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Κ. ΜΥΡΤΙΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
Διδάκτορος της Φιλολογίας-

ΙΙΕΡΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΡΑΚΩΝ')

§ 1. Οΐ λαοί, οΐηνες κατοικούν έν τή άρχαιότητι τήν λεγομένην Ι λ 
λυρικήν ή Ελληνικήν Χερσόνησον, ώς και τάς πλείστας των παραλίων 
τής Μικράς ’Ασίας χωρών, άνήκον εις τήν οικογένειαν των Ίνδοευρωπαϊ- 
κών ή Ίνδογερμανικών ή "Αριών 2) εθνών τής Καυκασίας φυλής 3). Ή  
πρώτη κοιτις τούτων ετίθετο άλλοτε έν τη κεντρώα ’Ασία, σήμερον όμως 
οί πλεΐστοι τών ιστορικών και άλλων ειδικών, δυναμένων νά έκφέρωσιν 
επί τοιοΰτων ζητημάτων έγκυρον γνώμην, φρονοΰσιν οτι οϊ ’ Αριοι έκ τής 
Ευρώπης έπεξετάθησαν καί εις τήν ’Ασίαν διότι κοιτις αυτών είναι ή 
Κεντρφα Ευρώπη ή τά ανατολικά αυτής μέρη, δηλαδή τά δρια τής Εΰ- *)

*) ’ Εκ τοϋ ανεκδότου συγγράμματος «Θράκη καί Φιλιππούπολις» από τών αρχαιό
τατων μέχρι τών καθ’ήμάς χρόνων, A. I.

Ή  λέ?.ις είναι σανσκριτική «arya» καί σημαίνει ενγενής, αγαθός.
3) Ταΰτα τά ονόματα έπλάσθησαν υπό τών νεωτέρων ιστορικών καί γλωσσολό

γων καί οί μεν Γερμανοί καλοΰσι. τούτους τούς λαούς Ίνδογερ μανούς, οί δέ Γάλλοι 
καί ’Άγγλοι Ίνδοευρωπαίονς ή καί Ίνδοκελτονς καί άλλοι Αρίους. Πάντες όμως οί όροι 
φαίνονται πλημμελείς, άτε μή συμπεριλαμβάνοντες έν τή αυτή λέξει πάντας τούς ανή
κοντας εις τό προπάεορ έθνος λαούς' δθεν προτιμότερος κρίνεται ύπό πολλών ό υπό 
τοΰ Diefenbach προταθείς δρος ‘Ιαπετικοι λαοί. ν1δε W hitney-Jolly-Χατζιδάκι Γλωσ- 
σικά αναγνώσματα σελ. 299.

Δυστυχώς ό τελευταίος δρος, καίπερ προσφορώτερος, δεν έπεκράτησεν, δθεν καί 
ήμεϊς ποιούμεθα χρήσιν πάντων τών άλλων αδιακρίτως- Σημειώτέον δέ ότι παρά τοϊς 
Γερμανοις ή χρήσις τοϋ δρου "Λριοι περιωρίσθη νΰν εις τον ’Ασιατικόν 'κλάδον τών 
λαών τής οικογένειας, δηλαδή εις τούς ’Ινδούς καί τούς Ίρανούς. ' -

Ό  γ/αοσσολόγος Kretschmer υπάγει εϊς τήν οικογένειαν τούτων τών λαών έκ μέν 
τών ’Ασιατικών έθνών τούς 5Ινδούς, τούς Ίρανονς (Βακτρίους, ΙΙέρσας, Μήδους), εις 
οΰς διά τήν συγγένειαν τής γλώσσης άνήκουσι καί οί πρός βορράν τοΰ Εύξείνου 
Πόντου οίκοήντές ποτέ Σκνϋ·αι, τούς Τοχαρονς, Τνδοσκυθικόν φΰλον, οΰ ή γλώσσα 
έγνώσθη έσχάτως έκ χειρογράφων εόρεθέντων έν Τουρκεστάν, τούς Αρμενίους καί τούς 
Φρνγας, έκ δέ τών Ευρωπαϊκών έθνών τούς Σλανονς, τούς Λυθουανούς, τού'ς Γερμανούς, 
τούς Κέλτας, τούς ’Ιταλούς, τούς Ίλλυρεοΰς, τούς Θρακας καί τούς “Ελληνας. ’Ίδε : Ndrde 
n n d  Gerc/ce, Einleitung in die Altertums wissenschaft, τόμ. I, έκδ. 2. ετ. 1912. 
σελ. 521, Leipzig.
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ρώπης καί τής ’ Ασίας κατά τάς μεσημβρινός εύρείας τής Ρωσσίας χώρας, 
όπόθεν ήδυναντο ευκόλως καί την επί την άπώτέρω Α σίαν  οδόν καί την 
επί την δυτικήν Ευρώπην νά τραπώσιν.

Έ άν αυτή ή γνώμη άληθεΰη, δπερ καί πιθανώτερον, τότε οΐ πλείο- 
νες των Άρίων τής μικράς ’ Ασίας, εν οις καί οί Φρυγες, πρώτον εις την 
Θράκην κατήλθον εκ των βορειότερων χωρών καί εντεύθεν διά των στε
νών του τε Βοσπόρου καί του Ελλησπόντου διεπεραιώθησαν εις την 
απέναντι ήπειρον. Έ κ τοΰτου έπεται οτι οί κατοικήσαντες την Θράκην 
Ά ρ ιο ι ή άπεσπάσθησαν κατά την διάβασιν των άλλων εις την ’Ασίαν 
καί παρέμειναν έν τή λεγομένη Θράκη ή έπανήλθον βραδΰτερον εκ τής 
πλησίον κείμενης Φρυγίας καί· κατέλαβον την καταληφθεΐσαν πρότερον 
χώραν, δι’ ής διήλθον. Την εκ τής Θράκης δέ εΐς την Φρυγίαν ή τάνά- 
παλιν διάβασιν τών Ά ρίω ν  μαρτυρεί καί ή μετά τών Φρυγών συγγένεια 
των Θρακών είκαζομένη καί εκ τής στενωτέρας συγγένειας τής Φρυγικής καί 
Θρακικής γλώσσης καί εξ ομωνυμιών, ως ό Στράβων πρώτος παρετήρησε: 
«Πολλαί δ ’ όμωνυμίαι Θραξί καί Τρωσίν, οιον Σκαιοί Θράκες τινες καί 
Σκαιός ποταμός καί Σκαιόν τείχος καί έν Τροία Σκαιαί ,πΰλαι* Ξάνθιοι 
Θράκες, Ξάνθος ποταμός έν Τροία· Ά ρισβος 6 εμβάλλων εις τον "Εβρον, 
Άρίσβη έν Τροία· Ρήσος ποταμός έν Τροία, Ρήσος δέ καί βασιλεύς τών 
Θρακών, έ'στι δέ καί τώ Ά σ ίω  ομώνυμος έτερος παρά τφ ποιητή 
Ά σιος»  Χ). Έ άν δέ ή παλαιοτέρα τών ιστορικών γνώμη άληθευη, τότε 
έκ τής βορειοδυτικής Μικρας Α σίας, δηλαδή έκ τής Φρυγίας, διήλθον 
εΐς τήν Ευρώπην καί κατέλαβον την Θράκην οί Ά ρ ιο ι Θράκες έκταθέντες 
κατά μικρόν μέχρι του Ό λΰμπου καί περαιτέρω εΐς τά βόρεια τής στέ
ρεας Ελλάδος, ήτοι εΐς τήν Φωκίδα, τήν Βοιωτίαν, τήν Εύβοιαν καί εις 
τάς νήσους Θάσον, Σαμοθράκην, Λήμνον καί Νάξον.

Ό  Kretschmer τασσόμενος υπέρ τής πρώτης γνώμης φρονεί δτι ή 
χωρήσασα έκ Θράκης προς νότον εΐς τήν Ελλάδα τών Ά ρίων μοΐρα ήναγ- 
κάσθη νά πράξη τοΰτο ένεκα τής πιέσεως τών βορείων λαών, οΐτινες 
ώθησαν καί τους Φρΰγας νά μεταναστεΰσωσιν εΐς τήν Μικράν Α σία ν  
επομένως οΰτοι οί Θράκες ή σαν πιθανώς έκ τών πρότερον κατελθόντων 
έκ τής κεντρώας Ευρώπης καί έγκαταστάντων εΐς τούς ιστορικούς των 
τόπους2). Κατά ταύτα λοιπόν οί πανάρχαιοι οΰτοι Θρακοφρυγικοί λαοί 
άπετέλεσαν οΰ μόνον τούς προϊστορικούς τής Θράκης κατοίκους, άλλ’ έν 
μέρει καί τούς τής κυρίας Ελλάδος, έν ή ήνώθησαν καί μετ’ άλλφν προ-

’ ) Σιράβωνος. Γεωγρ XIII, 1,21. ”Ιί>ε καί K r e ts c h m er , Einleitung in die Cet- 
chichte der Griecliischen Sprache, Gottingen, ετ. 1896, σελ. 201—203.

■’) K r e ts c h m e r , αυτόθι, σελ. 242.
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ϋπαρχουσών συγγενών φυλών, τών ' Ελληνοπελασγών, δηλαδή τών Πρω- 
τοελλήνων, πιθανώς δέ. και μετά ’ Ιλλυρικών φυλών, άνηκουσών και τούτ 
των εις την οικογένειαν τών Ίνδοευρωπαϊκών λαών και έπεκταθεισών 
ήδη προς τά βορειοδυτικά τής Ευρώπης μέρη. Ούτοι δέ διεδέξαντο τούς 
αγρίους ή ημιάγριους τής Θράκης κατοίκους τής παλαιολιθικής καί νεο
λιθικής περιόδου, κατά τινας μη ανήκοντας εις την Άριανήν οικογένειαν, 
εν δέ τή Έλλάδι υπήρξαν μετά τών Έλληνοπελασγών και τών ’Ιλλυριών 
εν μέρει οι πρόδρομοι τών ύστερον Ελλήνων, οΐτινες άποσπασθέντες 
τών συγκατοίκων των ’Ιταλών κατώκησαν βραδύτερον τάς Ελληνικός χώ
ρας *). Ό  O berhum m er δμως έρειδόμενος εις την συγγένειαν τών αρ
χαίων ονομάτων εικάζει δτι και οί προ τών Θρακών κάτοικοι τής χώρας 
αυτών ήσαν συγγενείς προς τούς Καυκάσιους καί προς τού$ έν τή Μικρά 
Ά σία  Κάρας, Λυκίους, Λυδοΰς, πιθανώς δέ καί προς τούς έν τή Ίταλίρ 
Τυρρηνούς (Έτροΰσκους)2, οΐτινες πάντες, ως ισχυρίζονται σύγχρονοι αρ
χαιολόγοι καί ιστορικοί κατά νεωτέρας έξηκριβωμένας έρευνας, ώς καί οί 
Λέλεγες, οΐ Φοίνικες, οί Φιλισταΐοι, οί Λίβυες καί οί Έτεόκρητες, ήσαν 
Ά ρ ιο ι  Πρωτοέλληνες 3). "Ωστε ανέκαθεν ή Θράκη κατωκήθη υπό Άρίων.

§ 2. Οΐ χρόνοι καί τά αίτια τούτων τών εις την χερσόνησον ημών 
μεταναστεύσεων τών Ά ρίω ν  δέν είναι ήμιν ακριβώς γνωστοί. Ό  Krets
chmer νομίζει δτι οί Θράκες κατεϊχον ήδη την χιόραν των κατά την τρί- 
την π. X. χιλιειηρίδα καί ήρξαντο έ'κτοτε μεταναστεύοντες εις την μικράν 
Α σ ία ν 4). Ό ιστορικός Meyer υποθέτει δτι ή οριστική αυτών εις την 
χερσόνησον έγκατάστασις εγένετο κατά τήν δευτέραν π. X. χιλιετηρίδα5), 
παραδέχεται δμως δτι καί πρότερον ήδη μοίραί τινες αυτών διέβησαν 
διά τής Θράκης εις τήν μικράν Ασίαν, άλλ’ ώς ασήμαντοι τον μριθμόν 
δέν ήδυνήθησαν νά μεταβάλωσι τον εθνολογικόν τών εκεί κατοίκων χα
ρακτήρα- δθεν οΐ Φρυγες καί οί συγγενείς αυτών λαοί αναφαίνονται εκεί 
κατά τον δωδέκατον π. X. αιώνα καί τά λείψανα τής Τροίας (δευτέρας 
πσλεως), ώς καί τά παλαιά τής Φρυγίας χώματα είναι προϊστορικά καί 
ούχί Θρακικά °). - >■'

Έ κ  τών διασωθεισών τοπωνυμιών φαίνεται δτι οί Θράκες καταλα- 
βόντες κατ’ άρχάς τό ανατολικόν τής χερσονήσου τμήμα έπεξετάθησαν σύν 1

1) ’Ίδε, Σ. Λάμπρον, 'Ιστορία τής Ελλάδος, τόμ. I. σελ. 28 καί 25.
\) O b erh u m m er, Die Balkanvolker, Wien. έτ. 1917, σελ. 5.
:ι) ’Ίδε, Π. Καρολίδου, είσαγωγή εις τήν Ιστορίαν τοΰ ελληνικού έθνους Κ. Παπαρ- 

ρηγοπούλου, 'Αθήναν, έκδοσις νεωτάτη.
K retsch m er, αυτόθι, σελ. 172.

·') M ey er , Geschichte des Altertums, τ. I. 2, σ. 665. 'ή Αυτόθι, σ. 613, τ. I.
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τώ χρόνω προϊόντι καί μέχρι του Άδριατικού πέλαγους καί έθαλασσο- 
j κράτησαν επί 79 έτη' διότι κατά τον ιστορικόν Κάστορα μεταξύ των 17 

θαλασσοκρατησάντων εθνών, των άπαριθμουμένων, από των άρχαιοτάτων 
χρόνων μέχρι τής εις την Ελλάδα εκστρατείας τοΰ Ξέρξου (480 π. X.), οΐ 
Θράκες φέρονται τρίτοι ερχόμενοι μετά τούς Λυδούς καί τούς Πελα
σγούς 1). 'Ύστερον όμως μετά την άθρόαν των ’Ιλλυριών κάθοδον περιω- 
ρίσθησαν εις τάς ΐστορικάς των χώρας· ό δε Patsch νομίζει ότι έκ τού
του τοΰ περιορισμού προεκλήθη ή είς την μικράν "Ασίαν από τής Ευ
ρώπης διάβασις καί εγκατάστασις τών Φρυγών 2). Εικάζεται όμως ότι καί 
ε,ν τοΐς μετέπειτα χρόνοις νέα φύλα κατήρχοντο αλλεπάλληλα από βορρά 
καί από δυσμών είς τά καταληφθέντα ήδη μέρη, ώστε τούτων τινά πιε- 
ζόμενα υπ’ άλλων ΐσχυροτέρων καί πολυαριθμοτέρων έζήτησαν άσυλον 
είς την μικράν ’Ασίαν. Μετά τούτων δέ πιθανώς μετενάστευσαν καί οι έν 
Θράκη προεγκαθεσταμένοι Φρύγες, προς δέ καί οΐ ’Αρμένιοι καταλιπόντες 
τάς προτέρας των έν Θεσσαλία εστίας. Τότε δ ’ ίσως ή καί πρότερον διέβησαν 
είς τήν μικράν ’Ασίαν καί οΐ Μυσοί, ών μοίρα άπέμεινεν εν τή χερσο- 
νήσφ διατηρηθεΐσα μέχρι τών χρόνων τής Ρωμαϊκής κατακτήσεως. Κατά 
δέ τούς ιστορικούς χρόνους διέβησαν καί οΐ Θύνοι καί οΐ Βιθυνοί κατά 
τον έ'βδομον π. X. αιώνα, οπότε καί οί/Αρμένιοι καταλιπόντες τήν Φρυ
γίαν μετοίκησαν είς τήν "Αρμενίαν, όπου άφωμοίωσαν τούς πρώην αυ
τής Ίνδοευρωπαίους κατοίκους 3).

Ούτοι οΐ πανάρχαιοι Θράκες δέν ήσαν τότε όλως άμοιροι πολιτισμού 
τούτο δ" εικάζεται ού μόνον έκ τών περί αυτών μύθων καί παραδόσεων 
τών Ελλήνων, ότι ούτοι έγένοντο είσηγηταί είς τήν Ελλάδα πολλών λα
τρειών, θεοτήτων, τής μουσικής καί τής ποιήσεως4) καί έκ τών μνημονευο- 
μένων μετά θαυμασμού έν τοΐς Όμηρικοΐς έ'πεσι τεχνουργημάτων αυτών, 
οιον άργυροήλων ξιφών, παναργύρων κρατήρων, περικαλλών κυπέλλων και 
άλλων 5), αλλά καί έκ προϊστορικών τεχνικών μνημείων, o tov  πήλινων 
αγγείων μετά σπειροειδών γραφών G), οστέινων καί μαρμάρινων ειδωλίων, 
όρειχαλκίνων ξιφών, αμφίστομων πελέκεων καί άλλων αντικειμένων άνευ-

') C■ M u lleri, F ra g m en ts  C tesiae, C astoris  κτλ. εκδ. D idot, P aris , σε/.. 130.
-) Jahresh efte  d er  O ster. arch . Institut, X . ετ. 1907, σελ. 169 καί εξής.
u) K retsch m er, αυτόθι, σελ. 175 καί H ir t ,  In d og ern ia n en , I, 132.
’ ) Ί δ ε :  G erh a rd i,. TJber C riech en lan d s  V o lk ssta m e und Stam m  gottlie iten , 

A bhan dl. d er  K . Akad. d e r  W issen sch a ften  zu  B erlin , ετ. 1853. 'Ωσαύτως Ο- 
M uller, O rch o m e n o s . G is e k e :  T h ra k isck -p e la sg isch e  S ta m m e. P r e l l e r : G rie- 
eh isck e  M yth o log ie , I .  W ila m ovitz ·, Staat und  G esellsclia ft an G riechen, εκδ.
2, σελ. 17. ·'

’) Όμηρον, Ίλ. Ν, 577. Ψ, 808. Ο, 234. Όδυσ. I, 200 καί αλλαχού.
“) R. P op ow , Bulletin d e  1’ in stitu t a rch . B u lgare, τύμ. I l l ,  Sophia , σελ. 91
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ρεθέντων μέχρι του νυν μετ’ άνασκοιφάς και όλονέν άνευρισκομένων εν τε 
τη Θράκη και τη Μοισία 1). Τούτο δέ ευκόλως ερμηνεύεται.

§ 3. Οί Θράκες ένεκα της γεωγραφικής τής χώρας των θέσεως ύφί- 
σταντο ποικίλας επιδράσεις υπό λαών συγγενών αύτοΐς, άλλ’ ήδη λίαν 
προηγμένων έν τώ πολιτισμώ. ’ Ισχυρά ρεύματα τού Τρωϊκοΰ, Μυκηναϊ
κού, Κυκλαδικού και Κρητικού πολιτισμού 2), άτινα συνέδεον την μεν 
Τροίαν διά ξηράς μετά τής Ελλάδος, τάς δ’ άκτάς και τάς νήσους τού 
ΑΙγαίου πελάγους καί την Κρήτην μετά τών πεδιάδων τού Δουνάβεως, 
διέσχιζον την χώραν αυτών άπ’ ανατολών προς δυσμάς καί από μεσημ
βρίας προς βορράν. Ή  άνεύρεσις παναρχαίων πήλινων αγγείων παρά τή 
Άμφιπόλει καί τή Θεσσαλονίκη, δι’ ών διήρχετο ή εμπορική μεταξύ Τροίας 
καί Ελλάδος οδός καί αγγείων προϊστορικού καί Μυκηναϊκού ρυθμού έν 
τή Θράκη καί τή Μοισία καί εν αυτή τή Τρανσυλβανία, ωσαύτως και 
χάλκινων ξιφών έν τή νύν Βουλγαρία, τή Ουγγαρία καί έν αυτή τή Ελ
βετία, πολύ όμοιων προς αυτά τά Ελληνικά, προς δε ή άνεύρεσις κερά
τινων, πήλινων και μαρμάρινων μεταγενεστέρων χρόνων ειδωλίων εν τή 
Θράκη καί αί γενόμεναι έν τή Βοσνία άνασκαφαί μαρτυροΰσι την κατα 
ξηράν διά τής Θράκης έπικοινωνίαν καί την άδιάλειπτον κατά τούς προϊ
στορικούς χρόνους συναλλαγήν τών παρά τώ Δουνάβει οίκούντων και μέ
χρι τής Ελβετίας έκτεινομένων λαών μετά τών κατοίκων τής Ελλάδος, 
τών προς τό Αίγαΐον ακτών τής μικράς ’Ασίας, τών Κυκλάδων καί τής 
Κρήτης. Οΐ δέ Θράκες, οιτινες έξυπηρέτουν τούς πολιτισμούς καί τάς 
άνάγκας τών λαών τούτων, τών προηγμένων ήδη έν τώ κοινωνικώ βίω> 
δεχόμενοι καί μεταβιβάζοντες τά προϊόντα αυτών προς δυσμάς καί προς 
βορράν καί τάνάπαλιν καί συναλλασσόμενοι εύκολώτερον ένεκα τής συγ
γένειας καί τής όμοιότητος τών γλωσσών καί τών ηθών προς τά τών 
άλλων λαών, πάντως δεν ήδύναντο ν’ άποκρούσωσι τον ξένον πολιτισμόν. 
"Ωστε ή έπ5 αυτούς έπίδρασις τό μέν τού τών λαών τής κεντρικής Ευ
ρώπης πολιτισμού, τό δέ ιδίως τού Τρωικού, τού Μυκηναϊκού, τού Κυ
κλαδικού καί τού Κρητικού πολιτισμού από τής τρίτης ήδη π. X. χιλιετή- 
ρίδος ούδαμώς πρέπει νά άμφισβητήταί' έπομένα>ς καί αΐ περί τών φιλο-

') G . K a z a ro w , Roliata na starite T lirak i v if  predist.oriata i p roto is tor ia ta  
• na balkanekia p o lo n o s tro v  i m ala Asia· ι=Τό διαδραμαποΟέν πρόσωπον υπό τών 
αρχακ»ν Θρακών κατα τούς προϊστορικούς και πρωτοϊστορικούς χρόνους έν τή Ι λ 
λυρική χερσονήαω καί τή μικρά ’Ασία), έτ. 1925, S op h ia , σελ. 19 κέξ.

2) "Iδε περί τούτων τών πολιτισμών : L eh m a n n  - Ηa u p t, έν τή Einleitung in 
die Altertums - Wissenschaft τού Norde-Gercke, τόμ. Ill, έκδ. 2, Leipzig, et. 
1914, σέλ. 3, § 1 -4 ,
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μουσών παλαιών Θρακών παραδόσεις των Ελλήνων φαίνεται ότι δεν είναι 
μΰθοι, άλλα στηρίζονται επί ιστορικής αλήθειας *). Τοϋτο μαρτυρεΐται καί 
εξ αρχαιολογικών μνημείων.

Τά εν τή περιφερεία τής Φιλιππουπόλεως καί τής αρχαίας Βερόης 
(\νν Στάρα Ζαγόρας) άνευρεθέντα μαρμάρινα ειδώλια όμοιάζουσι κατα- 
πληκτικώς προς τά του Κυκλαδικού πολιτισμού, όπερ δηλοΐ ή ότι εκομί- 
σθησαν έκ των Κυκλάδων ή ότι έποιήθησαν εν τφ τόπω, άναπτυχθείσης 
κατά ξένην επίδρασιν τής πλαστικής εν τή Θράκη2). Ό  παρά τή κώμη 
Semtsinovo τής περιφερείας τής αρχαίας Βησσαπάρας (νυν Τατάρ - 
Παζαρτζικίου) εν τή άνω τοϋ "Εβρου κοιλάδι ευρεθείς αμφίστομος πέλε- 
κυς ούδαμώς διαφέρει των εν τή Κρήτη εύρεθέντων3). Οι ού μακράν 
των Σαράντα - εκκλησιών έν τή νοτιοανατολική Θράκη εύρεθέντες Μυκη 
ναϊκοί τάφοι είναι καθ’ όλα ό'μοιοι την κατασκευήν προς τούς εν τή Ά ρ -  
γολίδι1). Ή  επίδρασις δέ τοϋ Μυκηναϊκού πολιτισμού φαίνεται ότι εξη- 
κολοΰθησεν εν τή χώρα υφιστάμενη καί μετά τον έξαφανισμόν εκείνου 
έν τή Έλλάδι διά τής καθόδου των Δωριέων, διότι εύρεθέντα εν τάφοις 
κτερίσματα τοϋ πέμπτου π. X. αίώνος ούδαμώς διαφέρουσι των Μυκηναϊ
κών. Ούτως έν τινι παρά τώ Αϊμο> κώμη ού μακράν τής κωμοπόλεως 
Παναγιοΰριστε εύρέθη ξίφος όρειχάλκινον τύπου καί τέχνης Μυκηναϊκής °), 
δύο δέ χρυσά διαδήματα, ών τό μέν εύρέθη εντός χώματος παρά τή 
κώμη Έζέροβο, τό δέ παρά τή πόλει Τσιρπάν έν τή άνω τοϋ "Εβρου 
κοιλάδι όμοιάζουσι καταπληκτικούς προς τά· έν τοΧς Μυκηναϊκοΐς τής Ε λ 
λάδος τάφοις εύρεθέντα 6). Ωσαύτως δέ καί εντός τάφου άνασκαφέντος εν 
Βουλγαρία εύρέθη επί τοϋ προσώπου τοϋ νεκροΰ χρυσή προσωπίς ούχΐ 
διάφορος τής Μυκηναϊκής7).

§ 4. Αΐ αρχαιότατοι περί Θρακών γραπταί ειδήσεις άπαντώσι παρά 
Όμήρφ καί τώ Ξενοφάνει 8). Ό  "Ομηρος ιδία μέν Θράκας ονομάζει

‘ ) "Ιδε καί Χ· Ταούντα, Ή  προϊστορική Θρρ.κη· Θρακική έπετηρίς, έτ. 1897, Ά θ ή - 
ναι, σελ. 283 καί έξης.

·) "Ιδε Popow : Id o les  en raarbre  p re h is to r iq u e s  trou v es  en B u lgarie . B u l
letin de l ’ in stitu t arch . B u lga re , τόμ. H I, έτ. 1925. S op h ia , πελ. 108 καί εξής..

:t) G. Kazarow: B u lgaria  v if c lrevnosteta  ( = ή  B .υλγαρία έν τή άρχαιότητι), 
S op iiia , έτ. 1926, σελ.. 14-

Αυτόθι, σελ. 14 καί X  Ταούντα, ένθα ανωτέρω  σελ. 233.
5) Μ. S ch m id t , Z e itsch rift fu r  E th n o log ie , έτ. 1912, σελ. 24.3.
(i) F ilo w , Bulletin de la societe  a rch .. B u lgare, τόμ . I l l ,  σελ. 206 καί 217. 

Sophia .
7) νΙδε καί G ■ Kazctrotv, E lin ism a v if  stara T h rak ia  i M akedonia ( = ό  'Ε λ 

ληνισμός έν τή ά ρ χ α φ  Θράκη καί τή Μακεδολάα), σελ. 13. S op h ia .
"3 Κλή/ιεντος, Στρωμ ατεΐς V II, 4 .
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«δσους ‘ Ελλήσποντος άγάρρους εντός έέργει» 4), εκτείνει δ ’ αυτούς ίκανώς 
*πρός δυσμάς. "Αλλους τής Θράκης λαούς γινώσκει τούς Κίκονας, τούς 
Παίονας, τούς Πελασγούς καί τούς Μυσούς προς βορράν2), ούς πάντάς 
καλεΐ Χπποπόλονς κατ’ εξοχήν3). Ουδαμώς δέ αδαής τυγχάνει καί των 
άρχαιοτέρων Θρακών, των εΐς τούς "Ελληνας εϊσηγητών τής των Μουσών 
λατρείας καί τής ποιήσεως, ως ύποδηλούται εκ τών περί Θαμΰριδος ύπ’ 
αυτού λεγομέντον 4). Έκ δέ τών περί τού Ιερέως τού ’Απόλλωνος Μάρω- 
νος δ) καί τών περί τού βασιλέως τών Ή δωνών Λυκούργου c) είρημένων 
φαίνεται δτι ό ποιητής έγίνωσκε καί τά άφορώντα εις τήν λατρείαν τού 
Απόλλωνος παρά τοΐς Θραξί καί τήν ταύτης σκληράν άντίστασιν εις τήν 
εισαγωγήν τής τού Διονύσου, ήτις ούτε εύχερώς είσήχθη ούτε ήδυνήθη 
όλοσχερώς νά έπικρατήση εκείνης 7).

Βραδύτερον δμως, δτε διά τής εμπορίας καί τής επικοινωνίας τών 
επί τού Πόντου πολυαρίθμων ελληνικών αποικιών (από τού 650 π. X.) 
καί ιδίως διά τής επί τούς Σκύθας εκστρατείας τού βασιλέως τών Περ- 
σών Δαρείου (515 π. X.) έγνώσθησαν καλώς αί προς βορράν τού "Ιατρού 
χώραι, ών οι λαοί κατά τε τά ήθη και τήν γλώσσαν ούσιωδώς δεν διέ- 
φερον τών πρότερον γνωσθέντων τοις Έλλησι Θρακών διά τών επί 
Θράκης αποικιών (700 π. X.), έξελήφθησαν ώς Θράκες καί άλλα συγγενή 
αυτών έθνη. Έ κ τούτου ό 'Ηρόδοτος θεωρεί τό Θρακικόν έθνος ώς τό 
μέγιστον τού κόσμου μετά τό τών ’Ινδών, άλλ’ ασθενές έ'νεκα τής διαιρέ- 
σεως αυτού είς πολλάς φυλάς καί τής καθ’ έκάστας διοικήσεως «Θρηίκων 
δέ έθνος μέγιστόν έστι μετά γε Ινδούς πάντων ανθρώπων. ΕΙ δέ ύπ’ 
ενός άρχοιτο ή φρονέοι κατά τωύτό, άμαχον τ’ άν ειη καί πολλώ κράτι- 
στον πάντων έθνέων κατά γνώμην τήν έμήν» 8). ’Αλλά καί δ πολλώ με
ταγενέστερος τού Ηροδότου Παυσανίας λέγει δτι οι Θράκες ή σαν πολυά
ριθμοι ύπολειπόμενοι μόνον τών Κελτών : «Θρακών δέ τών πάντων ούδέ- 
νες πλείους εισί τών ανθρώπων δτι μή Κελτοί» °).

§ 5. Έ κ  τών υπό τού Ηροδότου δμως, τού Θουκυδίδου, τού Ξενο-

') Όμηρον, Ίλ  Β, 845.
ι Όδυσ. I -17. Ίλιάδ Β, 846 καί 818 καί 810. Ν. 4. Στράβωνος, VII, 3,2.

Ίλιάδ. (Κ, 436. Ν. 4 καί αλλαχού, 
θ Ίλιάδ. Β, 594. Πρβλ.. καί G iseke, αυτόθι, σελ. 29.
") Ό δυο.-Ι, 197 καί ,έξηε.
,;) Ίλιάδ. Ζ. 130 καί έξης 
') ’Ίδε GiseJce, αυτόθι σελ. 27. 
ν) Ηροδότου, ίστορ. V, 3.
9 Παναανίου, Περιηγ. τής 'Ελλάδος, I, 9, 5.
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φώντος και των μεταγενεστέρων αυτών ιστορικών καί γεωγράφων άνα-̂  
φερομένων ειδήσεων περί των βαρβάρων ηθών καί εθίμων τών συγχρό
νων αυτοΐς Θρακών καί τής άγριότητος ένίων φυλών αυτών γεννάται 
μέγα χάσμα μεταξύ τών ιστορικών Θρακών καί τών προϊστορικών καί 
τών μυθολογουμένων· διότι εκείνοι μέν απεικονίζονται ως βάρβαροι καί 
απολίτιστοι, περιπλανώμενοι κατά τον Μαρκελλΐνον ι) μέχρι τής υπό τούς 
Ρωμαίους υποταγής αυτών «sine culfcu vel legibus» μεθ’ δλην την 
τού ελληνισμού έπ’ αυτούς επίδρασιν, ούτοι δέ ού μόνον εν σιενωτάτη 
συγγένεια καί επικοινωνία διετέλουν προς τούς λαούς τής κυρίας Ελλά
δος διά τών προς νότον μεταναστεύσεων 2), άλλ’ ώς φιλόμουσοι ήσαν καί 
οί πρώτοι, ούτως είπεΐν, έκπολιτισταί αυτών, ως μαρτυρεί καί ό Στράβων 3): 
« ’ Από τού μέλους καί τού ρυθμού καί.τών οργάνων καί ή μουσική πάσα 
Θρακία καί Άσιάτις νενόμισται· δήλον δέ έκ τε τών τόποιν, έν οίς αί 
Μούσαι τετίμηντατ Πιερία γάρ καί "Ολυμπος καί Πίμπλα καί Λείβηθρον 
τό παλαιόν ήν Θράκια χωρία καί ορη· τόν τε Έλικώνα καθιέρωσαν ταΐς 
Μούσαις Θράκες, οί την Βοιωτίαν έποικίσαντες, οΐπερ καί τό τών Λει- 
βηθριάδων Νυμφών άντρον καθιέρωσαν. Οι τε έπιμεληθέντες τής αρχαίας 
μουσικής Θράκες λέγονται, Όρφεύς τε καί Μουσαίος καί Θάμυρις, καί 
τω Εύμόλπω δέ τούνομα ένθένδε καί οί τφ Διονύσω την ’Ασίαν δλην 
καθιερώσαντες μέχρι τής ’ Ινδικής έκεΐθεν καί την πολλήν μουσικήν μετα- 
φέρουσιν».

Επειδή δέ άφ ’ ετέρου εκ τών αυτών ιστορικών τών αρχαίων συγγρα
φέων μαρτυριών ούδεμία ειδική διαφορά προκύπτει μεταξύ τών ιστορι
κών Θρακών καί τών ομόρων αυτοΐς λαών, τ. έ. προς δυσμάς μέν τών 
’Ιλλυριών, τών Παιόνων καί τών Τριβαλλών, προς βορράν δέ τών Μοι- 
σών, τών Γετών καί τών Δακών καί προς άνατολάς τών έν τή μικρά 
’Ασία εθνών καί ιδία τών Φρυγών, τινές τών νεωτέρων ιστορικών καί 
γλωσσολόγων φρονούσιν δτι οί τών ιστορικών χρόνων Θράκες ούδέν 
κοινόν έχουσι μετά τών προϊστορικών, τών συγγενών τών Πρωτοελλή- 
νων 4). Διότι οί ιστορικοί Θράκες κατήλθον από βορρά πολλώ βραδύτε- 
ρον τών προϊστορικών καί καταλαβόντες δλην τήν από τού Στρυμόνος 
μέχρι τού "Ιστρου χώραν έξετόπισαν τούς προτέρους κατοίκους, οί δ’ "Ελ
ληνες άφορώντες εις τούς παναρχαίους Θράκας ωνόμασαν διά τού αυτού

!) Marcellini. X XV II, 4.
2) "Ιδε  : G e r h a r d , αυτόθι, σελ 38.
9) Σ τ ρ ά β ω ν ο ς ,  X , 3, 17.
4) Π ρβλ. Ο. A b e l. M aced on ia , σελ. 27. G isek e , αυτόθι σελ. 2ό. D e im lin g , 

L e lcg er . ετ. 18G2. σελ. (50. Ο. M u lle r , O rch o m e n o s  σελ. 381 καί εξής.
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ονόματος πάντας τους βαρβάρους τούτους λαούς, οΐτινες είχον ποικίλα 
τοπικά καί φυλετικά ονόματα καί ών άγνοοΰμεν τό κατ’ αυτούς εθνικόν 
όνομα.

§ 6. Ό  Gerhard αντιτασσόμενος εις ταΰτην την γνώμην υπολαμ
βάνει την ουσιώδη των προϊστορικών προς τους ιστορικούς Θρακας άντί- 
θεσιν ώς διάφορον τής αυτής φυλής τάσιν κατά διαφόρους χρόνους. 
Παραδεχόμενος δε ώς παναρχαίους τής Ελλάδος κατοίκους τούς Πελασ
γούς πειράται διά μακρών ν' απόδειξη την συγγένειαν αυτών προς τούς 
Θρακας *) διά τής άντιπαραθέσεως Πελασγικών καί Θρακικών ονομάτων 
καί διά τής προσαγωγής καί άλλων τεκμηρίων, εξ ου συμπεραίνει τελικώς 
δα  δύσκολος καθίσταται ή εξεύρεσις ορίων μεταξύ Θρφκών καί Πελασ
γών 2). Τής αυτής ώσαΰτα>ς γνώμης είναι δ τε Hock 3) καί 6 Welcker4). 
Ό  δέ Helbig, δπως ερμηνεύση την άντίθεσιν, υποθέτει δξυνούστατα δτι 
ό παλαιός τών Θρακών πολιτισμός ώφείλετο εις την επίδρασιν λαών 
πεπολιτισμένων, προς ούς έπεκοινώνουν οι προϊστορικοί Θράκες, οιοι 
ή σαν ot λαοί τής μικράς 'Ασίας καί οΐ Φοίνικες, οΐτινες έκέκτηντο αποι
κίας εν ταΐς άκταΐς τής Θράκης καί επί τών ομόρων νήσων (Θάσου 5). 
Μετά δέ τον άποικισμόν τών Ελλήνων εις τάς Θρακίας άκτάς καί'τον 
έκτοπισμόν τών Φοινίκων άποκοπείσης τής επικοινωνίας τών Θρακών 
προς τά "Ασιατικά έθνη ούτοι άποχωρήσαντες εις τό εσωτερικόν τής χώ
ρας έπανέπεσον εις την βαρβαρικήν κατάστασιν.

Ό  Giselce t;) διακρίνουν τάς έν Θράκη φυλάς" εις κυρίως Θρακικάς 
καί εις Παιωνικάς καταλέγει εις τάς πρώτας τούς Δίους, τους Βησσούς, 
τούς Σάτρας, τούς Σαπαίους, τούς Μαίδους, τούς Βισάλτας, τούς Τράλ- 
λεις καί τούς Βιθυνούς, ούς μόνους θεωρεί συγγενείς τών Έλληνοπελασ- 
γών 7), δηλαδή τών Πρωτοελλήνων, καί άποτελοϋντας τούς Θρακας τού 
Αιακόν γένους 8). Ούτοι πάντες κατ’ αυτόν παρέμειναν στάσιμοι, έν τώ 
άρχικώ των πολιτισμώ δι’ άγνώστους ήμίν αιτίας καθ’ δν χρόνον οί έν 
τή Έλλάδι συγγενείς τοον προήγοντο άλματωδώς. Ό  Lejan ούδαμώς

') G erh a rd , αυτόθι, σελ 460 καί εξής 
-) Αυτόθι, σελ. 4C6.
:ι) H o ck ,  K reta  I, σελ. 112 καί εξής.
') W elelcer, G otterlehre. σελ. 425 καί εξής.
Λ> H e lb ig ,  d ie  H o m e r is ch e  E p os . σελ. 7 καί εξής. 'Ο  Μυκηναϊκός, Κυκλαδικός 

καί Κρητικός πολιτισμός ήσαν άγνωστοι αύτώ  άτε μήπω άποκαλυφθέντες διά τών 
ανασκαφώ ν .

') Giselce, αυτόθι, σελ. 16 καί εξής. · ·■■
’) Αυτόθι, σελ. 25 καί 86.
‘ ) Θονκυδΐδον, II, !)7 καί V II, 27.
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άμφιβάλλων περί της συγγένειας τών Θρακών και τών ΙΙροντοελλήνων 
λέγει ή : «ό αρχέτυπος τών ελληνικών φυλών Πελασγικός κορμός φαίνεται 
δτι άντιπροσωπεύθη έν μέν τώ μάλιστα πεπολιτισμένφ στοιχείο) του υπό 
τών Ελλήνων, έν δέ τώ μάλιστα βαρβάρφ υπό - τών Θρακών». Ό  δε 
ιστορικός Gutschmid 2) αποδίδει την κατάπτωσιν τοΰτου τοΰ μεγάλου 
έθνους κατά τούς ιστορικούς χρόνους και τήν συν τώ χρόνω προϊόντι 
άποθηρίωσιν αύτοΰ εις πολιτικός άνωμαλίας, άναζητών δέ τήν αιτίαν 
τοΰτου εις τήν τών Σκυθών από βορρά πίεσιν καί επιμειξίαν ευρίσκει 
αναλογίαν τινά έν τη ιστορία τών Ιρλανδών, οΐτινες άλλοτε εκέκτηντο 
πολλώ άνώτερον τοΰ νΰν πολιτισμόν.

Έ ν άντιθέσει προς τά πραεκτεθέντα ό Tomaschek 8) τούς μυθικούς 
καί "Ομηρικούς Θράκας διακρίνει όλοος τών ιστορικών. Ούτος παραδεχό
μενος κατ’ αρχήν οτι οί έν τώ έσωτερικώ τής χώρας ' Θράκες οΰδαμώς 
μετεβλήθησαν μέχρι' τοΰ έξελληνισμοΰ των, τ. έ. παρέμεινάν απολίτιστοι 
καί βάρβαροι, ώσπερ ct πρωτογενείς Ίνδοευρωπαϊο ι, έν φ χρόνω οι έν 
τοϊς παραλίοις ομόφυλοί των ένεκα τής επικοινωνίας προς τά προηγμένα 
ήδη τής μικράς ’Ασίας έθνη έξήρθησαν υψηλότερον άπό· τε πνευματικής 
καί υλικής άπόψεως, φρονεί οτι οί παράλιοι Θράκες ή σαν αί πρώται από 
βορρά κατελθοΰσαι Μυσοφρυγικαί φυλαί, οί δέ τοΰ εσωτερικού κατήλθον 
βραδύτερου εκ τών προς δυσμάς τών Καρπαθίων όρέων χωρών, όπου 
ήσχολοΰντο περί τήν κτηνοτροφίαν. Ούτοι οί βραδύτερων κατελθόντες 
κατ’ άρχάς μέν υπέταξαν τούς προς βορράν τοΰ Αίμου οΤκοΰντας Μυσούς, 
είτα δέ ύπερβάντες τό ο'ρος κατέκτησαν καί τήν Θράκην, ής τούς συγγε
νείς αύτοίς λαούς από τε καταγωγής καί γλώσσης πού μέν άφωμοίωσαν, 
πού δέ έξετόπισαν προς τάς άκτάς τοΰ Αιγαίου- έκ δέ τών έκτο π ισθέντιο ι
οί μέν κατήλθον εις τήν Μακεδονίαν καί τήν Θεσσαλίαν καί νοτ κότερον 
εις τήν Ελλάδα, οί δέ διεπερατώθησαν εις τήν μικράν ’Ασίαν 4). Λείψανα 
δέ τούτων τών πρώτων Θρακών έν Έλλάδι παρέμειναν έν Άθήναις μέν 
οί Ενμολττίδαι, ών οί απόγονοι ή σαν ιερείς τής Δήμητρας, τήν λατρείαν 
ής ώς καί τήν τοΰ Διονύσου είσήγαγον οί Θράκες εις τήν ’Αττικήν, έν 
Δελφούς δέ οί Θρακίδαι. Τά δέ υπό τών Ελλήνων μυθολογούμενα περί 
τών άοιδών Όρφέως, Φιλάμμονος, Θαμύριδος, Μουσαίου καί περί τής 
λατρείας τής Δήμητρας καί τοΰ Διονύσου δηλοΰσιν ακριβώς δτι. οί πρώτοι 
Θράκες πρωίμως ήρθησαν εις βαθμίδα πολιτισμού ώς θεράπεύοντες τάς

Ί L e ja n ;  Ethnographic de la Turquie d ’Europe. Gotha, έτ. 1861, σελ. 5.
2) G u tsch m id , K leine S ch rifte n  IV , σε?».. 85.
η  T om asch ek , d ie  alten T h ra k er , I, σελ. 118, W ien , έτ. 1898-94
*) Αυτόθι, σε/.· I l l—113.
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Μούσας καί, γινώσκοντες την καλλιέργειαν του σίτου. και τής αμπέλου. Ή  
διάκρισις δέ των απογόνων των παλαιοτέρων Θρακών, δηλαδή των κατα- 
κτηθέντων, από των νεωτέρων Θρακών,· δηλαδή των κατακτητών, υπήρχε 
καί κατά τούς υστέρους χρόνους έν τή μεταξύ του Αίμου καί τής'Ροδό
πης χώρα- διότι οί μέν κατακτηταί έξηκολαύθουν ασχολούμενοι περί την 
κτηνοτροφίαν, την Θήραν καί τον πόλεμον, οι δέ κατακτηθέντες, δηλαδή 
οι Μυσοί καί όι Θρακοφρύγες, περί την γεωργίαν, τήν μεταλλουργίαν, 
τάς τέχνας καί τήν εμπορίαν, ίστάμενοι ούτως ύψηλότερον εκείνων εν τώ 
πολιτισμψ ή. , ' ■

Προς ταύτα διαφωνεί ό Kretschmer, νομίζει όμως ότι οί βόρειοι 
Θράκες ανέκαθεν διέφε^ον των .παραλίων καί των νοτίων ομοφύλων των, 
διότι ούτοιζώντες υπό τήν έπίδρασιν τού Κυκλαδικού πολιτισμού άνήλθον 
εις ύψηλοτέρας πολιτισμού βαθμίδας, εκείνοι δέ άπομεμονωμένοι παρέμει- 
ναν πάντη βάρβαροι 2). Καί όντως φυλαίτινες εν τω έσωτερικω τής χώρας 
καί κατά τούς υστέρους χρόνους ΐσταντο τοσούτον ταπεινώς από πνευματι
κής άπόψεως, ώστε δέν ήδύναντο ν’ άριθμήσωσι κατά τήν μαρτυρίαν τού 
Άριστοτέλους πλέον των τεσσάρων : «Μόνον δ’ άριθμοΰσι των Θρακών γέ
νος τι εις τέτταρα διά τό ώσπερ τά παιδία μή·δύνασθαι μνημονεύειν επί 
πολύ, μηδέ χρήσιν μηδενός είναι πολλού αύτοΐς 3)». Ή  δέ άλογιστία καί 
ή κτηνώδης άγνοια των Κεβρηνίων καί Σκαιβοών Θρακών μαρτυρεΐται 
υπό τού Πολυαίνου βεβαιούντος ότι ούτοι έπίστευσαν ότι ό ίερεύς αυτών 
ητο δυνατόν ν3 άνέλθη διά ξύλινης κλίμακος εις τον ουρανόν, όπως καταγ- 
γείλη αυτούς επί απείθεια εις τήν θεάν "Ηραν 4).

§ 7. Τό ότι οί τών ιστορικών χρόνων Θράκες διέφερον τον πολιτι
σμόν καί τά ήθη τών συγχρόνων των Ελλήνων, οϊτινες διά τών τεχνών 
καί τών επιστημών προαγόμενοι άλματωδώς διέπλασαν τον μοναδικόν 
εκείνον έν τώ κόσμω πολιτισμόν έν φ χρόνω εκείνοι διέμενον στάσιμοι, ή 
προώδευον λίαν βραδέως, δέν δύναται βεβαίως νά λογισθή ώς ασφαλές 
τεκμήριον τού ότι ήσαν άλλης φυλής καί οΰχί συγγενείς τών Πρωτοελλή-

α) Αυτόθι, σελ. 112.
ή  K r ets ch m er , E in le itu n g  κτλ. σελ. 172.
8) ° Αριστοτέλους, προβλήμ. X V , 8.
4) Πολυαίνου, V II , 22. «Π α ρά  τοΐς Κ εβρηνίοις καί Σκαιβόαις νόμος τής "Η ρας 

τούς ΙερεΤς ηγεμόνας έχειν. Ή ν  αύτοΐς ίερεύς καί ήγεμών Κόσιγγας. Οί Θράκες ουκ 
έπειθάρχουν· Ό  Κόσιγγας κλίμακας πολλάς καί μεγάλας ξυλίνας ήγειρε συνθεις άλ,λας 
έπ1 άλλαις καί λόγος ήν α>ς εις τον ουρανόν άναβήσεται κατερών πρός τήν "Η ραν τών 
Θρακών* ώς άτειθούντων. Οί δέ οΤα δή Θράκες ανόητοι .καί άλογοι δείσαντες τήν εΐς 
ουρανόν τοϋ ήγεμόνος άνάβασιν ίκέτευσαν καί ώμοσαν ή μην ύπακούσεσθαι πΰσιν 
αύτοϋ τοΐς προστάγμασιν».
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νων. Τ(>. Θρακικά η Η η καί έθιμα ή σαν άναμφισβητήτως βάρβαρα- άλλ’ είναι 
γνωστόν σήμερον ή ευκόλως δύναται ν’  άποδειχθή ότι π ά ν τ α  ή τα πλεϊ- 
στα τούτων, οίον ή σφαγή τής ευνοούμενης συζΰγου επί του τάφου του 
άποθανόντος άνδρός, ή περί τάς παρθένους ελευθερία, ή υπό του γαμβρού 
εξαγορά τής νύμφης παρά των γονέων της, 6 προς κόσμον στιγματισμός 
τοϋ σώματος των άνδρών καί τών γυναικών, αί επί των τάφων θυσίαι 
σφαγίων καί τών αγαπητών τώ νεκρω ίππων, αί μετά του νεκρού συγκα- 
τορύξεις οπλών, σκευών καί άλλων οικιακής χρήσεως αντικειμένων, αί εύω- 
γ ιαι καί οΐ αγώνες κατά τάς ταφάς καί άλλα, ήσάν ποτέ καί 'Ελληνικά, 
έπεκράτουν δέ ταυτα έν τή Έλλάδι καί δτε ακόμη ό βίος κατά τά άλλο. 
απείχε πολύ τής πρωτογενούς βαρβαρότητος '). Τούτο δέ είναι πολύ φυ
σικόν διότι έν τώ ανθρώπω ούδέν υπάρχει δυσεξαλειπτότερον τών προλή
ψεων, τών δεισιδαιμονιών καί τών πατροπαραδότων εθίμων. Ή  θρησκεία 
καί αυτή ή μητρική γλώσσα μεταβάλλονται ή δλως αποβάλλονται, τά έθιμα 
δ μ.ως διατηρούνται καί όταν ακόμη αί ίδέαι, έξ ών έγεννήθησαν, προ πολ- 
λού μετηλλάγησαν 2).

’Αλλά καί πολλά συνηγορούσι περί τής ταυτότητας τών παναρχαίων 
καί τών ιστορικών Θρακών καί περί τής μετά τών Ελλήνων συγγένειας 
αυτών. Ούτως ή μέχρι τής Ρωμαϊκής τής Θράκης κατακτήσεως συνεχής 
ύπαρξις τών Αίων Θρακών, τών υπό τού Τακίτου 3) καλούμενων D iobesi 
( =  δϊ.οι Βησσοί), ή έν έπιγραφαΐς καί παρά τοΐς συγγραψέύσι διατήρησις 
τών αυτών εθνικών ονομάτων, δπερ σημαίνει την άδιάλειπτον τών αρ
χαίων φυλών συνέχειαν, καί ή έν τοΐς ίστορικοϊς χρόνοις διατήρησις τού 
προϊστορικού βασιλικού ονόματος Τήρης ύποδεικνύουσι ταυτότητα τών 
παναρχαίων καί ιστορικών Θρακών.

Ά φ ’ ετέρου δέ ή αυτή τών Ελλήνων καί τών Θρακών θρησκεία καί 
λατρεία καί οί αυτοί σχεδόν θεοί, ως φαίνεται έκ τών άνευρεθέντων καί 
άνευρισκομένων όσημέραι έν τή Θράκη αναγλύφων καί αγαλμάτων θεών 
καί έκ τών επί τών θρακικών νομισμάτων άπεικονιζομένων θεών ή υπό 
τού βασιλέως τών Βισαλτών τύφλωσις τών έξ υιών του, διότι, ήκολούθησαν

Μ "Ιδε καί Α'. Ταοΰντα, αυτόθι.
) Π αράδειγμα τοΰτου μνημονευτέον ό στιγματισμός, τ έ. ή συνήθεια τών π ρω το 

γενών άνθριόπων τοϋ νά κοσμώσι τά γυμνά των σώ μ ατα  διά ποικιλμάτων ένστιζομέ- 
νων διά πεπυρακτωμένης βελόνης επί τής έπιδερμίδος, όστις δέν έεέλιπεν ακόμη εντελώς 
ούτε ά φ 5 ημών ούτε από λαών μάλλον πεπολιτισμένων, οιον τών Ά γ γ λ ω ν , τών Γ ερ μ α 
νών, τών Γάλλιον καί άλλων. Τ ά  βά ρβαρα  λοιπόν έθιμα δέν άποδεικνύόυσιν αείποτε 
παντελή έλλειψιν πολιτισμού, τουναντίον δέ συνυπάρχουσι πολλάκις μετά μεγάλης 
προόδου έν ταΐς τέχναις καί έν τή γενική κοινωνική αναπτύξει καί προόδου 

') T a oiti annul. 3S, 39.
ΘΡΑΚΙΚΑ A'
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έκ περιέργειας τύν Ξέρ'ξην εις την κατά τής Ελλάδος ως χοίρος συγγενι
κής εκστρατείαν ')' ή άνάμνησις τής μετά των Ελλήνων συγγένειας η υπό 
τοΰ βασιλεως Σεΰθου προς τον Εενοφ,ώνΐα γενομέν η : οΰδενί άν άπι-
στήσειεν ’Αθηναίων και γάρ υτι συγγενείς εΐεν εϊδέναι και φίλους εΰνους 
εφη νομίζειν» -) και «σύνθημα είπόν (οί περί τον Σεΰθην) ’Λθηναίαν 
κατά την συγγένειαν 8)' αί. έπιγαμίαι των Θρακών βασιλέων μεθ’ Έλληνί- 
δων και επισήμων Ελλήνων καί δή ’Αθηναίων μετά Θρασσών, οίον τοΰ 
Σιτάλκου μετά τής αδελφής τοΰ Άθδηρίτου Νυμφοδοόρου4), προξένου των 
’Αθηναίων, τον διαδόχου αΰτοΰ Σεΰθοΰ μετά τής αδελφής τοΰ βασιλεως 
Περδ ίκκα, Ήρακλείδου, Στρατονίκης5), τοΰ υπό τοΰ Φιλίππου ήττηθέντος 
και έκθρονισθέντος Κερσοθλέπτου. μεθ’ Έλληνιδος, ής οι παίδες έφεοον 
πάντες καθαρώς Ελληνικά ονόματα καί κατά τι να επιγραφήν των Δελφών 
άνευρεθεΤσαν έτυγχανον ξενίας καί τιμητικής θέσεως έν τώ θεάτρω ιος 'Έλ
ληνες, τοΰ Σαδάλα μετά τής Έλληνιδος ΓΙολεμοκρατείας (1) τοΰ Ροιμιτάλκου 
μετά τής Έλληνιδος Πυθοδωοΐδος 7), προς δε τοΰ ’Αθηναίου. Μιλτιάδου, 
ήγεμόνος τής Θρακικής χερσονήσου, μετά τής Ήγησιπυλη'ς, θτίγατρός τοΰ 
βασιλεως των Θρακών Όλόρου δ), τοΰ Νεοκλέους, πατρός τοΰ μεγάλου Θε
μιστοκλέους, μετά τής Θράσσης Άβροτόνου !'), τοΰ ίστορικοΰ Θουκυδίδου 
μετά ζάπλουτου Θράσσης έκ τής Σκαπτής ΰλης 10), τοΰ ’Αθηναίου στρατη
γοί» Ίφικράτους μετά τής θυγατρός τοΰ βασιλέως' Κότσος 1Γ), τοΰ Ώρεί- 
του ζεναγοΰ, ’Αθηναίου δέ πολίτου Χαριδήμου μετά τής αδελφής τοΰ 
βασιλέως Κερσοόλέπτου καί οί στενοί συγγενικοί δεσμοί άλλων ’Αθηναίων 
μετά των Θρακών ηγεμόνων Βηρισάδου καί. Άμαδόκου ’ -) ΰποδ'εικνΰουσι 
την συγγένειαν τών 'Ελλήνων καί τώ\' Θρακών, διασωζομένην ίσως συγ
κεχυμένος έν τη συνειδήσει καί ταίς παραδόσεσι τών μεταγενεστέρων Θρα-

’ ) Ηροδότου, V III. 116 καί Αίλιανοΰ. Ποικίλης ιστορίας, V , Π .
-) Ξενοφώντος, Κ. “Αν. V II , 2, 31. 
s) Αυτόθι, VII, 39.
4) θουκυδίδου, II, 29.
') Αυτόθι, V II, 3, 39.
Κ)' D u m o n t - H o m o  lie. Melanges d’archeologie et d’epigraphie, Paris, έτ. 

1 8 9 2 'κατ’ επιγραφήν εύρεθεϊσαν έν ϋιζύτ], σελ. 30 : * Θασιλευς Κ ότυς' βασιλέα Σαδά - 
k v  καί βασίλισσαν ΙΙολεμοκράτειαν. τούς εαυτού γονείς θεοϊς πατρώοις »

: ) Αυτόθι, κατ’ -έπιγραφήν εύρεθεϊσαν έν Σ η λυ βρίφ  οελ. 377, άρ· 62'-': « ..υ π έρ  
τής Ροιμιτάλκου καί Π υ θοδω ρίδός σ ω τη ρία ς...»  

s) ’Η ροδότου, VI, 39.
') Πλουτάρχου, fiioc Θεμιστοκλέους, I.
10) ΜαρκελλΙνου, βίος Θουκυδίδου, 19.
η ) *Αθηναίου. Δειπνοσοφιστων IV , σελ. 131.
Ά  "Ιδε F o u c a r d , L es A theniens d a n s  la C hersoneSe o f  Thrace', σελ. 9.
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κών, οίτινες περιέπεσον σύν τώ χρόνω εις βαρβαρότητα ενεκα χαλεπών πε
ριστάσεων.

§ Αύται δε αΐ χαλεπαί περιστάσεις η σαν ου μόνον πολιτικιά επί 
αιώνας άνωμαλίαι καί ταραχαί, ας άγνοοΰμεν, και πιέσεις από βορρά τών 
βαρβάρων ϋκυθών, ώς έκρινε καί ό ιστορικός Gutschmid, άλλα καί. συμ
μείξεις τώιν Θρακών μετά μετακιν-ηθέντων βαρβάρων λαών, καίπερ συγ
γενών, αΐτινες καί κατά τους ιστορικούς χρόνους έξηκολουθησαν, ότε πλέον 
ό Ελληνισμός εξη πλούτο άνά'τήν χώραν αυτών. Έκ τούτων τών λαών 
γνωστοί τυγχάνουσιν ήμιν οί Μνσοί καί οί Τεΰκροι, οί διαΟάντες εϊ.ς τί|ν 
Ευρώπην -κατά Βόσπορον τους τε Θρήικας κατεστρέψαντο πάντας»Ι)· οί 
Σκύθαι, οϊτινες μνημονεύονται ώς έπιδραμόντες την Θράκην μέχρι της 
χερρονήσου, έκδιωχθέντες δ ’ έκεΐθεν μετά χρόνον υπό τών Δολόγκων, 
ουδαμώς όμως απίθανου ιόντος ότι παρέμειναν έν τώ έσωτερικώ της χώ
ρας: «Σκΰθαι γάρ οΐ νομάδες ερεθισθέντες υπό βασιλέως Δαρείου συνε- 
στράφησαν καί ηλασαν μέχρι τής χερρονήσου ταυτης» 2)· οί Τριΰαλλοί, οΰς 
επ ί’Αλεξάνδρου τοΰ μεγάλου ευρίσκομεν μεταξύ τοΰ Αϊμ.ου καί του ’Ιστρου 
οίκοΰντας 3)' οί Γέται: τπαρά μεν ούν τοίς "Ελλησιν οί Γέται γνωρίζονται 
ιι άλλον δια τύ συνεχείς τάς μεταστάσεις έφ’ έκάτερα τοΰ "Ιστρου ποιεΐ- 
σθαι καί τοϊς Θραξί καί τοϊς Μοισοις άναμεμείχθαι» 4)’ ό τούτων δέ εις 
την Θράκην εποικισμός εξηκολουθει καί βραδυτερον υπό τών Ρωμαίων 
γινόμενος; έτι γάρ έψ’ ημών Αϊλιος Κάτος μετώκισεν έκ της περαίας 
τοΰ ’ Ιστρου πέντε μυριάδας σωμάτων παρά τών Ρετών, όμογλώττου τοϊς 
Θρηξίν έθνους, εις την Θράκην καί νυν οΐκοΰσιν αυτόθι Μυσοί καλού
μενοι, ήτοι καί τών προτέρων οΰτω καλουμένων, έν δέ τη ’Ασία Μυσών 
μετονομασθέντιον η . . .  τών έν τη Θράκη Μυσών καλουμένων πρότερον ·’*).

'Ωσαιίτως οί έπιδραμόντες την Θράκην Κέλται άνεμείχθησαν τοϊς 
Θραξί: τους τε Κελτούς τούς άναμε στιγμένους τοϊς Θραξί6)’ καί τινά
τουτοις (τοϊς Θρακίοις έθνεσι τοϊς οΐκοΰσιν έν τη έντός τοΰ ’ Ιστρου χιόρα 
ποός άνατολάς μέχρι τοΰ Ελλησπόντου καί της ΓΙροποντίδος) άναμέμεικται 
Σχνθιχά \\ Κελτικά» '). Αλλά καί οΐ Αίηαριάται, Ιλλυρικόν έθνος, έπήρ- 
ξαι- καί τών άλλιον Θρακών τε καί ’ Ιλλυριών 8), καί οί Σκορδίσκοι επί

')  ' Η ο ο δ ο τ ο ν ,  V II, 2ο.
Αυτόθι, V II, 40.

η  Ά ρ ρ ι α ν ο ν ,  Ά λ .  Ά ν -  1, 2.
4) Σ ι ρ ά β ω ν ο ς .  VII, ·>, 13.
·Γ’) Αυτόθι, V II , 3, 11).
'ή Αυτόθι, V II, 3; 11.
;) Αυτόθι V II, ό, 1.
Μ) Αυτόθι, V II , δ, 11.
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τουοΰτον ηύξήθησαν, ώστε και μέχ ρι... Θρακίων ορών προήλθον; ') καί 
«Σκν&αι και Σαρμάται' και γάρ νυν άναμέμεικται το.ντα τα έθνη τοΐς 
Θραξί και τά Βαοταρνικά, μάλλον μ.έν τοΐς έκτος τον "Ιατρόν, αλλά και 
χοϊς ΚΛ'τός* τούτοις δέ και τά Κελτικά, αι τε Βύϊοι και Σκορδίοκοι και Ταν- 
οίοκυι» 2) καί: <τών μεν έκ της κεραίας Σκυθών καί Βασταρνών καί Σαυ- 
ροματών έπικρατοΰντων πολλάκις, ώστε καί έπιΟαίνειν. . .  καί καταμένειν 
τινάς αυτών... εν τη Θράκη 3). Έκ τών προειρημένων λοιπόν μαρτυ
ριών καταφαίνεται ή τών Θρακών μεγάλη καί συνεχής επί αιώνας επιμει
ξία μετ’ άλλων βαρβάρων εθνών καί. δη μετά τών Σκυθών ανέκαθεν, δπερ 
βέβαιοί και 6 ’Απολλώνιος ο Ρόδιος λέγων «Θρήιςιν μειγάδες. Σκύθαο 4), 
καί ή έκ τούτων στασιαστής αυτών έν τώ πολιτισμό) καί ή εις βαρβαρό
τητα συν τώ χρόνο) μετάπτωσις. Εντεύθεν όμως δέν έπεται, ώς υπό τινα>ν 
νομίζεται, ότι οί Θράκες άπέβαλον καί τον αρχέτυπόν των χαρακτήρα 
μεταΟληθέντες εις Σκνθικόν έθνος· πάντως καί μεθ’ όλην αυτών τήν επι
μειξίαν δέν άπεξενώθησαν, άλλα παρέμεινάν άνήκοντές εις τους Θρακο- 
φρυγικούς λαούς, οϊτινες κατά τον Gerhart μετά τών συγγενών Πελασγό- 
ελλιμακών καί Καρολελεγικών άπετέλεσαν έν μέρει κατά τούς άρχαιοτάτους 
χρόνους τούς τών Ελλήνων προπάτορας, δηλαδή τούς Πριυτοέλληνας 5).

§ θ. Διά δέ τών επί τών Θρακικών παραλίων Ελληνικών αποικιών, 
μεθ’ ών οι Θράκες διετέλουν είς αδιάλειπτου επικοινωνίαν, διά τών αμοι
βαίων επιγαμιών ‘Ελλήνων καί Θρακών, τών επισήμων, ώς προερρήθη, 
δίδόντων τό παράδειγμα καί διά τής άναγνωριζομένης υπ’ άμφοτέρων τών 
εθνών παλαιάς φυλετικής συγγένειας ό Ελληνισμός, τ. έ. ό Ελληνικός πο
λιτισμός, ήρξατο έπιδρών επ’ αυτούς βεβαρβαρωμένους βραδέως μέν, ασφα
λώς δέ. Τούτο τεκμηριούται καί έκ τών νομισμάτων τών βασιλέων τών 
Όδρυσών, άτινα είναι αποτυπώματα τών τών παραλίων Θρακικών Ελλη
νικών πόλεων καί τών τών Μακεδόνων βασιλέων, έκ τής υπό τού Σπαρα- 
δόκου καί τού Σεύθου I εισαγωγής τον ’Αθηναϊκού νομισματικού συστή
ματος προς διευκόλυνση' τών αμοιβαίων μεταξύ Θρακών καί ’Αθηναίων 
συναλλαγών καί σχέσεων καί εκ τής μιμήσεως τών συμβόλων τής Μαρω- 
νείας μεν υπό τού Μηδόκου I (40Γ>—091), τής Θάσου δέ υπό τού Ινετρι- 
πόλεως βραδύτεροι', υφισταμένων όμως καί τών ιδίων αυτών εθνικών 
συμβόλων, τού ίππον, καί τού ίππέως. Ά π ό τής κατακτήσεως δέ τής Θρά-

,) Αυτόθι. V II , 5. 12.
*’) Αυτόθι, V II, ό, 2 καί V II , δ. 2·
■') Αυτόθι. V II. 3, 13.
4) ’Απολλώνιου Ροδίου, 1 Αργοναυτικά, IV, 320.
’) ” Ιδε καί Βλ. Σκορδέ/.η, όρακ ιχα ί μελετάι, Λειψία, έτ. 1877, σε/.. 39 καί έξης.
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κης υπό τον Φιλίππου τον Άμύντου και ιδίως κατά τους χρόνους τών 
διαδόχων και των επιγόνων τον μεγάλου ’Αλεξάνδρου, οπότε καί αί εν 
τώ εσωτερική) ίδρυμέναι Ελληνικά! άποικίαι, αί' χρησιμεΰουσαι ως στρα
τιωτικοί σταθμοί τε καί εμπόρια, ήκμαζον, ό 'Ελληνικός πολιτισμός έποιή- 
σατο μεγάλας προόδους παρά τοΐς Θραξίν, ιδάος παρά τοΤς εν ταΐς πε- 
διάσιν οίκονσιν. Έκ 4Θ ονομάτων λ. χ. μισθοφόρων Θρακών ύπηρετουν- 
των παρά τω ’Αθηναϊκή) στρατοί φθίνοντος τοΰ τετάρτου π. X. αϊώνο^ 
τά 1Γ> μόνον είναι Θρακικά, πάντα δέ τά λοιπά Ελληνικά κατά, τινα επι
γραφήν '). Κατ’ άλλην δέ των αυτών χρόνων εΰρεθεΐσαν παρά τη Βηοσα- 
πάρα «ραίνεται ότι οι έν τή πεδιάδι οικοϋντες Βησσοί καί προφανώς συν- 
οικοΰντες "Έλλησιν ον μόνον έλάλουν καί εγραφον ελληνιστί, αλλά καί 
έπρλιτευοντο ώς οί "Ελληνες καί αγώνας έτέλουν -). Βραδύτερον δέ, ότε οί 
Ρωμαίοι από τοΰ πρώτου π. X. αίώνος ήρξαντο αναμειγνυόμενοι εις τά 
εσωτερικά τής Θράκης πράγματα, οί πλεΐστοι των Θρακών σχεδόν (ραί
νονται ότι έλληνίζουσι μεταχειριζόμενοι καί την Ελληνικήν γλώσσαν.

Μεθ’ όλα ταϋτα αναμφίβολον είναι ότι ο εθνικός τών Θρακών χαρά
κτη ρ δεν έξηλείφετο τελείως, .διότι πολλαί τών αρχαίων αυτών παραδό
σεων καί ιδίως πολλά θρησκευτικά καί επιχώρια θέσμια παρέμενον δια- 
τηρηθέντα επί πολυν καί βραδΰτερον χρόνον, οπότε φαίνονται εντελώς 
πλέον εξηλληνισμένοι, ως τεκμηριοΰται. έκ τών άνευρεθέντων αναγλύφων 
καί επιγραφών;)). Οΰτω λ. χ. τινές τών Ελληνικών θεών, οΐτινες αντικα
τέστησαν ή άφωμοιώθησαν προς παλαιοτέρους καθαρώς θρακικους, λαιι- 
όάνουσι πολλάκις θρακικάς προσηγορίας, έξ οΰ εικάζεται ότι αί παλαιαί 
τοΰ λαοΰ θρησκευτικά! ίόέαι καί πεποιθήσεις δεν έξηφανίσθησαν από τής 
συνειδήσεως αΰτοΰ. Αλλά καί τά ονόματα τών καθαρώς. θρακικών θεών 
ή ηρώων θεοποιηθέντων άπαντώσιν, εί καί σπανίως, οίον Μηδιζευς, Χου- 
ριγέθης, Τιλθάζης, ’Ασδουλης, Χερζελάτης, Ίαμβοδοΰλης, καί ενίοτε παρά 
τω έλληνικώ όνόματι τοΰ άφομοιωθέντος θρακικοΰ θεοΰ παρατίθεται καί 
τό θρακικόν, οίον Αρτεμις-Γερμεθίς, Ζευς - Ζόελσθοΰρδος4).

’ ) C1A, Ιί, 964.
-) D u m o n t-H o m o U e , Melanges κτλ. σελ. 322.
:|) Αυτόθι, οελ. 213,
') Τοΰτο φρονεί ϋ τής ιστορίας έν τω  πανεπιστημίου τής Σοφίας καθηγητής Κη- 

zai'OW· άλλα ήμίν πιθανώτερον φαίνεται το μεν Γερμε&ίς (G ernietitha) νά έκληφθή 
ώ ς τοπική τής θεάς προσηγορίσ: έκ του ονόματος Ι'ίρμη, πόλεως ίεράς κατά τόν Π το
λεμαίον έν τη έλάσσονι Μυσία τής ’Ασίας ή έκ τοΰ Κελτικού G ern u i, ονόματος π ό
λεως έν Γαλατία, πρβλ. καί τό G erm izera  - Ζερμι - ζίργα παρά Πτολεμαίον (K retsch 
m er. αυτόθι, σελ. 231)’ τό δέ ΖβελσΟονρδος, ώ ς έπίθετον τοΰ θεοΰ. αναλογούν το» 
ίλληνικφ κεραύνιος καί μάλλον ξενικόν, Σκυθικόν.
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Έπ'ι τής Ρωμαιοκρατίας 6 Ελληνισμός σννετέλεσεν έν τη Θράκη τό 
έυγον τον  διότι, εάν κρίνη τις έκ τής έπικρατουσης εν τή χώρα γλώσσης 
και εκ τής Ελληνικής επί τών μνημείων τέχνης, δυναται ασφαλώς νά εϊπη 
ότι <>ί Θράκες ήσαν από του δεύτερον μ. X. αίώνος έξηλληνισμένοι, δπερ 
μαρτυρονσι. και οΐ επίσημοι' λόγοι τον Ρωμαίου αντοκράτορος Ίονλιανοΰ: 
«οι περί την Θράκην και την "Ιωνίαν οίκουντες 'Ελλάδος έσμέν εκγονοι»1). 
"Ορειναί τινες φνλαί διειρυλαξαν επί μακρότερον χρόνον την γλώσσαν καί 
τά ήθη αυτών άλλα καί αυται από τον πέμπτου μ. X. αιώνος, οπότε άρ- 
χονται αί αλλεπάλληλοι από βορρά τών Σλανων έπιδρΟμαή υπεχώρησαν 
εις τόν Ελληνισμόν καί ουτω πάντες οι Θράκες ανεξαιρέτως ένομίζοντο 
καί εκαλούντο Ρωμαίοι, τ. έ. "Ελληνεςή. Τοϋτο δ ’ έπετευχθη διά τον χρι
στιανισμόν, όστις είχεν ώς όργανον την 'Ελληνικήν γλώσσαν καί τά Ε λ 
ληνικά το πλεΐστον ήθη καί έθιμα καί διά τής επιδράσεισς τής νέας πρω- 
τενονσης τής Βνζαντιακής αυτοκρατορίας, ήτις κατέστη τό κέντρον ήδη 
τοΰ Ελληνικόν έν τή "Ανατολή πολιτισμού.

') Ίονλ ιανοΰ ,  λόγ . Γ .
"') Πρβλ. καί Lejan. αυτόθι οελ. 13.
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