo 208, 272 σημ. 10 
Tegulidum  262
Templum Jo vis ( a  Ναύλοχος) 243 xol 

σημ. 4 
Tenevo 71
Thracum  Syriaca I  cohors 172 
T iristasis 264 
Tiutam a 261
Tolbuhin 94, 187, 306, 325 
Topol σνο 186 
Totobisia, βλ. Άρτχμις 
Transm arisca 172, 263 
Trebellienus Rufus 36 
Trebeniite 229 
Tres Protomae 262 
Trim ontium  ( a  Φιλιακούοολη) 242 

σημ. 2, 264
Troesmis 89, 93, 171, 263, 310 
Tropaeum Traiani 89, 171, 172, 262, 

310
Trud 182, 221, 268 σημ. 13 
Trullensium  vicus 94, 129, 263 
Tsorlu 181, 184 
Tuden 196 
Tugugerum 261, 263 
Tulovo 34 
T undia, βλ. Τόνζος 
Turgiculus 262



Turija 134 σημ. 8
Turre* (σημ. Pi rot) 196, 240 σημ. 12, 

260, 321
TvArdica 66 σημ. 6, 187 
Tyrlorum cohort 172

Ubiorum I cohort 172 
Ulmotum 262, 311 
Ultinaium 263 
Urb[...] 263 
Uritio 261 
Utdica 261
Utkudama (■■ Άδριανούττολη) 253 
Uttrem, βλ. Σακαρσηνων κώμη 
Utturgae 261
UlUf (σημ. V lt) 145, 150, 151,153, 157

Vaktevo 211, 268 σημ. 7 
VAlAepole 268 σημ. 16 
Valeriana 268 
Variana 263
Varna ( »  Όδησσδς) 255 
Varvara 203 
Va 263
Veliko TArnovo 148, 151,156,187, 199, 

230, 231, 272 σημ. 6 
vcnatoree 319 σημ. 8 
Verobrlttiani 263
Veepasiana Dardanorum I ala 171,—

I cohort 172
Vetren 216, — dol 186, 268 σημ. 13.

Βλ. καί ΗΑ^νηνων κώμη 
Vovocata 261 
Vidin 147, 153, 230 
vicariut 37
Vicontlstlma 239 σημ. 4
Victor 212
Viminacium 85, 97
Vinarovo 203
Vinica 272
Vit, βλ. Utua
Vitofta, βλ. Σκόμβρος
Voden, βλ. Κλ[...]ηνων κώμη
Vorovum minut 263
Vraca 143, 149, 151, 202, 280, 825
Vrania 128
Vranino 66

Zapalnja 270 σημ. 7 
Zburulo (8οτ.) 261 
Zcambu[...] 263 
Zelenigrad 270 σημ. 2 
Zolju Vojvoda 71 
Zonodora 98 σημ. 1 
ZlatovrAh 197, 268 σημ. 13 
Zoilue 98 σημ. 1 
Zyger(a)o 263 
Zyrmao 261


