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“ Θ Ρ A Κ I Κ Α„
Τ Ο Μ Ο Σ  ΤΡΙ  Α Κ Ο Ι Τ Ο Σ  

Π Ρ Ο Λ Ε Γ Ο Μ Ε Ν A

Ύ πείκων εις την παράκλησιν πολλώ ν διανοουμένω ν Θ ρα
κών, άπεφάσ ισα  νά  πρ α γμ α τευθ ώ  π α ν  δ,τι γνωρίζω  περί 
Θράκης. Καθότι, δ ιευθύνας τά ς μυστικάς οργανώ σεις τής ΝΑ 
Θράκης από  του Ί 907 —1912, ε ίχα  περιέλθει αρκετά τμήμα
τα  αυτής. Ώ ς  εκ τής φυσικής μου δε ροπής εις την Ισ τορ ία ν  
καί ’Α ρχα ιολογίαν έτυχε νά γνω ρίσω  αρκετά σημεία, τα  
όπο ια  δύναται ’ίσως νά έπιχύσω σιν ολίγον φώς εις την όντως 
σκοτεινήν κατά π ολλά  Ισ τορ ία ν  τής άξιολογω τάτης ταύτης 
'Ελληνικής χώ ρας, όπου σπουδα ιότατον έπα ιξε ρόλον ό Ε λ 
ληνισμός άπό  τούς ήρωϊκούς έτι χρόνους μέχρι τής τελευ
τα ίας εξόδου τών Θ ρακών εκ τής πέραν του 'Έ βρου Θράκης, 
ήτοι άπό  του 1500 π.Χ. — 1922 μ.Χ.

Κ ατά τα υ τα  λοιπόν, Μύθοι, θρύλο ι, Π αράδοσις, Ισ τ ο 
ρία, ’Α ρχα ιολογία , ’Ή θη, ’Έ θιμ α , κοινωνικά, πολιτικά καί 
θρησκευτικά καθεστώ τα καί δλα τά  σ τά δ ια  προϊόντω ν γεω ρ
γίας, κτηνοτροφίας, επ α γγελμ ά τω ν, τεχνώ ν, βιομηχανίας, 
έμπορίου καί λοιπώ ν θά περιλάβουν διάστημα χρονικόν 3500 
ετών περίπου.

Καί ε ινε  μεν άληθές, δτι πολλοί Θ ράκες διανοούμενοι 
έγραψαν πολλά  καί ιδίως μονογραφ ίας πόλεω ν ή περ ιοχώ ν’ 
ά λ λ ’ άκόμη μένουσι καί π ολλά  ά γνω στα . Εύχομαι δέ, δπω ς 
καί άλλοι έπιχειρήσουν νά γράψουν πα ν δ,τι γνω ρίζουν καί 
δύνανται, δ ιά  νά καταστή δυνατόν νά έλθωσιν εις φώς δλα  
τά  σημεία, τά όπο ια  ή Ισ το ρ ία  καί ’Α ρχα ιολογία  δεν ήδυνή-
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θησαν είσέτι νά  διαλευκάνωσιν. Διότι, αν άνατρέξω μεν εις 
πηγάς, άπό τάς όποιας νά  άρυσθώ μεν ειδήσεις και γεγονότα  
περί τής Ισ τορ ία ς των διαφόρων περιόδων, άπό τάς όποιας 
έπέρασαν οί κατά καιρούς κάτοικοι τής Θράκης καί περί τού 
κατά  καιρούς βίου των, θά μάς παρουσιασθοΰν πολλά κενά. 
Διότι δυστυχώ ς τό περί Θράκης βιβλίον τού Γεωγράφου 
Στράβω νος (Χ) δεν έχει μεν άποολεσθή παρουσιάζει δμως 
πολλά  χά σ μ α τα . Προσέτι κατά την άλωσιν τής Κων]πόλεως 
ύπό των Τούρκων 1453 μ.Χ., ως διηγείται ό αύτόπτης μάρτυς 
Κ αρδινάλιος Ισ ίδω ρος Πελοπονήσιος, ε ίδε με τά ίδ ια  μάτια  
του πολλούς σωρούς βιβλίων χειρογράφων, τά  όποια  οί 
Τούρκοι παρέδω σαν εις τό πΰρ, καί τά  όποια  κατ’ αύτόν 
άπετέλουν τουλάχιστον 1 20.000 τόμους. Ό π ό σ α  αρά  γε ζη
τήματα, άναφερόμενα εις την Θράκην άπω λέσθησαν διά π α ν 
τός κατά  τάς άπα ισ ίας έκείνας η μ έρ α ς! Καί διά τούτο πολλά 
ερωτηματικά περί τού εν γένει βίου των κατά έποχάς Θ ρα
κών μένουσι δυστυχώ ς αναπάντητα .

”Α ς εύχηθώμεν λοιπόν νά ύπάρξη είς τό εξής γ ίγ α ς  τις 
ιστορικός, δστις είς τό μέλλον νά  συλλέξη πάντα , δσα έγρά- 
φησαν ύπό διαφόρων διά διαφόρους τόπους καί α ίτιας καί 
σκοπούς, νά  τά  συναρμολογήση καί νά τά  κατατάξη κ α τα λ 
λήλως, ώστε νά άποτελεσθή εν σύνολον έμφαΐνον τήν χρο νο 
λογικήν σειράν τών γεγονότω ν, διά  νά όλοκληρωθή έτσι ή 
'Ιστορία τής Θράκης πλήρως.

Γ. I. Γ.

1. Βιβλίον Ζ' (Γεωγραφικά Στράβωνος).
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'Η  'Ιστορία τής Θράκης δεν δυνατοί νά εντοπισθή αποκλειστικούς εις 
τάς περιπετείας μόνον των κατά έποχάς κατοίκων τής κυρίως Θράκης' διότι 
ή τύχη τής Θράκης εις πλείστας περίπτοόσεις, ως θά άντιληφθή ό άναγνώ- 
στης του παρόντος πονήματος, εινε τόσον στενά συνδεδεμένη με την τύχην 
τής Μακεδονίας, ώστε πάσα περιπέτεια τής Θράκης είχε τον αντίκτυπον 
της καί. επί τής Μακεδονίας, καί επί τής Θράκης. Καίτοι δέ κατά τούς 
ιστορικούς χρόνους προ τοΰ Φιλίππου ώς δυτικόν όριον τής Θράκης έθεω- 
ρεΐτο ό ποταμός Στρυμών, από δέ τοΰ Φιλίππου 350 π.Χ. μετετέθησαν 
τά γεωγραφικά δρια τής Θράκης προς άνατολάς τοΰ Νέστου, εν τή πρα- 
γματικότητι όμως αί δύο αΰται χώραι άπετέλουν έν καί τό αυτό τμήμα, τό 
μεγαλείτερον καί τό σπουδαιότερου τής μεγάλης Χερσονήσου, τής λεγομέ- 
νης Ελληνικής, ή Ιλλυρικής υπό Ρωμαίων καί υπό των νεωτέρων Βαλκα
νικής Χερσονήσου. "Άλλως τε καί αυτή ή Μακεδονία εις τούς προϊστορι
κούς χρόνους, προ τής έμψανίσεως των Μακεδόνιον έθεωρεϊτο τμήμα τής 
Θράκης, λεγόμενον ΙΙαιονία, διότι τό κατεϊχον οί Παίονες Θράκες.

Καί οτε οί λαοί τοΰ μεγάλου καί σπουδαιότατου τούτου τμήματος ει- 
χον φθάσει αλληλοδιαδόχους εις σχετικήν τινα πολιτικήν ωριμότητα, ώστε 
νά συμπήξουν ισχυρά κράτη, βλέπομεν, δτι τό έν Θράκη κράτος προσεπά- 
Οει νά συμπεριλάβη καί τήν Μακεδονίαν ή μέρη αυτής, ώς καί πάν πολιτι
κόν κράτος, σχηματιζόμενον έν Μακεδονία, προσεπάθει νά έξαπλωθή καί 
επί τής Θράκης. Διότι ή Θράκη έθεώρει έαυτήν ασφαλή, βασιζομένη επί 
τής Μακεδονίας, οί δέ Μακεδόνες εθεώρουν εαυτούς ασφαλείς, βασιζόμενοι 
επί τής Θράκης. Τό ισχυρόν κράτος τοΰ Σιτάλκου καί των λοιπών βασι„ 
λέων των Όδρυσσών Θρακών έξετείνετο μέχρι τοΰ Στρυμόνος. Καί μετά 
ταΰτα τό ισχυρόν Μακεδονικόν τοΰ Φιλίππου, πατρός "Αλεξάνδρου τοΰ Με
γάλου, άφοΰ συμπερι.έλαβε καί συνεχώνευσε πολλά Θρακικά γένη, Ήδο)- 
νούς, Παίονας, Άγριάνας καί άλλους πολλούς, άπέβλεψε καί εις τήν κατά- 
κτησιν τής λοιπής Θράκης.

"Επίσης "Αλέξανδρος <5 Μέγας προτοΰ έκστρατεύση κατά τής "Ασίας, 
έκρινεν ορθόν πρός ασφάλειαν τής Μακεδονίας νά αφομοίωση μέ αυτήν καί 
τήν Θράκην μέχρι τα>ν άπωτάτων ορίων της. Διά τούτο εΐχεν άναλάβει τήν 
κατά τών Γετών εκστρατείαν, κατά τήν οποίαν είχε διαβή καί τον Μστρον 
(Δούναβη) καί έφθασε μέχρι τών Τρανσυλβανικών ’Άλπεων, δπου είχε δε- 
χθή πρεσβείαν τών ημιάγριων Ραλατών.
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Σημείω αις . —Γαλάτας ώνόμαζον οί αρχαίοι κατά τούς χρόνους αυτούς 
πάντας τούς λαούς, τούς κατοικοϋντας προς βορράν τής Χερσονήσου, την 
σημερινήν Ουγγαρίαν, Αυστρίαν κ.λ.π., οιτινες ήσαν ίσως όμοιοι προς τούς 
υπό Ιουλίου Καίσαρος άργότερον κατακτηθέντας κατοίκους τής Γαλατίας, 
σημερινής Γαλλίας. Σκύθας δέ τούς κατοικοϋντας βορειοανατολικώς τής 
Χερσονήσου, ήτοι τήν σημερινήν Μολδαβίαν, Βεσσαραβίαν και Ριοσσίαν.

Κα'ι εις τούς μετά ταϋτα δέ χρόνους θά ’ίδωμεν, ότι παν γεγονός διά 
τήν μίαν, έξήσκει έπίδρασιν καί επί τής έτέρας. Οϋτω λ. χ. κατά τήν εκ
στρατείαν τού Αλεξάνδρου εις ’Ασίαν μετέσχε καί ή Θράκη μέ άριστον 
ιππικόν καί πεζικόν υπό τήν διοίκησιν τού Θρακός στρατηγού Σιτάλκου. 
'Ότε δέ βραδΰτερον έγένετο ή εισβολή των Γαλατών υπό τύν Βρέννον, κατά 
τής Μακεδονίας καί λοιπής Ελλάδος, ύπέστη καί ή Θράκη μέγαν αντίκτυ
πον' διότι κατά τήν όπισθοχιορησίν των έλεηλάτησαν τήν Θράκην καί έκυ- 
ριάρχησαν αυτής επί εξήκοντα έτη, ίδρύσαντες τό Κράτος τής Τύλεως, ώς 
θά ίδωμεν.

Κατά τήν πολυετή δέ εκείνην πάλην των στρατηγών, διαδόχων του 
’Αλεξάνδρου, ότέ μέν μέρη τής Μακεδονίας προσηρτώντο εις τό Μακεδο- 
νο'θρα,κικόν κράτος τού Λυσιμάχου, ότέ δέ μέρη τής Θράκης εις την Μα
κεδονίαν.

"Οτε δέ βραδΰτερον ή Μακεδονία ύπετάγη εις τούς Ρωμαίους, καί ή 
σύμμαχος αυτής Θράκη δεν ήδυνήθη νά διατηρήση τήν ανεξαρτησίαν τηςι 
ύποταγεΐσα καί αυτή εις τούς Ρωμαίους.

’Επί τού αϋτοκράτορος δέ των Ρωμαίων Δωκλητιανοϋ μέ τήν ύπ’ αυ
τού διαίρεσιν τού άπεράντου κράτους, ή Θράκη μετά τής Μακεδονίας άπε- 
τέλεσαν το σπουδαιότερου μέρος τού ’Ιλλυρικού τμήματος τής ’Ανατολικής 
Αυτοκρατορίας.

'Ωσαύτως, οτε κατά τούς μετέπειτα χρόνους ήρχισεν ή μεγάλη των 
’Εθνών Μετανάστασις, όλοι οί βάρβαροι λαοί, πού από τού Λουνάβεως 
εξεχύνοντο κατά τής Θράκης, έξώθουν τάς ληστρικός έπιδρομάς των καί 
εις τήν Μακεδονίαν' διότι ή Μακεδονία έθεωρεϊτο προέκτασις τής Θράκης. 
Τοιαύται δέ έπιδρομαί επί Βυζαντινών εγένοντο υπό ορμαθού ολοκλήρου 
βαρβάρων* ώς Βισιγότθων, Ώστρογότθων, θύννων, Άβάρων, Κουτρηγού- 
ρων, Βουλγάρων, Σλάβων, Πετσενέγοον, Γεπιδών, Κομάνων, Κανκάρ, Ού
ζων καί ά'λλων. Τούτο τό ’ίδιον συνέβη καί εις τούς μετά ταύτα χρόνους, 
ώς ·θά ’ίδωμεν έν συνεχεία τής 'Ιστορίας τής Θράκης μέχρι τών ημερών 
μας. Πρέπει δέ νά μή λησμονώμεν ό'τι ά'πασα ή Μακεδονία, προ τής έμφα- 
νίσεως τού Έλληνοδωρικού γένους τών Μακεδνών ή Μακεδόνων, εθεω- 
ρείτο τμήμα τής Θράκης καί ούτε τό όνομα Μακεδονία ΰπήρχεν’ διότι εκυ- 
ριάρχουν επί τής χιύρας αυτής οί μέν Ίλλυριοί εις τά ΒΔ. εις δέ τά επί
λοιπα οί Παίονες, λαός σπουδαίος Θρακικός καί έλέγετο Παιονία. Καί μό
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νΟν κατά το 800 π . X. εμφανίζονται εις την πεδιάδα τής Ήμαθείας, ’Έ 
δεσσα, Πέλλα, οΐ Μακεδόνες, προελθόντες εκ Θεσσαλίας με τον βασιλέα 
Κάρανον τον Τημενίδην, ελθόντα έξ ’Άργους με άλλους Δωριείς άποίκους. 
Τό Έλληνοδωρικδν δέ τοϋτο γένος των Μακεδόνων από τοϋ 800—350 π.X. 
ήτοι μέχρι Φιλίππου τοϋ Β', κατώρθωσε να υπόταξη καί συγχώνευση πάντα 
τά Θρακικά γένη μέχρι τοϋ Νέστου ποταμού, καί έδωκεν εις αυτά τό όνομα 
των Μακεδόνων, ή δέ χώρα μέχρι τοϋ Νέστου έθεωρήθη ώς Μακεδονία, 
ενώ τά πέραν τοϋ Νέστου μέχρι τής Μαύρης θαλάσσης καί τοϋ Δουνάβεως 
έτήρησαν την φυλετικήν ονομασίαν των Θρακών.

Προσέτι, εάν τις επιχείρηση νά γράψη την μακραίωνα 'Ιστορίαν τής 
Θράκης, δεν δϋναται νά άποχοορισθή εντελώς καί από τά γεγονότα τής κα
θόλου 'Ελληνικής ιστορίας. Διότι, α! σχέσεις τών Θρακών, στρατιωτικοί, 
πολιτικοί, έμπορικαί, κοινωνικοί εΐνε συνεχείς καί αδιάκοποι από τούς μυ
θικούς ακόμη χρόνους, καθ’ οϋς ή επίδρασις τών Θρακών επί τών Νοτίων 
Ελλήνων διά τών πολλών γεγονότων τής μυθικής εποχής είνε έκδηλος, επί 
τοϋ θρησκευτικού επιπέδου καί επί τοϋ γεωργικού τοιοΰτου. Διότι Θράκες 
εΐσήγαγον την λατρείαν τής Δήμητρος καί τοϋ Βάκχου, Θράκες έδημιούρ- 
γησαν τά Έλευσίνια μυστήρια, Θράκες έδίδαξαν εις τούς κατοίκους τής 
’Αττικής τον τρόπον τής καλλιέργειας τών σιτηρών καί τής αμπέλου, τήν 
οίνοποίησιν τών σταφυλών καί άλλα.

Βραδΰτερον δέ κατά τούς ιστορικούς χρόνους οί μέν Θράκες, ώς καθα- 
ρώς γεωργικός, ποιμενικός καί ίπποτροφος λαός, είχον μείνει στάσιμοι ή 
προήγοντο μέ ρυθμόν βραδύτατου, ένφ οί Νότιοι 'Έλληνες είχον προαχθή 
διά τής επικοινωνίας προς άλλους Μεσογειακούς λαούς περισσότερον προη
γμένους ώς Κρήτας, Αιγυπτίους, Φοίνικας, από τούς οποίους έξέμαθον τήν 
ναυτιλίαν, τάς τέχνας καί τό έμπόριον. Καί τότε ήρχισεν άντιστρόφως ή 
επίδρασις τών Νοτίων Ελλήνων, ώς μάλλον προηγμένων, επί τών στάσι
μων Θρακών. Ή  τοιαΰτη δέ επίδρασις ήρχισε διά τής δημιουργίας Ελλη
νικών αποικιακών πόλεων εις όλα τά εκτεταμένα παράλια τής Θράκης. Τότε 
δέ διά τής ζοοηράς άναπτϋξεως τής επικοινωνίας, τών εμπορικών σχέσεων 
καί τών πολλών επιγαμιών ήρχισε βαθμηδόν ό έξελληνισμός τών Θρακών, 
όστις αναπτυσσόμενος εΐχεν αφομοιώσει τελείως τούς Θράκας προς τούς 
'Έλληνας καί εις τοιοϋτον βαθμόν, ώστε επί Ρωμαιοκρατίας οί Θράκες 
άπετέλουν αδιάσπαστου τμήμα τοϋ καθόλου Ελληνισμού. Διότι ού'τε τά 
γλωσσικά του ιδιώματα, ούτε τά βάρβαρα αυτών ήθη καί έθιμα είχον άπο- 
μείνει, ούτε τά κοινωνικά αυτών καθεστώτα. Καί αύταί αί ονομασίαι των 
καί αί τοπωνυμίαι προσηρμόσθησαν πρός τήν Ελληνικήν γλώσσαν. Διότι 
ό Ελληνισμός ώς θάλασσα κατέκλυσεν άπ’ άκρου εις άκρον τήν Θράκην 
από τά νότια παράλια μέχρι τώ)ν βορείαιν συνόρων αυτής, ήτοι τοϋ ροϋ 
τοϋ Δουνάβεως.
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Έπιχειρήσας δέ εν τόσον πολΰπλοκον εργον, ώς παρουσιάζεται ή 
'Ιστορία τής Θράκης εις τον επισταμένως μελετώντα, δεν εχω τό ευτυχ^ημα 
νά δύναμαι νά ισχυρισθώ, οτι τό εργον εΐ.νε τέλειον. Διότι ούτε τά μέσα 
πνευματικά καί υλικά υπάρχουν, όσα απαιτεί τό εργον, ούτε ό χρόνος (ραί
νεται επαρκής, ώστε νά επιχειρήσω και άλλας έρευνας πολυετείς, διότι εΰ- 
ρίσκομαι εις τάς δυσμάς του βίου μου. "Αλλά κατέβαλα πάσαν προσπάθειαν 
νά..παρουσιάσω ένα σκελετόν τής Ιστορίας τής Θράκης όπιοσοΰν τέλειον 
μέ όλας τάς υποδιαιρέσεις του. Άφίνω δέ εις άλλους μεταγενεστέρους, 
(οπλισμένους μέ περισσότερα πνευματικά εφόδια, μέ άφθονα υλικά μέσα 
καί μέ περιθώρια χρονικά εκτενέστερα, όπως συμπληρώσωσιν, έπιχρίσωσι 
καί διακοσμήσωσι τον υπ5 εμοΰ παρουσιαζόμενον σκελετόν, ώστε νά άποβή 
τό οικοδόμημα τέλειον. Είθε ουτω νά γίνη.

"JJ : / η * τ υπ· ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
•/ωϊτο/Τ νσντ

Διά νά άποβή ευκολονόητος ή μ ακραίων 'Ιστορία τής Θράκης, πρέπει 
ν.ά χωρισθή εις ΙΙεριόδους, ήτοι διάφορα χρονικά διαστήματα, εις τό κα- 
θεν των. οποίων συμβαίνουν διάφορα γεγονότα, εις δέ τό τέλος τώ>ν οποίων 
συμβαίνει ουσιώδης μεταβολή τις, ήτις επιφέρει άλλοίωσίν τινα σπουδαίαν 
καί παρέχει.νέαν κατεΰθυνσιν εις τον πολιτικόν, κοινωνικόν, θρησκευτικόν 
καί οικονομικόν χαρακτήρα τής προηγουμένης. Διά τοϋτο κάθε μία περίο
δος δεν ομοιάζει ούτε μέ την προηγηθεΐσαν, οΰτε μέν την έπομένην αυτής 
αλλά φέρει τον ίδιον αυτής χαρακτήρα.

Κατά ταΰτα την 'Ιστορίαν τής Θράκης δυνάμεθα νά την διαιρέσωμεν 
εις. ιτάς εξής 8 περιόδους:
· ι, [ Α ' =  Π ρ ώ τ η π ε ρ ί ο δ ο ς .  Μυθική 1500—800 π.Χ. Ή  περίοδος 
αΰτη λέγεται καί προϊστορική. Συμπίπτει δέ κατά πάντα μέ την 'ίίρωϊκήν 
τής 'Ελληνικής 'Ιστορίας, από τής οποίας δέν δΰναται νά χωρισθή’ διότι 
συνδέονται πολλά γεγονότα κοινά άμφοτέρων των λαών.

Β' =  Δ ε υ τ έ ρ α π ε ρ ί ο δ ο ς  — 800—350 π.Χ. 'Ιστορικοί χρόνοι.'II 
περίοδος αυτή περιλαμβάνει 450 έτη καί φθάνει μέχρι τής υποταγής τής Θρά
κης εις τούς Μάκεδόνας. Κατά, τήν περίοδον ταΰτην ίδρυθησαν Ελληνικοί 
άποικίαι εις όλα τά παράλια αυτής από του Θερμαϊκού κόλπου μέχρι τών 
εκβολών του Δουνάβεως. ’Ήρχισεν ό Έξελληνισμός καί εκπολιτισμός τών 
Θρακών. Έγένετο ή εισβολή του Δαρείου καί τοΰ Ξέρξου. Μετά ταΰτα ή 
ακμή του Θρακικοΰ Κράτους τών Όδρυσσών βασιλέων, ή άνάμιξις αυτών 
εις. τον Πελοπονησιακόν πόλεμον καί εις τήν Μακεδονίαν.

Γ ' — Τ ρ ί τ η π ε ρ ί ' ο δ ο ς — 350 π .Χ .— 46 μ.Χ. Ή  περίοδος αυτή 
περιλαμβάνει 3$; έτη- Λέγεται Ελληνιστική περίοδος ή Μακεδονοκρατίας 
περίοδος. Κατά τήν περίοδον ταΰτην ή Θράκη άπετέλεσε τμήμα τοΰ Μακε
δονικού κράτους τοΰ Φιλίππου καί έπειτα τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου. Μετά.
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τον θάνατον δέ τούτου άπετέλεσε το Ισχυρόν κράτος του στρατηγού Λυσι
μάχου καί των διαδόχων του. Κατά την περίοδον ταυ την έ'γινεν ή εισβολή 
και ή κυριαρχία επί της Θράκης των Γαλατών, ήτις διήρκεσεν εξήκοντα 
έτη. Μετά την έξωσιν δέ των Ραλατών ήρχισεν ή κατακτητική πολιτική τής 
Ρώμης, ήτις περιέλαβε κα'ι τήν Θράκην τό 46 μ.Χ.

Δ' =  Τ ε τ ά ρ τ η π ε ρ ί ο δ ο ς  από τοϋ 46—330 μ. X. 'Η  περίοδος 
αυτή περιλαμβάνει 284 έτη καί καλείται περίοδος Ρωμαιοκρατίας' διότι ή 
Θράκη άπετέλει επαρχίαν του Ρωμαϊκού κράτους και φθάνει μέχρι τής 
άνακηρύξεως τής Κων]πόλεως ώς πρωτευούσης υπό τοΰ Μεγάλου Κων]τίνου. 
Κατά τήν περίοδον t αυτήν είχε γίνη καί ό έκχριστιανισμός των Θρακών (*).

Ε' =  ΓΙ έ μ π τ η π ε ρ ί ο δ ο ς  330—1 204 μ·Χ. Ή  περίοδος αυτή πε
ριλαμβάνει χρονικόν διάστημα 874 ετών, κατά τά οποία ή Θράκη άπετέλει 
τήν κεντρικωτέραν χώραν του 'Ελληνοχριστιανικού κράτους τής Κων]πό- 
λεως τοϋ επιλεγόμενου καί Βυζαντινού. Κατά τήν περίοδον ταΰτην έγέ- 
νοντο καί αί εισβολαί πολλίϋν κατά διαδοχήν βαρβάρων λαών, έπερχομένων 
κατά τής Καιν] πόλε ως.

Τ" =  'Έ  κ τ η π ε ρ ί ο δ ο ς  1204—1261 μ.Χ. 'Η  περίοδος αυτή κα
λείται περίοδος τής Φραγκοκρατίας. Διότι κατά τήν βραχεϊαν ταυτην περίο
δον των 57 ετών ή Θράκη κατελήφθη υπό τών Φράγκων μετά τήν άλωσιν 
τής Κων]πόλεως υπό τής 4ης σταυροφορίας έως ότου έξεδιώχθησαν οΰτοι 
υπό Μιχαήλ τοϋ Παλαιολόγου καί άπηλλάγη μετά τής Κων]πόλεως καί ή 
Θράκη από τούς ξένους τούτους.

Ζ' =  Έ  β δ ό μ η π ε ρ ί ο δ ο ς  1261 — 1453. ΜΙ περίοδος αΰτη περι
λαμβάνει έτη 192. Αποτελεί τήν τελευταίων περίοδον τής Βυζαντινής επο
χής. Κατά ταυτην ήρχισαν αί κατακτήσεις τών ’Οθωμανών καί ή διαπε- 
ραίωσις αυτών εις τήν Θράκην, ή μεταφορά τοϋ ’Οθωμανικού θρόνου από 
τήν Προύσαν τής Μ. ’Ασίας, εις τήν Άδριανοϋπολιν τής Θράκης, εκ τής 
οποίας όρμώμενοι κατέλαβον καί τήν Κων]πολιν καί έθηκαν τέρμα εις τό 
'Ελληνοχριστιανικόν Κράτος τού Μεσαιώνος.

Η ' =  Ό  γ δ ό η π ε ρ ί ο δ ο ς  1453—1922. 'Η  περίοδος αυτή περιλαμ
βάνει 469 έτη από τής σ.λιοσεοος τής Κθ3ν]πόλεως υπό τών Τούρκων μέχρι 
τής εξόδου τών Έλληνοθρακών εκ τής ’Ανατολικής Θράκης εις τήν Ελλά
δα και τής διασποράς αύτών άνά τάς έλευθέρας Έλληνικάς χώρας. Κατά 
τήν τελευταίων ταύτην περίοδον ή Θράκη υπήρξε Τουρκοκρατουμένη. Τά 
δεινά τοϋ Ελληνικού πληθυσμού υπήρξαν κατά τούς πρώτους μετά τήν 
άλωσιν τής Κων]πόλεως χρόνους φοβερώτατα, ώς -θά ίδωμεν (1 2).

1. Ό  παρών 30ός Τόμος τών «Θρακιχών» πραγματεύεται τήν Ιστορίαν τής 
Θράκης μέχρι τής περιόδου τσύτης συμπεριλαμβανομένης, ήτοι 1500 π.Χ.—330 μ.Χ.

2. Βλ. 'Ιστορία τή; Θράκης από τής 'όλιόσεως, υπό Γ. Γιαννακάκη, Τόμος 
29ος Θρακικών.



ΠΗΓΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗΝ 

ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

'Από τών αρχαιοτήτων χρόνων, ήτοι άπό της Μυθικής εποχής μέχρι τής 
έξώσεως των Θρακών υπό των Τούρκων.

Τούτέστι από τον 1500 προ Χρίστου μέχρι του 1922 μετά Χριστόν. (1500 
π.Χ. έως 1922 μ.Χ.):

Γνωστόν είνε δ'τι ή Ιστορία αποτελεί άφήγησιν γεγονότων παρελ' 
θόντων. Επομένως, ό αναλαμβάνουν τοιαΰτην συγγραφήν, είνε υποχρεωμέ
νος να άνατρέξη εις συγγραφάς άλλων προηγηθέντων κα'ι μάλιστα συγχρό
νων δια. κάθε περίοδον. Διότι πιστότερον περιγράφει τα γεγονότα κα'ι τάς 
καταστάσεις μιας εποχής εκείνος, δ όποιος έζη τότε κα'ι ύπήρξεν αΰτόπτης 
μάρτυς τούτων ή τά ήκουσεν από άλλους μέν αΰτόπτας, άλλ’ επειδή πολ- 
λάκις καί οι αΰτόπται μάρτυρες δεν συμφωνούσι μεταξύ το)ν, τά υποβάλλει 
εις τήν βάσανον τής λογικής καί ευρίσκει τήν πραγματικότητα. Καί τούτο 
μέν συμβαίνει κατά τους ιστορικούς χρόνους, άφ5 ο του ετέθη χρονικόν όρό- 
σημον προς τό όποιον συγκρίνονται χρονολογικώς τά μετέπειτα γεγονότα, 
ώς τούτο συνέβη μέ τους αρχαίους προγόνους μας "Ελληνας, οί όποιοι ώς 
αφετηρίαν χρόνου ειχον λάβει τό πρώτον έτος τής πρώτης Όλυμπιάδος, τύ 
όποιον εν συ γκρι σε ι μέ τό παρ’ ήμΐν σύστημα, κατά τό όποιον ώς αφετη
ρίαν λαμβάνομεν τό έτος γεννήσεως του Τη σου Χρίστου, συμπίπτει μέ τό 
776 π.Χ. Καί εκείνοι μέν προσδιώριζόν τά γεγονότα κατά ’Ολυμπιάδας, 
λαμβάνοντες όμως υπ* οψει καί τό έτος τής Όλυμπιάδος, κατά τό όποιον 
συνέβαινε τό γεγονός’ δηλ. άν ήτο τό πρώτον, τό δεύτερον, τύ τρίτον ή τό 
τέταρτον τής Όλυμπιάδος, εφόσον ή Όλυμπιάς περιελάμβανε τετραετίαν.

Αλλά τά προ τής πρώτης Όλυμπιάδος γεγονότα ανήκουν εις τους 
λεγομένους προϊστορικούς χρόνους. Διά τούτο αί χρονολογίαι αυτών δεν 
είνε ακριβώς προσδιωρισμέναι, αλλά καί δεν απέχουν πολύ τής πράγματι' 
κότητος. 'Ως πηγαί δε διά τά γεγονότα τής προϊστορίας λαμβάνονται οί μύ
θοι, αι παραδόσεις, οί προϊστορικοί ποιηταί, τών οποίων τά ποιήματα διε- 
σώζοντο παρά τώ Έλληνικφ λαώ τών μετέπειτα χρόνων, ώς ήσαν τού Ό - 
μήρου, τού Ησιόδου καί τινων άλλων. Διά τούς ιστορικούς δέ χρόνους τά 
διασωθέντα συγγράμματα τών συγγραφέων καί δή ιστορικών, γεωγράφων,
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χρονογράφων, «ΐ· διασωθεΐσαι επιγραφαι επί μνημείων, ναών, τάφων κ.λ.π.
Είδικώς δέ δια τήν μακραίωνα 'Ιστορίαν της Θράκης είς τό παρόν πό

νημα ελήφθησαν ύπ’ δψει πάντα τα προλεχθέντα, όσα έχουν σχέσιν με τήν 
Θράκην, καί Ιδίτος τά σχετικά, τά άναφερόμενα υπό του 'Ηροδότου, Θου- 
κυδίδου, Ξενοφώντος καί άλλων μεταγενεστέρων.

Θά άπέβαινε δέ πλήρης ή 'Ιστορία τής Θράκης των τε αρχαίων καί 
μέσων χρόνοον, εάν δεν έχάνοντο at βιβλιοθήκαι τής αρχαιότητας, ώς ήσαν 
ή ’Αλεξανδρική καί at μεγάλαι καί πολύτομοι βιβλιοθήκαι τής Κων]πόλεως 
κατά τάς πρώτας ημέρας τής άλοόσεως υπό των αμαθών καί βαρβάρων ορ
δών Μωάμεθ του Πορθητοΰ. "Αλλά μήπως καί κατά τους νεωτέρους χρό
νους τούς μετά τήν έγκαθίδρυσιν τών Τούρκων επί τής Θράκης έχομεν σα
φείς καί λεπτομερείς πληροφορίας περί πάντων ; Διότι οι μεν 'Έλληνες, οι 
έναπομείναντες, εκυλίοντο είς παχυλήν καί ζοφώδη αμάθειαν κατά τούς δύο 
πρώτους μετά τήν άλωσιν αιώνας, μηδέ τών τής Εκκλησίας ποιμένων 
εξαιρουμένων, οι δέ ’Οθωμανοί δεν έδιδον σημασίαν είς τά τοιαΰτα ή τά 
έσημείουν καί τά έ'ξέθετον, ό'πως ήρεσκεν είς αυτούς. Ευρωπαίοι δέ τινες, 
έπισκεφθέντες κατ’ εκείνους τούς χρόνους τάς ’Ανατολικός ταύτας χώρας, 
έγραψαν ολίγα τινά, δσα έτυχε νά πέσουν είς τήν άντίληψίν των. Διά 
τούτο καί αι ύπάρχουσαι σήμερον είς τάς διαφόρους βιβλιοθήκας πηγαί, 
είς τάς οποίας άνέτρεξα, παρουσιάζουν αρκετά κενά.

Τοιαϋται δέ πηγαί εινε ή Έλλην. 'Ιστορία ΙΙαπαρρηγοπούλου, τό 'I- 
στορικογεωγραφικόν Λεξικόν τού Βουτυρά, ή Μεγάλη Ελληνική ’Εγκυκλο
παίδεια ώς καί ’Εγχειρίδια τινά διαφόρων νεωτέρων, άφορώντα τοπικάς 
τινας περιγραφάς. Ά λλ’ είς ταύτα προσθέτω καί τά δσα είδα, περιελθών 
διάφορα Θρακικά τμήματα, δσα ήκουσα, οσα άντελήφθην έξετάζων παλαιό 
φρούρια, ερειπωμένα μοναστήρια, λείψανα τειχών, καί οσα συμπεράσματα 
εξάγω έκ τής κατατάξεοος τών Ελληνικών χωρίων έν avu θέσει προς τούζ 
υφισταμένους Τουρκικούς οικισμούς μέχρι τού 1922, ότε ήναγκάσθησαν 
οι κατοικοΰντες τήν ’Ανατολικήν Θράκην Ελληνικοί πληθυσμοί νά άποχαι- 
ρετησουν διά πολλά ίσως έτη τήν προσφιλή αυτών πατρίδα.
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ΜΥΘΙΚΟΙ Η ΗΡΩΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΠΟ 1500-800 Π.Χ. 
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

ΚΕΦ. 1.—ΘΡΑΚΤΙ.

'Υπό τό όνομα Θ ρ ά κ η κατά την προϊστορικήν εποχήν εννοούσαν 
οΐ, πανάρχαιοι πρόγονοί μας, άπασαν τήν έκτεταμένην χώραν, τήν άρχίζου- 
σαν από των βορείων κλιτύων τοΰ Όλυμπου καί φθάνουσαν μέχρι τοΰ 
Ηστρου ποταμού (Δουνάβεως) καί πέραν έτι αύτοΰ' διότι, τά προς βορράν 
σύνορα τής Θράκης ήσαν απροσδιόριστα, επειδή καί πέραν τοϋ ’Ί  στρου 
κατοίκησαν βραδΰτερον οι, Γέται λαός Θρακικός, εκδιωχτείς έκ τής μεταξύ 
Αίμου καί ’Ίστρου χώρας υπό των Τριβαλλών Θρακών. ’Ονόμασαν δε τήν 
πέραν τοϋ Νστρου νέαν πατρίδα τιον Γετίαν, τήν οποίαν ύπέταξεν ό ’Αλέ
ξανδρος προ τής εις ’Ασίαν εκστρατείας του. Άργότερον όμως οί Γέται, 
έλθόντες εις επιμιξίαν μέ Γαλατικά καί Σκυθικά γένη, άπόίλεσαν τό φυλε
τικόν των όνομα, μετωνομασθέντες Δακοί ή Δάκες καί ή χώρα των Λακία 
(σημερινή Βλαχία). Ύπό τό όνομα αυτό υπέταξε τήν χώραν ταυ την ο 
Τραϊανός, ό αύτοκράτωρ τής Ρώμης, ώς Όά ίδωμεν. Επειδή δέ τά Θρα- 
κικά γένη ήσαν πάμπολλα, έκαστον τμήμα τής Θρακικής γής έφερε τό όνομα 
τοΰ Θρακικοϋ γένους, ύπό τοϋ οποίου κατωκείτο. ΔΓ αυτό εν τή μετά 
ταϋτα όνομασθείση Μακεδονία βλέπομεν τά εξής τοπικά ονόματα : «Έ  λ υ- 
μ ί α, Ό  ρ ε σ τ ί ς, II ε λ α γ ω ν ί α, Λ υ γ κ ι σ τ ί ς, Έ  ο ρ δ α ί α,
Ά  λ μ ω π ί α, Π ι ε ρ ί α ,  Ή  μ α Ό ί α, Β ο τ τ ι α ί α,, Π α ι ο ν ί α,
Μ υ γ δ ο ν ί α, Κ ρ η σ τ ω ν ί α, Β ι σ α λ τ ί α, Σ ι ν τ ι κ ή, Ό δ ο -  
μ α ν τ ί α, Ή  δ ω ν ί ς». Καί ταϋτα μέν από τής λεκάνης τοϋ Ά  λ ι ά κ μ Ο
νο ς  μέχρι τού Ν έ σ τ ο υ .  Εις δέ τήν προς άνατολάς τοϋ Νέστου Θράκην 
μέχρι τής Μαύρης θαλάσσης καί μέχρι τοϋ Δουνάβεως προς βορράν εύρί- 
σκομεν πολλά Θρακικά γένη ύπό τά ονόματα Θ υ ν ο ί, ”Λ ρ τ α κ ο ι, 
Α σ τ ο ί ,  Β έ σ σ ο ι ή Β η σ σ ο ί, Β ι σ ά λ τ α ι, Δ ό λ ο γ γ ο ι τ ή ς
Χ ε ρ σ ο ν ή σ ο υ ,  Δ α ν θ υ λ I τ α ι, Μ α I δ ο ι, Σ ά π α ι ή Σ ο
π α ί ο ι  (κατά τινας οΐ σημερινοί Σ ά π ι δ ε ς), Σ κ ο ρ δ ί σ κ ο ι, Ό '
δ ρ υ σ σ ο ί, Τ ρ ι β α λ λ ο ί, Τ ρ α ν ί ψ α ι, Σ κ ι ρ μ ί δ α ι, Π α ί τ ο ι,
Κ ί κ ο ν ε ς ή Β ί σ τ ο ν ε ς, Δ ε ρ σ α ί ο ι, Ξ ά ν θ ι ο ι, Μ ε λ α ν.
δ ρ I τ α ι, Κ ρ ο β υ ζ ο ί ,  Ν ι ψ α ΐ ο ι, Τ ρ.α υ σ ο ί, Γ έ τ α ι .
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Φαίνεται δέ δτι κατά τούς προϊστορικούς χρόνους Θρακικά τινα γένη 
ήσαν κινητά. Διά τούτο βλέπομεν τόπους υπό τό αρχικόν των ονομα νά άλ* 
λάσουν ονομασίαν’ διότι κατελαμβάνοντο υπό άλλου Θρακικοϋ γένους. Ούτα) 
τούς Άγριάνας τούς βλέπομεν και περί, την Ροδόπην, αλλά καί εις τον 
Στρυμόνα άποκαθισταμένους (οί Άγριάνες κατά τινας εινε οί σημερινοί 
Άχριάνηδες). Όμοίως οΐ Σάτραι κατά μέν τον Ηρόδοτον κατώκουν με
ταξύ Νέστου καί Στρυμόνος, ό Θουκυδίδης δμως αναφέρει δτι περί τήν 
Ροδόπην κατφκουν οί Μαχαιροφόροι Δΐοι, τούς οποίους πολλοί θεωρούν 
ώς γένος Σατρών. ’Από τό ονομα Σάτραι διεσώθη παρ’ ήμΐν ή λέξις Σ α- 
τ ή ρ ι, δπερ σημαίνει τήν πλατείαν καί βαρεΐαν μάχαιραν των κρεοπωλών. 
"Ομοίως οΐ Σίντιες κατώκουν έν Μακεδονία εις τά ΒΔ. τού Στρυμόνος 
περί τήν ’Άνω Τζουμαγιάν, αλλά φαίνονται κατοικούντες καί τήν Λήμνον 
ώς καί τάς άλλας Θρακικάς νήσους Θάσον, ’Ίμβρον, Σαμοθράκην ώς επί
σης καί τήν έναντι τούτων Θρακικήν παραλίαν. Οΐ Βισάλται παρά τον Νέ
στον, ενώ συναντώνται καί δυτικούς τού Στρυμόνος.

Διά τούτο ό πατήρ τής Ιστορίας "Ηρόδοτος περί Θρακών λέγει τά 
εξής: «Τώ ν Θρακών τό ε'^νος εινε  τό μέγιστον, μετά τούς Ινδούς βέ
βαια, έξ όλων τών ανθρώπων. ’Εάν δέ έκυβερνίοντο υπό ενός άρχοντος όλοι 
οΐ Θράκες, ή εάν ήσαν σύμη;ωνοι όλοι, θά ήσαν ανίκητοι καί άριστοι πάν
των τών εθνών, κατά τήν ΐδικήν μου γνώμην τουλάχιστον. ’Αλλά τούτο εί
ναι άδΰνατον καί άκατόρθωτον καί ουδέποτε θά γίνη (δηλ. ή συνένοοσις), 
καί διά τούτο εινε αδύνατος. ’Ονόματα πολλά έ'χουσι κατά χοόρας έκαστος 
λαός, νόμους δέ παραπλήσιους μεταχειρίζονται όλοι, πλήν τών Γετ<ύν καί 
Τραυσσιν, κατοικούντων βορειότερο». (Έκ τής Τερψιχόρης τού "Ηροδότου).

Καί ταύτα μέν αναφέρει ό "Ηρόδοτος, ο όποιος κατά τήν διήγησίν του 
ΰπήρξεν αύτόπτης μάρτυς τής ζωής τών Θρακών. Φαίνεται δέ, ώς ό ίδιος 
ομολογεί, δτι έπεσκέφθη πολλά μέρη τής Θράκης καί έφθασε μέχρι τού 
Δουνάβεως, τον όποιον θεωρεί ώς τό τελευταΐον δριον τών Θρακικών γε
νών (450 π.Χ.). ’Αλλά μετά τον "Ηρόδοτον οΐ Γέται, πού κατεΐχον τήν με
ταξύ Αίμου καί Δουνάβεως (σημερινήν κυρίως Βουλγαρίαν), έξεδιώχθησαν 
υπό τών ληστρικών Τριβαλλών, κατοικούντων δυτικώτερον, καί κατιρκησαν 
πέραν τού Δουνάβεως, τήν ύπ’ αυτών όνομασθείσαν Γετίαν (σημερινήν 
Βλαχίαν). ’Αφού δέ κατά τούς ιστορικούς χρόνους έγίνοντο ταύτα, δύνα- 
ται ό καθείς νά φαντασθή όπόσαι μεταστάσεις καί μεταναστεύσεις συνέ- 
βαινον κατά τούς προϊστορικούς αιώνας έν τε τή Θράκη καί αλλαχού, 
οπότε τά πάντα περιβάλλονται υπό μυθοόδους πέπλου. Κατά τήν περαι
τέρω δέ εξιστόρησιν θά ίδωμεν, όποιον ρόλον έν τή καθόλου ιστορική 
εξελίξει τής Θράκης έπαιξαν τά κυρκύτερα τόαν Θρακικών γενών. Καί πώς 
άπαντα ταύτα τά Θρακικά γένη εμφανίζονται κατά τούς προύτουζ 1 χρόνους 
τής Ρωμαιοκρατίας ώς τελείως εξελληνισμένα καί πώς μετά τον Μεγαν
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Κων]τΐνον ώς εν Ελληνοχριστιανικόν ’Έθνος, μή παρουσιάζον ούδε την 
έλαχίστην διαφοράν από τό Ελληνικόν ’Έθνος των λοιπών Ελληνικών 
χωρών από τοΰ Δουνάβεως μέχρι τής Κρήτης.

ΚΕΦ. 2.—ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗ Σ ΘΡΑΚΗΣ.

Κατά την μυθολογίαν ή χώρα αυτή ώνομάζετο Π έ ρ κ η. Προσφνο- 
μάσθη δε Θ ρ ά κ η  έκ του ονόματος τής Θράκης, ή οποία ήτο μία από 
τάς θυγατέρας τοΰ Ωκεανού καί ήτο ομοπάτριος αδελφή τών τριών άλλθ)ν 
θυγατέρων του, τής Ευρώπης, τής Ασίας καί τής Αιβΰας. Κατ’ άλλους δε 
από τίνος Νύμφης, Θράκης καλουμένης, ήτις, ώς φαίνεται, εινε ή ιδία θυ- 
γάτηρ τοΰ Ωκεανού. Τινές παράγουν τό όνομα Θράξ καί Θράκες από τό 
ρήμα θρω'ίσκω =  ΰρφσκω =  χορεύω θοΰριον, δηλ. χορόν πολεμικόν' εξ οΰ 
γίνονται τά : Θράϊξ ή Θρήϊξ καί θηλυκόν Θρήϊσσα καί τά Θράξ καί θηλυ
κόν Θράσσαβ). ’Άλλοι πάλιν, που ισχυρίζονται, ότι οΐ λαοί τής Ευρώπης 
ώρμήθησαν έκ τοΰ ’Ιράν (Περσία) καί διά τής Μ. ’Ασίας διέβησαν τον 
Βόσπορον καί τον Ελλήσποντον καί εξεχΰθησαν εις τήν λοιπήν Ευρώπην. 
Οΰτοι παραδέχονται ότι εκ τής Μ. Ασίας Φρΰγες καί Θράκες διεπέρασαν 
καί κατοίκησαν επί τής Βαλκανικής Χερσονήσου. Καί οί μέν Φρΰγες έγέ- 
νοντο Βρΰγες ή Βρΰγοι, ώς Φερενίκη=Βερενίκη, Φέρροια=Βέρροια κ.λ.π. 
Καί επομένως εκ τών Θρακών τούτων έλαβε τό όνομα καί ή χώρα Θράκη. 
Ό  'Ηρόδοτος όμως, οστις εινε πολΰ πλησιέστερος προς τους αρχαίους 
Θράκας, λέγει δλως τό εναντίον, όπερ φαίνεται καί άληθέστερον. 'Ό τι δηλ. 
Βρΰγοι Θράκες καί άλλοι διέβησαν κατά τους προϊστορικούς χρόνους, όχι 
πολΰ μακρυνοΰς από τήν ιστορικήν εποχήν, τον 'Ελλήσποντον καί άλλοι 
τον Βόσπορον καί. κατοίκησαν τήν προς τήν Προποντίδα, Μ. Ασίαν ώς καί 
εις τό εσωτερικόν" καί εκεί οϊ μέν Βρΰγοι ή Βρΰγες εγένοντο Φρΰγες, οί 
δέ άλλοι Θράκες, ώς οί Θυνοί εγένοντο εν Μ. ’Ασία Βιθυνοί, οί Άρτακοι 
Άρτακηνοί κ.λ.π. Ό  'Ηρόδοτος αναφέρει, ότι οϊ ίδιοι οί Φρΰγες άφηγή- 
θησαν προς αυτόν, ότι οί πρόγονοί των έχουν έλθει έκ Θράκης καί ότι εν 
Θράκη ώνομάζοντο Στρυμόνιοι" διότι κατώκουν παρά τύν ποταμόν Στρυ- 
μόνα. Κατά ταΰτα οΐ Θράκες έ'λαβον τό όνομα έκ τής χώρας καί όχι ή χώ
ρα έκ τών κατοίκων.

ΚΕΦ. 3.—ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΘΡΑΚΩΝ.

Οί αρχαίοι Θράκες τής ηρωικής εποχής κατά πάσαν πιθανότητα άνή- 1

1. Διά τούς ποιητάς καί φιλοσόφους (Πίνδαρος, Αισχύλος, Πλάτων) τό όνομα 
είχε συμβολικόν χαρακτήρα. Έσήμαινε : Χώρα τής αγνής διδασκαλίας καί τής Ιε- 
ράς ποιήσεως.
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κον εΐς τό μέγα Πελασγικόν δένδρον τής Άριας φυλής ή Καυκασίας. Οΐ 
Ά ριο ι οΰτοι, όρμηθέντες εξ Ασίας κατά τούς απώτατους χρόνους, διά τού 
Καύκασού ή διά βορειοτέρων διόδων εΐσήλθον εις την Ευρώπην, ωθούμε
νοι όπισθεν υπό άλλων φυλών καί προχωροΰντες διεσκεδάσθησαν συν τω 
χρόνά) εις απασαν την προς νότον τού Δουνάβεως μεγάλην Χερσόνησον, ή 
οποία σήμερον καλείται Βα?σ<ανική.

Γλωσσικόν ιδίωμα ειχον τό ίδιον, ως φαίνεται και επί των ήρωϊκόάν 
χρόνιαν ακόμη. Μέρος δέ τού Πελασγικού τούτου πληθυσμού διέβη και εις 
την Μ. Ασίαν καί κατφκησε τό Βορειοδυτικόν ταύτης τμήμα πρύς την 
Προποντίδα και τό Αίγαίον. Θεούς επίσης έλάτρευον τούς Ιδιους. ’Ονομα
σίας ελαβον διαφόρους καί ποικίλας έκαστον τμήμα λαού έκάστης περιοχής. 
Βραδύτερον όμως μέ την πάροδον των αιώνων αί εγκαταστάσεις των λαών 
άπέβησαν μονιμώτεραι καί αΐ διάφοραι φυλαί έπεδόθησαν εΐς την καλλιέρ
γειαν τής γής, εΐς την κτηνοτροφίαν καί εΐς διαφόρους βιοτεχνικός εργα
σίας. Έφεύρον κατά τόπους διάφορα εργαλεία καί μέσα προς έξυπηρέτησιν 
των διαιρόρων παρουσιαζομένων αναγκών των. Τότε ώς έκ των νέων λέ
ξεων, πού προσετίθεντο εΐς κάθε λαόν ώρισμένης περιοχής ήρχισε καί ή 
εξέλιξες τής γλιυσσης κατά διάφορον τρόπον εΐς εκάστην περιοχήν, ούτως 
ώστε, όταν έ'φθασαν εΐς τούς ιστορικούς χρόνους καί άπετέλεσαν διαφόρους 
κοινωνίας, παρουσιάσθη αρκετή διαφορά γλωσσικών ΐδιωμάτοιν μεταξύ τών 
διαφόρων λα<ών τού Πελασγικού τούτου κόσμου. Ή  ούτως άναπτυχθεΐσα 
διαφορά τών γλωσσικό&ν ιδιωμάτων, συνετέλεσεν ώστε νά διακριθώσιν οι 
λαοί εκείνοι εΐς τρεις φυλετικούς κλάδους, ήτοι εΐς Θράκας, "Ελληνας καί 
Ίλλυριούς.

Συμπεράσματα Ικ τών 3ών πρώτων κεφαλαίων.

α') "Οσον αφορά τήν ονομασίαν Θράκη καί Θράκες, εάν μέν παραδε
χθώ μεν ότι τό όνομα προήλθεν έκ τής θυγατρός τού Ωκεανού Θράκης καί 
ετεροθαλούς αδελφής τής Ευρώπης (‘), Ασίας καί Λιβύας, ώς καί τά υπό 
τού Ηροδότου λεγάμενα, ότι Θράκες άπώκησαν καί εΐς Μ. Ασίαν εκ τής 
Ευρώπης, εξάγεται τό συμπέρασμα, ότι έκ τού ονόματος τής χώρας Θρά
κης ελαβον τό όνομα οΐ κάτοικοι. Έάν όμως παραδεχθώμεν την άλλην γνώ
μην, ότι δηλ. Θράκες άπώκησαν εξ Ασίας εΐς Ευρώπην, εξάγεται τό συμ
πέρασμα ότι έκ ταιν Θρακών ώνομάσθη ή χώρα Θράκη. Καί τότε κατ’ ανά
γκην θά δεχθώμεν ότι αΐ λέξεις αΰται παράγονται από τό θρφσκω. Καί 
συνεπώς τό όνομα Θράκες δεικνύει τό πολεμικόν μένος υπό τού οποίου κα- 
τείχοντο οΐ αρχαίοι εκείνοι κάτοικοι τής Θράκης. 1

1. Παρά τοΐς άρχαίοις ή Θράκη ώνομάζετο καί Εύρωπεία.
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β') Ό  μύθος δέ δτι ή Θράκη υπήρξε κόρη τοΰ ’Ωκεανού κα'ι αδελφή 
τής Ευρώπης, ’Ασίας κα'ι Λιβύας, ίσως θέλει νά ύπονοηθή δτι εκ των ύδά- 
των τοΰ Ώκεανοϋ, τα όποια εΐ.ς απώτατους χρόνους εισώρμησαν διά τοΰ 
πορθμού τοΰ Γιβραλτάρ καί κατέκλυσαν την Λυκτονίαν λεγομένην γήν, ή 
οποία ήνωνε τήν Ευρώπην μέ την ’Ασίαν καί Λιβυαν (’Αφρικήν) έπήλθε 
ό χωρισμός των ηπείρων τούτων. Τήν δέ Θράκην τήν έφαντάσθησαν ώς 
ιδιαιτέραν ήπειρον αδελφήν επομένως των τριών άλλων, διότι τα προς βορ- 
ράν δρια τής Θράκης ήσαν απροσδιόριστα. 'Ως προέκτασις δέ τής σχηματι- 
σθείσης Μεσογείου θαλάσσης έσχηματίσθη ό Ελλήσποντος, ή Προποντίς, 
ό Βόσπορος, ό Εύξεινυς Πόντος καί ή Άζοφική θάλασσα. 'Ένεκα δέ τής 
μεγάλης έκτάσεως τής ΰγράς ταύτης επιφάνειας από τής Άζοφικής μέχρι 
τοΰ Γιβραλτάρ έθεωρήθη εύλόγως ώς ’Ωκεανός. Επομένως αυτός ό σχη- 
ματισθείς ’Ωκεανός έγέννησε τάς τέσσαρας άδελφάς, δηλ. τάς ηπείρους Ευ
ρώπην, Θράκην, ’Ασίαν καί Λιβυαν.

ΚΕΦ. 4.—ΘΕΟΙ ΤΩΝ ΘΡΑΚΩΝ.

Ή  μυθολογία των Θρακών ως προς τήν γένεσιν τών διαφόρων θεοτή
των εινε σχεδόν ή ιδία μέ τήν υπό τών Ελλήνων διαμορφουθεΐσαν κατά 
τους μυθικούς χρόνους, κατά τούς οποίους πάντες οι λαοί τής Χερσονήσου 
έθεωροΰντο όμαίμονες καί ομόγλωσσοι.

'Ως κυριωτέρους θεούς οι Θράκες έλάτρευον τον ’Άρην θεόν τού πολέ
μου, τήν ’Άρτεμιν θεάν τού κυνηγίου, τον Διόνυσον ή Βάκχον θεόν τοΰ 
οίνου καί τών αμπέλων καί τον Έρμήν θεόν τοΰ εμπορίου, τής κλοπής καί 
τής εξουσίας (ή. Ούτος κατ’ εξοχήν έλατρεύετο υπό τών αρχόντων. Καί ή 
μέν λατρεία τοΰ ’Άρεως άποδεικνΰει δτι οί Θράκες ήσαν λαός πολεμοχαρής 
τά γένη τοΰ οποίου άλληλοεμάχοντο καί δέν ήδΰναντο νά ένωθώσι καί νά 
συμπράξωσιν, ώς αναφέρει ό Ηρόδοτος. Οί διάφοροι τοπικοί άρχοντες τών 
Θρακών ήσαν απόλυτοι κύριοι, τοΰ λαού των έκαστος καί δέν ενοοΰσε νά 
ύπακούση εις άλλον' διό καί άπέβαινον τύραννοι άλληλομαχόμενοι. Ή  δέ 
λατρεία τής Άρτέμιδος άποδεικνύει δτι οί Θράκες ήγάπων πολύ τό κυνή- 
γιον τών αγρίων ζώων, τών οποίων τάς δοράς μετεχειρίζοντο ώς εξεοτερικά 
ενδύματα, ώς καλύμματα τής κεφαλής καί προ πάντων δοράς άλωπέκεον, 
διά. τήν δριμύτητα τοΰ ψύχους κατά τον χειμώνα. Τούτο αναφέρει καί ό 
Ξενοφών, ό όποιος κατά τήν κατάβασιν μέ τούς Μυρίους έβοήθησε τον 
Σεΰθιν Β' έύ Θράκη, λέγιον δτι οί Μύριοι έδοκίμασαν τόσον δριμύ ψύχος

. |1)ΟΙ1;Η ' ,111 ΚιΧ ΙΙΙΤμ·, Ι'ΓΜΊΚ'. ΚίΟιχρίι i ' i ΟΓ/ΟχΠΐ

1, Εί,ς τήν Βόρ. Θράκην μετά τοΰ Διός έλατρεύετο καί ή 
«Ρησκινθίς».

“Ηρα καλούμενη
/» I Ί
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κατά τον χειμώνα εκείνον έν Θράκη, «ώστε πολλών αί, ρίνες καί τά ώτα 
άπεκάοντο», δη λ. πολλών Ελλήνων σκληραγωγη μενών στρατιωτών έκάη- 
σαν εκ τού ψύχους ή μύτη καί τά αυτιά των. Καί τότε, ώς λέγει, ένοή- 
σαμεν διατί οί Θράκες έφόρουν εις την κεφαλήν καί τό πρόσωπον ουράς 
άλωπέκων. Επίσης τά δέρματα μετεχειρίζοντο προς κατασκευήν υποδημά
των καί άλλων χρειωδών.

'Η  λατρεία τοϋ Διονύσου ώψείλετο εις την αγάπην, που είχαν οί 
Θράκες προς τον οίνον καί συνεπώς την καλλιέργειαν τής αμπέλου, κα-θότι 
παντού εις δ λα τά μέρη τής Θράκης ευδοκιμεί θαυμασίως ή άμπελος, μέσα 
δέ εις τά δάση της φύονται καί αυτομάτως κλήματα, τά όποια περιτυλίσ" 
σονται εις τά πέριξ δένδρα καί καρποφορούν επί πολλά έτη. Παρασκευάζε
ται δέ εις πολλά μέρη οίνος εξαίρετος. Οί αρχαίοι Θράκες, ώς άναφέρεται 
ήσαν φιλοπόται, καί μετεχειρίζοντο οίνον άκρατον, δστις εινε μεθυστικοί»" 
τερος τοϋ μεθ5 ϋδατος αναμιγνυόμενου, ώς συνέβαινεν εις τούς "Ελληνας. 
"Οσον διά τον Έρμήν έλατρεύετο κυρίως ούτος υπό τών ήγεμόνοιν τών 
Θρακών. Οί άρχοντες ώρκίζοντο εις τό ονομα τού Έρμου καί έθεοορουν 
εαυτούς δτι κατάγονται από τού θεού τούτου. Δι= αυτόν τον λόγον παρα 
τών υπηκόων των έδέχοντο μόνον δώρα καί ουδέποτε έδιδον τοιαϋτα. Δεν 
ήτο επιτετραμμένον εις κανένα νά παρουσιασθή προς τον βασιλέα χωρίς 
δώρα. Τούτο ενθυμίζει την πολιτείαν τοϋ Άλή πασά τών Τωαννίνων, ό 
όποιος, διά τής ιδίας μεθόδου είχε συγκεντρώσει άφθονον πλούτον.

ΚΕΦ. 5 — 0  ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΙΝΟΡΟΣ ΚΑΙ ΊΉ ΛΕΦΑ ΣΗ Σ ΕΝ 
ΣΧ ΕΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΙΝΕΑ.

Ό  Άγήνωρ ή δωρικώς Άγάνωρ. Λέξις σύνθετος' άγαν— άνήρ' δπερ 
σημαίνει ισχυρός, ανδρείος. Ή  άγαν όρώ =  πολύ βλέπω καί σημαίνει τον 
τά πάντα βλέποντα. Κατά πολλούς ούτος ό Άγήνωρ εινε προσωποποίησις 
τοϋ Ήλιου, την πορείαν τού οποίου ήκολούθησαν οί λαοί, οϊτινες εξ ανατο
λών προελθόντες, καί ωθηθέντες όλονέν πρύς δυσμάς, κατφκησαν τάς άλ- 
λας ηπείρους.

Τηλεφάσα ή σύζυγός του. Ά πό τό επίρρημα τή λ ε=  μακράν καί τού 
φάω =  φέγγω, εξ ού ή λέξις φάος =  φώς. Τηλεφάσα =  ή φωτίζουσα μα" 
κράν ή φαινομένη μακρόθεν. Προσωποποίησις τής Σελήνης.

Ό  Άγήνωρ ήτο υιός τού Ποσειδώνος θεού τής θαλάσσης καί τής Λι
βύης (Αφρικής). Ύπήρξεν ό αρχαιότατος βασιλεύς τής Φοινίκης. Άπέκτη- 
σεν έκ τής Τηλεφάσης τούς υιούς Κάδμον, Φοίνικα καί Κίλικα, καί θυγα
τέρα την Ευρώπην. Επειδή ή Ευρώπη ήρπάγη υπό τού Διός, ό Άγήνωρ 
έστειλε τούς τρεις υιούς του, άνά τον κόσμον, νά τήν ευρουν, μέ εντολήν 
νά μή επιστρέψουν άνευ αυτής. Επειδή δμως μετά πολυχρονίους άναζη- 

«Θρακικά» 2
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τήσεις και ερευνάς δεν ήμπόρεσαν ουδέ νά μάθωσι περί αυτής και. μή θέ- 
λοντες νά έπιστρέψωσι κατά τήν παραγγελίαν του πατρός των, έγκατεστά- 
θησαν, δ'που εΰρέθη έκαστος. Καί ό μεν Κάδμος έμεινεν εις τήν Βοιωτίαν, 
δπου έκτισε τήν Καδμείαν (άκρόπολιν των Θηβών), δ Κίλιξ εις τήν ΰπ’ αύ- 
τοΰ κληθεΐσαν Κιλικίαν, και δ Φοΐνιξ εις τήν ΰπ’ αύτοΰ κληθεΐσαν Φοινί- 
κην, γενόμενοι γενάρχαι των τριών εκείνων λαών, Καδμείων, Κιλίκων καί 
Φοινίκο)ν. Ό  δέ άδελερός του Άγήνορος Βήλος διά των δυο υιών του Αί
γυπτου καί Δαναού εγένετο γενάρχης τών Αιγυπτίων έν ’Αφρική καί τών 
Δαναών τής Ελλάδος. Ά λλ’ δ Άγήνωρ ερέρεται καί ώς πατήρ του Φινέως 
μάντεως καί βασιλέως τής Θρακικής πόλεοΰς Σαλμυδησσοΰ (Μήδειας) εις τά 
προς τον Εΰξεινον παράλια τής Θράκης, δπου καί ήλθον προς αυτόν εις 
σχέσεις οί Άργοναΰται.

ΚΕΦ. 6 — 0  ΜΥΘΟΣ Π Ε Ρ Ι ΒΟΡΕΟΥ.

Ό  Βορέας =  άνεμος βορράς. Οΰτος εΐχεν αδελφούς τον Νότον, τον 
Εύρον ή Άπηλιώτην (ανατολικόν) καί τον Ζέερυρον (δυτικόν). Καί οί τέσ- 
σάρες ήσαν υιοί τοΰ Άστραίου καί τής Ήοΰς* δηλαδή τοϋ ενάστρου ου
ρανοί καί τής Αυγής. "Ισχυρότερος πάντων ήτο δ Βορέας, καί κατοικεί εις 
ΐήν Θράκην καί έλέγετο ΘρήϊΗ =  Θράξ ή Θρηίκιος καί σήμερον υπό τών 
ναυτικών Θρακιάς. Διότι οί πρώτοι ναυτικοί "Ελληνες Αίγαιοπελαγΐται ει- 
χον άντιληφ'θή, δτι εκ Θράκης οΰτος εισορμά εις τό Αίγαϊον ΙΙέλαγος. Ώ- 
νόμαζον δέ αυτόν καί Στρυμόνιον’ διότι έεραντάζοντο δτι πολλάκις εΰρί- 
σκετο εις τον Στρυμόνα, απ’ δπου έξαπολΰετο κατά τοΰ Αιγαίου. Τά άν
τρα του δμως εΰρίσκοντο επί τοϋ Θρακικοΰ δ'ρους Αίμου. Έ κ  τοΰ Αίμου 
έπιπεσών κάποτε επί τής ’Αττικής, ήρπασε τήν Ώρείΰυιαν, θυγατέρα τοΰ 
Έρεχΰέως, βασιλέως τών ’Αθηνών, ένφ διέτριβεν αυτή παρά τε).ς όχθας 
τοΰ Ίλισσοΰ ποταμοΰ καί τήν έφερεν εις τά άντρα τοΰ Αίμου, δπου κατοι
κεί οΰτος. Έγέννησε δέ άπο αυτήν τους υίοΰς Ζήτην καί Κάλαϊν, πτερο.)- 
τοΰς, καί θυγατέρας τήν Κλεοπάτραν καί τήν Χιόνην. Ή  Χιόνη έγινε μή- 
τηρ τοΰ Εΰμόλπου, τον οποίον εγέννησεν έκ τοΰ Ποσειδώνος. Ή  Χιόνη 
έγέννησεν επίσης τον Αίμον, τον Βοΰτον καί Λυκούργον.

"Ολοι οί αρχαίοι μύθοι θεωροΰν τον Βορέαν άναπόσπαστον από τήν 
Θράκην. Οί ποιηταί έφαντάσθησαν δτι συνεμιγνΰετο καί μέ φορβάδας, από 
τάς δποίας έγεννώντο ίπποι πυρίπνοοι, δπως ήσαν οί ίπποι τοΰ Διομήδους 
βασιλέως τής Θράκης, οί άρπαγέντες υπό τοΰ Ήρακλέους. Παριστάνετο μέ 
πτερά καί κόμην άνορθωμένην. Έλατρεΰετο υπό τών Γεωργών, ως εΰεγερ- 
τικός τών γεννημάτων καί γονιμοποιός τών καρπών. Έλατρεΰετο υπό τών 
ναυτιλομένων ώς καλός καί ευεργετικός διά τήν κίνησιν τών ιστιοφόρων 
πλοίων. ’Αλλά καί ώς φοβερός καί τρομερός, ώς έγείρων τάς θύελλας καί
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τάς τρικυμίας. Εις τήν Ελλάδα ή λατρεία του ειχεν εΐσαχθή από τούς 
"Ελληνας τούς άποικίσαντας είς τά παραβοσπόρεια μέρη, ΰπου κατ’ εξοχήν 
έλατρεύετο υπό των Θρακών. Οΐ ’Αθηναίοι τον έτίμιουν και τον έσέβοντο 
καί προ πάντων μετά τήν καταστροφήν του στόλου τού Ξέρξου είς τό Άρ- 
τεμίσιον καί Σηπιάδα ά'κραν τής Θεσσαλίας (Τρίκερι). Διότι άπέδωκαν τήν 
καταστροφήν εις τήν εύνοιαν τού Βορέου προς τούς "Ελληνας. Είς τήν Με- 
γαλόπολιν τής ’Αρκαδίας έλατρεύετο, διότι διά τής σφοδράς πνοής του άνέ- 
τρεψε τά ξύλινα μηχανήματα τού βασιλέως τής Σπάρτης ’Άγιδος, μέ τά 
οποία θά έκυρίευε τήν πόλιν των. ’Επίσης οι κάτοικοι τά>ν Θούριων έν 
’Ιταλία, αποικίας των ’Αθηναίων, εθυσίαζον είς τον Βορέα, διότι κατέ- 
στρεψε τον στόλον τού τυράννου των Συρακουσών Διονυσίου, ό όποιος ήρ- 
χετο εναντίον τής πόλεώς των.

Είς πολλά αγγεία παριστάνεται μέ πτερά καί πτερύγια είς τούς πόδας 
καί μέ κεφαλήν έστεφανωμένην μέ ακτίνας φωτός καί έλέγετο Αίθρηγενής, 
ώς φέρων τήν αιθρίαν, αφού σκορπίση καί σαροόση τά νέφη διά τής πνοής 
του. Ενίοτε παριστάνεται μέ δύο πρόσωπα' καί τό μιέν έν είνε γλυκύ, ήρε- 
μον καί χαρωπόν (ευμενής), το δέ άλλο όργίλον καί άγριον μέ τρίχας άνωρ- 
θωμένας (δυσμενής). Είς τό ώρολόγιον τού Κηρύστου (Άέρηδες) παρίστα- 
ται ώς γενειαφόρος, φέρων χλαίνην κυματίζουσαν καί φυσών είς κόγχην.

ΚΕΦ. 7 —Ο ΜΥΘΟΣ Π Ε ΡΙ ΚΡΑΝΑΟΥ, ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΚΑΙ ΚΕΛΕΟΥ.
HI πόλις Έλευσίς, ή τόσον φημισμένη κατά τήν αρχαιότητα διά τον 

ναόν καί τήν λατρείαν τής θεάς Δήμητρος, καί τάς τελετάς τών Έλευσι- 
νίων μυστηρίων είχε λάβει το ό'νομα εκ τού Έλευσίνου, υιού τού Κραναού. 
Ό  Κραναός, κατά τήν μυθολογίαν, ύπήρξεν ό πρώτος βασιλεύς αυτής. 
Τον διεδέχθη ό Έλευσΐνος, δστις έ'δωκε τό όνομά του είς τήν πόλιν. Ό  
Έλευσΐνος ήτο ό πατήρ τού διαδόχου του Κελεοΰ. Είς τον φιλόξενον οί
κον τού Κελεοΰ εύρεν άσυλον καί φιλοξενίαν ή θεά Δημήτηρ ή Δήμη
τρα, δτε περιεπλανάτο, διά νά εύρη τήν κόρην της Περσεφόνην, δτε ήρ- 
πάγη αΰτη υπό τού Πλούτιυνος, θεού τού "Αδου, καί έκρατήθη είς τά 
καταχθόνια άντρα του. Ό  Κελεός εκ τών πράξεων τής Δήμητρας άνεγνώρι- 
σεν δτι ή φιλοξενουμένη του ήτο θεά, καί ήγειρε προς τιμήν αυτής ναόν, 
είς τον όποιον ύπήρξεν πρώτος αυτός ίερεύς. Είς τό ιερατικόν αξίωμα διε- 
δέχθησαν αυτόν αί τρεις αυτού θυγατέρες. Τό ιερόν τούτο ύπήρξεν ή απαρ
χή τού μετά ταύτα ίδρυθέντος μεγάλου ναού τής Δήμητρος, δπου καί ετε- 
λούντο τά Έλευσίνια μυστήρια. ‘Ως έκ τούτου είς τό πολυπληθές ίερα- 
τεΐον τού ναού μετεΐχον πάντοτε καί απόγονοι τού Κελεοΰ, δστις έθεω- 
ρεΐτο ώς ό πρώτος θεμελιωτής του. Ά λλ5 ή καθιέρωσις ύμνων, ασμάτων 
καί τελετών εγένετο ύπό τών τότε Θρακών ποιητών καί μουσικών, Εύμόλ- 
που, Όρφέως, Μουσαίου κ.λ.π.
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ΚΕΦ. 8 —0  ΜΥΘΟΣ Π Ε Ρ Ι ΕΥΜΟΛΠΟΥ ΚΑΙ ΕΥΜΟΛΙΙΙΔΩΝ (').

Ό  Ευμολπος ήτο υιός τοϋ Ποοειδώνος καί της Χιόνης, κόρης τού Βο- 
ρέως και. τής Ώρειθυίας. Ό  Ευμολπος άπέκτησεν υιόν τον ’Ίσμαρον. Έβα- 
σίλευσεν εις την Θράκην, διαδεχθείς τον πενθερόν του Τεγυρήϊον. Κατήλθεν 
εις τήν Αττικήν μέ τάς ’Αμαζόνας (1 2 3) επί Θησέως. ΈβοήΘησε τούς Έλευ- 
σινίους κατά των ’Αθηναίων. Μετά τήν καταστροιρήν των ’Αμαζόνων έξω
θεν των ’Αθηνών υπό τού Θησέως, ο Ευμολπος άπεσύρθη εις τήν ’Ελευ
σίνα καί έλαβεν ως προνόμιον τήν ίερωσΰνην εν τώ Ναώ τής Δήμητρος, 
θεάς τής Γεωργίας, ως καί τήν τέλεσιν των Έλευσινίων μυστηρίων. Οί δέ 
απόγονοι τού Εύμόλπου, οί λεγόμενοι Εύμολπίδαι ετήρησαν τά προνόμια 
τής ίερωσύνης καί εις τούς μετά ταύτα αιώνας. Έ κ τής γενεάς τών Εύμολ- 
πιδών εξελέγοντο πάντοτε οί δύο κυριάιτεροι ιερείς τών μυστηρίων, ό 'Ιε 
ροφάντης καί ό Δαδούχος. Τό δικαίωμα τούτο τό έπεκύρωσεν έπειτα καί ό 
βασιλεύς τών ’Αθηναίων Θησεύς μετά τήν ένωσιν τής Έλευσϊνος μέ τό 
κράτος αυτού επί βασιλέως τής Έλευσϊνος Διοκλέους.

ΚΕΦ. 9.—ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ.

Ό  σκοπός τής ίδρύσεως τών μυστηρίων τούτων υπό τού Εύμόλπου 
ήτο ή έξασφάλισις τής ευδαιμονίας μετά θάνατον διά τούς μεμυημένους· 
Μεμυημένοι ελέγοντο εκείνοι, οί όποιοι κατόπιν πολλών δοκιμασιών καί 
ασκήσεων εδιδάσκοντο δλα τά μυστικά καί έθεωροϋντο άξιοι νά παρευρί- 
σκωνται εις τάς ύψηλάς καί πλήρεις μυστικισμού τελετάς, κατά τάς οποίας 
άπηγορεύετο ή παρουσία τών αμύητων. 'Θ θάνατος έθεωρεΐτο ώς επιστρο
φή εις τήν μητέρα γήν. (Γή — μήτηρ =  Δημήτηρ ή Δήμητρα). Κατά τάς 
πρώτας ημέρας αί τελεταί ήσαν άγροτικαί προς τιμήν τής θεάς Δήμητρος, 
εις τάς οποίας έλάμβανε μέρος καί ό αμύητος λαός, έγίνετο δέ προ τής σπο
ράς. Αί λοιπαί ήμέραι άπέβλεπον εις τήν κάθαρσιν τής ψυχής τών συμμε- 
τεχόντων εις τάς τελετάς καί εΐς τήν εξασφάλισιν τής ευδαιμονίας τών ψυ
χών αυτών μετά θάνατον.

Κατά τά πρώτα έτη τής ίδρύσεως προεξήρχον ό Τριπτοπόλεμος, ό 
Διοκλής, ό Ευμολπος, ό Κελεός καί ύστερον οί απόγονοι τούτων. 'Ο θά
νατος εΐς τούς μεμυημένους ένεφανίζετο όχι ά)ς καταστροφή καί παύσις 
τής ζωής, αλλά ώς αρχή άλλης τελειοτέρας ζωής καί καλλιτέρας από τήν εν 
τφ κόσμφ. Έγίνετο δέ καί μετάληψις δΓ άρτου. Θί αρχαίοι σοφοί περί

1. Ευμολπος έκ τοϋ εύ — μέλπω* σημαίνει καλλίφωνος άοιδός, καλλίφωνος 
ψάλτης.

2. Κατά τον Πάρια Μάρμαρα ή εκστρατεία τών ’Αμαζόνων τοποθετείται εις
τό 1286—55 π.Χ.
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μυστηρίων έλεγον: «Τά μυστήρια καθιστώσι δικαιότερους καί ευσεβέστε
ρους τούς ανθρώπους».

ΚΕΦ. 1 0 —Μ ΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΒΕΙΡΩΝ.
ΚΑΒΕΙΡΟΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ =  ΜΕΓΑΛΟΙ ΘΕΟΙ (J).

Μήτηρ των Κάβειρων θεών Άλκύωνος και Ε ύ ρ υ μ έ δ ο ν τ ο ς  ήτο 
Θρ α σ σ α .  Οί Κάβειροι ίδρυσαν τά έν Σαμοθράκη τελούμενα μυστήρια. 
Ανάλογα τοιαΰτα έτελοϋντο εΐ,ς την Λήμνον και ’Ίμβρον, άλλα τά σπου
δαιότερα ήσαν της Σαμοθράκης, τά όποια και ήσαν τά μάλλον φημισμένα. 
Ώμοίαζον προς τά Έλευσίνια. Το ιερόν τα)ν έθεωρεΐτο άδυτον και μό
νον οι ιερείς των ειχον τό δικαίωμα νά παρευρίσκωνται έν αυτή), εις πάντας 
δέ τούς άλλους ήτο αύστηρώς άπηγορευμένον. Διηγούνται δτι κατά την εκ
στρατείαν τού Ξέρξου κατά τής Ελλάδος 480 π.Χ. Πέρσαι, τολμήσαντες νά 
εισέλθωσιν, κατελήφθησαν αμέσως υπό μανίας. ’Επίσης επί Φιλίππου, Μα- 
κεδόνες αξιωματικοί, θελήσαντες νά εισέλθωσιν εις τό ιερόν, κατεκεραυνώ- 
θησαν. Κατά τούς γλωσσολόγους ή λέξις Κ α β ε ί ρ είναι Φοινικική καί 
σημαίνει μ έ γ α ς. Δαίμονας δέ έκάλουν οί αρχαίοι τούς θεούς. «Τ ά Δ α ι 
μό ν ι α »  ό Πλάτων λέγει τούς θεούς, έξ ού τά επίθετα ευδαίμων, κακο
δαίμων, δεισιδαίμων κ.λ.π. Φαίνεται δέ δτι την λατρείαν ταύτην ειχον ει
σαγάγει οί Φοίνικες εις τάς Θρακικάς νήσους. 'Ο 'Ηρόδοτος άναφέρει οτι 
οί Κάβειροι έλατρεύοντο καί εις την Μέμφιδα τής Αίγυπτου, παρά τό ση
μερινόν Κάϊρον.

Οί μυούμενοι εις τά Έλευσίνια ως καί εις τά Σαμοθράκια των Κάβει
ρων έδεσμεύοντο υπό φοβερών όρκων, δτι θά διαφυλάξωσι μέχρι θανάτου 
των τά μιυστικά, τά οποία έμάνθανον, χωρίς νά έ'χωσι τό δικαίωμα νά άνα- 
φέρωσι σχετικόν τι ούτε καν εις τά προσηπλέστερα πρόσωπά των, ώς συζύ
γους, τέκνα κ.λ.π. Εις δέ τήν μύησιν έγένοντο δεκτοί μόνον διακεκριμένοι 
άνδρες καί όχι οί τυχόντες. "Εκαστος Έλλην έθεώρει άπαράβατον καθήκον 
εις τήν ζωήν του νά παρευρεθή τουλάχιστον μίαν ιροράν εις τήν θρησκευ
τικήν πανήγυριν τής Έλευσΐνος ή Σαμοθράκης. Τά όποια έσυχνάζοντο τό 
πλεΐστον από τούς πληθυσμούς τής Θράκης.

Τίνες έγίνοντο δεκτοί εις τήν μύησιν.

Είς τάς τελετάς περί γεωργίας καί καθάρσεως των ψυχών έλάμβανον 
μέρος πάντες οί παρευρισκόμενοι, οί οποίοι καί ήρχοντο επί τούτφ. Τοιού- 
τόν τι συνέβαινεν καί είς τούς μεταγενεστέρους χρόνους έν τή Δυτική 
Εκκλησία κατά τά λεγάμενα έτη τής Ά φ  έ σ ε οο ς, τά οποία έθέσπισαν οί 1

1. Βλ. 23ος Τόμος Θρακικών, σελ. 191—198.
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κατά καιρούς Πάπαι έν Ρώμη (V άργυρο λόγιαν κατ’ αραιά διαστήματα.
’Αλλά διά νά γίνη τις δεκτός εις την μΰησιν των Έλευσινίων μυστη

ρίων και των Κάβειρων και νά λάβη γνώσιν των μυστηριωδών τελετών και 
τής σημασίας αυτών, έπρεπε νά έχη πολλά προσόντα, σωματικά, ψυχικά, 
ηθικά, διανοητικά κ.λ.π. ΙΙόσον δέ αύστηρώς ετηρούντο οι τύποι αυτοί, 
κατατραίνεται εκ τού έξης γεγονότος, τό όποιον αναφέρει ό Πλούταρχος εις 
τον βίον Δημητρίου τοΰ Πολιορκητού, διά τον όποιον αναφέρει τά εξής :

Ό  Δημήτριος, ό επικαλούμενος Πολιορκητής, ήτο υιός τού ’Αντιγόνου 
γενναιοτάτου και δράστηριωτάτου Μακεδόνος στρατηγού τού Μεγάλου ’Α
λεξάνδρου. Μετά τον 'θάνατον τού ’Αλεξάνδρου κατά τάς φοβέρας έκείνας 
συρράξεις μεταξύ τών διαφόρων στρατηγών του κα'ι ιδίτος μετά τον -θάνα
τον τού Έπίμελητού τού θρόνου ΙΙερδίκκα, ό ’Αντίγονος μέ τον ίκανότα- 
τον και έπινοητικώτατον υιόν του Δημήτριον, προσεπάθησαν νά επιβληθώ- 
σιν επί όλων τών ά'λλων, και νά διευθύνουν αυτοί, πατήρ και υιός ολόκλη
ρον τύ απέραντου εκείνο κράτος. Ό  Δημήτριος ελθών εξ ’Ασίας εις την 
Ελλάδα, εύηργέτησε πολλαχώς καί ποικιλοτρόπως τούς ’Αθηναίους διά 
μεγάλων δωρεών προς τον Δήμον των καί πολλά άτομα. Οι δέ ’Αθη
ναίοι τής εποχής εκείνης δεν ήσαν όμοιοι μέ τούς μεγάλους καί υπερήφα
νους προγόνους των, άλλ’ ήσαν εκπεσμένοι ηθικώς, ύλικώς καί πνευματι- 
κώς1 ειχον άποβή νωθροί καί εξηχρειωμένοι καί δουλοπρεπεϊς καί εντελώς 
απόλεμοι.

Οί πολεμιικοί θρίαμβοι τού Δημητρίου, πού επολέμει εν Έλλάδι τά 
στρατεύματα τού Κασσάνδρου κυβερνήτου τής Μακεδονίας καί τού Πτολε
μαίου τής Αίγύπτου, κατέχοντες την Πελοπόννησον, έθάμβωσαν τόσον τούς 
’Αθηναίους, ώστε άνεκήρυξαν αυτόν Ί  σ ό θ ε ο ν. Ψήφισμα δέ τού ’Αθη
ναϊκού Δήμου έλεγεν: «Κάθε τί, πού διατάσσει ό Δημήτριος, τούτο καί 
προς θεούς εΐνε όσιον καί προς ανθρώπους εινε ιερόν». Ή  δουλοφροσύνη 
τα>ν τότε 'Αθηναίων εφθασεν εις τοιούτον σημεΐον, ώστε κατά την επι
στροφήν έκ τίνος εκστρατείας έκ τής Πελοπονήσου, όπόθεν έξεδίωξε ό Δη- 
μήτριος τάς φρουράς τού Πτολεμαίου, άνεκήρυξαν αυτόν «Μ έ γ ι. σ τ ο ν 
τ ώ ν  θ ε ώ ν». Ό  Δημήτριος οΰτος καί προηγουμένως ειχεν ύποβάλη 
αϊτησιν, διά νά γίνη δεκτός εις τήν μύησιν τών Έλευσινίων Μυστηρίων, 
άλλ’ ή αΐτησίς του άπερρίφθη υπό τού ’Ιερατείου τής θεάς Δήμητρος. 
Διότι, ως ίσχυρίζοντο οΐ ιερείς, ή μέν στρατηγική ικανότης του ήτο με
γάλη καί αναμφισβήτητος, ηθικώς όμως δεν ήτο έν τάξει μέ τούς Νόμους 
ώς άπήτουν διά τούς προσερχομένους εις τήν μύησιν. έχαρακτηρίζετο ώς 
ακόλαστος καί φιλήδονος’ καί διότι διά τών μεγαλοφυών επινοήσεων αυ
τού, ώς αί πολιορκηταί μηχαναί, δι’ ών κατεκρήμνιζε τά τείχη τών πολιορ- 
κουμένων πόλεων, παρεβίαζε συνεχώς τό δόγμα τών Ελλήνων, ώς πόλε-
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μών μέ "Ελληνας εναντίον άλλων Ελλήνων. Μετά την τελευταίαν δμως 
άποθέωσίν του, καθ’ ήν έκηρύχθη ανώτερος καί του Διός καί τοΰ Δωδε
καθέου, απήτησε προ παντός άλλου την άμεσον μΰησίν του εις τά Έλευσί- 
νια Μυστήρια, μέ την απαραίτητον προϋπόθεσιν να παραιτηθή υλών των 
υπερφυσικών του τίτλων. Άλλα καί πάλιν το 'Ιερατείου τής Έλευσΐνος 
άπέρριήιε πεισμόνως καί μετά περιφρονήσεως την άπαίτησίν του ταΰτην, 
μέ την πρόφασιν οτι, ως βέβηλος, έπρεπε πρώτον νά μυηθή εις τά Μικρά 
Μυστήρια κατά μήνα Άνθεστηριώνα (20 Φεβρουάριου — 20 Μαρτίου), 
καί δη  μετά παρέλευσιν ενός έτους έπρεπε νά είσαχθή ε!ς τά Μεγάλα Μυ
στήρια, κατά μήνα Βοηδρομιώνα (15 Σεπτεμβρίου — 13 Όκτωβρίου), 
άρα μετά 18 περίπου μήνας. Τόση δέ υπήρξεν ή υπομονή καί άνεκτικότης 
τοΰ Δημητρίου διά την άπόκτησιν τοΰ το ιοί) του δικαιώματος, ώστε ο Δα
δούχος ίερεύς Εΰμολπίδης Πυθόδωρος έτόλμησε νά άντιταχθή αναφανδόν 
κατά τοΰ Δημητρίου, τοΰ φοβερού τοΰτου Μακεδόνος.

Ιϊαρατήρηαις.—·Οΐ μεμυημένοι εις τάς μυστικός τελετάς των μυστη
ρίων τούτων μέ τον άκρου μιυστυκισμόν καί μέ άπαραβάτους ό'ρους περί 
διαφυλάξεως των μιυστικών αληθειών, τάς οποίας έδιδάσκοντο, δέν όμοιά- 
ζουσιν άρά γε προς τούς σημερινούς Ελευθέρους Τέκτονας (Μασσόνους) ; 
Διότι καί αί Στοαί τοΰ Μασσονισμοΰ, ως φαίνεται, κατά πολύ προσομοιά- 
ζουσι προς τά Έλευσίνια Μυστήρια τ(ών αρχαίων προγόνων μιας. Πολλαί 
δέ ηθικά! διδασκαλίαι καί τελετουργικοί τύποι τοΰ Χριστιανισμού ολίγον 
διαφέρουν από τούς των Έλευσινίων, ώς παρακατιόντες θά ίδωμεν.

ΚΕΦ. 11.— ΤΑ Π Ε ΡΙ ΟΡΦΕΩΣ ΘΡΥΛΟΥΜΕΝΑ.

Ό  Όρφεύς ήτο υιός τοΰ Οίάγρου τοΰ Θρακών βασιλέως καί τής μού- 
σης Καλλιόπης ('). Άναφέρεται ώς ιδρυτής τών μυστικών τελετών, τών 
σχετιζομένων προς την λατρείαν Διονύσου (Βάκχου).

Ό  Απολλόδωρος λέγει περί τοΰ Όρφέως : «Εύρεν ό Όρφεύς τά Διο
νύσου μυστήρια' δά δ καί τάς τελετάς, τάς γιγνομένας διά τον Διόνυσον, 
καλοΰμεν Ό ρ φ ι κ ά ς » .  Θεωρείται δέ καί ένας από τούς ίδρυτάς τών Έ 
λευσινίων μυστηρίων. Ό  Όρφεύς πιστεύεται δτι εινε ό εισηγητής τής δι
δασκαλίας περί αγνότητας τοΰ βίου προς αποφυγήν τής μετά θάνατον τιμω
ρίας. Τά δέ διάφορα είδη τής τιμωρίας περιγράφονται υπό τών Όρφικών 
καί είνε ανάλογα προς τά είδη τών αμαρτημάτων. Οι Θράκες ελάτρευον 
τον Όρφέα ώς ήρωα ώς καί πολλοί άλλοι "Ελληνες. Τό σπουδαιότερου 1

1. Τδρυιής τών Μυστηρίων τυΰ Βάκχου (Ηρόδοτος II, 81). (Διόδωρος II, 64). 
Σύγχρονος Αργοναυτών (Στράβων V1II coO καί Χ47). ΚαΡ Ευσέβιον 85 έιη προ 
τής ά?ι.ώσεως τής Τροίας.
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έπεισόδιον του βίου του θεωρείται ή κάθοδός του εις τον "Αδην, χάριν 
τής συζΰγου του Ευρυδίκης. Επειδή δέ «πέτυχε να άνασύρη αυτήν &ίς 
τήν ζωήν, κατέστη περίλυπος. ΙΙεριεπλανάτο βαρύθυμος και συντετριμμέ
νος επί τής γής, καί άπέφευγε πλέον πάσαν σχέσιν προς τάς γυναίκας. Ή  
τοιαΰτη όμως συμπεριφορά του καί ή αδιαφορία του έξηγρίωσε τάς Θράσ- 
σας, αί όποΐαι επέπεσον εναντίον του κατά τινα οργιαστικήν εορτήν του 
Διονύσου καί τον κατεζέσχισαν. (ΑΙ όργιάζουσαι κατά τήν εορτήν του Διο
νύσου γυναίκες, έλέγοντο Μαινάδες, δηλ. μανιακαί ί1).

’Άλλη παράδοσις περί Όρφέως.

Κατά τό ποίημα υπό τον τίτλον «Όρφέως εις "Αδου κατάβασις» δ 
Όρφευς καταβαίνει εις τον "Αδην, όχι διά νά έπαναφέρη τήν Ευρυδίκην 
εις τό φως του ήλιου, δηλ. εις τήν ζωήν' άλλα διά νά ΐδη τι γίνεται εκεί 
καί νά άναγγείλη εις τον κόσμον περί των συμβαινόντων έν τώ "Αδη, νά 
προσέλκυση διά του τρόπου αυτού τους ανθρώπους εις τήν διδασκαλίαν 
του καί νά τους όδηγήση νά διαβιώσιν δσίως καί έναρέτως.

Ό  Όρφευς διδάσκει ότι δ άνθρωπος, που ζή έναρέτως καί μέ εγκρά
τειαν, απολαμβάνει τήν αιώνιον μακαριότητα καί ευτυχίαν, άμα ως απαλ
λαγή ή ψυχή από τό σώμα, τό όποιον τήν δεσμεύει.

Έ π ί τή βάσει αυτής τής διδασκαλίας είχε διαμορφωθή σύστημα φι
λοσόφων, των λεγομένων Ό  ρ φ ι κ ώ ν. Παραστάσεις καί σκηναί περί 
τής μουσικής δυνάμεως τοϋ Όρφέως σώζονται πολλαί εις τά διάφορα μου
σεία, όπου έπί αγγείων εΐκονίζεται δ Όρφευς μέ τήν λύραν του έξημερώ- 
ρώνων τά πάντα, ανθρώπους, ζώα, πτηνά καί θαλάσσια όντα(* 2).

Σ υμπεράσματα .— α )  Εις τους ανωτέρω μύθους περί Εύμόλπου καί 
Όρφέως βλέπομεν ότι κατά τούς μυθικούς καί ηρωικούς χρόνους ή επαφή 
:ών Θρακών μέ τούς κατοίκους τών νοτιωτέρων χωρών ήτο συχνή, ώς 
τούτο διαφαίνεται καί εκ τών μύθων Ήρακλέους καί Λιομήδους, ’Αργο

ί. Αί θήλεαι αύταί απόγονοι τοΰ θ·εού Διονύσου ήσαν καλλίκομοι Νύμη αι πε. 
ριποιούμεναι αυτόν και συνοργιάζουσαι μετ’ αύτοϋ ("Ομηρ0? Ζ. 132). "Ανάλογους 
νών προσφερομένων υπηρεσιών έφερον έκαστη τό χαρακτηριστικόν όνομα : Εύδαι 
μονία, Εύδία, Ευθυμία, Μακαρία κλπ. Έ ν Θράκη αί ίερατικαί Μαιιάδες έξετέλουν 
τά ιερατικά καΌ'ήκοντα φέρουσαι στεφάνους από κισσόν, ενδύματα από δέρματα 
θηρίων καί κρατοϋσαι άνά χεϊρας θύρσον καί δφεις. Καιεχόμεναι άπό οίστρον, δη
λαδή μανίαν έκστάσεως, εχόρευον δαιμονιωδώς, ύμνολογοϋσαι τον Διόνυσον, τον 
■θεόν τής γονιμότητος, ούτω δέ έτέλουν τό λεγόμενον δργιον.

2. Τόσον κατά τήν αρχαιότητα οσον καί κατά τούς νεωτέρους χρόνους πολλοί 
ήσαν οί καλλιτέχναι (γλύπται, ζωγράφοι, συνθέται), οΐτινες ένεπνεύσθησαν άπό 
τούς γρύλους περί Όρφέως. Βλ. καί μελόδραμα Γκλούκ «Όρφεύς καί Ευρυδίκη».
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ναυτών και Φινέως μάντεως. "Ολα αυτά τά φημολογοΰμενα δεικνύουν 
δτι οι κατοικούντες τάς προς νότον του Όλυμπου χώρας, δεν έθεώρουν τον 
εαυτόν τουν ξένους και αλλοφύλους από τούς βορειότερου κατοικούντας και 
λεγομένους Θράκας, ούτε οι Θράκες έθεώρουν ως αλλογενείς και αλλόγλωσ
σους τούς νοτιωτερους, τούς κληθέντας έπειτα "Ελληνας.

β') 'Η  άλληλοεπίδρασις αύτη ύπήρξεν ευεργετική διά τούς κατοίκους 
των νοτίων χωρών' διότι έδιδάχθησαν παρά τών Θρακών την καλλιέργειαν 
τών σιτηρών (Δημητριακών καρπών εκ τού ονόματος τής Δήμητρος), ώς καί 
τήν λατρείαν τής Δήμητρος, την τέλεσιν τών μυστηρίων, διά τών οποίων 
οί άνθρωποι γίνονται ενάρετοι, εγκρατείς καί δίκαιοι, ώς καί τήν καλλιέρ
γειαν τής αμπέλου καί οίνοποίησιν τών σταφυλών.

Κατά τήν τέλεσιν τών μυστηρίων εγίνετο ή διδασκαλία μόνον εις 
τούς μεμυημένους. Κατά δέ τήν διεξαγωγήν τής διδασκαλίας εις τά υπό
γεια τού Ναού έλάμβανον χώραν διάφοροι μυστικαί τελεταί, εις τάς 
οποίας δεν έπετρέπετο νά παρευρίσκωνται άλλοι πλήν τών μεμυημένουν. Καί 
αυτοί δέ ακόμη, τών οποίων ή μύησις δεν είχε τελειώση (οπούς οί κατη
χούμενοι τού Χριστιανισμού), οχπεμακρύνοντο αμέσως από τον ιερόν χώρον, 
άμα ώς ό Εύμολπίδης ίερεύς έφώνει τό : «Έ  κ ά ς, έ κ ά ς ο ί β έ β η 
λο ι » .  Δηλαδή, μακράν μακράν οί βέβηλοι. Διότι εκείνοι μεν διά τούς 
οποίους είχε τελειώση ή διδασκαλία, καί συνεμορφούντο προς τά διδάγμα
τα, κατόπιν πολλών διατυπώσεων καί παρατηρήσεων επί τής ζωής των, 
έθεωρούντο τελείως μεμυημένοι, δηλ. άξιοι νά παρίστανται εις τάς μυστι- 
κάς τελετάς, διά νά άξιωθή δέ τις τής τοιαύτης τιμής, έδοκιμάζετο επί έτη 
ολόκληρα. ’Εκείνοι δέ διά τούς οποίους δεν ειχον τελειώσει δλαι αί διατυ
πώσεις τών δοκιμών καί τής διδασκαλίας, έθεωρούντο β έ β η λ ο ι ,  δηλ. ακά
θαρτοι καί επομένως ούχί άξιοι νά παρευρίσκωνται εις τάς μυστικός τελε
τάς (δπως ήσαν παρά τφ Χριστιανισμώ οί κατηχούμενοι, οί μή βαπτισθέν- 
τες ακόμη). Έ φ ’ ω καί ό Διάκονος πριν εί άρχίση ή ιερά λειτουργία φω· 
νεΐ «δ σ ο ι κ α τ η χ ο ύ μ ε ν ο ι  π ρ ο έ λ θ ε τ ε, μ η δ ε ί ς τ ώ ν  κ α τ η 
χ ο υ μ έ ν ω ν . . . » ,  δηλ, άς μή μείνη εντός τού κυρίως Ναού, αλλά εις τον 
νάρθηκα. ’Έπειτα αφού έξέλθουν οί κατηχούμενοι πάλιν φωνάζει « Ό  σ ο ι 
π ι σ τ ο ί » ,  δηλ. νά μείνουν δσοι, είναι βαπτισμένοι, ήτοι τελείους πιστοί). 
Εις τάς μυστικός έκείνας τελετάς οί μεμυημένοι, δηλ. οί διδαχθέντες 
τά απόρρητα καί μυστικά, έγνώριζον περί ΰπάρξεως ενός μόνον θεού, τού 
Δομιουργού τού Σύμπαντος, περί αθανασίας ψυχής, περί μελλούσης ζωής 
καί κολάσεως τών αμαρτωλών. Πολλοί ισχυρίζονται δτι εγίνετο έξομολύ- 
γησις τών αμαρτιών, άφεσις αυτών, είδος καθαρμού, μετάληψις άρτου καί 
άλλοι τύποι. Ταύτα πάντα μάς δίδουν τό συμπέρασμα δτι ή ιδέα ΰπάρξεως 
ενός μόνον Θεού, δημιουργού τού ΙΙαντός καί τιμωρού τών κακών ανθρώ
πων υπήρχε καί εις τούς παναρχαίους εκείνους χρόνους.
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γ') Ό  δέ μύθος περί Δήμητρας καί διδασκαλίας από του υΐοΰ αυτής 
Τριπτολέμου δια τον τρόπον τής σποράς του σίτου και τής συγκομιδής, μας 
δεικνύει, ότι οι Θράκες τής εποχής εκείνης ειχον προηγηθή των νοτιωτέ- 
ρων κατοίκων εις την καλλιέργειαν τής γης καί την σποράν των γεννημά
των, και ΰτι αυτοί είσήγαγον τάς γνώσεις ταύτας εις τάς πρύς νότον του 
Όλυμπου χιορας. Καί τούτο ήτο επόμενον1 διότι αί Θρακικαί χώραι τής 
ηρωικής περιοχής περιελάμβανον πεδιάδας υπό πολλών ποταμών άρδευομέ- 
νας, ως ό Άλιάκμων, ό Λουδίας, ό Άξιός, ό Στρυμών, ό Νέστος, ό "Ε
βρος, 6 Άρδας, ό Τούντζας, ό Έργίνης, ό Μέλας καί άλλοι πολλοί μικρό
τεροι καί παραπόταμοι αυτών. Ούτοι κατά την διαδρομήν των εντός τών 
πεδιάδων χάνουσι βαθμιαίος την όρμητικότητά των, καί δι τποτίζοντες ταύ- 
τας, καθιστώσι τά χιόματα κατάλληλα προς καλλιέργειαν δημητριακών, 
οσπρίων, λαχανικών χορτονομής κ.λ.π.

δ') "Αλλη έπίδρασις τών Θρακών ήτο ή έπίδρασις τών άοιδών καί 
ποιητών Θρακών. Ό  Όρφεΰς, ό λαβών μέρος εις την Άργοναυτικήν εκ
στρατείαν του Ίάσωνος καί τών λοιπών ηρώων ήτο Πιέριος Θράξ. Ουτος 
άναφέρεται ότι ήτο ό εφευρέτης τής λύρας καί έξοχος άοιδός, δστις διά τής 
μουσικής του δεινότητος εξημέρωνε καί τά θηρία καί έπεσκίασε μέ τό μέ
λος του τάς Σειρήνας, αί όποίαι, νικηθεισαι, έπεσαν έκ τών βράχων καί 
επνίγησαν εις τήν θάλασσαν τής Σικελίας. Ουτος μέ την λύραν του καί την 
γλυκεΤαν φωνήν του διεσκέδαζε τους Αργοναύτας καί καθιστούσε τήν ζωήν 
αυτών τοιαΰτην, ώστε έλησμόνουν τά βάσανα, που υπέφερον εις τό περιπε- 
τειωδέστατον καί πολυχρόνιον ταξείδιόν των. Επίσης οί άοιδοί Λίνος, 
Μουσαίος, Θάμυρις άναφέρονται ά>ς ΓΙιέριοι Θράκες. Ούτοι κατήγοντο έκ 
τής τότε Θρακικής Πιερίας χώρας καί τών Πιερίων όρέων μεταξύ τού ‘Ό 
λυμπου καί τοΰ Βερμίου προς νότον τής Βερροίας καί προς βορράν τής ση
μερινής Κατερίνης, όπου τό κλίμα, τά άλση, τά δάση, αί πηγαί, οί ρΰακες 
μέ τά διαυγή κελαρύζοντα νερά, οί τρυσικοί ανθώνες μέ τήν ευωδίαν των 
παρασύρουν καί προκαλοϋν τον άνθρωπον εις τό άσμα από ύπερεκχείλισιν 
τής ψυχικής εύαρεσκείας.

ΚΕΦ. 12.—ΘΑΜΥΡΙΣ, ΜΟΥΣΑΙΟΣ, ΛΙΝΟΣ.

Ό  Θ ά μ υ ρ ι ς  εινε αρχαιότατος αοιδύς Θράξ. Έκαυχήθη ότι ήμπο- 
ροϋσε νά νικήση καί τάς Μούσας εις αγώνα μουσικής. Αί δέ Μοϋσαι, όρ- 
γισθεϊσαι, έτύφλωσαν αυτόν καί άφήρεσαν απ’ αυτόν τήν ικανότητα νά 
τράλλη καί τήν τέχνην νά παίζη τήν κιθάραν.

Εις τούς Δελφούς είχε τήν σημασίαν, πού ειχεν εις τήν Ελευσίνα ό 
Μουσαίος. Ό  Θάμυρις ήτο υιός τοΰ Φλάμμωνος. Τινές συνταυτίζουν τό



27ΓΕΩΡΓΙΟΥ I. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ

όνομα Θάμυρις μέ το όνομα ’Όμηρος, θέλοντες νά δείξουν, ότι. τα δύο ονό
ματα είς εν και τό αυτό πρόσωπον άνήκον.

Μ ου σα ΐ ο ς .  Ούτος ήτο υιός του Άντιφήμου ή του Ευμόλπου καί 
τής Μήνης ή τής Σελήνης. Έθεωρεΐτο μαθητής τοΰ Όρφέως. Μίτο ή πρα)- 
σοοποποίησις ασμάτων, χρησμωδών, καθαρμών κ.λ.π. Έτιμάτο μεγάλως εις 
’Ελευσίνα κατά την τέλεσιν των Μυστηρίων.

Λ ί ν ο ς .  Ούτος ήτο υιός τοΰ Οΐάγρου βασιλέως τής Θράκης καί ομο
πάτριος αδελφός τοΰ Όριμέως. Έθεωρεΐτο ή προσιοποποίησις ασμάτων 
θρηνωδών καί τοΰ τρυγετοΰ. Άπέθανεν είς νεανικήν ηλικίαν. Έθεωρεΐτο 
ώς προσωποποίησις τών άνθέων τής άνοίξεως, τά οποία καταστρέφονται 
ενωρίς. Έπρεσβεΰετο ότι ό Λίνος ήτο ωραιότατος νεανίας, ώς τά άνθη τοΰ 
εαρος. Λι’ αυτό είς τήν μνήμην του κατά τάς εορτάς προς τιμήν του αΐ 
νεάνιδες τοΰ ’Άργους καί άλλων μερών συνηθροίζοντο επί τό αυτό καί 
εψαλλον θρηνώδη άσματα διά τον πρόωρον θάνατόν του, καί ύμνους τοΰ 
έκπάγλου κάλλους του, τό όποιον τόσον προούρως άπωλέσθη.

Σ υμπεράσματα . —Καί οί μύθοι ούτοι περί Άγήνωρος, Βορέου, Θα' 
μΰριδος Μουσαίου καί Λίνου μέ όλην τήν μυθικήν χροιάν, που τους περι
βάλλει, δεικνύουν τήν στενωτάτην σχέσιν τών παναρχαίων Θρακών προς τά 
διάφορα 'Ελληνικά γένη, είς τήν διαμόρφωσιν τής ζωής τών οποίων έπέ* 
δρασαν λίαν ευεργετικούς οί τότε Θράκες. Ά λλ’ όσον άπομακρυνόμεθα από 
τήν προϊστορικήν εποχήν καί πλησιάζομεν προς τούς ιστορικούς χρόνους, 
τά διάφορα γεγονότα αρχίζουν νά φαίνωνται περισσότερον συγκεκριμένα 
καί ό σκοτεινός πέπλος, πού τά περιέβαλλεν, αρχίζει νά άποβαίνη διαφανέ
στερος, μέχρις ότου φθάσωμεν εις τούς ιστορικούς χρόνους, κατά τούς 
οποίους ή επικοινωνία τών διαφόρων λαών ήρχισε νά γίνεται πυκνοτέρα, 
ενεκα τής άναπτύξεως τής ναυτιλίας, διά τής χρήσεως τών ιστίων, τά όποια 
άντεκατέστησαν κατά μέγα μέρος τάς κούπας.

ΚΕΦ. 13.—Ο ΜΥΘΟΣ Π Ε ΡΙ ΠΡΛΚΛΕΟΥΣ ΚΑΙ ΛΙΟΜΗΔΟΥΣ.

Ό  Διομήδης ήτο βασιλεύς τοΰ μαχιμιοτάτου Θρακικοΰ γένους τών Κι- 
κόνων. Οί Κίκονες κατούκουν τήν παραλίαν τής Θράκης μέ πόλιν τήν Μσμα- 
ρον (σημερινή Μαρώνεια). Ό  Διομήδης ήτο υιός τοΰ ’Άρεως καί τής Κυ- 
ρήνης. Είχε τέσσαρας ίππους πυριπνόους, εκ τοΰ στόματος τών οποίων 
έξήρχοντο φλόγες καί έτρέφοντυ μέ τάς σάρκας τών ναυαγούντων είς εκείνα 
τά μέρη καί μέ τάς σάρκας τών α ί χ μ α λ ω τ ι ζ ο μ έ ν 0) ν εχθρών. Ό  Εύρυσθεύς 
βασιλεύς τοΰ "Αργους καί τών Μυκηνών διέταξε τον Μάρακλέα νά φέρη 
προς αυτόν τούς ίππους τούτους. Ό  'Ηρακλής μέ πολλούς συντρόφους του 
έξεκίνησε καί έφθασε είς τήν χώραν τοΰ Διομήδους όπόθεν ήρπασε τούς ϊπ-
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πους. Ά λλ’ ό Διομήδης μέ τούς Κίκονας ετέδη εις καταδίωξιν των αρπα
γών. Ό  Ηρακλής τότε τους μέν ίππους άφήκεν νά τους φυλάττη ό φίλος 
του ’Άβδηρος, αυτός δέ μέ τους άλλους έπήγε διά νά απόκρουση τους διώ- 
κτας του. Εις σΰγκρουσιν δέ προς τον Διομήδην ένίκησε και έφόνευσεν αυ
τόν. Έ ν  τή επιστροφή των δμως προς τον ’Άβδηρον ειδον δτι ούτος είχε 
κατασπαραχδή υπό των άνδρωποψάγων ίππων. Καί τά μέν λείψανα τούτου 
τά έδαψεν εκεί, τούς δέ ίππους τούς έφερε καί τούς παρέδωκεν εις τον Εύ- 
ρυσδέα. Ό  δέ Εύρυσδεύς, ίδών δτι ό Ηρακλής και έκεΐδεν έπέστρεψεν 
σφος, τον έστειλε εις άλλην έπιχείρησιν, τούς δέ ίππους διέταξε καί. τούς 
έφεραν εις to δρος Κιδαιρώνα ή κατ’ άλλους εις τον ’Όλυμπον όπου κατ- 
εσπαράχδησαν ούτοι υπό λεόντο.)ν. ’Επί τής δέσεως δέ, όπου εΤ,χε ταφεί ό 
’Άβδηρος, έκτίσδη Ελληνική αποικία βραδύτερον «τ ά ’Ά β δ η ρ α » .  (ΙΙο- 
λύστηλον= Μπουλούστρα). Σημειωτέον δτι κατά την εποχήν εκείνην ΰπήρ 
χον εις τά όρη ταΰτα καί λέοντες (δρα καί λέοντα της Νεμέας.

Σ υμπέρασμα . —Έ κ  του μύθου τούτου συμπεραίνομεν δτι οΐ ναυτι- 
λόμενοι εκ των νοτίων χωρών προς εκείνην τήν παραλίαν τής Θράκης ύφί- 
σταντο πολλάκις ληστείας καί δανάτους από τούς ημιάγριους έτι Κίκονας. 
Ή  δέ εκστρατεία τοΰ 'ΙΙρακλέους μέ τούς συντρόφους του έγινε προς άν- 
τεκδίκησιν καί σωφρονισμόν των Κικόνων.

ΚΕΦ. 1 4 —0  ΜΥΘΟΣ Π Ε ΡΙ ΦΙΝΕΩΣ ΚΑΙ ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ.

Ό  Φινεύς ήτο βασιλεύς τής Θρακικής πόλεως Σαλμυδησσοΰ εις τήν 
παραλίαν τοΰ Εύξείνου Πόντου (σημερινή Μήδια). Ούτος ήτο υιός τού Ά - 
γήνοορος ή τοΰ Ποσειδώνος. Είχε λάβει παρά τοΰ δεοΰ ’Απόλλωνος τό χά
ρισμα τής μαντικής ώς δώρον διά τήν μεγάλην του σοφίαν.

’Επειδή δμως άσυνέτως προέλεγε τά μέλλοντα, έτυφλώδη υπό των 
θεών. Κατ’ άλλην παράδοσιν είχε τυδλωδή υπό τοΰ Βορέου. Διότι, πει- 
σδείς από τάς συμβουλάς τής δευτέρας συζύγου του Ίδαίας, δυγατρός του 
Δαρδάνου, έφόνευσε τούς υιούς του Πλήξιππον καί Πανδίωνα έκ τής πρώ
της συζύγου του Κλεοπάτρας, δυγατρός τοΰ Βορέου. Κατ’ άλλην παράδο- 
σιν έτυφλώδη υπό τοΰ Ποσειδώνος" διότι ύπέδειξεν εις τούς υιούς τοΰ 
Φρίξωνα Ίάσωνα καί ’Άργον τον τρόπον τής επιστροφής των εις τήν Ε λ 
λάδα έκ τής Κολχίδος μετά τον δάνατον τοΰ πατρός των. Προς μεγάλην 
του δέ τιμωρίαν έστειλαν οί δεοί τάς ’Ά ρ π υ ι α ς  π τ η ν ά ς ,  αί όποΐαι 
ήρπαζον τό φαγητόν των έκ τής τραπέζης, ή τό έγέμιζον μέ δυσοσμίαν, 
ώστε νά μή δύναται νά φάγη καί νά βασανίζηται υπό διαρκούς πείνης. ’Εκ 
τής σκληράς ταύτης τιμωρίας άπήλλαξαν αυτόν οί πτερωτοί υιοί τοΰ Βο
ρέου Ζήτης καί Κάλαΐς, φονεύσαντες τάς ’'Αρπυιας. ’Επειδή δέ καί οί δύο 
συγκατελέγοντο μεταξύ τοίν ’Αργοναυτών, ό Φινεύς έξ ευγνωμοσύνης ύπέ-
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δει,ξεν εις τούς ’Αργοναύτας τήν οδόν προς τήν Κολχίδα και προ πάντων τον 
τρόπον με τον όποιον θά διέλθωσι τάς Συμπληγάδας Πέτρας, εις τό στόμιον 
τού Βοσπόρου προς τον Ευξεινον, διά νά φθάσουν ασφαλώς εις τήν Κολ
χίδα και λάβωσι το Χρυσόμαλλον δέρας (δέρμα). Σύμτρωνα μέ τήν συμβου
λήν του Φινέως οι Άργοναΰται, μόλις έφθασαν εις τάς Συμπληγάδας, άφή- 
καν έκ τοΰ πλοίου περιστεράν νά διέλθη έκ του ανοίγματος προς τήν Μαύ- 
ρην θάλασσαν. Και διήλθε μέν, αλλά μέ τό απότομον κλείσιμον συνεσφίχθη 
ή ουρά της, ή οποία άπεκόπη από τό σώμα της. Τότε μόλις ήνοιξαν έκ νέου 
οί βράχοι, οΐ Άργοναΰται μέ ταχεΐαν κωπηλασίαν διήλθον τό στενόν καί 
μόνον ή πρύμνη τής Άργους συνεθλίβη καί έσπασε κατά τό κλείσιμον των 
Συμπληγάδων Πετρών. ’Έκτοτε μετά πέρασμα τής Άργους έμειναν διά 
παντός ακίνητοι καί ελευθέριος διέρχονται τά πλοία.

Τά μυθευόμενα περί Συμπληγάδων Πετρών.

Αί Συμπληγάδες Πέτραι εΐνε τρεις βράχοι δηλ. σκόπελοι, οϊτινες εύ- 
ρίσκονται εις τό στόμιον τοΰ Βοσπόρου προς τήν Μαΰρην θάλασσαν. Έ κ 
τούτων ό μέν προς τήν ακτήν τής Θράκης εί,νε μικρός καί χαμηλότερος των 
άλλων, τοΰ μεσαίου καί τοΰ προς τήν Ασιατικήν ακτήν. Αυτοί οι δυο, διά 
μέσου των οποίων διαβαίνουν τά πλοία, άλλοτε μέν έπλησίαζεν ό εις προς 
τον άλλον καί συνεπλήττοντο (έκτυπων ό ένας έπί τοΰ άλλον) καί έφρασσον 
τήν δίοδον, Έ άν δέ κατά τήν ώραν τής συμπλήξεως εΰρίσκετο πλοιόν τι 
μεταξύ των δυο, συνεθλίβετο καί κατεθρυμματίζετο, άλλοτε δέ άπεμακρΰ- 
νοντο απ’ άλλήλοον. 'Η  τοιαυτη πρόληι|πς, δπως λέγουν, εΐχε πλασθή, καί 
διαδοθή υπό των Φοινίκων' διότι, πρώτοι οί Φοίνικες κατά τους άπωτά- 
τους έκείνους χρόνους έπλεον εις τον Ευξεινον Πόντον καί έξεμεταλλευοντο 
έμπορικώς δλα έκεΐνα τά παράλια Ευρωπαϊκά καί Ασιατικά. Ά λλ’ ύστε
ρον, βλέποντες, δτι οί κάτοικοι των νήσων τοΰ Αιγαίου καί των λοιπών 
παραλιακών χώρον τής μετά ταΰτα 'Ελλάδος ήρχισαν διά τής ναυτιλίας 
νά έμπορευωνται μέ άλλης χώρας καί νά συναγωνίζωνται αυτούς καί φο
βούμενοι μήπως γεννηθή συναγωνισμός καί εις τά πλουτοφόρα μέρη τής 
Μαύρης Θαλάσσης, έπλασαν καί διέδωκαν τον μύθον τούτον, διά νά προ
λάβουν τούς πλόας τοΰ άλλου κόσμου, έμπνέοντες τον τρόμον. Ά λλ’ ή 
δίοδος των Αργοναυτών κστήργησε τήν πρόληψιν ταύτην καί έκτοτε ήρχι- 
σαν τά ταξείδια εις τήν Μαύρην θάλασσαν καί οί άλλοι καί ούτω έχάθη 
τό εμπορικόν μονοπώλιον των Φοινίκων.

ΚΕΦ. 1 5 — ΙΙΑΝΔΙΩΝ Ο Α ' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΑΘΙΙΝΑΙΩΝ ΚΑΙ Ο 
Τ ΙΙΡΕ Υ Σ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗ Σ ΘΡΑΚΙΙΣ.

Ό  Πανδίων ήτο υιός τοΰ Έριχθονίου. Έβασίλευσε περί τά 40 έτη 
κατά τον 15ον αιώνα π.χ. εις τάς Αθήνας. Οΰτος είχε λάβει ώς σύζυγον
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την Ζευξίππην, αδελφήν τής μητρός του Πραξιθέας. Άπέκτησεν υιους τον 
Έρεχιδέα καί Βοΰτωνα καί θυγατέρας την Πρόκνην και Φιλομήλαν. Είχε 
περιέλθει εις πόλεμον προς τον βασιλέα των Θηβαίο>ν Λάβδακον, δ.στις ήτο 
πολύ ισχυρότερος του Πανδίωνος. Διά τοΰτο ό ΙΊανδίων έκάλεσεν εις βοή
θειαν του τον βασιλέα των Θρακών Τηρέα, ό'στις κατήλθεν εις την ’Αττι
κήν μέ τους Θράκας, οί όποιοι και έδίδαξαν εις τους κατοίκους τής ’Αττικής 
τήν καλλιέργειαν τής γής, τήν σποράν και τήν συγκομιδήν των δημητρια
κών, τήν φΰτευσιν τής αμπέλου, τήν περιποίησιν των κλημάτων, τον τρυ- 
γετόν και τήν οίνοποίησιν των σταφυλών. Ά λλ’ οι κάτοικοι τής ’Αττικής, 
οι όποιοι έκαυχώντο, δτι μόνοι αυτοί έξ όλων ήσαν αύτόχθονες (ώς λέγει ό 
’Ισοκράτης έν τώ Πανηγυρική) του), διότι εξήλθον εκ τής γής, έκ φυλετι
κής υπερηφάνειας δεν κατεδέχοντο νά ομολογήσουν ότι έδιδάχθησαν ταΰτα 
παρ’ άλλων. Διά τοΰτο έπλασαν τον μύθον ότι τό έτος, πού είχεν έλθει ό 
Τηρεύς εις τήν ’Αττικήν μέ τούς Θράκας, έπεσκέφθησαν τήν ’Αττικήν ή 
θεά Δήμητρα και ό θεός Διόνυσος. Και οΰτω τά μαθήματα τά έλαβον από 
τούς θεούς των. Άφοΰ δέ έληξεν ό πόλεμος προς τον Λάβδακον, ό 
Πανδίων ώς αμοιβήν έδοοκεν ώς σύζυγον εις τον Τηρέα τήν κόρην του Πρό
κνην. Ό  δέ Τηρεύς, λαβών τούς Θράκας καί τήν σύζυγόν του Πρόκνην, 
άπήλθεν. Ά λλ’ ή Πρόκνη, διά νά μή στενοχωρήται μόνη της εις τά ξένα, 
έλαβε μαζί της καί τήν αδελφήν της Φιλομήλαν.

ΚΕΦ. 1 6 . - 0  ΤΗ ΡΕΥ Σ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΘΡΑΚΩΝ.

Ό  Τηρεύς ήτο υιός τού Ά ρεως καί τής νύμφης Βιστονίδος (οί Κίκο- 
νες έλέγοντο καί Βίστονες). Έβασίλευσεν εις τήν Θράκην επί των Κικόνοον 
καί άλλων Θρακών. ΈβοήΘησε τον Πανδίοονα βασιλέα τών ’Αθηνών κατά 
του Ααβδάκου βασιλέως τών Καδμείων (Θηβαίων) καί έλαβε σύζυγον τήν 
θυγατέρα τού Πανδίωνος Πρόκνην, τήν οποίαν έφερεν εις τήν Θράκην μιέ 
τήν αδελφήν της Φιλομήλαν. ’Εκ τής Πρόκνης έγέννησε τύν ’Ίτυν. Βραδύ
τερου όμως έβίασε τήν γυναικαδέλφην του Φιλομήλαν' καί διά νά μή δυνη- 
θή αΰτη νά ανακοίνωση εις τήν αδελφήν της Πρόκνην τό πάθημά της, ό 
εγκληματίας Τηρεύς άπέκοψε τήν γλώσσαν της. ΤΙ Πρόκνη όμως, πού άντε- 
λήφθη τό έγκλημα τού συζύγου της καί τήν άτίμωσιν τής αδελφής της, διά 
νά τον έκδικηθή, έσφαξε τον ίδιον υιόν της ’Ίτυν, καί παρέθεσε τάς σάρ
κας του ώς δεΐπνον εις τον σύζυγόν της. Ευθύς δέ κρυφίως άνεχιόρησε μέ 
τήν αδελφήν της εις τάς ’Αθήνας. Ό  δέ Τηρεύς, άμα ώς άντελήφθη τό πάθη
μά του, ήρπασεν ένα πέλεκυν καί έτέθη εις καταδίωξιν. αυτών, κατέφθασε 
δέ ταύτας εις τήν Δαύλειαν τής Φωκίδος. Οι θεοί όμως, άγανακτήσαντες 
διά τά ανοσιουργήματα αυτά, μετεμόρφωσαν καί τούς τρεις εις πτηνά. Καί 
ή μέν Πρόκνη μετεβλήθη εις άηδόνα, ή Φιλομήλα εις χελιδόνα ό δέ Τη-
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ρεΰς εις έποπα (τσαλαπετεινόν), ως αναφέρει ό Άπολλόδοορος Γ Γ 14. 8.
Κατ’ άλλην παράδοσιν έν τοΰτοις ό Τηρεΰς, επειδή δεν ήμπόρεσε νά 

συλλαβή αΰτάς, αί όποιαι διαφυγοΰσαι ήλθον εις τάς ’Αθήνας, φθάσας 
έως τά Μέγαρα, άπηλπίσθη και ηύτοκτόνησεν. Έ ΐάφη εκεί, δπου υπήρχε 
καί. τάφος αύτοΰ, εις τον όποιον οι Μεγαρεΐς προσέφερον κατ’ έτος Ουσίας, 
ώς αναφέρει ό Παυσανίας. Αί δυο άδελφαί, αί καταφυγοϋσαι εις ’Αθήνας, 
έκλαυσαν μέχρι θανάτου διά τά ατυχήματα των. Τον μΰθον τοΰτον έξεμε- 
ταλλεΰθησαν άργότερον οΐ τραγικοί ποιηταί εις τά δράματά των.

Σ υμπέρασμα .—cO πρώτος των μυθεον, δτι μετεβλήθησαν δηλαδή εις 
πτηνά, είναι συμβολικός καί συμβιβάζεται μέ τον δεύτερον, δστις φαίνεται 
πιθανώτερος ως έξης : "Οταν αί δυο άδελφαί είχον φθάσει εις τήν Δαυ- 
λειαν, άφοΰ εΐχον διανΰσει τό πλεΐστον τής όδοΰ καί ειδον δτι πολύ ολίγον 
διάστημα σχετικώς μένει νά διανυσουν διά νά σεοθοΰν, ένέτειναν τάς δυνά
μεις των καί πορευόμεναι ταχΰτερον, έφθασαν εις ’Αθήνας' έφ’ δσον τό 
πέταγμα τής χελιδόνος καί άηδόνος εινε ταχυτερον από τό πέταγμα τοΰ έπο- 
πος, ό όποιος εις κάθε τόσον κουράζεται καί κάθηται. Επομένως ό Τηρευς, 
βραδυπορών (ώς έπο\|>) έφθασε μέν έως τά Μέγαρα, άλλ’ ίδών τό μάταιον 
τής προσπάθειας του ηύτοκτόνησεν. Διότι, τό νά έξακολουθήση τήν πορείαν 
του καί νά είσέλθη εις τάς ’Αθήνας, δεν τό έτόλμησε, άφοΰ ήξευρε τί είχε 
νά πάθη. Νά έπιστρέψη πάλιν εις τό βασίλειόν του άνευ ίκανοποιήσεως, θά 
περιεφρονειτο υπό των ίδικών του καί διά τούτο ηύτοκτόνησεν. Διατί δμως 
οί Μεγαρεΐς προσέφερον θυσίας εις τον Τηρέα ; Διότι μετά τήν κάθοδον 
των Δοοριέο)ν τά Μέγαρα άπετέλεσαν Δωρικήν Πολιτείαν. Καί έξ άντιθέσεως 
προς τήν ’Ιωνικήν Πολιτείαν των ’Αθηνών ήρφοποίησαν τον Τηρέα, τον 
εχθρόν τής ’Αθηναϊκής Πολιτείας μετά τό άνοσιοΰργημά του κατά τής 
Φιλομήλας.

ΚΕΦ. 17. —ΟΙ ΤΡΩΕΣ.

Οΐ Τρώες ήσαν κάτοικοι τής πόλεως Τροίας καί τής Τρωάδος χώρας, ήτις 
ώνομάσθη έκ τοΰ πρώτου βασιλέως Τρωός· Ή  δέ πόλις Τροία έ λέγε το καί 
’Ίλιον ή ’Ίλιος έκ τοΰ βασιλέως ’Ίλου. Οί Τρώς, ώς εξάγεται έκ τών ποιη
μάτων τοΰ Όμήρου Ίλιάδος καί Όδυσσείας καί έκ τών άνασκαφών τών 
Γερμανών Σλήμαν-Δαΐρπφελδ καί ά'λλων, ήσαν μίγμα καί κράμμα Θρακών, 
Παιάνων, Δαρδάνων, Μυγδόνων καί Φρυγών, Θρηρών καί άπό νότου έλ- 
θόντων Λελέγων, Τεΰκρων, Λικίων, Κιλίκων κλπ. Έ κ  τών 'Ομηρικών έπών 
προκύπτει δτι οί Τρώες ώς καί οί Θράκες δεν διέφερον οΰσιωδώς άπό τους 
έκστρατεΰσαντας κατά τής Τροίας ’Αχαιούς, Δαναούς, Άργείους, Μυρμι- 
δόνας, οΰτε κατά τήν εθνικήν συνθεσίν των, ούτε κατά τήν γλώσσαν, ούτε
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κατά τήν θρησκείαν, οΰτε δέ και κατά τον πολιτισμόν, ώς εξάγεται εκ των 
ευρημάτων των άνασκαφών. Διότι ή Τροία κατά τούς αρχαιότατους χρόνους ■' 
τής ήρωϊκής και μυθικής έτι εποχής, ως εκ τής θέσεώς της παρά τό στόμιον 
του Ελλησπόντου καί του Αιγαίου Πέλαγους, ήτο ώς φαίνεται μέγα εμπο
ρικόν κέντρον διαμετακομιστικου εμπορίου, μεταξύ των χωρών τής ’Ασίας 
καί των απέναντι αυτών τής Βαλκανικής Χερσονήσου διό καί έδέχετο 
πολλούς ξένους έμπορευομένους. Ή  χώρα της ήτο καί είνε εως σήμερον 
εύφορίοτάτη, ώς διαρρεομένη υπό τού Σκομάνδρου καί άλλων μικρών πο
ταμών. 'Ως κύριοι δέ του 'Ελλησπόντου μετά τών Δαρδάνων επλούΐων διά 
τών ποικίλων φορολογιών, τάς οποίας έπέβαλλον εις τά πλοία τών άλ
λων χωρών, που διήρχοντο τον Ελλήσποντον είτε έκ τοΰ Αιγαίου είτε έκ 
τής Προποντίδος. "Ισως δέ τά πλοΰτη αυτής καί ή έκμετάλλευσις τών ξέ
νων πλοίων έγένοντο καί τά αίτια τής καταστροφής της υπό τών ’Αχαιών, 
Δαναών, Άργείων, Κρητών, Μυρμιδόνων καί άλλων. Διότι οι Κρήτες μέ 
τήν κριαρχίαν των επί πολλών νήσων τοΰ Αιγαίου, καί οί ’Αχαιοί καί 
άλλοι μέ τον όσημέραι άναπτυσσόμενον πολιτισμόν αυτών, δέν ήδύναντο νά 
ύποφέρωσι τον εμπορικόν ζυγόν τών Άσιατών Τρώων καί Δαρδάνων. 
Κατά τούς χρόνους δέ τοΰ Τρωικού πολέμου ό μέν Αινείας υιός τού 
’Αγχίσου ήτο βασιλεύς τών Δαρδάνων (Δαρδανελλίων) ό δέ Ύαρτακίδης 
"Ασιος ήτο βασιλεύς τής Θρακικής Χερσονήσου, ή οποία κατωκεΐτο τότε 
υπό τών Δολόγγων Θρακών, καί ήτο σύμμαχος τού Πριάμου.

ΚΕΦ. 18.—ΡΗ ΣΣΟ Σ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΘΡΑΚΩΝ.

Προ τού τελευταίου έτους τού Τρωικού πολέμου ό Πρίαμος, βασιλεύς 
τών Τροδών, έζήτησε βοήθειαν από τον βασιλέα τής Θράκης Ρήσσον. Ού- 
τος ήτο υιός τού 'Ηϊόνος καί τής μούσης Καλλιόπης ή τού Στρυμώνος καί 
τής Ευτέρπης ή Τερψιχόρης. Ό  Ρήσσος, ώς φαίνεται, κατώκει καί έβασί- 
λευεν εις τάς παρά τον Στρυμόνα Θρακικάς φυλάς, δπου έκειτοή πόλις 'ΙΙϊώ ν 
ή μετά ταύτα Άμφίπολις. Ούτος έξεστράτευσε, φέρουν μαζί του λαμπρούς 
καταλεύκους Θρακικούς 'ίππους καί έστρατοπέδευσεν εις τήν μεταξύ Δαρδά- 
vcov καί Τροίας χοδραν. Ο ί’Αχαιοί όμως καί Δαναοί, Άργεΐοι καί Μυρ- 
μιδόνες, ώς ονομάζει ό 'Όμηρος τούς τότε κατοικούντας τήν Ελλάδα καί 
επέλθόντας κατά τής Τροίας, ειχον μάθει διά κατασκοπείας από τύν Δό
λωνα τό μέρος, δπου διέτριβεν ό Ρήσσος μέ τον στρατόν του. Τήν ιδίαν 
νύκτα δύο ήρωες τών ’Αχαιών ό τολμηρότατος Διομήδης, ό Τυδεΐδης καί 
ό πανουργότατος Όδυσσεύς Λαερτιάδης μέ τούς άνδρας των προσέβαλαν τό 
στρατόπεδον τών Θρακών αίφνιδίως, έφόνευσαν πολλούς καί αυτόν τον Ρήσ
σον, ήρπασαν τούς λαμπρούς ίππους καί τούς ώδήγησαν εις τό στρατόπε
δον τών Δαναών (Ελλήνων).
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ΚΕΦ. 1 9 . - 0  ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ.

'Ως αναφέρουν οι δραματικοί ποιητα'ι των αρχαίων («Μήδεια» του Εύ- 
ρυπίδου καί ή του Σενέκα), ό Πολύδωρος ήτο υιός τοΰ Πριάμου καί τής 
Εκάβης, ό τελευταίος έκ των 50 υιών τοΰ Πριάμου. Τούτον ειχον άπο- 
στείλη μέ πολλούς θησαυρούς εις τον βασιλέα των Θρακών Πολυμήστορα» 
εις τον όποιον ειχον δάίση καί την θυγατέρα των Τλινόην ώς σύζυγον. Ό  
κακός δμως καί πλεονέκτης Πολυμήστωρ, άφοΰ έκυριεύθη καί κατεστράφη 
ή Τροία 1183 π.Χ. καί ό Πρίαμος έσφάγη καί ή Εκάβη ήχμαλωτίσθη υπό 
τών ’Αχαιών, ήθέλησε νά σφετερισθή τούς θησαυρούς, πού είχε φέρει 
μαζί του ό Πολύδωρος από την Τροίαν. Δι’ αυτό έφόνευσε τον γυναίκα· 
δελφόν του Πολύδωρον καί έρριψε τό πτώμα του εις την θάλασσαν. Ή  
Εκάβη, άπαγομένη εις αιχμαλωσίαν υπό τών ’Αχαιών, είδε τό πτώμα τοΰ 
υίοΰ της εις τήν παραλίαν τής Θρακικής Χερσονήσου, δπου τό ειχεν εκβρά
σει ή θάλασσα καί οπού τήν ειχον φέρει οΐ ’Αχαιοί αιχμάλωτον. Τότε ή 
Εκάβη μέ τούς άλλους Τρώας, πού ήσαν συναιχμάλωτοι μέ αυτήν, διά νά 
έκδικηθή, έφόνευσε τά δύο τέκνα τοΰ ΙΤολυμήστορος, αυτόν δέ έτύφλωσεν.

Κατ’ άλλην όμως παράδοσιν ή Ίλινόη, σύζυγος τοΰ Πολυμήστορος 
καί αδελφή τοΰ Πολυδώρου, ειχεν άναλάβει τήν ανατροφήν αύτοΰ. Έπε- 
δείκνυε δέ εις τούς άλλους τον μέν αδελφόν της Πολύδωρον ώς υιόν της 
Δηΐπυλον, τον δέ υιόν της Δηΐπυλον ώς άδελ,φόν της Πολύδωρον. Οί ’Α
χαιοί δμως, επειδή ήθελαν νά έξολοθρεύσουν τελείως τήν γενεάν τοΰ Πριά
μου έζήτησαν από τον Πολυμήστορα νά φονεύση τον Πολύδωρον, υποσχό
μενοι νά δάισουν εις αυτόν καί δώρα πολλά καί σύζυγον τήν Ήλέκτραν, 
θυγατέρα τοΰ Άγαμέμνονος καί τής Κλυταιμνήστρας. Ό  δέ πλεονέκτης καί 
ασελγής Πολυμήστωρ διέταξε τύν θάνατον τοΰ Πολυδώρου. Ά λλ’ οί δή
μιοι έφόνευσαν τον υιόν του Δηΐπυλον, τον όποιον ένόμιζον ώς Πολύδα)- 
ρον. Ή  δέ Ίλινόη, μαθοΰσα τον θάνατον τοΰ υίοΰ της υπό τών δημίων 
καί τοΰ συζύγου της, έξεμάνη κατ’ αύτοΰ καί προς έκδίκησιν τον έτύφλωσε 
καί έπειτα τον έφόνευσεν.

Συμπέρασμα τα .—Έ κ  τής καθόδου τοΰ Τηρέως εις τήν ’Αττικήν καί 
τοΰ μύθου περί έπισκέψεως τής Δήμητρος καί τοΰ Βάκχου εις αυτήν επί 
τής βασιλείας τοΰ Πανδίωνος εξάγεται τό συμπέρασμα, δτι τήν καλλιέρ
γειαν τών σιτηρών καί τής αμπελουργίας καί οινοποιίας έδιδάχθησαν οί 
κάτοικοι τής ’Αττικής από τούς κατελθόντας Θράκας τοΰ Τηρέο.)ς. Καί εις 
αυτό λοιπόν τό επίπεδον βλέπομεν, δτι οί Θράκες έπέδρασαν εύεργετικώς 
επί τών νοτιωτέρων κατοίκων. Έπιβεβαιοΰται δέ άναμφισβητήτως, δτι οΐ 
Θράκες τών Μυθικών καί Η ρωικών χρόνων ειχον προηγηθή τών νοτιωτέ- 
ρων κατοίκων κατά τον άρχέγονον καί στοιχειώδη εκείνον πολιτισμόν καί 
προ πάντων τήν καλλιέργειαν τής γής καί τήν αμπελουργίαν καί τήν ύφαν- 
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τικήν μάλλινων ειδών. Ά λλ’ εις τούς μετά ταύτα αιώνας οι μέν Θράκες ώς 
λαός προσκεκολλημένος εις την γην καί την κτηνοτροφίαν έμειναν στάσιμο1 
κατά τά άλλα στάδια τής βιοτεχνίας, τής ναυτιλίας, του εμπορίου κ-λ.π. Οι 
δέ νοτιώτεροι, οι δνομασΌέντες 'Έλληνες, εΐχον προαχθή μεγάλως εκ τών 
στοιχείων του πολιτισμού, που έλαβαν από τους Μεσογειακούς λαούς Κρη- 
τών, Φοινίκων, Αιγυπτίων. Διά τούτο, δτε κατά τούς ιστορικούς χρόνους 
ήρχισεν ό άποικισμός τών Ελλήνων εις τά Θρακικά παράλια και έκεΐθεν ή 
διείσδυσις εις τά Μεσόγεια τής Θράκης, οι 'Έλληνες εκείνοι εΰρέθησαν 
προ ενός κόσμου Θρακών κατά πολύ όπισθοδρομημένου.

β') Έ κ  τόον μυθευομένων δέ και θρυλουμένων περί Πολυδώρου, Πο- 
λυμήστορος, Εκάβης, Ίλινόης κλπ. συμπεραίνομεν ότι τά μυθεύματα ταύ- 
τα ενέχουν μέν ίσως κάποιαν πιθανότητα αναλογών συμβάντων, άλλ’ ώς 
επί τό πλεΐστον εινε φαντασία τόον τραγικών ποιητών τής άρχαιότητος, 
διότι οί τραγικοί ποιηταί τής μεγάλης ακμής τού Ελληνισμού μεταξύ 500 
—300 π.Χ. ειχον εΰρει άφθονον υλικόν διά την δημιουργίαν τών έξοχων 
δραμάτων των, έμπνεόμενοι από τάς τραγικάς περιπετείας τών βασιλικών 
οικογενειών τής ηρωικής εποχής Πριάμου Τροίας, Λαβδάκου Θηβών, Ά - 
τρέως Μυκηνών και έπειτα τών νεωτέρων Δαρείου, Ξέρξου κλπ.

ΚΕΦ. 20.—Ο ΜΥΘΟΣ Π Ε ΡΙ ΟΡΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ.

Ό  Όρέστης ήτο υιός τού Άγαμέμνονος βασιλέως τών Μυκηνών, δστις 
υπήρξε και Γενικός αρχηγός τών κατά τής Τροίας εκστρατευσάντων επί, 
Τρωικού πολέμου. 'Αλλ5 αφού ό Αγαμέμνων μετά δεκαετή απουσίαν έπέ· 
στρεψεν έκ τής Τροίας νικητής καί, τροπαιούχος, έφονεύθη υπό τού έξαδέλ- 
φου του Αΐγίσθου καί τής συζύγου του Κλυταιμνήστρας, ή οποία έσφετε- 
ρίσθη την βασιλείαν τόον Μυκηνών μέ τον ερωμένον της ΑΥγισθον. Ό  
υιός δμοος τού ’Αγαμέμνονος καί τής Κλυταιμνήστρας Όρέστης, αφού ένη- 
λικιώθη, διά νά άποπλύνη τό αίσχος, τό προσαφθέν εις τον οΐκον τών ’Α
τρειδών, εις τον όποιον άνήκεν αυτός, μέ συνεργίαν τής αδελφής του Ί Ι -  
λέκτρας καί τού πιστού του φίλου Πυλλάδου εφόνευσε τήν μητέρα του 
Κλυταιμνήστραν. ’Αλλ’ εναντίον τού μητροκτόνου Όρέστου έξηγέρθησαν 
αΐ θεαί Έριννύες, πού κατεδίωκον καί έτιμώρουν τούς έγκληματίας μέ μά
στιγας άποτελουμένας έξ δφεων καί μέ κόμας επίσης εξ όφεων. Καταδιω- 
κόμενος λοιπόν άκαταπαύστως υπό τόον Έριννύων καί μιή εύρίσκων ούδα- 
μού ησυχίαν καί άνάπαυσιν, κατέφυγεν εις τό Μαντεΐον διά νά έρωτήση, 
πώς δύναται νά έξιλεωτθή προς τάς Έριννύας. (Αί καταδιάίκουσαι Έ ριν
νύες εινε αί τύψεις τής συνειδήσεως, τάς οποίας αισθάνονται οί κακουρ- 
γούντες μετά τήν διάπραξιν τού εγκλήματος).

Τό Μαντεΐον άπήντησεν δτι, διά νά συγχωρηθή, πρέπει νά λουσθή
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και νά κτίση πόλιν έκεΐ, όπου ένούνται τρεις ποταμοί. Τότε ούτος περιε- 
πλανήθη επί πολύν καιρόν ακολουθών τους μεγάλους ποταμούς από τάς εκ- 
βολάς προς τά μεσόγεια, διά νά εύρη τοιαϋτην θέσιν, δπου συμβάλλουν 
τρεις ποταμοί. Έπ'ι τέλους κατόπιν πολλών περιπλανήσεων έφθασεν εις την 
Θρακικήν πόλιν Ούβκιουδάμαν (*), δπου γίγνεται ή ένωσις τοϋ Άρδα, του 
"Εβρου καί τοϋ Τοΰντζα εις τό ίδιον σημεΐον. Καί ό μέν Άρδας, πηγάζων 
από τά δρη τής Ροδόπης καί διευθυνόμενος προς τά ΒΑ. χύνεται εις 
τον "Εβρον, ό δέ Τόντος ή Τοΰντζας πηγάζων έκ του Αίμου καί λαμβάνων 
ΝΔ. διεύθυνσιν, ένοΰται καί οΰτος εις τό ίδιον σημεΐον μέ τον "Εβρον, ερ
χόμενον από τον Αίμον μέ διεύθυνσιν έκ βορρά προς νότον. Εις την εντεύ
θεν λοιπόν όχθην παρά τό σημεΐον τής ενώσεως τιον τριών ποταμών, 
έναντι τής Ουσκιουδάμας εκτίσθη ή Όρεστιάς, λαβοϋσα τό όνομα έκ τοΰ 
ίδρυτοΰ αυτής. Οΐ δέ νέοι κάτοικοι τής Όρεστιάδος, έκ τών νοτίων χωρών 
προερχόμενοι, έπεκράτησαν συν τφ χρόνω διά τών τεχνών καί τοϋ εμπορίου, 
συνεχώνευσαν τους έκεΐ Θράκας καί ήνωσαν τάς δύο πόλεις εις μίαν υπό 
την Ελληνικήν ονομασίαν «Ό  ρ ε σ τ ι ά ς».

Παρ’ δλην δέ την μυθικήν πλοκήν, πού φέρει τό γεγονός τούτο τής 
θεμελιώσετος τής ’Ορεστιάδος επί τής συμβολής τών τριών ποταμών, εινε 
όμως βέβαιον δτι ή Όρεστιάς υπήρξε πόλις, κτισθεΐσα εις προϊστορικούς 
χρόνους υπό τών νοτιωτέρων κατοίκων καί δή υπό Πελοποννησίων. Καί 
ίσως εΐνε ή άρχαιοτέρα Ελληνική αποικία έπί τής Θράκης καί μάλιστα εις 
τό κεντρικώτερον σημεΐον τής χώρας τόον Όδρυσσών Θρακών. Πρέπει δέ 
νά μή λησμονώμεν δτι ό "Εβρος μέχρις αυτού τοϋ σημείου, τής συμβολής 
δηλ. τής σημερινής Άδριανουπόλεως, ήτο πλωτός διά τά πλοία τής εποχής 
έκείνης από τής σημερινής Αίνου προς βορράν. Διότι μέχρι τών μέσων τοϋ 
19ου αιώνος, ήτοι 1850 μ.Χ. πλοιάρια από τάς νήσους τοϋ Αιγαίου έφθα
ναν εις τήν Άδριανούπολιν μέ προϊόντα τών νήσων, λεμόνια, πορτοκάλια, 
σύκα, σάπωνας, έλαια, σταφίδας κ.λ.π. Ά λλ’ ή Εταιρία τοϋ Έβραιοαυ- 
στριακού Χίρς, ή οποία ειχεν άναλάβει παρά τής Τουρκίας τήν κατασκευήν 
καί τήν έκμετάλλευσιν τής σιδηροδρομικής γραμμής Βιέννης—Κων]πόλεως 
(’Ανατολικοί Σιδηρόδρομοι), δταν ή γραμμή έφθασεν εις τον "Εβρον, κα- 
τεσκεύασεν τάς γέφυρας τοΰ σιδηροδρόμου τόσον χαμηλάς, ό5στε νά μή δΰ- 
ναται νά διέλθη πλοΐον από τήν Αίνον προς τήν Άδριανούπολιν καί τάνά- 
παλιν. Τούτο έπραξεν ή Εταιρία Χίρς, διά νά ματαιωθή πάσα επικοινω
νία τής Άδριανουπόλεως μέ τό Αίγαΐον διά μέσου τοϋ "Εβρου, ίνα διεξά- 
γηται κατ’ ανάγκην είτε εισαγωγή είτε έξαγωγή προϊόντων σιδηροδρομι
κούς, διότι τά πλοιάρια έκεΐνα, δπως έφθανον εις τήν Άδριανούπολιν φορ- 1

1. ’Αρχαία Θρακική ονομασία τής Άδριανουπόλεως.
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τωμένα, έπέστρεφον εις τό Αϊγαίον πάλιν φορτωμένα μέ προϊόντα της 
Θράκης, ώς δέρματα ζώων μεγάλων κα'ι μικρών και κυνηγιού, αμύγδαλα, 
καρύδια και γαλακτοκομικά είδη, ώς τυριά, κασσέρια, βουτυρά, μυζή
θρες κ.λ.π.

Σ υμπεράσματα . —Πάντα τα άνα>τέρω έκτεθέντα, μάς δεικνύουν, ότι 
άπο τής αρχής τής άποκαταστάσεως των Θρακών και Ελλήνων εις τάς οι
κείας των χώρας, αι σχέσεις των δύο λαών ήσαν στενά! κα! ή αλληλοεπί
δρασή μεταξύ τών δύο ήτο μεγάλη, και εις τοιοϋτον βαθμόν, ώστε τό έν 
άνεπλήρου τό ετερον. Κα! ότι at εμπορικά! σχέσεις τών Ελλήνων προς 
τούς Θράκας ήσαν ζωηραί.

Ή  από τούς ηρωικούς χρόνους άρξαμένη να άναπτύσσηται ναυτιλία 
τών νήσων τού Αιγαίου κα! τών άλλων παραλίων, εύρε λίαν πρόσφορα τά 
παράλια τής Θράκης, όπόθεν έπρομηθεύετο τά γεωργικά προϊόντα τής Θρά
κης, σίτον, κριθήν, όσπρια, μαλλία, δέρματα κα! πολλά κτηνοτροφικά είδη 
τα όποια άντήλασσε. Διότι αι νήσοι τού Αιγαίου κα! άλλαι παραλιακα! 
πόλεις τών νοτίων χα)ρών, είχαν προαγάγη τον πολιτισμόν τοιν, ώς εΐπομεν, 
κα! έμαθαν πολλά άλλα, τά οποία δέν έγνώριζον οι Θράκες. Έκόμιζον λοι
πόν μέ τά πλοιάριά τίύν διάφορα χειροποίητα έργα τέχνης, ώς αγγεία, υφά
σματα, εργαλεία, εσπεριδοειδή, ελαίας κα! έλαια, ταριχευμένους ιχθύς κα! 
πάν άλλο, τό οποίον έγνώριζον μέν νά κατασκευάζουν ούτοι, αγνοούσαν 
όμως οί Θράκες ή δεν ειχον τό άπαιτούμενον υλικόν.

ΚΕΦ. 2 1 —01 ΑΒΑΝΤΕΣ.

'Η  Ά βα  ήτο πολίχνη τής Θράκης. ’Έλαβε τό όνομα έκ τής Νύμφης’Α 
βάς. Ή  νύμφη Ά βα, μιγεΐσα μέ τον θεόν τής θαλάσσης ΓΙοσειδώνα, έγέν- 
νησε τον ήρωα Άβαντα. Κατά τήν περιγραφήν τών αρχαίων ποιητών οι 
Άβαντες ήσαν κολοσσο! κατά τήν σωματικήν άνάπτυξιν κα! κατά τήν σω
ματικήν ρώμην, ώς κα! τήν τόλμην των. "Ως αναφέρει ό ’Αριστοτέλης, οι 
Άβαντες εκ Θράκης ώρμήθησαν εκ τής πόλεως Έ ργίσκης  (περιοχής τής 
σημερινής Βιζύης κα! Στράντζας) κα! κατφκησαν τήν Εύβοιαν (οι δέ Εύ
βοιαν έχοντες μένεα πνέοντες Άβαντες). Εις τήν Εύβοιαν συγκατιρκησαν 
μέ τούς εντοπίους κατοίκους ’Ίοονας κα! άλλα γένη Προελληνικά (Πελασ
γικά). Μέρος τών Άβάντων συνεξεστράτευσε μέ τον Άγαμέμνονα κατά τής 
Τροίας. Έπιστρέφοντες όμως, άπεπλανήθησαν κα! μέ οκτώ πλοία ήλθαν 
(κατά Παυσανίαν) εις τά παράλια τής ’Ηπείρου. Άπελπισθέντες δέ περ! 
τής επιστροφής των έγκατεστάθησαν εις τήν Θεσπρωτίαν τής ’Ηπείρου, 
όπου ίδρυσαν τό πόλισμα Θρύνιον. Μέρος δέ αυτών εΐχεν έγκατασταθή 
κα! εις τήν Χίον.

Σ υμπερά σμα τα .—Έ κ τών περιπετειών τών Άβάντων ώς κα! πολλών
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άλλων λαών, τάς οποίας εΐδομεν καί θά ίδωμεν καί κατωτέρω, δυνάμεθα 
να συμπεράνωμεν, όπόσαι άλλαγαί κατοικιών καί μεταναστεύσεις καί ανα
μίξεις ςυλών έγένοντο κατά τούς 10 αιώνας, ήτοι από 2000—1000 έτη π.Χ. 
εως δτου οί κατοικήσαντες τότε τήν Βαλκανικήν λαοί μονίμως εγκαταστα- 
θώσι καί διακριθώσιν εις τρεις όμογενείας, ήτοι Θράκας, "Ελληνας κα ί’Ιλ- 
λυριοΰς, με γλωσσικά ιδιώματα, τών οποίων το καθέν συν τφ χρόνιο έλαβε 
διάφορον έξέλιξιν. Διότι ή άνάπτυξις τής γλώσσης, ώς οργάνου τής έκφρά- 
σεως τών διανοημιάτων υπό εκάστου λαού, κατοικοϋντος εις ώρισμένον μέ
ρος, διεμορφώθη διαφοροτρόπως από τα άλλα. Διότι με την πάροδον τών 
αιώνων, επειδή αί εγκαταστάσεις άπέβησαν κατά το δυνατόν μονιμιότεραι, 
με τήν δσημέραι όμως παρουσιαζομένην γλωσσικήν διαφοράν τού καθενός 
γένους από τά άλλα καί τήν διάκρισιν αυτών εις 'Έλληνας, Θράκας καί Ίλ- 
λυριούς, ήρχισε νά δημιουργήται καί Εθνική, ούτως είπεΐν, συνείδησις 
μεταξύ τών λαών έκάστης όμογενείας καί ούτως εΐχεν επέλθει αρκετή διά- 
κρισις μεταξύ τών τριών όμογενειών, ήτοι Θρακών, Ελλήνων καί Ιλλυ
ριών, εκ τών οποίων, οί μέν "Ελληνες ανέπτυξαν πολιτισμόν όσημέραι τε- 
λειοποιοΰμενον, οί δέ Θράκες έμειναν μέ τάς άρχεγόνους εκείνας καί όλίγας 
γνώσεις, έτι δέ δλιγώτερον οί Ίλλυριοί, δι’ δ έθεωρήθησαν βάρβαροι υπό 
τών έκπολιτισθέντων Ελλήνων, κατά τους ιστορικούς χρόνους.

ΚΕΦ. 22.—ΠΡΟΕΛΛΗΝΕΣ 2000— 1500 π.Χ.

’Επειδή πλησιάζομεν εις τούς χρόνους, πού ήκολοΰθησαν μετά τον 
Τρωικόν πόλεμον, δτε δηλαδή τά γεγονότα αρχίζουν νά λαμβάνουν πλειό- 
τερον συγκεκριμένην μορφήν καί δλιγώτερον μυθώδη, είνε ανάγκη νά έξη- 
γήσίομεν μέ δλίγα λόγια, ποιοι λαοί κατώκουν τάς χώρας τής Χερσονήσου 
προ τής έμφανίσεως τών Ελλήνων, καί πώς ώνομάζοντο, πόθεν προήλθον 
καί πού κατφχησαν οί λεγόμενοι Π ρ ο έ λ λ η ν ε ς ,  ήτοι οί ύπάρξαντες προ 
τα>ν Ελλήνων.

Προέλληνες λέγονται οί λαοί, πού κατώκησαν τάς νοτίας χώρας τής 
Χερσονήσου, τάς προς νότον τοΰ Όλυμπου, προ τής καθόδου τών Ελλη
νικών φυλών. 'Ως τοιοϋτοι δέ άναφέρονται υπό τά ονόματα Κάρες, Λέλε- 
γες, Δόλοπες, Καΰκωνες, Κουρήτες, Έτεόκρητες. Τούτους πάντας, οί μετά 
ταύτα έλθόντες εκ βορρά, ώνόμασαν 11ε λα σγ ο ύ ς .  ’Άγνωστον δέ πόθεν 
εΐχον έλθει. Οί μύθοι μάς δεικνύουν, δτι τινές ήλθαν από τήν ’Ανατολήν, 
άλλοι από τά ΒΑ. διά Θράκης, άλλοι από τά ΒΔ. έκ τής μετά ταύτα κλη- 
θείσης ’Ιλλυρίας. Οί μύθοι περί Κάδμου, Κέκρωπος, Δαναού, ΓΙέλοπος 
μάς πείθουν, δτι ήλθον από τάς ’Ανατολικός χώρας. Οί δέ μύθοι περί ’Α
μαζόνων, Εύμόλπου, Όρφέως, Τηρέως, Λίνου, Μουσαίου, Θαμύριδος, μάς 
βεβαιώνουν, δτι πολλοί ήλθον καί έκ τών Θρακικών χωρών. Ό  δέ μύθος, 
καθ’ ον ό Κάδμος είχε σχέσεις καί μέ τούς Ίλλυριούς, μάς δίδει νά συμ-
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περάνωμεν, δτι και ή Ιλλυρία είχε σχέσεις και μέ τούς Προέλληνας ή Πε
λασγούς (Πέλας — γη =  οι εκ της πλησίον γης έλθόντες, πιθανώς έκ Μ. 
’Ασίας). Ά λλ’ ή Ελλάς συνεδέετο είς παμπαλαιοτάτους χρόνους μέ την 
’Ασίαν καί ’Αφρικήν, διά τής μήπα) βυθισθείσης Λυκτονίας χώρας καί ήτο 
προέκτασις αυτών των ηπείρων, ώς τούτο άποδεικνΰουν τα προκατακλυ
σμιαία λείψανα των ζώων, πού εύρέθησαν είς τό Πικέρμι τής ’Αττικής, 
παλαιοντολογικών δντων, γόνοι τών οποίων ζώσι σήμερον είς την ’Ασίαν 
καί Αφρικήν. 5Αρά γε καί τίνες τών Προελλήνων τούτων δεν θά ήσαν 
όμιοιοι μέ τούς κατοίκους τής Λυκτονίας, άν ύπήρχον κάτοικοι επί τής βυ- 
θισθείσης ταΰτης χώρας ;

ΚΕΦ. 2 3 —ΠΡΩΤΟΕΛΛΗΝΕΣ ’Ή  ΠΡΩΤΕΛΛΗΝΕΣ.

ΓΙρωτέλληνες ώνομάζοντο αί διάφοραι φυλαί, αί όποΐαι κατήλθον εκ 
βορρά καί κατέλαβον τάς υπό τών Πελασγών κάτοικουμένας χώρας, Ή  κά
θοδος δέ αυτών έγινε κατά διάφορα χρονικά διαστήματα, μη άπέχοντα καί 
πολύ απ’ άλλήλων. Καί ως πρώτοι μέν καταβάντες έκ βορρά άναφέρονται 
οί ’Ίωνες, έκ τού ΐω =  ειμι =  πορεύομαι* άρα ’Ίωνες =  οί πορευόμενοι, 
εισβολείς, έπιδρομεΐς, οί όποιοι κατοίκησαν τήν ’Αττικήν, την Εύβοιαν καί 
τά προς τον Κορινθιακόν κόλπον παράλια τής Πελοποννήσου. Ή  κάθοδός 
των έγένετο προ τού 1500 π.Χ.

Μετά τούς ’Ίωνας κατήλθον οί ’Αχαιοί =  άνθρωποι τών ποταμών. 
Τούτα)ν πρώτος σταθμός καί έγκατάστασις ύπήρξεν ή ’Αχαϊκή Φθιώτις μέ 
σπουδαιοτέραν πόλιν τήν Ίωλκόν. Οί βασιλείς τής Ίωλκού προ τής Άργο- 
ναυτικής έκστρατείας καί μετ’ αυτήν ήσαν ’Αχαιοί. Συγχρόνως άλλη μοίρα 
τών ’Αχαιών κατήλθεν είς Πελοπόννησον καί άλλη είς Κρήτην. Οί ’Αχαιοί 
παρέλαβον τον Μινωϊκόν πολιτισμόν τής Κρήτης καί τών νήσων τού Αι
γαίου, αί όποΐαι άπετέλουν μέρος τού κράτους τών Μινόων καί ίδρυσαν 
τον Μυκηναϊκόν πολιτισμόν. Ό  Τρωικός πόλεμος διεξήχθη κατά τό πλεΐ- 
στον υπό τών ’Αχαιών μέ τήν συμμετοχήν καί άλλων Πρωτοελλήνων. Ή  
κάθοδος τών Αχαιών εικάζεται κατά τό 1500 π.Χ.

Μετά τούς ’Αχαιούς είς βραχύ διάστημα κατήλθον οί Αίολεΐς καί κα- 
τφκησαν τήν χώραν περί τήν ’Όσσαν καί ’Όλυμπον καί έξηπλώθησαν προς 
τήν άνω Θεσσαλίαν, τήν οποίαν (ονόμασαν Λ ί ο λ ί δ α .  Προσέτι καί διάφο
ροι λαοί μιγάδες από ’Αχαιούς. Αίολεΐς καί διαφόρους Πελασγούς κατοίκησαν 
είς τήν εύφορον Θεσσαλικήν πεδιάδα, ώς Περραιβοί, Λάπιθες, Αίνιάνες, 
Έστιώται (ούτοι έπέρασαν είς Θεσσαλίαν από τήν Εύβοιαν), καί Φλεγύαι, 
κατελθόντες νοτιοκερον είς Βοιωτίαν καί βραδύτερον εις Πελοπόννησον 
(Μεσσηνίαν). Προσέτι Δόλοπες, Μυρμιδόνες καί "Ελλανες ή "Ελληνες έξ 
’Ηπείρου, τών όποίο^ν τό όνομα έπεκράτησεν έφ’ όλων, ώς θά ίδωμεν. Οί 
άναφερόμενοι Κένταυροι ήσαν ιππικόν γένος έν Θεσσαλία. (Ή  λέξις Κ έ ν-
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τ α ύ ρ ο ς  προέρχεται από τάς Αιγυπτιακός λέξεις Κέντ =  υιός καί άβρ =  
δούλη, γυναίκα, εξ οΰ 'Αβρέτ, άβρατίνα =  γυναίκα παρά τοϊς Τοΰρκοις καί 
’Άραψιν). Οι Αίολεΐς κατά τους ηρωικούς χρόνους (ραίνονται εγκατεσπαρ
μένοι εις Θεσσαλίαν, Βοιωτίαν, "Ηλιδα, Μεσσηνίαν, Κορινθίαν, Φωκίδα, 
Κυκλάδας καί Αιτωλίαν.

Κατά τήν γνώμην των γλωσσολόγων, Αίολεΐς ώνομάσθησαν έκ τού 
ονόματος τού θεού Αιόλου, επειδή ,άπετελέσθησαν έκ τής άναμίξεως πολ
λών φυλών, ό'πως λέγομεν σήμερον, ήσαν ανεμομαζώματα ή από χίλιες κα
ρυδιές καρύδια. Πάντα δέ ταύτα τά γένη, πού άπετέλεσαν τούς Αίολεΐς, 
ήσαν συγγενή προς ά'λληλα* διότι κατήγοντο εκ τού Ιδιου Ίνδοευρωπαϊκού 
κλάδου.

Ή  κάθοδος τών Αίολέων έγινε περί τό 1450—1400 π.Χ.

Τά μυθευόμενα περί τοΰ ’Ίωνος.

Κατά τον Εΰριπίδην, δ ’Ίων ήτο υιός τού θεού ’Απόλλωνος καί τής 
Κρέουσας. θυγατρός τοΰ Έρεχθέως βασιλέως τών ’Αθηνών. Ό  Απόλλων 
ήράσθη τήν Κρέουσαν, δτε τήν εύρε συλλέγουσαν άνθη κάτωθι τής Άκρο- 
πόλεως. Συνετάγη μέ τον Άπόλλιονα καί εγκυμόνησε, χωρίς νά τό γνωρίζη 
δ πατήρ της. "Οτε δέ έγέννησε μυστικά, εγκατέλειψε τό βρέφος εις τι σπή- 
λαιον. Ά λλ’ δ Ερμής, σταλείς υπό τού Απόλλωνος, παρέλαβε τό βρέφος 
καί τό έφερεν εις τό Μαντεΐον τού ’Απόλλωνος εις τούς Δελφούς, δπου 
άνετράφη εντός τού ναού υπό τού πατρός του. 'Η  Κρέουσα έπειτα ΰπαν- 
δρεύθη τον Ξούθον, υιόν τού Έλληνος. Καί επειδή δ γάμος των ήτο άκαρ
πος, έπορεύθησαν εις τό Μαντεΐον τού ’Απόλλωνος διά νά ερωτήσωσι περί 
τοΰ πρακτέου. Ή  Πυθία έχρησμοδότησεν, δτι υιός τού Ξούθου θά εινε 
εκείνος, πού πρώτον θά συναντήσωσιν, έξερχόμενοι έκ τού Μαντείου. Ού- 
τος λοιπόν, πού συνήντησαν ήτο δ υιός τού ’Απόλλωνος καί τής Κρεούσης. 
Καί εις μέν τήν Κρέουσαν άπεκαλύφθη μυστικά, δτι αυτός ήτο υιός της, 
δ δέ Ξούθος έν τή άφελεία του, επειδή ήτο διαταγή τού θεού, έδέχθη καί 
άνεγνώρισεν αυτόν ώς υιόν του νόμιμον. Ό  ’Ίων ένηλικιωθείς ένυμφεύθη 
τήν θυγατέρα τού βασιλέως τής Σεληνοϋντος Αίγιαλού, δ'στις είχε κτίσει 
τήν ομώνυμον πόλιν Α’ίγιον. 'Η  δέ χώρα εκείνη (ύνομάσθη Αίγιαλεία εις 
τάς άκτάς τού Κορινθιακού κόλπου επί τής Πελοποννήσου. Έκεΐθεν δ ’Ίων 
έξεστράτευσε προς βοήθειαν τών ’Αθηναίων, τούς δποίους έπολέμουν οί 
Έλευσίνιοι μέ τούς Θράκας τού Εύμόλπου. Έ κ τοΰ ’Ίωνος τούτου ώνομά
σθησαν ’Ίωνες οί κάτοικοι τής Αίγιαλείας καί οΐ κάτοικοι τής ’Αττικής, 
τούς δποίους πρώτος διήρεσεν εις τέσσαρας τάξεις ή φυλάς, ήτοι εις Αί- 
γικορεΐς, Άργαδεΐς, "Οπλητας καί Γελέοντας ή Παράλους, δηλ. Ποιμένας, 
πού έλέγοντο καί Λιάκριοι, Γεωργούς ή Πεδιεϊς, ’Ενόπλους καί ναυτικούς. 
Κατά τον Άριστοτέλην, ό ’Ίων ύπήρξεν δ πρώτος ΓΙολέμιαρχος τών Ά θη-
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νών, καί. εις αυτόν άπεδίδετο ή πρώτη μορφή τής εν’Αττική συμπηχθείσης 
Πολιτείας. Οΐ Έρεχθεΐδαι συνεχωνεύθησαν μέ τον λαόν του ’Ίωνος καί « 
άπερροφήθησαν. ’Έπειτα επί Θησέως εγινεν ή ένωσις των συνοικισμών 
τής λεκάνης του Κηφισσοΰ καί έπειτα δλων των κρατιδίων τής ’Αττικής 
δυο ή τρεις αιώνας μετά την θεμελίωσιν τής Κεκρωπίας. Ουτω Κραναοί 
(Έλευσίνιοι), Κεκρωπίδαι, Πελασγοί, Έρεχθεΐδαι καί ’Ίωνες συνεχωνεύ
θησαν εις ένα λαόν καί ώνομάσθησαν ’Α θ η ν α ί ο ι ,  από την πόλιν Ά - 
θήναι, τής οποίας πολιούχος θεά εκηρύχθη ή Ά  θ η ν ά μετά την φίλο· 
νεικίαν της προς τον Ποσειδώνα, θεόν τής θαλάσσης.

ΚΕΦ. 2 4 —01 ΔΩΡΙΕΙΣ.
Εκατόν ετη περίπου μετά τον Τρωικόν πόλεμον, ήτοι περί τό 1100 

π.Χ. έγένετο ή κάθοδος τών Δωριέων (Δωριείς =  άνθρωποι τών δασών), 
από τάς βορείους χοόρας, μέ την πρόφασιν νά επαναφέρουν τούς απογόνους 
τού Ήρακλέους εις την πατρίδα αυτού Πελοπόννησον.

Την πρώτην ώθησιν έδωκαν οΐ έκ τής Θεσπρωτίας τής ’Ηπείρου λε
γόμενοι Θεσσαλοί =  παραλιακοί. Οΰτοι διαβάντες τά ό'ρη τής Πίνδου καί 
τού Βοΐου έπέπεσαν κατά τών Αιολέων καί κατέλαβον την χώραν, την 
οποίαν έκτοτε ώνόμασαν Θ ε σ σ α λ ί α ν .  Οΐ δέ ΑΙολεΐς τής χώρας ταύ- 
της άλλοι μέν ύπετάγησαν εις τούς επιδρομείς καί έκαλλιέργουν την γήν 
διά λογαριασμόν τών κυρίων των και ώνομάζοντο υπό τών κυρίων των 
Π ε ν έ σ τ α ι ,  δηλ. άνθρωποι, πού έκέρδιζον τό ψωμί των μέ πόνους =  
κόπους. Μέρος όμως τών Αιολέων υπό τό όνομα Βοιωτοί, κατέβησαν νο- 
τιώτερον καί κατέλαβον την χοόραν τών ΙΙροελλήνων Καδμείων καί ώνόμα
σαν την χώραν Β ο ι ω τ ί α ν .

’Άλλη δέ μοίρα Δωριέων, ορμηθεΐσα εκ τής Δωρίδος, εδοκίμασε διά 
τού ’Ισθμού νά περάση εις την Πελοπόννησον, άλλ’ άπεκρούσθη δύο φο
ράς. ’Επειδή δέ τό Μαντεΐον, έρωτηθέν, είχε γνωμοδοτήσει, ότι θά επιτυ
χή, εάν περάση διά τού στενού, καί επειδή άπέτυχον δύο φοράς διά τού 
στενού τής ξηράς, έσκέφθησαν, ότι τό Μαντεΐον εννοεί τό στενόν τής θα
λάσσης καί τότε κατήλθον εις τήν Αιτωλίαν.

’Έλαβαν ώς σύμμαχον καί βοηθόν τον βασιλέα τής Αιτωλίας ’Όξυλον, 
έναυπήγησαν πλοία εις τήν παραλίαν τής Αιτωλίας προς τον Κορινθιακόν 
κόλπον, ίδρυσαν εις τήν θέσιν εκείνην κατοικίας καί ώνόμασαν τήν κώμην 
εκείνην Ν α ύ π α κ τ ο ν, =  ν α ύ ς — πήγνυμι, δηλ. ναυπηγεΐον.

Καί αφού ετελείωσεν ή ναυπήγησις, βοηθούμενοι καί από τούς Αιτω- 
λούς, οΐ Δωριείς, διέβησαν τό στενόν τής θαλάσσης μεταξύ Ρίου καί Άν- 
τιρρίου καί άπεβιβάσθησαν εις τήν Πελοπόννησον, όπου διά πολέμων προς 
τούς Αχαιούς καί τούς άλλους κατοίκους κατέλαβον τά φρούρια τών ’Α
χαιών, όπου κατώκησαν οΐ Δωριείς καί έκυριάρχησαν τής χώρας ταύτης.
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Και την μέν χώραν των Ήλείων την παρεχώρησαν εΤ.ς τον ’Όξυλον βασι
λέα των Αίτωλών, οΐ δέ τρεις Ήρακλεΐδαι, Τήμενος, Κρεσφόντης και ’Α
ριστόδημος έμοιράσθησαν ώς έξης την λοιπήν Πελοπόννησον : Ό  μέν Τή
μενος έλαβε τήν βασιλείαν ’Άργους, Μυκηνών, Τύρινθος κα'ι Κορίνθου» 
ήτοι τήν Άργολιδοκορινθίαν. cO Κρεσφόντης τήν Μεσσηνίαν και επειδή ό 
’Αριστόδημος ειχεν άποθάνει, οι δύο υιοί του Ευρυσθένης καί Προκλής κα- 
τέλαβον τήν Λακωνίαν καί επειδή εβασίλευον καί οί δυο όμοΰ έπεκράτησε 
τό έθιμον νά έχη ή Σπάρτη εις τό εξής δυο βασιλείς.

Οί νέοι οΰτοι κατακτηταί τής Πελοπόννησου ήλλαξαν έκ θεμελίων τήν 
κατάστασιν τής Πελοπόννησου. Διότι ό σπουδαίος εκείνος Μυκηναϊκός πο
λιτισμός των ’Αχαιών, Δαναών, Άργείων κατεστράφη, διόα οΐ έπελθόντες 
Δωριείς ήσαν τραχείς καί κατά πολύ αμαθέστεροι τών ύποταγέντων εντο
πίων. Μόνον ή ’Αρκαδία είχε μείνει ανέπαφος* διότι οί ’Αρκάδες συνεβι- 
βάσθησαν μέ τους εισβολείς καί παρέμειναν ουδέτεροι εις τάς συρράξεις 
έκείνας.

Οί δέ Αιτωλοί τοϋ Όξΰλου, που κατέλαβον τό ΒΔ. τμήμα τής Πελο
πόννησου, άνεμίγησαν μέ τους εντοπίους 'Ηλείους καί άπετέλεσαν τους Αί- 
τωλοηλείους. Οί δέ Δωριείς, υποτάξαντες τους λαούς τών ’Αχαιών, επέβα
λαν νέαν κατάστασή πραγμάτων. Καί οΰτοι μέν κατώκησαν εις τά οχυρά 
τών πόλεων, οί δέ πρώην κάτοικοι εις χωρία, διά τήν καλλιέργειαν τής γής, 
τήν κτηνοτροφίαν καί τάς τέχνας, καί έπλήρωναν βαρείς φόρους προς δια
τροφήν τών νέων κυρίων τής χώρας, οί όποιοι κατεγίνοντο μόνον εις τά 
πολεμικά έργα. Καί τό πλεΐστον μέν τών ’Αχαιών συνεμορφώθη προς τήν 
νέαν κατάστασιν τών πραγμάτων* άλλοι όμως κατέφυγον είς τά όρη καί κα
τόπιν πολλών αγώνων ΰπετάγησαν καί μετεβλήθησαν εις δοΰλους τών κυ
ρίων των (είλωτες εν Λακωνία). Πλήθη δέ τινα ’Αχαιών συνεκεντρώθησαν 
είς ΒΔ γωνίαν τής ΙΙελοποννήσου καί έγκατεστάθησαν εκεί καί από τότε 
έκλήθη τό μέρος εκείνο Ά  χ α ΐ α.

Οί ’Αχαιοί όμως οΰτοι, διά νά εγκατασταθούν εκεί, έξεδίωξαν τους 
’Ίωνας, πού εΰρίσκοντο είς εκείνα τά παράλια του Κορινθιακού. Οί δέ 
’Ίωνες έκείνοον τών μερών κατέφυγαν προς τούς ομοφύλους των ’Ίωνας τής 
Άντικής χώρας. Καί επειδή εις τήν ’Αττικήν συνεκεντρώθη πολύ πλήθος 
Ίώνων καί δέν ήδΰναντο νά ζήσωσιν, μέρος μέν έπροχώρησεν είς τήν 
Βοιωτίαν. Ε κ ε ί ήνοοθησαν μέ πολλούς Αίολεΐς, πού είχον έλθει έκ Θεσσα
λίας καί έπέρασαν είς Μ. ’Ασίαν. Είς τήν Μ. ’Ασίαν από τού Ελλησπόν
του μέχρι τής Σμύρνης έγκατεστάθησαν, ΐδρύσαντες δώδεκα πόλεις (Αιο
λική Δωδεκάπολις). ’Αλλά καί άλλο μέρος τών Ίώνων μετά ταΰτα έκ τής 
’Αττικής άνεχιύρησεν είς τήν Μ. ’Ασίαν, όπου είς τά παράλια προς νότον 
τής Σμύρνης έκτισε έτέρας πόλεις, αί όποΐαι έκλήθησαν ’Ιωνική Δωδεκά- 
πολις ή ’Ιωνία. Ή  δέ Σμύρνη, πού ήτο ή τελευταία Αιολική αποικία έπει-
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δή συνφκίσθη από πλειοτέρους "Ιωνάς εγινεν Ιωνική. Βραδΰτερον δέ προς 
νότον των ’Ιωνικών πόλεων ίδρύθησαν εξ πόλεις υπό των Δωριέων τής Πε
λοπόννησου, αί όποΐαι ώνομάσθησαν Δωρική Έξάπολις.

Έ κ των νήσων δέ προς τήν Μ. ’Ασίαν, ή μέν Λέσβος κατορκήθη τότε 
από Αιολεΐς και ’Αχαιούς, ή Χίος καί ή Σάμος από "Ιωνάς, ή δέ Ρόδος 
από Δωριείς. Καί ούτως ειχεν αρχίσει ό άποικισμός των Ελλήνων εις άλ- 
λας χώρας έξω από τήν Ελλάδα.

’Επειδή δέ οι Δωριείς μέ τήν κάθοδόν τ<υν έξήπλωσαν καί το ό'νομα 
" Ε λ λ η ν ε ς  καί Ε λ λ ά ς ,  ολίγον κατ’ ολίγον έτέθησαν εις άχρηστείαν 
τα διάφορα φυλετικά ονόματα καί ώνομάσθησαν πάντες "Ε λ λ η ν ε ς.

ΚΕΦ. 2 5 — ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ.

Τό ό'νομα "Ελλανες Δωρικώς ή "Ελληνες Ίωνικώς, κατά πάσαν πιθα
νότητα, είχε δοθή κατά τους προελληνικους έ'τι χρόνους εις τούς ιερείς του 
Μαντείου τής Δωδώνης έν Ή πείρφ  πρύς τιμήν τοϋ Δωδωναίου Λιός, ό'περ 
ύπήρξεν άρχαιότερον τοϋ Δελφικού. Διότι οί ιερείς εκείνοι άνήκον εις τό 
γένος των Σελλών (εκ τοϋ σέλας =  φώς, έξ ού Σελάνα ή Σελήνη =  φωτεινή 
καί Σήλιος, τό δέ σ μετετράπη εις δασεΐαν καί εγινεν ή λ ι ο  ς). Επομέ
νως Σελλοί σημαίνει άνθρωποι φωτισμένοι, θεοφώτιστοι, διότι εξηγούσαν 
τους χρησμούς τοϋ Δωδωναίου Διός. ’Επειδή δέ τό ό'νομα τούτο εθεωρεΐτο 
τίτλος τιμητικός, οί πέριξ κάτοικοι τοϋ Μαντείου έκαυχώντο ό'τι κατάγον
ται εκ τής χώρας τών Σελλών ή Έλλών (τό σ — c). Ά πό αυτού προήλθε 
καί ή λέξις Ε λ λ ά ς  καί " Ε λ λ η ν  καί " Ελ λ η ν ε ς .  ’Αλλά βαθμιηδον τό 
όνομα "Ελληνες ώς τιμητικόν καί ζηλευτόν, τό παρέλαβαν δλαι αί συ/γενι
κοί φυλαί, ών αί πλεΐσται ήσαν Δωρικαί. Πάντες ήσαν ομόγλωσσοι καί 
ομόθρησκοι. Καί παρουσίαζε μέν έκάστη φυλή μερικούς ιδιωτισμούς γλωσ- 
σικώς, άλλ’ ήδΰναντο νά συνεννοηθώσι μεταξύ των αί διάφοροι φυλαί. 
Θεούς είχαν τούς ίδιους, λατρείαν όμοίαν, ήθη καί έθιμα τά ’ίδια. Τότε 
έγεννήθη καί ή ’Εθνική συνείδησις μεταξύ τών Ελλήνων. Καί διά νά μή 
περιέρχωνται εις εμφυλίους ρήξεις, ίδρυσαν τά Άμφικτυονικά συνέδρια, 
τά όποια πάντοτε προσεπάτ^ουν νά συμβιβάζωσι τούς διαφιλονεικοΰντας 
"Ελληνας. Αί δέ καθιερωθεΐσαι άργότερον κοιναί θρησκευτικοί πανηγΰρεις 
καί αγώνες, ώς τά ’Ολυμπία, τά Πύθια, τά ’Ίσθμια καί τά Νέμεα, εις τά 
όποια έλάμβανον μέρος πάντες οί άνεγνωρισμένοι ώς "Ελληνες, συνετέλεσαν 
τά μέγιστα εις τήν Εθνικήν άποκατάστασιν τοϋ αρχαίου Ελληνισμού.

Καί τά μέν ’Ολύμπια έτελοΰντο εις τιμήν τού ’Ολυμπίου Διός έν ’Ο
λυμπία τής "Ηλιδος κατά τετραετίαν. Τά Πύθια εις Δελφούς προς τιμήν 
τοϋ Πυθίου ’Απόλλωνος, τά ’Ίσθμια προς τιμήν τοϋ θεού τής θαλάσσης 
Ποσειδώνος καί τά Νέμεα έν Νεμέα εις τιμήν τοϋ μεγίστου ήρωος Ήρα- 
κλέους. ’Επίσης αί έστίαι, οπού έτελοΰντο τά διάφορα Μυστήρια, ώς ήσαν
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τά Έλ,ευσίνια έν Έλευσΐνι, των Κάβειρων Δαιμόνων εν Σαμοθράκη κ.λ.π. 
Προσέτι τά διάφορα ’Ασκληπιεία, εις τά όποια προσήρχοντο προς 'θερα
πείαν από δλα τοΰ Ελληνισμού μέρη, όπως ήσαν το Άσκληπίεΐον τής 
Επίδαυρου εν Άργολίδι κα'ι το Άμφιαράειον έν ’Αττική. Πάντα ταΰτα 
συνετέλ,ουν εις την σύσςριγξιν των ’Εθνικών δεσμών μεταξύ όλων των 
Ελλήνων.
ΚΕΦ. 2 6 — ΤΟ ΔΟΓΜΑ Π Ε Ρ Ι ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

Οι ευφάνταστοι όμως "Ελληνες διά νά εξουδετερώσουν όλους τους 
προαναφερθέντας μύθους περί καταγωγής καί τής ονομασίας των, οΐ όποιοι 
μύθοι εις πολλάς περιπτώσεις αποβαίνουν δυσεξήγητοι ή καί συγκρούονται 
αναμεταξύ των, έπλασαν λίαν ευφυώς την έξης παράδοσιν, ή οποία άπέβη 
συν τω χρόνω ώς άμετάτρεπτον πλέον δόγμα, πιστευόμενον υπό πάντων.

’Επειδή ό κόσμος εις μίαν παναρχαίαν εποχήν έξοάκειλε καί διεφθάρη, 
οι θεοί άπεφάσισαν νά καταστρέφουν τήν γενεάν εκείνην των αμαρτωλών. 
’Επειδή όμως ό μόνος ενάρετος, που εύρίσκετο τότε, ήτο ό Δευκαλίων καί 
ή σύζυγός του Πύρρα, τούς συνεβοΰλευσαν νά εμβωσιν εις πλοΐον, καλώς 
έστεγασμένον καί μέ πολλάς προμήθειας τροφών ί1). Τότε ό μέν Ζευς ήρ- 
χισε νά έκσφενδονίζη τούς κεραυνούς από τού Όλυμπου, ό ΙΙοσειδών νά 
ταράσση τήν θάλασσαν μέ τήν τρίαιναν του, ό δέ Αίολος θεός τών ανέμων 
ήνοιξε τούς ασκούς καί έξεχύθησαν οί άνεμοι επί τής γής, ήνοίγησαν οί κα- 
ταρράκται τοΰ Ουρανού καί είπεσε τόση βροχή, ώστε έκ τών πλημμυρών 
πάντες έπνίγησαν καί μόνον τό σκάςρος τού Δευκαλίωνος έσώθη. Ό τε  δέ τά 
ύδατα άπεσΰρθησαν εκ τής ξηράς, εξήλθεν ό Δευκαλίων μετά τής Πύρρας 
εις τήν Φθίαν τής Θεσσαλίας.

Ά λλ’ επειδή τό διασωθέν ζεύγος έστενοχωρεΐτο επί τής γής μόνον 
του, τούς συνεβούλευσεν ό Ζεύς διά τού Απόλλωνος θεού τού φωτός, 
νά ρίψωσιν όπισθέν των λ ά α ς =  πέτρας. Καί δσαι. μέν πέτραι έρρίφθη- 
σαν από τον Δευκαλίωνα, μετεβλήθησαν εις άνδρας, δσαι δέ έρρίφθησαν 
από τήν Πΰρραν μετεβλήθησαν εις γυναίκας. Κατ’ αυτόν τύν τρόπον άπε- 
τελέσθη πάλιν λ α ό ς =  πετρογεννημένος. Έ π ί δέ τού λαού τούτου έβασί- 
λευσεν ό Δευκαλίων.

'Ο Δευκαλίων έγέννησε τον "Ελληνα, όστις εβασίλευσεν έπί τού λαού 
τού πατρός του. Καί έκ τού "Ελληνος οΐ υπήκοοι ώνομάσθησαν 'Ε λληνες. 
Ό  δέ *Έλλην έγέννησε τρεις υιούς, τύν Δώρον, τον Αίολον καί τον Ξού- 
θον. Ό  δέ Ξούθος έγέννησε δύο σημαντικούς υιούς, τον ’Ίωνα καί τον 
’Αχαιόν.

Καί ένόσφ μέν ήδύναντο νά διατραφώσιν εις τήν Φθίαν, παρέμειναν

1. Παραπλήσιος μυθυς προς τον τής Κιβωτού τοΰ Νώε τής 'Αγίας Γραφής.
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εκεί. "Οτε όμως επληθΰνθη ό Ελληνικός λαός, άπεφάσισαν νά μετοικήσω- 
σιν. Άλλ* επειδή δ Ξούθος ειχεν άποθάνει, ό λαός των Ελλήνων έμοιρά- 
σθη εις τέσσαρα μέρη. Καί τότε δ μέν Δώρος με τον λαόν του κατοίκησαν 
την ’Ήπειρον και Μακεδονίαν και ώνομάσθησαν Δωριείς "Ελληνες. cO 
Αίολος μέ τον λαόν του κατώκησαν την Θεσσαλίαν και Βοιωτίαν υπό τό 
όνομα ΑΙολεϊς "Ελληνες. 'Ο ’Ίων με τον λαόν του κατοίκησε την ’Αττικήν 
και τήν παραλίαν τής Πελοπόννησου εις τάς άκτάς του Κορινθιακού κόλπου 
υπό τύ όνομα ’Ίωνες "Ελληνες. 'Ο δέ ’Αχαιός μέ τύν λαόν του κατοίκησαν 
τήν λοιπήν Πελοπόννησον υπό τό όνομα ’Αχαιοί "Ελληνες. "Απαντα δέ τά 
τμήματα ταϋτα έ'λαβον έν όνομα Έ  λ λ ά ς διότι εις όλα κατοίκησαν "Ελ
ληνες ήτοι Διοριεΐς, Αίολεΐς, ’Ίωνες καί ’Αχαιοί.

’Αλλά μέ τήν αυξησιν των πληθυσμών και νέων μετακινήσειυν κατορ- 
κήθησαν καί τά επίλοιπα μέρη καί αί νήσοι τοϋ Αιγαίου, του Ίονίου πέ
λαγους καί ή Κρήτη καί ή Κόπρος. Εις μερικά δέ τμήματα βαθμηδόν έγέ- 
νέτο καί άνάμιξις των τεσσάρων φυλών, αί δποιαι κατ’ άρχάς είχον ζήσει 
κεχωρισμένως εις τάς ιδίας των χώρας. Εις διάφορα μέρη οί ’Αχαιοί ειχον 
άναμιχθή μέ Αίολεΐς, δμοίως οΐ ’Ίωνες ειχον άναμιχθή μέ Αίολεΐς καί οΐ 
Δωρεΐς μέ Αίολεΐς. Δι’ αυτό καί αί γλωσσικαί διάλεκτοι κατ’ άρχάς διε- 
κρίνοντο άπ’ άλλήλων καί τοιαΰται ήσαν ή Δωρική, ή Αιολική, ή ’Ιωνική 
καί ή ’Αχαϊκή. Βραδΰτερον όμως άνεφάνησαν καί ιδιώματα Άχαιοαιολικόν, 
Αΐολοδωρικόν καί ’Αττικόν.

Ά λλ’ είτε δεχθώμεν ότι τό όνομα Ελλάς καί "Ελληνες προήλθεν από 
τούς Σελλούς τής Δωδοίνης, είτε δεχθώμεν ότι προήλθεν υπό τοϋ "Ελλη- 
νος, υιού τοϋ Δευκαλίωνος καί πατρός τού Δοίρου καί Αιόλου καί πάππου 
τού ’Ίωνος καί ’Αχαιού, έν είνε βέβαιον ότι ολίγα έτη προ τών ιστορικών 
χρόνων δηλαδή περί τό 900—800 π.Χ. παρουσιάζεται έν έθνος δμοιογενές, 
ομόγλωσσου καί δμόθρησκον, τό δποΐον κατέχει όλα τάς νοτίους χοίρας τής 
Βαλκανικής ή Ελληνικής Χερσοννήσου από τά Κεραύνια όρη τής σημερι
νής Χειμάρρας, τοϋ Σκάρδου καί τοϋ Ρίλου προς βορράν μέχρι τής Κρήτης 
προς νότον, τού ’Αξιού ποταμού προς άνατολάς μέχρι τής Άδριατικής πρός 
δυσμάς, μέ τό όνομα Ε λ λ ά ς  καί " Ε λ λ η ν ε ς  καί τούτο μόνον μάς 
ενδιαφέρει νά γνωρίζιομεν.

Μολονότι δέ πολιτικώς ήσαν χωρισμένοι εις πολλάς μικράς επικρά
τειας υπό διάφορα πολιτικά καθεστώτα, διότι αλλού μέν έβασίλευον βασι
λείς (τύραννοι) αλλού όλιγαρχίαι, αλλού σκιώδεις δημοκρατίαι καί αλλού 
άλλα, ή ’Εθνική όμως συνείδησις πανταχού ήτο ή ιδία « 'Ε λληνική» , 
ως διεφαίνετο εκ τών Πανελληνίων άγιίνων, τών Άμφικτυονιών, τής θρη
σκείας, τών ηθών, τών εθίμων, τής γλοίσσης, τής γραφής, τών Μυστηρίων, 
τών Άσκληπιείιυν κ.ά.

(Τέλος τής Μυθικής περιόδου)
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ΑΠΟΙΚΙΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΝ ΘΡΑΚΗ.

ΚΕΦ. 27.— ΤΙ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΙΣΤΟ ΡΙΚ Ο Ι ΧΡΟΝΟΙ.

Εις την προϊστορικήν Ελλάδα, τό πρώτον ό Κάδμος είχε φέρει εις 
την Καδμείαν και είχε διδάξει εις τούς κατοίκους τά 16 γράμματα τοΰ 
3Αλφαβήτου. Συν τφ χρόνω ήρχισαν νά μεταδίδωνται ταύτα από χώρας εις 
χώραν, και διά τής προσθήκης και άλλων φθόγγων, είχε πλέον συμπληρω- 
θή τό Άλφάβητον, ώστε νά χρησιμεΰη αυτό ώς μέσον προς μετάδοσιν των 
διανοημάτων και των σκέψεων από ανθρώπου εις άνθρωπον, έστω και μα
κράν διαμένοντος τοΰ πριότου από τον δεύτερον. ’Ήρκει μόνον ο πρώτος 
νά χαράξη διά των 24 γραμμάτων τάς λέξεις πού ήθελε νά εΐπη επί πλα- 
κός ή επί πανίου αλειμμένου μέ κηρόν καί νά στείλη την πλάκα ή τό πα- 
νίον μέ τον κηρόν εις τον παραλήπτην.

Μέ την βαθμιαίαν δέ διάδοσιν τής γραφής καί τής άναγνώσεως, ήρ- 
χισαν οι γνοορίζοντες γραφήν καί άνάγνωσιν νά σημειώνωσι τά λαμβάνοντα 
χώραν διάφορα γεγονότα, τά όποια έθεώρουν ώς σπουδαία προς μετάδοσιν 
εις τούς μεταγενεστέρους απογόνους. Ά λλ’ έλειπεν ή χρονολογική αφετη
ρία, δη λ. έν σημεΐον χρόνου, τό οποίον έπρεπε νά εινε ή βάσις αρχής χρο
νολογίας. Επειδή δέ ειχον συστηθή οί Πανελλήνιοι Όλυμπιακοί αγώνες 
500 περίπου έτη μετά τον Τρωικόν πόλεμον, άπεφασίσθη υπό τών Ελλα
νοδικών νά ληφθή ώς αφετηρία τό πρώτον έτος τής προ5της Όλυμπιάδος, 
καθ’ ήν ώς Όλυμπιονίκης έστέφθη ό Ήλεΐος Κόροιβος. Τό έτος δέ αυτό 
συγκρινόμενον μέ τό σημερινόν ημερολόγιου είνε τό 776 π.Χ. Επειδή δέ 
οι "Ολυμπιακοί αγώνες έτελοΰντο κάθε τέσσαρα έτη, έκάστη ’Ολυμπίάς πε- 
ριελάμβανε τέσσαρα πλήρη έτη. Διά τούτο οί αρχαίοι έσημείουν τό κάθε 
γεγονός κατά ποιον έτος καί ποιας Όλυμπιάδος έγένετο. Οί από τό 776 
π.Χ. λοιπόν καί εξής χρόνοι λέγονται cΙστορικοί Χρόνοι. Ά λλ’ ημείς σή
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μερον εχομεν ώς αφετηρίαν την γέννησιντού ’Ιησού Χρίστου και διά τοϋτο τα 
γεγονότα πού συνέβησαν από τού 776, δηλ. από της πρώτης Όλυμπιάδος 
μέχρι της Γεννήσεως τοϋ Χριστού τά σημειούμεν ώς γενόμενα π. X. =  (προ 
Χριστού). Τά δέ γεγονότα πού συνέβησαν μετά τήν Γέννησιν, τά σημειώ- 
νομεν ώς μ. X. =  (μετά Χριστόν).

Ό λαι δε αΐ χρονολογίαι, πού άναφέρονται εις γεγονότα της εποχής 
των Προελλήνων καί των μετέπειτα Πρωτοελλήνων. ήτοι από 2000 π. X. 
έ'ως 776 μ. X., σημειούνται κατά συμπερασμόν. Καί δεν δυνάμεθα μεν νά 
βεβαιώσωμεν, δτι αί τοιαύται χρονολογίαι αποδίδουν επακριβώς τον χρό
νον των γεγονότων της Προϊστορίας, αλλά δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν δτι 
δεν απέχουν καί πολύ από τήν ακρίβειαν. Διά τούτο σημειούνται μάλλον 
κατά ποιον αιώνα τών προϊστορικών χρόνων έγένοντο.

ΚΕΦ. 28.— ΕΜΦΑΝΙΣΕΣ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΝ Π Ο ΛΙΤΙ
ΚΗΣ ΣΚΗΝ ΗΣ.

Κατά τον τελευταΐον αιώνα τήν Προϊστορικής εποχής, ήτοι από τού 
850—776 π. X. έκαμε τήν έμφάνισίν της άλλη ισχυρά Έλληνοδωρική φυλή, 
ή οποία, σύν τώ χρόνο.), δπως θά ίδωμεν, ύπέταξεν άπασαν τήν Χερσόννησον 
καί έ'πειτα άπαντα τον τότε γνωστόν κόσμον τής Εύριοπης, ’Ασίας καί ’Α
φρικής. Ή  φυλή αύτη εινε ή τώ>ν Μακεδνών ή Μακεδόνων. Ή  λέξις Μα- 
κεδνός ή Μακεδών παράγεται εκ τής Δωρικής λέξειυς μ ά κ ο ς= μ ή κ ο ς . 
Μ α κ ε δ ν ό ς =  άνθρωπος μακρύς, δηλ. υψηλός. Οί ΰψηλόσωμοι οΰτοι 
άνδρες, επί Δευκαλίωνος, άναφέρεται δτι κατοίκουν είς τά δρη τής Φθιω- 
τιδοφωκίδος. Επειδή δέ οί Καδμείοι τών Θηβών έξήπλωσαν τήν εξουσίαν 
των είς εκείνα τά μέρη, οί Μακεδόνες διηυθύνθησαν μέ τά κοπάδια τών 
ζώων των προς βορράν καί κατοίκησαν τήν Πίνδον, τήν Όσσαν καί τον 
’Όλυμπον. 'Ως ορεσίβιοι δέ ειχον ανάστημα ύτρηλότερον τώιν άλλων λαών. 
Ό  'Ησίοδος φρονεί δτι τό όνομα έδόθη είς τον λαόν τούτον υπό τού Μα- 
κεδόνος, υιού τού Διός καί τής Θυΐας, θυγατρός τού Δευκαλίωνος. Κατ’ 
άλλους, υπό τού Μακεδόνος, υιού τού Λυκάωνος, βασιλέως τής 'Ημαθίας.

Κατά τούς προϊστορικούς έτι χρόνους μετηνάστευσαν είς τήν προς 
βορράν τού Όλυμπου χώραν, κατοικουμένην τότε υπό διαορόρων Δωρικαίν 
γενεών καί υπό τήν εξουσίαν τάίν Παιόναιν καί κατέλαβον τήν εύρεΐαν πε
διάδα τής Η μαθίας, τήν οποίαν ώνόμασαν Μακεδονίαν καί έσχον ώς πρω- 
τεΰουσάν των τάς Α ί γ ά ς =  ’Έδεσσαν. Καί Αίγαί ώνομάσθη, διότι 
ήτο μεν φροΰριον οχυρόν τών Παιόνων, άλλ’ ό αρχηγός τών Μακεδόνων 
Περδίκκας Τημενίδης, γόνος τού Ήρακλείδου Τημένου από τό ’Άργος, έλ- 
θών είς τήν χώραν ταύτην καί λαβών τήν αρχηγίαν τών Μακεδόνων μέ 
τούς αδελφούς του Γουάνην καί Άέροπον, κατέλαβον τό φρούριον διά δό
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λου. Περί ώραν δηλαδή, πού ήρχισε νά σκοτεινιάζη και νά πίπτη πυκνή 
ομίχλη εις τον ύγρδν εκείνον τόπον από τά πολλά ΰδατα, είσήλθον ούτοι 
εις το φροΰριον κρυπτόμενοι μεταξύ σωρού αΙγών, αϊ όποΐαι είσήρχοντο 
κατ’ εκείνην την ώραν από την πύλην τού φρουρίου. Τό φροΰριον λοιπόν 
τούτο τό έκαμαν πρωτεύουσαν των μέ τό ό'νομα «Α ίγα ί» . Βραδύτερον 
όμως έπεκράτησε πάλιν τό προηγούμενον όνομα « Έδεσσα», ό'περ σημαί
νει τόπος ύδατιύδης (νερότοπος).

Ό  αοίδιμος Γυμνασιάρχης Πέτρος ΙΙαπαγεωργίου, Θεσσαλονικεύς, 
έξοχος φιλόλογος και αρχαιολόγος, έγραψεν ότι ή λέξις "Εδεσσα προήλθεν 
από την Μακεδονικήν λέξιν Β έδν , τό όποιον σημαίνει εις τήν Μακεδονι
κήν διάλεκτον ύ δ co ρ, καί δΓ αυτό τήν ώνόμαζε Β έδυσσα. Άλλα τό μέν 
β  έγένετο δασεία, τό δε ν έγινεν ε. Ούτω Βέδνσαα =  "Εδεσσα. Ή  δε 
λέξις βέδν  εΐνε συγγενής τής λέξεως β ύό ω ρ = ύδω ρ  (ρίζα ύδατ). ’Ίσως 
καί τό Σλαβικόν βόδα παράγεται έκ τής ιδίας λέξεως.

Κατ’ άλλους θεμελιωτής τού Μακεδονικού Κράτους επί τής 'Ημαθίας 
ΰπήρξεν ό Τημενίδης Κάρανος. Ά λλ’ ώς φαίνεται ό Κάρανος εινε τό 
αυτό πρόσωπον μέ τύν Περδίκκαν, ό όποιος άνεκηρύχθη υπό των υπηκόων 
του Κ ά ρ α ν ο ς =  βασιλεύς. Διότι ή λέξις Κοίρανος έγινε Μακεδονιστί 
Κάρανος. «Ούκ άγα&όν πολυκοιρανίη, εις κοίρανος έστω», λέγει ό "Ο
μηρος. Πολλοί λοιπόν έξέλαβον τον τίτλον « Κά ρ α ν ο ς » ,  ώς κύριον όνομα, 
εξ οΰ καί επαρουσιάσθη ή διχογνοομία μεταξύ των ξένων ιστοριοδιφών.

Κατά τήν παράδοσιν, ό Περδίκκας μέ τούς αδελφούς του Γουάνηνκαί 
Άέροπον, όπως διηγείται ό 'Ηρόδοτος, ήλθον εις τήν ’Ιλλυρίαν από τού 
’Άργους. ’Έπειτα ήλθον εις τήν πόλιν Α εβαίαν  τής Παιονίας, όπου έφι- 
λοξενούντο υπό τού βασιλέως τού τόπου εκείνου. Ά λλ’ επειδή ό βασιλεύς 
τής Λεβαίας έπληροφορήθη από τήν σύζυγόν του ότι ό άρτος, πού παρε- 
σκευάζετο διά τον Περδίκκαν, έγίνετο μέσα εις τύν φούρνον καθημερινώς δι
πλάσιος, εφοβήθη καί τούς άπέπεμψε. Τότε οι τρείς αδελφοί Τημενίδαι κατοί
κησαν παρά τό Βέρμιον όρος, όπου ύπήρχον οί κήποι τού Μίδου, υιού τού Γορ- 
δίου. Μέσα εις τούς ευθαλείς τούτους κήπους, κατά τον Ηρόδοτον, έπαλλιερ- 
γούντο ρόδα (τριαντάφυλλα) μέ εξήντα φύλλα καί μέ πολλήν ευωδίαν. Έκεΐθεν 
δέ όρμηθέντες κατέλαβον τήν 'Έδεσσαν καί συνέπηξαν ισχυρόν Μακεδονικόν 
κράτος, πατά τό 800 π.Χ. Οί δέ διάδοχοι τού Περδίκκου ή τού Καράνου κατ’ 
άλλους, έξήπλωσαν τό Κράτος τής Μακεδονίας βαθμηδόν διά κατακτητικών πο
λέμων προς δλας τάς διευθύνσεις. Ούτω κατ’ άρχάς κατελήφθη ή πρός νό
τον τής Η μαθίας κειμένη Π ιερία  μεταξύ Πιερίων όρέων Όλύμπου καί 
Θερμαϊκού κόλπου, όπου σήμερον αί πολίχναι Κατερίνη (’), Κίτρος, Έλευ- 1

1. Κατά τον "Αγγλον αρχαιολόγον Stanley Casson, καί έν συσχετισμώ πρός 
τάς περί Θρακών καί Φρυγών παραδόσεις, Θράκες έζησαν καί έν Θεσσαλίφ, δεδο-
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■θεροχώρι, Κολυνδρός καί άλλαΓ προς βορράν δέ ή Βοττιαία , ή χώρα περί 
ΐήν σημερινήν Γουμένιτσα και ’ Αλμω πία , ή περ'ι τό σημερινόν Μουρίχα- 
βον χώρα. Μετά ταϋτα κατελήφΌη υπό των Μακεδόνων ή cΕλιμαία, δπου 
ή περιοχή τής σημερινής Σιατίστης. Τσοτυλίου κ.λ.π., ή Ό ρεατίς , ή πε
ριοχή τής σημερινής Άνασελίτσας, ή cΕορδαία, ήτοι τά περ'ι τήν σημερι
νήν Κλεισούραν μέρη, και ή Α νγκ ισ τίς , ή χώρα των σημερινών Βιτωλίων 
(Μοναστήριον) και τής Πρέσπας. Μετά ταΰτα ή Π ελαγω νία, ή χώρα περί 
τό Κρούσοβαν και μέρος τής Παιονίας, ή περ'ι τήν πάλιν Στόβους (σημε
ρινόν Ίστίπ). Βραδύτερον ή Μακεδονία έξηπλώθη και πέραν του Άξιου 
ποταμού, κατέλαβε τήν Μ νγδονίαν, περί τό σημερινόν Γυναικάκαστρον, 
τήν Κρηβτονίαν περ'ι τό σημερινόν Πετρίτσι, τήν Βισαλτίαν  περί τήν 
Κάτω Τζουμαγιάν, τήν Σ ιντικήν  περί τήν “Ανω Τζουμαγιάν καί τήν *Αν~ 
ϋ'εμοϋντα, τά βόρεια τής Χαλκιδικής. Οΰτω τό βασίλειον τής Μακεδονίας 
επί Άλκέτα του Β ' 448—442 π.Χ., επί τής εποχής δηλ- τού ΓΙερικλέους 
έν Άθήναις, περιελάμβανεν άπασαν τήν χώραν, ή οποία εκτείνεται από τήν 
Ή πειρον καί ’Ιλλυρίαν προς Λ. μέχρι του Στρυμώνος προς Α. από τής 
Θεσσαλίας, τοϋ Θερμαϊκού καί Χαλκιδικής προς Ν. μέχρι τής ΙΙαιονίας, 
πρός Β. δηλαδή μέχρι Βελεσσών (Βυλαζοόρας), Κουμανόβου καί Κοτσάνων.

Άπασα δέ αυτή ή χώρα έκλήΟη Μακεδονία, καί οί κάτοικοι πάντες, 
οί υπό τήν εξουσίαν των Μακεδόνων βασιλέων, άπώλεσαν τάς ιδιαιτέρας 
των ονομασίας, συνεχωνεΰθησαν υπό τό κοινόν όνομα Μ α κ ε δ ό ν ε ς .  Καί 
οι μέν πρός Δ. τοϋ Άξιοϋ ΙΊιέριοι, Βοττιαιοι, Άλμωποί, Πελάγωνες, Αι- 
γκυσταί, Έορδαΐοι, Όρέστιοι καί Έλιμαιώται άνήκον εις τά Έλληνοδω- 
ρικά γένη. Οί δέ πρός Α. τοϋ Άξιοϋ Άνθεμοΰντιοι, Μϋγδο)νες, Κρήστο- 
νες καί Βισάλται ήσαν Θρακικά γένη . Οί δέ Παίονες προ τής εμφανι- 
σεως των Μακεδόνων ήσαν εξηπλωμένοι εις άπασαν τήν Μακεδονίαν. Ά λλ’ 
οί Μακεδόνες βασιλείς βαίίμιαίως τούς έξετόπισαν από τά μέρη πού κατέ- 
κτων. Έδεωροϋντο δέ οί ΙΤαίονες κατ’ άλλους μέν ως Θρακικόν γένος, κατ’ 
άλλους δέ ως Έλληνοδωρικόν ή, όπως λέγουν άλλοι, σύμμικτον έθνος εκ 
στοιχείιον Δωρικών, Θρακικών καί ’Ιλλυρικών. Ά λλ’ ώς φαίνεται τό πλεΐ- 
στον μέρος τού μικτού τούτου πληθυσμού ήτο Έλληνοδωρικόν έκ τών 
κατωτέρω (ή. 1

μενού, οτι ή παρά τον ’Όλυμπον περιοχή είναι πλήρης παραδόσεων περί Φρυγών, 
πού ήσαν καί αυτοί Θράκες.

1. Κατά τον Στράβωνα, τον Ιδρυτήν τής «Θρακομυσικής» ΰ-εωρίας, ύιρίστατο 
γεοογραφική ένότης Α. Θράκης καί Δ. Μικράς ’Ασίας μέ προεκτάσεις πρός δυσμάς 
μέχρις Άδριατικής (Βρύγοι ’Ηπείρου) πρός άνατολάς δέ καί μέχρι τής ’Αρμενίας.
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ΚΕΦ. 29.—ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΟΝΩΝ.

Κατά τήν παράδοσιν δ Ένδυμίων, βασιλεύς τής Ή λιδος τής Πελοπο- 
νήσου, είχε δυο υιούς τον Έπειόν καί τον Παίονα. Μετά τον θάνατον τοϋ 
πατρός Ένδυμίονος διεφιλονείκουν περί τής διαδοχής τοϋ θρόνου. Έ ν  τε
λεί συνεφώνησαν νά τελέσωσιν αγώνα δρόμου καί δστις υπερίσχυση εις τον 
αγώνα τοϋ δρόμου νά άναλάβη τήν βασιλείαν. Καί πράγματι διεξήχθη 
αγών, άλλ’ ύπερίσχυσεν δ Έπειός καί έλαβε τον θρόνον. Ό  δέ Παίων αί- 
σχυνόμενος, έφυγεν έκ τής χώρας του μέ πολλούς φίλους του καί ήλθε καί 
εγκατεστάθη εις τήν προς βορράν τού "Αξιου καί Στρυμώνος χώραν, όπου 
έβασίλευσεν εν αυτή καί ή δποία έξ αυτού ώνομάσθη Παιονία, οί δέ κά
τοικοι Παίονες. Κατά τον Στράβωνα δέ εσώζετο εν Δελφοΐς πλάξ μαρμά
ρινη ενεπίγραφος μέ Ελληνικούς χαρακτήρας καί Ελληνικός λέξεις, ώς 
αφιέρωμα προς τον θεόν "Απόλλωνα υπό τού κοινού τών Παιόνων. Ταύτα 
μάς πείθουσιν δτι καί οϊ Παίονες εΐχον συνείδησιν μάλλον Ελληνικήν κατά 
τούς πρώτους ιστορικούς χρόνους.

ΚΕΦ. 30.—Π Ε Ρ Ι Η Π ΕΙΡΟ Υ  ΚΑΙ ΙΤΠΕΙΡΩΤΩΝ.

Επειδή κατά τήν διαδρομήν τής 'Ιστορίας τής Θράκης εις τούς ιστο
ρικούς χρόνους, θά άναγκαζώμεθα νά άναφέρωμεν συχνά περί Ήπειρωτών 
ώς καί ’Ιλλυριών, ώς θά άναφέρωμεν συχνά καί περί Μακεδόνων, θεωρώ 
άναγκαΐον νά κάμω καί άλλην παρέκβασιν περί Ηπείρου καί ’Ιλλυριών· 
’Ήπειρος ώνομάσθη ή χώρα ή έκτεινομένη από τοϋ Άμβρακικοϋ κόλπου 
μέχρι τών Άκροκεραυνίων δρέων καί προς δυσμάς τής Μακεδονίας. Έδόθη 
φαίνεται τό όνομα ’Ήπειρος από τούς κατοίκους τών νήσων τοϋ Ίονίου 
Πελάγους. Διότι οί νησιώται εκείνοι ώνόμασαν τήν χώραν ’Ήπειρον, ώς 
έκτεταμένην ξηράν εν άντιθέσει προς τήν περιωρισμένην νησιωτικήν χώραν.

Αί σπουδαιότεροι φυλαί κατά τούς προϊστορικούς χρόνους, πού κατφ* 
κουν εις τήν ’Ήπειρον, ήσαν οί Θεσπρωτοί, οί Άθαμάνες, οί Θεσσαλοί, οί 
Γραικοί, οί 'Έλλοπες, οί Μολοσσοί, οι Χάονες, οί Παραύαι, οί Κασσω- 
παΐοι. Ό  δέ Στράβων αναφέρει καί άλλα μικρότερα γένη : τούς Άμφιλό- 
χους, τούς Αΐθηκας, τούς Τυμφαίους. τούς Όρέστας καί τούς Άτιντάνας. 
Αλλά μετά τά Τρωικά ειχεν εγκατασταθή καί μοίρα τών έξ Εύβοιας Ά - 
βάντων. Έ κ  τούτων οί μέν Θεσσαλοί ειχον μεταναστεύσει, μετά τον Τρωι
κόν πολέμιον, εις τήν ύπ’ αυτών δνομασθεΐσαν Θεσσαλίαν, τήν πριοην Αίο- 
λίδα. Οί δέ άλλοι συνεχωνεύθησαν καί άπερροφήθησαν υπό τών πολυπλη- 
θεστέρων φυλών, ώστε κατά τούς ιστορικούς χρόνους ν’ άναφέρωνται ο1 
Χάονες περί τήν βόρειον ’Ήπειρον, οί Άθαμάνες καί Θεσπρωτοί εις τήν 
νότιον καί οί Μολοσσοί εις τήν Κεντρικήν ’Ήπειρον.

«Θρακικά» 4
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Οι δέ Γραικοί ώς κατοικοΰντες τό πλεΐστον της παραλίας τού Ίονίου 
Πέλαγους, ειχον αναπτύξει πρωϊμότατα τήν ναυτιλίαν καί ήλθον εις έπα- 
φήν με τα εν ’Ιταλία έθνη των Λευκανών, Καμπανών, Βρεττίων καί άλ
λων. Καί επειδή οί προς δυσμάς εκείνοι λαοί τής ’Ιταλίας ώς πριυτους 
"Ελληνας έγνιόρισαν τούς Γραικούς, διά τούτο πάντας τους λοιπούς, όμαί- 
μονας των Γραικών, τους ώνόμαζον καί τούς ονομάζουν μέχρι σήμερον 
Γραικούς ή Γραικούς καί δλην τήν Ελλάδα Γ ρ α ι κ ί α ν .  Άντιθέτως οί 
Μικρασιατικοί λαοί ώς πρώτους "Ελληνας, επειδή έγνώρισαν τούς "Ιωνάς, 
αινόμασαν πάντας τούς όμαίμονας τών Ίώνων "Ιωνάς καί τήν Ελλάδα 
’Ιωνίαν (Γιαοιίν, Γιαουνά, Γιουνανλή, Γιουνανιστάν). Άλλα πάντα ταϋτα 
τά γένη τής ’Ηπείρου οί βασιλείς τών Μολοσσών κατοορθωσαν νά τά συνε
νώσουν υπό μίαν εξουσίαν καί ούτως επί τής βασιλείας τού Άλκέτα κατα 
τό 375 π.Χ. άπετέλεσαν ΐσχυοόν κράτος υπό τό κοινόν όνομα Ήπειρώται. 
Οί κατά καιρούς δέ βασιλείς τών Μολοσσών ίσχυρίζοντο ότι είλκον τό γένος 
εκ τής γενεάς τού Πηλέως, πατρός τού Άχιλλέως. Έ κ  τής αυτής οικογένειας 
ήτο καί ή ’Ολυμπίάς, ή μήτηρ τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, ένφ ο πατήρ 
του Φίλιππος ό Β ' κατήγετο έκ τού γένους τών Τημενιδών απογόνων τών 
Ήρακλειδών.

ΆνΘελληνικαΙ γνώμαι διαφόρων.

Τινές τών ’Εθνολόγων καί 'Ιστοριοδιφών καί προ πάντων Αυστρια
κών τής εποχής τής μεγάλης Άψβουργικής Μοναρχίας, θέλοντες νά μειώ
σουν τά ’Εθνολογικά όρια τού σημερινού Ελληνισμού, άποφαινονται ότι 
οί Ή πειρώται ήσαν ’Ιλλυρικόν έθνος, άλλ* ότι διά τών Ελληνικών αποι
κιών εις τά παράλια τής ’Ηπείρου κατά τό 800 π.Χ. ειχον εξελληνισθή. 
Ά λλ’ ή γνώμη αύτη, ή οποία συνέφερεν εις τήν Αυστριακήν τότε Μοναρ
χίαν, καταπίπτει έκ τών εξής άδιαφιλονεικήτων τεκμηρίων, περί Ήπειρωτών.

α') Ή  ύπαρξις τού Μαντείου τού Δωδωναίου Διός εις τάς υπώρειας 
τού Τομάρου, τό όποιον Μαντεϊον ήτο άρχαιότερον από τό Μαντεΐον τών 
Δελφών, δεικνύει ότι ή "Ηπειρος υπήρξε τρόπον τινά τό λίκνον τού λαού 
έκείνου, δστις μετά ταύτα ένεστερνίσθη τήν ονομασίαν «"Ελληνες» καί δτι 
ή ονομασία αύτη προήλτθεν από τούς Σελλούς ίερεϊς τού Μαντείου, ως εΐ- 
πομεν εις προηγοΰμενον κεφάλαιον.

β') Ή  υπό τών μύθων τοποθέτησις τού Ά δου έν Θεσπρωτία, παρά 
τούς ποταμούς τής Ηπείρου Αχέροντα καί Κοκκυτόν, δεικνύουν τήν από 
τούς μυθικούς έτι χρόνους ομοφυλίαν αυτών προς τούς λοιπούς "Ελληνας. 
Καί μάλιστα, ώς εΐπομεν υπήρξαν οί πρώτοι όνομασθέντες "Ελληνες. Καί 
τοιούτοι έμειναν μέχρι σήμερον οί Ή πειρώται παρ’ δλας τάς ξένας προπα
γάνδας, αί όποΐαι προσεπάθησαν, παντί σθένει, νά διαφθείρουν τήν Ελλη
νικήν αυτών συνείδησιν.
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ΚΕΦ. 31.—Π Ε ΡΙ ΙΛΛΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΛΛΥΡΙΩΝ.

"Ιλλυρία εκαλείτο ή χώρα ή εκτεινόμενη από τα Άκροκεραϋνεια όρη, 
κατά μήκος προς βορράν, μέχρι τοϋ μυχοϋ τής Άδριατικής θαλάσσης (μέχρι 
τής σημερινής Τεργέστης) εις βάθος δε τής ξηράς μέχρι του όρους Σκόρδου 
καί Σόβου ποταμού, ήτοι τήν σημερινήν ’Αλβανίαν, περιελόμβανε τό Μαυ- 
ροβοΰνιον και όλον τό ΒΔ. τμήμα τής σημερινής Γιουγκοσλαβίας. Τό όνο
μα ’Ιλλυρία έδόθη υπό τοϋ Ίλλυριοϋ, έγγόνου τοϋ Κάδμου. Ό  Μυθικός 
οΰτος ήρως έγεννήτ^η έκ τοϋ Κάδμου καί τής 'Αρμονίας. Οΰτοι διωκόμενοι 
υπό τής Τύχης εφυγον έκ Θηβών καί διηυθϋνθησαν προς βορράν. Ή  'Αρ
μονία καταληφθεϊσα υπό των ώδίνων τοϋ τοκετοϋ, έγέννησε παρά τήν όχ
θην τοϋ ποταμοϋ "Ιλλυρικού καί έγκατέλειψε τό βρέφος. Άνεϋρε δέ αυτό 
όφις τις, όστις τό έξέθρεψεν, έως ότου κατέστη έφηβος. Άπέβη δέ ήρως 
καί καθυπέταξεν άπασαν τήν χοοραν, όνομασθεΐσαν ύπ’ αϋτοϋ ’Ιλλυρίαν. 
Οί Ίλλυριοί έκτοτε τον έλάτρευον υπό μορφήν μεγάλου όφεως.

Ό  μϋθος δηλοι ότι ό Ίλλυριός εύρέθη και περισυνελέγη υπό ανθρώ
που τίνος φέροντος τό όνομα ’Όφις καί ότι ΰπ’ αϋτοϋ άνετράφη.

Ό  μϋθος οϋτος περί Ίλλυριοϋ φαίνεται, ότι έπλάσθη υπό των Βοιω- 
τών, οί όποιοι πρώτοι άνεκάλυψαν τήν ’Ιλλυρίαν κατά τους προϊστορικούς 
χρόνους καί ίδρυσαν εκεί αποικίας. Καί μέρος των Καδμείων μετά τήν εισ
βολήν των Βοιωτών έκ τής Θεσσαλίας εις τάς Θήβας καί τάς πέριξ πεδιά
δας έκδιωχθέντες, κατέφυγον εις ’Ιλλυρίαν, όπου είχε καταφύγει πρότερον 
καί ό γενάρχης αυτών Κάδμος.

Ό  Ηρόδοτος ονομάζει Ίλλυριούς καί τούς τότε κατοίκους τής κοιλά- 
δος τοϋ ποταμοϋ Μοραύου. Φυλαϊ Ίλλυρικαϊ άναφέρονται οί Άσταριάται, 
οί Άρδιαΐοι, οί Δασαρΐται, οί Περοϋσται, οί Πενέσται, οί Ταυλάντιοι, οί 
"Αβαντες, οί ’Αλβανοί καί άλλοι. Τό βέβαιον εινε ότι καί οί Ίλλυριοί ήσαν 
’Άριοι, όπως καί πάντες οί κατοικήσαντες τήν Χερσόννησον Θράκες καί 
"Ελληνες. Ό  μϋθος περί Ίλλυριοϋ, γόνου τοϋ Κάδμου καί ή μετανάστευ- 
σις ενός μέρους των Καδμείων εις τήν Ιλλυρίαν μετά τήν κατάληψιν τής 
χώρας των υπό των έκ Θεσσαλίας Αΐολέων Βοιωτών, δεικνύουν ότι ύπήρ* 
χεν έπικοινωνία αξιόλογος μεταξύ Ιλλυριών καί τών νοτίων χωρών. Καί 
εινε μεν αληθές ότι αί Έλληνικαί άποικίαι πού ειχον ίδρυθή κατά τούς 
ιστορικούς χρόνους εις τά παράλια τής Ιλλυρίας καί τάς απέναντι Ιτα λ ι
κός άκτάς είχον συντελέσει κατά τι εις τήν άνάπτυξιν έμπορικών σχέσεων 
Ελλήνων καί Ιλλυριών, άλλ’ ολίγον ειχον έπιδράσει διά τον έξελληνισμόν 
τών Ιλλυριών, οί όποιοι ειχον μείνει στάσιμοι εις τά πατροπαράδοτα ήθη 
καί έθιμα αυτών. Καί διότι οί εις τά βόρεια κατοικοϋντες άνεμίγησαν μέ 
Γαλατικός φυλάς, οί δέ προς τά παράλια μέ Ίταλικάς φυλάς. Καί ούτως
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άλλοι μέν έρρεπον προς τον εξελληνισμόν, άλλοι προς τον εκλατινισμόν ,.καί 
άλλοι ούτε προς τό εν, οΰτε προς τό έτερον.

Δι5 αυτό, ό έξελληνισμός δεν είχε ρέψει τόσον βαθείας ρίζας εκεί, όσον 
εις την Θράκην. ’Άλλως τε, ως έκ της διαμορφώσεως του εδάφους των, οί 
Ίλλυριοί έζων τραχύν βίον και άπέβαινον δύσκαμπτοι καί σχεδόν ανεπίδε
κτοι προόδου, ληστρικοί καί άλληλομαχόμενοι αενάως. 'Υπό τοΰ Φιλίππου 
του Β', βασιλέως τής Μακεδονίας, είχε κατακτηθή τό νότιον μέρος τής Ι λ 
λυρίας (ή σημερινή Αυλών μέχρι τής Σκόδρας μέ τό εσωτερικόν αυτής). 
Τοϋτο ειχεν εξελληνισθή ώς τμήμα του Μακεδονικού κράτους τότε, καί 
έπωνομάσθη « 'Ε λληνική Ίλλυ(>ία». Έ νφ  τό έπίλοίπον μέρος έθεω- 
ρείτο «Βάρβαρος Ιλλυρία». Τοϋτο δεικνύει ότι ο! αρχαίοι Μακεδόνες, 
ως γνήσιοι "Ελληνες, έπέβαλλον τον εξελληνισμόν καί εις τούς κατακτωμέ- 
νους ύπ5 αυτών λαούς έξω τής ‘Ελλάδος, ως έπραξαν καί έν Θράκη καί 
έπειτα έν Άσί<χ καί Αφρική. Επειδή δε επί Ρωμαιοκρατίας άπετέλουν ώς 
μισθοφόροι λεγεώνας στρατιωτικός τών Ρωμαίων Αύτοκρατόροον, έδέχθη- 
σαν εις την γλώσσαν των πλεΐστα λατινικά στοιχεία. ‘Ότε δέ κατά τούς 
μ.Χ. αιώνας πλεΐστα τμήματα τής χώρας των κατελήφθησαν υπό Σλαύων, 
άνεμίγησαν μετ’ αυτών. Τό αυτό συνέβη καί μέ τούς Τούρκους, υπό τών 
οποίων όχι μόνον κατεκτήθησαν, αλλά καί κατά τό πλεΐστον εξισλαμίσθησαν.

Δι5 αυτό, ή μέν γλώσσα των, ή σημερινή δηλαδή Αλβανική, εινε 
μίγμα καί κράμα αρχαίων Ιλλυρικών, Λατινικών, Σλαβικών καί Τουρκι
κών λέξεων. ‘Η γραφή των όμως είχε μείνει Ελληνική μέχρι τού πρώτου 
Παγκοσμίου πολέμου, ότε δι5 Ιταλικής είσηγήσεως άπέβαλαν τό Ελληνι
κόν άλφάβητον καί έδέχθησαν τό Λατινικόν. Τό πλεΐστον δέ τοΰ πληθυ
σμού τών άλλοτε Ιλλυρικών χωρών άπερροφήθη υπό τών κατοικησάντων 
Σλάβων, Ιταλών κ.λ.π.

ΚΕΡ. 3 2 —ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΑΠΟΙΚΙΑΙ ΕΠ Ι ΤΗ Σ ΘΡΑΚΗΣ.

‘Ότε, ολίγους χρόνους μετά τά Τρωικά, ήρχισεν ή από βορρά μετακί- 
νησις τών Έλληνοδωρικών γενών προς νότον (κάθοδος τών ‘Ηρακλειδών), 
καί έγένετο κατά τούς ακολούθους αιώνας ή ύπερεκχείλισις εκείνη τών Ε λ 
ληνικών πληθυσμών εις τάς νοτίους χώρας, ήρχισαν καί οί "Ελληνες νά στρέ- 
φωσι τά βλέμματα αυτών προς άπάσας τάς παραλίους χώρας, τάς έξω τής 
Ελλάδος, διά νά έναποθέτωσιν εις αύτάς τά περισσεύοντα πλήθη τών Ε λ 
ληνικών χωρών. Τό αποτέλεσμα ήτο ή ΐδρυσις καί ή δημιουργία τών έξω 
τής κυρίως Ελλάδος Ελληνικών Αποικιών.

Ή  καταλαβοϋσα τότε τούς ‘Έλληνας ροπή προς άποικισμόν διά τήν 
βελτίωσιν τών όρων τής ζωής των καί άνύψωσιν τού βιωτικοϋ των επιπέ
δου διά τής διεξαγωγής εύρυτέρου εμπορίου μέ τάς ξένας χώρας, δέν ήτο
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δυνατόν φυσικά νά επιτρέψη νά διαφυγή τής προσοχής των ή Θράκη. 
Διότι ή Θράκη παρουσίαζε παραλίας έκτεταμένας από τοΰ Θερμαϊκού κόλ
που μέχρι των εκβολών τοΰ Δουνάβεως και τής Σκυθίας. Διά τούτο, μεταξύ 
του Θ' καί Ε ' αίώνος π.Χ., πάμπολλαι 'Ελληνικά! πόλεις εκτίσθησαν κατ')5 
δλην την έκτεταμένην παραλίαν τής τότε Θράκης. Μεγαρεΐς, Σάμιοι, Εύ- 
βοεΐς, ’Αθηναίοι, Βοιωτοί, Αίγαιοπελαγΐται καί ά'λλοι, άφοΰ έκάλυψαν 
σχεδόν δλα τά παράλια τής Θράκης, ήρχισαν νά εισχωρούν καί εις το εσω
τερικόν καί ί'δρυον βάσεις καί κέντρα εμπορικά.

Καί επί μέν τής Χαλκιδικής Χερσοννήσου οί Χαλκιδεΐς τής Εύβοιας, 
οί ’Αθηναίοι καί Κορίνθιοι έκτισαν τάς πόλεις : Ποτίδαιαν, Μένδην, Το- 
ριύνην, ’Όλυνθον, ’Άκανθον, Στάγειρα, Θέρμην κ.ά.

Μεταξύ δε τής Χαλκιδικής, όνομασθείσης υπό των πλεοναζόντων Χαλ- 
κιδέων, καί τού Νέστου ή ’Αμφίπολις (456 π.Χ.) απέναντι τής Θρακικής 
'Ηιόνος καί πλησίον τής Θρακικής Μυρκίνου τής 'Ηδωνίδος χώρας.

Μεταξύ δέ των εκβολών τού Νέστου καί τού 'Έβρου, τά ’Άβδηρα 
(561 π.Χ.), ή Μαρώνεια (540 π.Χ.), ή Ξάντθεια καθώς καί άλλαι. Μεταξύ . 
τών εκβολών τού 'Έβρου καί τού Μέλανος ποταμού ή Αίνος, ή "Αψινθος, 
ή ’Αφροδίσιός κ.λ.π. ’Επί τής Θρακικής Χερσοννήσου ή Σηστός, ή Μάδυ- 
τος, ή Έλεούς, ή Αίγός ποταμοί, ή Καλλιοΰπολις, ή Πακτύη κ.λ.π. ’Από 
δέ τού Ελλησπόντου μέχρι τού Βοσπόρου ή Περίστασις, ή 'Ηράκλεια, τό 
Μυριόφυτον, ή Γάνος, ή Βισάνθη, ή Ηράκλεια (509) (Πέρινθος), ή Σηλύ- 
βρια καί τό Βυζάντιον (667 π.Χ.). ’Έξωθεν δέ τού Βοσπόρου, επί τής 
Θρακικής παραλίας τού Εύξείνου Πόντου προς βορράν τής Θρακικής Σαλ- 
μυδησσού ή ’Απολλωνία (660 π.Χ.), ή Άγαθόπολις, ή Άγχίαλος, ή Με
σημβρία (510 π.Χ.), ή ’Οδησσός (535 π.Χ.), οί Κρουνοί, ή Κάλλατις (540 
π.Χ·), οί Τόμοι (586 π.Χ.) καί ή Ηστρος (656 π.Χ.) εις τάς εκβολάς τού 
ποταμού ’Ίστρου (Δουνάβεως) εις τό τελευταίου άκρον τής Θρακικής παρα
λίας τού Πόντου. Αί εν λόγερ άποικίαι, ό)ς άναφέρεται εις άνακαλυφθείσας 
έπιγραφάς τής εποχής εκείνης, διοικούντο έσωτερικώς κατά τά εν Έλλάδι 
κρατούντα. Έκάστη είχε τούς θεσμούς καί τό σύστημα τής Μητροπόλεως 
αυτής. Γίνεται, λόγου χάριν, μνεία περί βουλής καί γερουσίας, περί ίερο- 
μνημόνων, ίεροποιών, πολιταρχών, άγορα-νόμων, επιμελητών, στρατηγών 
κ.λ.π., πολλαί δέ εξ αυτών μετά τής Μητροπόλεως των άπετέλουν ομοσπον
δίαν καλουμένην «κοινόν». Παρόμοια «κοινά» ήσαν τό τής Θρακικής Χερ
σοννήσου καί τό τής Πενταπόλεως τού Εύξείνου. Τό πρώτον άπετελεΐτο 
από τάς πόλεις Σηστόν, Φλαβιούπολιν, Μάδυτον, Έλαιούντα, Άλωπεκόνη-. 
σον καί τάς έναντι τούτων επί τής ’Ασιατικής ακτής ’Άβυδον καί Δάρδα- 
νον. Τό δέ δεύτερον «κοινόν» από τήν ’Οδησσόν, Καλλάτιδα, Μεσημβρίαν 
τούς Τόμους καί τήν Άπολλωνιάδα.
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ΚΕΦ. 33.— Η Ε Π ΙΔ ΡΑ Σ ΙΣ  ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΙΚΙΩΝ ΕΠ Ι 
ΤΟΥ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΡΑΚΩΝ.

Διά τής ΐδρύσεως των πολυπληθών Ελληνικών αποικιών εις τά Θρα- 
κικά παράλια κατά τό διάστημα τών τεσσάρων αιώνων, ήτοι από του 800 
— 400 π. X., ήρχισε βαθμηδόν ζωηροτάτη εμπορική επικοινωνία τών 
μεσογείων κατοίκων τής Θράκης προς τους εις τά παράλια εγκατασταθέν- 
τας "Ελληνας άποίκους. Οί μεσόγειοι Θράκες διά τών αμαξών και υποζυ
γίων των εκόμιζον εις τά παράλια δλα τά παραγόμενα ύπ’ αυτών προϊόντα 
γεωργικά καί κτηνοτροφικά κα'ι ήγόραζον από τά παράλια παν δ,τι ή βιοτε
χνία τών Ελλήνων κατεσκεΰαζεν. Οϊ Θράκες ειχον μέν άφθονα σιτηρά και 
κτηνοτροφικά είδη, έστερούντο δμως πολλών αντικειμένων, τά όποια κατε- 
σκεΰαζον κα'ι οι άποικοι "Ελληνες, άλλα και πολλά έκομίζοντο διά τών 
πλοίων τών νοτίοον Ελληνικών Πολιτειών εκ τής κυρίως Ελλάδος. Διότι 
οΐ νότιοι "Ελληνες, ώς έκ τής επικοινωνίας τουν με ανώτερους πολιτισμούς, 
από τους προϊστορικούς ακόμη χρόνους, ειχον αναπτύξει 'πολιτισμόν πολύ 
ύψηλότερον τών μεσογείων κατοίκων τής Θράκης, τής Μακεδονίας και τής 
’Ιλλυρίας, τών οποίων οί κάτοικοι ήσχολούντο ώς επί τό πλεΐστον εις την 
καλλιέργειαν τής γής καί την κτηνοτροφίαν. Προσέτι εκόμιζον εις τούς 
Θράκας τά εύγενή προϊόντα τής Ελλάδος, τά όποια δεν παρήγεν ή Θράκη 
ενεκα κλιματολογικών λόγων, ώς ελαίας, ελαιον, εσπεριδοειδή, διάφορα 
έργα λεπτής τέχνης ώς αγγεία καλλιτεχνικά, ύάλινα προϊόντα, υφάσματα, 
εργαλεία, διακοσμητικά είδη καί έν γένει πάν δ,τι ειχον μέν οΐ "Ελληνες, 
δεν ειχον δμως οΐ Θράκες. Έλάμβανον δέ παρά τών Θρακών εις αντάλ
λαγμα δημητριακά τό πλεΐστονί ώς1 σίτον κριθήν, μελίνην {είδος αραβοσί
του), κτηνοτροφάς, δούλους κ.λ.π.

Οΐ άποικοι "Ελληνες, προϊόντος τού χρόνου, ήρχισαν νά συνάπτουν 
σχέσεις με τούς ΐσχύοντας εις τό εσωτερικόν Θράκας άρχοντας. 'Υπό την 
προστασίαν δέ τούτων εΐσεχώρουν εις τό εσωτερικόν τής Θράκης, συνή- 
πτον σχέσεις εμπορικός, οικονομικός, οικογενειακός καί πνευματικός, δέν 
ήσαν σπάνιαι δέ καί έπιγαμίαι μεταξύ Θρακών καί Ελλήνων. Οΐ Θράκες 
ευθύς εξ αρχής ειχον αναγνωρίσει την ανωτερότητα τού Ελληνικού πολιτι
σμού καί εφιλοτιμοΰντο νά μιμώνται τον τρόπον τής ζωής τών Ελλήνων. 
Πολλοί εξέχοντες Θράκες έδιδον τάς καλλιμόρφους κόρας των εις "Ελληνας, 
άλλοι επίσης έλάμβανον διά τούς υιούς των κόρας Έλληνίδας ώς νύμφας 
των. Ή  μήτηρ τού μεγάλου καί δαιμόνιου Θεμιστοκλέους νικητού τής Σα
λάμι νος ήτο Θράσσα (Άμβρότονον).

«Ά μβρότονον έγώ  Θρήϊαοα τό γένος 
τον μέγαν φημΐ τεκέαϋ'αι
'Έ λλησ ι Θεμιστοκλέα». (Πλουτάρχου βίος Θεμιστοκλέους).
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Επίσης ή μήτηρ του Κίμωνος καί σύζυγος τοϋ Μιλτιάδου Ήγησι- 
πύλη ήτο θυγάτηρ τοϋ βασιλέιος των Θρακών Ό λόρου. Καί ό πατήρ του 
Θουκυδίδου 'Όλορος είχε μητέρα Θράσσαν. Μετά τον θάνατον δέ τοΰ Μιλ- 
τιάδου ουτος ό ’Όλορος, ανεψιός τοϋ προηγουμένου, ένυμ.φεΰθη την Ή γη- 
σιπϋλην, έκ τής οποίας έγέννησε τον Θουκυδίδην. Κατά ταϋτα ο Κίμων 
καί ό Θουκυδίδης ήσαν αδελφοί έκ τής αυτής μήτρας. Ό  Όλορος ουτος, 
ό πατήρ τοϋ Θουκυδίδου, είχε πολιτογραφηθή έν Άθήναις Αθηναίος πο
λίτης εις τον Δήμον 'Αλιμουσίων τής Λεοντίδος φυλής. Είχε πολλά κτήμα
τα εις τήν Σ καπτήν  "Υλην, επί τής απέναντι τής Θάσου Θρακικής παρα
λίας. Άποθανών έτάφη εις τήν παραλίαν τής 'Αττικής εις τήν σημερινήν 
Γλυφάδα. Αΐ τοιαϋται δέ σχέσεις μεταξύ Θρακών καί Ελλήνων συν τω 
χρόνορ έπολλαπλασιάζοντο εις μέγα βαθμόν, ώστε οί Θράκες οχι μόνον τήν 
Ελληνικήν γλώσσαν προσεπάθουν νά έκμάθουν, αλλά καί εις τά τέκνα των 
έ'διδον 'Ελληνικάς ονομασίας. Επειδή δέ δέν ειχον σημεία ιδιαίτερα γρα
πτού λόγου, ευθύς έξ αρχής, έδέχθησαν τήν Ελληνικήν γραφήν. Διά τούτο 
παν δ,τι διεσοδθη επί πλακών, άναφερόμενον εις πράξεις αρχόντων, ή τά
φων, ή θρησκευτικών τελετών ή αφιερωμάτων είνε γραμμένο μέ Ελληνι
κούς χαρακτήρας καί εις τήν Ελληνικήν γλώσσαν. 'Η  Ελληνική γλώσσα 
τοιουτοτρόπως, ένφ έχρησίμευεν κατ' άρχάς ώς δργανον γραπτού λόγου, 
βαθμηδόν ήρχισε νά άποβαίνη καί ώς ό'ργανον τού προφορικού λόγου. Καί 
ούτω πως ειχεν αρχίσει ό έξελληνισμός των Θρακών, ό όποιος είχε φθάσει 
μέ τήν πάροδον τού χρόνου εις τοιούτον βαθμόν, ώστε νά εξάλειψη τελείως 
παν γλωσσικόν ιδίωμα τών Θρακών. Διά τούτο δέν σώζονται σήμερον Θρα- 
κικαί λέξεις πλήν ελάχιστων, ώς καί όνομασίαι πόλεων τινών Θρακικών, ώς 
θά ίδωμεν κατωτέρου. Πολλοί γλωσσολόγοι διισχυρίζονται δτι λείψανα τής 
αρχαίας Θρακικής γλώσσης εύρίσκονται εις τήν 'Αρμενικήν γλώσσαν. Διότι 
οί 'Αρμένιοι, κατά τον "Ηρόδοτον, ήσαν άποικοι τών Φρυγών τής Μ. ’Α
σίας. Οί δέ Φρύγες ήσαν Θράκες «Στρυμόνι,οι πρότερον λεγόμενοι», διότι 
εκ τής χώρας τοϋ Στρυμώνος ειχον άποικίσει οί Βρϋγες εις Μ. 'Ασίαν, 
δπου έγένοντο Φρύγες. Καί τύ μέν γλωσσικόν ιδίωμα τών Φρυγών έ'παθεν 
δ,τι ειχον πάθει καί τά άλλα γλωσσικά ιδιώματα τών Μικρασιατικών λαών, 
τών Λυδών, τών Καππαδοκών, τών Κιλίκων, τών Παφλαγόνων, τών Μυσών, 
τών Βιθυνών κ.λ.π. Δηλαδή διά τής σχέσεως τών λαών τούτων προς τούς 
"Έλληνας, τούς κατοικήσαντας εις δλα τά παράλια τής Μ. ’Ασίας, καί έπειδή 
ήσαν συγγενείς προς τά Ελληνικά γένη, ειχον ούτοι έξοικειωθή τόσον πολύ 
προς τούς "Έλληνας, ώστε καί έπί Περσοκρατίας ακόμη προσεπάθουν νά 
έξελληνισθώσιν. "Ότε δέ μετά τήν εισβολήν τών Μακεδόνων τού ’Αλεξάν
δρου, άθρόως ό "Ελληνισμός είσήχίίη εις τήν Ασίαν, έπεκράτησεν ή "Ελ
ληνική γλώσσα εις τοιούτον βαθμόν, ώς καί έν Θράκη, ώστε έσαρώθησαν 
κυριολεκτικούς τά έγχώρια γλωσσικά ιδιώματα. Ά λλ' οί 'Αρμένιοι, έπειδή
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κατοικούν μακράν επί των "Αρμενικών εκτάσεων, ειχον μέν και οΰτοι έπη- 
ρεασθή από την Ελληνικήν γλώσσαν, κατά τούς χρόνους τών διαδόχων τοΰ 
"Αλεξάνδρου, αλλά διετήρησαν συνάμα κα'ι την "Εθνικήν τα>ν γλώσσαν, 
όπως κα'ι πολλά άλλα έθνη τής "Ασίας κατακτηθέντα υπό τοΰ ’Αλεξάνδρου. 
Επομένους εινε αληθές ότι εις την "Αρμενικήν γλώσσαν εΰρίσκονται πολλά! 
Θρακικαι λέξεις ή παράγωγοι αυτών. Διότι τά μέν έθνη τής Μ. "Ασίας, ως 
συγγενή προς τούς "Ελληνας, ειχον τελείως έξελληνισθή, τά δέ λοιπά έθνη 
ως οι Σύροι, οι Αιγύπτιοι, οι Εβραίοι, οί Πέρσαι, οι Πάρθοι, οι "Αρμέ
νιοι, οι Βάκτριοι και οί "Ινδό! τής Πενταποταμίας ειχον μέν δεχθή τήν Ε λ 
ληνικήν ως επίσημον γλώσσαν και ως γλώσσαν τής Διπλωματίας, επί τέσ- 
σαρας περίπου αιώνας, άλλ" οί λαο! οΰτοι ειχον διατηρήσει κα! τάς έθνι- 
κάς των γλώσσας, ένφ οί Θράκες και Μικρασιάται τάς άπώλεσαν, δεχθέν- 
τες εις όλας τάς εκδηλώσεις τής ζωής των τήν πλουσίαν και τήν εΰηχον 
Ελληνικήν τοιαύτην. Διά τής Ελληνικής γλοόσσης, διά τής διακυβερνήσεως 
τών χωρών των υπό Έλληνομακεδόνων, διαδόχων "Αλεξάνδρου τού Μεγά
λου, διά τού σχηματισμού τών τεσσάρων σπουδαίων Ελληνικών Κρατών, 
ήτοι τού Πόντου, τής Καππαδοκίας, τής Βιθυνίας και τής Περγάμου, διά 
τής έφευρέσεως τού Περγαμηνού χάρτου υπό τών Άτταλιδών βασιλέων 
τής Περγάμου, διά τής ίδρΰσεως νέων Ελληνικών πόλεων και βιβλιοθη
κών, ήνθιοεν ή Ελληνική Παιδεία επί τοσούτον, ώστε από τού Μεγάλου 
"Αλεξάνδρου μέχρι τής υπό τών Τούρκων κατακτήσεως, ήτοι από τού 330 
π.Χ. έως 1400 μ.Χ., δηλαδή επί 1730 έτη, οί λαοί τής Μ. "Ασίας έζων, 
εδρών καί έσκέπτοντο ως γνήσιοι "Ελληνες. Ό  δέ Χριστιανισμός, ο όποιος 
είχε διαδοθή πρωϊμότατα ε’ίς τε τήν Μ. "Ασίαν καί τήν Θράκην, ένεφύση- 
σεν εις αυτούς τήν Ελληνικήν συνείδησή, ή οποία είχε ρίψει τόσον βα
ρείας ρίζας, ώστε έμεινεν ακέραια έκτυτε εις πάντας τούς μή έξισλαμισθέν- 
τας κατοίκους τών δύο τούτων μεγάλων Ελληνικών χουρών.

ΚΕΦ. 3 4 — ΖΑΜΟΛΞΙΣ: Μ ΕΤΑΡΡΥΘΜ ΙΣΤΗΣ ΤΗ Σ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ 
ΤΩΝ ΓΕΤΩΝ 570—500 π.Χ.

Ή  επικοινωνία, ή άναπτυχθεΐσα μεταξύ τών Ελληνικών αποικιών 
καί τών Θρακών, άφύπνησε τό ερευνητικόν πνεύμα τούτων. Τινές τών 
Θρακών, οί μάλλον ευφυείς καί ρηξικέλευθοι ειχον έπιδοθή εις ταξείδια μέ 
Ελληνικά πλοία καί ήσχολούντο εις τό έμπόριον, περιηγούμενοι διάφορα 
μέρη τού τότε Ελληνισμού, ό όποιος διά τών αποικιών ειχεν εξαπλωθή 
εις όλα τά παράλια τής Μαύρης θαλάσσης, τής Προποντίδος, τού Αιγαίου 
Πελάγους ώς καί επί τής "Ιταλίας, Γαλατίας (Γαλλίας), Ίβηρίας ("Ισπα
νίας) καί Κυρηναϊκής. Οί Θράκες ούτοι, επιστρέφοντες εις τήν γενέτειραν 
γήν, προέβαινον εις διαφώτισιν τών ομογενών περί τών αγαθών τού Έλ-
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ληνικού πολιτισμού και ούτω τούς παρεσκεύαζον προς τον εξελληνισμον. 
Εις εξ αυτών υπήρξε κα'ι ό Γέτης Ζάμολξις ή Ζάλμοξις. Ό  Ζάμολξις κα- 
τήλθεν εις τήν Ελλάδα, καθ’ ήν εποχήν έζη εν Σάμω ό φιλόσοφος Πυθα
γόρας. Έ κεΐ υπηρέτησε πλησίον τοΰ Πυθαγόρου επί πολλά έτη και έξέμα- 
θεν οχι μόνον τήν Ελληνικήν γλώσσαν, αλλά καί τάς φιλοσοφικός ιδέας 
τού Πυθαγόρου περί ίίεοΰ, περί "ψυχής, περί μετεμψυχώσεως καί περί τής 
μετά θάνατον αμοιβής ή κολάσεως των ψυχών.

Επειδή δέ ό Πυθαγόρας έξετίμησε τήν φιλομάθειαν καί εργατικότητα 
τού δούλου αυτού, τού έδωκε τήν ελευθερίαν του. Ό  Ζάμολξις τότε έπε- 
δόΟη εις τό έμπόριον άνά τήν Μ. ’Ασίαν, τήν Φοινίκην καί τήν Αίγυπτον, 
έκέρδισε πολύν πλούτον καί συνεπλήρωσε τάς γνώσεις του τάς κοινωνικός, 
πολιτικός καί γεωγραφικός. Μετά πολυετή δέ περιήγησιν έπέστρεψεν εις 
τήν πατρίδα του Γετίαν, ή οποία τότε περιελάμβανεν άπασαν τήν χώραν 
μεταξύ Αίμου καί Δουνάβεως (τήν σημερινήν κυρίως Βουλγαρίαν). Έ κεΐ 
έκτισεν εύρεΐαν κατοικίαν, κάθε βράδυ δέ έκάλει τούς εξέχοντας άνδρας των 
συμπατριωτών του Γετών, τούς έφιλοξένει καί τούς έδίδασκε περί παντός, 
τό όποιον έγνώριξεν εκ των πολλών ταξειδίων του. Πλήν τών ηθών καί εθ ί
μων τών Ελλήνων, τούς έδίδασκε τάς θεωρίας τού διδασκάλου του Πυθα- 
γόρου περί ψυχής καί τής μετά θάνατον ζωής. Κατά τήν διδασκαλίαν ταΰ- 
την άνέπτυσσεν εις τούς Γέτας, οι όποιοι προσέτρεχον προς αυτόν, οτι ό 
θάνατος δέν είνε απώλεια τού άνθρεοπου, άλλ’ αρχή άλλης ζωής καλλιτέ- 
ρας καί τερπνοτέρας τής έν τούτω τφ κόσμφ. "Οτι ή τ^υχή άπαλλασσομένη 
τού φθαρτού σιυματος, μεταβαίνει εις άλλον κόσμον γεμάτον από αγαθά 
καί τέρψεις, εάν έζησεν έναρέτως επί τής γής. "Οτι ή ψυχή, εάν έζησεν 
αμαρτωλήν ζωήν, μεταβαίνει εις ζώον τι διά νά έξαγνισθή καί μετά ταύτα 
αγνή καί καθαρά μεταβαίνει προς τον Γεβελέϊζιν, όπου ζή αιωνίως.

Διά τούτο απαγορεύεται ή κρεωφαγία- διότι εντός τού ζιόου εκείνου 
πιθανόν νά ύπάρχη ή ψυχή συγγενούς τίνος προς εξαγνισμόν (μετεμψύχω- 
σις). Διά τής τοιαύτης διδασκαλίας του ό Ζάμολξις άπέβη μεταρρυθμιστής 
τής θρησκείας καί τής ζοοής τών Γετών Θρακών. Μετά τον θάνατόν του 
δέ έτιμήθη καί έλατρεύετο ώς θεός. Οί Γέται, κατά τήν θεωρίαν τού Πυ- 
θαγόρου άπεΐχον πόσης τροφής εμψύχων, ό'περ ήτο δόγμα καί πίστις εις 
τήν αθανασίαν τής Πυθαγορείου φιλοσοφίας.

ΚΕΦ. 3 5 — ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΝ ΤΘ  ΘΡΑΚΙΚίΙ ΧΕΡΣΟΝΝΗΣφ.

Καθ’ δ'ν χρόνον εις τάς ’Αθήνας έκυβέρνα ό τύραννος (0 Πεισίστρατος 1

1. °Η λέξις Τ ΰ ρ α ν ν ο ς — Κοίρανος =  βασιλεύς.
Τύρινς γεν. τύρινθος, είνε λεξις Πελασγική καί σημαίνει πύργος, φρούριον,
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561—527 π.Χ·, μετά την νομοθεσίαν τοΰ Σόλωνος, εις δέ την ’Ασίαν εξη- 
πλώνετο ή εξουσία των Περσών, είς την Θρακικήν Χερσόννησον έλάμβανον 
χώραν τά έξης:

ΟΙ κάτοικοι τής Χερσοννήσου ταύτης Δόλογγοι Θράκες ήνωχλοΰντο 
συχνά υπό των ληστρικών ’Αψινθίων Θρακών, οι όποιοι κατοικούσαν την 
μεταξύ 'Έβρου καί Μελανός ποταμού παραλιακήν Θράκην. Οι Άψίν- 
θιοι είσήρχοντο εις την Θρακικήν Χερσόννησον καί ελήστευον τήν χώραν 
τών Δολόγγων, πλουσίαν εις γεωργικά καί κτηνοτροφικά προϊόντα. Οι Δό- 
λογγοι μή δυνάμενοι νά τούς αποκρούσουν, έστειλαν πρεσβείαν, διά νά ερω- 
τήσουν το Μαντεΐον τών Δελφών τί πρέπει νά πράξουν, διά νά απαλλάξουν 
τήν χώραν των από τά δεινά πού ΰπέφερε. 'Η  Πυθία τούς άπήντησεν ως 
έξης: «Νά λάβητε ως άρχοντα τοΰ τόπου σας εκείνον, ό όποιος πρώτος θά 
σάς καλέση καί θά σάς προσφέρη φιλοξενίαν, όταν θά πορεΰησθε εις τήν 
χοόραν σας».

Είς τάς ’Αθήνας επί ΙΙεισιστράτου έζη ό Μιλτιάδης, υιός τοΰ Κυψέλ- 
λου εκ τοΰ σημαντικού γένους τών Φιλαϊδών. Φιλαΐδαι έλέγοντο οι απόγο
νοι τοΰ Φιλαίου, δστις ύπήρξεν υιός τοΰ ήρωος κατά τον Τρωικόν πόλεμον 
Αΐαντος τοΰ Τελαμωνίου. Ό  Μιλτιάδης, ως καταγόμενος έξ εύγενοΰς οι
κογένειας, έμίσει τον Πεισίστρατον ώς άρχοντα, ό όποιος είχεν επιβληθή 
είς τήν ’Αττικήν διά δόλου καί τής δυνάμεως τών έξοπλισθέντων φίλων 
του. Μαθών δέ τήν έλευσιν τής αποστολής τών Ζ\ολόγγων καί τον σκοπόν 
αυτής, παρεσκεύασε διά τοΰ Μαντείου τήν εκλογήν του, ώς κυβερνήτου 
τών Δολόγγων. Ευθύς λοιπόν ως οί απεσταλμένοι τών Δολόγγων άπεμα-

μέρος οχυρόν, οπού έμενεν ό αρχών τοΰ τόπου μέ τήν φρουράν του. "Εχει σχέσιν 
μέ τήν λατινικήν turris καί τήν γαλλικήν tour. Ώ ς καί ή λέξις πύργος έ'χει σχέ- 
σιν μέ τήν γερμ-ανικήν burg =  κάστρο. Τυράννους ώνόμαζον οί αρχαίοι "Κλληνες 
τούς άρχοντας, οί όποιοι δεν έξελέγοντο υπό τοΰ λαού, αλλά κατόρθωναν νά επι
βάλουν τήν εξουσίαν των μέ διάφορα έκνομα μέσα καί βίαια πολλάκις, σχηματί- 
ζοντες ισχυρόν κόμμα, τό όποιον τούς ύπεστήριζεν είς βάρος τών άλλων κομμά
των, ή δ ι’ ενόπλου δυνάμεως μισθοφόρων καί φίλων, ή καί διά δόλου.

Διά νά κατορθώσουν δέ νά κρατηθούν έν τή εξουσία, κατελάμβανον συνήθως 
τό οχυρόν μέρος τοΰ τόπου, τούτέσχι τήν 'Ακρόπολιν μέ τούς άνδρας των καί ού
τως έπεβάλλοντο επί τοΰ λαού. Καί πολλοί μέν έκ τούτων άνεδεικνύοντο ευεργετι
κοί καί προοδευτικοί διά τον λαόν των, ώς ό Πεισίστρατος έν Άθήναις, ό Μιλτιά 
δης έν Χερσοννήσφ, ό “Αγαθοκλής έν Σικελία, ό 'Ιερών και πολλοί άλλοι, ώς ό 
Καλλικράτης έν Σάμφ, ό ΙΙιττακός έν Λέσβω, ό Κύψελλος έν Κορίνθφ κλπ. Πολ
λοί όμως έξ αυτών διά νά προλαμβάνουν πάσαν έξέγερσιν τοΰ πλήθους έναντι ον 
των, κατέφευγον είς πολύ σκληρά μέτρα, φονεύοντες, έξορίζοντες, βασανίζοντες 
τούς αντιπάλους των, άφαιροΰντες τάς περιουσίας των κλπ. Διά τούτο ή λέξις τ ύ- 
ρ α ν ν ο ς μετέπεσε σύν τώ χρόνε) είς τήν σημασίαν τοΰ: σκληρός, βασανιστής, 
απάνθρωπος κ.λ.π.
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κρύνθησαν τοϋ Μαντείου πορευόμενοι προς την πατρίδα των, παρουσιάσθη 
έν μέση όδώ ό ’Αθηναίος, τούς έχαιρέτησε καί τούς έκάλεσεν εις τά πλη
σίον δένδρα, δπου υπήρχε καί πηγή δροσερού ύδατος καί δπου τούς προσέ- 
φερε τροφήν, ποτόν καί ξένια, ώς ενθύμια τής συναφθείσης μεταξύ 
των ξενίας κατά τά Ελληνικά εξευγενισμένα έθιμα. Τότε εκείνοι οί Θρά
κες άνεκοίνωσαν εις αυτόν τον σκοπόν τής έλεύσεώς των είς την Ελλάδα 
καί τον χρησμόν, πού εΐχον λάβει από τήν Πυθίαν, τον όποιον βλέπουν έκ- 
πληρούμενον έν τω προσιόπω τοϋ φιλοξενοϋντος αυτούς Μιλτιάδου. Τον 
παρεκάλεσαν δε νά δεχθή νά έλθη είς τήν χώραν των, νά άναλάβη τήν δια- 
κυβέρνησιν τοϋ τόπου των, διά νά σωθούν από τούς έχέίρούς των. Ό  Μιλ
τιάδης έδέχθη, ώς ήτο επόμενον, αφού ήτο διαταγή τοϋ θεού ’Απόλλωνος 
καί ελθών είς Χερσόννησον άνηγορεύθη βασιλεύς των Δολόγγων (τύραννος 
τής Χερσοννήσου). Έφρόντισε δέ νά καταρτίση ενόπλους ομάδας, έκτισε 
τείχος ισχυρόν εις τον λαιμόν τής Χερσοννήσου, από τοϋ Μέλανος κόλπου 
μέχρι τής ΙΙροποντίδος, εγκατέστησεν εκεί φυλακάς, αί όποΐαι ήγρύπνουν 
διά νά προλαμβάνουν πάσαν αίψνιδίαν εισβολήν από τής Θράκης είς τήν 
Χερσόννησον, κατεσκεύασεν οδόν από τό νοτιώτατον άκρον τής Χερσοννή
σου μέχρι τοϋ τείχους καί έ'λαβεν δλα τά μέτρα προς έξασφάλισιν τής ησυ
χίας των νέων υπηκόων του. ’Ίχνη δέ αδρά τοϋ τείχους αυτού από θαλάσ
σης είς θάλασσαν σοάζονται μέχρι σήμερον. Διότι τό τείχος εκείνο έπροφύ- 
λαττε τήν Χερσόννησον καί είς τούς μετά ταύτα αιώνας κατά των από 
Θράκης εισβολέων, ώς άλλαχοϋ θά ίδωμεν. Ά ψ ’ οϋ δέ ό Μιλτιάδης οΰτος 
άπέκτησεν ίσχύν καί δύναμιν στρατιωτικήν καί ναυτικήν, άπεπειράθη νά 
καταλάβη καί τήν απέναντι τής Χερσεννήσου ’Ασιατικήν χο5ραν. ’Αλλά διά 
τούτο περιήλθεν είς πόλεμον προς τούς Λαμ-ψακηνούς, "Ελληνας άποίκους, 
οί οποίοι ένέμοντο τήν χώραν εκείνην. Είς μίαν δέ σύγκρουσιν προς αυ
τούς έ'πεσεν αίχμάλιοτος τής Λαμψάκου. Οί Λαμ-ψακηνοί, άπειληθέντες υπό 
τοϋ φίλου τοϋ Μιλτιάδου Κροίσου, βασιλέως των Λυδών, ήναγκάσθησαν νά 
τον ελευθερώσουν. Μετ’ ολίγα δμως έτη άπέθανεν ό Μιλτιάδης, άφήσας 
τήν τυραννίαν είς τον αδελφόν του Στησαγόραν. Επειδή δέ καί ό Στησα- 
γόρας μετ’ ολίγα έτη, άτεκνος καί ούτος, άπέθανεν, άνέλαβε τήν τυραννίαν 
ό ανεψιός αυτών Μιλτιάδης ό Β'. Οΰτος συνεζεύχθη τήν Ήγησιπύλην, 
κόρην τού Όλόρου βασιλέως τών Θρακών, έκ τής οποίας εγεννήθη ό Κί- 
μων, τον οποίον θά άναφέρωμεν είς τό έξης. Ό  Μιλτιάδης ούτος υπέταξε 
τήν Λήμνον, τήν οποίαν παρέδωκεν είς τον Δήμον τών ’Αθηναίων. Έ π ί 
τής τυραννίας αυτού έγένετο καί ή εισβολή τοϋ Δαρείου είς τήν Θράκην.

Σ υμπέρασμα Ι ο ν .—'Η  εκλογή Μιλτιάδου τοϋ Α' ώς τυράννου τής 
Θρακικής Χερσοννήσου υπό τών Δολόγγων Θρακών κατά τον 6ον π.Χ. 
αιώνα, δεικνύει πόσον εξοικειωμένοι ήσαν οί Θράκες προς τούς "Ελληνας 
καί πόσην πίστιν ειχον, Θράκες αυτοί, προς τό Ελληνικόν μαντεΐον, κατά
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την διαταγήν τοΰ οποίου δεν έδίστασαν νά εκλέξουν άρχοντά των, βασιλέα 
των δηλαδή, "Ελληνα.

Συμπέρασμα 2 ο ν .—Έ κ τής διακυβερνήσεως τοΰ Μιλτιάδου τοΰ Α', 
τοΰ διαδόχου αΰτοΰ Στησαγόρα καί τοΰ Μιλτιάδου τοΰ Β' επί τής Θρακι- 
κής Χερσοννήσου, συμπεραίνομεν δτι ή έπίδρασίς τοον επί των Θρακών ύπήρ- 
ξεν ευεργετική καί προοδευτική.

Μήπως τό αυτό δεν συνέβη καί κατά τούς νεωτέρους χρόνους εις τάς 
παραδουναβείους Ηγεμονίας τής Βλαχίας καί Μολδαυΐας μέ τούς "Ελλη
νας Φαναριοατας, πού έστέλλοντο ώς Κυβερνήται υπό των Σουλτάνων της 
Κων]πόλεως; Πόσα δεν οφείλουν οι Ρουμάνοι εις τούς Φαναριώτας εκεί
νους; Καί όμως ή Γερμανική Προπαγάνδα τοΰ Καρόλου Χοχεντζόλερν, τά 
διέστρεψεν δλα, καί πολλοί σήμερον τούς νομίζουν ώς τυράννους τοΰ τότε 
Ρουμανικού λαοΰ.

Τό ίδιον έκαμεν εις βάρος των νεωτέρων Ελλήνων ή Πανσλαβιστική 
Προπαγάνδα τοΰ Τγνάτιεφ καί ύστερα τοΰ Πεποδονότσεφ, ή οποία διε- 
στρέβλωσε τήν ιστορίαν των νεωτέρων Βαλκανικών λαών, κηρΰξασα δτι οί 
Βούλγαροι κατετυραννοΰντο καί εληστεύοντο υπό τών Ελλήνων ’Αρχιερέων 
τών στελλομένων υπό τοΰ έν Κων]πόλει Οικουμενικού Πατριαρχείου. ’Ενώ 
άν διεσώθη ό εθνισμός τών Σλάβων τής Χερσοννήσου, τούτο οφείλεται εις 
τούς "Ελληνας τής εποχής εκείνης.

ΚΕΦ. 36.— ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΑΡΕΙΟΥ ΒΑ- 
ΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΙΙΕΡΣΩΝ ΕΙΣ  ΤΗΝ ΘΡΑΚΗΝ, 51ό π.Χ.

Ό  βασιλεύς τών Περσών Δαρεΐος ό Α', δ “Ύστάσπους λεγόμενος, είχε 
διαδεχθή εις τον θρόνον τής Περσίας τον Καμβύσην υιόν τού Μεγά?^ου Κό
ρου, τού ίδρυτού τής μεγάλης Περσικής Μοναρχίας. Ένυμφεύθη δε τήν 
■θυγατέρα τού Μεγάλου Κόρου καί αδελφήν τού Καμβΰσου τήν ’Άτοσσαν. 
Ό  Δαρεΐος ύπήρξεν άνήρ δραστήριος καί πολεμικός. Διά κατακτήσεων 
επηύξησε τό Κράτος του από 20 σατραπείας εις 32, έξαπλώσας τούτο μέ
χρι Σκυθίας προς βορράν, ’Ινδού ποταμού πρύς Α. καί ’Αραβίας προς 
νότον.

Διά νά εκδικηθή δέ τούς Σκύθας διά τον φόνον τοΰ πενθερού του 
Κόρου υπό τής βασιλίσσης τών Μασσαγετών Σκυθών Τομύριος, καί άκούων 
δτι ή χώρα τών Σκυθών είχε πολύν χρυσόν, άπεφάσισε τήν κατ’ αυτών με- 
γάλην εκστρατείαν.

Είχε κατασκευάσει διάφορα έργα συγκοινωνίας άνά τό αχανές κράτος 
του. Κατεσκεΰασε τήν μακράν βασιλικήν οδόν, ή οποία από τήν πρωτεύου
σαν τών Σούσων διά Περσίας, Μεσοποταμίας, Συρίας καί Μ. ’Ασίας άπέ- 
ληγεν εις τήν μεγάλην Ελληνικήν αποικίαν τήν ’Έφεσον, ίνα καί τό τα-
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χυδρομεΐον μεταφέρηται καί τά στρατεύματα νά πορεύωνται εκ των Μεσο
γείων χωρών εις τά παράλια διά διαφόρων διακλαδώσεων τής Κεντρικής 
αρτηρίας προς διαφόρους διευθύνσεις. Προέβη εις γεωγραφικός έρευνας 
προς τάς ’Ινδίας καί την ’Αραβικήν Χερσόννησον. ’Έκτισε μεγαλοπρεπή 
ανάκτορα εις τά Σούσα, την Περσέπολιν, τάς Παρσσαγάδας, τήν Βαβυλώνα 
καί αλλαχού. Εις ό'λα δέ ταϋτα τά έργα μετεχειρίσθη "Έλληνας εκ τών Ε λ 
ληνικών αποικιών τής Μ. ’Ασίας, ώς τον 'Ηράκλειτον, τον καλλιτέχνην 
Τηλεφάνην, τον αρχιτέκτονα Μανδροκλήν, τον Σάμιον, τον Γεωγράφον 
Σκΰλακα καί άλλους. Ό  Μανδροκλής ό Σάμιος διετάχδη νά κατασκευάση 
γέφυραν εις το στενιότερον μέρος του Βοσπόρου, δπου έ'φδασε καί ό Δα- 
ρείος μέ δκτακοσίας χιλιάδας ανδρας (514 π.Χ.), έλάσας διά τής Μ. ’Ασίας 
προς τον Βόσπορον. ’Έφδασαν δέ εκεί καί 600 πλοία, τών οποίων τά πλεΐστα 
ήσαν ’Ιωνικά τών Ελλήνων άποίκων τής Μ. ’Ασίας καί τά όποια διά του 
Αιγαίου, Ελλησπόντου καί ΓΙροποντίδος έπλευσαν εις τον Βόσπορον, δπου 
ήρχισεν ή διάβασις καί εισβολή εις τήν Θράκην. Ευδυς δέ διέταξε τον στρα
τηγόν Μεγάβαζον νά καταλάβη δσην έκτασιν τής Θράκης δυνηδή μέ 100 χιλ. 
ανδρας καί νά κρατή εις υποταγήν τους Θράκας, διά νά έχη ό Δαρεΐος έξησφα- 
λισμένα τά νώτα του, όταν θά πορευηται κατά τών Σκυδών. Έξετιμάτο δέ 
ό Μεγάβαζος διά τάς άρετάς του τάς στρατιωτικάς πολύ, ώς διαφαίνεται 
εκ του εξής, το οποίον μάς λέγει ό Ηρόδοτος. Μίαν φοράν, ένφ έτρωγον, 
ό Δαρείος έκοψεν ένα ρόδι καί έφάνησαν οί πολυπληδεΐς ώριμοι καί κόκ
κινοι κόκκοι του. Τότε κάποιος έκ τών συνδαιτημόνων, ήρώτησε τον Δα- 
ρεΐον: «Βασιλεύ ! ’Από ποιο πράγμα εις τον κόσμον ήδελες νά έχης τόσον 
άριδμόν, όσοι εινε οί κόκκοι αυτού τού ωραίου καρπού ;» 'Ο Βασιλεύς 
άπήντησε : «Μ εγαβάξονς». 'Ο Μεγάβαζος λοιπόν μέ 100 χιλ. άνδρας, εντός 
ολίγων ημερών, ΰπέταξεν δλον το ’Ανατολικόν τμήμα τής Θράκης, έξη- 
νάγκασε δέ καί τον τύραννον τής Θρακικής Χεραοννήσου Μιλτιάδην τον 
Β' νά συνεκστρατεύοη μετά τού Δαρείου μέ πλοία. Καί ό μέν Μεγάβαζος 
έμεινεν εν Θράκη συγκρατών εις υποταγήν τους Θράκας καί τάς παραλίους 
Έλλην. πόλεις, ό δέ Δαρεΐος έξηκολούδησεν από τού Βοσπόρου έλαύνων 
προς τον Δούναβιν καί ό στόλος τών Ίώνων επίσης άκτοπλοών διά τής 
Μαύρης δαλάσσης έπλεε προς το στόμιον τού Δουνάβεως διά νά είσέλδη 
εις αυτόν. Άλλ* άς άφήσωμεν τον πατέρα τής 'Ιστορίας Ηρόδοτον διη- 
γούμενον τήν προέλασιν τού Δαρείου διά Θράκης, μέ παράφρασιν εις τήν 
νεοελληνικήν.

ΚΕΦ. 38.— ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΙΣΤΟ ΡΙΑ , ΒΙΒΛΙΟΝ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ.

«Ό  Δαρεΐος αφού διέβη τον Βόσπορον διά τής γεφύρας, τήν οποίαν 
κατεσκεύασεν ό Σάμιος Μανδροκλής, έπορεύετο διά Θράκης. Φδάσας είς
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τάς πηγάς του Τεάρου ποταμού εστρατοπέδευσεν ημέρας τρεις. Ό  δέ Τέα- 
ρος λέγεται υπό των πέριξ κατοίκων, δτι είνε άριστος ποταμός' διότι "θερα
πεύει πολλάς ασθένειας καί δτι θεραπεύει την ψώραν των άνθρώπων και 
των ζαίων. Είνε δε αί πηγαί του τριάκοντα οκτώ (38), αί όποίαι ρέουσιν 
εκ του ίδιου βράχου. Και άλλαι μέν είνε ψυχραί, άλλαι δέ θερμαί. Είνε δέ 
εις ΐσην άπόστασιν, μεταξύ τής πόλεως 'Ηραίου (παρά την ΙΙέρινθον) καί 
τής Απολλωνίας (Σωζόπολις) επί τής παραλίας τοϋ Εϋξείνου, δυο ημερών 
από έκάστην. Χύνεται δέ ό Τέαρος εις Κοντάδεσδον, Κοντάδεσδος δέ εις 
Άγριάννην (Έργίνην), δ Άγριάνης δέ εις "Εβρον καί δ "Εβρος εις τό 
Θρακικόν πέλαγος παρά την πόλιν Αίνον. Άφοϋ δέ δ Δαρείος έφθασεν εις 
τούτον τον ποταμόν, ευχαριστηθείς πολΰ, έστησε στήλην ενταύθα καί έχά- 
ραξε γράμματα, τά όποια έλεγον τά εξής: «Τον Τεάρου ποταμού αί πη~ 
γαϊ παρέχονταν νδωρ αριστόν καϊ κάλλιστον πάντων των ποταμώ ν . 
Καί εις αύτάς εφ β α σ εν  άνήρ άριστος καϊ κάλλιστος πάντων των άν- 
&ρώπων, οδηγών στρατόν κατά τών Σκυϋ'ών Δαρεϊος ό Ύατάαπονς>  
βασιλεύς Περοών καί πάσης Ή π ε ιρ ο ν » . Ταυ τα λοιπόν ενταύθα έγρά- 
φησαν. Δαρείος δέ εντεύθεν έκκινήσας έφθασεν εις άλλον ποταμόν, δστις 
ονομάζεται Άρτίσκος, ρέει δέ διά μέσου τής χώρας των Όδρυσσών. Φθά- 
σας δέ εις τούτον τον ποταμόν έπραξε τά εξής : «Δείξας τόπον τινά εις τό 
στράτευμα, διέταξεν δπως κάθε στρατιώτης, πού περνά από έκει, θέτη ένα 
λίθον εις τον τόπον εκείνον. Άφοϋ δέ δ στρατός εξετέλεσε τοϋτο, έσχημα- 
τίσθησαν μεγάλοι λόφοι εκ πετρών, τάς όποιας άφήκεν εκεί, προχωρών μέ 
τον στρατόν».

«Πριν δέ φθάση εις τον Δούναβιν πρώτους κατακτά τούς Γέτας, πού 
επίστευον εις την αθανασίαν. Οί δέ Θράκες, πού κατοικούν την Σαλμυδησ- 
σόν (σημερινή Μήδεια), καί οί κατοικοϋντες ύπεράνω τής Απολλωνίας καί 
Μεσημβρίας, Σκιρμιάδες καί Νιψαΐοι, αμαχητί ύπετάγησαν εις τον Δα- 
ρεΐον. Οί δέ Γέται έπαναστατήσαντες, πάλιν ύπεδουλώθησαν. 3Ησαν δέ οί 
γενναιότατοι καί δικαιότατοι μεταξύ τών Θρακών. Πρεσβεύουν δέ την αθα
νασίαν κατά τον εξής τρόπον: «Δέν θεωρούν τον εαυτόν των δτι άποίίνή- 
σκει, άλλ’ δτι δ χανόμενος μεταβαίνει πρύς τον θεόν Ζάμολξιν». ’Άλλοι δε 
εξ αυτών τούτον τον ίδιον νομίζουν Γεβελέϊζιν* (Γεβελέϊζιν ήτο ό δαίμων 
τών Γετών, προς δν κατά τινας μετέβαινον αί ψυχαί τών νεκρών). Κάθε δέ 
πέντε έτη αποστέλλουν άγγελιαφόρον προς τον Ζάμολξιν, προς τον όποιον 
δίδουν παραγγελίας δι’ εκείνα πού χρειάζονται. Στέλλουν δέ τον άγγελια
φόρον κατά τον εξής τρόπον: Εκλέγονται τρεις άνδρες, οί όποιοι κρατούν 
άκόντιον, άλλοι δέ, άφοϋ συλλάβουν άπό τά χέρια καί τά πόδια εκείνον πού 
ώρίσθη ως άγγελιαφόρος, άφοϋ τον κουνήσουν μερικές φορές, τον ρίπτουν 
επάνω εις τάς στημένας αίχμάς τών άκοντίων. Καί εάν μέν άποθάνη άπό 
τάς πληγάς, εινε σημεΐον οτι δ θεός είνε ευμενής προς αυτούς καί έπομέ-
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νως θά ι'ίεραπεύση τάς άνάγκας των. Έάν δμιος δεν άποθάνη, αΐτιώνται 
αυτόν τον άγγελιαφόρον δτι εινε άνθρα)πος αμαρτωλός και δι’ αυτό 6 θεός 
δεν τον εδέχθη, αφού δέ στιγματίσουν τούτον ως αμαρτωλόν, στέλλουν 
άλλον κατά τον ίδιον τρόπον. Τάς δέ παραγγελίας τάς δίδουν ενφ ακόμη 
εΐνε ζωντανός. Αυτοί δέ οι Θράκες, κατά την ώραν των αστραπών και 
βροντών, τοξεύουν κατά του Ουρανού καί απειλούν τον θεόν τών βροντούν, 
επειδή δεν πιστεύουν εις άλλον θεόν έκτος τοΰ ιδικού των. 'Ως δέ μανί)άνω 
«πό τούς 'Έλληνας, τούς κατοικούντας τύν Ελλήσποντον και τον Πόντον, 
ό Ζάμολξις οΰτος, δτε ήτο άνθρωπος, διετέλεσε δούλος εις την Σάμον παρά 
τώ φιλοσοφώ Πυθαγόρα, υΐώ τού Μνησάρχου. Αυτός δέ, ελευθερωθείς 
υπό τού Πυθαγόρου, απέκτησε χρήματα πολλά εμπορευόμενος και έπειτα 
έπέστρεψεν εις την πατρίδα του Γετίαν. Επειδή δέ οΐ Θράκες έζων κακήν 
ζωήν κα'ι όχι σώφρονα, ό Ζάμολξις, πού έμαθε τον τρόπον τής ζωής τών 
ζ ιόντων (Ελλήνων) και εγνιόρισεν ήθη και τρόπους τής ζωής καλλιτέρους, 
από έκεΐνα, πού εΐχον οι Θράκες, αφού είχε ζήσει μέ 'Έλληνας, και μάλι
στα μέ τον σοφώτατον Πυθαγόραν, ΐδρυσεν ένα άνδρώνα εις τήν πατρίδα 
του, δπου έφιλοξένει τούς πρώτους από τούς αστούς πατριώτας του, καί 
ενώ συνέτρωγον, τούς έδίδασκεν δτι ού'τε αυτός, ούτε οΐ συμπατρίώται του, 
ούτε οι απόγονοι αυτών θά άποθάνουν, αλλά θά υπάγουν εις ένα τόπον, 
δπου θά ζήσουν εις τό εξής κα'ι θά έχουν δλα τά αγαθά. Διά τούτο οΐ Γέ- 
ται έκλαιον μέν, δτε έγεννάτο άνθρωπος, διότι θά ύπέφερεν εις τήν ζωήν 
του, έχαιρον δέ και έπανηγύριζον κατά τον θάνατον συγγενούς των’ διότι 
έπίστευον δτι απαλλάσσεται από τά βάσανα τής ζωής και μεταβαίνει προς 
τον μέγαν θεόν Ζάμολξιν, δπου θά άπολαμβάνη αιωνίως δλα τά αγαθά». 
('Ηροδότου διήγησις «Μελπομένη»).

Σ χόλ ια  ΙπΙ τώ ν άναψερομένων υπό Η ροδότου περί Ά ρτίσ κου .

Ό  Ηρόδοτος αναφέρει, δτι ό Δαρεΐος από τον Τέαρον, τον Κοντά- 
δεσδον, καί. τύν Έργίνην έφθασεν εις τον Άρτίσκον. Έδώ δεν διευκρινί
ζεται ποσώς, άν μετά τον Έργίνην έφθασεν εις τον Άρτίσκον. Καί αν μέν 
μέ τήν λέξιν Ά ρτίσκον  θεωρεί τύν ποταμόν "Αρταν ή "Αρδαν, δπως νο
μίζουν πολλοί, παραλείπει νά εΐπη τι περί τών ποταμών Τούντζα (Δόν- 
τσου) καί 'Έβρου (Μαρίτσα). Διότι διά νά φθάση τις εις τον "Αρδαν, θά 
διέλθη διά τών δύο προηγουμένων, περί τών οποίων δέν άναφέρεται τί
ποτε. Έ κ  τούτου συμπεραίνομεν δτι Άρτίσκος ήτο πολίχνη τις επάνω εις 
τον δρόμον του. Καί ως τοιαΰτη υπό πολλών πιστεύεται δτι εινε ή σημε
ρινή κωμόπολις Βαβά Έσκί, ήτοι τό παρά τοίς Βυζαντινοΐς Βουλγαρόφυ- 
yov, (ή Θρακική Βουρτονδιξος). "Αλλως τε, ό Δαρεΐος δέν ειχεν ανάγκην 
νά διευθυνθή προς τον "Αρδαν, ευρισκόμενον δυτικώτερον καί μετά τον 
Τούντζαν καί 'Έβρον' διότι θά έχανε χρόνον άνευ ώφελείας. Προσέτι ή
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υποταγή των Σκιρμιδών και Νιψαίων Θρακών, οί όποιοι κατώκουν τά πα
ράλια προς την Μαΰρην -θάλασσαν δεικνύει ότι ό Δαρεΐος έπορεύετο όχι 
μακράν τής παραλίας, διευθυνόμενος προς Βορράν.

Επίσης ό πατήρ τής Ιστορίας δέν λέγει τίποτε περί τής σπουδαίας 
οροσειράς τοϋ Αίμου, τήν οποίαν δέν ήτο εΰκολον νά διαβή μέ τόσας χι
λιάδας υποζυγίων. Ά λλ5 άποτόμως από τον Άρτίσκον μάς φέρει εις τήν 
χώραν των Γετών. 'Η  χώρα όμως αυτή εινε ή σημερινή, μεταξύ Αίμου καί 
Δουνάβεως, Βουλγαρία. Τόσον δέ πλήθος πεζών, ιππέων καί αμαξών διά 
νά διέλθη τον Αίμον δέν ήτο άσήμαντον γεγονός. 'Αλλά περί τούτων ουδέν 
άναφέρεται, ως νά μήν ύπήρχεν ό Αίμος.

Έ κ  τούτων συμπεραίνομεν ότι κάτι λείπει από τό αρχικόν κείμενον, 
άγνωστον όμως διατί καί πώς.

ΚΕΦ. 39.— ΠΡΟΕΛΑ ΣΙΣ ΤΟΥ ΔΑΡΕΙΟΥ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΙΣΤΡΟΥ 
ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΑΥΤΟΥ.

Οΐ τύραννοι τών Τωνικών πόλεων πλεΰσαντες εντός τοΰ Τστρου, κα- 
τεσκεύασαν άλλην γέφυραν επί τοϋ μεγάλου τοϋτου ποταμού, ώστε ότε έφ- 
θασεν ο Δαρεΐος μέ τον στρατόν, κατόπιν πορείας πολλών ημερών, εύρή- 
κεν αυτήν έτοίμην, διά νά διέλθη τό πεζικόν του, τό ιππικόν καί αί άμα- 
ξαι. Καί τήν μέν γέφυραν άφήκε νά τήν φυλάσσουν οι τύραννοι τών Τω
νικών πόλεων καί ό Μιλτιάδης μέ τά πλοία των. Έδωκε δέ εις αυτούς τε- 
μάχιον σχοινιού μέ εξήντα κόμβους και τούς παρήγγειλε τά εξής: Κάθε 
ήμερα, πού θά παρέρχηται μετά τήν διάβασιν, νά λύουν έ'να κόμβον, όταν 
δέ λυθούν όλοι οί κόμβοι, μέ τήν πάροδον τών εξήντα ημερών, νά λύσουν 
τήν γέφυραν καί νά άπέλθουν μέ τά πλοία των εις τούς τόπους των έκα
στος. Τούτο διότι έπίστευεν ό Δαρεΐος οτι εντός εξήντα ημερών θά κατέ
βαλλε τούς Σκύθας, καί προχωρών διά τής Σκυθίας, θά έπέστρεφεν εις 
τήν Περσίαν παρακάμπτων τον Καύκασον από τήν ανατολικήν άκραν, βα- 
δίζων κατά μήκος τής δυτικής πλευράς τής Κασπίας θαλάσσης (λίμνης). 
Έ άν άπετύγχανε, θά έπέστρεφεν εις τήν γέφυραν προτού παρέλθουν αί 
εξήντα ήμέραι. Καί αφού διέταξε ταύτα, έπροχώρησε διά μέσου τής σημε- 
νής Ρουμανίας προς τήν χώραν τών Σκυθών. Οί Σκύθοι όμως, εις κάθε 
διάβασιν ποταμού, αμυνόμενοι έπέφερον μεγάλην φθοράν καί έπειτα έφευ- 
γον εις τό εσωτερικόν τής χοόρας των, συναποκομίζοντες τάς οικογένειας 
των, τά τρόφιμά των καί πυρπολοϋντες τάς κατοικίας των. Ούτως ό Δα
ρεΐος ού'τε ανθρώπους συνήντησεν, ού'τε ζφα, ούτε τροφάς, άλλ9 έρημον 
στέππαν καί καμμένα τά πάντα. Οί Σκϋθαι τότε έστειλαν προς αυτόν έναν 
ιππέα μέ τά εξής συμβολικά: Επάνω εις ένα δόρυ ειχεν ό απεσταλμένος 
Σκύθης ένα πτηνόν, ένα μύν καί ένα βάτραχον, τά όποια έσήμαινον: «Έάν
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δεν γίνετε πτηνά νά πετάξητε, εάν δεν γίνετε ποντικοί νά τρυπώσητε εις 
τήν γην ή βάτραχοι διά νά πέσητε εις τον ποταμόν, θά διαπερασθήτε μέ 
αυτό τό δόρυ». Ό  Δαρεΐος άπελπισθείς, διότι άπώλεσε πολλούς άνδρας και 
πολλά ζώα εκ των στερήσεων και βλέπων δτι, εάν εξηκολούθει νά προχωρή 
εις τό έσιοτερικόν της Σκυθικής, θά διεκινδΰνευε τούς πάντας καί τά πάν
τα, ήναγκάσθη νά άποφασίση τήν όπισθοχώρησιν προς τον Δούναβιν.

Κ ρίσ εις .—Έ κ τής εκστρατείας τού Δαρείου κατά των Σκυθών καί 
τής αποτυχίας αυτού βλέπομεν, δτι οΐ Σκύθαι από των αρχαιοτάτων χρό
νων ήσαν λίαν δυσπολέμητοι από τούς ξένους κατακτητάς, καί τούτο οφεί
λεται εις τό άξενον τής χώρας των. Διότι ή άπεραντωσύνη τής στεππώδους 
γής αυτών, τό παγετώδες κλίμα μέ τούς πολλούς καί μεγάλους ποταμούς, 
αί σφοδραί χιονοθύελλαι καί ή δριμύτης τού ψύχους, καθιστούν μέχρι σή
μερον ακόμη, ως καί κατά τήν αρχαιότητα, τήν χώραν ταύτην όλος ακατάλ
ληλον διά στρατιωτικός επιχειρήσεις υπό ξένων κατά τών μονίμων κατοί
κων τής χώρας ταύτης, οί όποιοι μέ τούς μεγαλοσώμους καί ισχυρούς ίπ
πους των διέτρεχον τάς άπεράντους καί άτελειώτους εκτάσεις της. Ταύτα 
πάντα, ώς καί ό τραχύς καί σκληρός βίος των καί τό ακατάβλητου τού χα- 
ρακτήρος των καί τό ανένδοτον αυτών απέναντι τού έξωθεν είσβολέως, κα- 
θίστων τούτους άηττήτους. Τούτο άπεδείχθη καί εΐς τούς νεωτέρους χρόνους 
κατά τήν εκστρατείαν τού Ναπολέοντος τού Α' τό 1812 (ή, ώς καί κατά τον 
τελευταίου Παγκόσμιον πόλεμον κατά τήν εκστρατείαν τού Χίτλερ.

ΚΕΦ. 40.— Π ΡΟ ΤΑ ΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΚΥΘΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΑΣ 
ΤΗ Σ ΓΕΦΥΡΑΣ.

Μόλις ό Δαρεΐος ήρχισε τήν ύποχώρησιν, ήρχισαν λάβροι νά επιτίθεν
ται καί οί Σκύθαι, καταδιώκοντες αυτόν καί τύν άποδεκατιζόμενον στρα
τόν του. ’Έστειλαν δέ ιππείς αγγελιοφόρους προς τούς "Ελληνας τυράννους 
καί τούς έπρότειναν νά λύσουν τήν γέφυραν καί νά άπέλθουν’ διότι ώς έλε· 
γον καταδιώκοντες τον στρατόν "τού Δαρείου καί αυτόν τον ίδιον, σκοπόν 
ειχον νά αναγκάσουν αυτούς νά πέσουν εις τον ποταμόν καί νά πνιγούν καί 
οΰτω νά απαλλαγή ό κόσμος από τούς Πέρσας.

Τότε οί τύραννοι έκαμαν συμβούλιου περί τού πρακτέου. Καί ό μέν 
Μιλτιάδης ό ’Αθηναίος, τύραννος τής Χερσονήσου, ειπεν δτι συμιφέρον 
απάντων τών Ελλήνων είνε νά καταστραφή καί ό Δαρεΐος καί ή δύναμίς 
του, διά νά μιείνουν πάσαι αί Ελληνικά! πόλεις τής Μ. ’Ασίας καί τής 
Θράκης έλεύθεραι. Τήν σωτήριον ταύτην γνολμην τού Μιλτιάδου διά τούς 
"Ελληνας άπέκρουσαν οί Κουΐσλιγκ τής εποχής εκείνης καί προ πάντων ό 1

1. Καί τοϋ Καρόλου ΙΒ ' τής Σουηδίας τό 1709.

«Θρακικά» 5
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τύραννος τής Μιλήτου Ίστιαΐος και ο Λέσβιος Κχόης, ειπόντες διά στόμα
τος τοΰ Ίστιαίου τα εξής: Συμφέρει εις ημάς τους τυράννους των πόλεων 
ή διατήρησις τής Περσικής εξουσίας επί των Ελληνικών πόλεων μιας' διότι 
υπό την προστασίαν των Περσών άρχομεν ημείς, ό καί)εις εις την πόλιν 
του. Ένώ, άμα ως λείψη ή Περσική εξουσία, οι συμπολΐται μας, πού δι
ψούν την ελευθερίαν των, θά έξεγερθούν εναντίον μας καί θά μιας εκδιώ
ξουν ή καί θά μάς θανατώσουν. Τότε οί άλλοι τύραννοι έκ φόβου, μήπως 
πέσουν εις την δυσμιένειαν τού Δαρείου, απέμμυγον νά έκφράσουν γνώμην 
συνταυτιζόμενοι σιωπηρώς μετά τού Ίστιαίου, ένώ πρότερον ήσαν μέ την 
γνώμιην τού Μιλτιάδου. 'Ο Ηρόδοτος διέσωσεν ευτυχώς τά ονόματα τών 
τυράννων, οί όποιοι αντί τού Εθνικού συμφέροντος τού Ελληνισμού, 
έπροτίμησαν τό ατομικόν συμφέρον των, ως άλλοι Κουΐσλιγκ τής εποχής 
εκείνης, ήσαν δέ οί εξής: Τών μεν μεταξύ Ελλησπόντου καί Βοσπόρου πό
λεων Δάφνις ό Άβυδηνός, "ίπποκλος ό Λαμψακηνός, Ήρόφαντος ό Παριη- 
νός' (Πάρι,ον ήτο πόλις εις την δεξιάν πλευράν τού Ελλησπόντου πρύς την 
Προποντίδα, αί σημιεριναί Καμάρες), Μητρόδωρος Προκονήσιος (Προκόνη- 
σος ό σημερινός Μαρμαράς), ’Αρισταγόρας Κυζικηνός (Κύζικος ή σημερινή 
Άρτάκη), ’Αρίστων ό Βυζάντιος. Τών Ιωνικών δέ πόλεων Στράτης Χίος, 
Αίάκης Σάμιος, Λαοδάμας Φωκαεύς, Ίστιαΐος Μιλήσιος (Μίλητος τό ση
μερινόν Μπουτρούμι). Έ κ  τών Αιολικών δέ πόλεων τής Μ. ’Ασίας ’Αρι
σταγόρας ό Κυμαΐος (Κύμιη τής Μ. ’Ασίας, αποικία τών Κυμαίων τής Εύ
βοιας). Καί ούτως άπεφασίσθη ή διατήρησις τής γέφυρας μέχρι τής άφί- 
ξεως τού Περσικού στρατού, ϊνα δυνηθή ούτος νά διέλθη την γέφυραν και 
σωθή έκ τού βεβαίου ολέθρου. Ά λλ’ ό Μιλτιάδης, τοΰ οποίου ή σωτήριος 
διά τον τότε Ελληνισμόν γνώμη εΐχεν άπορριφθή, βλέπων δτι κινδυ
νεύει από τον Δαρεΐον, οστις θά έμάνθανεν από τον Ίστιαϊον τά διατρέ- 
ξαντα, έκρινε φρόνιμον διά τον εαυτόν του νά λάβη τά πλοία του καί νά 
άποπλεύση προς την χιοραν του, προ τής έλεύσεως τού Δαρείου. Τοιουτο
τρόπως τότε έσώθη καί ό Δαρεΐος καί ό στρατός του. Μόλις έφθασεν έκεϊ 
διέβη την γέφυραν, τήν οποίαν καί διέλυσαν κατόπιν παρεμποδίσαντες ούτω 
την περαιτέρω καταδίωξιν έκ μέρους τών Σκυθών. Ό  Δαρεΐος μαθών ό'τι 
ώφειλε τήν σωτηρίαν του εις τήν γνώμην τού Ίστιαίου καί Κώη, εις μέν 
τον Ίστιαϊον παρεχοδρησε, πλήν τής Μιλήτου, καί τήν πόλιν Μύρκινον τής 
'Ηδωνίδος χώρας εις τάς χώρας τής Κερκινίτιδος λίμνης τής Θράκης μέ τά 
χρυσωρυχεία τού Παγγαίου δ'ρους, εις δέ τον ναύαρχον Κώην τήν διοίκη- 
σιν τής νήσου Λέσβου. Φθάσας δέ εις τά παράλια τής Θράκης καί στρατο- 
πεδεύσας εις τήν Σηστόν τής Θρακικής Χερσονήσου (σημερινή Γιάλοβα), 
διεπεραιώθη εις Μ. ’Ασίαν καί έπορεύθη εις τάς Σάρδεις τής Λυδίας. Εις 
τήν Θράκην άφήκε τον Μεγάβαζον μέ πολλήν δύναμιν διά νά ύποτάξη ού"
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τος καί όσους Θράκας δεν ειχον ήδη ύποταχθή καί να εξαπλώση, εί δυνα
τόν, τήν Περσικήν κυριαρχίαν καί επί τής Μακεδονίας.

ΚΕΦ. 41.— Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ Π Ε ΡΙ ΤΩΝ ΘΡΑΚΩΝ ΕΝ 
ΓΕΝΕΙ. (Βιβλίον 'Ηροδότου Τερψιχόρη).

«Των Θρακών τό έθνος εινε τό μέγιστόν, μετά τους ’Ινδούς βέβαια, έξ 
όλων των ανθρώπων. Έ άν δε έκυβερνώντο υπό ενός άρχοντος όλοι οι Θράκες, 
ή ήσαν όλοι σύμφωνοι, θά ήσαν αήττητοι καί άριστοι πάντων των εθνών, 
κατά τήν ΐδικήν μου (δηλ. του Ηροδότου) γνώμην. ’Αλλά τοϋτο εινε αδύ
νατον δι’ αυτούς καί άκατόρθωτον καί ουδέποτε θά γίνη (δηλαδή ή συνέ- 
νωσις τών Θρακών), καί διά τοΰτο εινε ανίσχυροι. ’Ονόματα πολλά έχουν 
κατά χώρας έκαστος λαός. Νόμους δε παραπλήσιους μεταχειρίζονται δλοι, 
πλήν τών Γετών καί Τραυσών καί τών κατοικοΰντων βορειότερον τούτων, 
τών Κρηστονέων».

(Οΐ μέν Τραυσοί εΰρίσκοντο, εις τούς χρόνους τοϋ 'Ηροδότου, εις τάς 
νοτίους υπώρειας τής Ροδόπης, οί δέ Κρηστονέοι εις τήν χώραν τής λίμνης 
Δοϊράνης καί τού σημερινού Πετριτσίου μεταξύ Στρυμώνος καί ’Αξιού).

Έ κ τούτων δέ οί μέν Γέται πρεσβεύουν τήν αθανασίαν, οΐ δέ Τραυ
σοί δλα τά άλλα εκτελούν, ως οί άλλοι Θράκες, αλλά δ*,ά τούς γεννωμένους 
καί άποθνήσκοντας κάμνουσι τά εξής: "Οταν γεννηθή τις, οί συγγενείς κα- 
θήμενοι ολόγυρα θρηνοϋσι, διότι 6 νεογεννηθείς θά ΰποφέρη δλα τά κακά 
τής ζωής. "Οταν δε άποθάνη τις, τότε παίζοντες καί διασκεδάζοντες, κρύ- 
πτουσι τούτον υπό τήν γήν, μακαρίζοντες αυτόν, διότι άπηλλάγη από δλα 
τά κακά καί εινε πλέον μακάριος. Οΐ δέ Κρηστονέοι κάμνουσι τά εξής : 
"Εκαστος άνήρ έχει πολλάς γυναίκας. Όπόταν δέ άποθάνη άνήρ τις, γίνε
ται μέγα συμβούλων τών γυναικών του καί τών συγγενών καί φίλων του, 
διά νά κριθή ποία εκ τών γυναικών του ήτο ή μάλλον προσφιλής εις αυ
τόν. "Οταν δέ κριθή καί τιμηθή ή προσφιλεστέρα εκ τούτων, αφού εγκω- 
μιασθή καί έξυμνηθή υπό τών γυναικών καί τών άνδρών σφαγιάζεται επί 
τού τάφου υπό τού πλησιεστέρου συγγενούς της, συνθάπτεται δέ μέ τόν άν- 
δρα της. Αί δέ λοιπαί γυναίκες του, θεωρούσι τούτο ώς μεγάλην συμφο
ράν ή κάθε μία διά τόν εαυτόν της' διότι, τό νά μή συνταφώσι μέ τόν άν- 
δρα, θεωρείται δι’ αύτάς μέγα δνειδος.

Τά>ν δέ λοιπών Θρακών υπάρχει 6 εξής νόμος: Πωλούσι τά τέκνα των 
ως εμπόρευμα προς εξαγωγήν εις άλλους τόπους. Τάς δέ παρθένους δέν φυ- 
λάττουσιν, άλλ’ άφίνουν αύτάς νά συνευρίσκωνται μέ οίουσδήποτε άνδρας 
θέλουσιν. Φυλάττουσιν δμως πολύ αυστηρά τάς γυναίκας των καί αγορά- 
ζουσι τάς γυναίκας των παρά τών γονέων των μέ πολλά χρήματα. Καί τό 
νά εινε μέν τις εστιγμένος, θεωρείται ευγένεια, τό νά μή εινε θεωρείται
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αγένεια καί δειλία. Τό νά εινε τις αργός θεωρείται κάλλιστον πράγμα, τό 
νά έργάζηται δέ την γην θεωρείται άτιμότατον. Τό νά ζή τις από πολέμους 
καί ληστείας θεωρείται κάλλιστον. Θεούς δέ σέβονται μόνον τούς έξης : 
”Αρην καί Διόνυσον καί "Αρτεμιν. Οι δέ βασιλείς αυτών, έκτος τούτων 
των θεών, σέβονται τά μέγιστα τον Έρμήν καί ορκίζονται μόνον εις τού
τον' διότι καυχώνται δτι αυτοί κατάγονται έκ τού Έρμου. Ενταφιασμός 
δέ διά τούς άνωτέρους εξ αυτών γίνεται ως έξης: Τρεις ημέρας έχουν τον 
νεκρόν, καί αφού σφάξο.)σι διάφορα ιερά ζώα, τρώγουσιν, αφού πρώτον 
κλαύσουν. ’Έπειτα δέ θάπτουν, αφού καύσουν τό πτώμα ή τό κρύψουν 
υπό την γην. ’Αφού δέ χύσωσιν επάνω πολύ χώμα, τελούσιν αγώνας. Διά 
δέ τά προς βορράν τής χώρας τών Γετών, οΤδεις δύναται νά εΐπη τι τό 
αληθές' δηλαδή ποιοι άνίίρωποι κατοικούσιν εκεί. ’Αλλά ή πέραν τού "Ι
ατρού χώρα φαίνεται ότι εινε έρημος καί απέραντος. Διότι οΐ Θράκες τού 
ειπον ότι ή πέραν τού ’Ίστρου χώρα κατέχεται υπό μελισσών καί διά τούτο 
δέν ήμπορεί κανείς νά προχωρήση εντός αυτής, τά οποία βεβαίως δέν πι
στεύω εγώ». «Ταντα λέγονζες δοκέονοί μοι λέγειν  ούκ1 2 3 οΐκόζα».

ΚΕΦ. 42.— Κ ΡΙΣ Ε ΙΣ  ΕΠ Ι ΤΩΝ ΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ Π ΡΟ 
ΔΟΤΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΘΡΑΚΑΣ ΤΗ Σ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ.

1) Κατά τον 'Ηρόδοτον ή αδυναμία τών Θρακών ν’ άντιστώσι κατά 
τών έξωθεν εισβολέων εις την Θράκην προήρχετο έκ τής διαιρέσεως αυτών 
εις πολλά μικρά κρατίδια κατά φυλάς, τών οποίων οΐ άρχοντες ή μάλλον οΐ 
τυραννίσκοι εξυπηρέτουν ατομικά των συμφέροντα προς βλάβην τού όλου 
Θρακικού τότε έθνους. ’Αλλά μήπως καί ή Ελλάς τότε δέν παρουσίαζε την 
ιδίαν κατάστασιν; Εΐδομεν καί τούς τυράννους τών ’Ιωνικών πόλεων, πού 
διά τά ατομικά των συμφέροντα ειχον άπορρίψει την γνώμην τού Μιλτιά- 
δου, ό οποίος μόνος έφάνη ότι κατενόει τό αληθές συμφέρον τού όλου Ε λ 
ληνισμού. 'Η  διαίρεσις ύπήρξεν από τών άρχαιοτάτων χρόνων έοος σήμερον 
ή φαγέδαινα τού Ελληνισμού. ’Εάν ή συμφωνία τών Ελλήνων, ή οποία 
έξεδηλώθη κατά τούς Περσικούς πολέμους ως καί επί Μεγάλου ’Αλεξάν
δρου υπήρχε πάντοτε μεταξύ τών Ελλήνων, διάφορος ί)ά ήτο σήμερον δ 
κόσμος, καί ό Ελληνισμός θά ήρίθμει ίσως εκατοντάδας εκατομμύρια καί 
δέν θά άνεφαίνοντο ούτε Ρωμαίοι κατακτηταί, ούτε Τούρκοι, ούτε Σλάβοι, 
ό δέ Ελληνισμός θά άπετέλει Παγκόσμιον Κράτος ίσως.

2) Τά λεγόμενα περί Κρηστονέων έμφαίνουσιν, ότι πολλά Θρακικά 
γένη τής εποχής τού Ηροδότου, ήσαν πολύγαμα καί ότι διετήρουν ήθη
καί έθιμα τινά τών πρωτογόνων ανθρώπων, καθ’ ούς ή γυναίκα έπρεπε νά 
συνθάπτηται μέ τον άνδρα, διά νά έξυπηρετή αυτόν καί εις την άλλην
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ζωήν, ώς τοΰτο εκαμνον και οΐ αρχαίοι Άσσΰριοι καί τινες των αγρίων 
φυλών έως σήμερον.

3) Τό οτι δέ έπώλουν οί Θράκες τα τέκνα των, σημαίνει έλλειψιν 
φίλτρου και στοργής των γονέων προς τά τέκνα, ή οποία προήρχετο ίσως 
εκ τής πολυγαμίας, και την εκ ταύτης πληθώραν των τέκνων εις έκάστην 
οικογένειαν. Εις τάς αρχαίας ’Αθήνας υπήρχε πλήθος δούλων άρρένων και 
θηλέων έκ Θράκης. Πολλαί τοιαϋται κόραι τής Θράκης, εχρησίμευον εις 
τους καλλιτέχνας των ’Αθηνών ώς υποδείγματα (μοντέλα), διά τό εΰσωμον 
και καλλίγραμμον τών γυναικών τής Θράκης.

4) Τό ότι δέ άφινον τάς παρθένους νά συνευρίσκοονται έλευθέρως και 
κατ’ εκλογήν μέ οίονδήποτε, δεικνύει δτι φυλαί τινες τών Θρακών διήγον 
ζωήν ακόλαστον κατά τούς χρόνους τοϋ 'Ηροδότου.

5) Διά τό δτι ήγόραζον τάς γυναίκας από τούς γονείς, άνα πολλίον 
χρημάτων, τά όποια συνήθως επληρώνοντο εις είδος, βλέπομεν παρόμοιόν 
τι ν’ άναφέρη καί ό Ηρόδοτος, δτι έγίνετο καί εις την χώραν τών Βαβυ
λωνίων. Ουδόλως λοιπόν εΐνε παράδοξον δτι τό τοιοΰτον έθιμον τής εξα
γοράς τοδν γυναικών διετηρεΐτο καί μέχρι τών μέσων τού παρελθόντος αίώ- 
νος εις τινα χωρία τής σημερινής Άνατ. Θράκης εις τον Καζάν Ούζούν 
Κιοπρού (Μακρά Γέφυρα) καί Μαλγάρων (J).

6) Τό δτι δέ έστιζον τά σώματά των, τό έθιμον τοΰτο σώζεται καί 
σήμερον, άν όχι εις έθνη όμαδικώς, αλλά εις πολλά άτομα, τά όποια στί- 
ζουσι τά σώματά των μέ διαφόρους παραστάσεις (tatouage).

7) Τό νά ζή τις από πολέμους καί ληστείας δεν έθεωρείτο κακόν* 
διότι οί Θράκες, ώς μείναντες μακράν από τήν εκπολιτιστικήν κίνησιν τών 
νοτιωτέρων κατοίκων, είχον τηρήσει τά ήθη τής Ήρωϊκής εποχής τής 
Ελλάδος, καθ’ ήν δηλαδή εποχήν, ή ληστεία δέν έθεωρείτο πράξις κακή 
καί άδικος, άλλ’ έθεωρείτο πράξις 'Ηρωική, ώς τοΰτο διαφαίνεται εις τά 
περί Ήρακλέους καί άλλων συγχρόνων του ήρο7ων θρυλοΰμενα.

8) Τό δτι πάλιν έθεώρουν ταπεινωτικόν καί ευτελές τό νά εργάζεται 
τις, τοΰτο ήτο έθιμον ίσχΰον διά τούς άρχοντας καί μεγάλους γαιοκτήμονας 
τής εποχής εκείνης. Τό ίδιον συνέβαινε προ ολίγων ακόμη ετών καί εις τήν 
παρ’ ήμΐν αριστοκρατίαν.

9) Άλλο δείγμα τού δτι οί Θράκες επί τών ημερών τοΰ 'Ηροδότου 
διετήρουν έθιμα τής 'Ηρωϊκής Ελληνικής εποχής εΐνε τό δτι τούς νεκρούς 
καί προ πάντων τούς άρχοντας έθαπτον εις τήν γήν καί επί τοΰ τάφου των 
έσώρευον πολύ χώμα, α>στε νά άποτελεσθή ολόκληρος κωνοειδής λόφος τύμ
βος (κοινώς τούμπα) (3), καί έπειτα έστηναν αγώνας.

1. Τοΰτο ϊσυνηΟίζετο καί είς τήν Θεσσαλίαν μέχρι προ ολίγου ακόμη..
2. Κατά τούς G. Seiue καί Ν. Eegrant, έπισκεφθέντα; τήν Θράκην κατά τον
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Τά ίδια αναφέρει ό 'Όμηρος δτι συνέβησαν καί κατά τον ενταφιασμόν 
του "Αχίλλειος, έξωθεν τής Τροίας. Μέσα δέ εΐς τούς τοιοΰτους τάφους 
τών βασιλέων Θρακών έχουν άνακαλυφθή μέ άνασκαφάς και πολλά κτέρεα 
και όπλα τής εποχής εκείνης, έφ’ δσον συνεθάπτοντο καί τά δπλα τού νε
κρού κα'ι ό ίππος του και δ κυνηγετικός σκύλος του κα'ι παν. δ,τι προσφιλές 
είχεν ό ένταφιαζδμενος κατά την ζωήν του. Τοιούτοι δέ κωνοειδείς λόφοι 
εύρίσκονται πολλοί άνά τάς πεδιάδας τής Θράκης. Οί Βυζαντινοί πολλούς 
από τούς λόφους τούτους τούς μετεχειρίζοντο ως σταθμούς φυλάκων, διά 
την διά σημάτων επικοινωνίαν, τής εποχής εκείνης, ως θά ίδωμεν κατά τήν 
Βυζαντινήν εποχήν τής Θρακικής 'Ιστορίας.

10) Τά δέ λεγόμενα ύπ" αυτού περί τής χώρας πέραν τού Δουνάβεως 
εινε αναληθή* διότι ή χώρα αύτη κατ’ εκείνους τούς χρόνους κατωκεΐτο 
υπό Σκυθικών φυλών. Δι5 εκείνο, πού έλεγον οί Γέται προς τον 'Ηρόδο- 
τον, δτι ή πέραν τού ’Ίστρου χο3ρα εΐνε πλήρης μελισσών ίσως νά εννοού
σαν τά πλήθη τών Σκυθών, τά όποια δεν έπέτρεπον τήν είσοδον εις ξένους.

ΚΕΦ. 43 — Η ΘΡΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΦΥΓΗΝ ΤΟΥ ΔΑΡΕΙΟΥ ΕΞ 
ΑΥΤΗΣ.

'Ως έλέχθη ήδη, ό Δαρεΐος διαπεραιωθείς εΐς Ασίαν, άφήκε τον στρα
τηγόν Μεγάβαζον μέ 100 χιλ. ά'νδρας διά νά ύποτάξη άπασαν τήν Θράκην 
καί νά έπιβάλη τήν κυριαρχίαν τού μεγάλου βασιλέως καί επί τής Μακεδο
νίας. Επειδή δμως πολλά γένη Θρακικά άνθίσταντο έρρωμένο^ς κατά τής 
Περσικής κυριαρχίας, κατά διαταγήν τού Δαρείου έξετόπισε μέρος εκ τών 
κατοικούντων τήν μεταξύ Στρυμώνος καί Νέστου χώραν καί πολλούς Παίο- 
νας, διά τού Ελλησπόντου εΐς τάς Σάρδεις, ό Δαρεΐος δέ τούς συνφκησεν 
εΐς τήν λεκάνην τού Μαιάνδρου, δπου υπό Βυζαντινών ειχον άποτελέσει τό 
ΰ'έμα Θρςικησίων. Κατά τήν γνώμην πολλών οί σημερινοί Ζεϊμττέκοι 
εινε απόγονοι τών Θρακών τούτων.

Ά λλ5 ό Μεγάβαζος δέν έβλεπε μέ καλόν δμμα τήν κυριότητα τού Τ- 
στιαίου εΐς τήν Μύρκινον. Διότι ό Τστιαϊος άναλαβών τήν διοίκησιν τής

παρελθόντα αιώνα, υπάρχουν εν όλω 10.000 περίπου τύμβοι (Cumuli), οί πλεΐστοι 
τών όποίων είς τήν Βόρ. Θράκην (τήν σημερινήν Βουλγαρίαν). "Εχουν βάσιν ώο- 
ειδή καί ύψος 12—15 μέτρων. Ό  S. Casson άνάγει τούς τύμβους αυτούς είς τήν 
νεολιθικήν ή καί τήν τοϋ χαλκού περίοδον. ΟΙ Δ. Β. Wace καί L,. Rey κατατάσ
σουν αυτούς είς τρεις κατηγορίας: τούς κυκλικής βάσεως ύψους 16 μ., τούς ωοει
δείς 13—16 μ. καί τούς μεγάλης επιφάνειας καί μέ κορυφήν επίπεδον γηλόφους, 
άνάγονΐες αυτούς είς τήν Ιστορικήν καί προϊστορικήν εποχήν. Κατά τον Dumont 
ol τύμβοι ούτοι εμπερικλείουν τήν Τστορίαν τής ’Αρχαίας Θράκης.
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πόλεως ταύτης, παρά τό στόμιον του ποταμού Στρυμώνος, δχι μόνον προή- 
γαγεν αυτήν καί την πέριξ χιοραν, αλλά και στόλον άξιόλογον κατεσκεύασε 
και δΰναμαν στρατιωτικήν κατήρτισε εξ Ελλήνων κα'ι Θρακών καί πλούτον 
άφθονον άπέκτησεν έκ των μεταλλωρυχείων τοΰ Γίαγγαίου καί ξυλείαν ναυ
πηγήσιμου πολλήν είχεν. Διά τοΰτο μιέ απεσταλμένους προς τον Δαρεΐον 
κατέστησε τον Ίστιαιον ύποπτον προς τον βασιλέα, λέγων δτι εινε επικίν
δυνον διά τους Πέρσας νά εύρίσκηται ό τόπος ούτος εΐ,ς χεΐρας Έλληνος 
τυράννου, όσον καί αν έφάνη πρότερον ουτος τόσον πιστός προς τον μέγα 
βασιλέα, έπομιένως καλόν καί συμφέρον τοΰ βασιλέως εινε νά άπομακρΰνη 
τον Ίστιαιον από τήν εξουσίαν. Ό  Δαρεΐος μή θέλων νά δείξη προς τον 
Ίστιαιον δτι τον υποπτεύεται, κατέφυγεν εις άλλο διπλωματικόν μέσον διά 
τήν άπομάκρυνσίν του από τήν Θρακικήν ταυτην χώραν. ’Έγραψε προς τον 
Ίστιαΐον δτι, επειδή εκτιμά τήν μεγάλην άφοσίωσιν καί πίστιν του προς 
τύν βασιλέα καί τήν πολλήν σύνεσίν του, καί επειδή έχει ανάγκην μεγάλην 
ενός τοιουτου συμβούλου τόσον πιστού καί άς'οσιωμένου, παρόμοιον τοΰ 
οποίου ούτε μεταξύ των ΙΙερσών δεν ευρίσκει, τον προσκαλεΐ νά έλθη εις 
τά Σοΰσα, δπου ϋά περιβληύή μέ μεγάλην τιμήν καί ύπόληψιν παρ’ αύτώ. 
Ό  Ίστιαϊος ένόησε μέν τά τεκταινόμενα υπό τοΰ Μεγαβάζου, αλλά δεν 
ήμποροΰσε νά φανή δτι απορρίπτει τάς προτάσεις τοΰ μεγάλου κυριάρχου 
του, διότι δεν είχε τόσην δΰναμιν, ώστε νά άνταπεξέλθη κατά τής μεγάλης 
τότε Περσικής δυνάμεως. Καί ήξευρε μέν δτι απερχόμενος εις τά Σοΰσα 
προς τον Μέγα Βασιλέα, καταδικάζει τον εαυτόν του εις εξορίαν ή μάλ
λον εις αΐχμαλοοσίαν' αλλά δεν ήδΰνατο νά πράξη καί άλλως. Παρέδωκε 
λοιπόν, τήν χώραν εις τον Μεγάβαζον, εις δέ τήν Μίλητον άφήκε τον γαμ
βρόν του ’Αρισταγόραν νά κυβερνά άντ’ αύτοΰ καί άπήλύεν εις τήν Περσίαν 
προς τον βασιλέα, βαρέως μέν φέρων τήν τοιαΰτην άπομόνωσίν του, αλλά 
κρυπτών τούς μιυχίους σκοπούς του.

ΚΕΦ. 44. — ΕΠ ΑΝΑ ΣΤΑ ΣΙΣ ΤΩΝ ΙΩΝΩΝ ΤΗ Σ Μ. ΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ 
ΙΙΕΡΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΙΑΙΟΥ.

Ό  ’Αρισταγόρας γαμβρός τοΰ Ίστιαίου, άναδειχθείς τύραννος τής Μι
λήτου, επεχείρησε νά υπόταξη τότε τήν εύφορον καί πλουσίαν νήσον Νά
ξον. Ά λλ’ επειδή άπέτυχε καί έχασε καί μιερικάς τριήρεις, έπεσεν εις τήν 
δυσμένειαν των ΓΙερσών. Ό  Ίστιαϊος πληροφορηθείς τήν δύσκολον ύέσιν 
τοΰ γαμβροΰ του καί επειδή είχε νοσταλγήσει τά Ιωνικά παράλια, εμήνυ- 
σεν εις τον ’Αρισταγόραν νά ξεσηκώση δλας τάς πόλεις τών αποικιών τής 
Μ. ’Ασίας εις αποστασίαν, προς άπελευθέρωσιν από τοΰ ΙΙερσικοΰ ζυγοΰ. Ή  
αναγγελία δέ τοΰ Ίστιαίου προς τον ’Αρισταγόραν εγένετο διά τεχνάσματος 
κατά τον εξής τρόπον: ’Εξόρισε τήν κεφαλήν ενός πιστοτάτου δούλου του
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και εγραψεν επάνω εις τό γυμνωθέν κρανίον, δσα μυστικά ήθελεν. ’Αφού 
δε μετ’ όλίγας ημέρας αΐ τρίχες του δούλου άνεφΰησαν καί έκάλυψαν τά 
γραπτά, εις τρόπον ώστε νά μή διακρίνωνται, τον έστειλε προς τον ’Αρι
σταγόραν εις τήν Μίλητον, παραγγείλας προς τον δοΰλον, μόλις φθάση εις 
Μίλητον, νά εϊπη προς τον ’Αρισταγόραν νά ξυρίση εκ νέου τήν κεφαλήν 
του καί νά άναγνώση τά γραφόμενα. Πράγματι δέ ο ’Αρισταγόρας, άφοΰ 
άνέγνωσε τά παραγγελλόμενα υπό του Ίστιαίου, συνεννοήθη καί μέ τους 
κατοίκους των άλλων πόλεων καί παρεσκεΰασε τήν επανάστασιν. ’Έστειλε 
δέ απεσταλμένους καί εις τήν τότε ΐσχυράν Σπάρτην, παρακαλών νά βοη
θήσουν οί Σπαρτιάται τούς όμαίμονάς των "Ελληνας τής Μ. ’Ασίας εις 
τον υπέρ ελευθερίας αγώνα των. Ά λλ’ οί Σπαρτιάται έδειξαν αδιαφορίαν 
τελείαν, διότι δεν ήθελον νά υποβληθούν εις ύπερπόντιον εκστρατείαν.

Οί πρέσβεις τότε τού Άρισταγόρου επορεύθησαν εις ’Αθήνας. Οί ’Α
θηναίοι, ώς έμποροι καί θαλασσινοί, έκριναν πρόσφορον τήν περίστασιν νά 
έξοντοόσουν εκ τοΰ Αιγαίου καί τής Μεσογείου τον Φοινικικόν στόλον, δ 
οποίος έν όνόματι τοΰ Πέρσου βασιλέιος έπροστάτευε τά εμπορικά πλοία 
των Φοινίκων, των Αιγυπτίων καί άλλων υποτελών τών ΙΙερσών. Διά τούτο 
έστειλαν προς βοήθειαν τών Ίοόνων 18 πλοία μέ άνδρας. ’Επίσης δέ καί 
οί Έρετριείς τής Εύβοιας έστειλαν 8 πλοία μέ άνάλογον στρατόν. Αί άπο- 
στατήσασαι πόλεις έξεδίωξαν τάς Περσικάς φρουράς καί εκήρυξαν τήν άπε- 
λευθέρωσίν τοον. Ένωθέντες δέ μετά τών άποσταλέντων ’Αθηναίων καί 
Έρετριέων, έπροχοορησαν καί εις τά εσωτερικά τής Μ. ’Ασίας, φθάσαντες 
καί εις τάς Σάρδεις τής Λυδίας, πριυτεύουσαν τής σατραπείας τοΰ Άρτα- 
φέρνους, τήν οποίαν καί εκυρίευσαν. Ά λλ’ επειδή, είτε εκ τύχης, είτε εκ 
προμελέτης, έξερράγη μεγάλη πυρκαϊά καί άπετέφρωσε τό πλεΐστον τών 
οικιών τής πόλεως ταΰτης, αί όποΐαι ήσαν ξύλινοι καί καλαμόπλεκτοι, οί 
κάτοικοι εθεώρησαν υπαιτίους τούς Έλληνας καί επιτηδείους προπαγανδι- 
ζόμενοι, αντί νά βοηθήσουν τούς Έλληνας πολεμούντας διά τήν άπελευθέ- 
ρωσιν καί αυτών, τουναντίον εξηγέρθησαν κατά τών Ελλήνων. Επειδή δέ 
οί "Ελληνες ειχον πληροφορηθή δτι από τά Μεσόγεια τής Μ. Ασίας κα- 
τευθύνεται εναντίον των πολύς Περσικός στρατός, έκριναν καλόν νά άπο- 
συρθώσιν εις τά παράλια.

Πολύ δέ κακώς διετέθη ό Μέγας Βασιλεύς προς τον άπελευθεροοτικόν 
τούτον αγώνα τών Ελλήνων, δταν έμαθε τά γενόμενα καί τήν πυρπόλησιν 
τών Σάρδεων καί έξέφρασεν ύπονοίας προς τον Ίστιαϊον, δτι δέν εινε καί 
οΰτος αμέτοχος τών λαβόντων χοόραν γεγονότων. Ό  Ίστιαίος δμως, δι’ ακα
ταμάχητων επιχειρημάτων κατέπεισε τον βασιλέα, δτι άν οί ’Ίωνες έπανε- 
στάτησαν, τούτο πρέπει νά άποδοθή εις τό δτι έξέφυγον τής έποπτείας του 
κατά τήν απουσίαν του από τά παράλια καί δτι, άν επιτραπή εις αυτόν νά 
κατέλθη εις τήν ’Ιωνίαν, καί τήν αποστασίαν θά καταπαΰση καί τον Άρι-
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σταγόραν θά τιμωρήση όπως πρέπει. Ό  βασιλεύς πεισθείς εις τούς λόγους 
του, έδωκε την άδειαν νά επιστρέψη ούτος. Ό  Ίστιαϊος κατήλθεν εις τάς 
Σάρδεις, άλλα κινδυνεύσας νά συλληφθή υπό τού Άρταφέρνους, κατέφυγε 
κρυφίως εις την Χίον. Οΐ Χϊοι τότε τον έβοηθησαν νά έλθη εις την Μίλη
τον, διά νά άναλάβη την διακυβέρνησιν τής πόλεως.

Οί Μιλήσιοι όμως, άπαξ ήλευθερώθησαν από τον “Αρισταγόραν, δεν 
ή θέλησαν νά πέσουν πάλιν εις την τυραννίαν τού “Ιστιαίου. Κατόπιν τού
του επεχείρησεν ούτος κρυφίως καί διά νυκτός νά καταλάβη την πόλιν, άπε- 
καλύφθη όμως καί to σχέδιόν του έματαιώθη καί ό ίδιος έτραυματίσθη εις 
τον μηρόν. Έκδιωχθείς εκ τής Μιλήτου ήναγκάσθη πάλιν νά επιστρέψη 
εις τήν Χίον διά νά ζητήση δύναμιν καί πλοία. Ά λλ“ οί Χϊοι ήρνήθησαν 
προς αυτόν νά δώσουν άλλας δυνάμεις. Τότε διεπεραιώθη εις τήν Λέσβον 
καί έζήτησεν από τούς Μιτυληναίους ύποστήριξιν. Ούτοι παρεχώρησαν 
προς αυτόν οκτώ τριήρεις πλήρεις στρατού. Με αυτούς τούς Μιτυληναίους 
έπλευσε προς τύ Βυζάντιον όπου καί ένεδρεύων εις τον Βόσπορον συνελάμ- 
βανε τά διερχόμενα πλοία καί έλεηλάτει τό φορτίον των. "Οτε δε έμαθε τήν 
άλωσιν τής Μιλήτου υπό των Περσών καί τήν τρομεράν τιμωρίαν των Μι- 
λησίων τήν μέν έπιχείρησιν των στενών τού Ελλησπόντου καί τού Βοσπό- 
ρου ένεπιστεύτ'ϊη εις τον Βισάλτην, Έλλησπόντιον εκ Σηστού, αυτός δέ μέ 
τούς Λεσβίους υπέταξε τήν Χίον. Λαβών δέ πολλούς “Ίωνας καί Αίολεΐς 
επορεύθη καί έπολιόρκησε τήν νήσον Θάσον διά νά καταστήση ταΰτην όρ- 
μητήριον προς άνάκτησιν τής Μυρκίνου. Ά λλ’ ενώ ή πολιορκία διήρκει, 
έμαθεν ότι πολύς Φοινικικός στόλος, έγκαταλείψας τήν Μίλητον, έπορεύετο 
κατά τών άλλων “Ιωνικών πόλεων. Τότε καταπλέει πάλιν εις τήν Λέσβον 
διά νά εφοδιασθή καί έπέλθη κατά τού Φοινικικού στόλου. Ά λλ’ επειδή 
εις τήν Λέσβον δεν ύπήρχον τρόφιμα, άπεβιβάσθη εις τήν απέναντι Μικρα
σιατικήν ακτήν διά νά προμηθευθή τρόφιμα, έχων όλίγην δύναμιν. “Εκεί 
όμως εύρέθη αντιμέτωπος ίσχυράς ΙΙερσικής δυνάμεως υπό τύν Άρπαγον. 
Εις γενομένην δέ σύγκρουσή πρύς ύπερτέρας δυνάμεις ήττήθη καί εζω- 
γρήθη υπό τού 'Αρπάγου, ό οποίος τύν έστειλε δέσμιον εις τάς Σάρδεις 
προς τον Άρταφέρνην.

Ό  Άρταφέρνης τούτον μέν έσταύροοσε, τήν δέ κεφαλήν του, άποκό- 
ψας έστειλε προς τον Μέγα Βασιλέα. Ό  βασιλεύς, μέ όλα αυτά, έθαιίιε τήν 
κεφαλήν τού “Ιστιαίου μετά τιμών, διότι ούτος ειχεν ευεργετήσει άλλοτε 
τούς ΙΙέρσας. Ό  “Αρισταγόρας τότε άπελπισθείς κατέφυγε μέ ολίγους οπα
δούς εις τήν Θράκην, έγκαταλείπων τούς έπαναστάτας “Ίωνας εις τήν τύ
χην των. ’Αλλ’ εις τήν Θράκην κατεσφάγη καί αυτός καί οί οπαδοί του 
υπό τού Μεγαβάζου. Ό  δέ στόλος τών άποστάντων Ελλήνων εις ναυμα
χίαν τινά παρά τήν νήσον Λάδην (ήτις σήμερον ήνώθη μέ τήν ξηράν εκ 
προσχώσεως έκ τής ίλύος τού Μαιάνδρου ποταμού), ήττήθη καί αυτός υπό
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πολυαρίθμου Περσικού τοιοΰτου και κατεστράφη (494 π.Χ.)· Αί άποστα- 
τήσασαι πόλεις, μετά την άποχοόρησιν τών ’Αθηναίων καί Έρετριέων, ήι α- 
γκάσθησαν πάλιν νά υποκυψουν εις την άνωτέραν Περσικήν δΰναμιν και 
υποταχθώσιν έκ νέου εις τον Μέγα Βασιλέα. Τοιοΰτον θλιβερόν τέλος έλα- 
βεν ή αποστασία των Ελληνικών πόλεων τής Μ. ’Ασίας. Οΐκτρά δέ ΰπήρ- 
ξεν ή τύχη των άποστατησασών πόλεων. Πολλοί έκ των κατοίκων έσφάγη- 
σαν, άλλοι έξωρίσθησαν καί άλλοι κατέφυγον εις άλλας χοδρας, οί δέ ένα- 
πομείναντες ύπεδουλώθησαν. ΙΙλεΐσται όσαι οίκογένειαι μετεφέρθησαν εις 
τήν Περσίαν καί συναρκίσθησαν εις τον Περσικόν κόλπον. Τούτων τους 
απογόνους, μετά 150 έτη, εύρεν ο Μέγας Αλέξανδρος, δτε κατέκτησε τό 
Περσικόν Κράτος.

Τοιοΰτον θλιβερόν τέλος έλαβε καί ό Τστιαΐος, ό όμοιος υπήρξε τύ
ραννος τής Μιλήτου, ευεργέτης τοΰ βασιλέως εις τον Δοΰναβιν προς ζημίαν 
όλων των ομοφύλων του, ισχυρός καί πλούσιος κυβερνήτης τής Θρακικής 
Μυρκίνου, σύμβουλος τοΰ μεγάλου βασιλέως, δεινός ληστοπειρατής καί τέ
λος αγωνιστής προς άπελευθέρωσιν των συμπατριωτών του. 'Η  ιδία τύχη 
άνέμενεν, ως εΐδομεν καί τύν ’Αρισταγόραν. 'Όλαι δέ αί πράξεις τών άν- 
δρών τούτων, δέν δυνάμεθα νά εϊπωμεν, δτι ένεπνέοντο από καθαρώς πα
τριωτικόν α’ίσθημια, αλλά από ατομικόν εγωισμόν και ατομικόν συμφέρον 
των, χάριν τοΰ οποίου δέν έδίστασαν νά παρασύρουν τόσον κόσμον Ελλη
νικόν είς τήν καταστροφήν. Τοιοΰτον εινε τό τέλος πάντοτε τίον ανθρώπων 
τοΰ είδους αΰτοΰ.

ΚΕΦ. 4 5 — ΦΥΓΗ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΡΑΚΙΚΗΝ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΝ.

Ό  Μιλτιάδης μετά τήν αποτυχίαν τής Ιωνικής έπαναστάσεως καί τήν 
υποταγήν τών Μικρασιατικών 'Ελληνικών πόλεων είς τους Πέρσας, δέν 
έκρινεν ότι καί αυτός ήτο ασφαλής εις τήν εξουσίαν του, διότι οί Πέρσαι 
υπωπτεΰοντο πάντα 'Έλληνα κατέχοντα δΰναμίν τινα μέσα είς τάς υπό τήν 
κυριαρχίαν των χώρας. Καί φοβούμενος μή συλληφθή καί αυτός καί ύπο- 
στή τήν τύχην τοΰ Τστιαίου, έγκατέλειψε τήν Θρακικήν Χερσόνησον καί 
άπήλθεν είς τάς Αθήνας. Οί ’Αθηναίοι όμως δέν εδέχθησαν τοΰτον μετ’ 
εΰμενείας' διότι οίκε είς τήν έκδίωξιν τών ΓΙεισιστρατιδών είχε συντελέ- 
σει, ώς απών έκ τών ’Αθηνών, ότε οΰτοι ειχον έξεγερθή κατά τής τυραν
νίας τοΰ 'Ιππίου καί 'Ιππάρχου (505 π.Χ.), καί αυτός δέ ό ίδιος υπήρξε 
τύραννος τής Χερσονήσου, ένφ έκεϊνοι ειχον καταλΰσει τήν τυραννίαν καί 
έκυβερνώντο δημοκρατικώς μέ αιρετούς άρχοντας.

Ό  Μιλτιάδης ΰπέμνησε τότε είς τούς ’Αθηναίους, ότι ή πολιτεία του 
έν τή Χερσονήσω έξυπηρέτει τά συμφέροντα τής πατρίδας του, δηλ. τής
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πόλεως των Αθηνών, αφού την Λήμνον, που είχε κυριεύσει μέ Θρακικάς 
δυνάμεις την έδώρησεν εις τους Αθηναίους’ καί ότι διά την σωτηρίαν τοΰ 
δλου Ελληνισμού είχε συμβουλεύσει δλους τους άρχοντας των Ελληνικών 
πόλεων, πού ήααν μέ τον Δαρεΐον νά καταστρέψουν τάς επί τοΰ Δουνάβεως 
γέφυρας, άλλα δεν εΐχεν εΐσακουσθή υπό τών άλλων. Καί δτι άν έξετελεΐτο, 
εκεί εις τό Λοΰναβιν, ή Περσική δΰναμις θά κατεστρέφετο καί δλαι αί Ε λ 
ληνικοί πόλεις θά ήσαν ελεύθεροι, καί δτι, επειδή τότε συνεβοΰλευσε τό 
σωτήριον διά τον Ελληνισμόν μέτρον εκείνο, εκινδυνευσε την ζωήν του, πε- 
σών εις τήν δυσμένειαν τών Περσών, οι όποιοι τον καταδιώκουν. Τοιουτο
τρόπως οί κατήγοροι τοΰ Μιλτιάδου έμειναν αποστομωμένοι καί δεν έτόλ- 
μησαν εις τό εξής νά τον ενοχλήσουν. Ό  δέ Μεγάβαζος μετά τήν άποχώ- 
ρησίν του κατέλαβε τήν Χερσόνησον, μαζί δέ άπασαν καί τήν κτηματικήν 
περιουσίαν αυτού, έκδιοόξας έκεΐθεν πάντας τούς φίλους του και τούς Ά θη- 
ναίους, πού είχε κατά καιρούς φέρει ό ίδιος.

ΚΕΦ. 4 6 —ΠΕΡΑΣΜ Α ΤΟΥ ΜΑΡΔΟΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗΝ.

Κατά τούς ταραχώδεις τούτους χρόνους, από τοΰ 515—450 π.X., κατά 
τούς οποίους έλαβε χώραν ή πάλη ή έναγοδνιος μεταξύ τών Ελλήνων καί 
τών "Ασιατών βαρβάρων, θά άναφέρωμεν τά γεγονότα τής Ελληνικής 'Ι 
στορίας έν συντόμω πάντοτε καί καθόσον σχετίζονται καί μέ τά συμβαί- 
νοντα σύγχρονα γεγονότα εις τήν Θράκην. Διότι σκοπός ημών δέν είνε ή 
συγγραφή Ελληνικής Ιστορίας, άλλ" ή έξιστόρησις τοΰ βίου τών Θρακών 
καθ" δλους τούς αιώνας από τής μυθικής εποχής μέχρι σήμερον. "Αλλά 
πολλά δρώντα πρόσωπα ώς καί πλείστα γεγονότα εις τήν Θράκην έχουν 
άμεσον σχέσιν μέ τήν ιστορίαν τοΰ καθόλου Ελληνισμού, διά τούτο ό έξι- 
στορών τά έν Θράκη γεγονότα εύρίσκεται ήναγκασμένος νά συσχετίζη ταΰτα 
προς τά γεγονότα τής Ελληνικής 'Ιστορίας. Καί ήδη προβαίνομεν εις τήν 
άφήγησιν τής εισβολής τοΰ Μαρδονίου 493 π.Χ.

Ό  Λαρείος καί έν γένει οί μεγιστάνες τών Περσών, πού έκυβέρνων 
πάμπολλα έθνη τοΰ άπεράντου Περσικού κράτους, ειχον αρχίσει νά ανησυ
χούν από τον άνεμον τής ελευθερίας, πού ήρχισε νά πνέη από τάς Ελληνι
κός χώρας καί νά έπηρεάζη καί τούς λαούς τής Ασίας καί τής "Αφρικής, 
πού έστέναζον υπό τον καταθλιπτικόν ζυγόν τής βαρβάρου Περσικής εξου
σίας. Άπεφάσισαν λοιπόν νά πνίξουν έν τή γενέσει της τήν φιλελευθέραν 
ταύτην πνοήν, κατακτώντες τήν Ελλάδα, διά νά καταργήσουν τά δημοκρα
τικά πολιτεύματα τών Ελληνικών πολιτειών καί νά υπαγάγουν καί δλους 
τούς 'Έλληνας εις τήν έξουσίαν των, μέ σκοπόν νά άποσβέσουν πάντα 
σπινθήρα τής έλευθερίας. Εις τήν άπόφασίν των δέ ταύτην συνετέλουν καί 
τινες 'Έλληνες τύραννοι, πού ειχον έκδιωχθή ,,άπύ τάς πόλεις των, ώς ό
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Ιππίας, τον οποίον ειχον εκδιώξει οι ’Αθηναίοι, ό Σπαρτιάτης Δημάρατος 
καί άλλοι, οΐ οποίοι έπέσειον εις τους Πέρσας τό φάσμα τής ελληνικής 
ελευθερίας, τό όποιον αργά ή γρήγορα θά καταλύση την περσικήν κυρι
αρχίαν, εάν δεν προληφθή ή έξουδετέρωσίς του. Διά τούτο άπεφάσισαν τον 
πόλεμον κατά τής Ελλάδος καί δή κατά των Αθηναίων, των πρωταγωνι
στών τούτων εις τούς υπέρ ελευθερίας αγώνας, μέ την πρόφασιν, ότι θά 
τιμωρήσουν τούς Έρετριείς, οί όποιοι ειχον συνδράμει τούς ’Ίωνας. Καί 
δι’ αυτό άπεφασίσθη ή αποστολή τού Μαρδονίου.

Ό  Μαρδόνιος ήτο γαμβρός τού Μεγάλου Βασιλέως επί θυγατρί. "Ήτο 
δέ δ κυριώτερος θιασώτης καί μοχλός, ό όποιος έκίνει πάντα λίθον διά νά 
άναλάβουν οϊ Πέρσαι τον κατά τής Ελλάδος πόλεμον, παριστών εις τον 
βασιλέα τό εύκολον τής υποταγής τής Ελλάδος, μέ τά εκλεκτά προϊόντα, 
ώς καί τό απόλεμον τών Ελλήνων καί τήν διαίρεσιν αυτών. Στόλος πολύς 
από τά παράλια τής Φοινίκης καί Μ. ’Ασίας πλήρης άνδρών καί εφοδίων 
έπλεε προς τον Ελλήσποντον καί στρατός εβάδιζε διά τής Μ. ’Ασίας επί
σης προς τό ίδιον μέρος. Μίτο τό 493 π.Χ. ότε ό μέν στόλος, συγκείμενος 
εκ 300 πλοίων, αφού εβοήθησε τήν διάβασιν τού στρατού από τής ’Ασίας 
εις τήν Θρακικήν Χερσόνησον παρέπλεε τάς ακτάς τής Θράκης, ό δέ στρα
τός εκ 300 χιλ. άνδρών έβάδιζεν εκ παραλλήλου διά μέσου τών νοτίων πε
ριοχών τής Θράκης πρύς τήν Μακεδονίαν καί ελεηλάτει τήν χώραν, διά τής 
οποίας διήρχετο. Τεχνίται προεπορεύοντο διά νά γεφυρώνωσι τούς ποτα
μούς προχείρως προς διάβασιν τού στρατού τής ξηράς. Οί δέ Θράκες, μολο
νότι ήσαν ύποτεταγμένοι εις τον Μεγάβαζον, έφοβούντο τό διαβατικόν 
τούτο στράτευμα καί έφευγον εις τά όρη ή άλλα ασφαλή μέρη, έως ότου 
περάση ή θύελλα. Οί Δόλογγοι τής Χερσονήσου, οί Ά ψίνθιοι μεταξύ τών 
ποταμών Μέλανος καί "Έβρου, οί Κίκονες καί οί Σαπαΐοι μεταξύ "Έβρου 
καί Νέστου, οί Ήδωνοί μεταξύ Νέστου καί Στρυμώνος, οί Βισάλται εις 
τήν δεξιάν όχθην τού Στρυμώνος καί τής Κερκινίτιδος λίμνης, ύπέστησαν 
πολλάς λεηλασίας καί κακώσεις κατά τήν διάβασιν τού στρατού τού Μαρ
δονίου. ’Αφού δέ διέβη καί τον Στρυμώνα άνωθεν τής Κερκινίτιδος λί
μνης, εκεί όπου ό ποταμός εισέρχεται εις τήν λίμνην, εβάδιζε διά τής Μυγ- 
δονίας γής προς τον ’Αξιόν. Καί τούτον διαβάς είσήλθεν εις τήν χοόραν 
Βοττιαίαν καί μετά ταύτα εις τήν χώραν τών Βρύγων Θρακών. Έπλησία- 
σεν εις τάς Αϊγάς πρωτεύουσαν τότε τής Μακεδονίας, τής οποίας ό βασι
λεύς ’Αλέξανδρος ό Α', είχε μέν αναγνωρίσει τήν κυριαρχίαν τών Περσών, 
είχεν όμως άπομακρυνθή από τάς Αίγας καί μετέβη εις τήν παραλιακήν 
πόλιν Πύδναν, τήν οποίαν ώρισε καί ώς νέαν πρωτεύουσαν τού βασιλείου 
του. Καί έως εδώ μέν ή τύχη τον Μαρδόνιον τον έβοήθησεν. ’Από εδώ 
όμως καί πέραν τον έγκατέλειψε. Διότι μίαν νύκτα πλήθος Θρακών Βρύ
γων έπέπεσε κατά τού στρατοπέδου του καί κατέκοψε τό πλεΐστον τού
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στρατού του. Επειδή δέ έχασε τό πλεΐστον τής δυνάμεώς του, δεν έκρινε 
Φρόνιμον νά προχωρήση περαιτέρω και διά τής πεδιάδος τής 'Ημαθίας 
έπορεύετο προς την Θέρμην, είς τον μυχόν τοΰ Θερμαϊκού κόλπου, προς συ- 
νάντησιν τοΰ στόλου του. Ά λλ’ ό στόλος του είχε πάθει έν τώ μεταξύ με- 
γάλην φθοράν. Παρά το άκρωτήριον τοΰ "Λύω κατελήφθη υπό φοβέρας 
τρικυμίας καί τά πλείστα των πλοίοον του κατεστράφησαν, 20 δε χιλ. άν- 
δρες εύρον οίκτρόν θάνατον μέσα εις τά κύματα. Ό  “θεός Βορέας εφάνη εύ- 
νους αυτήν τήν φοράν προς τούς 'Έλληνας' διότι ό Μαρδόνιος ήναγκάσθη 
νά έπιστρέψη είς τήν Ασίαν άπρακτος, καί έλθών προς τύν Δαρεϊον έπε- 
σεν είς τήν δυσμένειαν τοΰ Μεγάλου Βασιλέως καί καθηρέθη εκ τοΰ αξιώ
ματος τοΰ στρατηγού.

Ούτως οί Βρύγοι Θράκες, οί οποίοι κατά τούς χρόνους εκείνους άπε- 
τέλουν τμήμα τοΰ Μακεδονικού) Κράτους καί ή τρικυμία τοΰ ’Άθωνος, έσω
σαν τήν Ελλάδα.

ΚΕΦ. 47.— ΕΚ ΣΤΡΑ ΤΕΙΑ ΔΑΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΡΤΑΦΕΡΝΟΥΣ ΚΑΙ 
Ο Μ ΙΛΤΙΑΔΗΣ.

'Ο μέγας βασιλεύς Δαρεΐος, αντί νά σωφρονιστή εκ τοΰ παθήματος τοΰ 
Μαρδονίου, έξηγριώΌη περισσότερον κατά των Ελλήνων καί άνέθηκεν είς 
δύο άλλους στρατηγούς νά εκστρατεύσουν κατά των ’Αθηναίων καί Έρε- 
τριέων διά νά άναστηλώση τό καταπεσόν γόητρον των Περσών έναντι των 
υπηκόων του. 'Ο Δάτις καί ό Άρταφέρνης μέ 110 χιλ. άνδρας καί με 600 
πλοία έπλευσαν από τήν 'Έφεσον διά τοΰ Αιγαίου, υπέταξαν πολλάς νή
σους τοΰ Αιγαίου καί διηυθύνθησαν προς τήν Ερέτριαν εντός τοΰ Εύβοϊ- 
κοΰ κόλπου, τήν οποίαν καί έκυρίευσαν διά τής προδοσίας δύο Έρετριέων 
τοΰ Έφόρλου καί Εύαγρίου. Κατέστρεψαν ταύτην καί έστειλαν τούς κα
τοίκους της άλυσσοδεμένους είς τήν ’Ασίαν.

’Έπειτα άπεβιβάσθησαν είς τον Μαραθώνα διά νά έπέλθωσιν από ξη- 
ράς κατά των ° Αθηνών. ’Αλλ’ οί ’Αθηναίοι μέ 10 χιλ. ’Αθηναίους καί χιλίους 
Πλαταιεΐς έθελοντάς υπό τύν στρατηγόν ’Αείμνηστον έσπευσαν είς τον Μα
ραθώνα. Έ κ των 10 ’Αθηναίων στρατηγών προεκρίθη, ως γενικός δλων, ό 
γνωστός είς τούς τότε Θράκας Μιλτιάδης, ό άρχων άλλοτε τής Θρακικής 
Χερσονήσου. Διότι καί στρατηγός εμπειρότερος δλων ήτο καί τό πώς 
πολεμούν οί ΓΙέρσαι έγνώριζεν, δσον ούδείς άλλος, καθώς καί τήν τακτικήν 
αυτών. Είς τον Μιλτιάδην οφείλεται τό σχέδιον τής Ελληνικής παρατάξεως, 
κατά τήν οποίαν, μέ δλην τήν αριθμητικήν κατωτερότητα τών Ελλήνων 
(11 χιλ. κατά 110 χιλ. βαρβάρων), έπρεπε νά καταλαμβάνη ή Ελληνική πα- 
ράταξις ίσον μήκος πρύς τήν απέναντι Περσικήν τοιαύτην, διά νά μή δύ- 
νανται οί Πέρσαι νά κυκλώσουν τούς 'Έλληνας έκ τών δεξιών ή έκ τών
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αριστερών. Επίσης, ή ένίσχυσις των δυο Ελληνικών κεράτων, δεξιού καί 
αριστερού, μέ 4.500 άνδρας έκαστον καί μέ 2.000 εις τό κέντρον, ώστε νά 
εινε τούτο ασθενές καί έτοιμον προς ύποχάίρησιν απέναντι του μεγάλου 
όγκου τοΰ κέντρου των Περσών. Όμοίως ίδική του ήτο ή διαταγή κατά 
τήν οποίαν, τό μέν Ελληνικόν κέντρον νά ύποχωρή κατά την σΰγκρουσιν, 
διά νά προχωρή τό Περσικόν καί χάση τήν συνοχήν του μέ τά δυο κέρατα 
των Περσών, έκ δέ τών Ελληνικών κεράτων τό μέν αριστερόν νά καταβάλη 
δλην του τήν προσπάθειαν, ώστε νά καθηλώση επί τόπου τό βαρβαρικόν 
δεξιόν, που ήτο εις τάς όχθας τοΰ έλους τοϋ ποταμού Χαράδρου, τό δέ 
Ελληνικόν δεξιόν νά έπιπέση μέ τοιαυτην ορμήν κατά τοΰ αριστερού τών 
Περσών, ώστε νά τό τρέψη εις φυγήν, καί επειδή εις μέν τά πλευρά του 
είχε τήν Πεντέλην, όπισθέν του δέ τήν θάλασσαν, κατ’ ανάγκην ή θά εξω
θείτο εις τήν θάλασσαν ή θά έ'στρεφεν αριστερά νά έπιπέση εις τό δεξιόν 
Περσικόν καί νά φέρη σΰγχυσιν εις αυτό, ενώ τό Ελληνικόν δεξιόν θά 
εγκαθίστατο είς τά όπισθεν τοΰ βαρβαρικοΰ Κέντρου. Καί οΰτω, τά μέν δυο 
Περσικά κέρατα έξωθήθησαν μέσα είς τά έλη, τό δέ κέντρου των εΰρέθη 
είς τό μέσον τοΰ Έλληνικοΰ δεξιοΰ καί τοΰ Έλληνικοΰ κέντρου, τό όποιον 
κατ’ άρχάς μέν ύπεχά>ρει κατά τό προδιαγεγραμμένοι' σχέδιον, δτε όμως τό 
Περσικόν αριστερόν έτράπη είς φυγήν, έλαβε καί τό Ελληνικόν κέντρον 
διαταγήν νά σταματήση τήν ΰποχώρησιν καί νά έπιτεθή. Καί επειδή τό 
σχέδιον τοΰ Μιλτιάδου έφηρμάσθη ακριβέστατα, έπήλθεν ή καταστροφή 
τών Περσών καί ή μεγάλη νίκη τών ’Αθηναίων καί Πλαταιέων.

Εις τον Μιλτιάδην επίσης ωφείλετο ή γνώμη ότι έπρεπε νά γίνη αμέ
σως ή μάχη χωρίς νά περιμένουν τήν βοήθειαν, τήν οποίαν ειχον ύποσχεθή 
νά στείλουν οί Σπαρτιάται, διά νά μή δοθή καιρός εις τους Πέρσας καί 
εννοήσουν τό πλημμελές καί άτοπον τής παρατάξεώς των μεταξύ Πεντέλης, 
θαλάσσης καί έλους. Καί πράγματι είς μέν τό δεξιόν των ειχον τό έλος, τό 
όποιον δέν τούς έπέτρεπε νά αναπτυχθούν προς τά δεξιά, είς τό αριστερόν 
των είχον τήν Πεντέλην, ή οποία δέν τούς επέτρεπε νά αναπτυχθούν πρύς 
τά αριστερά, ώστε νά απειλήσουν κυκλωτικός κινήσεις κατά τών Ελλήνων, 
όπισθέν των δέ ειχον τήν θάλασσαν τοΰ Εύβοϊκοΰ, ώστε κατά τήν οπισθο- 
χώρησίν των ήσαν ήναγκασμένοι άλλοι μέν νά εΰρουν τον θάνατον εντός 
τής θαλάσσης, άλλοι δέ εν βία νά επιβιβασθοΰν είς τά πλοία, έκ τών 
οποίων τά περισσότερα ειχον συρθή έξω από τήν θάλασσαν, περιστατικόν 
πού θά τούς έπροξένει μεγάλας απώλειας, δπα>ς πράγματι καί συνέβη. Ό  
Μιλτιάδης επίσης, ά'μα ώς είδεν δτι τά Περσικά πλοία έκαμπτον τό Σού- 
νιον, ύπώπτευσε τούς σκοπούς τών Περσών. Οΐ Πέρσαι ήττηθέντες καί 
φεύγοντες από τον Μαραθώνα, έσκέφθησαν δτι, εάν πλεόσουν προς τον Πει
ραιά θά δυνηθοΰν ευκόλως νά καταλάβουν τάς ’Αθήνας, είς τάς οποίας εύρί- 
σκοντο μόνον γυναίκες, γέροντες καί παιδιά. Ό  Μιλτιάδης όμως αμέσως,
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ως άντελήφθη τό τέχνασμα των Περσών, εις μιέν τον Μαραθώνα άφήκε τον 
δίκαιον Άριστείδην μέ τούς χιλίους του νά φυλάττη τά έγκαταλελειμμένα 
λάφυρα, αυτός δέ μέ δλους τούς άλλους έτρεξε δι’ δλης τής νυκτός και φθά- 
σας περί τά έξημερώματα εις την Φαληρικήν ακτήν, παρέταξε τούς ’Αθη
ναίους ετοίμους νά ύποδεχθώσι διά των λογχών των τούς Πέρσας, εάν έδο- 
κίμαζον νά κά,ιιουν άπόβασιν εις την ξηράν. CH τοιαΰτη δέ ταχΰτης τών κι
νήσεων τών ’Αθηναίων κατέπληξε τούς Πέρσας, οί όποιοι, ά'μα ως έπλη- 
σίασαν τά πλοία των εις την ξηράν και άντελήφθησαν ούτοι τούς ’Αθη
ναίους παρατεταγμένους μέ τά δόρατα έστραμμένα προς αυτούς, άνέκρου- 
σαν πρύμναν καί έφυγον διά τού Αιγαίου προς τήν ’Ασίαν, τό 490 π.Χ.

’Έτσι, άφ’ ενός μέν ή μεγάλη στρατηγική επίνοια τού Μιλτιάδου, 
δστις έξεμεταλεύθη πρεπόντως καί τον τόπον καί τον χρόνον τής σωτηρίου 
διά τε τον Ελληνισμόν καί τον πολιτισμόν μεγάλης ταύτης μάχης, άφ’ ετέ
ρου δέ ή απαράμιλλος ανδρεία τών τότε ’Αθηναίων ελευθέρων πολιτών, 
άνατραφέντων μέ δημοκρατικόν πολίτευμα καί μαχομένων υπέρ βωμών καί 
εστιών, απέδειξαν πόση μεγάλη διαφορά ύφίσταται μεταξύ ελευθέρου λαού 
άφ’ ενός, έστω καί ολιγάριθμου, καί βαρβάρου καί υποδούλου λαού, άφ’ ετέ
ρου, ώς ήσαν οΐ υπόδουλοι τής Περσικής Μοναρχίας, έστω καί πολυπλη
θούς. Καί ότι εις συγκρούσεις ελευθέραιν πολιτών προς υποδούλους νικά 
δ'χι τό ποσόν, άλλά τό ποιόν τών άνθρώπων.

ΚΕΦ. 48.— Κ ΡΙΣ Ε ΙΣ  ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΚ ΤΩΝ ΕΝ ΜΑΡΑ- 
ΘΩΝΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ.

"Οσον μεγαλειώδης καί άν άποβαίνη ή χαρά καί ή ’Εθνική υπερηφά
νεια παντός συγχρόνου "Ελληνος, όταν άναγινιόσκη τά τοιαύτα κατορθώ
ματα τών προγόνων του, άλλη τόση θλίψις καταλαμβάνει αυτόν, όταν εν  
νοήση δτι καί τότε δέν ύπήρχεν ή στενή εκείνη άλληλεγγύη μεταξύ τών 
πολυπληθών Ελληνικών πολιτειών, καί δτι ό φθόνος καί ή ζηλοτυπία με
ταξύ των υπήρχε καί τότε δυστυχώς, όπως καί σήμερον, καί δτι τά ελατ
τώματα ταύτα κατέστρε\|>αν πολλάκις τήν ύπόθεσιν τού δλου 'Ελληνισμού. 
Διότι οί Σπαρτιάται ύπεσχέθησαν νά στείλουν βοήθειαν στρατιωτικήν, 
άλλ’ έκωλύοντο διά λόγους θρησκευτικών τύπων νά σπεύσουν άμέσως' άλλά 
πού ήσαν οί άλλοι Ελληνικοί λαοί οί ευρισκόμενοι μάλιστα εγγύτατα τού πε
δίου τής μάχης; Ούτε Βοιωτοί, πλήν τώνΠλαταιέων, ούτε Μεγαρεΐς, ούτε 
οί απέναντι Εύβοεΐς, ούτε άλλοι προσέδραμον. Δέν ειχον σκεφθή, άρά γε, 
οποία τύχη τούς άνέμενε καί αυτούς, εάν ή άνδρεία καί ή άποφασιστικό- 
της τών τότε ΆιΤηναίων δέν συνέτριβε τήν Περσικήν δύναμιν ; Πρέπει νά 
έξαρθή επίσης καί ή μεγάλη φρόνησις τού Άριστείδου, δστις έννοήσας τήν 
στρατηγικήν ικανότητα τού Μιλτιάδου, είχε παραχωρήσει τήν ημέραν τής
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στρατηγίας του εΐς τον Μιλτιάδην, καί συνετέλεσεν ώστε καί οί άλλοι 
στρατηγοί να παραχωρήσουν τάς ημέρας των προς τον Μιλτιάδην, διά να 
άποβή οΰτος γενικός αρχιστράτηγος τρόπον τινά, εφ’ δσον καί ή μετριοφρο
σύνη των λοιπών στρατηγών υπερίσχυσε τοΰ ατομικού έγωϊσμοΰ καί τοΰτο 
έσωσε την κατάστασιν. Επίσης πρέπει νά έξαρθή καί ή πίστις τοΰ Πολε
μάρχου Καλλιμάχου προς τον Μιλτιάδην, ό όποιος έδωκε την ψήφον του 
υπέρ τής προτάσεως τοΰ Μιλτιάδου, όπως γίνη ή μάχη τό ταχΰτερον, χω
ρίς νά περιμένουν τους Σπαρτιάτας, διά λόγους που έξεθέσαμεν ανωτέρω.

Έ ν γένει δέ πρέπει νά έξάρωμεν τό γεγονός, ότι ό "Ελλην, οσάκις κα- 
τελήφθη υπό τής μέθης του πατριωτισμού καί τής αυτοθυσίας, ύπήρξεν 
άκαταγοόνιστος, χωρίς νά σκέπτεται, πόσοι εινε οι απέναντι του εχθροί. 
“Οτι έχει καί μεγάλα προσόντα, τά όποια τον καθιστούν άπαράμιλλον, αλλά 
καί πολλά έλαττοόματα, τά όποια, αν ύπερισχΰσουν καθιστούν τούτον όχι 
μόνον ανίκανον νά πράξη τι τό μεγαλειώδες, αλλά και νά καταβαράθρωση 
τά πάντα. Εινε λαός, που διά νά κυβερνηθή, πρέπει οί κυβερνώντες αυτόν 
νά προσέχουν πολύ.

ΚΕΦ. 49.— ΔΙΑΒΑΣΙΣ ΤΗ Σ ΣΤΡΑ ΤΙΑ Σ ΤΟΥ ΞΕΡΞΟΥ ΛΙΑ ΜΕ
ΣΟΥ ΤΗ Σ ΘΡΑΚΗΣ, 480 π.Χ.

Ό  Δαρεΐος, όταν έμαθε τό πάθημα τών στρατηγών Δάτιδος καί Άρ- 
ταφέρνους καί την οΐκτράν αποτυχίαν των, ήρχισε νά σκέπτεται ότι μέ κάθε 
τρόπον πρέπει νά εκμηδενισθή ή εστία αΰτη τής ελευθερίας, δηλαδή ή 
υπερήφανος πόλις τάίν ’Αθηνών καί νά υποταγή άπασα ή Ελλάς, διά νά 
έπικάθηνται άφόβως καί άμιερίμνως εις τον τράχηλον τών υπηκόων των οί 
Πέρσαι. Διά τοΰτο ήρχισε νά παρασκευάζη μέγαν στρατόν καί μέγαν στό
λον. Τεσσαράκοντα καί έξ εθνών υποτελών εις τους Πέρσας, από τοΰ Αι
γαίου μέχρι τοΰ Ίνδοΰ ποταμοΰ καί από τής Αίγυπτου καί ’Αραβίας μέχρι 
τοΰ Καυκάσου καί τής ’Αράλης λίμνης, διετάχθησαν οί Πέρσαι Σατράπαι 
νά ετοιμάζουν στράτευμα, πεζικόν καί ιππικόν καί άμάξας μέ ύποζΰγια. 
"Ολαι δέ αί παράλιαι χώραι καί νήσοι, ως αί Έλληνικαί άποικίαι τής Μ. 
’Ασίας, οί Κίλικες, οί Φοίνικες καί οί Αίγΰπτιοι, διετάχθησαν νά ναυπη- 
γώσι πλοία καί πολεμικά καί φορτηγά. Ά λλ’ έν τώ μέσφ τών μεγάλων 
τούτων προετοιμασιών ό Δαρεΐος άπεβΐωσε τώ 485 π.Χ., διάδοχος δέ τοΰτου 
έγένετο ό νεαρός την ηλικίαν υιός του Ξέρξης εκ τής θυγατρός τοΰ Μ. Κΰ- 
ρου Άτόσσης. Επομένως ό Ξέρξης, εκ πατρύς μέν ειλκε τό γένος έκ τοΰ 
ενδόξου Δαρείου τοΰ 'Υστάσπους, έκ μητρός δέ ήτο έγγονος τοΰ Μεγάλου 
Κΰρου, ίδρυτοΰ τής Περσικής Μοναρχίας καί ανεψιός τοΰ Καμβΰσου τοΰ 
κατακτητοΰ τής Αίγυπτου. Συνεπώς καί αυτός, κατά τό παράδειγμα τών 
προγόνων του, έπρεπε νά πράξη μέγα τι έργον διά νά φανή απέναντι τοΰ
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Περσικού κόσμου, αν όχι ανώτερος, άλλ’ όχι και κατώτερος των προκατό- 
χων του βασιλέων. "Οθεν τον υπό του πατρός του παρασκευαζόμενον κατά 
των Ελλήνων πόλεμον εσυνέχισε μέ μεγαλυτέραν εντασιν. Μάτην ό "θείος 
του Άρτάβανος και άλλοι εχέφρονες Πέρσοα προσεπάθουν νά τον άποτρέ- 
ψουν από τό επικίνδυνον τούτο εγχείρημα διά νά παύση τάς ετοιμασίας. 
Μάτην τφ ύπενθύμιζεν ό Άρταβανος, αδελφός τοΰ Δαρείου, ότι οι Πέρ- 
σαι κατώρθοασαν μέν καί πολλά, άλλ’ έπαθαν και πολλά ατυχήματα, διότι 
ό θεός φθονεί τούς άνθριόπους πού θέλουν νά άνέλθουν πολύ υψηλά, και 
όπως τά υψηλά δένδρα τά στέλλει κεραυνούς, έτσι και τούς ανθρώπους, 
πού θέλουν νά αποκτήσουν μεγάλην δόξαν και δύναμιν, τούς οδηγεί εις κα- 
ταστροφάς. Τφ άνέφερε την τύχην τού μεγάλου Κύρου, τού πάππου του, 
ό όποιος κατόπιν πολλών κατακτήσεων καί θριάμβων, εΐς τό τέλος ήττήθη 
καί άπέθανε τόσον άδόξως πολέμων κατά τής βασιλίσσης των Μασσαγετών 
Τομύριος, ή οποία αφού έκοψε την κεφαλήν του, την έ'ρριψεν εντός ασκού 
αίματος λέγουσα : «Π ιε τώρα οσον αίμα ΰ'έλεις, άφοϋ δεν έχόρτασες 
εις τήν ζωήν σου». Τφ υπενθύμισε τό ατύχημα τού θείου του Καμβύ- 
σου, ό όποιος, αφού κατέκτησε τήν Αίγυπτον, έξεστράτευσε καί κατά τής 
Αιθιοπίας, άλλ’ έχασε τον στρατόν του μέσα εις τήν Αφρικανικήν έρημον 
έξ ελλείψεως τροφών. Τφ υπενθύμιζε τά τελευταία ατυχήματα τού πατρός 
του Δαρείου, ό όποιος κατά τήν εκστρατείαν εναντίον τών Σκυθών ολίγον 
έλλειψε νά άπωλεσθή καί αυτός ό ίδιος. Τφ) έλεγεν ότι οί 'Έλληνες, εναν
τίον τών οποίων προητοιμάζετο νά έπέλθη, εινε λαός πολεμικώτατος. Άπό- 
δειξις δέ ή ήττα τών Περσών εις τον Μαραθώνα, όπου μία μόνον πόλις 
Ελληνική μέ 10 χιλ. άνδρας κατενίκησε τάς 110 χιλ. τού Δάτιδος καί Άρ- 
ταφέρνους. Ό  Μαρδόνιος όμως, ό όποιος διετέλει μακράν τής αυλής καί 
τών συμβουλίων μέχρι τού θανάτου τού Δαρείου, προσήγγισε πάλιν καί 
έξήπτε τήν νεανικήν φαντασίαν τού Ξέρξου, παριστών ως εύκολωτάτην τήν 
υποταγήν τών Ελλήνων καί τήν ΐδρυσιν παγκοσμίου κυριαρχίας αυτού κα
τόπιν τόσων μεγάλων προπαρασκευών. Καί ότι ή δόξα τού Ξέρξου θά άπο- 
βή πολύ άνωτέρα τών προκατόχων του μέ τάς νέας σατραπείας, τάς οποίας 
θά προσθέση εις τήν Μοναρχίαν τών ΙΤερσών, οί όποιοι θά άποβούν πλέον 
κοσμοκράτορες. 'Ο δέ Ξέρξης, άκούων ταύτα, εφαντάζετο τον εαυτόν του 
κύριον όλου τού κόσμου. Διά τούτο ό Μαρδόνιος κατέστη πάλιν εις έκ 
τών κυριωτέρων συμβούλων του. Αί μεγάλαι αΰται παρασκευαί διήρκεσαν 
μέχρι τού 480 π.Χ.

Ούτω, στρατεύματα απειροπληθή, από όλας τάς χώρας τού άπεράντου 
κράτους, έλαβον διαταγήν νά συγκεντρώνονται εις τάς εκτεταμένας πεδιάδαζ 
τής Λυδίας έ'ξωθεν τών Σάρδεων, πού ήσαν κατάλληλα διά τήν βοσκήν ίπ 
πων, βοών, καμήλων, ήμιόνων καί λοιπών ζώων. Πλοία δέ πάμπολλα Αι
γυπτίων, Φοινίκων, Κυπρίων, Κιλίκων καί τών Μικρασιατών Ελλήνων

«Θρακικά» 6
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ήρχισαν νά συγκεντρώνωνται εις όλους τούς λιμένας, διά νά εινε έτοιμα, εις 
πρώτην διαταγήν, νά πλεύσουν προς τον Ελλήσποντον, προς τον όποιον θά 
έπορεύετο καί ό μέγας στρατός.

Ή το  ήδη άνοιξις τού 480 π.Χ., δτε ό Ξέρξης έκ τής Περσίας είχε 
φθάσει εις τάς Σάρδεις τής Λυδίας μέ δλην τήν μεγαλοπρεπή ακολουθίαν 
του. ’Από εκεί έστειλε πρέσβεις εις τήν Ελλάδα, οί όποιοι περιερχόμενοι 
τάς κυριαηέρας πόλεις έζήτουν από τούς άρχοντας έκαστου τόπου Γ Η Ν  
καί ΥΔ Ω Ρ , δηλαδή άναγνώρισιν τής κυριαρχίας των Περσών και επί ξη- 
ράς και επί τής θαλάσσης. Έδωκεν έπειτα διαταγήν εις δλους τούς ναυάρ
χους, πού ήσαν εις τούς διαφόρους λιμένας, νά διευθύνωσι τά τμήματα τού 
στόλου προς τον Ελλήσποντον, προς τον όποιον ειχεν εκκινήσει και αυτός 
μέ τεράστιας δυνάμεις τής ξηράς. Διηυθύνετο δέ προς "Αβυδον, όπου τε- 
χνΐται Αιγύπτιοι καί Φοίνικες εΐχον κατασκευάσει δύο γεφύρας από Άβύ- 
δου επί τής ’Ασιατικής ακτής τού Ελλησπόντου εΐς τήν απέναντι Σηστόν 
επί τής ακτής τής Θρακικής Χερσονήσου, όπου εινε τό στενώτερον μέρος 
τού Ελλησπόντου (σήμερον εύρίσκονται εκεί τά φρούρια τού Ναγαρά). Έ κ 
των δύο γεφυρών ή μία προωρίζετο διά τήν διάβασιν των πεζών καί ή 
άλλη διά τό ιππικόν καί τά υποζύγια, άμάξας κ.λ.π. Προ τής Άβύδου, 
έκαμε γενικήν έπιθεώρησιν τού στρατού καί έπειτα τού στόλου, ό όποιος 
είχε καλύψει τήν επιφάνειαν ολοκλήρου τού Ελλησπόντου. Τά μέν τμήμα
τα τού στρατού παρήλαυνον έμπροσθέν του μέ τον οπλισμόν των καί τούς 
άξιωματούχους των ανώτερους καί κατωτέρους. Ό  Ηρόδοτος αναφέρει λε
πτομερώς νά ονόματα έκάστου έθνους καί τούς στρατηγούς, αλλά θά παρα- 
θέσωμεν μόνον τά δσα λέγει περί τών Θρακών τής Μ. ’Ασίας, οί όποιοι 
έξεστράτευσαν μετά τού Ξέρξου, καί διότι οί Θράκες, οί εις τάς Άσιατικάς 
χώρας οίκούντες, ειχον τά ίδια ενδύματα καί οπλισμόν καί τρόπον πολέμου 
μέ τούς επί τής Ευρώπης όμαίμονάς των.

ΚΕΦ. 50.— ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΩ Ν Ζ' ΠΟΛΥΜΝΙΑ.

«Οί δε Θράκες έξεατράτευον φέροντες δέρματα άλωπέκων εις 
τήν κεφαλήν, πέρ ιξ  δέ του αώματος χιτώνας, έπάνω  δε ζειράς (επ α 
νωφόρια) περ ιβεβλημένο ι ποικίλας, είς δε τούς πόδας πέδιλα  άπο 
δέρματα έλάφων ώς καί είς τάς κνήμας. 'Ως δπλα δε ακόντια καί 
πέλτας και μικρά έγχειρ ίδ ια . Ούτοι εξ Ευρώ πης διαβάντες εις ’Ασίαν  
έκλή'&'ησαν Βιΰ'υνοί, πρότερον δε έλέγοντο, ώς αυτοί όμολογοϋαι, 
Στρυμόνιοι, διότι κατφκουν έπ ϊ του Σ τρυμόνος» .

Έθεάτο δέ ο Ξέρξης τήν παρέλασιν, καθήμενος επί μαρμάρινης εξέ
δρας, τήν οποίαν ειχον στήσει οί Άβυδηνοί προς τιμήν του, καί ενώ εθαύ- 
μαζε τά απειροπληθή εκείνα σύμμικτα έθνη, οί οφθαλμοί του εδάκρυον.
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Έρωτηθείς δέ διά την αιτίαν των δακρύων του άπήντησεν: «Σ κέητομαι, 
βλέπω ν τά πλήϋ'η ταϋτα, σιόαον βραχεία  εϊνε ή ζωή των άνΰ'ρώ- 
πω ν ! Διότι μετά εκατόν &τη, ονδείς έκ τούτων ϋ'ά ύπάρχγ} είς τήν  
ζω ήν». ΤΗτο ως να προησθάνθη προς στιγμήν τον επικείμενον όλεθρόν, 
και ως θά ίδωμεν, δχι εκατόν, άλλ’ εν μόνον έτος ήρκεσε νά γίνη αίτιος 
αυτός τής καταστροφής των πλείστων.

’Αφού δέ έρριψε μέσα εις την θάλασσαν του Ελλησπόντου χρυσοϋν 
άκινάκην, χρυσήν φιάλην κα'ι χρυσούν κρατήρα, έ'δωκε διαταγήν νά άρ- 
χίση ή διάβασις πεζών καί ιππέων καί υποζυγίων, άμα ως εξημέρωση ή 
επομένη ημέρα. ’Αλλά τήν νύκτα εκείνην έσηκώθη μεγάλη θαλασσοταραχή 
καί τό ισχυρόν ρεϋμα του Ελλησπόντου διέλυσε τάς γέφυρας, τήν δέ 
πρωίαν συντρίμματα μόνον αυτής έπέπλεον επί των κυμάτων τοϋ Ελλη
σπόντου, φερόμενα τήδε κάκεΐσε. Τότε δ Ξέρξης τούς μεν τεχνίτας Φοίνι
κας καί Αιγυπτίους, πού ειχον κατασκευάσει τάς γέφυρας, διέταξε νά απο
κεφαλιστούν καί νά ριφθούν τά πτώματά των είς τον Ελλήσποντον, τήν 
δέ -θάλασσαν νά μαστιγώσουν προς τιμωρίαν της, διότι τον ήνάγκασε νά 
διακόψη τήν πορείαν του. Διέταξε δέ τούς τεχνίτας των Έλλήνοον ’Ίωνας 
καί Αίολεΐς νά κατασκευάσουν νέας καί στερεάς γέφυρας, όπερ καί εγένετο. 
’Αφού πρώτον ήγκύρωσαν πλοία καί έκ προρρας καί έκ πρύμνης, διά μέν 
τήν προς Προποντίδα πλευράν 360, διά δέ τήν προς τό Αίγαϊον ως βραχυ- 
τέραν κατά τι 314. Ειχον δέ τά πλοία τήν μέν πρφραν των προς τήν Προ
ποντίδα, τήν δέ πρύμνην των προς τό Αίγαϊον, ώστε είς τό -θαλάσσιον 
ρεύμα πού ήρχετο έκ τής Προποντίδος διά τής πνοής τών βορείων ανέμων, 
νά μή παρουσιάζουν πλατύ στήθος. ’Έπειτα μέ χονδράς σανίδας (τραβέρ
σες) έστρωσαν δλον τό μήκος εκάστης γραμμής τών πλοίων, ώστε δλα τά 
πλοία εκάστης γραμμής νά συνδεθούν καί νά άποτελέσουν εν σώμα, ώστε 
νά μή δύναται νά άποσπάται τό εν από τά άλλα, πού ειχεν έκ δεξιών καί 
αριστερών. Εις τά πλάγια δέ εκάστης γεφύρας έπηξαν καί έστερέωσαν χον
δρούς πασσάλους, τούς οποίους συνέδεσαν μέ χονδρά καλφδια έκ λίνου, καί 
δχι έκ παπύρου, ως αί προηγούμεναι. Έκάλυψαν δέ τό μεταξύ τών καλω
δίων καί τού πατώματος τής γεφύρας, ώστε νά άποτελεσθώσι δύο τοιχώ
ματα, είς τρόπον ώστε οι διερχόμενοι νά μή βλέπουν τήν θάλασσαν καί κα
ταλαμβάνονται υπό ναυτίας, αλλά νά έχουν τήν έντύπωσιν δτι περνούν ξη- 
ράν. Καί αφού έτελείωσεν ή κατασκευή καί ή στερέωσις τών δύο γεφυρών 
ήρχισεν ή διάβασις από τήν ’Άβυδον προς τήν Σηστόν τής Χερσονήσου. 
Έ π ϊ επτά ημέρας καί επτά νύκτας διήρκεσε τό πέρασμα τών γεφυρών, τήν 
φύλαξιν τών οποίων ένεπιστεύθη είς τούς Άβυδηνούς. Καί ό μέν στόλος 
διετάχθη νά πλεύση έξωθεν τού Ελλησπόντου διά νά άκτοπλοή τά Θρα- 
κικά παράλια, 6 δέ στρατός από τής Σηστού έβάδιζε διά μέσου τής Χερ
σονήσου μέ κατεύθυνσιν βορειονατολικήν, έ'ως δτου έφθασεν εις τά δπι-
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σθεν τής Καλλιουπόλεως, όπόθεν έλαβε κατεΰθυνσιν προς βορραν διά νά 
φθάση εις τον μυχόν του Μελανός Κόλπου. Είχε δέ δεξιά μέν τον τάφον 
τής "Ελλης (ι), αριστερά τήν πόλιν Καρδίαν (2), και εις τό μέσον την ’Α
γοράν (β).

ΚΕΦ. 51.—ΠΟ ΡΕΙΑ  ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΕΡΞΟΥ.

Ό  στρατός τοϋ Ξέρξου ακολουθών τήν προς βορραν πορείαν του, δι- 
ήλθε τό τείχος τοΰ Μιλτιάδου καί έφθασεν εις τον μυχόν τοΰ Μελανός 
Κόλπου (δπου τό σημερινόν Τουρκικόν χωρίον Κ α β ά κ =  λευκή). ’Έκαμψε 
μέ στροφήν προς τά αριστερά καί διήλθε τον Μέλανα ποταμόν, τοϋ οποίου 
τά νερά δεν ήρκεσαν νά κορέσουν τήν δίψαν εκατομμυρίων ανθρώπων καί 
κτηνών, καί διηυθϋνθη προς τήν Άφροδισιάδα (σήμερον ’Έφρες ή 
“Εβρις Καδήκιοϊ) μέ κατεϋθυνσιν προς δυσμάς. Διήλθε διά τής παραλιακής 
Ικτάσεως των ’Αψινθίων, δπου ήκολουθεΐτο καί από τον στόλον, πλέοντα 
παρακτίως καί έφθασεν εις τήν Αίνον καί Στεντορίδα λίμνην, κειμένην βο- 
ρείως τής Αίνου. Άφοϋ δέ έκόρεσαν εκεί τήν δίψαν των από τήν κοίτην 
τοϋ "Εβρου διήλθον τοϋτον καί είσήλθον εις τήν χώραν των Κικόνων Θρα
κών, δπου έσταμάτησαν εις τήν Δορίσκον. Κατά τον 'Ηρόδοτον ή Δορί- 
σκος ήτο μέγας δρμος καί μεγάλη πεδιάς, διά μέσου τής οποίας ρέει ό 'Έ 
βρος, δπου ή σημερινή Άλεξανδροΰπολις (Δεδεαγάτς). Εις ταϋτην τήν πε
διάδα υπήρχε τότε τείχος, δηλ. φροϋριον βασιλικόν καί φρουρά από τους 
χρόνους τοϋ Δαρείου, ή οποία καί διετέλει υπό τήν δικαιοδοσίαν τοϋ Με- 
γαβάζου. ΟΙ δέ ναύαρχοι έκόμισαν τά πλοία εις τον Αίγιαλόν, τον κάτωθεν 
τής Δορίσκου, πλησίον δυο Σαμοθρακικών χτορίων Σάλης καί Ζώ νης, μέ 
χρι τοϋ ακρωτηρίου Σέρρειον  επί τής χώρας τών Κικόνων. Εις τοϋτον 
τον τόπον άνέσυρον τά πλοία εις τήν ξηράν καί άνεπαϋοντο. Καθ’ δν δέ χρό- 1

1. Ό  τάφος της "Ελλης είνε ένας κωνοειδής λόφος (τύμβος) έκ χώματος ευρι
σκόμενος μεταξύ τοΰ σημερινού Πλαγιαρίου καί τοΰ Έξαμιλίου, άνωθεν τής παρα
λίας κατά τήν εξοδον τοΰ Ελλησπόντου προς τήν Προποντίδα, άνατολικώς τοΰ ση 
μερινοΰ Κουρού - Τσιφλίκ. Τό τέλειον κωνοειδές σχήμα τοΰ λόφου τούτου, ό όποιος 
φαίνεται καί από τό πλοϊον προς τό αριστερόν, όταν εξέρχεται έκ τοΰ "Ελλησπόν
του είς τήν Προποντίδα, τό κατέσκαψαν έν μέρει οί Βούλγαροι, οτε τό 1912 είχον 
φθάσει έως έκεϊ.

2. Ή  Καρδία εκειτο επί μιας χερσονησίδος τής Θρακικής Χερσονήσου είς 
τόν Μέλανα κόλπον. Ή  Χερσονησίς σήμερον καλείται Μπακλά μπουρούν — άκρω- 
τήριον τών κουκκιών.

3. Ή  δέ ’Αγορά εΐνε ή μετά ταΰτα Βολερός τών Βυζαντινών, τό υπό τών 
Τούρκων όνομαζόμενον Μπολαΐρ καί κοινώς υπό τών Έλλήνίον Πλαγιάρι. Περί 
τών ονομασιών τούτων θά ίδωμεν όταν φθάσωμεν είς τήν Τουρκικήν κατάκτησιν. 
(Βλ. Θρακικά, Τόμος 29ος, "Ιστορία τής Θράκης, σελ. 287).
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νον εκείνοι, πού ήσαν εις τά πλοία άνεπαύοντο εις τήν ξηράν έλάμβανε χώ
ραν ή καταμέτρησις τού κατά ξηράν στρατού εις τήν πεδιάδα τής Δορίσκου 
κατά τον εξής τρόπον: Έχώριζαν μίαν μυριάδα (10 χιλιάδας πεζούς), έσχη- 
μάτιζαν ένα κύκλον γεμάτον από άνδρας, καί έχάρασσαν ολόγυρα μίαν στε
νήν τάφρον άβαθή, εις τρόπον ώστε ό περιοριζόμενος ούτω χώρος νά δύνα- 
ται νά περιλάβη μίαν μυριάδα. Έγέμισε δε αυτός ό χώρος 170 φοράς, άρα 
εύρέθησαν εκεί εν έκατομμύριον καί έπτακόσιαι χιλιάδες (1.700.000) μάχι
μοι πεζοί. Των δέ τριήρεων πολεμικών ό αριθμός εύρέθη εκεί χιλίων δια- 
κοσίων επτά (1207). Ά λλ’ έπειτα έ'φθασαν εκεί καί 100 τριήρεις τών Ίώ- 
νων καί Αΐολέων, πού κατοικούσαν εις τά παράλια τού Πόντου. Κατέλιπε 
δέ ό Ξέρξης εις τήν Δορίσκον ώς φρούραρχον τον Μασκάμην. Ενταύθα 
έκάλεσε πλησίον του καί τον Δημάρατον, Σπαρτιάτην έξόριστον εκ τής πα- 
τρίδος του καί καταφυγόντα εις τήν Περσίαν. Ήρώτησε λοιπόν τούτον, 
εάν Οά τολμήσουν οΐ "Ελληνες νά άντιτάξουν άμυναν απέναντι τοσούτου 
στρατού καί στόλου. Ό  δέ Δημάρατος ήρώτησεν ώς εξής: «Βασιλεύ, -θέ
λεις νά σοί εΐπω ευχάριστα ή τήν αλήθειαν;» «Τήν αλήθειαν», άπήντησεν 
δ Ξέρξης. «Βασιλεύ, άπήντησεν ό Δημάρατος, μάθε δτι σύντροφος τών 
Ελλήνων εινε πάντοτε ή πενία (φτώχεια), αλλά το μόνον πού δεν τούς λεί
πει είνε ή πολεμική αρετή. Καί επειδή πρόκειται περί τής πατρίδος των, 
τών ιερών των καί τών οικογενειών των, καί προ πάντων οι πατριώται ιιου 
Σπαρτιάται θά πολεμήοουν, οσον Ολίγοι κοί άν εινε, καί δεν θά λογαριά
σουν τό πλήθος τών εχθρών. Διότι νόμος τής Σπάρτης εινε νά πολεμούν 
μέχρι θανάτου, ουδέποτε δέ νά υποχωρούν απέναντι τού εχθρού, δσον 
πλειότερος καί αν είνε, καί ούτε νά παραδίδωνται». Ό  Ξέρξης άκούσας 
ταύτα, τον έξέλαβεν ώς τρελλόν. Έ δώ συνέλαβον "Ελληνας τινάς, οί όποιοι 
ώς ταξειδιώται έπορρεύοντο προς βορράν, ερχόμενοι έκ τών νοτίων μερών 
τής Ελλάδος, τούς οποίους ήγαγον ένοόπιον τού Ξέρξου. Ούτος, αφού τούς 
έξήτασε διά νά μάθη τον σκοπόν τών ταξειδίου των, τούς ήρώτησε τί κά- 
μνουν οί "Ελληνες εις τήν χώραν των. «Οί "Ελληνες άγουσιν αγώνας», εΐ- 
πον εις αυτόν, διότι συνέπιπτε νά έορτάζηται ή 75η Όλυμπιάς εις τήν ’Ολυμ
πίαν τής ΙΙελοποννήσου. «Καί τί είνε τό βραβεΐον τών νικητών ;» ήρώτη
σεν ό Ξέρξης. «Στέφανος έκ δάφνης», ειπον οί ταξειδιώται. Τότε Πέρσης 
τις έκ τών πλησίον τού Ξέρξου, αποτεινόμενος προς τον Μαρδόνιον, τον 
όποιον έθεώρουν ώς τον αΐτιώτατον τής εκστρατείας ταύτης, ειπεν: «Πα-
παί ! Μαρδόνιε, έναντίον τίνων ανθρώπων άγεις ημάς, οίτινες αγωνίζονται 
ούχί περί χρημάτων, αλλά περί αρετής! ! !» (Άλλοίμονον, ώ Μαρδόνιε, 
έναντίον ποιων ανθρώπων μάς φέρεις, οί όποιοι κάμνουν αγώνας όχι διά 
χρήματα, αλλά διά τήν δόξαν !!!).

’Από τήν Δορίσκον ό Ξέρξης βαίνων προς δυσμάς έ'φθασεν εις τά Σα- 
μοθρακι,κά τείχη καί τήν πόλιν Μεσημβρίαν καί έκεϊθεν εις τήν κώμην τών
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Θασίων Στρύμην  (ΝΑ τής Ξάνθης). Μεταξύ δέ Άμφιπόλειος και Στρύμης 
ρέει δ ποταμός Αίσαος, τοΰ οποίου τά νερά δεν ήρκεσαν νά ποτίσουν τα 
πλήθη. Εινε δέ και αυτή χοόρα των Κικόνιυν. Διαβάς τον Λίσσον ξηραν- 
θέντα, έφθασεν εις Μ αρώνειαν  καί, Δίκαιαν, παρέκαμψε τήν λιμνοθάλασ
σαν Βιατονίδα  (Πόρτο - λάγο), δ'που χύνονται δ Τραύσος καί Κάμψατος 
καί έφθασεν εις τά ”Αβδηρα  (Μπολοΰστρα). Μετά τά "Αβδηρα διέβη τον 
Νέστον περί τάς έκβολάς του. Μετά τον Νέστον παρέκαμψεν ετέραν λιμνο
θάλασσαν, τήν οποίαν άπεξήραναν τά πλήθη των υποζυγίων, οπού ή κώμη 
Π ίατνρις . "Εως εδώ πού ήλθεν, εΐχεν υποτάξει Θρακικά έθνη, τούς Παί- 
τας, Κίκονας, Βίατονας, Σαπαίονς, Δερσαίους καί Ή δω νούς, εκτός 
Σατρώ ν. Καί πάντες οι άνδρες των Θρακικών τούτων γενών, ήκολούθησαν 
τον Ξερξην, πλήν τών Σατρών, διά τούς δποίους δ Ηρόδοτος γράφει τά 
εξής περίπου :

«Οί δέ Σάτραι ούδενός υπήκοοι έγιναν έως τώρα, καθόσον ημείς γνω- 
ρίζομεν" αλλά διατελούσι μέχρις εμού, ο'ντες ελεύθεροι μόνοι εκ τών Θρα
κών. Διότι κατοικούσιν όρη υψηλά καί χιονοσκεπή καί εινε επιτηδειότατοι 
εις τά πολεμικά. Ούτοι έχουσι καί τό Μαντεΐον τοΰ θεού Διονύσου (Βάκ
χου). Τό δέ Μαντεΐον κεΐται επί τών ύψηλοτάτων δρέων. Βησσοί δέ είνε 
οί προφητεύοντες εις τό ιερόν τών Σατρών. Πρόμαντις δέ λέγεται ή χρη
σμοδοτούσα ώς ή εν Δελφοΐς Πυθία' καί κατ’ ούδέν άλλο διαφέρει από τό 
Δελφικόν Μαντεΐον».

Προσπεράσας δέ τήν χώραν τών Σατρών έφθασεν εις τά τείχη τών 
Πιέρων. Έ κ  τούτων τό έν λέγεται Φάγρης, τό δέ άλλο Πέργαμος. Έ κ  
τούτων επροχώρει διά τών υπωρειών τού ΓΙαγγαίου, τό όποιον εινε όρος 
υψηλόν καί μέγα. Ενταύθα υπάρχουν μεταλλεία χρυσού, τά δποΐα εκμε
ταλλεύονται οί Πίερες. Οί Πίερες ούτοι προήρχοντο έκ τής Πιερίας, τμή
ματος τής ΝΑ Μακεδονίας (σημερινής Κατερίνης), παρά τον Θερμαϊκόν 
κόλπον. Μέρος τών Πιερίων τούτων ειχον μεταφερθή υπό τών Μακεδόνων 
βασιλέων εις τό ΙΙαγγαΐον καί έλαβον προνόμιον νά έξορύσσουν τον χρυσόν 
καί τον άργυρον έκ τού Παγγαίου. ’Αφού δέ διέβη τούς Δόβηρας καί 
Παίοπλας, έβάδιζε προς δυσμάς καί έφθασεν εις τήν Ή ϊόνα , τής οποίας 
άρχων ήτο δ πιστότατος εις τον βασιλέα Βόγης. Ή  δέ χο5ρα περί τό Παγ- 
γαΐον λέγεται Φνλλίς. Μετά ταύτα έφθασεν εις τον Στρυμόνα ποταμόν, 
όπου οί Μάγοι έθυσίασαν ίππους λευκούς, έκεΐ όπου είχον ζευχθή γέφυραι.

ΚΕΦ. 52.—ΠΟ ΡΕΙΑ  ΤΟΥ ΞΕΡΞΟΥ ΠΕΡΑΝ ΤΡΙΣ ΘΡΑΚΗΣ.

Τον καιρόν τής εκστρατείας τού Ξέρξου τά δυτικά σύνορα τής Θράκης 
άπετέλει δ Στρυμών’ διότι τά μεταξύ Στρυμόνος καί ’Αξιού Θρακικά γένη 
Μυγδόνων, Κρηστονέων, Βισαλτών, Σιντίων κ.ά., ειχον περιέλθει εις τήν
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εξουσίαν των Μακεδόνων βασιλέων και συνεχωνεύτθησαν με τούς Μακεδό- 
νας. Διά τούτο, συντομώτατα και κατά παρέκβασιν, θά άναφέρωμεν τά μετά 
την διάβασιν τοΰ Στρυμόνος γεγονότα μέχρι τής επιστροφής του Ξέρξου 
διά Θράκης προς Μ. Ασίαν, έφ’ όσον ταϋτα αποτελούν κεφάλαια τής Ε λ 
ληνικής "Ιστορίας, ενώ σκοπός ημών εινε ή συγγραφή τής 'Ιστορίας τής 
Θράκης.

Άφοΰ διέβη τον Στρυμόνα έπέρασε διά τής Άργίλλου καί Σταγείρου 
καί έφθασεν εις Άκανθον ('Ιερισσός), πλησίον τοΰ λαιμού τής Χερσονή. 
σου τοΰ ’Άθω, δπου έγίνετο ή έκκοπή τοΰ λαιμοΰ, ώστε δ στόλος από τον 
Στρυμονικόν κόλπον νά περάση διά τής διώρυγος εις τον Σιγγιτικόν κόλ
πον, άποφεΰγων νά πλεύση τό τρικυμιώδες άκρωτήριον τοΰ ’Άθω. ’Από 
εδώ, ό μεν στόλος διετάχθη νά πλεΰση διά τοΰ Θερμαϊκοΰ εις τήν Θέρμην 
(παρά τήν μετέπειτα Θεσσαλονίκην), ό δε στρατός διηρέθη εις τρεις μοίρας, 
καί ή μεν μία, υπό τον Μαρδόνιον καί Μασίστιον, έβάδιζε παραλιακώς καί 
έστρατολ,όγει τους ά'νδρας τοΰ τόπου, ή δεύτερα, δπου ήτο καί ό Ξέρξης, 
υπό Σμερδομένην καί Μεγάβαζον, έβάδιζε παραλλήλως ολίγον μεσογειότε- 
ρον, ή δε τρίτη, βορειότερον υπό τον Τριανταίχμην καί Γέργην, μέ ση- 
μεΐον συναντήσεως τήν Θέρμην. Καί δσα πλοία καί άνδρας εΰρισκον αι 
τρεις στρατιαί τάς προσέθετον εις τάς δυνάμεις τοΰ Ξέρξου. ’Έτσι, αι πό
λεις τής Χαλκιδικής’Άσση, ΙΙΰλωρις, Σίγγος, Τορώνη, Γαλυψός, Σερμέλη 
Μηκυβέρνα, Όλυνθος, Ποντίδαια, ’Άμφυτις, Σκιώνη, Μένδη καί Σάνη 
έμειναν έρημοι άνδρών καί πλοίων. Πλέων δέ ό στόλος εντός τοΰ Θερμαϊ
κόν», έστρατολόγησε τήν Λίπαξον, Κώμβρειαν, Λίσαν, Γίγωνον (δπου σήμε
ρον τό άκρωτήριον Γιγωνίς =  Καρά Μπουρνοΰ), Κάψαν, Σμίλαν, Αϊνειον, 
έως δτου έφθασεν εις Θέρμην. ’Επίσης κατέλαβε καί τάς έκβολάς τοΰ Ά - 
ξιοΰ μέ τά χωρία Σίνδον καί Χαλέστρην. Έστάθμευσε δέ ό στόλος μεταξύ 
τής Θέρμης καί τών εκβολών τοΰ Άξιοΰ. 'Ο δέ στρατός βαδίζων προς τήν 
Θέρμην έφθασεν εις τον Έχέδωρον ποταμόν (σημερινόν Γαλλικόν), τοΰ 
οποίου τά νερά δέν ήρκεσαν νά σβΰσουν τήν δίψαν τών ανθρώπων καί τών 
ζώων. Ό  δέ Έχέδωρος πηγάζει εκ τής γης τών Κρηστονέων, ρέει διά τής 
Μυγδονίας καί χύνεται εις έλος πλησίον τοΰ Άξιοΰ. Ό  δέ στόλος, πού έδω- 
καν αί Έλληνικαί αΰται πόλεις τής Θράκης καί αί νήσοι τής Θράκης Λή
μνος, ’Ίμβρος, Σαμοθράκη καί Θάσος, ήσαν 120 πλοία καί 24 χιλ. άνδρες. 
Παρέλαβον δέ καί τύν βασιλέα τής Μακεδονίας Αλέξανδρον καί όλους τούς 
υπηκόους του, όσοι ήδύναντο νά στρατεύωνται. Οΰτω, Θράκες, Μακεδόνες 
καί Θεσσαλοί ώς Παίονες, Έορδοί, Βοττιαΐοι, Χαλκιδεΐς, Βρΰγοι, Πίερες, 
Μακεδόνες, Περραιβοί, Αΐνιάνες, Δόλοπες, Μάγνητες, Αχαιοί τής Θεσσα
λίας, άπετέλεσαν στρατόν τριάκοντα μυριάδων (300 χιλ.) πεζών. 'Όσον λοι
πόν έπροχώρει προς νότον έξογκοόνετο καί ό στρατός καί ό στόλος, ώστε ό 
'Ηρόδοτος νά άναβιβάζη τό σύνολον τών άνδρών τών μαχίμων καί τών



88 ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ  ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ —  ΑΡΧΑΙΟ I ΧΡΟΝΟΙ

βοηθητικών εις 5.000.000, δταν έφθασαν προ των Θερμοπυλών. Διότι, λέγει 
τό πλήθος τών γυναικών, τών αρτοποιών, τών παλλακίδων, τών ευνούχων, 
τών μαγείρων, τών καθαριστών, ήτο τοσοΰτον, ώστε νά μη δΰναται κάνεις 
να καθορίση τον ακριβή αριθμόν ού'τε ανθρώπων, οΰτε υποζυγίων, ούτε 
τών άλλων κτηνών καί Ινδικών κυνών. ('Ηροδότου βιβλίον Πολύμνια).

ΚΕΦ. 53.— ΣΥΝΤΟΜΩΤΑΤΗ Α Φ Η ΓΗ ΣΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΣΥΜ
ΒΑΝΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΣΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ.

'Ως γνωστόν, τό πλεΐστον τών Ελλήνων τής εποχής εκείνης, έδωκαν 
γήν καί ύδωρ εις τούς Πέρσας, επομένως έδήλωσαν υποταγήν, άλλοι δέ 
έμειναν τελείως ουδέτεροι καί αδιάφοροι, τον δέ δλον αγώνα κατά τών Περ
σίαν άνέλαβον οί Πελοποννήσιοι, πλήν τών Άργείων καί τών κατοίκων τής 
Άχαΐας, καί οι ’Αθηναίοι μέ τούς κατοίκους τής ’Αττικής, τής Φθοιωτι- 
δοφωκίδος, τής κεντρικής Εύβοιας, τών νήσων Κέας, Κύθνου, Σερίφου, 
Σίφνου, Αευκάδος, Αΐγίνης, τών Άμβρακιωτών τής Ηπείρου, τού Άνα- 
κτορίου τής ’Ακαρνανίας καί τής Νάξου. Καί κατά πρώτον μέν Πελοπον- 
νήσιοι καί ’Αθηναίοι, δτε ακόμη ο Ξέρξης διήρχετο τά Μακεδονικά εδά
φη, έστειλαν τον βασιλέα τής Σπάρτης Λεωνίδα μέ 10 χιλ. άνδρας νά από
κρουση τον Ξέρξην εις τά Τέμπη. Ά λλ’ ό βασιλεύς τών Μακεδόνων ’Αλέ
ξανδρος έμήνυσε κρυφίως προς τον Λεωνίδα, ότι ό Ξέρξης δέν θά περάση από 
τά Τέμπη, αλλά θά παρακάμψη τον’Όλυμπον έκ δυσμών (από την σημερινήν 
Έλασσώνα). Τότε ό Λεωνίδας, άφ’ ενός μέν διά νά μη κυκλωθή, άφ’ ετέ
ρου δέ διά νά άποκροΰση τάς Περσικάς δυνάμεις άποτελεσματικώτερον, όπι- 
σθοχώρησεν εις τάς Θερμοπύλας.

Ό  δέ Ελληνικός στόλος υπό τήν γενικήν αρχηγίαν τού Σπαρτιάτου 
Εύριβιάδου κατέλαβε τό στενόν τής θαλάσσης μεταξύ ’Αρτεμισίου ακρωτη
ρίου τής Εύβοιας καί τής Θεσσαλο-Μαγνησίας, διά νά προφυλάττη καί τά 
νώτα τού Λεωνίδα από τού Περσικού στόλου. Έ π ί πολλάς ημέρας διεξή- 
γοντο συγκρούσεις παρά τό Άρτεμίσιον, όπου οί 'Έλληνες έπροξένησαν αρ
κετός ζημίας εις τον Περσικόν στόλον. ’Αφού όμως έμαθον, δτι διά τής 
προδοσίας τού ’Εφιάλτου έκυκλώθη ό Λεωνίδας εις τάς Θερμοπύλας, έκρι
ναν φρονιμώτερον νά πλεύσουν εις τά στενά τής Σαλαμΐνος. Ό  δέ Ξέρξης, 
μετά τήν θυσίαν τού Λεωνίδα καί τών τριακοσίων του, έξεχύθη εις τήν 
Βοιωτίαν καί έκείθεν εις τήν ’Αττικήν. ’Έκαυσε τάς ’Αθήνας, ερήμους αν
θρώπων, πλήν ολίγων γερόντων, τούς οποίους έθανάτωσεν έπί τής Άκρο- 
πόλεως, καί έστρατοπέδευσεν εις τήν πεδιάδα τής Έλευσΐνος. Έκάθισεν 
έπί χρυσού θρόνου εις τήν κορυφήν τού Αιγάλεω καί έθεάτο καί τον Έλ- 
νικόν στόλον καί τον πολυπληθή Περσικόν, ό οποίος έφθανε βαθμηδόν διά 
τού Σαρωνικού πρύς τήν Σαλαμίνα. ’Αφού δέ απέκλεισε καί τό προς δυ-
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σμάς τής Σαλαμΐνος στενόν τής θαλάσσης, περιώρισε τά Ελληνικά πλοία 
μεταξύ Σαλαμΐνος και Άτττικής.

Ενταύθα πρέπει να έξάρωμεν την μεγάλην αρετήν, μετριοφροσύνην 
και σύνεσιν τού Εύριβιάδου, Σπαρτιάτου, ώς και των λοιπών ναυάρχων 
των Πελοποννησίων. Διότι μόλις άπεκλείσθη ό Ελληνικός στόλος και δεν 
υπήρχε πλέον τρόπος διαφυγής προς την Πελοπόννησον, άνεγνώρισαν ότι, 
μόνον ή στρατηγική κατά θάλασσαν μεγαλοφυΐα τού Αθηναίου Ναυάρχου 
Θεμιστοκλέους και ή σύνεσις καί ή φιλοπατρία τού επίσης ’Αθηναίου *Α- 
ριστείδου, ήδΰναντο νά σοδσουν καί τον Ελληνισμόν καί τον πολιτισμόν καί 
ευθύς παρεκάλεσαν αυτούς νά άναλάβουν την αρχηγίαν τού όλου στόλου 
καί τήν διεξαγιυγήν τής ναυμαχίας υπό τάς διαταγάς των. Καί δεν διεψεύ- 
σθησαν ώς προς τήν εκλογήν. 'Η  σοφή διάταξις των Ελληνικών πλοίων 
κατά πολύ όλιγαριθμοτέρων καί μικροτέρων, αλλά καί εύκινητοτέρων, ή 
εκλογή τής καταλλήλου στιγμής προς διενέργειαν τής έπιθέσεως, ή υπό τού 
Άριστείδου κατάληψις τής Ψυτταλείας καί πολλά άλλα, ώς ή αύταπάρνη- 
σις τών Ελλήνων ναυτών, οι οποίοι εΐχον έπιδείξει κατ’ εκείνην τήν έδραν 
δλας τάς άρετάς τής Ελληνικής φυλής, έδωκαν πλήρη νίκην εις τό Έλλη- 
νικόν ναυτικόν, τό όποιον καί κατιύρθωσε νά κατασυντρίψη καί νά καται- 
σχΰνη τήν ανυπέρβλητον δύναμιν τού Άσιάτου βαρβάρου καί υπερόπτου. 
Ή  δε εν Σαλαμΐνι ναυμαχία έμεινεν εις τήν ιστορίαν αθάνατος, διά 
νά ενθυμίζη εις τάς μελλούσας γενεάς, ούχί μόνον τού Ελληνισμού, 
αλλά καί δ'λου τού μεταγενεστέρου κόσμου, δτι τό Ελληνικόν πνεύμα 
καί ή Ελληνική φιλοπατρία ήσαν καί έμειναν καί θά μείνουν εσαεί ακατά
βλητα έναντι τής αδικίας καί τής βίας τών ισχυρών τής γής. ”Αν σήμερον 
ύπάρχη πολιτισμός καί ελευθερία τού ατόμου καί έλευθέρα βούλησις καί 
έλευθέρα σκέψις καί προσπάθεια ενδελεχής πρός τήν τελειότητα τήςάνθρω- 
πότητος, πρέπει νά όμολογηθή παρά πάντων ειλικρινώς, δτι τά αγαθά 
ταύτα οφείλονται εις τήν αύταπάρνησιν τών ολίγων εκείνων Ελλήνων, οΐ 
οποίοι ειχον προτάξει τά στήθη των τότε κατά τού βαρβαρικού χειμάρρου 
τής ’Ασίας καί οί όποιοι διά τής θυσίας των έσωσαν τον πολιτισμόν, τον 
οποίον καυχώνται. δτι ακολουθούν οί σημερινοί στραγγαλισταί τών άπαρα- 
γράπτων δικαίων τών σημερινών απογόνων τών Σαλαμινομάχων εκείνων.

ΚΕΦ. 54.— ΦΥΓΕΙ ΤΟΥ ΞΕΡΞΟΥ ΕΚ ΤΗ Σ Α ΤΤΙΚ Η Σ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΝ.

Μετά τήν κατατρόπωσιν καί έπαίσχυντον ύποχοδρησιν τού Περσικού 
στόλου έκ τού τόπου τής ναυμαχίας πρός τό Αίγαίον, ό Πέρσης δυνάστης 
περιέπεσεν εις μέγαν πανικόν. Διότι ό μέν Θεμιστοκλής προέτεινεν εις τούς 
λοιπούς αρχηγούς νά πλεόσουν πρός τον Ελλήσποντον, νά χαλάσουν τάς
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γεςρΰρας και νά κλείσουν τήν ’Ασίαν εντός τής Ευρώπης, όπως έλεγεν. 
Ά λλ’ ό συνετός και ήρεμος εκείνος ’Αριστείδης, έδωκεν άλλην γνώμην, εί- 
πό)ν : «Συμφέρον τής Ελλάδος εινε νά απαλλαγή αυτή όσον τό δυνατόν
ταχΰτερον από τον μέγαν αυτόν ό'γκον τοΰ απειροπληθούς στρατού. Και δεν 
εινε φρόνιμον νά φέρωμεν εις απελπισίαν τον Ξέρξην, κατέχοντα τόσον με- 
γάλας δυνάμεις, διότι θά άναγκασθή νά διακινδυνεΰση τό παν, καί τότε φο
βούμαι μήπως άπωλέσωμεν τήν νίκην. Ό  δε αμίμητος εις επινοήσεις Θε
μιστοκλής διεμήνυσε καταλλήλως εις τον Ξέρξην νά φυγή τό ταχΰτερον ΐνα 
μή προλάβουν οι "Ελληνες καί καταστρέψουν τάς γέφυρας. Τό πνεύμα τοΰ 
Ξέρξου, τοσοΰτον εΐχε συσκοτισθή εκ τής καταστροφής, τής οποίας ΰπήρ- 
ξεν αΰτόπτης ο ίδιος, ώστε νά έμπέση εις τήν παγίδα, θεωρήσας τό κρΰ- 
φιον μήνυμα τοΰ Θεμιστοκλέους ως σωτήριον, καί νά διατάξη πάραυτα 
έσπευσμένην φυγήν έκ τής ’Αττικής προς τον Ελλήσποντον. "Οτε όμως 
έφθασαν εις τάς Θήβας τής Βοιωτίας, τής οποίας οΐ κάτοικοι εΐχον δώσει 
γήν καί ύδωρ, πλήν των Πλαταιέων, ό Μαρδόνιος δεν ενόμισε φρόνιμον 
διά τήν σωτηρίαν του νά συμπορευθή με τον Ξέρξην εις τήν Περσίαν, εκ 
φόβου μήπως εκεί επιρρίψη ό Ξέρξης τήν ευθύνην τής αποτυχίας εις αυ
τόν, ώς τον θερμότερον υποκινητήν τής εκστρατείας κατά τής Ελλάδος. 
Διά τοΰτο είπεν εις τον Ξέρξην νά άφίση είς αυτόν 300 χιλ. έκλεκτοΰ 
στρατοΰ, υποσχόμενος δτι θά κατορθώση μέ τήν δΰναμιν αυτήν νά ύποτά- 
ξη τήν Ελλάδα εις τό Περσικόν σκήπτρον. Ή  πρότασίς του εγένετο δεκτή 
καί παρέμεινεν οΰτος μέ τον στρατόν του είς Θεσσαλίαν, Ϊνα διαχειμάση 
εκεί, ό δε Ξέρξης μέ τό υπόλοιπον πλήθος έσπευδε προς τήν Θράκην. Ά λλ’ 
άς άκολουθήσωμεν τον Ξέρξην σπεΰδοντα διά Μακεδονίας καί Θράκης προς 
τον Ελλήσποντον.

ΚΕΦ. 55.— ΠΟ ΡΕΙΑ ΞΕΡΞΟΥ ΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΘΡΑΚΗΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΝ.

Ή  επιστροφή τοΰ Ξέρξου προς τον Ελλήσποντον από τής Θεσσαλίας 
είχε μεταβληθή είς άτακτον φυγήν μέ όλα τά επακόλουθα που συνεπάγε
ται, υπό τοιαΰτας συνθήκας. Διότι, ό'πως διηγείται ό Ηρόδοτος, ειχεν έκ- 
φΰγει καί ή επιβολή τοΰ βασιλέως επί τοΰ συμμίκτου εκείνου πλήθους, τό 
όποιον έφευγεν άτάκτως καί ή πειθαρχία του είχε παραλΰσει έκ των άπει
ρα) ν δυστυχημάτων, τά όποια συνέβη σαν κατά τάς 45 ημέρας τής όπισθο- 
χωρήσεως από Αττικής μέχρι Ελλησπόντου, ό δε Ξέρξης έφρόντιζε μόνον 
περί τής εαυτοΰ σωτηρίας. "Οπου καί άν έστάθμευον, λέγει ό Ηρόδοτος, 
διήρπαζον όλον τον καρπόν τής χώρας καί εσιτίζοντο. ’Επειδή δέ οί κάτοι
κοι των χωρών, διά μέσου των οποίων έπορεΰοντο, έκρυπτον, οσα τρόφιμα 
τους ήτο δυνατόν, προσεπάθουν μέ χόρτα νά μετριάσουν τήν πείναν, ή
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οποία τούς εμάστιζεν. ’Εκεί δέ πού δεν εύρι,σκον ού'τε άλλα τρόφιμα, ούτε 
χόρτα, έτρέφοντο μέ φλοιούς και φύλλα δένδρων, ώς οΐ άγριοι καί οΐ πρω
τόγονοι άνθρωποι. Ά λλ’ ένεκα της κακής διατροφής των καί τής πολυημέ
ρου πολλάκις στερήσεως, προσεβάλλοντο υπό λοιμού καί ακατάσχετου δυ
σεντερίας καί άπέθνησκον καθ’ οδόν κατά χιλιάδας καί μυριάδας, οί δε δρό
μοι, διά των οποίων δίήρχοντο, έστρώνοντο μέ πτώματα. Ή  τύχη των ά- 
σθενούντων ήτο τραγική. Τούς έγκατέλειπον εις τάς πλησιοχώρους πόλεις 
καί διέτασσον τούς κατοίκους νά τούς περιποιώνται καί να τούς τρέφουν, 
ενώ δεν άφιναν ούδέν τρόφιμον προς τον σκοπόν αυτόν. Τώρα, τι είδους 
περίθαλψις καί διατροφή έδίδετο εκ μέρους των κατοίκων Θεσσαλίας, Μα
κεδονίας καί Θράκης, πού έμίσουν τόσον τούς Πέρσας, ό καθείς δύναται 
νά τό φαντασθή. Εις την πόλιν τής Μακεδονίας Σίρραν  (Σέρρας)(Χ), εΐχεν 
αφήσει ό Ξέρξης τό ά'ρμα τού Διός, δτε έπορεύετο κατά τής Ελλάδος. Τώ
ρα δέ πού έπέστρεφε τό έζήτησεν, άλλα δέν τό έλαβε1 διότι οι κάτοικοι δι- 
ισχυρίσθησαν δτι τό ειχον άρπάσει οί Θράκες πού κατοόκουν παρά τάς πη- 
γάς τού Στρυμόνος. "Οτε δέ δίήρχοντο την χώραν των Βισαλτών Θρακών, 
δ ήγεμών τής χώρας ταύτης, εις την δυτικήν πλευράν τής Κερκινίτιδος λί
μνης, προέβη εις παράδοξον καί σκληρόν πράξιν. Άρνηθείς ο ίδιος, νά 
ύπακούση καί νά ύποδουλωθή εις τον Ξέρξην, καί άποσυρθείς εις τά όρη 
τής Ροδόπης, ειχεν απαγορεύσει καί εις τούς έξ υιούς του νά. ακολουθήσουν. 
Ά λλ’ επειδή ούτοι ειχον παρακούσει τήν διαταγήν του καί εκ νεανικής 
περιέργειας ειχον ακολουθήσει τον στρατόν τού Ξέρξου κατά τής Ελλάδος, 
τά)ρα, πού επέστρεψαν σώοι, έτυφλώθησαν καί οΐ έξ υπό τού πατρός των 
προς τιμωρίαν των. Οΐ δέ ΙΙέρσαι σπεύδοντες έφθασαν εις τον Ελλήσπον
τον καί επειδή αΐ γέφυραι ήσαν κατεστραμμένοι εκ τρικυμίας, διεπεραιώ- 
θησαν μέ ολίγα πλοία εις τήν απέναντι ’Άβυδον επί ’Ασιατικού κράτους, 
δπου επειδή εύρον τροφάς, κατόπιν πολυημέρων στερήσειον, καί έφαγον 
πολύ καί έπιον πολύ, προσεβλήθησαν από διαφόρους ασθένειας καί άπέθα- 
νον πλείστοι εξ αυτών ('Ηροδότου βιβλ. Ουρανία). Συνεπεία τούτου, εκ τού 
πολυπληθούς εκείνου στρατού του κατά ξηράν, μόλις 20 χιλ. κατά>ρθωσαν 
νά φθάσουν εις τήν ΙΙερσίαν.

’Άλλοι δέ λέγουσιν, δτι ό Ξέρξης, άμα ως έφθασεν εις τήν Ήϊόνα, 
κατά τήν επιστροφήν, έπεβιβάσθη μέ πολλούς επισήμους εΐς Φοινικικόν 
πλοΐον, ΐνα διαπλεύση τό Αιγαίον προς τήν ’Ασίαν. Τον δέ στρατόν ενεπι- 
στεύθη εΐς τύν'Υδάρνην διά νά τον όδηγήση προς τον Ελλήσποντον. ’Αλλά, 
κατά τον πλούν, ένέσκηψε μεγάλη τρικυμία, προκληθεΐσα εκ σφοδρού

1. Κατά Σουΐδαν, ’Ανθολογίαν Στωβαίου κλπ., αί Σέρραι, κατά τήν αρχαιό
τητα, ώνομάζοντο Σίρυς ή Σίρρα.
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Στρυμονίου άνεμου' καί πολλοί των Περσών άνέβαινον εις τό άνω μέρος 
του πλοίου, οπού εύρίσκετο ό βασιλεύς. Ό  Ξέρξης, βλέπων τό πλοΐον σφο- 
δρώς ταλαντευόμενου εκ τής -θαλασσοταραχής και κινδυνεΰον να βυθισθή, 
έκάλεσε τον κυβερνήτην τοϋ πλοίου, καί τον ήρώτησεν, εάν θά ή δυνατό νά 
τοϋ έξεύρη τρόπον σωτηρίας. Ό  πλοίαρχος άπήντησεν: «Βασιλεύ! οΰδεμία 
σωτηρία υπάρχει, εάν δεν απαλλαγή το πλοΐον από τους πολλούς έπιβάτας». 
Καί ό Ξέρξης άκοΰσας ταΰτα είπε προς τούς Πέρσας: «’Άνδρες Πέρσαι! 
ώς ήκοΰσατε, εις χεΐρας σας έγκειται ή σωτηρία μου». Καί ενώ αυτός έλεγε 
ταύτα, ούτοι προσκυνούντες έπήδων εις τήν θάλασσαν. Καί επειδή ήλα- 
φρΰνθη τό πλοΐον, έφθασε σώον εις τήν "Ασίαν. Μόλις δέ ό Ξέρξης άπε- 
βιβάσθη εκεί, έκαμε τό εξής άποτρόπαιον. Εις τον κυβερνήτην τοϋ πλοίου, 
πού διέσοοσε τήν ζωήν τοϋ βασιλέως, έδώρησε χρυσοϋν στέφανον. Επειδή 
δμως έπνιξεν οϋτος πολλούς Πέρσας, κατά τό ταξείδιον, διέταξε καί τον 
άπεκεφάλισαν.

ΚΕΦ. 56.— ΕΜ ΦΑΝΙΣΙΣ ΤΩΝ ΟΔΡΥΣΩΝ ΘΡΑΚΩΝ ΕΠ Ι Τ ΙΙΣ  ΠΟ
Λ ΙΤΙΚ Η Σ ΣΚΗΝΗΣ.

Οΐ Όδρυσοί Θράκες κατομκουν τό κεντρικώτερον καί τό εύφοριυτερον 
μέρος τής Θράκης, τό όποιον περιλαμβάνει τήν λεκάνην των κυριωτέρων 
ποταμών "Άρδα, "Εβρου, Τοΰντζα καί Έργίνου με τούς παραποτάμους 
των. Κατά Θουκυδίδην ήσαν Ισχυρότατοι, πολεμικιότατοι καί έτρεφον άρί- 
στους ίππους. Πρώτος βασιλεύς αυτών άναφέρεται ό Όρφεύς, ώς σπου
δαίοι δέ άοιδοί ό Φλάμμων καί ό υιός του Θάμυρις. Καί ενώ πρότερον 
εχαρακτηρίζοντο τραχύτατοι καί βαρβαρώτατοι, από τής ίδρύσεως τών Ε λ 
ληνικών αποικιών εις τά παράλια τής Θράκης, ώς καί βαθμηδόν εις τά με
σόγεια, οι "Οδρυσοί ήρχισαν νά μεταβάλλωνται. "Αφήκαν τά βάρβαρα ήθη 
καί τήν τραχεΐαν ζωήν των καί έδέχθησαν τον Ελληνικόν πολιτισμόν καί 
ήγωνίζοντο νά εξελληνισθώσιν. Συνήπτον επιγαμίας με τούς "Έλληνας καί 
στενάς εμπορικός σχέσεις μέ τάς παραλίους 'Ελληνικός πόλεις. Κατά τούς 
τρεις αιώνας, πού εμεσολάβησαν, ήτοι 800—500 π.Χ., καθ" οϋς έγένετο ή 
έγκατάστασις τών Ελλήνων εις τά παράλια, ώς καί εις μερικά μέρη τών 
μεσογείων ώς τήν Όρεστιάδα, τήν Στενήμαχον καί άλλας, οί "Οδρυσοί 
είχον προαχθή αρκούντως εις τον νέον πολιτισμόν, τον όποιον εισήγον οι 
'Έλληνες καθώς καί αί Έλληνίδες, πού ήρχοντο εις γάμου κοινωνίαν μέ 
επισήμους καί ισχυρούς Θράκας (ή. Καί κατά τό διάστημα μέν τών προότων I.

I. ’Αλλά καί πολιτικοστρατιωτικαί σχέσεις δέν ήσαν σπάνιαι μεταξύ Θρακών 
καί Ελλήνων. Ούτως επιγραφή άνακα?.υφθεϊσα επί τής Άκροπόλεως, αναφέριι συμ- 
μαχίαν μεταξύ βασιλέως τών Όδρυσών Εύρυζέλμιδος καί Αθηναίων. Ώ ς θά ίδω
μεν υπήρξαν καί άλλαι.
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ιστορικών χρόνων μέχρι τοΰ δ ίδ  π.Χ., οπότε έγινε βασιλεύς αυτών ό Τή- 
ρης, ή ιστορία των Όδρυσών εινε σκοτεινή, ως καί των πλείστων Θρακι- 
κών φυλών, Φαίνεται δηλαδή ότι καί ούτοι έκυβερνώντο από άρχοντας 
άσημους, κατά τό σύστημα, πού έπεκράτει τότε εις ά'πασαν την Θράκην, 
τούτέστι μεταξύ βαρβαρότητος καί ήμιπολιτισμοΰ. Ό  ήμιπολιτισμός όμως 
αυτός βαθμιαίως έβελτιοϋτο, καί}3 όσον έπροχώρει καί προώδευεν ό έξελλη- 
νισμός διά τής είσαγοογής τής Ελληνικής γραφής, ως οργάνου συνεννοή- 
σεως μεταξύ Θρακών καί Ελλήνων. Ά λλ’ οσάκις έχήρευεν ή εξουσία, διά 
τοΰ θανάτου τοΰ ήγεμόνος της, τότε συνήπτετο εξοντωτικός άγων μεταξύ 
τών συγγενών του μνηστήρων τοΰ θρόνου, ακριβώς όπως συνέβαινε τό ίδιον 
καί εις την γειτονικήν Μακεδονίαν καί έβασίλευεν εκείνος, πού κατώρθωνε 
μέ θεμιτά ή αθέμιτα μέσα νά καταβάλη τούς αντιπάλους του. ’Αλλ’ ή 
όμοιότης τής θρησκείας των μέ τήν 'Ελληνικήν, καθ’ ό έπρέσβευον τούς 
Ιδιους θεούς καί ή ακράδαντος πίστις των εις τά Ελληνικά Μαντεία, είς 
τά οποία συχνά κατέφευγον καί οί Θράκες, ώς οί Δόλογγοι τής Χερσοννή- 
σου, πού ήρώτησαν, πώς θά απαλλαγούν από τούς Άψινθίους, καθώς καί ή 
συντήρησις τοΰ Μαντείου τοΰ θεοΰ Διονύσου υπό τών Σατρών, δεικνύουν 
τήν μεγάλην έξοικείωσίν των προς τούς "Ελληνας τής εποχής εκείνης. ’Εκτός 
δε τοΰ Μαντείου τών Σατρόδν καί τών Δελφών, εις τά όποια προσέτρεχον 
καί 'Έλληνες καί Θράκες, υπήρχε καί ό Ναός καί τά μυστήρια τών Κάβει
ρων δαιμόνων, τά οποία έθεοοροΰντο όσον Ελληνικά, τόσον καί Θρακικά, 
έν τή νήσορ Σαμοθράκη.

ΚΕΦ. 5 7 — ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΤΗΡΟΥ Ε Π Ι ΤΗ Σ ΘΡΑΚΗΣ δ ίδ —455.
(ΣΗΜ. Ό  Τήρης ούτος δέν πρέπει νά ουγχέηται μέ τόν μυθικόν Τηρέα, σύμ

μαχον τοΰ βασιλέως τών “Αθηνών Πανδίονος).

Κατά τό 515, βασιλεύς τών ’Οδρυσών Θρακών έγένετο ό Τήρης (ή, ό 
όποιος είχε καταρτίσει άξιόμαχον στρατόν καί πεζόν καί ά'ριστον ιππικόν, 
διότι ή χοορα του ήτο χώρα κατ’ εξοχήν ΐπποτρόφος, ώς καί πολύ πελτα- 
στικόν (ή πέλτη ήτο ή άσπίς τών Θρακών, [βραδύτερον τήν παρέλαβε ό ’Α
θηναίος Ισοκράτης], αλλά πολύ ελαφρότερα καί δεν έκούραζε τον οπλίτην). 
Μετά τήν εκστρατείαν τοΰ Δαρείου κατά τών Σκυθών, ό Τήρης κατώρθω- 
σε νά συνένωση υπό τήν εξουσίαν του πολλά Θρακικά γένη καί έξήπλωσε 
τήν εξουσίαν του καί προς δυσμάς τοΰ 'Έβρου καί προς άνατολάς μέχρι 
τοΰ Εύξείνου Πόντου καί προς βορράν μέχρι τοΰ Δουνάβεως. Προς τοΰτο 1

1. «Πρώτος Όδρΰσαις την μεγάλην βασιλείαν επί πλέον τής άλλης Θράκης 
έποίησεν». Θουκυδίδης 11,29.
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έβοηθήθη πολύ και από τον βασιλέα των Σκυθών Άριαπείθην, προς τον 
όποιον συνήψε και συγγενικούς δεσμούς.

Κατά τήν διάρκειαν δέ τού χρόνου, πού ό Πέρσης Μεγάβαζος έξήσκει 
την εξουσίαν των Περσών εν Θράκη, οΰτος ό Μεγάβαζος έδιδε περισσοτέ- 
ραν προσοχήν εις τάς Έλληνικάς πόλεις κα'ι ιδίως μετά την έπανάστασιν 
των Ίοονων, ενώ εις τα μεσόγεια ειχεν αφήσει τούς εγχωρίους ηγεμόνας 
των Θρακών, εισπράττων από αυτούς ώρισμένον φόρον κατά το Περσικόν 
σύστημα. Επομένως ό Τήρης έμεινε κύριος τα>ν χωρών του έν λανθανού- 
ση, ούτως είπεΐν, καταστάσει. Κατά δέ τήν εκστρατείαν τού Ξέρξου, φαί
νεται ότι έδωκεν άρκετάς δυνάμεις κατ’ άπαίτησιν τών Περσών. Ά ν  όμως 
ήκολούθησε και αυτός, ούδαμοΰ άναφέρεται. Ούχ’ ήττον, μετά τήν φυγήν 
τοΰ Ξέρξου και τήν καταστροφήν τού Μαρδονίου έν Πλαταιαΐς (479 π.Χ.), 
ό Τήρης έκινήθη δραστηρίως κα'ι ήδραίωσε τήν εξουσίαν του, ώστε άπέβη 
ό ισχυρότερος ήγεμών τής Βαλκανικής. Έμιμείτο δέ εις τούτο τούς Μακε- 
δόνας βασιλείς, οί όποιοι προσεπάθουν νά θέσουν υπό τήν εξουσίαν των 
κα'ι Ελληνικά κα'ι Θρακικά γένη. Είχε συνάψει σχέσεις πολιτικάς και έμ- 
πορικάς, άφ’ ενός μέν μέ διαφόρους Έλληνικάς πολιτείας, άφ’ ετέρου δέ 
κα'ι μέ τούς Μακεδόνας άρχοντας και μέ τούς ηγεμόνας τών Σκυθών. Έ π : 
αυτού ό έξελληνισμός τής Θράκης προιοδευσε κατά πολύ. Τούτο διότι, 
ύπήρξεν ευνομία εις τό κράτος τών Όδρυσών κα'ι οί "Ελληνες ϊδρυον κέν
τρα εμπορικά εις πολλά σημεία καί εις τό εσωτερικόν τής Θράκης.

ΚΕΦ. 58.— ΓΕΓΟΝΟΤΑ Ε ΙΙΙ ΤΗ Σ ΘΡΑΚΙΚΙΙΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝ ΠΛΑΤΑΙΑΪΣ ΜΑΧΗΝ ΚΑΙ ΤΓΙΝ ΕΝ 
ΜΥΚΑΛΗ ΝΑΥΜΑΧΙΑΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΣΩΝ.

Ό  Μαρδόνιος, κατά τήν άνοιξιν τού 479 π.Χ., αφού έπέρασε τον χει
μώνα εις τήν Θεσσαλίαν, μάτην προσεπάθησε νά άποκτήση, άν όχι τήν 
συμμαχίαν, αλλά τουλάχιστον τήν ουδετερότητα τών ’Αθηναίων εις τάς 
επιχειρήσεις, πού έμελέτα νά άναλάβη προς υποταγήν τών άλλων Ελλήνων. 
Προς τούτο μετεχειρίσθη τον βασιλέα τής Μακεδονίας Αλέξανδρον. Ά λλ’ 
οί ’Αθηναίοι ύπερηφάνως άπέρρί'ψαν τάς προτάσεις του είπόντες: «Έ ν 
όσω ό ήλιος ακολουθεί τήν ιδίαν τροχιάν έξ ανατολών προς δυσμάς, οί ’Α
θηναίοι θά πολεμώσι τούς Πέρσας, πού κατεπάτησαν τά ιερά εδάφη των 
και έμόλυναν τούς ναούς καί τούς τάφους τών προγόνων των καί έκαυσαν 
τήν πόλιν των».

Τότε ό Μαρδόνιος έξεστράτευσε μέ τάς 300 χιλιάδας τών Π ερσών, 
φέρων μαζί του καί τούς Μακεδόνας μέ τον Αλέξανδρον καί τούς Θεσσα- 
λούς καί πολλούς άλλους Μηδίζοντας’ είχε δέ καί τούς Θηβαίους. Ά λλ’ ό
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μεν ’Αλέξανδρος τής Μακεδονίας, κρυφά συνεννοηθείς με τον Άριστείδην 
Άθηναΐον καί Παυσανίαν τον Σπαρτιάτην, προσέφερε μεγάλην υπηρεσίαν 
εις τον αγώνα καί μόλις ήρχισεν ή μάχη, έγκατέλειψε τον Μαρδόνιον, ό δέ 
Άρτάβαζος στρατηγός Πέρσης μέ 40 χιλ. ΙΙέρσας, των οποίων ήτο στρα
τηγός, την νύκτα προ τής μάχης έγκατέλειψε τό Περσικόν στρατόπεδον τοΰ 
Μαρδονίου καί διηυθύνθη έν σπουδή προς την Θεσσαλίαν. "Οτε δέ τήν άλ
λην ημέραν έλαβε χώραν ή μεγάλη μάχη των Πλαταιών, οί "Ελληνες, υπό 
τον Σπαρτιάτην Παυσανίαν καί τον Άθηναΐον Άριστείδην μέ 100 χιλ. Ε λ 
λήνων, έπέφερον τήν πανωλεθρίαν των Περσών, ως γνωρίζομεν εκ τής Ε λ 
ληνικής 'Ιστορίας. Τήν ιδίαν δέ ημέραν καί ό στόλος των Ελλήνων υπό 
τον Σπαρτιάτην Λεωτυχίδην καί τύν Άθηναΐον Ξάνθιππον κατέστρεψαν 
τον Περσικόν παρά τό άκρωτήριον τής Μυκάλης, έναντι τής Σάμου. Μετά 
τήν ναυμαχίαν, ό Λεωτυχίδης καί Ξάνθιππος ώδήγουν τους στόλους προς 
τον Ελλήσποντον διά νά καταλάβουν τάς γέφυρας, άγνοοΰντες δτι αυται 
ειχον καταστροφή. Ό  δέ Πέρσης Άρτάβαζος έξηκολοΰθει διά Θεσσαλίας 
καί Μακεδονίας φεΰγων προς τήν Θράκην έγκαταλείπων καθ’ οδόν μέγα 
μέρος τοΰ στρατού του, Οί Θράκες έπετίθετο λάβροι κατά των διερχομένων 
Περσών καί κατέκοπτον πολλοΰς, εκ τών οποίων άλλοι άπέθνησκον εκ πεί- 
νης καί άλλοι από εξάντλησιν τών δυνάμεων των. Μαθών δέ δτι αί γέφυ- 
ραι ήσαν κατεστραμμένοι καί δτι στόλος Ελληνικός κατείχε τον Ελλή
σποντον, επορεΰθη διά μέσου τής Θράκης, καί μέ πολλάς απώλειας έφθα- 
σεν εις τό Βυζάντιον καί διά τοΰ Βοσπόρου διεπεραιώθη εις τήν ’Ασίαν.

"Οτε δέ ό νικηφόρος στόλος τών Πελοποννησίων καί ’Αθηναίων έφθα- 
σεν εις τον Ελλήσποντον καί εΰρε τάς γέφυρας κατεστραμμένος, οί μέν 
Πελοποννήσιοι έπέστρειβαν, άλλ’ ό Ξάνθιππος μέ τους ’Αθηναίους έπολιόρ- 
κησε τήν Σηστόν, οχυρόν φροΰριον μέ Περσικήν φρουράν. "Αμα δέ ώς 
ήκουσαν δτι οί "Ελληνες πολιορκοΰν τήν Σηστόν, έτρεξαν νά ενισχΰσουν 
τήν Περσικήν φρουράν καί άλλοι Πέρσαι, εκ τών κατεχόντων άλλα φρού
ρια τής Χερσονήσου, έν οίς καί ό Οΐόβαζος μέ τήν φρουράν τής Καρδίας, 
τήν οποίαν κατωκουν Αίολεΐς. Είχε λάβει δέ ό Οίόβαζος καί άλλους. Πά- 
σης δέ ταΰτης τής Χερσονήσου έτυράννευεν ό ύπαρχος τοΰ Ξέρξου Άρταΰ- 
κτης, άνήρ Πέρσης δεινός καί ατάσθαλος κατά τον 'Ηρόδοτος. Ουτος καί 
τον βασιλέα Ξέρξην, δτε έπήρχετο κατά τών ’Αθηναίων, τον έξηπάτησε καί 
άφήρεσε τά πολύτιμα αντικείμενα, τά όποια ήσαν εις τον τάφον τοΰ I I qco- 
χεΰΐλάον  (‘), καθώς επίσης καί τον έγγΰς τοΰ Τάφου Ναόν, εντός τοΰ 1

1. Ό  Πρωτεσίλαος ήτο υιός τοϋ’ίφίκλου καί τής Άστυόχης ή τής Διομηδείας 
έκ τής πόλεως Φυλακής τής Θεσσαλίας, έξ ού καί Φυλάκιος έκλήφη. ’Έλαβε μέρος 
μέ τούς άλλους “.Ελληνας ε;ς τον πόλεμον κατά τής Τροίας, ώς ήγεμών τών Θεσσα- 
λών μέ 40 πλοία (Όμήρ. Ίλιάς Γ 6ί'8). Εκαλείτο πρότερον Ίόλαος. Πρωτεσίλαος



96 ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ  ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ —  ΑΡΧΑΙΟ I ΧΡΟΝΟΙ

οποίου εύρίσκοντο χρήματα και φιάλαι χρυσά! κα! άργυρα! κα! χαλκός, 
και εσθής, κα! όίλλα πολύτιμα αναθήματα, έσύλησεν ό Άρταΰκτης μέ 
την άδειαν του Ξέρξου, προς τον όποιον εΐχεν εΐπη τά εξής: «?Ω, Δέ
σποτα, υπάρχει εδώ πλησίον τής Έλαιοϋντος οίκος άνδρός "Ελληνος, δστις 
εκστρατεΰσας ποτέ εις την ιδικήν σου χώραν κα! τιμωρηθε'ις άπέθανεν. Δος 
εις εμέ τον οικον τούτον, διά νά μή τολμά κανε'ις εις τό εξής νά έκστρα- 
τεύη κατά τής ΐ,δικής σου χώρας». Μέ αυτούς τούς λόγους κατέπεισε τον 
Ξέρξην νά δώση εις αυτόν την άδειαν νά σφετερισθή κα! τον τάφον κα! 
τον ναόν, χωρίς νά ύποπτευθή ό Ξέρξης τί έσκέπτετο ό Άρταΰκτης. Έλ- 
θών δέ εις την Έλαιοΰντα κα! τά πολύτιμα αντικείμενα έσύλησε κα! μέ γυ
ναίκας έμιγνύετο μέσα εις το ιερόν. Προς μεγαλειτέραν δέ ασφάλειαν τά 
μετέφερεν εις την Σηστόν.

"Οτε δέ ό Ξάνθιππος έπολιόρκησε τήν Σηστόν, οΰτος ούτε έτοιμος ήτο 
διά νά άμυνθή πολιορκούμενος, ούτε κα! προς τούς "Ελληνας ήθελε νά δια- 
πραγματευθή. Ένώ δέ διήρκει ή πολιορκία, έφθασε τό φθινόπο^ρον και οι 
’Αθηναίοι άδημονούσαν, πού εΰρίσκοντο μακράν τής πατρίδος των, έν τή 
αδυναμία των δέ νά κυριεύσουν τό τείχος, παρεκάλουν τούς στρατηγούς νά 
τούς οδηγήσουν όπίσω εις τύν τόπον των. Ούτοι δμως δέν έ'στεργον πρ!ν 
ει επιτύχουν τοΰ σκοπού των, έκτος εάν τούς μετεκάλει τό κοινόν των Α 
θηναίων. Ούτω ήναγκάζοντο νά υπομένουν τήν παρούσαν κατάστασιν.

Ό  Ίόβαζος, ό Άρταΰκτης κα! οι άλλοι Πέρσαι, άφ’ ετέρου ύφιστά-

ώνομάσθη ύστερον ύπό των Ελλήνων. Διότι υπήρχε χρησμός, κατά τον όποιον 
εκείνος άπό τούς "Ελληνας, πού θά έτολμοΰσε πρώτος νά έξέλθη από τά πλοία και 
νά πατήση τό έδαφος τής Τρωικής γης, θά έφονεύετο αμέσως. Ό  Ίόλαος όμως, 
μολονότι έγνώριζε τον χρησμόν, μόλις έπλησίασαν τά 'Ελληνικά πλοία είς τήν πα 
ραλίαν τής Τρωάδος, τόσος ενθουσιασμός τον κατέλαβεν, έοστε δέν έκραιήθη, άλλ* 
έπήδησεν έξω και συνεπλάκη μέ τούς φυλάσσοντας εκεί Τρώας, άλλ’ έφονεύθη ύπό 
τοΰ "Εκτορος, ή κατ’ άλλους ύπό τοΰ Αχάτου ή Αινείου ή Εύφόρβου Τότε ο! 
"Ελληνες, επειδή ύπήρξεν δ πρώτος ήοως, πού έδωκε τήν ζωήν του διά τήν 'Ελλη
νικήν τιμήν, τον μετέφεραν καί τον έθαψαν έπ! τής Θρακικής Χερσονήσου κα! 
άνήγειραν τύμβον κα! Ναόν προς τιμήν του μέ πολλά αφιερώματα. Έτιμάτο δέ 
ύπό τών μετά ταΰτα Ελλήνων και τών Χερονησίων κα! Θεσσαλών ως ημίθεος, κα! 
ό τάφος του ήτο κοινόν προσκύνημα. Είχε σύζυγον τήν κόρην ιού “Ακάστου Λαοδά- 
μειαν. 'Η  Λαοδάμεια πληροφορηθεΐσα τον ήρωϊκόν θάνατον τοΰ συζύγου της, πα- 
ρεκάλεσε τούς θεούς τοΰ "Αδου νά επιτρέψουν εις αυτήν νά συνομιλήση μέ τόν 
σύζυγόν της έπ! τρεις μόνον ώρας. Ή  παράκλησίς της είσηκούσθη άπό τούς θεούς 
κα! ό Πρωτεσίλαος ώδηγήθη εις τόν άνω κόσμον έκ τοΰ "Λδου. Ά λλ’ ευθύς ώς 
παρήλθον αΐ τρεις ώραι κα! έτελείωσεν ή συνομιλία, άπέθανεν έκ νέου. Τότε ή 
Λαοδάμεια ώς σύζυγος πιστή κα! άφοσιωμένη, έξ αγάπης προς τόν ήρωα σύζυγόν 
της, δέν ήθέλησε πλέον νχ ζήση έπ! τής γής κα! ηύτοκτόνησεν. Ό  Μέγας Αλέξαν
δρος βραδύτερον, προιοΰ διέλθη τόν 'Ελλήσποντον, προσέφερε μεγάλην θυσίαν έπ1 
τοΰ τάφου τοΰ Πρωτεσιλάου κα! άψιέρωσε πολύιιμα αναθήματα.
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μενοι εντός τοΰ τείχους τά πάνδεινα εκ τής πείνης, μίαν νύκτα καταβάντες 
εκ τού οπισθίου μέρους του τείχους, που ήτο αφύλακτον από τους "Ελλη
νας, εφυγον. "Οτε δε έξημέρωσεν, οί κάτοικοι από τούς πύργους άνήγγεΓ 
λαν εις τούς ’Αθηναίους τύ γεγονός καί ήνοιξαν τάς πύλας, καί οΐ μέν 
πλειότεροι τότε έσπευδον προς καταδίωξιν των φευγόντων, οι δε άλλοι κα- 
τέλαβον την πόλιν. Μολαταύτα, ό Οίόβαζος μέ τούς ιδικοΰς του, έπρόλαβε 
καί έφυγεν εις την Θράκην. Μόλις όμως διέβησαν οΰτοι τον Μέλανα ποτά" 
μόν καί είσήλθον εις την χοόραν τω ν’Αψινθίων Θρακών, οί Ά ψίνθιοι τούς 
συνέλαβον. Καί τον μέν αρχηγόν Οΐόβαζον τον έθυσίασαν εις τον θεόν των 
ϋλείατω ρον  (1), κατά τον ίδικόν των τρόπον, τούς δε άλλους έφόνευσαν 
κατ’ άλλον τρόπον. Ό  Άρταΰκτης εξ άλλου, μέ τούς ιδικοΰς του, ενώ επο- 
ρεύοντο άνωθεν τών Αίγός ποταμών, συνελήφθησαν υπό τών διωκόντων 
Αθηναίων καί ώδηγήθησαν πάντες δέσμιοι εις την Σηστόν (ό Άρταΰκτης 
μετά τοΰ υιού του), αφού πρότερον είχον άποθάνει πολλοί κατά την κατα- 
δίωξιν άπύ την έξάντλησιν. ’Εδώ δέ, ώς λέγεται υπό τών Χερρονησίων, 
συνέβη νά γίνη τό έξης «τέρας» (παν ό,τι έγίνετο εναντίον τών φυσικών νό
μων, έλέγετο τέρας, δηλ. θαύμα). Ένώ εις από τούς φυλάττοντας τον Άρ* 
ταΰκτην καί τον υιόν του έψηνε επί άνημμένων ανθράκων ταρίχους (αλατι
σμένα ψάρια), οί τάριχοι επί τής πυράς ήρχισαν νά σαλεύουν καί νά 
άσπαίρουν, ώς κάμνουν οί νεοαλιευθέντες. Τούτο εθεωρήθη ώς θαύμα καί 
πολλοί έτρεχον εκεί καί άπεθαύμαζον τό γεγονός. Ό  δέ Άρταΰκτης είπε τότε 
πρύς τον Άθηναΐον, πού έψηνε τούς ιχθύς: « Ώ  ξένε Αθηναίε, μη φοβη- 
θής διόλου διά τό τοιούτον θαύμα’ διότι δέν έφανερώθη διά σέ, αλλά δι* 
εμέ. Σημαίνει ότι, ό εις Έλαιούντα θαμμένος Πρωτεσίλαος καί εις νεκρόν 
ακόμη καί αλατισμένου ίχθύν μεταβληθείς, έχει πλησίον τών θεών την δύ= 
ναμιν νά βλάπτη τον άδικήσαντα αυτόν. Τοόρα δέ τά εξής θέλω νά δώσω 
ώς άποζημίωσιν: Α ντί μέν τών πραγμάτων, πού έλαβα από τό ιερόν του, 
θά δοόσω εκατό τάλαντα εις τον θεόν. Α ντί δέ τού εαυτού μου καί τού 
παιδός μου θά δώσω διακόσια τάλαντα εις τούς Αθηναίους, άμα ώς κληθώ 
νά παρουσιασθώ». Μολονότι δέ ύπέσχετο ταΰτα δέν έπειθε τον Ξάνθιπ- 
πον. Διότι καί οί Έλαιούντιοι, υπερασπιζόμενοι τον Πρωτεσίλαον, παρε- 
κάλουν νά τιμωρηθή ο Άρταΰκτης. Καί τού στρατηγού ή γνώμη ή ιδία 
ήτο. Όδηγήσαντες δέ αυτόν εις την παραλίαν, όπου ό Ξέρξης είχε ζεύξει 
τάς γεφύρας, τον έπνιξαν. Ά λλοι όμως λέγουν ότι τον ώδήγησαν επί τού 
τού λόφου έξωθεν τής πόλεως Μαδύτου καί έκεϊ τον έκάρφωσαν επί όρ-

1. 'Ο Πλείστωρος ήτο επιτόπιος Ό·εός τών’Αψινθίων Θρακών. Έ κ τής θυσίας 
δέ τοΰ Οίοβάζου συμπεραίνομεν οτι προσέφερον είς αυτόν θυσίας ανθρώπων και 
προ πάντων εχθρών, συλλαμβανομένων νπ  αύτών αιχμαλώτων.

«Θρακικά» 7
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θίας σανίδος. Τον δέ υιόν του ένοδπιον των οφθαλμών τοΰ πατρός του τον 
έθανάτωσαν μέ πέτρας. Άφοΰ δέ έπραξαν ταΰτα, έλαβον καί τά άλλα χρή
ματα και των γεφυρών τά υπολείμματα και άνεχώρησαν εις Ελλάδα.

ΚΕΦ. 59.— ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΠΟΛΕΩΝ ΤΗ Σ ΘΡΑΚΗΣ ΥΙΙΟ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ 
ΣΤΟΛΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ, ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ.

Μετά την απαλλαγήν τής Ελλάδος και Μακεδονίας από τους Πέρσας 
οΐ ηνωμένοι στόλοι των Ελλήνων εϊχον άναλάβει την έκκαθάρισιν όλων 
των παραλίων Ελληνικών πόλεων από τάς ΙΙερσικάς φρουράς, αΐ, όποΐαι 
έξηκολούθουν νά παραμένουν εις τά διάφορα οχυρά μέρη. Και τοΰ μέν Πε- 
λοποννησιακοΰ στόλου την αρχηγίαν ειχεν ό ήρως τών ΙΙλαταιών Παυσα
νίας, αδελφός του ήρωος τό5ν Θερμοπυλών Αεωνίδου, τών δέ Αθηναϊκών 
πλοίων οι δύο στρατηγοί ’Αριστείδης ό Δίκαιος και Κίμων ό Ξανθίππου. 
Και ό μέν Παυσανίας έπλευσε προς τό οχυρόν Βυζάντιον καί ήχμαλώτισεν 
άπασαν την φρουράν του, όπου συνελήφιθησαν καί πολλοί έξέχοντες ΙΙέρσαι 
καί συγγενείς τοΰ Ξέρξου. Ό  δέ Κίμων καί ’Αριστείδης έπλευσαν προς την 
Χαλκιδικήν Χερσόνησον, την οποίαν άπήλλαξαν εντελώς, καί μετά ταΰτα 
επολιόρκησαν την όχυροτάτην Ή ϊόνα, οχυρόν φροΰριον τών c Ηδα)να>ν Θρα
κών καί κατεχόμενον υπό τοΰ Πέρσου Βόγη, πιστοτάτου ΙΙέρσου προς τον 
Μ. Βασιλέα. Καί ό μέν Βογης, διά νά μη παραδοθή ζών, ήναψε μεγάλην 
πυράν, έρριψεν εντός αυτής την σύζυγον καί τά τέκνα του καί έπειτα έπεσε 
καί αυτός καί εκάησαν όλοι. Ή  δέ επίλοιπος φρουρά παρεδόθη. Έκεΐθεν 
έπλεον τά παράλια αίχμαλωτίζοντες τάς τυχόν φρουράς τών Περσών καί 
έφθασαν εις την Σηστόν τής Θρακικής Χερσονήσου. Αί Περσικαί φρουραί, 
άλλαι μέν παρεδίδοντο, άλλαι δέ έδοκίμαζον νά φύγουν εις τά εσωτερικά 
τής Θράκης, άλλ’ έφθείροντο υπό τών Θρακών· Έ κ τής Σηστοΰ, πλέοντες 
τον Ελλήσποντον καί τά Θρακικά παράλια τής ΙΙροποντίδος, έφθασαν εις 
τό οχυρόν τής ΠερίνΟου ('Ηράκλεια), τό όποιον άπήλλαξαν" καί εκεΐθεν 
εις τό Βυζάντιον, όπου συνηντήθησαν μέ τον ΓΙελοποννησιακόν στόλον. 
Επειδή δέ οί σύμμαχοι έστειλαν καί παρεπονέδησαν, δι’ άνάρμοστον δια
γωγήν τοΰ Παυσανίου, εις τήν Σπάρτην, οί Σπαρτιάται άνεκάλεσαν μέν τον 
Παυσανίαν διά νά άπολογηθή, έστειλαν όμα)ς άλλον ναύαρχον, τον Δόρκιν. 
Ά λλ’ οί σύμμαχοι δέν έδέχθησαν πλέον νά μάχωνται υπό τήν ηγεσίαν 
Σπαρτιάτου καί συνετάχθησαν μέ τους ’Αθηναίους. Τότε οί Σπαρτιάται 
άνεκάλεσαν όλον τον Πελοποννησιακόν στόλον καί κατέλιπον τους ’Αθη
ναίους καί τους άλλους συμμάχους διά τάς περαιτέρω επιχειρήσεις κατά 
τών Περσών. Καί ούτως αρχίζει ή λεγομένη 'Ηγεμονία τών Αθηναίων, εις
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την όποιαν ύπήχθησαν και αι παράλιαι πόλεις τής Θράκης και επλήρωναν 
τον Θράκιον φόρον.

ΚΕΦ. 60 — Η ΘΡΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΛΤΛΛΥΣΙΝ ΤΗ Σ Π Ε ΡΣΙΚ Η Σ 
ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ Ε Π ’ ΑΥΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ Σ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΣΙΤΑΛΚΟΥ ΤΟΥ Α \

Καθ’ ον χρόνον ελάμβανον χώραν τα προαναφερθέντα γεγονότα, έπι 
τής Θρακικής Χερσονήσου καί εφεξής, την Σηστόν κατέστησαν οι ’Αθηναίοι 
σπουδαΐον ναυτικόν σταθμόν διά τα πλοία των, τα όποια επλεον από τό 
Αΐγαΐον πρύς την Μαΰρην Θάλασσαν και από τήν Μ. Θάλασσαν και Προ- 
ποντίδα προς τον Πειραιά, όπου έκόμιζον σίτον κα'ι άλλα εμπορεύματα. Κα- 
τέχοντες δέ τήν Σηστόν και άλλας πόλεις επ’ αυτής ένέμοντο όλην τήν Χερ
σόνησον, εις τήν οποίαν εΐχον εγκατασταθή πολλοί ’Αθηναίοι, ίδρύσαντες 
κτήματα προς καλλιέργειαν και κτηνοτροφίαν, ώστε νά άποβή ή Χερσόνη
σος χάρις εις αυτούς σιτοβολών των ’Αθηνών.

Εις τήν λοιπήν Θράκην, προς βορράν τής Χερσονήσου, έβασίλευε στα* 
θερώς ο Τήρης, βασιλεύς των Όδρυσσών,- ό όποιος, ώς εΐπομεν προηγου- 
μένως, εϊχεν ιδρύσει ισχυρόν πολιτικόν κράτος, ΰποτάξας πολλάς Θρακικάς 
φυλάς προς όλας τάς διευθύνσεις. Κατά τούς χρόνους τούτους όμως αΐ πα- 
ράλιαι Έλληνικαί πόλεις, αφού ήλευθερώθησαν υπό των ήνωμένων Ε λ 
λήνων τού Κίμωνος, ειχον μείνει ελεύθεροι, καί ύπήχθησαν έπειτα εις τήν 
συμμαχίαν των ’Αθηναίων. Εις τήν εξουσίαν δέ τοϋ Τήρου (ή Τήρεως), 
άνήκον όλα τά μεσόγεια τής Θράκης μέχρι τού Δουνάβεως. Διότι ο Τήρης, 
μολονότι τά παράλια τής χιορας του ήσαν υπό τον έλεγχον των ’Αθηναίων, 
δεν ήθελε νά έμπλακή εις πολεμικάς περιπετείας προς τούς παντοδυνάμους 
τότε ’Αθηναίους. Τουναντίον μάλιστα συνήψε σχέσεις φιλίας καί καλής 
γειτονιάς καί προσεπάθει νά ώφελήση τούς λαούς του διά τού Ελληνικού 
πολιτισμού, τον όποιον έθαύμαζε. Παρείχε δέ πάσαν ευκολίαν εις τούς 
"Ελληνας των παραλίων νά εισέρχονται έλευθέρως εις τά εσωτερικά καί νά 
ιδρύουν εμπορικούς σταθμούς εις επικαίρους τόπους καί νά εγκαθίστανται 
μετά των οικογενειών των. Όμοίως καί άλλοι καί προ πάντων οί "Ελληνες 
τών νήσων τού Αιγαίου Πελάγους, εισήρχοντο μέ τά πλοία των εις τον 
"Εβρον, όστις τότε ήτο πλωτός, καί είσεχώρουν μέχρι τής Όρεστιάδος, όπου 
έκόμιζον πολλά προϊόντα τής Ελλάδος καί τών νήσων καί ελάμβανον άλλα 
διά τάς χώρας των.

Κατά τά τελευταία όμοος τού βίου του, ειχον άποστατήσει οί Θυνοί 
Θράκες καί άλλοι τινες, ως Νιψαίοι, Σκιρμίδαι κλπ., διά νά άποσχισθώσιν 
από τό κράτος τών Όδρυσσών. Ό  Τήρης τότε έξεστράτευσε διά νά τούς 
επαναφέρη υπό τήν εξουσίαν του. Ά λλ5 οί Θυνοί καί οί σύμμαχοί των κα-
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τιόρθωσαν νά περιπλέξουν τον Τήρην και τον στρατόν του μέσα εις τα 
δάση και τάς χαράδρας του τόπου των καί κατώρθωσαν νά τον κατασυντρί
ψουν. 'Ο δέ δυστυχής Τήρης έπέστρεψεν ήττημένος καί μέ πολλάς απώλειας. 
Πολλά δέ τμήματα τοϋ εκτεταμένου κράτους του είχον άποσπασθή.

Σ υμπέρασμα .— 'Ως δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν έκ των ανωτέρω, 
βλέπομεν ότι οί διάφοροι Θράκες ηγεμόνες καί λαοί αυτών, άν καί ήσαν 
ομόγλωσσοι, ομόθρησκοι καί κατά πάντα όμοιοι προς άλλήλους, έρρεπον 
όμως πάντοτε εις την ανεξαρτησίαν απ’ άλλήλων καί δεν εννοούσαν νά 
συμπήξουν ενα κράτος ισχυρόν, ώστε νά αντεπεξέρχονται νικηφόρος καί 
αποτελεσματικός κατά ξένων κατακτητών. Ά λλ’ έκαστος αρχών, καλούμενος 
καί βασιλεύς, έπόθει νά βασιλευη επί των υπηκόων του μέ πάσαν αύταρ- 
χικότητα καί αυθαιρεσίαν καί νά είσπράττη φόρους καί άλλα κατά βοΰ- 
λησιν. ’Αλλά κατ’ εκείνους τούς χρόνους καί εις τάς Έλληνικάς πόλεις καί 
εις την ’Ιλλυρίαν καί την Θράκην καί τήν Σκυθίαν, έξ όσιον γνωρίζομεν, 
υπήρχε τό ίδιον πνεύμα τής ανεξαρτησίας του ενός από τού άλλου.

Όσάκις δέ ήγεμιον τις άντελαμβάνετο, ότι τό κοινόν συμφέρον άπήτει 
τήν ένωσιν, συνήντα απείρους δυσκολίας διά νά καταπείση καί τούς άλλους, 
ή νά τούς έξαναγκάση νά συμπράξουν, ύποτάσσων αυτούς.

Τό πνεύμα τούτο τής συνενοόσεως εις μέν τήν Θράκην τό άντεπροσώ- 
πευσαν οί βασιλείς των Όδρυσσών Τήρης, Σιτάλκης ό υιός του καί ό Σεύ- 
θις ο Α ', ο Κότυς ό Α' καί ό Κερσοβλέπτης, ώς θά ίδοομεν παρακατιόν- 
τες. Εις τήν Μακεδονίαν ό Περδίκκας ό Β , ό ’Αρχέλαος, ο Φίλιππος καί 
ό υιός του ’Αλέξανδρος ό Μέγας. Εις τήν Ελλάδα ό ’Αριστείδης, ο Κίμων 
καί ό Περικλής, εις δέ τήν ’Ήπειρον ό Άλκέτας, ό βασιλεύς των Μολοσ- 
σών καί ό ΓΙύρρος. Εις δέ τήν Πελοπόννησον ό Δερκυλλίδας καί ό ’Αγησί
λαος. Ά λλ’ ή ενωσις, τήν οποίαν μέ πολλούς κόπους καί θυσίας έπέτυχον, 
κατά τον ρούν τής μιακράς ατ’τών ιστορίας, υπήρξε πάντοτε όλιγοχρόνιος· 
Δι’ αυτό, τά έθνη τής μεγάλης ταΰτης Χερσονήσου, τής προς νότον τού 
Δουνάβεως μέχρι τού Μαλέα καί Ταινάρου, από των άρχαιοτάτοον ήδη χρό
νων, κατεθλίβοντο καί κατετρύχοντο υπό εμφυλίων ερίδων, πλήν όλιγίστων 
διαλειμμάτων, μέχρι τής τδποταγής αυτών εις τούς Ρωμαίους.

ΚΕΦ. 61.—ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΙΤΑΛΚΟΥ ΤΟΥ Α' Ε ΙΙΙ ΤΗ Σ ΘΡΑΚΗΣ.

Μετά τήν άπελευθέρωσιν των παραλίων Ελληνικών πόλεων τής Θρά
κης, υπό τού Σπαρτιάτου Παυσανίου καί τών ’Αθηναίων, Άριστείδου καί 
Κίμωνος, οί συμμαχικοί στόλοι τών Ελλήνων κατέληξαν εις τό Βυζάντιον, 
όπου εΐχον ήχμαλωτίσει πολλούς επισήμους ΙΙέρσας, συγγενείς τού Μεγά
λου Βασιλέως. HI ανάρμοστος όμως εκεί συμπεριφορά τού Παυσανίου, εν 
άντιθέσει προς τήν έξευγενισμένην τοιαύτην τών ’Αθηναίων ναυάρχων, συ-
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νετέλεσεν, ώστε at συμμαχικοί πόλεις νά αναγνωρίσουν ώς αρχηγούς και 
ηγεμόνας τού πολέμου κατά των Περσών, προς άπελευθέρωσιν των απαντα
χού Ελλήνων, τούς ’Αθηναίους ναυάρχους Κίμωνα κα'ι Άριστείδην. Αί δέ 
παράλιαι Ελληνικά! πόλεις τής Θράκης ύπήχθησαν υπό την κυριαρχίαν των 
’Αθηναίων και έπλήρωνον τον υπό τού Άριστείδου όρισθέντα ετήσιον φό- 
ρον. Ούτος εκαλείτο υπό των ’Αθηναίων «Θράκιος φόρος», συνίστατο δέ 
εις χρήμα, άνδρας και πλοία.

Επειδή δέ κατά τό 455 π.Χ. ειχεν άποτ'ίάνει κα'ι 6 Τήρης ύπέργηρος, 
εις ηλικίαν ένεννήκοντα ετών, ό ιδρυτής τού μεγάλου κράτους των Όδρυσ- 
σών, κατέλαβε τότε τον θρόνον ό υιός του Σιτάλκης ό Α ', ανήρ δραστήριος 
καί πολεμικός, βασιλεύσας μέχρι τού 424 π.Χ. Ό  Σιτάλκης άνεδείχθη αν
τάξιος τού πατρός του Τήρου. Διά πολέμου ήνάγχασε τάς Θρακικάς φυλάς, 
αί όποϊ,αι είχαν άποσχισθή από τούς Όδρυσσούς κατά τύ τελευταΐον ατύχη
μα τού Τήρου, νά αναγνωρίσουν τήν κυριαρχίαν του (ή, ώς ήσαν οι Θυνοί, 
οί ’Αστοί (1 2), οι Νιψαΐοι, οι Σκιρμίδαι κα'ι άλλοι. Έπολέμησε τούς Παίο- 
νας και ύπήγαγεν υπό τήν εξουσίαν του σχεδόν πάντα τά Θρακικά έθνη 
μέχρι τού Στρυμόνος προς δυσμάς καί μέχρι τού Εύξείνου προς άνατολάς, 
καί από τού Αιγαίου προς νότον μέχρι τού Δουνάβεως προς βορράν. Έ πο
λέμησε καί έγένετο κύριος των μεταξύ Αίμου καί Δουνάβεως πολεμικωτά- 
των Θρακών, τών Τριβαλλών, Κροβυζών καί τών ίσχυροτάτων καί δικαιο- 
τάτων Γετών.

Κατεσκεύασεν οδούς άπ’ άκρου εις άκρον τού ισχυρού κράτους του καί 
από τά μεσόγεια προς τάς παραλίους πόλεις, διά νά διευκολύνεται ή μετα- 
φορά τών εμπορευμάτων. Κατήρτισεν ισχυρόν καί πολυάριθμον στράτευμα 
πεζικόν καί πολυάριθμον ιππικόν από τά κατ’ εξοχήν ιππικά γένη τών Ό - 
δρυσσών καί Γετών.

Διηυκόλυνε καί αυτός, ώς ό πατήρ του, τήν διείσδυσιν τών Ελλήνων από 
τά παράλια εις τά μεσόγεια καί ήγωνίσθη προς έξελληνισμύν καί εκπολιτι
σμόν τών υπηκόων του Θρακών.

Κατά τό πρώτον έτος τού Πελοποννησιακού πολέμου συνεμάχησε μέ 
τούς ’Αθηναίους, τύ 431 π.Χ. επί ΙΙερικλέους. Το δέ 430 π.Χ. διήρχοντο 
διά τής Θράκης πρέσβεις τών Λακεδαιμονίων καί Κορινθίων, οί όποιοι 
έπορεύοντο προς τον Μέγαν Βασιλέα, διά νά συνάψουν συμμαχίαν εναντίον 
τών ’Αθηναίων καί τών συμμάχων των Μυτιληναίων, Χίων, Σαμίων, Ρο
δίων καί όλων τών Μικρασιατικών πόλεων καί νήσων, εις αντιστάθμισμα 
τής συμμαχίας τών ’Αθηναίων προς τύν Σιτάλκην, τον ίσχυρότατον βασι

1. “Ως άναψέρει ό Διόδιορος δ Σικελιώτης (ΧΙΓ, 50).
2. Τών ’Αστών τήν πόλιν Βίζΰην  άνεκήρυξε πρωτεύουσαν τοϋ Θρακικοϋ Κρά

τους. Διότι επί Τήρου είχον πρωτεύουσαν τήν Όρεστιάδα (’Αδριανούπολιν).
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λέα των Θρακών. Ά λλ’ ό Σιτάλκης συνέλαβε τούς πρέσβεις τούτους και 
τούς παρέδωκεν εις τούς ’Αθηναίους και έματαίοοσε τά σχέδια των Πελο- 
ποννησίων. Οί Αθηναίοι, επειδή ειχον μεγάλην ανάγκην σίτου, τον όποιον 
έκόμιζον, ώς επί τό πλεΐστον, εκ Θράκης περί πολλοϋ έποιοΰντο την φιλίαν 
κα'ι συμμαχίαν των Θρακών. Οΐ ’Αθηναίοι Ικαλλιέργουν τήν φιλίαν τού 
Σιτάλκου και ώς άντίρροπον προς τον Βασιλέα τών Μακεδόνων Περδίκ- 
καν τον Β'.

Διά νά κολακεύσουν δέ τον Σιτάλκην «κομ,η περισσότερον έδωσαν χά- 
ριν τιμής εις τον υιόν του Σάδοκον το δικαίωμα τού ’Αθηναίου Πολίτου. 
Έπανηγύρισαν δέ οι ’Αθηναίοι τήν σύναψιν τής συμμαχίας μετά τών Θρα
κών ώς εύοίωνον δι’ αυτούς γεγονός. Ώνομάσθη δέ Φιλαθήναιος ό Σιτά?(.κης 
καί ενυμφεύθη τήν αδελφήν τού Νυμφοδώρου, υιού τού ΓΙύθεω έκ τής 
Άβδήρου, άλλ’ ’Αθηναίου πολίτου. 'Ο Νυμφόδωρος συνετέλεσεν εις τήν 
συμμαχίαν Σιτάλκου καί ’Αθηναίων.

ΚΕΦ. 6 2 . -  ΘΡΑΚΕΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΚΑΤΑ ΤΑ 
ΠΡΩΤΑ ΕΤΗ  ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΓΙΣΙΑΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ. 
ΙΊΕΡΔΙΚΚΑΣ, ΣΙΤΑΛΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ.

Ό  Περδίκκας ό Β' ήτο u ιός ’Αλεξάνδρου τού Α', ό όποιος ειχεν έπι- 
κληθή Φιλέλλην (φιλογενής θά έλέγαμεν σήμερον), ένεκα τών μεγάλων υπη
ρεσιών, πού είχε προσφέρει κατά τούς Περσικούς πολέμους προς τούς μαχο
μένους κατά τών Περσών "Ελληνας. Αί ύπηρεσίαι δέ αΰται ήσαν αί εξής: 
Ό τε  ό Λεωνίδας μέ 10 χιλ. "Ελληνας είχε καταλάβει τήν χαράδραν τών 
Τεμπών προς άπόκρουσιν τού Ξέρξου καταβαίνοντος έκ Μακεδονίας προς 
Θεσσαλίαν, ό ’Αλέξανδρος πληροφορηθείς τον σκοπόν τού Ξέρξου νά παρα- 
κάμψη τά Τέμπη διά τής άλλης οδού δυτικώς τού Όλυμπου καί νά έλθη 
εις τά μετόπισθεν τών Ελλήνων, είχε μηνύσει μυστικά τον Λεωνίδαν, ό 
όποιος πάραυτα έγκατέλειψε τά Τέμπη καί άπελθιον, κατέλαβε τά στενά 
τών Θερμοπυλών ό)ς προσφορώτερα διά τήν άπόκρουσιν.

Μετά δέ εν έτος, 479 π.Χ., ότε οί "Ελληνες ήσαν έστρατοπεδευμένοι 
εις τάς Πλαταιάς, διά νά πολεμήσουν τον Μαρδόνιον, τήν προηγηθεΐσαν 
τής μάχης νύκτα, ό ’Αλέξανδρος κρύφα προσήλθε προς τον Άριστείδην καί 
τφ άνεκοίνωσεν ότι ό Μαρδόνιος άπεφάσισε νά έπιτεθή, μόλις εξημέρωση. 
Τφ άνέφερεν επίσης τήν απελπιστικήν κατάστασιν τών Περσών καί τό 
καταπεπτωκός ηθικόν τού Μαρδονίου καί ένεθάρρυνε τούς "Ελληνας. Προ
σέτι δέ άμα ώς ήρχισεν ή μάχη, αυτός έλαβε τούς Μακεδόνας καί άλλους, 
πού ήκολούθησαν καί έγκατέλειψαν τον Μαρδόνιον.

Μετά θάνατον, ό ’Αλέξανδρος ό Φιλέλληνας 454 π.Χ., άφήκε τρεις 
υιούς: τούς Περδίκκαν, Φίλιππον καί Άλκέταν, οί όποιοι συνεβασίλευσαν.
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Άλλα μετ’ ολίγον παρηγκώνισαν τον Άλκέταν καί έβασίλευσαν οί δύο 
ΙΙερδίκκας καί Φίλιππος. Τφ 436 π.Χ. ό πονηρός Περδίκκας έξεδίωξε καί 
τον Φίλιππον καί έσφετερίσθη μόνος του τον θρόνον τής Μακεδονίας, όπου 
έβασίλευσε μέχρι τού 413 π.Χ. Ό  δέ Φίλιππος μετά τοϋ υίοΰ του Άμυν- 
του κατέφυγε προς τον Σιτάλκην καί εζήτησε τήν συνδρομήν του εναντίον 
του άδικήσαντος αυτόν αδελφού του Περδίκκου. Είχε δέ ό Περδίκκας τότε 
καί τήν φιλίαν των Άθηναίτον, οί όποιοι τον έβοήθησαν κατά του Φιλίπ
που, εις αντάλλαγμα δέ οί Αθηναίοι ίδρυσαν δύο αποικίας εις τήν χώραν 
του, τήν Βρέαν(*) καί τήν Άμφίπολιν, διά νά προσπορίζωνται τύν χρυσόν 
καί τον άργυρον τοϋ Παγγαίου. Βλέπων δέ ό Περδίκκας ότι οΐ Αθηναίοι 
ήσαν έμπόδιον εις αυτόν προς άπόκτησιν λιμένων εϊ.ς τά παράλια, διέρρηξε 
τους δεσμούς του προς αυτούς καί έκίνησεν εις αποστασίαν κατ’ αυτών τούς 
Ποτιδαιάτας, τούς λοιπούς Χαλκιδεΐς καί τούς Βοιτιαίους εις τάς εκβολάς 
τοϋ Λουδίου καί Άλιάκμονος, όπου ή Μεθώνη καί ή Πύδνα, δρμοι των 
’Αθηναίων. Ά λλ’ οί ’Αθηναίοι τότε ύπεστήριξαν τούς άνταπαιτητάς τού 
θρόνου, τον Φίλιππον καί τον υιόν αυτού Άμΰνταν, ευρισκομένους πλησίον 
τοϋ Σιτάλκου καί τον ήνάγκασαν νά εγκατάλειψη τούς Χαλκιδεΐς καί νά 
προσέλθη εις τήν συμμαχίαν των ’Αθηναίων μέ τήν μεσολάβησιν τοϋ Σι- 
τάλκου. cO παλΐμβουλος δμως Περδίκκας, καίτοι σύμμαχος των ’Αθηναίων, 
κρυφίως είργάζετο εναντίον αυτών, έφ’ ω καί εβοήθησε τούς Κορινθίους 
συμμάχους τής Σπάρτης εναντίον τών Αθηναίων έν ’Ακαρνανία. Ή  τοιαύ- 
τη δέ διαγωγή τοϋ Περδίκκου καί ή αλλοπρόσαλλος πολιτική του έξώργισε 
καί τούς ’Αθηναίους καί τον Σιτάλκην. Τότε άμφότεροι καί ’Αθηναίοι καί 
Θράκες έκήρυξαν τον πόλεμον κατά τοϋ Περδίκκου καί τών Χαλκιδέων. Καί 
οΐ μεν ’Αθηναίοι θά συνέπραττον καί μέ πλοία καί μέ όσους θά ήδύναντο 
άνδρας από τά παράλια, ό δέ Σιτάλκης άνέλαβε νά είσβάλη εις τήν Μακε
δονίαν μέ πεζικόν καί ιππικόν Θρακών, διά νά υποστήριξή εις τον θρόνον 
τών Μακεδόνων τον Φίλιππον καί τον υιόν τοϋ Φιλίππου Άμιΰνταν. Καί 
πράγματι μέ 100 χιλ. πεζούς καί 50 χιλ. ιππείς εξεκίνησεν από τήν Θρά
κην κατά τής Μακεδονίας τό τρίτον έτος τοϋ ΓΙελοποννησιακού πολέμου 
(429 π.Χ.).

’Αλλά προς πληρεστέραν κατανόησιν τής δυνάμεως τοϋ τότε μεγάλου 
καί ισχυρού Θρακικοΰ κράτους παραθέτομεν ολόκληρον τήν περιγραφήν τής 
εκστρατείας ταϋτης τού Σιτάλκου ύπό τοϋ ιστορικού, τής εποχής εκείνης 
Θουκυδίδου, δστις έχει εξιστορήσει λεπτομερώς δλα τά γεγονότα τοϋ Πε* 1

1. Ό  Περικλής διά νά προσεταιρισϋ'ή τούς κατοίκους τής χώρας, πού εΐχεν 
άφάονον ξυλείαν διά πλοία καί μεταλλεία χρυσού καί αργύρου, έκτισε τάς πόλεις 
’Αμφίπολιν καί Βρέαν, οπού έστειλε Ζευγίτας καί Θήτας τής ’Αττικής.
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λοποννησιακού πολέμου από τό 431 μέχρι του 411 π.Χ., έφ’ όσον τά επί
λοιπα 7 έτη 411—404 τά εξιστορεί με την σειράν του 6 ’Αθηναίος Ξενοφών.

ΚΕΦ. 63 — Δ ΙΗ Γ Η Σ ΙΣ  ΤΗ Σ ΕΚ ΣΤΡΑ ΤΕΙΑΣ ΣΙΤΛΛΚΟΥ, Υ1ΙΟ 
ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ.

«Κατά τούς αυτούς χρόνους, ενώ ηρχιζεν δ χειμών, Σιτάλκης δ υιός 
τού Τήρου βασιλέως των Όδρυσσών Θρακών, έξεστράτευσε κατά τού Περ- 
δίκκου, υιού τού ’Αλεξάνδρου βασιλέως τής Μακεδονίας και κατά τών Χαλ- 
κιδέων τούς επί Θράκης, (δηλ. τής Χαλκιδικής Χερσονήσου) διά δύο αι
τίας: 'Η  μεν μία ήτο ότι δ ΙΙερδίκκας ΰπεσχέθη εις τον Σιτάλκην νά δε- 
χθή τον Φίλιππον ώς συμβασιλέα, εάν κατώρθωνεν ό Σιτάλκης και έπειθε 
τούς ’Αθηναίους νά τον δεχθώσιν ως σύμμαχον, εις δέ τούς ’Αθηναίους 
ύπέσχετο ότι, άμα ως συμμαχήση, θά έπαυε νά βοηθή τούς Χαλκιδεΐς 
εναντίον των. Άλλ* δ Περδίκκας δεν έτήρησεν ούτε την μίαν, ούτε την 
άλλην ύπόσχεσιν. Λοιπόν, χάριν τών δύο αυτών σκοπών επεχείρει την εκ
στρατείαν δ Σιτάλκης, εχων μαζί του και τύν Άμύνταν, τον υιόν τού Φι
λίππου, διά νά έγκαταστήση τούτον ώς βασιλέα τών Μακεδόνων, καί πρέσ
βεις τώ»ν ’Αθηναίων, οΐ οποίοι έτυχε νά παρευρίσκωνται εις την αυλήν του 
διά ταύτην την ύπόθεσιν καί τον άρχηγεύοντα (ηγεμόνα) ’Άγνωνα(!). Διότι 
έπρεπε καί οί ’Αθηναίοι νά έλθωσι κατά τών Χαλκιδέων μέ πλοία καί όσον 
τό δυνατόν περισσότερον στρατόν.

Ξεσηκώνει λοιπόν πρώτον τούς Θράκας, τούς μεταξύ Αίμου καί τής 
Ροδόπης, όσους εξούσιαζε μέχρι τού Ελλησπόντου καί τής Μαύρης Θα
λάσσης. ’Έπειτα τούς πέραν τού Αίμου Γέτας καί όσους κατοικούν μεταξύ 
Δουνάβεως καί Εύξείνου Πόντου καί ξεκινά εκ τής χώρας του. Προσεκάλεσε 
δέ καί πολλούς τών ορεινών Θρακών, οί όποιοι είνε αυτόνομοι καί μαχαι- 
ροφόροι, τούς καλούμενους Δίους, κατοικοΰντας τό π?^εΐστον την Ροδόπη" καί 
άλλοι μέν προσειλκύοντο μέ μισθόν, άλλοι όμως συνηκολούθουν ώς έθε- 
λονταί. Έξεσήκωσε δέ καί τούς Άγριάνας ('"') καί Λαιαίους καί άλλα έθνη 1 2

1. Άγνων, υιός του Νικίου. Κατά τό 430 εστάλη κατά τής έν Μακεδονία 
Ποτιδαίας, ήτις είχεν επαναστατήσει κατά τών Αθηναίων, τή υποκινήσει τοΊν Κο- 
ρινθίων, ώς ούσα αποικία αυτών, ό ’Άγνων την έπυλιοοκησεν. Ά λλ’ επειδή ή λοι
μική ασθένεια τών Αθηνών εμάστιζε τά πληρώματα τών πλοίων του, έλυσε τήν 
πολιορκίαν καί έπεστρεψεν άπρακτος εις ’Αθήνας" από ’Αθήνας εστάλη πρέσβυς είς 
τήν αυλήν τοΰ Σιτάλκου, τον όποιον καί ήκολούθησεν είς τήν εκστρατείαν ταύτην.

2. Άγριάνες =  λαός Θρακικός. Κατωκει παρά τάς πηγάς Στρυμόνος καί Νέ
στου, περί τά σημερινά Κότσανα. Πιθανώς υι σήμερον καλούμενοι Άχηργιάννηδες 
βίνε απόγονοι τών Άγριάννων. Οί δέ σημερινοί Πομάκοι προφανώς είνε απόγονοι 
τών Σατρών ή μαχαιροφόρων Θρακών.
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Παιονικά, τα οποία έξουσίαζεν. Είχε δέ το κράτος των Όδρυσσών μέγεθος. 
*Από τό μέρος μέν τής τθαλάσσης ήρχιζεν από την πόλιν των Άβδήρων καί 
έφθανε, διά του Ελλησπόντου, τής ΙΙροποντίδος, τοΰ Βοσπόρου καί τής 
Μαύρης Θαλάσσης μέχρι των εκβολών τοΰ Δουνάβεως. ’Από τό μέρος δέ τής 
ξηράς περιελάμβανεν δλην την χώραν την δριζομένην προς βορράν υπό τοΰ 
Πστρου (Δουνάβεως), προς δυσμάς τ'πό Στρυμόνος, προς νότον καί άνατο- 
λάς ΰπό τής προαναφερθείσης θαλάσσης. Έλάμβανε δέ φόρους κα'ι από τά 
βάρβαρα έθνη καί από τάς παραλίους Έλληνικάς πόλεις, δσα έδιδον πρότε- 
ρον επί Χήρου. Βασιλεύσας δέ ό Σιτάλκης έπηύξησε κατά πολύ τάς εις χρυ
σόν καί άργυρον προσόδους, πού άνήρχοντο εις τετρακόσια (400) τάλαντα. 
Έπιπροσθέτως καί δώρα, δχι δλιγώτερα τούτων, έδίδοντο εις χρυσόν καί 
άργυρον, χωριστά δέ καί υφάσματα ποικίλα δώ εαυτόν καί διά τούς λοιπούς 
άρχοντας τών Όδρυσσών.

Διότι οί Θράκες βασιλείς καθιέρωσαν νόμον όλως αντίθετον τοΰ Περ
σικού, ό οποίος συνίστατο εις τό νά λαμβάνουν δώρα οί άρχοντες μάλλον, 
παρά νά δίδουν. Αισχρόν δέ εθεωρεΐτο τό νά μή δίδη τις δώρον, ενώ τοΰ 
τό έζήτησαν, παρά νά ζητήση από άλλον καί νά μή λάβη. Ά λλ’ όμως, έφήρ- 
μοσαν αυτό τό έθιμον περισσότερον τοΰ δέοντος, διότι δέν ήδύνατό τις νά 
πράξη τι, εάν δέν έδιδε δώρα. Κατ’ αυτόν τον τρόπον μεγάλως ηύξήθη ή 
ισχύς τοΰ βασιλέως. Διότι εκ τών έν Ευρώπη βασιλείων, δσα έκειντο μετα
ξύ τοΰ Ίονίου κόλπου καί τοΰ Εύξείνου, άπέβη τό μέγιστον ώς προς τό εισό
δημα καί τήν λοιπήν ευδαιμονίαν. 'Ως δύναμις μαχητική καί κατά τό πλή
θος τοΰ στρατού έτάσσετο ή Θράκη δευτέρα μετά τήν χώραν τών Σκυθών.

Προς ταύτην δέ τήν δύναμιν τών Σκυθών εινε αδύνατον νά έξισωθή 
ούδενός έθνους ή δύναμις, ούτε έκ τών εν Ευρώπη, ούτε έκ τών έν "Ασία, 
ώστε νά άντισταθώσιν, άν λαμβάνωνται έν προς έν χωριστά καί παραβάλ- 
λωνται προς τούς Σκύθας όμογνωμονοΰντας.

Ό  Σιτάλκης λοιπόν, βασιλεύων επί μιας τόσον μεγάλης χώρας, ήτοί- 
μασε τύν στρατόν καί έπορεύετο κατά τής Μακεδονίας, πρώτον μέν διά μέ
σου τοΰ ίδικού του κράτους, έπειτα δέ επάνω από τό έρημον όρος Κερκίνη, 
(=δροσειρά μεταξύ Στρυμόνος καί ’Αξιού, τό σημερινόν Μπέλλες, παρά 
τήν μεθόριον Σιντών καί Παιόνων). Έπορεύετο δέ διά τής όδοΰ, τήν ο
ποίαν αυτός ειχεν άλλοτε κατασκευάσει σ.ποκόψας τά δένδρα, δτε ειχεν εκ
στρατεύσει κατά τών Παιόνων. Διελθόντες δέ τό ό'ρος, δεξιά μέν ειχον τούς 
ΓΙαίονας, αριστερά δέ τούς Σιντούς καί Μαίδους. Άφοΰ δέ έπέρασαν αυτό, 
έφθασαν εις Δόβηρον(ι) τήν Παιονικήν (άνωθεν τής Δοϊράνης λίμνης). 1

1. Δόβηρος ήτο πόλις τών Παιόνων Θρακών. ’Έκειτο προς βορράν τής λίμνης 
Δοϊράνης. ’Ίσως τό όνομα Δόβηρος άντεκατεστάύ’η μεταγενεστέρως από τό όνομα 
Δ ο ϊρ ά νη .
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Ένώ δέ έπορεύετο, ουδόλως όλιγόστευεν ό στρατός, ηύ'ξανε δέ, διότι 
πολλοί των αυτονόμων Θρακών απρόσκλητοι ήκολούθουν, μέ σκοπόν την 
λαφυραγώγησιν, ώστε δλο τό πλήθος να γίνη όχι όλιγώτερον των εκατόν 
πεντήκοντα χιλιάδων (150.000)), εκ των οποίων αΐ μέν 100.000 ήσαν πε
ζοί, αϊ δέ 50.000 ιππείς. Και τό μέν ιππικόν, τύ πλεΐστον ήσαν Όδρυσσοί, 
κατά δεύτερον δέ λόγον Γέται. Μεταξύ δέ τοϋ πεζικού πολεμικώτε- 
ροι ήσαν οΐ μαχαιροφόροι (Σάτραι), οι εκ τής Ροδόπης, αυτόνομοι, κατα- 
βάντες. Τό δέ άλλο σύμμικτον πλήθος ήκολούθει, έμπνέον τον τρόμον.

Συνηθροίζοντο λοιπόν εις Δόβηρον κα'ι παρεσκευάζοντο, όπως εκ τού 
άνω μέρους εισβάλουν εις Μακεδονίαν, έπι τής οποίας εβασίλευεν ό Περ- 
δίκκας. 'Ως Μακεδόνες δέ έλογίζοντο καί οί Λυγκισταί καί οί Έλιμιώται 
καί άλλα έθνη, τά όποια εινε σΰμμαχα μέ τούς Μακεδόνας καί ύπήκοα εις 
αυτούς. 'Έκαστον δέ έθνος χωριστά έχει καί τον βασιλέα του. Την δέ προς 
τήν θάλασσαν Μακεδονίαν, ό ’Αλέξανδρος, ό πατήρ τού Περδίκκου καί οί 
πρόγονοι αυτού Τημενίδαι, έξ ’Άργους προελθόντες παλαιότερον, κατέκτη- 
σαν καί έβασίλευσαν, νικήσαντες τούς ΙΙίερας. Έ κ  δέ τής Βοττιαίας, τούς λε' 
γομένους Βοττιαίους, οί όποιοι κατοικούσι πλησίον των Χαλκιδέων. Μέρος 
δέ των Πιερίων άπώκησαν τότε πέραν τού Στρυμόνος, κάτωθεν τού Παγ- 
γαίου καί κατώκησαν τον Φάγρητα καί άλλα μέρη (χωρία). ’Ακόμη δέ καί 
τώρα Πιερικός κόλπος καλείται ό χώρος, ό προς τήν θάλασσαν κάτωθεν 
τού Παγγαίου (τής σημερινής Καβάλλας). Έ κ δέ τής Παιονίας κατέκτησαν 
στενήν τινα λωρίδα παρά τον ’Αξιόν από άν<υ μέχρι τής Πέλλης καί θαλάσ
σης (πεδιάδα τής ’Ημαθίας), καί πέραν τού ’Αξιού μέχρι Στρυμόνος κατέ
χουν τήν Μυγδονίαν καλουμένην, έκδιώξαντες τούς 'ΡΙδωνούς. Κατέκτησαν 
δέ καί τούς Έορδούς, τών οποίων πολλοί έφθάρησαν καί έκ τής Άλμω- 
πίας τούς Άλμωπίους. Κατέκτησαν δέ οί Μακεδόνες οΰτοι καί τά άλλα 
έθνη, τά όποια καί τώρα ακόμη κατέχουν- προσέτι καί τήν Άνθεμούντα 
καί Γρηστωνίαν καί Βισάλτην. 'Όλα δέ αυτά τά μέρη καλούνται Μακεδο
νία καί Περδίκκας ό ’Αλεξάνδρου ήτο βασιλεύς, ότε έπήλθεν ό Σιτάλκης.

Καί οί μέν Μακεδόνες ούτοι, επειδή εισέβαλε πολύς στρατός, καί ήσαν 
ανίκανοι νά υπερασπίσουν τήν χώραν των, κατέφυγον εις τά οχυρά μέρη 
καί τά τείχη τών φρουρίων. 5Ησαν δέ πολλά. (Άλλ’ ύστερον ό υιός τού Περ
δίκκου ’Αρχέλαος, γενόμενος βασ^εύς, αυτός έκτισε όσα υπάρχουν σήμερον 
εις τήν χώραν, καί οδούς ευθείας έχάραξε καί κατά τά άλλα διωργάνωσε, 
καί μέ όπλα καί μέ τ’ άλλα πολεμικά μέσα, δη λ. ίππους κλπ. έφωδίασε καί 
έν γένει έκαμε προπαρασκευήν άνωτέραν, από όσην ειχον κάμει οί οκτώ 
προκάτοχοί του βασιλείς τών Μακεδόνων).

Ό  δέ στρατός τών Θρακών έκ τής Δοβήρου εισέβαλε κατ’ άρχάς εις 
τήν χώραν, ή οποία πρότερον ήτο τού Φιλίππου, αδελφού τού Περδίκκου
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και έκυρίευσε την Είδομένην ί1), την Γορτυνίαν(* 2) δέ καί Άταλάντην (8) 
καί άλλα τινά «χιυρία» μέ συνθήκην, προσχωρήσαντα διά την φιλίαν του 
Φιλίππου (‘) Άμύντου, υιού του, δστις ήτο παρών. Τον δέ Εύρωπον (5 6) τον 
έπολιόρκησαν μεν, δεν ήδΰναντο δμως να τον κυριεύσουν. "Επειτα δέ έπρο- 
χώρει καί επί την λοιπήν Μακεδονίαν, την προς τά αριστερά τής Πέλλης 
καί Κΰρρου ('ή. Προς τό εσωτερικόν δέ τοΰτοον, προς την Βοττιαίαν καί 
Πιερίαν δέν ήλθον, άλλ’ έλεηλάτουν την Μυγδονίαν καί Γρηστωνίαν καί 
την 4 3Ανθεμουντά.

Οί δέ Μακεδόνες μέ τό πεζικόν των ουδέ καν διενοήθησαν νά αμυν
θούν. Προσεκάλεσαν δμως τούς συμμάχους των νά στείλουν ίππους, καί 
τότε προσέβαλον τό στράτευμα των Θρακών, τό όποιον ήτο πολύ, ενώ αυ
τοί ήσαν σχετικώς ολίγοι. Καί δπου μέν επέπιπτον οΐ Μακεδόνες ιππείς, 
ούδείς ή μπορούσε νά άντισταθή εναντίον άνδρών εφίππων, ανδρείων καί μέ 
θώρακα. ’Αλλ’ εις τό τέλος έκυκλοοθησαν υπό πολλαπλασίου τού ίδικού των 
πλήθους καί έκινδΰνευον, ώστε επί τέλους κατέθεσαν τά όπλα" διότι ένόμι- 
σαν δτι δέν ήσαν ικανοί νά πολεμήσουν πλέον μέ ύπέρτερον άριθμητικώς 
εχθρόν.

Ό  δέ Σιτάλκης καί προς τον Περδίκκαν έστειλε καί έλεγε τούς λόγους, 
διά τούς οποίους ειχεν εκστρατεύσει, καί επειδή οί ’Αθηναίοι δέν προσήλ- 
θον μέ τά πλοία των, δυσπιστούντες προς αυτόν, (έστειλαν δέ πρέσβεις καί 
δώρα προς αυτόν), στέλλει μέρος τού στρατού του κατά τών Χαλκιδέων καί 
Βοττιαίων, καί άναγκάσας αυτούς νά καταφύγουν εις τά τείχη, έλεηλάτει 
τήν χοόραν των.

Καθ’ δν δέ χρόνον δ Σιτάλκης έστρατοπέδευεν εις αυτά τά μέρη, οί 
προς νότον οίκούντες Θεσσαλοί καί Μάγνητες καί οΐ λοιποί υπήκοοι τών 
Θεσσαλών καί οΐ μέχρι τών Θερμοπυλών "Ελληνες έφοβήθησαν, μήπως καί 
εναντίον των προελάσει ό στρατός τών Θρακών καί ήτοιμάζοντο προς άμυ
ναν. ’Εφοβήθησαν δέ καί οί πέραν τού Στρυμόνος Θράκες, δσοι κατειχον 
πεδιάδας, Παναΐοι καί Όδόμαντοι, καί Δΐοι καί Δερσαΐοι. ΙΙάντες δέ ούτοι 
είναι αυτόνομοι. Ούτος δμως τήν Χαλκιδικήν, τήν Βοττιαίαν καί τήν Μα
κεδονίαν έλεηλάτησε. Καί επειδή ούδέν κατωρθούτο έξ εκείνων, διά τά 
οποία ειχεν εισβάλει, καί επειδή ό στρατός του δέν είχε τροφάς καί ύπέφε-

1-3 . Ηδομένη, Γορτυνία, 'Αταλάντη, φρούρια καί συνοικισμοί Μακεδονικοί
εις τήν δεξιάν οχύ-ην του Άξιου, δπου σήμερον κεΐνται ή Γευγελή, ή Γουμένιτζα,
καί ή Βοεμίτσα.

4. Ό  Φίλιππος εις τήν αρχήν τής εκστρατείας είχεν άποθάνει καί παρηκο- 
λούδησε μόνον δ ’ Α μύντας.

δ. Εΰρωπος ήτο επίσης νοτιώτερον τών προηγουμένων.
6. Ή  Κύρρος, οπού σήμερον εινε τό Σούμποσκον.
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ρεν έκ του χειμώνος, καταπείθεται υπό τοΰ Σεύθου, ανεψιού του, υιού του 
Σπαρδάκου, δστις μετά τον Σιτάλκην είχε τύ μεγαλείτερον κύρος, νά άπέλθη 
αμέσως.

'Ο ΙΙέρδικκας κρυφίως ύπέσχετο εις τον Σεύθην δτt θά τοΰ έδιδε την 
αδελφήν αυτού ώς σΰζυγον και χρήματα πολλά, ως προίκα δΤ αυτήν. Καί 
ό μέν Σιτάλκης πεισθείς, άνεχοόρησεν από την Μακεδονίαν με τον στρατόν 
ταχέως προς την χώραν του, άφοϋ είχε παραμείνει εκεί τριάκοντα ημέρας, 
εκ των όποίούν τάς οκτώ έν Χαλκιδική. Ό  δε Περδίκκας βραδύτερου έδωσε 
τήν αδελφήν του Στρατονίκην εις τον Σεύθην, ως εΐχεν ύποσχεθή. Τά τής 
εκστρατείας, λοιπόν, τοΰ Σιτάλκου τοιουτοτρόπως συνέβησαν».

ΚΕΦ. 6 4 — Κ ΡΙΣ Ε ΙΣ  ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.

’Από τήν άφ ήγησ ιν  τοΰ Θουκυδίδου, περί τοΰ πολέμου καί τής εκστρατείας 
τοΰ Σ ιτάλκου κατά τής Μακεδονίας καί τής Χ αλκιδικής πράς ύποστήριξιν 

τής κυριαρχίας τω ν  ’Α θηναίων καί τοΰ Ά μ ύ ντο υ , υίοΰ τοΰ Φ ιλίππου, 
άδελφ οΰ τοΰ Περδίκκου.

α') "Οτι, τό Θρακικόν κράτος τοΰ Σιτάλκου ήτο μέγα καί ισχυρόν μέν, 
άλλ’ δτι ΰπήρχον καί έν τ<ρ μεταξύ εις διαφόρους τόπους Θρακικαί φυλαί 
ανεξάρτητοι καί αυτόνομοι, ώς οι κατοικοΰντες τήν Ροδόπην μαχαιροφόροι 
Δΐοι (τούς όποιους πολλοί συνταυτίζουν μέ τούς Σάτρας) ίσιος οι πρόγονοι 
των σημερινών ΙΙομάκων. Επίσης, οί εις τά βόρεια τοΰ Στρυμόνος ΙΙα- 
ναΐοι καί Όδόμαντοι καί Δρώοι καί Δερσαΐοι. Αί φυλαί αύται θεωρητι
κές ή καί ηθικώς μόνον άνεγνώριζον τήν επικυριαρχίαν τοΰ Σιτάλκου, ώς 
αύτοκράτορος τών Θρακών τρόπον τινά. Εις τήν παρούσαν δέ εκστρατείαν 
προσήλθον έξ όλων, άλλοι μέν ώς καθαυτό υπήκοοι, άλλοι δέ ώς μισθοφό
ροι (δπερ δεικνύει δτι δεν ήσαν υποχρεωμένοι, ώς οί υπήκοοι), καί άλλοι 
ώς έθελονταί, (δπερ σημαίνει δτι ήσαν ανεξάρτητοι), άλλα προσήλθον προς 
διαρπαγήν, εκ τυχοδιωκτικού καί ληστρικού πνεύματος.

β') "Οτι, τό κράτος τοΰ Σιτάλκου ήτο πλουσκοτατον εκ τών πολυειδών 
φόρων πού εισέπραττε. ’Ακόμη καί παράλιαι τινές Έλληνικαί πόλεις έπλή- 
ρωνον φόρους, οί όποιοι άπετελοΰντο από διάφορα χρειώδη διά τούς Θρά
κας, ώς υφάσματα, αγγεία, εργαλεία τεχνών καί γεωργίας, τών οποίων ει- 
χον ανάγκην, διότι δεν κατεγίνοντο εις τά τοιαΰτα, έξ άγνοιας τών τρόπων 
καί τών μεθόδων τών Ελλήνων.

γ') Τά περί Σκυθών άναφερόμενα, μάς βεβαιώνουν δτι οί Σκύθαι, ώς 
καί επί Δαρείου (ώς άναφέρεται καί υπό τοΰ ’Ηροδότου), ήσαν καί έθεω- 
ροΰντο λίαν δυσπολέμητοι από ξένους κατακτητάς.

δ') "Οτι, ό Περδίκκας, κατά τά πρώτα ε:τη τής βασιλείας του είχε μοι- 
ρασθή τό κράτος τής Μακεδονίας μέ τούς αδελφούς του Άλκέταν καί Φί
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λιππον. Ά λλ’ ύστερον έξεδίωξε τον Άλκέταν και ήνωσε τήν χώραν αύτοΰ 
με τήν ιδικήν του. ’Έπειτα έξεδίωξε και τον Φίλιππον εκ του άνήκοντος 
εις αυτόν τμήματος. Διά τοΰτο τα φρούρια Ειδομένη, Γορτυνία και ’Ατα
λάντη, που ήσαν πρότερον του Φιλίππου, παρεδόθησαν μέ συνθήκην εις τον 
Σιτάλκην, που είχε μαζί του καί τον υιόν τοΰ Φιλίππου Άμύνταν, τον 
όποιον είχε σκοπόν να ύποστηρίξη επί τοΰ θρόνου τής Μακεδονίας, καθ’ ήν 
περίπτωσιν μέ τήν βοήθειαν των ’Αθηναίων θά έξεθρόνιζον τον ΓΙερδίκκαν.

ε') "Οτι, ό μέν Σιτάλκης έδείχθη ειλικρινής σύμμαχος προς τους ’Αθη
ναίους, διότι χάριν αυτών είχεν εκστρατεύσει, διά νά άναγκάση τον μέν 
Περδίκκαν νά παύση νά υποκινή τους Χαλκιδεΐς κατά τών ’Αθηναίων, τούς 
δέ Χαλκιδεΐς νά άναγνωρίσωσι τήν ηγεμονίαν τών ’Αθηναίων.

Ά λλ’ οΐ ’Αθηναίοι δεν ετήρησαν τά συμπεφωνημένα. Έφοβήθησαν 
μήπως, διά τής συντριβής τοΰ Περδίκκου, άποβή ό Σιτάλκης επικίνδυνος 
καί δι’ αυτούς' και δι’ αυτό, μέ τήν αποχήν των καί μέ τήν διπλωματίαν 
των, κατόρθωσαν νά εξουδετερώσουν τον σκοπόν τής μεγάλης αυτής εκστρα
τείας τών Θρακών. ’Αλλά τοιαύτη παλίμβουλος καί υποκριτική πάντοτε 
εΐνε ή πολιτική τών κρατών, πού στηρίζουν το μεγαλεΐον των εις αποικίας 
επί ξένων χωρών, έξω τοΰ εδάφους των, καί καταπροδίδουν πολλάκις καί φί
λους καί συμμάχους των, προκειμένου νά άποτρέψουν μέλλοντα δήθεν κίνδυ
νον. Εις τήν πραγματικότητα όμως, διά νά καρπωθώσιν άμεσόν τι δ'φελος.

στ') "Οτι, ό ανεψιός τοΰ Σιτάλκου Σεΰθης ό καί διαδεχθείς αυτόν, άνή- 
κον εις τήν άντιαθηναϊκήν μερίδα τών Θρακών. Διότι πολλοί ισχυροί Θρά
κες διέβλεπον ότι οι ’Αθηναίοι ήσαν έμπόδιον εις αυτούς, ώς καί εις τούς 
Μακεδόνας, εφ’ όσον δεν έπέτρεπον εις τούς βασιλείς τών χωρών τούτων 
νά αποκτήσουν λιμένας ασφαλείς εις τά παράλιά των καί νά δημιουργήσουν 
στόλους. Οΐ ’Αθηναίοι, από τούς Περσικούς πολέμους καί εξής μέχρι τής 
υποταγής τοον εις τον Φίλιππον καί Αλέξανδρον, ήτοι από 480—330 π.Χ. 
επί 150 έτη, εΐχον στηρίξει τήν δύναμιν καί τό κράτος επί τής θαλάσσης, 
νεμόμενοι ολας τάς νήσους καί τάς παραλίους πόλεις τοΰ Αιγαίου, τοΰ Ε λ 
λησπόντου, τής Προποντίδος, τοΰ Βοσπόρου καί τής Μαύρης Θαλάσσης, 
μέχρι καί αυτής τής Κριμαίας καί τοΰ κόλπου τοΰ Άζώφ. Προσέτι δέ καί 
δυτικώς μέχρι τής Σικελίας καί τής Μεγάλης Ελλάδος (Νοτίου ’Ιταλίας).

’Αλλ’ όπως ασταθή εινε τά κύματα τής θαλάσσης, ασταθή αποβαίνουν 
καί τά κράτη, πού στηρίζουν τό μεγαλεΐον των επί τών κυμάτων αυτής, 
ενώ αΐ χερσαΐαι δυνάμεις αποβαίνουν σταθερώτεραι καί μονιμώτεραι τών 
ναυτικών πολιτειών. Καί μολονότι ό μέγας Περικλής είπε : «Μ έγα τό τής 
ύ'αλάττης κράτος», ό μετά ταΰτα όμως χρόνος άπέδειξεν ότι, όσον ισχυρόν 
καί αν άποβή, τοΰτο είνε παρά ταΰτα έφήμερον, οπιος τό τών ’Αθηνών, 
τής Καρχηδόνος, τής Βενετίας, τής Γενούης κλπ. ’Ίσως δέ καί αυτής τής 
σημερινής ’Αγγλίας, τό όποιον τήν αυτήν τύχην θά ύποστή αργά ή γρή



110 ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ  ΤΗΣ Θ Ρ Α Κ Η Σ — ΑΡΧΑΙΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

γορα. Διότι τό τοϋ 'Ηρακλείτου: «Τά σζάνζα ρεΐ»  (*) δεν άναφέρεται μό
νον εις τήν ΰλην, αλλά και εις τά άτομα κα'ι εις τά κράτη και εις τά έθνη. 
Και αυτά δε τά χερσαία κράτη, όσον ισχυρά καί άν άποβοϋν, ύπόκεινται εις 
τον άτεγκτον νόμον τής φθοράς, βραδέως μέν πολλάκις, άλλ’ ασφαλώς. Εις 
τον κόσμον τά πάντα εΐνε ρευστά, καί ούδέν τό σταθερόν, μόνιμον καί 
αιώνιον, πλήν τής ύλης, ή οποία μεταβάλλεται μέν πολλάκις, αλλά δεν 
χάνεται.

ΚΕΦ. 65 — ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜ ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΕΡΔΙΚΚΟΥ ΤΟΥ Β', 
ΒΑΣΙΛΕΩΣ Τ ΙΙΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΘΗ
ΝΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΙΤΑΛΚΗΝ, ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΩΝ 
ΘΡΑΚΩΝ.

Ό  Περδίκκας ό Β', βασιλεύς τής Μακεδονίας, κατά τοϋ οποίου ειχεν 
εκστρατεύσει ό Σιτάλκης, όπως εΐδομεν προηγουμένως, ύπήρξεν έκ των 
δραστηριωτέρων καί πολιτικωτέρων βασιλέων τού τότε Μακεδονικού κρά
τους, αλλά συνάμα καί άστατος καί ανειλικρινής εις τάς σχέσεις του προς 
τούς γειτονεύοντας μέ τό κράτος του Αθηναίους καί Θράκας.

’Αφού είχε μείλ'ει μόνος κυρίαρχος ολοκλήρου τής Μακεδονικής χώρας, 
μετά τήν απαλλαγήν του από τούς αδελφούς αυτού Άλκέτον καί Φίλιππον, 
ύπεκίνησε τάς παραλίους Έλληνικάς πόλεις τής Μακεδονίας εις αποστασίαν 
κατά των ’Αθηναίων, οί όποιοι τάς ειχον υπό τήν ηγεμονίαν των. Οι δε 
’Αθηναίοι εκδικούμενοι τούτον κατέλαβον τήν Θέρμην καί έπολιόρκησαν 
καί τήν Πύδναν, πού ήσαν τοϋ Περδίκκου. Τότε ό Περδίκκας προσέφυγεν 
εις τήν βοήθειαν τού Σιτάλκου βασιλέως τής Θράκης" καί φίλου των ’Αθη
ναίοι.

Μέ τήν μεσολάβησιν τού Σιτάλκου επέτυχε νά συνάψη συμμαχίαν μέ 
τούς ’Αθηναίους, καί έγκατέλειψεν εις τήν τύχην των τάς συμμάχους του 
παραλιακάς πόλεις, αΐ όποΐαι καθ’ ύποκίνησίν του ειχον άποστατήσει, αλλά 
τώρα ήναγκάσθησαν νά ύποταγώσι πάλιν εις τούς ’Αθηναίους. Ούχ’ ήττον, 
ό Περδίκκας βλέπων κατόπιν ότι οί ’Αθηναίοι, ως κύριοι όλων των παρα
λίων τού κράτους του, ήσαν έμπόδιον εις ιήν ΐσχυροποίησίν του, διέρρηξε 
τήν προς αυτούς συνθήκην καί έβοήθησε τούς ΙΙοτιδαιάτας εναντίον 
των, ύπεστήριξε δέ συνάμα καί τούς ΚορινΘίους κατ’ αυτών, ώς εΐδομεν 1

1. Τά περί τής «ροής των πάντων», άν xui άτοδίδωνται είς τον 'Η ρά
κλειτον, ά\ήκουν μάλλον, οσον αφορά είς τά φανερά γεγονότα τοϋ σύμπαντος, είς 
τόν Κρατύλον, τον διδάσκαλον τοϋ Πλάτωνος. Ή  ρήσις: «τά πάντα ρεΐ» είναι τοϋ 
Πρωτάγόρ επιγόνου καί τούτου τής φιλοσοφίας τοϋ 'Ηρακλείτου. Ό  Πρωταγό
ρας κατήγειο άπό τά νΑβδηρα τής Θράκης.
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δέ ή τοιαΰτη συμπεριφορά του υπήρξε καί ή αφορμή τής εκστρατείας τοϋ 
Σιτάλκου. 'I I  αδράνεια δμως των ’Αθηναίων, οί όποιοι δεν έτήρησαν την 
συμφωνίαν, δυσηρέστησε τον Σιτάλκην. Τής δυσαρέσκειας ταΰτης έπωφε- 
λήθη ό ΓΙερδίκκας καί συνήψε συμμαχίαν προς τον Σιτάλκην, μέ την μεσο- 
λάβησιν τοϋ ανεψιού του Σεύθου, αρχηγού τής άντιαθηναϊκής φατρίας των 
Όδρυσσών, καί ούτως άπήλλαξε τήν χώραν του από τα Θρακικά στίφη, τον 
δέ εαυτόν του από τον ανταγωνιστήν του Άμύνταν, υιόν τοϋ άποθανόντος 
αδελφού του Φιλίππου, τού οποίου τα δικαιώματα επί τοΰ θρόνου τής Μα
κεδονίας ύπεστήριζε πρότερον ό Σιτάλκης. Έσωτερικώς δέ ωφέλησε πολύ 
τήν Μακεδονίαν, διότι εγκατέστησε μέσα εις την χώραν του άποίκους Χαλ- 
κιδεϊς και πολλούς Εύβοεΐς έκ τής Τστιαίας, άποβλέπων εις τήν προαγω
γήν τοϋ πολιτισμού των Μακεδόνων. ΙΙροσεκάλεσεν επίσης εις τήν αυλήν 
του τον ποιητήν Μελανιπίδην καί τον ιατρόν Τπποκράτην, ώς καί πολλούς 
άλλους. Άπέθανε δέ το 418 π.Χ. Τούτον διεδέχθη ό υιός του ’Αρχέλαος 
418—399 π.Χ.

ΚΕΦ. 6 6 — «ΤΑ ΕΠ Ι ΘΡΑΚΗΣ», ΥΠΟ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ, ΗΤΟΙ Η 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠ ’ ΑΥΤΗΣ 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ, 
ΚΑΙ ΕΓΙΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ.

'Η  μεγάλη Χερσόνησος, πού εΰρίσκεται μεταξύ τού Στρυμονικού κόλ
που άπ’ ανατολών καί τού Θερμαϊκού από δυσμών, κατωκεΐτο εις τούς προϊ
στορικούς χρόνους υπό τής Θρακικής φυλής των Βοττιαίων, προ τής έμφα- 
νίσεως τών Μακεδόνων. ’Αλλά, το έξοχον κλίμα της, τα πολλά δάση της, ή εύ
φορος γή της, ή μεγάλη κτηνοτροφία της καί τά μεταλλεία της, εΐχον επισύρει 
τήν προσοχήν τών Ελλήνων λίαν ενωρίς. Οί διάφοροι κόλποι καί οί φυσικοί 
λιμένες της ήσαν ασφαλή καταφύγια διά τούς ναυτιλομένους τότε "Ελλη
νας. Ούτως εξηγείται ή ί'δρυσις έπ’ αυτής πλήθους Ελληνικών συνοικι
σμών. Έ κ τού κορμού δέ τής Χερσονήσου ταύτης, κρέμανται έν είδει δα
κτύλων τρεις άλλαί Χερσόνησοι, ήτοι αί τής Παλλήνης, τής Σιθωνίας καί 
τού ’Ά θω, δηλ. μέ τά σημερινά ονόματα Κασσάνδρας, Λόγγου καί Αγίου 
’Όρους. Σχηματίζονται δέ καί άλλοι δύο κόλποι μεταξύ αυτών, ό Τορω- 
ναΐος, μεταξύ Κασσάνδρας καί Λόγγου, καί ό Σιγγιτικός μεταξύ Λόγγου 
καί Αγίου ’Όρους.

Πρώτοι "Ελληνες, πού έστειλαν αποικίας έπ’ αυτής, ήσαν οί Εύβοεΐς 
τής Χαλκίδος καί Έρετρείας. ’Επειδή δέ οί πλεΐστοι ήσαν έκ Χαλκίδος, 
ώνόμασαν τήν δλην Χερσόνησον Χαλκιδικήν. Καί πρώται πόλεις υπό Χαλ- 
κιδέων κτισθεΐσαι, ήσαν α ί : Χαλκίς, Μένδη, Σάνη, ’Άσσα, Σίγγος, Σάρτη,
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Τορώνη, Γαλυψός, Σερμύλη, Μυκυβέρνα, ’Άφυτις, Νεάπολις, ΓΙΰλαρος, 
Αίγή καί Θεράμβη.

Τούς Εύβοεΐς όμως εμιμήθησαν καί άλλοι βραδύτερον, ώς οι Κορίν- 
θιοι, πού έκτισαν τήν Ποτίδαιαν, καί Αινείαν, οι ’Άνδριοι την ’Άκανθον, 
τα Στάγειρα καί τήν ’Άργιλλον, οί ’Αθηναίοι τήν ’Όλυνθον καί άλλα. 
'Όλαι δε αϊ άποικίαι αΰται ειχον δργανωθή εις όμόσπονδον πολιτείαν κατά 
τούς πραίτους χρόνους τής ίδρύσεώς των, υπό τού σοφού νομοθέτου Ρηγί- 
νου Άνδροδάμα. Κατά τον 6ον αιώνα π.Χ. (600—506) ό τύραννος των ’Α
θηναίων Πεισίστρατος, τό δεύτερον έκδιωχθείς υπό των ’Αθηναίων, είχε 
καταφύγει εις Χαλκιδικήν καί έκείθεν εις τό ΙΙαγγαΐον, όπόθεν ειχεν επι
χείρηση νά άνακαταλάβη τήν εξουσίαν επί των ’Αθηνών. Κατά τό 492 π.Χ. 
ό στόλος τού Μαρδονίου, περιπλέων τό Άκρωτήριον τού ’Άθω, κατεστρά- 
φη υπό φοβέρας τρικυμίας, ώς εϊδομεν. Τό 480 ό Ξέρξης κατεσκεύασε τήν 
διώρυγα, κόψας τον λαιμόν τής Χερσονήσου τού ’Άθω από τού κολπίσκου 
τής’Ακάνθου προς τον Σιγγιτικόν, εις μήκος 2 χιλιομέτρων καί πλάτος 100 
μέτρων, εκ φόβου, μήπως άναγκασθή δ στόλος του καί περιπλεύση τον 
’Άθωνα. ΓΙρός έκκοπήν δέ καί άνοιγμα τής διώρυγος ταύτης ειχον άγγα- 
ρευθή οί κάτοικοι τής Χερσονήσου, εκ τών οποίων πολλοί άπέθανον κατα- 
πλακωθέντες έπανειλημμένως έκ τής προσπτώσεως όγκων χωμάτων' διότι 
κατ’ άρχάς ή εκβάθυνσις έγίνετο κατά κάθετον γραμμήν.

Μετά τήν φυγήν τού Ξέρξου εκ τής Ελλάδος, αί πόλεις τής Χαλκιδι
κής προσεπάθησαν νά άποτινάξουν τον Περσικόν ζυγόν. Ά λλ’ ό Πέρσης 
στρατηγός Άρτάβαζος, ό οποίος είχε παρακολουθήσει τον Ξέρξην μέχρις 
Ελλησπόντου, έπιστρέψας έπολιόρκησε τήν ’Όλυνθον καί Ποτίδαιαν. Καί 
τήν μέν ’Όλυνθον κυριεύσας έθανάτωσε τό πλεϊ,στον τών κατοίκων, τήν δέ 
Ποτίδαιαν ήναγκάσθη νά τήν εγκατάλειψη, μή δυνηθείς νά τήν έκπορθήση. 
Σημειωτέον δέ ότι τότε ή ’Όλυνθος καί ΙΙοτίδαια ήσαν «ί ίσχυρότεραι πό
λεις τής Χαλκιδικής. Μετά τά Περσικά, αΐ Χαλκιδικαί πόλεις άπεπειράθη- 
σαν νά συνενωθούν πάλιν εις μίαν ομοσπονδίαν' άλλ’ οί ισχυροί τότε ’Α
θηναίοι δεν επέτρεψαν τούτο, καί τάς ΰπήγαγον δλας υπό τήν ηγεμονίαν 
των επί Περικλεούς, όπου είχε στείλει ούτος καί άλλους ’Αθηναίους κλη
ρούχους. Ούτως άπασα ή Χερσόνησος μέ τάς 30 περίπου πόλεις καί κωμο- 
πόλεις άπέβη κτήσις τών ’Αθηναίων μέχρι τού ΓΤελοποννησιακού πολέμου. 
Κατά τάς άρχάς δέ τού ΓΙελοποννησιακού πολέμου δ βασιλεύς τής Μακεδο
νίας Περδίκκας δ Β', δ δποΐος δεν έβλεπε μέ καλόν όμμα τήν κυριαρχίαν 
τών Αθηναίων επί τής Χαλκιδικής, έβοήθησε τήν αποικίαν τών Κοριν“ 
θίων Ποτίδαιαν καί άλλας εις άποστασίαν κατ’ αυτών καί τήν σύμπηξιν 
τής 'Ομοσπονδίας. ’Αλλά τούτο έπέφερε τήν εισβολήν τού Σιτάλκου τού 
βασιλέως τών Θρακών καί τήν λεηλασίαν τής Χαλκιδικής. ’Επειδή δέ οί 
ιθαγενείς κάτοικοι Βοττιαΐοι, εγκατεσπαρμένοι όντες μεταξύ τών πολυπλη-
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θών Ελληνικών αποικιών, άπερροφήθησαν συν τώ χρόνφ και εξελληνίσθη
καν, επαυσε πλέον μετά τον Πελοποννησιακόν πόλεμον καί νά θεωρήται 
αυτή ώς τμήμα τής Θράκης. Εΐχεν άποβή τό μήλον τής ’Έριδος μεταξύ 
Αθηναίων καί Σπαρτιατών καί επειτα μεταξύ ’Αθηναίων καί Μακεδόνων1 
καί επί Φιλίππου, μέ τήν άλωσιν καί καταστροφήν τής Όλύνθου, συνεχω- 
νεύθη μέ τήν Μακεδονίαν, δπως θά ίδωμεν, καί άπετέλεσε τμήμα τής 
Μακεδονίας.

ΚΕΦ. 67.— ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΒΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΣΙΤΑΛΚΟΥ.

Μετά τήν επιστροφήν εκ τής εκστρατείας τών Θρακόάν κατά τής Μα
κεδονίας, ό Σιτάλκης είχε μεν δυσαρεστηθή εκ τής αποχής τών ’Αθηναίων, 
υπό διαφόρους προφάσεις, νά τον βοηθήσουν κατά τοΰ ΙΊερδίκκου, ώς ει- 
χον συμφκονήσει, δεν έφανέρωσεν όμως τήν δυσαρέσκειάν του αυτήν εκ πο
λιτικών λόγων. Συνεφιλιώθη μολαταύτα μέ τον ΓΙερδίκκαν τή μεσολαβήσει 
τού Σεύθου, ανεψιού του, δστις εγινε καί γαμβρός τού ΙΙερδίκκου (*) καί 
άπεκατεστάθησαν ούτως όμαλαί σχέσεις μεταξύ τών δύο κρατών Θράκης καί 
Μακεδονίας. Μετά ταύτα ό Σιτάλκης κατέλυσε τήν εξουσίαν τού ήγεμόνος 
τών ’Αστών Θρακών καί μετέφερε τήν πρωτεύουσάν του εις τήν τών ’Α
στών Βιζΰην, άφήσας τήν Όρεστιάδα.

Ά λλ’ ενώ κατεγίνετο προς άναδιοργάνοοσιν τού δλου κράτους του καί 
προσεπάθει νά επιβάλη ένιαίαν διοίκησιν εις τάς κατά τόπους Θρακικάς 
φυλάς, έπανεστάτησαν οι ληστρικοί Τριβαλλοί μέ σκοπόν νά άποσχισθώσιν. 
Ούτοι, κατοικούντες τάς δυτικάς υπώρειας τού Αίμου μέχρι τού Αουνάβεως, 
εζων βίον ληστρικόν εις βάρος τών Γετών καί τών άλλων Θρακών. Καί 
ένίκησε μέν άλλ’ έφονεύθη εις τήν μάχην τό 424 π.Χ., διεδέχθη δέ τούτον 
ό ανεψιός του Σεύθης ό Α', υιός τού αδελφού του Σπαρδάκου καί γαμβρός 
τού Περδίκκου τής Μακεδονίας. Έ ν  τούτα) δμως τώ μεταξύ ό έξελληνι- 
σμός τής Μακεδονίας επροώδευεν. Έσυνεχίσθη δέ εις τό εξής καί υπό τού 
Σεύθου τού Α'.

ΚΕΦ. 68.— ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΕΥΘΟΥ ΤΟΥ Α', 424 π.Χ.

Σεύθης ό Α', υιός Σπαρδάκου καί ανεψιός τού προκατόχου του Σι- 
τάλκου, άνήλθεν εις τον θρόνον τών Όδρυσσών μετά τον θάνατον τού θείου 
του Σιτάλκου τό 424 π.Χ., διαρκούντος τού Πελοποννησιακού πολέμου μεταξύ 
’Αθηναίων καί Σπαρτιατών καί τών συμμάχων αυτών. Εις τον πόλεμον

1. Ένυμφεύθη τήν αδελφήν τοΰ Περδίκκου, Στρατονίκην.

«Θρακικά» 8
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τούτον είχεν άναμιχθή καί τό Θρακικόν κράτος τού Σιτάλκου υπέρ των.’Α
θηναίων και εναντίον τού Περδίκκου, βασιλέως των Μακεδόνων, ό όποιος ει- 
χεν υποκινήσει τούς κατοίκους τής Χαλκιδικής κατά των ’Αθηναίων, των 
οποίων τήν κυριαρχίαν εις τά παράλια τής Μακεδονίας ήθελε νά απόσειση, 
τδποστηρίζων τήν ομοσπονδίαν τών Χαλκιδικών πόλειον. Οι ’Αθηναίοι όμως, 
παρά τά συμφωνηθέντα, δεν ε βοήθησαν τάς επιχειρήσεις των Θρακών κατά 
τής Μακεδονίας. Έπτοήθησαν εκ τής πολυαρίθμου στρατιάς των Θρακών, 
έκ φόβου δε μήπως κινδυνεύση άπασα ή Ελλάς, εξ ενδεχόμενης προώθη
σε ως τής Θρακικής στρατιάς προς τήν Θεσσαλίαν και τάς νοτιωτέρας χώ
ρας, ήδράνησαν.

Ό  Σεύθης τότε, ό όποιος είχε μεγάλην ίσχύν παρά τώ Σιτάλκη και 
των λοιπών Θρακών διά τήν μεγάλην φρόνησίν του και άνήκεν εις τήν άν- 
τιαθηναϊκήν μερίδα των Θρακών, τών θεωρούντων έμπόδιον τούς ’Αθη
ναίους διά τήν προς τά παράλια έπέκτασιν τού Μακεδονικού κράτους, κατέ- 
πεισε τον Σιτάλκην νά παύση τον πόλεμον κατά τού Περδίκκου καί τών 
Χαλκιδικών πόλεων.

Μετά τον θάνατον δέ τού Σιτάλκου, άναλαβών τήν βασιλείαν, επειθα- 
νάγκασεν άπαντα σχεδόν τά Θρακικά γένη νά συνενωθούν μέ τό κράτος τών 
Όδρυσσών, τό όποιον επί τών ημερών του είδε μεγάλην ακμήν και δόξαν, 
έκταθέν μέχρι τού Στρυμόνος, τού Πόντου, τοΰ Δουνάβεως και τής Προ- 
ποντίδος. Καί αυτοί ακόμη οί Παίονες, Άγριάνες, Τριβαλλοί, Κροβυζοί 
καί Γέται ειχον αναγνωρίσει τήν κυριαρχίαν του.

Τό κράτος τού Σεύθου υπήρξε, κατ’ εκείνην τήν εποχήν, τό ίσχυρότε- 
ρον πάντοον τών έν Ευρώπη κρατών, διά τήν μεγάλην του έκτασιν, αλλά 
καί ως έκ τού πλήθους τών κατοίκων του. 'Ως έκ τούτου ήδυνήθη νά συγ- 
κροτήση καί μεγάλας στρατιωτικός δυνάμεις πεζικού καί ιππικού.

Πλούτον δέ διέθετεν άφθονον εις δημητριακά, διότι κατείχεν εύρείας 
πεδιάδας καλλιεργούμενος καί υπό πολλών ποταμών άρδευομένας. Νομάς 
καταλληλοτάτας, έπί τών οποίων άπειροι άγέλαι προβάτων, βοών, ίππων, 
χοίρων κ.λ.π., έ'βοσκον καί παρείχον ποικίλα κτηνοτροφικά προϊόντα. Τά 
απέραντα δάση της έτρεφον πλήθη αιγών καί αγρίων ζίόων, τά οποία μετά 
πάθους έθήρευον οί Θράκες.

Τά μεταλλεία της έξήγον πολύν χρυσόν, άργυρον καί σίδηρον. Α ίΈ λ- 
ληνικαί παράλιαι πόλεις, άλλαι μέν ύπετάγησαν εις αυτόν, άλλαι δέ ύπε- 
χρεώθησαν νά πληρώνουν φόρους. Συνήψεν επωφελείς διά τό κράτος του 
συνθήκας πρύς όλα τά γειτονεύοντα τότε έθνη, ήτο ι: ’Αθηναίους, Μακεδό- 
νας, Ίλλυριούς καί Σκύθας.

ΙΙροήγαγε τον Ελληνικόν πολιτισμόν μεταξύ τού λαού τών Θρακών 
καί έβοήθησε πολύ τον έξελληνισμύν τών υπηκόων του. Διά παντοίων τρό
πων συνετέλει εις τήν διείσδυσιν τών Ελλήνων έκ τών παραλίων εις τά



ΓΕΩΡΓΙΟΥ I. ΓΙΑΝΗΑΚΑΚΗ 115

μεσόγεια. ’Έκοψε νομίσματα Θρακικά (*) αργυρά και χρυσά. Κατά τήν δι
άρκειαν του Πελοποννησιακού πολέμου δεν άνεμίχθη ένεργώς ούτε υπέρ των 
Άθηναίιον, οΰτε υπέρ των ΙΊελοποννησίων, άλλ’ είχε σχέσεις φιλίας προς 
ό'λους. Διά τοΰτο αί εμπορικοί συναλλαγαί Θρακών και Ελλήνων, ώς καί 
άλλων ειχον αύξηθή μεγάλως. Οί Αθηναίοι, πού ειχον μεγάλην ανάγκην 
των γεωργικών καί κτηνοτροφικών προϊόντων τής Θράκης, έκολάκευον εις 
ύπέρτατον βαθμόν την φιλίαν του, διά νά άνταλάσσουν τά βιομηχανικά των 
προϊόντα, μέ γεωργικά καί κτηνοτροφικά τοιαϋτα τών Θρακών, διά νά τον 
κολακεύσουν δέ άνεκήρυξαν αυτόν πολίτην Άθηναΐον, μολονότι ενεργώς 
δέν τούς έβοήθησεν. Καί εινε μέν αληθές δτι, πολλοί Θράκες προσήρχοντο 
εις τήν υπηρεσίαν τών ’Αθηναίων, ώς καί τών Πελοποννησίων, άλλ’ ούτοι 
ήσαν μισθοφόροι τών άντιμαχομένων. Έ ν γένει δέ τό Θρακικόν τοΰτο κρά
τος είχε καταστή λίαν σεβαστόν προς δλους τούς λαούς τής εποχής εκείνης, 
διά τήν δΰναμιν καί τον πλούτον του. (« Ώ σ τε  έη ϊ μέγα ή βασιλεία  
'ηλϋ'εν ισχύος», γράφει ό Θουκυδίδης).

ΚΕΦ. 6 9 — ΕΧΘΡΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΟ
Π Ο Ν Ν Η ΣΟ Ν  ΕΠ Ι ΤΗ Σ ΘΡΑΚΗΣ.

Έ π ί τής βασιλείας Σεύθου του Α', τού ισχυρού τούτου βασιλέως τού 
μεγάλου Θρακικού κράτους τών Όδρυσσών, συνέβησαν τά εξής γεγονότα έπί 
τής Χαλκιδικής Χερσονήσου καί τής Θρακικής παραλίας τής κείμενης προς 
Α. τού Στρυμόνος.

Μετά τήν αίχμαλοοσίαν 300 περίπου Σπαρτιατών έπί τής νήσου Σφα
κτηρίας, υπό τού ’Αθηναίου δημαγωγού Κλέωνος, οί Σπαρτιάται κατεπτοή- 
θησαν καί έζήτησαν άνακτοχήν, διά νά συνάψουν ειρήνην καί διά νά απαλ
λάξουν τούς αίχμαλιυτους συμπολίτας τεον, μεταξύ τών οποίων εύρίσκοντο 
καί πολλοί έπίσημοι Σπαρτιάται. ’Αλλ’ οί όροι, τούς οποίους έπρότειναν 
οί ’Αθηναίοι, καθ’ ΰποκίνησιν τού Κλέωνος, ήσαν τόσον βαρείς διά τήν 
Σπάρτην, ώστε δέν ήτο δυνατόν νά γίνουν δεκτοί.

Τότε άνέλαβεν δ γενναίος Σπαρτιάτης Βρασίδας νά διορθοόση τήν κα- 
τάστασιν καί νά ανύψωση τό καταπεσύν φρόνημα τών συμπατριωτών του. 
’Επειδή δέ τά προταθέντα μέτρα ΰπ’ αυτού δέν έδιδαν πολλάς έλπίδας εις 
τήν γερουσίαν καί άμφέβαλλον περί τής έπιτυχίας, παρεχώρησαν εις αυτόν 
δύναμιν έλαχίστην, άποτελουμένην από 700 μόνον άνδρας, είλωτας καί αυ
τούς, μόνον καί μόνον διά νά τούς άπομακρύνουν από τήν Σπάρτην, δπου 
ή παρουσία των ήτο έπίφοβος, μήπως έπαναστατήσουν. 1

1. ’Έφερον ώς έμβλημα κυψέλην.



Λαβών τούτους ό Βρασίδας, συνέλεξε καί χιλίους ακόμη ΙΙελοποννη- 
σίους καί άπεφάσισε νά μεταφέρη τάς εχθροπραξίας εκτός της Ελλάδος. 
Δηλαδή, νά προσβάλη το τμήμα εκείνο, από τό όποιον οί ’Αθηναίοι έλάμ- 
βανον καί σίτον καί ξυλείαν ναυπηγήσιμον διά τά πλοία καί χρυσόν καί άρ
γυρον καί πολλά άλλα χρειώδη από την χώραν τοΰ Παγγαίου όρους. Κατά 
τό 424 π.Χ. έτος, καθ’ δ ειχεν άποθάνει ό Σιτάλκης καί άνέλαβε τήν βασι
λείαν των Θρακών ο Σεΰθης ό Α', ό Βρασίδας διά ξηράς έφθασεν εις τήν 
Χαλκιδικήν, έχων σύμμαχον καί τον βασιλέα των Μακεδόνιον Περδίκκαν 
τον Β'. Διά τής στρατηγικής δέ ίκανότητος, τοΰ μειλιχίου τρόπου του καί 
τής χρηστής πολιτικής του συμπεριφοράς, κατώρθωσε νά απόσπαση από 
τούς ’Αθηναίους, τάς πλείστας πόλεις τής Χαλκιδικής, τάς οποίας ήλευθέ- 
ρωσεν από τήν τυραννικήν καί βαρεΐαν φορολογίαν των Άθηναίισν. Κατα- 
λαβών δέ καί τάς σημαντικός πόλεις Ποτίδαιαν, ’Άκανθον, ’Άργιλλον, Στά- 
γειρα καί άλλας, επήλθε κατά τής Άμφιπόλεως επί τοΰ Στρυμόνος, ή 
οποία ήτο τό σπουδαιότερον έρεισμα των ’Αθηναίων επί τής πολυτίμου 
εκείνης περιοχής. Ταΰτην κατέλαβε, μάλλον διά τής ορθής καί συνετής πο
λιτικής του, παρά μέ εχθροπραξίας. Διότι, οί κάτοικοι τής Άμφιπόλεως, 
πλήν των ’Αθηναίων άποίκων, προήρχοντο κατά τό πλεΐστον έκ διαφόρων 
μερών έν οίς καί Θράκες, τούς οποίους δι’ υποσχέσεων καί επαγγελιών κα- 
τώρθωσε νά προσεταιρισθή καί νά καταλάβη ταΰτην. Έκεΐθεν ήτοιμάζετο 
νά έκδιώξη τούς ’Αθηναίους καί έκ τής Ήϊόνος. ’Αλλά, ό ναύαρχος τών 
’Αθηναίων Θουκυδίδης (ό 'Ιστορικός), ευρισκόμενος μέ μοίραν ’Αθηναϊκού 
στόλου εις Θάσον, έπρόλαβε καί τήν έσωσεν. Τά γεγονότα ταΰτα επί Θρά
κης έφεραν εις μεγάλην αμηχανίαν τούς’Αθηναίους, οί όποιοι κατόπιν πολ
λών συζητήσεων καί συσκέψεων έπεμψαν τύν δημαγωγόν Κλέωνα, κατ’ Αύ
γουστον τοΰ 422, μέ 1200 ’Αθηναίους, Λημνίους καί Ίμβρίους, 300 ιπ
πείς καί 30 τριήρεις, ϊνα έκδιώξη τον Βρασίδαν. Καί κατ’ άρχάς μέν έπέ- 
τυχε νά καταλάβη τήν Τορώνην έπί τής Χερσονήσου Σιθωνίας καί άλλας 
πόλεις τής Χαλκιδικής καί έφθασεν εις τήν Ή ϊόνα.

'Ότε όμως έπλησίασεν εις τήν Άμφίπολιν, διά νά κατοπτεΰση ταΰτην, 
αίφνιδίως έξήλθεν ό Βρασίδας μέ τον σχετικαις όλιγάριθμον στρατόν του. 
Έπέπεσε κατά τών ’Αθηναίων, τούς ένίκησε καί τούς έτρεψεν εις άτακτον 
φυγήν, κατά τήν οποίαν 6.000 άπωλέσθησαν έκ τοΰ στρατού τοΰ Κλέωνος 
καί τών συμμάχων του, ένώ αυτός οΰτος ό Κλέων έφονεΰθη. Έ κ τών άν- 
δρών τοΰ Βρασίδα μόνον 7 έπεσαν, αλλά καί ό ίδιος ό Βρασίδας τραυμα- 
τισθείς θανασίμως, άπέθανεν.

’Αφού δέ έξέλιπον αυτοί οί δΰο άνδρες, οί όποιοι ήσαν έμπόδιον εις 
τήν ειρήνην τών διαμαχομένων, ΰπερίσχυσαν τά φιλειρηνικά στοιχεία, έν 
Άθήναις μέν ή μερίς τοΰ Νικίου, είς δέ τήν Σπάρτην οί οπαδοί τοΰ βασι- 
λέως Πλειστάνακτος καί συνήφθη ή λεγομένη « Νικίειος Ειρήνη». Κατά

Π6____________ \ Σ  TOP ΙΑ ΤΗ Σ_0ΡΑΚΗ Σ —  ΑΡΧΑΙ ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ________
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ταΰτην ή Άμφίπολις άπεδίδετο εις τούς ’Αθηναίους. Αΐ δέ πόλεις τής Χαλ
κιδικής Άργιλλος, Στάγειρος, ’Άκανθος, Σκύλος, ’Όλυνθος καί Σπάρτα- 
λος συνεφωνήθη να υπαχθώ σι μέν εις τούς ’Αθηναίους, άλλα να πληρώ- 
νουν εις αυτούς μόνον τον υπό του Άριστείδου άλλοτε προσδιορισθέντα 
φόρον. Νά μην εινε δέ σύμμαχοι ούτε των ’Αθηναίων, άλλ’ ού'τε και των 
Λακεδαιμονίου. Οί δέ Μηκυβερναΐοι, Σαναϊοι καί Σιγγαίοι νά ώσιν αυτό
νομοι καί νά μή ενοχλώνται' υπό των Όλυνθίων καί Άκανθίο^ν.

Κατά τήν διαμάχην ταΰτην των Ελλήνων, άν καί διεξήγετο αύτη εις 
τά πρόθυρα τού κράτους τοϋ Σεύθου, οΰτος έμεινε τελείως ουδέτερος καί 
αμέτοχος, έχων κακήν πείραν τής ’Αθηναϊκής πολιτικής έκ των επί Σιτάλ- 
κου γεγονότων. Εύρίσκετο δέ εις σχέσεις φιλικάς καί εμπορικός προς δλους. 
Οί δέ ’Αθηναίοι, μολονότι τον έτίμων καί τον έκολάκευον, δέν έτόλμησαν 
νά ζητήσουν τήν σύμπραξίν του εις τήν περιπέτειαν τής Άμφιπόλεως, γνω- 
ρίζοντες τήν επί Σιτάλκου άνειλικρίλ'ή συμπεριφοράν των. Έ ξ άλλου, ό 
Σεΰθης συνεδέετο μέ τον Περδίκκαν διά συγγενικών δεσμών, έφ’ όσον είχε 
γυναίκα τήν αδελφήν τούτου Στρατονίκην. Ό  δέ Περδίκκας εις τον αγώνα 
περί ’Αμφιπόλεοις ήτο σύμμαχος τής Σπάρτης.

Τά γεγονότα ταΰτα τά άνέφερα έν γενικαΐς μόνον γραμμαΐς, καθ’ δτι 
ανήκουν εις τήν Έληνικήν 'Ιστορίαν, διεξήχθησαν όμως επί εδάφους, τό 
όποιον, κατά τούς χρόνους εκείνους, έθεωρεϊτο τμήμα Θρακικόν.

ΚΕΦ. 70 — ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΕΥΘΟΥ ΤΟΥ Α' ΚΑΙ Δ ΙΑ ΙΡΕ ΣΙΣ 
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΡΥΣΩΝ. ΜΗΔΟΚΟΣ ή ΑΜΑ- 
ΔΟΚΟΣ Α' 411 π.Χ.

'Ο Σεΰτθης, αφού έβασίλευσεν ΐσχυρώς από τοϋ 424 π.Χ., άπέθανεν 
άγνωστον πότε ακριβώς. Ό  χρόνος τοϋ θανάτου του δέν άναφέρεται εις ού- 
δεμίαν έκ τών ύπαρχουσών πηγών. Έ κ τού συσχετισμού δμως προς τά γε
γονότα τής Ελληνικής 'Ιστορίας, εκείνης τής εποχής, καί δή τον διαρ- 
κούντα είσέτι Πελοποννησιακόν πόλεμον, προκύπτει δτι τό τέλος τού Σεύ
θου έλαβε χώραν μεταξύ τού 412 καί 411 π.Χ. Διότι αμέσως διαφαίνεται 
κατά τό 409 ή αδυναμία τού κράτους τών Όδρυσών, ώς έκ τής έπελθούσης 
διαιρέσεως αυτού καί τής πολυαρχίας, ή οποία έπεκράτησε μετά τύν θάνα
τον τού ικανού έκείνου καί σώφρονος άνδρός.

Τούτον διεδέχθη εις τον θρόνον ό υιός αυτού Μήδοκος (') ή Άμάδο- 
κος, ό όποιος δέν ειχεν, ώς φαίνεται, τήν επιβολήν τού πατρός του διά νά 1

1. Σύγχρονος του Ξενοφώντος. ΤΗτο καί αυτός σύμμαχος τών ’Αθηναίων, τούς 
οποίους όμως έγκατέλενψε καια τό 352 π.Χ. συμμαχήσας μέ τον Φίλιππον Β' της 
Μακεδονίας.
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συγκράτηση εις υποταγήν τους άλλους ηγεμόνας των Θρακών, οι. όποιοι 
πάντοτε επεδίωκον την ανεξαρτησίαν των έκαστος από τους άλλους. Καί 
ούτω, ό μεν συγγενής του οίκου του Μαισάδης έκηρύχθη βασιλεύς των Θυ- 
νών, Μελανδυτών και Τρανιψών Θρακών εις τά ΝΑ παράλια τής Θράκης, 
μέ έδραν πάντως τήν Βιζύην, ό δε Εύρύζελμις Α' έλαβε τήν προς Δ. τοΰ 
"Εβρου Θράκην, μέ έδραν τά Κύψε λα και ό Άμάδοκος τήν Κεντρικήν 
Θράκην, μέ έδραν τήν Όρεστιάδα εις τήν συμβολήν τών τριόον ποταμών 
(Άδριανούπολιν). Έκτος τούτων καί οί ηγεμόνες τών Παιόνων καί Άγριά- 
νων καί άλλων έμειναν τελείως ανεξάρτητοι.

ΚΕΦ. 71.— ΕΠΙΔΡΟΜ Η ΤΩΝ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΡΑ- 
ΒΟΣΠΟΡΕΙΑ.

"Αμα ως έλειψεν ή στιβαρά χειρ τού Σεύθου έν Θράκη, ό όποιος εύ- 
ρίσκετο εις όμαλάς σχέσεις προς τούς 'Αθηναίους, οί αντίπαλοι αυτών 
Σπαρτιάται, άπεφάσισαν νά δράσουν εις τον Βόσπορον, διά νά παρεμποδί' 
ζουν τά πλοία, τά όποια έκόμιζον σίτον εις τάς ’Αθήνας. Διεΐδον δτι ή 
διαρκής παραμονή των εις τήν Δεκέλειαν (*) προς αποκλεισμόν τών ’Αθηνών 
δέν έφερεν κανέν αποτέλεσμα, ένόσφ διά τού Βοσπόρου καί τού Ελλη
σπόντου έλάμβανον αύται σίτον έκ τε τής Θράκης καί τού Πόντου. Διά 
τούτο, περί τό 411, έστειλαν τον στρατηγόν Κλέαρχον μέ 40 πλοία νά κα- 
ταλάβη τήν Χαλκηδόνα επί τής ’Ασιατικής ακτής εις τήν είσοδον τού Βο
σπόρου καί τό Βυζάντιον επί τής Ευρωπαϊκής, (όστε νά έχη υπό τον έλεγ
χόν του όλα τά έκ τού Πόντου ερχόμενα πλοία. Σημειωτέον δέ ότι τό Βυ
ζάντιον ήτο εις τήν ηγεμονίαν τώ»ν ’Αθηναίων, άλλ’ έπλήρωνε καί φόρον 
εις τούς βασιλείς τών Θρακών Σιτάλκην καί έπειτα τον Σεύθην τον Α'. 
Καί τούς μέν Χαλκηδονίους, ώς καί τάς περιουσίας των, έσωσαν οί πέριξ 
Θράκες τής Βιθυνίας, οί όποιοι έσπευσαν προς σα>τηρίαν των καί ύπερή- 
σπισαν τήν πόλιν των κατά τών Λακεδαιμονίων, αλλά τό Βυζάντιον κατώρ* 
θωσε νά τό καταλάβη τό 409. Ό  Κλέαρχος ώς Σπαρτιάτης γνήσιος, συμ- 
περιεφέρθη προς τούς Βυζαντίους λίαν τραχέως, εις τρόπον ώστε νά προ- 
καλέση μεγάλην δυσαρέσκειαν τών κατοίκων κατ’ αυτού. Ήκολούθησε δη
λαδή, όλως αντίθετον πολιτικήν εκείνης, τήν οποίαν ειχεν ακολουθήσει προ 
ολίγων ετών εις τήν Άμφίπολιν ό εξαίρετος εκείνος καί διορατικός Βρασί
δας. Καί τότε οί Βυζάντιοι, οϊτινες ειχον εννοήσει τήν μεγάλην διαφοράν, 1

1. Ή  κατοχή τής Δεκελειας προς συνεχή αποκλεισμόν τών ’Αθηνών έγένετο, 
ώς γνωστόν, κατά συμβουλήν τοΰ Άλκιβιάδου, δστις μετά τήν εν Σικελία κατα 
στροφήν τών ’Αθηναίων, είχε καταφύγει εις τήν Σπάρτην καί κατεπρόδωσε τήν 
πατρίδα του.
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πού υπήρχε μεταξύ ’Αθηναίων καί Πελοποννησίων, ώς προς τον τρόπον τής 
διακυβερνήσεως των αποικιών, ότε μετά εν έτος τό 408 π.Χ. οι δυο Ά θη- 
ναΐοι στρατηγοί, ό Θρασύβουλος καί ό Θηραμένης κατεναυμάχησαν τον 
στόλον τού Κλεάρχου παρά τήν Κύζικον (Άρτάκην), έξηγέρθησαν καί πα- 
ρέδιυσαν τήν πόλιν των εις τούς ’Αθηναίους, οί όποιοι τήν έκράτησαν μέ
χρι τέλους τού ΙΙελοποννησιακού πολέμου, δτε ή ηγεμονία περιήλθε καί 
πάλιν εις τούς Σπαρτιάτας.

ΚΕΦ. 72.— Π Α ΡΑ Τ Η ΡΗ Σ Ε ΙΣ  ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΚ ΤΗ Σ 
ΔΙΑΙΡΕΣΕΩ Σ ΤΟΥ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ 0- 
ΔΡΥΣΩΝ.

Ανέκαθεν, οΐ πολυπληθείς ηγεμόνες των κατά τόπους διαφόρων Θρα- 
κικών λαών, οί όποιοι έλάμβανον καί τον τίτλον τοΰ βασιλέως, ώμοίαζον 
τρόπον τινα μέ μεγάλους γαιοκτήμονας. Διότι έκαστος, εΐς τό τμήμα του, 
ήτο απόλυτος άρχαιν, ασύδοτος καί έκαρποΰτο όλα τά έσοδα τής χώρας του 
καί τούς πολυειδεΐς φόρους, τούς οποίους ύπο διαφόρους αιτιολογίας εΐσέ- 
πραττε δι’ ατομικόν του λογαριασμόν εκ τών υπηκόων του καί τών ξένων. 
Οί δέ υπήκοοι έκάστου έθεώρουν εαυτούς προωρισμένους νά έργάζωνται 
χάριν τοΰ κυρίου των. Νόμοι γραπτοί, διά νά καθορίζουν τάς σχέσεις τοΰ 
λαού προς τον ηγεμόνα των, δεν ύπήρχον, διότι γραφή δεν ύπήρχεν. Ή  θέ- 
λησις τοΰ μονάρχου καί ή διαταγή αυτού ήτο νόμος. Ού'τε καί αλληλεγγύη 
τις υπήρχε μεταξύ τα>ν διαφόρων ηγεμόνων. HI πλεονεξία των τούς ώθει 
πολλάκις εις τήν διαρπαγήν καί τήν λεηλασίαν τών γειτονικών των χωρα>ν. 
Καί μόνον από 515—410 π.Χ., κατά τά όποια βασιλείς τών Όδρυσών υπήρ
ξαν ό Τήρης, ό Σιτάλκης καί ό Σεύθης ό Λ', οΐ όποιοι διά τής ικανότητάς 
των εΐχον κατορθώσει νά επιβληθούν επί τών λοιπών κατά τόπους ηγεμό
νων, έφάνη ποιά τις ένωσις ολοκλήρου τού Θρακικού έθνους. Ή  ένωσις 
αύτη εΐχεν έμβάλει εις τρόμον καί τούς Μακεδόνας καί τούς Τλλυριούς καί 
τούς Αθηναίους. ΙΙάντες δέ oH ol καί προ πάντων οί Μακεδόνες καί οΐ 
’Αθηναίοι, διά διαφόρων πολιτικών ελιγμών, κατώρθωναν νά συγκρατούν 
τον πολυπληθή εκείνον όγκον τών Θρακών. Διά τούτο, ή διάσπασις τού 
κράτους τών Όδρυσών, μετά τον θάνατον τού Σεύθου τοΰ Α', έχαιρετίσθη 
ώς σωτηρία τής Μακεδονίας καί τών επί τής Θράκης συμμαχικών πόλεων 
τών ’Αθηναίων.

Μετά τον θάνατον Σεύθου τού Α', αναφαίνονται πολλοί βασιλείς, διά 
τούς οποίους, πλήν ολίγων, ελάχιστα γνωρίζομεν περί τοΰ χρόνου τής βασι
λείας των καί τοΰ τόπου εΐς τον όποιον έβασίλευον. Γνοορίζομεν μόνον εκεί
νους, οί όποιοι ήρχοντο εΐς σχέσεις πολιτικάς ή οικονομικός πρός τούς ’Α
θηναίους καί Μακεδόνας, καί προ πάντων τούς βασιλείς τοΰ γένους τών
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Όδρυσών, οί όποιοι υπήρξαν και οί σπουδαιότεροι πάντων των άλλων.

ΚΕΦ. 7 3 — Μ ΑΙΣΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΕΥΘΗΣ Ο Β', ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ 
ΑΜΑΔΟΚΟΣ Ο Α'.

Μετά τον θάνατον Σεΰθου του Α' έπ'ι μέν των Όδρυσών έβασίλευσεν 
ό Άμάδοκος ή Μήδοκος ό Α ', ό δε Μαισάδης, συγγενής τοΰ οίκου των Ό 
δρυσών, έκήρυξεν εαυτόν βασιλέα των Θυνών, Μελανδυτών καί Τρανιψών, 
οί όποιοι κατοικούν την προς τον Εΰξεινον Πόντον παραλιακήν Θράκην. 
Ά λλ’ ένεκα τής πλεονεξίας του καί τής σκληρότητός του έξεδιώχθη οΰτος 
υπό των υπηκόων του καί κατέφυγε μέ τον υιόν του Σεΰθην εις τήν αυλήν 
τοΰ βασιλέως των Όδρυσών Άμαδόκου, δπου μετ’ ολίγον καί άπέθανεν, 
άφήσας τά δικαιοόματα τής διαδοχής του εις τον υιόν του Σευθην, ό όποιος 
άνετρέφετο εις τήν αυλήν τών Όδρυσών, όπου άμα ώς ένηλικιώθη άνέλα- 
βε καί υπηρεσίαν στρατιωτικήν. Έγένετο στρατηγός καί ήγωνίζετο όπως 
άνακαταλάβη τό βασίλειον τοΰ πατρός του, ώς θέλομεν ίδή περαιτέρω.

Τήν εποχήν εκείνην ό ’Αλκιβιάδης, ένεκα τής άλλοπροσάλλου διαγω
γής του, έξεδιώχθη καί εκ Σπάρτης καί κατώρθωσε νά άναλάβη πάλιν 
στρατηγίαν εις τον ’Αθηναϊκόν στόλον. Ένίκησε τους Πελοποννησίους εις 
τινας ναυμαχίας καί άπεκατέστησε τό γόητρόν του καί τά πολιτικά του δι
καιώματα εις τήν πατρίδα του. ’Ακολούθως, θέλων νά έπαναφέρη υπό τήν 
εξουσίαν τών ’Αθηναίων άπάσας τάς άποσπασθείσας άπ’ αυτούς πόλεις τής 
Μ. ’Ασίας, έπλευσε μέ ισχυρόν στόλον εις τά παράλια τής ’Ιωνίας καί κα
τέλαβε τήν Φώκαιαν, τήν οποίαν μετεχειρίσθη ώς όρμητήριον κατά τοΰ 
Σπαρτιατικοΰ στόλου. Ό  στόλος οΰτος, υπό τήν αρχηγίαν τοΰ δραστήριου 
καί πανούργου εκείνου Λυσάνδρου, έναυλόχει εις τήν ’Έφεσον, όπόθεν ό 
Λύσανδρος ελάμβανεν άφθονα τά μέσα τής συντηρήσεως υπό τοΰ σατράπου 
Κΰρου τοΰ νεωτέρου, άδελφοΰ τοΰ Μεγάλου βασιλέως Άρταξέρξου. ’Επειδή 
δέ ό ’Αλκιβιάδης εΐχεν ανάγκην πολλών χρημάτων διά τήν μισθοδοσίαν 
τών πληρωμάτων τών πλοίων του, διά τά όποια οί ’Αθηναίοι δεν ήδΰναντο 
νά έπαρκέσουν, άπεβιβάσθη είς ’Ιωνίαν προς προσεταιρισμόν τών πόλεαιν 
καί συλλογήν χρημάτων. Είχε δέ παραγγείλει είς τον Άντίοχον, τον τοπο- 
τηρητήν του, μή τύχη καί ναυμαχήση, εάν προκληθή υπό τοΰ Λυσάνδρου.

Ά λλ’ ό Άντίοχος, ζητών δόξαν καί προκληθείς υπό τοΰ Λυσάνδρου, 
έξήλθεν είς ναυμαχίαν καί παρά τό έπίνειον τής Κολοφώνος Νότιον ήττήθη 
καί έχασε πολλά πλοία (407 π.Χ.). Τότε οί εν Άθήναις πολιτικοί αντίπα
λοι τοΰ Άλκιβιάδου έξηγέρθησαν καί κατηγόρησαν αΰιόν προς τον δήμον 
τών ’Αθηναίων, ότι έσκεμμένως άφήκεν οΰτος τον ’Αντίοχον νά ήττηθή 
καί κατεδίκασαν αυτόν πάλιν επί προδοσία. Καθαιρεθείς εκ νέου ό ’Αλκι
βιάδης τής στρατηγίας καί μή τολμήσας νά έπανέλθη είς ’Αθήνας, ό'που
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είχον ύπερισχύσει οί πολιτικοί του αντίπαλοι, ήναγκάσθη νά καταφύγη είς 
την Θρακικήν Χερσόνησον, όπου είχε πλούσια κτήματα. Έλθών δέ εκεί, 
πολλαπλώς εύηργέτησε τούς Χερρονησίους, άπαλλάξας αυτούς από τάς 
συχνάς έπιδρομάς πού ΰφίσταντο από τούς βορειότερου κατοικοϋντας Θρά
κας. Προς τον σκοπόν αυτόν, ό Αλκιβιάδης, είχε συνάψει λίαν φιλικάς σχέ
σεις με τον βασιλέα των Όδρυσών Άμάδοκον καί τον στρατηγόν αυτού 
Σεύθην τον Β', υιόν τού Μαισάδου, καί τή μεσολαβήσει του έμειναν ήσυ
χοι οί Χερρονήσιοι από τούς Θράκας.

ΚΕΦ. 74.— Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΑΞΙΣ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕ- 
ΑΟΙΙΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΕΠ Ι ΤΗ Σ ΘΡΑΚΙΚΗΣ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ.

Ή  έν Αίγός Ποταμοΐς πανω λεθρία τω ν  Α θηνα ίω ν.

Ό  Λύσανδρος, εξ Εφέσου, μετά την νίκην του κατά τού Άντιόχου, 
έπλευσεν είς τον Ελλήσποντον, καί κατέλαβε την ’Άβυδον, επί τής ’Ασια
τικής ακτής, έναντι τής Σηστού. Έ ξ Άβύδου δέ παρέπλεε προς την πλου- 
σίαν Λάμψακον, ή οποία κατείχετο υπό των ’Αθηναίων καί είχε λιμένα 
προφυλαττόμενον από τον βορράν, την οποίαν καί κατέλαβε, προτού οί ’Α
θηναίοι προφθάσουν καί στείλουν επικουρίαν.

’Απέναντι τής Λαμψάκου, εις τινα ορμίσκον επί τής παραλίας τής 
Θρακικής Χερσονήσου, υπήρχε χωρίον τι λεγόμενον τότε Αϊγός Ποταμοί. 
’Άνωθεν αυτού υπάρχει καί λόφος υψηλός, όπου καί ερείπια αρχαίου φρου
ρίου σά)ζονται εως σήμερον. ’Ολίγον τι βορειότερου τού ορμίσκου έσώζετο, 
μέχρι τού 1922, τό Ελληνικόν χωρίον Γαλατάς ή Γαλατάρια, διά την ονο
μασίαν τού οποίου θά ϊδοομεν κατοοτέρα).

Είς τον μικρόν τούτον όρμον των Αϊγός Ποταμών έφθασε καί ό στό
λος των ’Αθηναίων υπό 10 στρατηγούς, μεταξύ των οποίων ήτο καί ό Κό- 
vcov. ΓΙαρηκολούθει τον στόλον καί ή Πάραλος. CH Πάραλος ήτο τό ιερόν 
πλοΐον, τό όποιον έφερεν έξ ’Αθηνών, κατ’ έτος, τά δώρα τών ’Αθηναίων 
είς την νήσον Δήλον, αφιερωμένα είς τον θεόν ’Απόλλωνα. Παρηκολούθει 
τον στόλον διά νά μεταφέρη τάς ειδήσεις είς τάς ’Αθήνας. Έ  χαρακτη ρίζετο 
δέ διά τήν ταχύτητά του.

’Επειδή δέ τό χωρίον ήτο μικρόν καί δέν παρείχε τά άναγκαιούντα 
τρόφιμα, οί ’Αθηναίοι ήναγκάζοντο νά στέλλουν μέγα μέρος τών πληρωμά
των άνά τήν Χερρόνησον, διά νά προμηθεύωνται ταΰτα. Αλλά, τό τοιούτον 
έπέφερε χαλάροοσιν τής πειθαρχίας καί έπαγρυπνήσεως.

Ό  Αλκιβιάδης, όστις ένδιέτριβεν είς εκείνα τά μέρη, ήλθεν εκεί καί 
είδε τό ακατάλληλον τής θέσεως τών ’Αθηναίων. Συνεβούλευσε δέ τούς 
στρατηγούς αυτών, ότι είνε καλόν καί συμφέρον νά έγκαταλείψουν τήν έπι-
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σφαλή δι’ αυτούς θέσιν των Αίγός Ποταμιών και νά μεθορμι,σθούν εις τήν 
ολίγον νοτιώτερον Σηστόν, όπου κα'ι τά πλοία ασφαλέστερα θά είνε και 
τρόφιμα θά δΰνανται νά προμηθεύωνται εκ της πόλεως εκείνης' καί δεν θά 
είνε ήναγκασμιένοι νά διασκορπίζουν τούς άνδρας εις την ζηράν προς άνα- 
ζήτησιν εφοδίων. Ό  ίδιος, άνελάμιβανε νά εξασφάλιση διά τούς Αθηναίους 
τήν βοήθειαν τού βασιλέως Άμαδόκου καί τού στρατηγού του Σεύθου τού 
Β', υπό τον όρον όμως νά άνατεθή εις αυτόν, τον Άλκιβιάδην, ή αρχηγία 
τού στόλου. Πλήν όμως, μετά περιφρονήσεως καί πείσματος, οΐ στρατηγοί 
των ’Αθηναίων Τηδεύς καί Μένανδρος, άπέρριψαν τάς προτάσεις τού Άλ- 
κιβιάδου καί τον άπέπεμψαν λέγοντες ότι, αυτοί τώρα διοικούν καί εις αυ
τούς εναπόκειται νά κυβερνούν τον στόλον. Ά λλ’ ή καταστροφή επήλθε 
ραγδαία, ώς εξής, (όπως τά διηγείται 6 Ξενοφών εις τά Ελληνικά του): 

Έ π ί πέντε ημέρας, κάθε πρωΐ'αν, ό ’Αθηναϊκός στόλος έπλησίαζεν εις 
τον λιμένα τής Λαμψάκου καί προεκάλει τον στόλον τού Λυσάνδρου νά 
έξέλθη εις ναυμαχίαν. Ό  Λύσανδρος είχε τον στόλον του πάντοτε έτοιμον 
μέν, αλλά με αύστηράν διαταγήν νά αποφυγή πάσαν πρόκλησιν των ’Αθη
ναίων. Οί δέ ’Αθηναίοι, αφού μάτην προεκάλουν τούς ΙΙελοποννησίους επί 
ώρας, εξελάμβανον τήν τοιαύτην αποχήν των εχθρών των ώς δειλίαν. Καί 
επανερχόμενοι εις τούς Αίγός Ποταμούς, άφινον τά πλοία των καί έσκορ- 
πίζοντο άνά τήν Χερρόνησον προς προμήθειαν τών χρησίμων εις αυτούς. 
Ό  Λύσανδρος εξ άλλου, έπεμπεν έπί τούτω πλοία τινά, τά οποία μακρόθεν 
παρετήρουν τάς κινήσεις τών ’Αθηναίων καί άνήγγελον τά συμβαίνοντα εις 
αυτόν. Τήν πέμπτην ημέραν είχε διατάξει τό κατοπτευτικόν πλοΐον, άμα 
ώς ϊδη τούς ’Αθηναίους διασκορπιζομένους άνά τήν Χερρόνησον μακράν 
τών πλοίων των, νά άνακρούση πρύμναν καί εις τό μέσον τού Ελλησπόν
του, μεταξύ τών δύο στόλων, άμα ώς εύρεθή, νά ύψωση ασπίδα. ('Π ύψω- 
θεΐσα άσπίς έσήμαινεν, ότι οί ’Αθηναίοι έγκατέλειψαν τά πλοία των καί 
έσκορπίσθησαν μακράν από αυτά). Καί ταύτα μέν έτσι έγιναν, όπως είχε 
διατάξει ό Λύσανδρος. ’Αμέσως τότε δίδει σύνθημα εις τον στόλον του, ό 
όποιος ήτο έτοιμος, νά πλεύση ολοταχώς προς τούς Αίγός Ποταμούς, φέ- 
ρων μαζί καί τό πεζικόν τοον Λακεδαιμονίων, υπό τον αρχηγόν Θώρακα. 
Τό διάστημα μεταξύ τών δύο στόλων μόλις ήτο δεκαπέντε στάδια. Εντός 
ολίγης ώρας, έφθασαν οΐ Λακεδαιμόνιοι καί κατέλαβον όλα τά πλοία τών 
’Αθηναίων, έκ τών οποίων άλλα μέν εξ ολοκλήρου κενά άνδρών, άλλα μέ 
τό έν τρίτον τών άνδρών των καί άλλα μέ τά δύο τρίτα. Επομένως, ή φυ
γή των ήτο αδύνατος. Καί μόνον έκ τών 10 στρατηγών ό Κόνων δέν επέ- 
τρεπεν εις τούς άνδρας του τήν άπομάκρυνσιν. Οΰτος λοιπόν, άμα α>ς είδε 
άφευκτον τήν επερχομένην καταστροφήν τών λοιπών συστρατήγων του καί 
ολοκλήρου τού στόλου τών ’Αθηναίων, καί μή δυνάμενος νά πράξη άλλο τι 
προς σωτηρίαν του, έλαβε τά οκτώ πλοία, τά όποια ήσαν πλήρους έπηνδρωμένα
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και πλέων κατά τάχος άπεμακρύνθη τοϋ τόπου τής καταστροφής. Μετ’ αυ
τών δέ έφυγε και ή Πάραλος. Και οΰτος μέν έπλευσεν εις την Κύπρον, 
προς τον βασιλέα Ευαγόραν καί συνεπολέμησε μετ’ αυτού κατά των Περ- 
σών, ή Πάραλος όμως διηυθυνθη εις τον Πειραιά, όπου καί ανήγγειλε την 
■θλιβερόν εϊδησιν.

Ό  δέ Λύσανδρος (κατά τον Πλούταρχον), ώς αρχήν τής πολιτικής του 
ειχεν: « Οπου δεν χω ρεΐ ή λεοντη, επ ιβά λλετα ι ή άλω πεκη»  (ό δό
λος). Σύμφωνα λοιπόν μέ την αρχήν ταΰτην, επειδή δεν ετόλμα νά κατι- 
σχΰση διά τής δυνάμεως, κατέφυγεν εις τήν πανουργίαν καί τήν απάτην 
καί επέτυχε νά έπιφέρη τήν πανωλεθρίαν των ’Αθηναίων. Διότι, αφού κα- 
τέλαβεν ά'παντα τά πλοία των ’Αθηναίων, έ'βγαλεν εις τήν ξηράν αποσπά
σματα, καί άποκλείσας δι“ αυτών τάς οδούς συνελάμβανε πάντας τους ’Α
θηναίους, οι όποιοι ανύποπτοι, ώς άγνοούντες τά συμβάντα, έπέστρεφον 
εΐς τά πλοία των. Πολλοί δέ, πληροφορηθέντες τά γενόμενα, εΐχον φύγει 
προς διαφόρους διευθύνσεις καί εκρΰβησαν εΐς διάφορα οχυρά. "Απαντα δέ 
τον στόλον τών ’Αθηναίων καί τούς αιχμαλά>τους καί ό,τι άλλο υπήρχε τά 
μετέφερον οΐ Λακεδαιμόνιοι εις τήν Λάμψακον, όπου 3.000 ’Αθηναίοι αιχ
μάλωτοι έσφάγησαν ανηλεώς.

Ή  καταστροφή αυτή τών ’Αθηναίων, όφειλομένη εΐς τήν επιπολαιό
τητα καί αμέλειαν τών στρατηγών των, έ'σχεν ώς αποτέλεσμα τήν πολιορ
κίαν καί εΐτα τήν παράδοσιν τής πόλεώς των ειν τήν διάθεσιν τής Σπάρ
της καί τήν άνάληψιν τής ηγεμονίας τών αποικιών υπό τής Σπάρτης. Ή  
τοιαΰτη καταστροφή τών ’Αθηναίων έπέδρασε καί επί τής περαιτέροο ζωής 
τού έν Θρακική Χερρονήσορ διατρίβοντος Άλκιβιάδου, όστις, διωκόμενος 
υπό τών Σπαρτιατών, εύρεν οΐκτρόν θάνατον έν Μ. Άσία. Πολιορκηθείς 
έκεϊ, εΐς τήν οικίαν τής φίλης του Τιμάνδρας, εξήλθε ξιφήρης κατά τα>ν 
διωκτών του, οΐ όποιοι εΐχον θέσει πΰρ εΐς τήν οικίαν. Κατά τήν έξοδόν του 
όμως, έφονεύθη ύπ’ αυτών καί τήν μιέν κεφαλήν του τήν απέκοψαν, τό δέ 
λοιπόν σώμα του τό έθαψεν ή Τιμάνδρα.

ΚΕΦ. 75 — ΗΓΕΜ ΟΝΙΑ Τ ΙΙΣ  ΣΠ Α ΡΤ Η Σ ΕΠ Ι ΤΩΝ ΘΡΑΚΙΚΩΝ 
ΠΟΛΕΩΝ.

Μετά τό τέλος τού Πελοποννησιακού πολέμου (404 π.Χ.), ή ηγεμονία 
περιήλθεν εΐς τούς Σπαρτιάτας, οΐ οποίοι εΐς κάθε πόλιν, ώς καί εΐς τά 
παράλια τής Θράκης έπεμψαν διοικητάς μετά φρουρών. Οΐ διοικηταί οΰτοι 
εκαλούντο άρμοσταί. Οΐ άρμοσταί κατήργησαν τά δημοκρατικά πολιτεύμα
τα τών πόλεων καί παντού ύπεστήριζον τά ολιγαρχικά κόμματα. Καί ενώ 
πρότερον, επί τής ηγεμονίας τών ’Αθηναίων, οΐ πολΐται έκάστης πόλεως 
έθεωρούντο ελεύθεροι καί έξέλεγον αυτοί τούς άρχοντάς των, τοόρα ύπέκυ-
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πτον εις τάς θελήσεις των ολιγαρχικών, τούς οποίους διιυριζον οΐ κατά τό
πους άρμοσταί τής Σπάρτης. Ό  Λύσανδρος, μετά την νίκην του εις Αΐγός 
Ποταμούς, κατέλαβε πάσας τάς παραλίους Θρακικάς πόλεις και την Χερρό- 
νησον και άπέληξεν εις τό Βυζάντιον, οπού καί διωρίσθη αρμοστής ό Κλέαρ
χος, ό άλλοτε έκδιωχθείς υπό των Βυζαντίων. Ούτος, εκδικούμενος τούς 
Βυζαντίους διά την προηγουμένην προς αυτόν διαγωγήν των, έτιμώρησε 
σκληρά τούς δημοκρατικούς πολίτας. ’Άλλους μεν κατεδίκασεν εϊ.ς θάνατον, 
άλλους εις ειρκτήν καί άλλους εις εξορίαν. Επειδή δέ οι Βυζάντιοι παρε- 
πονέθησαν εις τήν Σπάρτην διά τάς ανομίας του, οΐ ’Έφοροι έστειλαν άντ’ 
αυτού άλλον αρμοστήν, τον Κλέανδρον, τον δέ Κλέαρχον τον έτοποθέτησαν 
ώς αρμοστήν εις τήν Σηλύβριαν, ένθα εις τινα μάχην προς τούς Θράκας 
έκυκλώθη καί εκινδύνευσε νά αιχμαλωτισθή, αλλά κατοιρθωσε τελικώς νά 
σωθή. Επειδή δέ καί εις τήν Σηλύβριαν έφέρθη τυραννικώτατα καί πολ
λούς πολίτας έθανάτωσεν, άνεκλήθη υπό των ’Εφόρων εις τήν Σπάρτην 
διά νά απολογητή. Ά λλ’ ούτος δεν ύπήκουσεν. Τότε οΐ ’Έφοροι έστειλαν 
κατ’ αυτού δύναμιν διά νά τον συλλάβουν. Ό  Κλέαρχος όμως, έμβάς εις 
πλοϊον, διεπέρασεν εις τήν ’Ασίαν, καί κατέφυγε προς τύν Σατράπην τής 
Λυδίας εις Σάρδεις. 'Ως σατράπης δέ εις τάς Σάρδεις ήτο Κύρος ό νεώτε- 
ρος, αδελφός τού Μεγάλου Βασιλέως Άρταξέρξου τού Α', δστις άποβλέπων 
εις τήν έκθρόνισιν τού αδελφού του, καί έχων προς τούτο ανάγκην στρατού 
μισθοφορικού, προ πάντων δέ έξ Ελλήνων, έπωφελήθη τής ευκαιρίας καί 
προσεταιριστείς τον Κλέαρχον έδωκεν εις αυτόν πολλά χρήματα διά νά έτοι- 
μάση στρατόν μυστικά. Ούτος δέ αφού συνέλεξε μισθοφόρους, ήλθεν εις 
τήν Θρακικήν Χερσόνησον καί έτυράννησεν εκεί μέχρι τού 401 π.Χ., μέ 
τήν πρόφασιν δτι διεξάγει πόλεμον κατά των προς βορράν τού Ελλησπόν
του Θρακών διά νά άπαλλάξη τήν Χερρόνησον από τάς εΐσβολάς αυτών, 
κατ’ ουσίαν όμως, διά νά συγκάλυψη ούτα> τάς πολεμικάς προπαρασκευάς 
τού Κύρου. ’Αλλά, τό 401 π.Χ., έκλήθη μέ τον στρατόν του εις τάς Σάρ- 
δεις καί άνέλαβε τήν αρχηγίαν 13.000 Ελλήνων μισθοφόρων τού Κύρου 
υπό διαφόρους αρχηγούς 'Έλληνας, καί μέ 100.000 Μικρασιάτας τής σα
τραπείας του καί έξεκίνησαν διά τήν ’Άνω ’Ασίαν προς έκθρόνισιν τού Ά ρ 
ταξέρξου καί έγκαθίδρυσιν τού Κύρου εις τον θρόνον αυτού. Ή  εκστρατεία 
αυτή ονομάζεται εις τήν 'Ιστορίαν Κνρον  ’Ανάβαοις, ή ’Ανάβαοις τών 
Μ υρίων  'Ελλήνω ν . Περιγράφονται δέ τά γεγονότα τών Μυρίων μέχρι 
καί τής επιστροφής των υπό τού Αθηναίου Ξενοφώντος, δστις ειχεν ακολου
θήσει τούτους διά νά ΐδη νέους τόπους καί άλλους λαούς καί κατόπιν νά 
γράψη περί αυτών. 'Ως γνωστόν δέ ό Ξενοφοόν ύπήρξεν εκ τών διακεκριμέ
νων μαθητών τού Σωκράτους. Εις τινα δέ μάχην παρά τά Κούναξα, πέραν 
τού ποταμού Τίγρητος, οΐ Μύριοι 'Έλληνες ένίκησαν καί έτρεψαν εις 
φυγήν τά πολυπληθή στρατεύματα τού Άρταξέρξου, άλλ’ ό Κύρος,
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έν τή μέθη τής νίκης, είσώρμησεν ακράτητος κατά τής σωματοφυλακής τοϋ 
αδελφού του διά νά τον φονεύση. Κατά την συμπλοκήν, ήτις έπηκολούθησε 
έφονεύθη ο ίδιος υπό των σωματοφυλάκων τοϋ Άρταξέρξου. Τότε ό μέγας 
βασιλεύς έκάλεσε τούς αρχηγούς των Ελλήνων διά νά διαπραγματευτή 
συνθήκην μέ αυτούς περί τής επανόδου των εις την Ελλάδα. ’Αλλά, μόλις 
εφθασαν οι αρχηγοί των Ελλήνων εις τό προσδιορισθέν μέρος, έκυκλώθησαν 
υπό των βαρβάρων καί εφονεύθησαν, μετ’ αυτών δέ καί αυτός οϋτος ο Κλέαρ
χος. Οί δέ Μύριοι, αφού διά τής τοιαΰτης απάτης των βαρβάρων έστερήθη- 
σαν αρχηγών, εξέλεξαν αμέσως τον μένΞενοφώντα ώς αρχηγόν τής εμπροσθο
φυλακής, Χειρίσοφον δέ τον Λακεδαιμόνιον αρχηγόν τής οπισθοφυλακής. 
Οί δύο ούτοι ώδήγησαν τούς Μυρίους, διά μέσου τής Καρδουχίας καί ’Αρ
μενίας εις τον Εύ'ξεινον ΙΙόντον, εν μέσφ βαρυτάτου χειμιονος, πολεμώντας 
καί πολεμουμένους. ’Αφού δέ εφθασαν εις την Τραπεζοϋντα, 8.000 περί
που, από εκεί, έξ αυτών, άλλοι μέν διά πλοίων, άλλοι δέ διά ξηράς άφίχθη- 
σαν εις τήν Χρυσούπολιν τοϋ Βοσπόρου, όπόθεν διεπεραιώθησαν εις τό 
Βυζάντιον, οπού καί τούς παρέλαβεν ώς μισθοφόρους Σεΰθης ό Β',υίός τοϋ 
Μαισάδου, διά νά τύν βοηθήσουν νά καταλάβη τήν χώραν του, από τήν 
οποίαν ειχεν ούτος έκδιωχθή μετά τοϋ πατρός του. Σεύθης ό Β' ήτο τότε 
στρατηγός εις τήν υπηρεσίαν τοϋ Άμαδόκου βασιλέως τών Όδρυσών.

ΚΕΦ. 76.— ΙϊΩ Σ Π ΕΡΙΠ Ο Υ  Δ ΙΗ ΓΕ ΙΤ Α Ι Ο ΞΕΝΟΦΩΝ ΤΟ ΔΙΑ 
ΤΗ Σ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΑΣΜ Α ΤΩΝ ΜΥΡΙΩΝ, 400-399 π.Χ.

«"Οτε οί Μΰριοι, ερχόμενοι διά τής παραλίας τοϋ Πόντου, εφθασαν εις 
τήν Χρυσούπολιν (Σκουτάρι) ό Φαρνάβαζος, σατράπης τής Βιθυνίας καί 
Κάτω Φρυγίας, έφοβήθη μήπως, ό στρατός ούτος, τόν όποιον ώδήγει ό 
Ξενοφών καί άλλοι αρχηγοί, είσβάλη από τήν Χρυσούπολιν εις τά μεσό
γεια καί λεηλατήση τήν χώραν του. Διά τούτο έ'στειλεν εις τό Βυζάντιον 
πρέσβυν προς τόν ναύαρχον τών Λακεδαιμονίων Άναξίβιον καί τύν παρε- 
κάλει νά διαπεραιώση τούς Μυρίους διά τών πλοίων του εις τό Βυζάντιον, 
ύπέσχετο δέ ότι θά προσφέρη εις τόν Άναξίβιον πολλά.

Συγχρόνως δέ καί Σεύθης ό Θράξ έστειλε τόν πρέσβυν Μηδοσάδην καί 
παρεκάλει τόν Ξενοφουντα νά διαπεράση τό στράτευμα έκ Χρυσουπόλεως 
εις Βυζάντιον καί ότι δέν θά μετανοήση διά τήν προθυμίαν πού θά δείξη 
προς τούτο. Ό  δέ Ξενοφών άπήντησεν : «Τό μέν στράτευμα θά διαβή, νά 
μή γίνη δέ τίποτε ούτε προς χάριν μου, ούτε πρύς χάριν ούδενός άλλου. 
Όπόταν δέ διαβή, εγώ μέν θά φύγω' άς προσφερθή δέ τότε ότι πρέπει 
προς τούς αρχηγούς, πού θά παραμείνουν μέ τό στράτευμα». Μετά δέ ταΰ- 
τα διαβαίνουσι πάντες εις τό Βυζάντιον. Ταύτα συνέβαινον κατά τήν άνοι- 
ξιν τοϋ 400 π.Χ.

Ξενοφών ό ’Αθηναίος, επειδή ήι:ο φίλος έκ ξενίας προς τόν Κλέαν-
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δρον, αρμοστήν τής Σπάρτης εν Βυζαντίφ, ήλθε και έχαιρέτησε τούτον, μέ 
σκοπόν νά επιστρέψη πλέον εις ’Αθήνας.

('Ως έλέχθη ήδη, ό Κλέανδρος είχε διαδεχθή εις την αρμοστείαν τον 
Βυζαντίου τον γνωστόν Κλέαρχον, δ οποίος, διά τήν σκληρότητα του, εΐχε 
παυθή κα'ι φοβηθείς νά έλθη εις τήν Σπάρτην διά νά άπολογηθή προς τους 
Έφορους, είχε καταφύγει πρύς Κύρον τον νεοοτερον και ειχεν οδηγήσει 
μετ’ αυτού τούς Μυρίους κατά τοΰ Άρταξέρξου, δπου και εύρον τον θά
νατον άμφότεροι).

'Ο Κλέανδρος λοιπόν, λέγει πρυς τον Ξενοφώντα, δτι δεν πρέπει νά φυ
γή από τό στράτευμα, διότι θά κατηγορηθή, έφ’ δσον κα'ι τώρα ακόμη 
στρατιώται τινές αυτόν αιτιώνται, δτι δεν κινεί ταχέως τό στράτευμα. 'Ο 
δε Ξενοφών άπήντησεν : «Άλλ’ εγώ μέν δεν είμαι υπαίτιος τής τοιαύτης 
καταστάσεως’ οί δε στρατιώται δυσφορούν, επειδή έχουν ανάγκην επισιτι
σμού κα'ι δεν έχουν χρήματα νά αγοράσουν τρόφιμα, διά τούτο καί δεν προ
θυμοποιούνται νά έξέλθουν τής πόλεως». (Σημειωτέον δτι οί Βυζάντιοι καί 
οί άρχοντες αυτών έφοβούντο, μήπως δ στρατός λεηλατήση τήν πόλιν, ώς 
έστερημένος των πάντων. Δι’ αυτόν τον λόγον προσεπάθουν νά τούς πεί- 
σουν νά έξέλθουν τού Βυζαντίου προς τήν Θράκην).

Ό  δέ Κλέανδρος είπε προς τον Ξενοφώντα: «’Εγώ σε συμβουλεΰο^ νά 
έξέλθης μαζί τους, προσποιούμενος δτι συμπορεύεσαι μετ’ αυτών. Όπόταν 
δέ δλον τό στράτευμα έξέλθη, τότε νά απαλλαγής αυτών καί νά φύγης». Ό  
δέ Ξενοφών ειπεν: «Αλλά ταύτα θά τά κανονίσωμεν, αφού έλθωμεν προς 
τον Άναξίβιον». Ό  δέ Κλέανδρος διέταξεν αμέσως νά έξέλθη τό στράτευ
μα. Καί κατά πρώτον έξήλθον οί στρατηγοί καί έπειτα δλοι οί άλλοι. Καί 
αμέσως πάντες εύρέθησαν έξω, πλήν ολίγων, οί όποιοι ήσαν έσκορπισμένοι, 
ώς φαίνεται, μέσα εις τήν πόλιν. Ό  δέ Έτεόνικος, δ φρουρός τής πύλης, 
έστέκετο εκεί πλησίον διά νά θέση τον μοχλόν, άμα ώς έξέλθουν δλοι. Ό  
δέ Άναξίβιος δ ναύαρχος, συγκαλέσας τούς στρατηγούς καί λοχαγούς, έλε- 
γεν εις αυτούς δτι τά τρόφιμα θά λαμβάνετε από τά χωρία τών Θρακών, 
δπου υπάρχουν πολλά. ’Αφού δέ λάβητε ταύτα, θά πορεύησθε προς τήν 
Θρακικήν Χερσόνησον. Ε κ ε ί θά σάς μισθοδοτήση δ Κυνίσκος (δ έν Χερ- 
ρονήσιρ αρμοστής τής Σπάρτης). Στρατιώται δέ τινες καί κάποιος λοχαγός, 
άκούσαντες δτι θά άποσταλώσιν εις τήν Θρακικήν Χερσόνησον, ανήγγειλαν 
ταύτα εις τό στράτευμα. Οί δέ στρατηγοί ήρώτων νά μάθουν περί τού 
Σεύθου, αν ήτο φίλος ή εχθρός καί άν πρέπη νά πορεύωνται διά μέσου 
τού 'Ιερού ’Όρους τής Θράκης (δηλαδή παραλιακώς) ή κυκλοτερώς, διά 
μέσου τής υπαίθρου Θράκης (δτε θά διήρχοντο κατ’ ανάγκην από τήν χώ
ραν τού Σεύθου καί Άμαδόκου καί συνεπώς θά έπρεπε νά ήξεύρουν, άν οί 
Θράκες θά ήσαν φίλοι των ή εχθροί των). Ένώ δέ ταύτα συνεζήτουν οί 
στρατηγοί, οί στρατιώται, ύποπτεύσαντες δτι προσπαθούν νά τούς έξαπα-
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τήσουν και νά τούς άπομακρύνουν από τό Βυζάντιον, αρπάζουν τά όπλα 
και τρέχουν δρομαίως, διά νά εΐσέλθουν εκ νέου εις την πόλιν. Ό  δέ Έ - 
τεόνικος καί οί μετ’ αύτοϋ, άμα οός είδον τούς στρατιώτας ώπλισμένους νά 
τρέχουν προς τάς πείλας τού τείχους, κλείουν αύτάς καί θέτουν τον μοχλόν. 
Οι δέ στρατιώται έκτυπων τάς πΰλας εξοοθεν καί παρεπονούντο ότι τούς 
αδικούν πολύ καθότι τούς άφινον έξω εις τήν διάθεσιν εχθρών, καί δτι 
θά παραβιάσουν τάς πΰλας, εάν δεν τούς ανοίξουν οίκειοθελώς. ’Άλλοι δέ 
έξ αυτών πού έτρεχον προς τήν παραλίαν καί πλησίον τού προβλήτος τού λι- 
μένος, διά τού τείχους, πηδώσιν από επάναι εις τήν πόλιν. ’Άλλοι δέ στρα- 
τιώται, πού έτυχε νά εΰρίσκωνται μέσα εις τήν πόλιν, άμα ως εΐδον τά 
συμβαίνοντα εις τάς πΰλας, αφού έκοψαν μέ άξίνας τά κλείθρα, ήνοιξαν 
αύτάς. Οί δέ έξω είσώρμησαν μέσα.

Ό  δέ Ξενοφών, άμα ώς άντελήφθη τά συμβαίνοντα, έφοβήθη, μήπως 
τύ στράτευμα τραπή εις αρπαγήν καί προξενήση αθεράπευτα κακά εις τήν 
πόλιν καί εις αυτόν καί εις τούς στρατιώτας. Τρέχει λοιπόν καί εισέρχεται 
μέσα διά τών πυλών μέ τό πολύ στράτευμα. Οί δέ Βυζάντιοι, μόλις εΐδον 
δτι τό στράτευμα είσήρχετο διά τής βίας, έφυγον εκ τής αγοράς, καταφυ- 
γόντες άλλοι μέν μέσα εις πλοία, άλλοι μέσα εις τάς οικίας των, άλλοι έξω 
από τήν πόλιν, άλλοι δέ έσυρον τά πλοία μέσα εις τήν θάλασσαν, διά νά 
σωθούν μέσα εις αυτά. Πάντες δέ ένόμιζον οτι εινε χαμένοι, διότι ή πόλις 
είχε καταληη^θή υπό τών Μυρίων. Ό  δέ Έτεόνικος φεύγει καί κρύπτεται 
καί ούτος εις μίαν άκραν. Ό  Άναξίβιος άφ’ ετέρου, τρέξας προς τήν πα
ραλίαν, επιβιβάζεται επί αλιευτικού σκάφους καί πλέει περί τήν Άκρόπο- 
λιν τού Βυζαντίου, αμέσως δέ στέλλει καί προσκαλεί φρουρούς από τήν 
Χαλκηδόνα (Καδήκιοϊ), έφ’ δσον ή φρουρά πού ύπήρχεν εις τήν Άκρόπο* 
λιν, δέν ένομίζετο ικανή νά συγκράτηση τούς είσβαλόντας. Οί δέ στρατιώ- 
ται, άμα ως ειδον τον Ξενοφώντα, παρακαλούν αυτόν πολλοί καί λέγουν: 
«Τώρα εις σέ εινε δυνατόν, ώ Ξενοφών, νά φανής δτι είσαι άνδρας. Διότι 
έχεις εις τήν εξουσίαν σου τήν πόλιν, έχεις πλοία, έχεις χρήματα, έχεις τό
σους στρατιώτας. Τιάρα, εάν θέλης καί ημάς ήμπορεΐς νά ώφελήσης καί 
ημείς θά σέ άναδείξωμεν μέγα». (Ταύτα λέγοντες, εννοούσαν νά τεθή επί 
κεφαλής αυτών ό Ξενοφών καί νά κρατήση τό Βυζάντιον εις τήν εξουσίαν 
των). Ούτος δέ άπεκρίθη : «Βεβαίιος, καλώς λέγετε καί εγώ θά κάμω ταύτα. 
Έάν δέ έπιθυμήτε νά γίνουν αυτά, πού λέγετε, τακτοποιήσατε τούς όπλί- 
τας, δσον τό δυνατόν τάχιστα». Λέγων δέ ταύτα, προσεπάθει νά τούς κα· 
θησυχάση. Ούτοι δέ μόνοι τους συντασσόμενοι, εντός ολίγου καί οί όπλΐ- 
ται έγιναν έως πεντήκοντα καί οί Πελτασταί προσέτρεξαν καί παρετάχθη- 
σαν εις ένα έκαστον από τά δύο κέρατα.

Αφού δέ έτέθησαν εις τάξιν οί οπλΐται καί καθησύχασαν, συγκαλεΐ ό 
Ξενοφών τό στράτευμα καί λέγει τά εξής :
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«Καθόλου δεν παραξενεύομαι, ώ άνδρες στρατιώται, διότι όργίζεσθε 
και διότι νομίζετε δτι υποφέρετε έξαπατώμενοι. Έ άν δε, παρασυρόμενοι 
υπό του θυμού, θελήσωμεν να τιμωρήσωμεν τους παρευρισκομένους Λακε
δαιμονίους διά την έξαπάτησιν, καί την πόλιν χωρίς αιτίαν διαρπάσωμεν, 
σκεφθήτε καλά τί θά πρόκυψη από τήν τοιαύτην συμπεριφοράν μας. Κατά 
πρώτον θά φανώμεν αποδεδειγμένοι εχθροί προς τους Λακεδαιμονίους καί 
τούς συμμάχους των. 'Οποίον δέ θά εινε τό αποτέλεσμα, εινε δυνατόν νά 
τό συμπεράνωμεν, έάν ένθυμηθώμεν τά έ'ως τώρα γενόμενα. Διότι, ημείς 
οι 'Αθηναίοι, όταν εισήλθομεν εις τον πόλεμον προς τούς Λακεδαιμονίους 
καί τούς συμμάχους των, εΐχομεν ά'νω των 400 τριήρεων . Ύπήρχον δέ 
πολλά χρήματα καί εις τάς ’Αθήνας καί έκ των κατ’ έτος φόρων των πό
λεων, άνω των 1000 ταλάντων. Κατείχομεν δέ δλας τάς νήσους καί τάς 
Έλληνικάς πόλεις επί τής ’Ασίας καί τής Ευρώπης, καί αυτό τό Βυζάν
τιον, εις τό όποιον τώρα εύρισκόμεθα. ’Αλλά κατεπολεμήθημεν τόσον, ώστε 
ήναγκάσθημεν νά υποταχθώ μεν, όπως όλοι γνωρίζετε. Τώρα δέ, πού οί 
Λακεδαιμόνιοι εινε κύριοι πάντων, καί έχουν συμμάχους καί αυτούς τούς 
’Αθηναίους, τί νομίζετε ότι ήμπορούμεν νά πάθωμεν ; καί μάλιστα, ενώ ό 
Τισσαφέρνης καί ό Φαρνάβαζος εινε εχθροί μας καί ισχυροί αντιπρόσωποι 
τοΰ Μεγ. Βασιλέιος, τού οποίου τήν εξουσίαν εΐχομεν έλθει νά άφαιρέσω- 
μεν; Ένώ δέ όλα έτσι εινε, ποιος εινε τόσον παράφρων, ώστε νά νομίζη 
ότι θά ύπερισχΰσωμεν ; Έ ν  δνόματι τών θεών, ας μή έχωμεν τόσον πεί
σμα, διά νά μή χαθώμεν άτίμως, αφού γίνωμεν εχθροί προς τούς πατέρας 
μας, προς τούς φίλους καί συγγενείς μας. Διότι όλοι κατοικούν εις τάς πό
λεις πού θά έπιστρατευθούν υπό τών Λακεδαιμονίων εναντίον μας, εν ανά
γκη. Καί πολύ δικαίως. Διότι ένίο ούδεμίαν πόλιν βάρβαρον κατεστρέψα- 
μεν, έρχόμεθα νά καταστρέψωμεν τήν Ελληνικήν πόλιν, εις τήν οποίαν 
κατά πρώτον εισήλθομεν. Έ γώ  μέν εύ'χομαι τώρα τουλάχιστον, πριν νά ΐδω 
όλα αυτά νά άποθάνω. Εις σάς δέ συμβουλεύω, αφού εΐμεθα "Ελληνες, νά 
ύπακούωμεν εις τούς προεξάρχοντας τών Ελλήνων καί νά προσπαθήσωμεν 
νά έπιτύχωμεν τά δίκαιά μας. Καί ταίρα νά στείλωμεν εις τον Άναξίβιον 
καί νά τον πείσωμεν, ότι ημείς εισήλθομεν εις τήν πόλιν χωρίς νά έχα)μεν 
σκοπόν νά βλάψωμεν, αλλά διά νά ήμπορέσωμεν νά έπιτύχωμεν από σάς 
ευεργεσίαν τινά. Εί δέ μή νά φανερώσωμεν εις σάς, ότι θά έξέλθωμεν από 
τήν πόλιν, όχι έξαπατώμενοι, αλλά καταπειθόμενοι».

Ταύτα έφάνησαν καλά καί άπέστειλαν τον Ήλεΐον 'Ιερώνυμον, τον 
’Αρκάδα Εύρύλοχον καί τύν ’Αχαιόν Φιλήσιον, διά νά τά εΐπουν προς τον 
Άναξίβιον.

Ένώ δέ έκάθηντο οί στρατιώται, έρχεται πρύς αυτούς ό Θηβαίος ΚοΓ 
ρατάδης. Ούτος ήτο έπαγγελματίας στρατηγός καί περιήρχετο τάς πόλεις, 
διά νά ύπηρετήση επί μισθφ, έάν πόλις τις ειχεν ανάγκην στρατηγού. Λέ
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γει λοιπόν προς αυτούς, δτι ήτο έτοιμος νά τούς όδηγήση εις τό Δέλτα τής 
Θράκης, όπου θά λάβουν πολλά αγαθά και δτι θά δώση εις αυτούς και 
τροφάς κα'ι ποτά.

Συγχρόνως, έπέστρεψαν και οι άποσταλέντες προς τον Άναξίβιον καί 
έλεγον ΰτι ό Άναξίβιος ύπέσχετο, δτι θά πράξη δώ αυτούς δ,τι καλόν ήμ- 
πορεί, εάν πείθωνται, καί δτι δεν θά μετανοήσουν δι’ αυτό. Οΐ δέ στρατιώ- 
ται, αφού ήκουσαν τον Κοιρατάδην καί τούς απεσταλμένους των, πείθονται 
καί δέχονται την στρατηγίαν τού Κοιρατάδου καί εξέρχονται από τό τείχος. 
Καί ό μέν Κοιρατάδης συμφωνεί νά έπανέλθη την έπομένην καί νά κομίση 
ίερεία καί μάντεις καί τροφάς καί ποτά. ’Αφού δε ειχον έξέλθει, ό Άναξί
βιος έκλεισε τάς πύλας καί διεκήρυξεν δτι, δστις θά εύρεθή μέσα εις τήν 
πόλιν θά πωληθή ως δούλος.

Τήν δε έπομένην ημέραν ήλθε μεν ο Κοιρατάδης καί έκόμισε τρόφιμα 
καί ποτά καί ήτοιμάσθη νά θυσιάση, διά νά γίνουν σπονδαί. Αλλά, ειπον 
εις αυτόν, νά μή θυσιάση, διότι δεν θά ακολουθήσουν οι στρατιώται, εάν 
δεν δώση πρώτον τά τρόφιμα εις αυτούς. Επειδή δε δεν ειχεν δσα έχρειά- 
ζοντο διά τό στράτευμα, έλαβεν οπίσω τά ίερεία καί άπήλθεν, άρνοΰμενος 
τήν στρατηγίαν.

Ό  δέ Ξενοφών τότε παρεκάλεσε τον αρμοστήν Κλέανδρον καί εγένετο 
δεκτός εις τήν πόλιν διά. νά άπέλθη έκεΐθεν εις Αθήνας.

Ό  δέ Νέων ό Άσιναΐος καί Φρυνίσκος ο Αχαιός καί Φιλήσιος καί 
Ξανθοκλής Αχαιοί, καί Τιμασίων ό Δαρδανεύς καί Κλεάνωρ ό Αρκάς, 
έμειναν μέ τό στράτευμα καί προχωρήσαντες εις τάς κώμας των Θρακών 
έστρατοπέδευσαν. Καί ό μέν Κλεάνωρ καί Φρυνίσκος ήθελον νά οδηγήσουν 
τον στρατόν πρύς τον Σεύθην, διότι εις μέν τον ένα έχάρισεν ίππον, εις δέ 
τον έτερον γυναίκα. Ό  Νέων όμως, ήθελε νά όδηγήση τον στρατόν προς 
τήν Χερρόνησον, διότι ήλπιζεν, δτι εκεί θά έλάμβανεν αυτός τήν αρχηγίαν, 
ώς Λακεδαιμόνιος, μέ τήν ύποστήριξιν τού άρμοστού τής Χερρονήσου, τού 
Λακεδαιμονίου Κυνίσκου. Τιμασίων δέ ό Δαρδαχεύς ήθελε νά διαπεράση 
εις Μ. Ασίαν, διά νά έλθη εις τήν πατρίδα του.

Επειδή δέ έπερνούσε ό καιρός άνο^φελώς, πολλοί στρατιώται, παραδί- 
δοντες τά όπλα, άνεχώρουν άλλοι μέ πλοία καί άλλοι είσήρχοντο εις τάς πό
λεις καί άνεμιγνύοντο μέ τό πλήθος. Ό  δέ Άναξίβιος έχαιρε, διότι ήκουεν δτι 
τό στράτευμα ήρχισε νά διαλύηται, διότι τούτο θά ήτο περισσότερον αρεστόν 
εις τον Φαρνάβαζον, παρά τού οποίου καί ήλπιζε πολλά χρήματα νά λάβη.

’Ενώ δέ ό Άναξίβιος, ναύαρχος ών, άνεχώρησεν εκ Βυζαντίου είς Κύ- 
ζικον, τον συνήντησεν ό νεοδιορισθείς αρμοστής τού Βυζαντίου Άρίσταρ- 
χος, διάδοχος τού Κλεάνδρου. Ό  Άρίσταρχος αναφέρει είς τον Άναξίβιον, 
δτι διωρίσθη άλλος ναύαρχος άντ5 αυτού, δ Πώλος, δστις εκ Πελοποννή- 
σου φθάνει δσον ού'πω είς τύν Ελλήσποντον διά νά διαδεχθή τον Άναξί- 

«Θρακικά» 9



130 ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ  ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ —  ΑΡΧΑΙ ΟI ΧΡΟΝΟΙ

βιον. Ό  δέ Ξενοφών, δ οποίος είχε φύγει μέ τον Κλέανδρον, έφθασεν- εις 
Πάριον (Καμάρες), δπου συνηντήθη μέ τον Άναξίβιον. Ό  δέ Άναξίβιος 
είχε στείλει προς τον Φαρνάβαζον, σατράπην τής Βιθυνίας και τής παρά 
τον Ελλήσποντον Μικράς ή Κάτω Φρυγίας καί έζήτει τά ύποσχεθέντα διά 
την διάλυσιν του στρατού των Μυρίων. Ά λλ’ ό Φαρνάβαζος, μαθών δτι δ 
Άναξίβιος ήτο παύμένος έκ τής ναυαρχίας, αυτόν μέν τον παρημελησεν, 
χωρίς νά τού δ (όση τά υπεσχημένα, ήρχισε δέ νά κολακεΰη τον αρμοστήν 
του Βυζαντίου Άρίσταρχον διά νά έ'χη αυτόν μέ τό μέρος του. Ό  Άναξί- 
βιος τότε, διά νά έκφοβίση τον Φαρνάβαζον, δίδει εις τόνΞενοφώντα πλοΐον 
τριακόντορον (μέ 30 κώπας), διά νά πλεύση τάχιστα εϊς την Πέρινθον τής 
Θράκης καί επιστολήν προς τούς Περινθίους καί άνθρωπον έμπιστόν του 
διά νά τούς ειπη εκ μέρους του νά βοηθήσουν τον Ξενοφώντα νά συνα- 
τθροίση δσους δυνηθή στρατιώτας έκ των Μυρίων, οι οποίοι ήσαν διεσκορ- 
πισμένοι. Οΐ στρατιώται, δσοι εύρέθησαν εις εκείνα τά μέρη, μέ πολλήν 
χαράν έδέχθησαν τον Ξενοφώντα, διά νά τούς διαπερακόση εκ Θράκης εις 
την Μ. ’Ασίαν. Ό  Σεύθης δμως, άκοΰσας δτι ειχεν έλθει ό Ξενοφών, 
έστειλεν τον Μηδοσάδην πάλιν καί παρεκάλει νά δδηγήση ούτος προς αυ
τόν τό στράτευμα. Ό  Ξενοφών τότε άπήντησεν δτι τούτο δέν ήτο δυνατόν 
νά γίνη. Καί δ μέν Μηδοσάδης άνεχοόρησεν άπρακτος, δ δέ στρατός τού 
Ξενοφώντος έστρατοπέδευσε πλησίον τού τείχους τής Περίνθου. Νέων δέ ό 
Άσιναίος, έχων έως 800, έστρατοπέδευσε χωριστά.

Καί ενώ ό Ξενοφών ήσχολείτο πρύς έξεύρεσιν πλοίων, διά νά μεταφέρη 
τον στρατόν εις την Ασίαν, ήλθεν δ Άρίσταρχος έκ Βυζαντίου εις Πέριν
θον μέ δύο τριήρεις. Ούτος, επειδή ειχεν έξαγορασθή από τον Φαρνάβαζον, 
είπεν είς τον Ξενοφώντα νά μή μεταφέρη τό στράτευμα εις ’Ασίαν. Ό  δέ 
Ξενοφών, ειπεν δτι δ Άναξίβιος είχε διατάξει τούτον νά πράξη ταύτα. 
Ά λλ’ δ Άρίσταρχος άπήντησεν δτι «δ μέν Άναξίβιος δέν εινε πλέον ναύαρ
χος, έγώ δέ είμαι αρμοστής. Καί κάθε πλοΐον πού θά συλλάβω μέ στρα- 
τιοότας σου, θά τό βυθίσω».

Τήν δέ έπομένην ημέραν προσεκάλεσεν δ Άρίσταρχος τούς στρατηγούς 
καί λοχαγούς τού στρατεύματος διά νά τούς καθοδηγήση.

Καί ενώ έμελλον νά εΐσέλθουν έντύς τής πόλεως διά τής πύλης τού τεί
χους, κάποιος διεμήνυσε μυστικά είς τόνΞενοφώντα, δτι άμα ώς είσέλθη, οΰ- 
τος μέλλει νά συλληφθή ύπόάνθροόπων τού Άριστάρχου καί, ή εκεί θά πάθη 
τι, ή θά παραδοτθή είς τον Φαρνάβαζον. Ό  Ξενοφών, λαβών τήν πληροφο
ρίαν ταύτην, τούς μέν άλλους προέπεμψεν, αυτός δέ έφυγε διά νά προσφέ- 
ρη θυσίαν. Καί άπελθών έθυσίαζε διά νά ΐδη, εάν οί θεοί ήθελον νά όδη- 
γήση τό στράτευμα προς τον Σεύθην, διότι διέβλεπεν δτι δέν ήτο ασφαλές 
νά διαβή είς Ασίαν, έφ’ δσον δ Άρίσταρχος διέθετε τριήρεις προς καταδίω- 
ξίν των. Ά λλ’ ού'τε καί πρύς τήν Χερρόνησον ήθελε νά πορευθή, δπου καί
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εκείνος θά περιωρίζετο και θά ήτο υποχρεωμένος νά υπάκουη εις τον εκεί 
αρμοστήν, άλλα καί τό στράτευμα -θά έστερεΐτο πολλών πραγμάτων. Οί δέ 
στρατηγοί καί λοχαγοί, έπιστρέψαντες άπύ τον Άρίσταρχον, ειχον υποψίας 
δτι κάποια επιβουλή έξυφαίνετο υπό τοΰ Άριστάρχου εναντίον των.

Ό  Ξενοφών τότε, παραλαβών Πολυκράτην τον Άθηναΐον, λοχαγόν, 
καί εξ έκάστου των στρατηγών άνά ένα άνδρα πιστόν, (πλήν τοΰ Λάκωνος 
Νέωνος) άνεχιυρησε διά τό στρατόπεδον τοΰ Σεύθου, τό όποιον άπεΐχεν εξή
κοντα στάδια (6—9 χιλιόμετρα). "Οτε δέ συνήντησε τούς νυκτοφΰλακας τών 
Θρακών, στέλλει τον διερμηνέα του διά νά εΐπη προς αυτούς νά άναγγείλωσι 
πρός τον Σεύθην,δτι ό Ξενοφών ήλθε καί δτι θέλει νά μιλήση προς αυτόν. 
Ούτοι δέ ήρώτησαν, αν ούτος εινε ό ’Αθηναίος Ξενοφάιν, πού εινε μέ τό 
στράτευμα. Καί λαβόντες άπάντησιν δτι εινε ό ίδιος, ήγέρθησαν καί έ'τρε- 
ξαν δρομαίως. Μετ’ ολίγον έπέστρεψαν φέροντες μαζί έως διακοσίους πελ- 
ταστάς καί παραλαβόντες τον Ξενοφώντα καί τούς συντρόφους τους, τούς 
ώδήγησαν πρός τον Σεύθην. Ούτος δέ ό Χεύθης εύρίσκετο εντός περικεχα- 
ρακωμένου στρατοπέδου, πέριξ τοΰ οποίου έστάθμευον ίπποι μέ χαλινούς 
έτοιμοι. Διότι, εκ φόβου, την μέν ημέραν έ'βοσκον τούς ίππους, τήν δέ νύκτα 
εύρίσκοντο εν έπιτρυλακή, έφ’ δσον ό πρόγονος τοΰ Σεύθου Τήρης (ό πα
τήρ τοΰ Σιτάλκου) εις αυτόν τον τόπον, μολονότι είχε πολύ στράτευμα, είχε 
καταστραφή υπό τών κατοίκων τής χώρας ταΰτης καί τά σκευοφόρα του τά είχε 
χάσει. Ή σαν δέ ούτοι οί Θυνοί, οί όποιοι έφημίζοντο ως πολεμικώτατοι 
κατά τάς νύκτας. "Αμα ώς είσήλθον λοιπόν, έχαιρέτησαν άλλήλους καί κατά 
τό Θρακικόν έθιμον ήγειραν προπόσεις, πίνοντες οίνον από κέρατα. (Κέρατα 
=  κύπελλα, εκ κεράτων βοών, ή κεράμων εις σχήμα κεράτων). Παρίστατο 
δέ καί ό Μηδοσάδης ό πρεσβευτής.

Ό  δέ Ξενοφών, άφοΰ ύπέμνησεν εις τον Σεύθην, δτι, ό Μηδοσάδης 
επανειλημμένους, καί δτε ήτο έν Χάλκηδόνι ακόμη καί δταν ήλθεν έκ ΓΙα- 
ρίου, είχε παρακαλέσει αυτόν νά όδηγήση τό στράτευμα πρός τον Σεύθην, 
ειπεν: «’Ιδού λοιπόν τιόρα ήλθα καί εγώ καί ούτος ό Φρυνίσκος, εις έκ 
τών στρατηγών, καί ό Πολυκράτης άπ’ εδώ, εις έκ τών λοχαγών. Καί έξω 
εινε καί άλλοι απεσταλμένοι εκ μέρους τών άλλων στρατηγών, πλήν Νέω
νος τοΰ Λάκωνος. Έ άν λοιπόν θέλης ή πράξις νά εινε πιστοτέρα, κάλεσον 
καί έκείνους. 2ύ δέ, ώ Πολυκράτη, εΐπέ εις τούς έξω, άφοΰ άφήσουν τά 
δπλα καί σύ τήν μάχαιραν, νά είσέλθητε». Άκούσας ταΰτα ό Χεύ-θης ειπεν 
δτι πρός ούδένα Άθηναϊον θέλει φανή άπιστος’ διότι καί συγγενείς πι
στεύει δτι εινε αυτοί καί ευνοϊκούς φίλους τούς θεωρεί. Μετά ταΰτα δέ, 
άφοΰ είσήλθον, όσοι έπρεπε, ήρώτησεν ό Ξενοφών τον Σεύθην, εις τί ει- 
χεν άνάγκην νά μεταχειρισθή τον στρατόν ; ούτος δέ άπήντησεν ώς εξής: 
«’Εγώ είμαι υιός τοΰ Μαισάδου, ό όποιος έξουσίαζε τούς Μελανδίτας, Θυ- 
νούς καί Τρανίψας. Επειδή δέ ή επιβολή τών Όδρυσών εΐχεν έξασθενή-
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σει, δ πατήρ μου έχασε τήν αρχήν. Κα'ι αυτός μέν άπέθανεν. ’Εγώ δε έμεγά- 
λωσα ορφανός πλησίον του Μηδόκου, του νϋν βασιλέως. "Αμα δε ώς έγινα 
νεανίσκος, δεν ή μπορούσα νά ζώ, σιτιζόμενος εις ξένην τράπεζα και πα- 
ρεκάλεσα τον θειον μου Άμάδοκον νά μοί δώση όσους ά'νδρας ήμπορεΐ, 
ϊνα και αυτούς, πού μάς έδιωξαν να βλάπτω και νά μην περιμένω ωσάν 
σκύλος από ξένο τραπέζι. Μοι έδωκε, λοιπόν, ό βασιλεύς και τούς άνδρας 
καί τούς ίππους, τούς οποίους θά ϊδητε μόλις εξημέρωση. Καί τοόρα, εγώ 
ζώ μέ αυτούς, ληστεύων τήν πατρικήν μου χώραν. ’Εάν, λοιπόν, σεις μέ 
βοηθήσητε, νομίζω ότι μέ τήν βοήθειαν των θεών, θά καταλάβω τήν εξου
σίαν. Ταυ τα είνε εκείνα, διά τά όποια σάς χρειάζομαι».

«Λέγε λοιπόν—είπε ό Ξενοφών—τί θά δώσης εις τό στράτευμα καί εις 
τούς λοχαγούς καί στρατηγούς, εάν σέ ύπηρετήσωμεν, διά νά τό άναγγεί- 
λωμεν». Οΰτος δέ ύπεσχέθη είς έκαστον στρατιοότην νά δίδη ένα Κυζικηνόν 
(νόμισμα τής Κυζίκου έκ μίγματος χρυσού καί αργύρου βάρους 16 γραμμα
ρίων, ισοδυναμούν μέ 3—4 λίρας χρυσάς. ’Από τήν μίαν ό'ψιν έφερεν ιχ
θύ ν καί από τήν έτέραν τετράγωνον κοΐλον), εις δέ τον λοχαγόν τό διπλά- 
σιον καί είς τον στρατηγόν τετραπλάσιον, ώς καί γην όσην θέλουν καί ζεύ
γη βοών καί χωρίον παραλιακόν τετειχισμένον. Ό  δέ Ξενοφών ήρώτησεν : 
«’Εάν, προσπαθούντες νά κατορθώσωμεν ταΰτα, δέν ήμπορέσωμεν, καί εάν 
υπάρχη φόβος νά περιπέσωμεν εις τήν δυσμένειαν τών Λακεδαιμονίων, θά 
δεχθής νά παραμείνωμεν είς τήν χώραν σου, όσοι θελήσωμεν ;» Ό  δέ Σεύθης 
είπεν: «Ό χι μόνον τούτο, άλλα καί ώς αδελφούς, θά σάς θεωρήσω καί με- 
τοχους πάντων τών αγαθών, τά όποια θά δυνηθώμεν νά άποκτήσωμεν. Είς 
σε δέ, ώ Ξενοφών, θά δώσω καί μίαν κόρην, καί αν έχης θυγατέρα, θά 
την αγοράσω κατά τον Θρακικόν νόμον' καί τήν Βιαάνϋ'ην θά δώσω ώς 
κατοικίαν σου, ή οποία είνε κάλλιστον δι’ εμέ παραλιακόν χωρίον».

’Αφού ήκουσαν ταύτα, άντήλλαξαν χειραψίας διά τής δεξιάς μετά τών 
Θρακών (σημεϊ.ον τελειωτικής συμφωνίας), άνεχιορησαν καί περί τά χαρά
ματα ήλθον είς τό στρατόπεδον τών Ελλήνων καί έκαστος έλεγε ταύτα είς 
τούς άποστείλαντας αυτόν.

"Αμα ώς έξημέρωσεν όμως, ήλθεν ό Άρίσταρχος, ό αρμοστής τού Βυ
ζαντίου καί έκάλεσε τούς στρατηγούς καί λοχαγούς. Ά λλ’ ούτοι άπεφάσι- 
σαν νά άφήσουν κατά μέρος τήν οδόν, πού ύπεδείκνυεν είς αυτούς' διότι 
ήθελε νά τούς στείλη διά τού Ιερού ’Όρους είς τήν Χερρόνησον καί άπε- 
σύρθησαν πάντες νά σκεφθούν περί τού πρακτέου. Έγερθείς δέ ό Ξενοφό)ν 
εΐπεν, ότι ό Άρίσταρχος δέν επιτρέπει νά εΐσέλθωμεν είς πλοία διότι τότε 
θά μάς καταδιώξη. Ό  Σεύθης 3μα)ς λέγει ότι, άν ύπάγωμεν προς εκείνον 
θά μάς εύεργετήση ποικιλοτρόπως. Είς εμέ δέ φαίνεται καλόν νά ι>πάγωμεν 
προς τον Σεύθην' έφ’ όσον τώρα ούτε χρυσόν ούτε άργυρον έχομεν διά νά 
άγοράζωμεν τρόφιμα, ούτε μάς επιτρέπουν νά τά λαμβάνωμεν άνευ χρημά
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των. Και όσης εγκρίνει ταϋτα πού λέγω, ας σηκώση to χέρι. "Υψωσαν 
όλοι to χέρι. Τώρα λοιπόν, είπε, συσκευάσατε τα πράγματα, και όταν δοθή 
τό σύνθημα τής άναχοορήσεως, έκαστος άς άκολουιθή τον προηγούμενόν του. 
Μετά ταϋτα, άφοϋ έδόθη τό σύνθημα, ό μέν Ξενοφών προηγείτο, οΰτοι δέ 
ήκολούθουν.

Ό  δέ Νέων καί τινες άνθρωποι τού Άριστάρχου τούς άπέτρεπον νά 
ακολουθούν’ άλλ’ οΰτοι δεν ύπήκουσαν εις αυτούς. Άφοϋ δέ έβάδισαν περί 
τά 30 στάδια, τούς συναντά ό Σεύθης. Και ό Ξενοφών, ΐδών αυτόν, τον 
προέτρεψε νά πλησιάση. Ό τε  δέ έπλησίασεν ό Σεύθης, εΐπεν ό Ξενοφών: 
«Η μείς πορευόμεθα, ό'που τό στράτευμα μέλλει νά λάβη τροφήν. Έ κεΐ δέ, 
άφοϋ άκούσωμεν και σέ καί τον Λακωνικόν Νέωνα, θά προτιμήσωμεν εκεί
να, πού μάς φαίνονται κάλλιστα. ’Εάν λοιπόν μάς όδηγήσης εκεί, όπου 
υπάρχουν πλεΐστα τρόφιμα, θά θεωρήσωμεν δτι υπό σου φιλοξενούμεθα». 
Καί ό Σεύθης εΐπεν: «Ήξεύρω βέβαια δτι υπάρχουν πολλά χωρία, καί 
δλα έχουν τά χρειαζούμενα. ’Απέχουν δέ τόσον ολίγον από ημάς, ώστε 
έλθόντες, ήμποροϋμεν μέ πολλήν εύχαρίστησιν νά φάγωμεν τό άριστον». 
’Οδηγεί λοιπόν, εΐπεν ό Ξενοφών. "Αμα δέ έφθασαν εις αυτά, συνηθροί- 
σθησαν οι στρατιώται καί ειπεν δ Σεύθης : «’Εγώ, ώ άνδρες, έχω ανάγκην 
νά έκστρατεύητε μέ εμέ’ καί υπόσχομαι δτι εις έκαστον θά δώσω ένα Κυ- 
ζικηνόν κατά μήνα καί εις τούς λοχαγούς καί στρατηγούς τά καθιερωμένα. 
’Εκτός δέ από αυτά, δστις φανή άξιώτερος, θά τον τιμήσω. Τροφάς δέ καί 
ποτά θά τά έχητε, λαμβάνοντες έκ τής χώρας, ως καί τώρα. ‘Όσα δέ λά
φυρα καί άν κυριεύωμεν, αυτά θά είνε ιδικά μου, διά νά διαθέτω ταϋτα 
διά τον μισθόν σας. Έάν δέ άνθίσταταί τις, θά προσπαθήσωμεν νά τον 
ύποτάσσωμεν». Τότε ό Ξενοφών ήροότησεν: «’Επί πόσον διάστημα από τής 
παραλίας θά ζητήσης νά σέ άκολουθήση τό στράτευμα;» Ούτος δέ άπε- 
κρίθη δτι, «οϋδαμοϋ περισσότερον των επτά ημερών, εις πολλά μέρη δέ καί 
όλιγώτερον».

"Ολα δέ, δσα ειχον λεχθή, έφάνησαν συμφέρονοα εις τον στρατόν, διότι 
ό χειμών έπλησίαζε καί δέν ήτο δυνατόν νά περάσουν τύν χειμώνα εις φ ι
λικά μέρη, ούτε νά άποπλεύσουν εις τάς πατρίδας των, καί έθεώρησαν συμ
φέρον νά τρέφωνται εις ξένην χώραν μετά τοϋ Σεύθου, ώς έκ περισσοϋ δέ 
θά έχουν καί μισθόν. Διά τοϋτο, ούδείς πλέον αντέλεγε.

Μετά ταϋτα, οί μέν στρατιώται, κατά τάξεις, έστησαν τάς σκηνάς των. 
Τούς δέ στρατηγούς καί λοχαγούς έκάλεσεν ό Σεύθης εις δεΐπνον. ’Έπειτα 
δέ εισήλθον διά τό δεΐπνον καί οί άριστοι έκ τών παρευρισκομένων Θρα
κών καί δσοι πρέσβεις είχον έλθει έκ διαφόρων πόλεων καί οί στρατηγοί 
καί λοχαγοί τών Έλλήναιν. Έκάθισαν δέ όλοι κυκλοτερώς. Ένώ δέ έφα- 
γοπότουν, είσήλθεν άνήρ Θράξ, έχουν λευκόν ίππον καί λαβών κέρας γε
μάτο μέ οίνον, ειπεν: «Προπίνω εις υγείαν σου, ώ Σεύθη, καί δωροϋμαι
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εις σέ τούτον τον ίππον, έπάνο) εις τον όποιον, όταν θά είσαι καβάλλα, 
όποιον καταδιώκεις θά τον συλλαμβάνεις καί όταν φεύγεις, δεν 'θά φοβείσαι 
νά συλληφθής από τον εχθρόν.» ’Άλλος δέ έδώρησε παΐδα καί ά'λλος φόρε
μα διά την γυναίκα του. Καί ό Τιμασίων προπίνων, έδώρησε φιάλην άρ- 
γυράν καί τάπιδα ( =  τάπητα =  χαλί ή κελίμι Περσικόν).

Γνήσιππος δέ ό Αθηναίος, έγερθείς ειπεν: «Υπήρχε νόμος αρχαίος,
κατά τον οποίον, οί έ'χοντες πρέπει νά δίδωσι προς τον βασιλέα, τιμής ενε- 
κεν, εις δέ τους μή έχοντας νά δίδη ό βασιλεύς, όπως καί εγώ νά ή μπορώ 
νά δωροΰμαι προς σέ καί νά σέ τιμώ». Ό  δέ Ξενοφών έστενοχωρεΐτο διά 
τό τί έπρεπε νά κάμη, διότι άφ’ ενός μέν έθεοόρει εαυτόν εν μεγάλη τιμή 
πλησίον του Σεύθου, άφ’ ετέρου όμως δέν είχε φέρει μαζί του τίποτε. Ό  
Ήρακλείδης τότε διέταξε τον οϊνοχόον νά δοόση εΐς τον Ξενοφώντα κεράς 
γεμάτο. Ό  Ξενοφών, πού είχε πίει αρκετόν οίνον, έσηκώθη θαρραλέως καί 
ειπεν: «’Εγώ δέ, ώ Σεύιθη, προσφέρω εις σέ τον εαυτόν μου καί τούς 
συντρόφους μου, οι όποιοι περισσότερον από εμέ θέλουν νά εινε φίλοι σου 
καί νά προκινδυνεΰουν υπέρ σού. Μέ αυτούς, άν οί θεοί θέλουν, πολλήν 
χώραν -θά καταλάβης, ώς καί την πατρψαν σου, πολλούς δέ ίππους 
καί πολλάς καί καλάς γυναίκας θά απόκτησης, καί δέν θά εΐνε ανάγκη νά 
ληστεύσης άλλους, άλλ’ οί ίδιοι θά τά φέρουν ως δώρα προς σέ». Καί ό 
Σεύθης σηκωθείς έπιε μαζί καί εξεκένωσαν μαζί τά κέρατα τού οίνου.

Κατόπιν είσήλθον άλλοι μέ διαφόρων ειδών σάλπιγγας από μέταλλα 
καί από κέρατα, μέ τά όποια δίδουν τό σύνθημα εις τό στράτευμα. Καί ό 
ίδιος ό Σεύθης έγερθείς, έψαλλε πολεμικόν τι θούριον. Είσήλθον δέ καί 
διάφοροι γελωτοποιοί καί έφαίδρυνον τό συμπόσίον.

Επειδή δέ ό ήλιος έπλησίαζε νά δύση, εσηκώθησαν οί "Ελληνες καί 
ειπον ότι, ήτο ώρα νά ορίσουν νυκτοφυλακάς καί νά δυόσουν εις αύτάς σύν
θημα διά τήν νύκτα. Καί προς τον Σεύθην παρήγγειλαν, όπως μηδείς τών 
Θρακών είσέλθη εις τό Ελληνικόν στρατόπεδον. Διότι υπάρχουν καί Θρά
κες εχθροί μας, σείς δέ μόνον εισθε φίλοι.

"Αμα δέ έξήλθον, έσηκώθη μαζί καί ό Σεύθης, χωρίς καθόλου νά 
φαίνεται μεθυσμένος. Έξελθών δέ ειπεν εΐς τούς στρατηγούς: «5Ω άνδρες 
"Ελληνες, οί εχθροί μας ουδόλως γνωρίζουν τήν συμμαχίαν μας. ’Εάν λοι
πόν έπιτεθώμεν, προτού λάβουν προφυλακτικά μέτρα, ώστε νά μή συλλη- 
φθούν, ή νά έτοιμασθούν προς άμυναν, θά δυνηθώμεν νά άποκτήσωμεν 
χρήματα πολλά καί νά συλλάβο^μεν αιχμαλώτους». Έπήνεσαν τήν γνώμην 
ταύτην οί στρατηγοί καί τον παρεκίνησαν νά προηγήται. Οΰτος δέ ειπεν: 
«’Αφού έτοιμασθήτε, θά άναμένητε, εγώ δέ άμα ώς έλθη ή κατάλληλος 
στιγμή, θά έλθω προς σάς. Καί αφού λάβω καί σάς καί τούς πελταστάς, 
θά σάς οδηγήσω μέ τήν βοήθειαν τού θεού». Καί ο Ξενοφών ειπεν : «Σκέ- 
ψου καλά, επειδή θά πορευθώμεν εν ώρα νυκτός, μήπως ό Ελληνικός νό
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μος είνε ορθότερος. Είνε δέ ώς εξής: «Την μέν ημέραν προηγείται εκείνο 
το τμήμα τού στρατεύματος, το όποιον εινε κατάλληλον διά τον τόπον, είτε 
οπλιτικόν, είτε πελταστικόν, είτε ιππικόν. Την νύκτα όμως νόμος εινε διά 
τούς "Ελληνας νά προηγήται το βραδυκίνητον μέρος τοΰ στρατεύματος κατά 
τρόπον ώστε όλιγώτερον νά άπομακρύνηται το έν τμήμα από το ά'λλο, και 
ελάχιστοι νά δύνανται νά διαφύγουν απαρατήρητοι. Διότι, οΐ χωριζόμενοι 
κατά την νύκτα και χάνοντες την επαφήν των, πολλάκις συμβαίνει, κατά 
λάθος, νά επιπίπτουν ό εις εναντίον τοϋ άλλου και εν άγνοια των νά βλά
πτουν οί μέν τούς δέ, ενώ εινε συμπολεμισταί». 'Ο δέ Σεύθης εΐπεν: 
«Όρθιος τώ όντι λέγετε καί θά υπακούσω εις τον ίδικόν σας νόμον. Καί 
εις εσάς θά δά>σω οδηγούς τούς εμπειροτάτους έκ των πρεσβυτάτων τής 
χώρας· εγώ δέ θά ακολούθησα) τελευταίος, έχων το ιππικόν. Ταχέως δέ, 
αν παρουσιασθή ανάγκη, θά συμπράξα) μέ σάς».

Ό τε  δέ έφθασε το μεσονύκτιον, ήλθεν ό Σεύθης, έχων ιππείς μέ θώ
ρακας καί τούς πελταστάς μέ τούς όπλίτας. Καί αφού παρέδωκε τούς οδη
γούς, οι μέν όπλΐται προηγούντο, ώς βραδυκίνητοι, οί πελτασταί ήκολού- 
θουν, οί δέ ιππείς εΐχον την οπισθοφυλακήν.

'Όταν έξημέρωσεν, ό Σεύθης έπροχώρησε προς τά πρόσω, καί έπήνεσε 
τον Ελληνικόν νόμον. Διότι, ώς ειπεν, πολλάκις κατά την νύκτα, ενώ έπο- 
ρεύετο μέ ολίγους, ειχεν άποχωρισθή το ιππικόν από τούς πεζούς. «Ένώ 
τώρα φαινόμεθα πάντες μαζί, όπως πρέπει. Αλλά σείς μέν περιμένετε εδώ 
καί άναπαύεσθε, εγώ δέ, αφού παρατηρήσω κάτι θά έπανέλθω». Ταύτα είπε 
καί επορεύετο διά μέσου όρους τινός, άκολουθήσας οδόν τινα. Καί όταν συ- 
νήντησε πολλήν χιόνα, έξήτασεν αν ύπήρχον ίχνη ανθρώπων προς τά εμ
πρός ή προς τά όπίσω. Επειδή δέ εύρε τήν οδόν άθικτον (άνευ ιχνών), 
έπέστρεψε ταχέως πάλιν καί είπε : «Καλά θά γίνη ή δουλειά μας, ώ άν-
δρες, άν τό θελήση ό θεός. Διότι, τούς μέν ανθρώπους, εάν έπιπέσωμεν 
αιφνιδιαστικούς, προτού μάς άντιληφθούν, θά τούς συλλάβωμεν. Καί εγώ 
μέν θά προηγηθώ μέ τό ιππικόν, διά νά συλλάβωμεν όποιον καί άν εύρω- 
μεν, ώστε νά μη προφθάση νά είδοποιήση τούς εχθρούς. Σείς δέ ακολου
θείτε, εάν δέ. μείνετε όπίσω, ακολουθείτε τά ίχνη τών ίππων. 'Όταν δέ θά 
περάσωμεν τά όρη, θά φθάσωμεν εις πολλάς καί πλούσιας κώμας». 'Ότε δέ 
έγινε μεσημέρι, εύρέθημεν πλέον επάνω εις τήν κορυφήν. Καί αφού εΐδο- 
μεν τά χωριά, ήλθεν ό Σεύθης καί έλεγεν, ότι τώρα θά άφήσω οί μέν ιπ
πείς νά τρέξουν εις τήν πεδιάδα, οί δέ πελτασταί προς τάς κιόμας. ’Αλλά, 
σείς ακολουθείτε, όσον ήμπορεΐτε πιό γρήγορα, διά νά άποκρούσητε, όποιον 
δήποτε άνθίσταται.

Μόλις ήκουσε ταύτα ό Ξενοφών, άιρίππευσε έξηγήσας εις τον Σεύθην 
ότι έ:καμε τούτο ίνα καί οί όπλΐται τρέχουν ταχύτερον καί μέ μεγαλειτέραν 
προθυμίαν, όταν θά βλέπουν καί αυτόν νά όδηγή πεζός. 'Ή λθε δέ καί ό
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Τιμιασίων μέ αυτόν, έχων έ'ως 40 ιππείς "Ελληνας. Ό  δέ Ξενοφών διέταξε 
νά χωρισθοΰν από τους λόχους οΐ εύζωνοι (ελαφρώς ώπλισμένοι), πού ήσαν 
έως 30 ετών και κάτω (οι νεώτεροι). Τούτους λαβών, έτρεχε δρομαίως οδη
γών αυτούς. Ό  δέ Κλεάνωρ ώδήγει τούς άλλους "Ελληνας. "Αμα δέ έφτα
σαν εις τάς κώμας, ό Σεύθης, μέ 50 ιππείς, προχωρήσας είπε: «Σωστά,
ώ Ξενοφών, εκείνα πού έλεγες, ότι οι πεζοί συγκρατοΰνται κοντά ό ένας 
στον άλλον, ενώ οι ιππείς προχωρούν διεσκορπισμένοι καταδιοίκοντες ό εις 
προς τά εδώ και ό άλλος προς τά εκεί, καί φοβούμαι μήπως οί εχθροί κά
μουν τίποτε κακόν, εάν εινε πολλοί μαζί. Πρέπει δέ καί εις τάς κώμας νά 
παραμιείνουν μιερικοί από ημάς’ διότι εινε γεμάται από ανθρώπους». Ό  δέ 
Ξενοφά>ν εΐπεν: «Ά λλ’ εγώ μέν μέ όσους έχω, θά καταλάβω τά άκρα. Σύ 
δέ λέγει εις τον Κλεάνωρα νά έξαπλοοσης την φάλαγγα διά μιέσου τής πεδιά- 
δος, πλησίον τών χωρίων». ’Αφού δέ έκαμαν ταύτα συνέλαβον δούλους μέν 
έως 1000, βοΰς έως 2.000 καί πρόβατα έως 10.000. Καί τότε μέν εστρα- 
τοπέδευσαν εκεί. Την δέ άλλην ημέραν ό ΣεύΟης κατέκαυσεν όλα τά χω
ρία, χωρ'ις ν’ άφήση ούτε μίαν οικίαν, διά νά τρομοκράτηση τούς άλλους, 
ώστε νά παραδίδωνται. Καί τά μέν λάφυρα άπέστειλεν εις Πέρινθον, 
προς τον Ήρακλείδην, ίνα ποιληθώσι διά τον μισθόν τών στρατιωτών. 
Αυτός δέ καί οί "Ελληνες έστρατοπέδευσαν εντός τής πεδιάδος τών Θυνών 
Θρακών. Οί Θυνοι τότε έγκατέλειψαν τάς οικίας των καί κατέφυγον εις τά 
όρη. Υπήρχε δέ εκεί πολλή χιών, καί ψύχος πάρα πολύ, εις σημιεΐον, οόστε 
τύ νερό, πού έφερναν διά τό δειπνον, έπάγωνε, καθώς καί ο οίνος μέσα εις 
τά αγγεία. Πολλών δέ Ελλήνων αί ρίνες καί τά ώτα ειχον προσβληθή έκ 
κρυοπαγημιάτων. Καί τότε ενοήσαμεν διατί οί Θράκες φέρουν εις τάς κεφα- 
λάς καί εις τά ώτα των ουράς άλωπέκων, καί φορούν χιτώνας, όχι μόνον 
διά τό στήθος, αλλά μακρούς, φθάνοντας κάτα) από τούς μηρούς καθώς 
καί επανωφόρια μιέχρι τών ποδών. Άποστείλας δέ ό Σεύθης μερικούς από 
τούς αιχμαλώτους, ειδοποίησε τούς φυγάδας ότι, άν δέν κατέλθουν από τά 
βουνά καί άν δέν υπακούσουν, θά καύση καί αυτών τάς οικίας καί τον σί
τον, ώστε νά άποθάνουν εκ τής πείνης. Διά τούτο ήρχισαν νά καταβαίνουν 
αί γυναίκες, τά παιδιά καί οι γέροντες, οί νεώτεροι όμως συνεκεντρώθησαν 
εις τά κάτωθεν τού όρους χωρία. Καί ό Σεύθης, μαθών ταύτα, διέταξε τον 
Ξενοφώντα, αφού λάβη τούς νεωτάτους από τούς όπλίτας, νά άκολουθήση αυ
τόν κατά πόδας. Καί εκκινήσατες την νύκτα, έφθασαν εις τά χα)ρία κατά 
τήν αυγήν. Οί περισσότεροι έκ τών νέων Θυνίδν, έτράπησαν προς τό όρος, 
διότι ήτο πλησίον. "Οσους όμως συνέλαβε τούς έφόνευσεν ό Σεύθης, άνευ 
οίκτου δι’ ακοντίων.

Μετά ταύτα, ό Σεύθης έθεοορησε καλόν νά παραμείνη εκεί, διά νά μη 
τροφοδοτούνται έκ τούτων τών χωρίων οί φυγόντες εις τά όρη. Καί αυτός 
μέν κατεσκήνωσεν εις τήν πεδιάδα. Ό  Ξενοφών, έχων τούς εκλεκτούς, έσκή-
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νωσεν εις την ύψηλοτέραν κώμην, κάτωθεν τοΰ ορούς, οί δέ λοιποί "Ελλη
νες κοντά εις τούς ορεινούς λεγομένους Θράκας.

Δεν έπέρασαν όμως πολλά! ήμέραι και οί Θράκες, καταβαίνοντες έκ 
τοΰ ορούς προς τον Σεύθην, εκαμνον σπονδάς και έ'διδον όμηρους. Ό  δέ 
Ξενοφών, έλθών προς τον Σεύθην τοΰ εΐπεν δτι, κατασκηνοΰν εις τόπους 
ακαταλλήλους, καθ’ όσον οί εχθροί εινε πλησίον. Ό  Σεύθης τότε τον καθ
ησύχασε, δείξας προς αυτόν τούς όμηρους, πού εΐχε λάβει ώς έγγύησιν. Τι- 
νές δέ Θράκες, καταβαίνοντες εκ τοΰ όρους, παρεκάλουν κα! τον Ξενοφών- 
τα, νά συντέλεση και αυτός, διά την σύναψιν των σπονδών των. Οΰτος δέ 
τούς έβεβαίωνε περί τούτου και τούς προέτρεπε νά έχουν θάρρος, έγγυώμε- 
νος ότι ούδέν κακόν πρόκειται νά πάθουν έφ’ όσον ύπακούουν εις τον Σεύ- 
θην. Ταΰτα μέν συνέβαινον κατά την ημέραν.

Κατά την έπομένην όμως νύκτα, καταβάντες εκ τοΰ όρους οί Θυνοί, 
έπετέθησαν κατά τών Ελλήνων τοΰ Ξενοφώντος. Κα! οδηγοί μέν αυτών 
ήσαν ό κάθε οικοδεσπότης έκάστης οικίας- διότι ήτο δύσκολον εις άλλον νά 
άνευρίσκη τάς οικίας μέσα εις τό σκότος τής νυκτός, καθ’ όσον αί οίκίαι, 
ολόγυρα περιεβάλλοντο από μεγάλους σταυρούς, έν εΐδει φράκτου, διά τα 
πρόβατα. "Οταν δέ έφθανον πλησίον τών θυρών έκάστου οικήματος, όπου 
εύρίσκοντο οί "Ελληνες, λόγω τοΰ ψύχους, άλλοι μέν έρριπτον εντός αυτού 
ακόντια, άλλοι σκυτάλας, διά νά άποκόπτουν τάς λόγχας από τά δόρατα κα! 
άλλοι έθετον πΰρ. Τον Ξενοφώντα τον έκάλουν όνομαστικώς κα! τοΰ έλε- 
γον ή νά άποθάνη έξερχόμενος, ή άν δέν τολμά, νά κατακαή εκεί μέσα.

Κα! τύ πΰρ, εντός ολίγου, ήρχισε νά φαίνηται άνωθεν τής στέγης. Οί 
περί τύν Ξενοφώντα ήσαν μέσα μέ ασπίδας, κράνη κα! μαχαίρας. Τότε Σι* 
λανός (J) ό Μακέστιος έσήμανε μέ την σάλπιγγα έξοδον κα! ευθύς πηδίοσιν 
οί "Ελληνες έξω ξιφήρεις, οί δέ Θυνοί Θράκες φεύγουν, κρατούντες τάς 
πέλτας δπισθέν των προς κάλυψιν τών νώτων των από τά βέλη, κατά τήν 
συνήθειάν των. Κα! μερικό! από αυτούς, ενώ έπήδων επάνω από τούς φρά* 
κτας συνελήφθησαν, παγιδευθέντες λόγω εμπλοκής τής πέλτης των εις τούς 
σταυρούς, άλλοι δέ κα! έφονεύθησαν, διότι ειχον χάσει τάς εξόδους ώς έκ 
τοΰ σκότους κα! τής παραζάλης των. Οί δέ "Ελληνες τούς κατεδίωξαν κα! 
έξω από τήν κάφιην. Τινές όμως τών Θυνών αυτών, τολμηροί, έπέστρεφον 
έν μέσμ> τοΰ σκότους κα! ήκόντιζον τούς "Ελληνας, πού εύρίσκοντο πλησίον 
τών καιομένων οικιών κα! ήσαν ορατοί, ένώ οί άκοντίζοντες ήσαν αφανείς 
μέσα εις τό σκότος. Κα! έπλήγωσαν τον Τερουνυμον, τον Ένοδίαν τύν λο
χαγόν καί τον Θεαγένην, Λοκρόν λοχαγόν, ούδείς όμως έξ αυτών άπέθανε. 
Κατεκάησαν όμως τά ένδύματα κα! τά σκεύη μερικών. Ό  δέ Σεύθης ήλθε 
διά νά βοηθήση, έχων τούς πρώτους επτά ιππείς κα! τον Θράκα σαλπιγ- 1

1. Σιλανός από τήν Μακεστίαν τής "Ηλιδος, σαλπιγκτής τών Ελλήνων.
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κτήν. Καί τό χέρας έσάλπιζε καθ’ δλον τό διάστημά, που έτρεχεν εις βοή
θειαν, ένσπεΐρον τον τρόμον εις τούς εχθρούς. Μόλις δέ ήλθεν έχαιρέτησε, 
δώσας την δεξιάν, καί ειπεν, δτι ως ένόμιζε, θά εύρισκε πολλούς νεκρούς.

Την έπομένην, παρέδωκεν ό Σεύθης εις τον Ξενοφώντα τούς όμηρους, 
οϊτινες ήσαν οΐ πρεσβύτεροι και ανώτατοι μεταξύ των ορεινών Θρακών. Οί 
οπαδοί τού Σεύθου ηύξήθησαν κατά πολύ, καθ’ όσον, πολλοί Όδρυσοί 
Θράκες, άκούοντες τάς επιτυχίας τού Σεύιθου, έσπευδον προς αυτόν, διά νά 
καταταγούν εις τό στράτευμά του. Οί δέ Θυνοί, πού ήσαν επάνω εις τό 
όρος, βλέποντες πολύ ιππικόν, πολύ πελταστικόν καί πολύ όπλιηκόν στρά
τευμα τού Σεύθου, κατήρχοντο έκ τού όρους καί παρεκάλουν νά κάμουν 
σπονδάς συμφιλιώσεως, υποσχόμενοι νά τηρήσουν όλας τάς συμφωνίας καί 
νά ύπακούουν. Ό  δέ Σεύθης καλέσας τον Ξενοφώντα, έθεσεν νπ  όψιν του 
τά όσα έλεγον οι Θυνοί. Προσέθεσε δέ ότι δέν θά κάμη σπονδάς, εάν ό 
Ξενοφών θελήση νά τιμωρήση αυτούς διά τήν προηγουμένην έπίθεσίν των 
κατά τήν νύκτα. Ά λλ’ ό Ξενοφών είπεν, ότι νομίζει αρκετήν τιμωρίαν δι’ 
αυτούς, τό ότι εις τό έξης θά εινε δούλοι αντί νά εινε έλεύτθεροι. Συνεβού- 
λευσε δέ τον Σεύθην νά λαμβάνη από αυτούς ώς ομήρους εκείνους μόνον, 
πού δύνανται νά τον βλάψουν, άφήνων τούς γέροντας εις τον τόπον των. 
Καί όλοι συνεφα)νησαν επί τού σημείου αυτού. (Ουτοι δέ πάντες έ'στεργον 
ταύτα).

Μετά ταύια, εισήλθον εις τήν χώραν τού Δέλτα τής Θράκης. (Δέλτα 
τής Θράκης ονομάζεται τό ΝΔ. μέρος τής Θράκης, τό όποιον αποτελεί έν 
τρίγωνον έ'ξω τού Βυζαντίου καί βρέχεται από τήν Προποντίδα, τον Βό
σπορον καί τον Εύξεινον Πόντον, ή δέ από ξηράς πλευρά του αρχίζει από 
τήν Σηλύβριαν καί απολήγει ,ίς τήν Μαύρην τθάλασσαν, άνωθεν τής λίμνης 
τών Δέρκων). Αύτη δε ή χώρα δέν ήτο ή τού Μαισάδου, πατρός τού Σεύ
θου, άλλ’ άνήκεν άλλοτε εις τον πρόγονόν του Τήρην, βασιλέα τών Όδρυ- 
σών. Έδώ ήλθε καί ό Ήρακλείδης έκ ΙΙερίνθου, κομίζων τά χρήματα τής 
πωληθείσης λείας, τήν οποίαν είχε στείλει ό Σεύθης προς αυτόν.

Ό  δέ Σεύθης, αφού έξεχώρησεν από άλλα λάφυρα τρία ζεύγη ήμιό- 
νων, πού ύπήρχον εκεί, τά επίλοιπα ήσαν ζεύγη βοών, τά έ'δωκεν εις τον 
Ξενοφώντα, δστις όμως ειπεν: «Έγώ παίρνω αργότερα, δώρησε ταύτα 
προς τούτους τούς στρατηγούς, οί οποίοι συνεξεστράτευσαν μαζί μου». Καί 
έν μέν ζεύγος έλαβεν ό Τιμασίων ό Δαρδανεύς, έτερον Κλέανδρος ό Όρχο- 
μένιος καί τό τρίτον Φρυνίσκος ό Αχαιός. Τά δέ βόεια ζεύγη έδωρήθησαν 
εις τούς λοχαγούς. Έπλήρο^σε δέ καί μιστθόν, επειδή είχε λήξει ό μήν, 
αλλά μόνον δι’ ε’ίκοσιν ημέρας. Διότι ό Ήρακλείδης έ'λεγεν, ότι δέν έφθα- 
σαν τά χρήματα διά περισσότερα.

Δυσανασχετήσας όμως διά τούτο ό Ξενοφών είπε : «Μοί φαίνεσαι, ώ 
Ήρακλείδη, δτι δέν ένδιαφέρεσαι καί πολύ διά τον Σεύθην. Διότι, αν
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έσκέπτεσο διά τό συμφέρον του Σεΰθου, θά έφερνες ακέραιον τον μισθόν, 
και θά έ'πρεπε νά δανεισθής και νά πώλησης και τά ροϋχα σου ακόμη, εάν 
δεν ήμποροϋσες κατ’ άλλον τρόπον νά έπαρκέσης». Έ κ  τούτων δε των λό
γων ό Ήρακλείδης, έστενοχωρήθη και έφοβήθη, μήπως χάση την φιλίαν 
του Σεΰτθου. Καί δσον ήμποροΰσεν έκτοτε διέβαλλε καθημερινώς τον Ξενο- 
φώντα προς τον Σεΰθην. Οι στρατιώται, dcp5 ετέρου, ήγανάκτουν κατά τοΰ 
Ξενοφώντος, διότι δεν έ'λαβον ολόκληρον τον μισθόν. Καί ό Σεΰθης επίσης 
έστενοχωρεΐτο, διότι χάριν των στρατιωτών ό Ξενοφών άπήτει τους μι
σθούς με έντονον ύφος. Καί ενώ πρότερον συχνά ύπενθύμιζεν εις τον Ξε- 
νοφώντα, δτι δταν φθάσουν εΐς τά παράλια θά δώση εις αυτόν την Βισάν- 
θην, τήν Γάνον καί τό Νέον τείχος, ύστερον όμως από τήν τοιαύτην έντο
νον άπαίτησιν τοΰ Ξενοφώντος, ό Σεΰθης έλησμόνησεν δλας τάς υποσχέσεις 
του, ό δέ Ήρακλείδης, ραδιουργών, συνεβοΰλευε τον Σεΰθην, δτι δεν θά 
ήτο φρόνιμον νά έμπιστευθή ούτος φρούρια εΐς παρόμοιον άνθρωπον, πού 
έχει μάλιστα εις τήν διάθεσίν του καί τόσον στράτευμα Ελληνικόν.

Τότε ό Ξενοφών ήρχισε νά σκέπτεται, τί πρέπει νά κάμη διά τήν πε
ραιτέρω προς τό εσωτερικόν εκστρατείαν. Ό  δέ 'Ηρακλείδης είσαγαγών 
τους άλλους στρατηγούς προς τον Σεΰθην, τούς προέτρεπε νά διαβεβαιώ
σουν τούτον, δτι αυτοί ή μπορούν νά οδηγήσουν τον στρατόν καί άνευ τού 
Ξενοφώντος καί ύπέσχετο δτι εντός ολίγων ημερών θά δυνηθή νά πλήρωσή 
εις αυτούς ακόμη καί δΰο μηνών μισθόν καί τούς παρώτρυνε νά συνεκ- 
στρατεΰσουν μέ τον Σεΰθην. Ά λλ’ ό Τιμασίων ειπεν: «Έγώ, τουλάχιστον, 
καί πέντε μηνών μισθόν, εάν δώσης, ουδέποτε Όά συνεκστρατεΰσω άνευ 
τοΰ Ξενοφώντος». Όμοίως καί, δ Φρυνίσκος καί δ Κλεάνωρ συνεφώνουν 
μέ τον Τιμασίωνα. Ό  δέ Σεΰθης έμέμφετο τον Ήρακλείδην, διότι δέν πα- 
ρεκάλει καί τον Ξενοφώντα. Τότε ούτοι παρεκάλεσαν τον Ξενοφώντα νά 
μείνη μαζί τους. 'Ο δέ Ξενοφοόν, εΐς πείσμα τοΰ Ήρακλείδου, πού προσε- 
πάθει νά τον φέρη εις διάστασιν προς τούς άλλους στρατηγούς, συντάσσε- 
ται προς αυτούς. Καί άφοΰ πάντες έπείσθησαν, συνεξεστράτευσαν καί έφ- 
θασαν εΐς τήν Σαλμυδησσόν (*), διά μέσου τής χώρας τών Μελινοφάγων 
Θρακών, έχοντες, κατά τήν πορείαν, δεξιά τον Πόντον.

Εΐς τήν Σαλμυδησσόν, πολλά πλοία, πού πλέουν εΐς τον ΙΙόντον, δταν 
τά εύρη τρικυμία ή ομίχλη προσαράζουν καί εξοκέλλουν' διότι ή θάλασσα, 1

1. (Σαλμυδησσός ή Άλμυδησσός =  πόλις παραθαλασσία, ταυτίζεται πρός τήν 
σημερινήν Μήδειαν. Ή  λέξις σύνθετος από τό 'Ελληνικόν άλς, γεν. άλός =  θά
λασσα ή άλμη =  αρμύρα- καί τό Θρακικόν δησσός ή διζός =  πόλις, ώς Όστούδι- 
ζος, Βουρτούδιζος. 'Η παραλία εινε αμμώδης καί τά νερά άβαθή εις μεγάλην έ'κτα- 
σιν καί εϊνε επικίνδυνα εις τά πλοία, δπως τό ίδιον συμβαίνει είς τά άκτάς τοΰ 
Ελλησπόντου καί εις τήν παρά τά ’Άβδηρα περιοχήν τής σημερινής Μπολούστρας, 
παρά τήν Ξάνθην καί αλλαχού).
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εις μεγάλην άπόστασιν από τής ξηράς, επί 70 στάδια, εινε τεναγώδης (άβα
φης καί αμμώδης). Καί οί ’Αστοί Θράκες, οι κατοικοΰντες εις ταΰτα τα μέ
ρη, έχοντες έστημένους πασσάλους μέσα εις τά ρηχά νερά, διαχωρίζουν έκα
στος τό μέρος που ανήκει εις αυτόν, ώστε ό καθείς νά ληστεΰη τά πλοία, που 
πέφτουν εις τό μέρος του. Λέγουν δε ότι, προτού νά διαχωρίσουν διά πασσά
λων ό καθείς τό τμήμα του, ήρχοντο εις διαπληκτισμούς καί άλληλοεφονεΰον- 
το πολλοί. Εις τον τόπον αυτόν, ει)ρίσκοντο πολλαί κλΐναι, πολλά κιβώτια, 
πολύ υλικόν διά βιβλία (φλοιοί φιλύρας, επάνω εις τούς οποίους έγραφον οι 
αρχαίοι, αντί χάρτου, πού δεν υπήρχε τότε), καί άλλα πολλά. ’Αφού δέ πάντα 
ταύτα κατέστρεψαν, άνεχώρησαν πάλιν. Έδώ ό Σεύθης συνοίθρισε στράτευμα 
πλειότερον τοΰ Ελληνικού. Διότι έκ των Όδρυσών προσήλθον πολλοί περισ
σότεροι, επίσης καί δλοι δσοι έπείθοντο καί ύπετάσσοντο, συνεζεστράτευον. 
Έλθόντες δέ έστρατοπέδευσαν εις την πεδιάδα, την προς βορράν τής Σηλυ- 
βρίας, εις άπόστασιν από τής θαλάσσης 50 σταδίων περίπου. (Τό στάδιον= 
100 μέτρα ή κατ’ άλλους 160 μέτρα, αλλά τά στάδια διέφερον κατά τόπους). 
Καί μισΦός μεν ούδαμοΰ έφα'^ετο. Οί δέ στρατιώται ωργίζοντο κατά τοΰ Ξε- 
νοφώντος, καί ό Σεύθης δέν διέκειτο πλέον προς αυτόν εύνοϊκώς. Καί οσά
κις ό Ξενοφών ήθελε νά έλθη προς αυτόν, έπροφασίζετο ό Σεύθης, δτι είχε 
πολλάς ασχολίας.

Κατ’ αυτόν τον καιρόν, αφού ειχον περάσει 2 μήνες, έρχονται οί Λά- 
κωνες Χαρμΐνος καί ΙΙολΰνεικος έκ μέρους τού Θίμβρωνος. (Ό  Θίμβρων 
είχε σταλή από την Σπάρτην κατά παράκλησιν των εν Μ. ’Ασία Ελληνι
κών πόλεων νά τούς έλευθερώση από την τυραννίαν τοΰ σατράπου Τισσα- 
φέρνους, ό όποιος τάς είχε καταλάβει μετά τον θάνατον τοΰ Κΰρου, τοΰ 
οποίου τήν σατραπείαν είχε λάβει ώς αμοιβήν παρά τοΰ Άρταξέρξου, διά 
τάς υπηρεσίας του).

Οΰτοι λοιπόν οί Λάκοονες έλεγον, δτι οί Λακεδαιμόνιοι άπεφάσισαν νά 
εκστρατεύσουν κατά τοΰ Τισσαφέρνους, καί δτι ό Θίμβρων ό στρατηγός 
εστάλη εις τήν ’Ασίαν διά νά τον πολεμήση' καί έχει ανάγκην τούτου τοΰ 
στρατού. Καί δτι εις έκαστον στρατιώτην θά δίδη κατά μήνα 1 Δαρει- 
κόν (ό Δαρεικός ήτο Περσικόν νόμισμα, έκ καθαρού χρυσού, τεθέν εις χρή- 
σιν υπό τοΰ Δαρείου), εις τούς λοχαγούς 2 καί εις τούς στρατηγούς 4.

Ό  “Ήρακλείδης, μαθών δτι οί Λάκοονες ήλθον διά τό στράτευμα, λέ
γει εις τον Σεύφην, δτι τούτο εινε κάλλιστον. «Διότι οί μέν Λακεδαιμόνιοι 
έχουσιν ανάγκην αυτού τοΰ στρατού, σύ δέ δέν έχεις πλέον ανάγκην τού
του. ’Αφού λοιπόν θά παραχώρησης εις αυτούς τό στράτευμα, Φά φανής 
δτι τούς κάμνεις μεγάλην χάριν. ’Από σέ δέ δέν θά απαιτήσουν πλέον τον 
μισθόν, αλλά Φά φύγουν έκ τής χιυρας σου». Ό  δέ Σεύθης άκούσας ταΰτα, 
διατάσσει νά τον οδηγήσουν προς τούς απεσταλμένους. Καί έπειδή οΰτοι 
τφ ειπον δτι ήλθον διά τό στράτευμα, αυτός άπήντησεν δτι τό παραχωρεί, 
καί δτι θέλει νά εινε προς αυτούς φίλος καί σύμμαχος και δτι καλεΐ αυτούς
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νά τούς φιλόξενή ση. Και τούς έφιλοξένει μεγαλ,οπρεπώς. Τον δέ Ξενοφών- 
τα δεν τον έκάλεσεν, ούτε κανένα έκ των στρατηγών των‘Ελλήνων. ’Επειδή 
δέ οΐ Λάκωνες ήρώτησαν τον Σεύθην, τί είδους άνθρωπος ήτο ό Ξενοφών, 
άπεκρίθη δ .Σεύθης καί είπε: «Κατά τά άλλα μέν δεν εινε κακός, άλλ’ 
δμως εινε πολύ φιλοστραταότης καί διά τούτο τόσον τό χειρότερον δι’ αυ
τόν τον ίδιον». Ούτοι δέ ήρώτησαν νά μάθουν μήπως, μέ λόγους παραπλα
νητικούς, θά ήδΰνατο αυτός νά παρασύρη τούς άνδρας ; Αμέσως παρενέβη 
τότε ό ‘Ηρακλείδης καί είπε: «Βεβαιότατα». Εκείνοι δέ προσέθεσαν: 
«Μήπως, άρά γε, έναντιωθή καί προς ημάς, προκειμένου νά πάρωμεν τύ 
στράτευμά του ;» «Ά λλ’ δμως, είπεν δ ‘Ηρακλείδης, εάν σείς ΐ)ποσχεθήτε 
μισθόν, δεν θά δώσουν εις εκείνον ούδεμίαν προσοχήν, αλλά θά φύγουν 
μαζί σας». Ήρώτησαν δέ εκείνοι: «Πώς λοιπόν, έν τοιαύτη περιπτώσει, 
θά τούς συναθροίσωμεν;» ‘Ο δ έ ‘Ηρακλείδης ειπεν: «Αύριο τό πρωί θά σάς 
δδηγήσωμεν προς αυτούς καί ήξεύρομεν, δτι άμα ώς ίδωσι σάς, μετ’ εύχα- 
ριστήσεους θά σάς ακολουθήσουν». Λύτη μέν ή ημέρα έτσι έτελείωσεν.

Την δέ άλλην ημέραν ώδήγηοαν εις τύ στράτευμα τούς δύο απεσταλ
μένους Χαρμΐνον καί Πολύνεικον. ’Έλεγον δέ outol δτι ή Σπάρτη άπεφά- 
σισε νά πολεμήση τον Τισσαφέρνην, δ δποΐος σάς έπροξένησε τόσα δεινά. 
Έ άν λοιπόν έλθητε μαζί μας, καί τούτον τον εχθρόν σας θά τιμωρήσητε 
καί μισθόν θά λάβητε έκαστος ένα Δαρεικόν τον μήνα, οΐ δέ λοχαγοί δι- 
πλούν καί οΐ στρατηγοί τετραπλούν. Οΐ στρατιώται μετ’ ευχαριστήσεως 
τους ήκουσαν. Κάποιος δέ στρατιώτης Αρκάς, έγερθείς καί κατήγορων 
τον Ξεοφώντα ειπεν : «Άλλ’ ημείς μέν, ώ Λακεδαιμόνιοι, από την ημέραν, 
πού έφθάσαμεν εις τό Βυζάντιον, θά ήρχόμεθα προς σάς, έάν δ Ξενοφών 
αυτός δεν μάς κατέπειθε καί μάς έίφερνεν εδώ, όπου καθ’ δλον τον τρομε
ρόν χειμώνα καί ημέραν καί νύκτα, χωρίς άνάπαυσιν, έκτελούσαμεν στρα
τιωτικήν υπηρεσίαν. Αυτός έκαρπώθη τούς ΐδικούς μας κόπους καί δ Σεύ
θης, ιδιαιτέρως, αυτόν έχει καταστήσει πλουσιοότατον, ενώ ημάς μάς κατα
κρατεί τον μισθόν. "Ωστε εγώ, πού πρώτος λέγω ταύτα, έάν έβλεπα τού
τον τον Ξενοφώντα, καταπετροβολούμενον, νομίζω δτι έτσι καί τον μισθόν 
θά ήμπορούσα νά έξασφαλίσω καί διά τούς κόπους νά μή λυπούμαι πλέον». 
Μετά ταύτα έσηκυ3θησαν καί άλλοι καί κατηγορούν τον Ξενοφώντα. Ή το  
δέ παρών καί ό Σεύθης, διότι ήθελε νά ίδη τί θά άπογίνη καί έστέκετο, 
διά νά άκούση, έχων κοντά του τον διερμηνέα, άν καί έννοούσε καί αυτός 
τά πλεΐστα από τά λεγόμενα εις τήν Ελληνικήν γλώσσαν.

Τότε δ Ξενοφών έσηκώθη καί άπελογήθη. Άνέφερεν δλα όσα έπραξε 
προς σωτηρίαν τού στρατεύματος, διά μακρών, καί έν ’Ασία μετά τον φό
νον τών Ελλήνων στρατηγών υπό τού Άρταξέρξου καί καθ’ δλην τήν μνη
μειώδη πορείαν τών Μυρίων μέχρι Τραπεζούντος καί έπειτα μέχρι Χρυ- 
σουπόλεως. Καί αφού διεπεραιιόθησαν εις τό Βυζάντιον καί εύρέθησμν
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έστερημένοι τροφών, ειχεν έπιστρέψει εκ Παρίου μέ διαταγήν τοϋ ’Αναξι
βίου νά τούς έπαναφέρη εις τήν ’Ασίαν, άλλ’ δτι ό αρμοστής Άρίσταρχος 
τούς ειχεν απειλήσει δτι θά τούς κατεδίωκε μέ τριήρεις και θά τούς έβϋ- 
θιζεν εις τήν θάλασσαν (διότι οΰτος ειχεν έξαγορασθή υπό τοϋ Φαρναβά- 
ζου, διά νά μή τούς έπιτρέψη νά διαπεραιωθοϋν εις τήν σατραπείαν του). 
Και δτι, επειδή ούτε χρήματα είχον διά νά αγοράζουν, ούτε έπετρέπετο νά 
λαμβάνουν τρόφιμα χωρίς πληρωμήν, αί δε πΰλαι τοϋ Βυζαντίου ήσαν κλει- 
σταί δι’ αυτούς και δεν έπετρέπετο εις ούδένα νά είσέλθη και ενώ δέ εύ- 
ρίσκοντο εις τοιαύτην αμηχανίαν, αυτός ήτο εκείνος ό όποιος έ'κρινεν δτι 
τό μόνον σωτήριον μέτρον διά τό στράτευμα ήτο νά τό όδηγήση προς τον 
Σεΰθην, ινα καί τρόφιμα εξασφάλιση καί μισθόν. Καί εν γένει τά επιχει
ρήματα, πού έξέθεσεν ό Ξενοφοαν, ήσαν τόσον πειστικά καί αδιάσειστα, 
ώστε καί αυτός, ό απεσταλμένος τού Θ'μβρωνος, ό Χαρμϊνος, νά σηκωθή 
καί νά όμολογήση δτι ούδεμίαν μομφήν ή κατηγορίαν κατά τού Ξενοφών- 
τος ευρίσκει αξίαν καταδίκης του, διότι δ,τι καί αν έ'πραξε, τό επραξε χά- 
ριν τοϋ στρατεύματος. Καί δτι καί ό Σεΰθης ακόμη, πού δεν διέκειτο 
πλέον εύνοϊκώς προς τον Ξενοφώντα, ώς μόνην κατηγορίαν, πού κατελόγι- 
ζεν εις βάρος του, ήτο τό δτι οϋτος ήτο πολύ φιλοστρατκύτης, πράγμα πού 
ζημιοόνει αυτόν τον ίδιον.

Τότε έσηκώθη καί δ ’Αθηναίος Πολυκράτης, ό οποίος είπεν, δτι αί
τιος πού καθυστεροϋνται οι μισθοί τού στρατού από τον Σεΰθην εΐνε ό 
Ήρακλείδης, αυτός εδώ, διότι, αφού έπώλησε τά λάφυρα πού έστάλησαν 
εις αυτόν, ού'τε τον μισθόν των στρατιωτόον έπλήρωσε σωστόν, ούτε εις τον 
Σεΰθην τά έ'δωκεν, αλλά τά έκράτησε διά τον εαυτόν του, καί δτι πρέπει 
νά συλληφθή καί νά τιμωρηθή’ διότι δεν εινε Θράξ, αλλά Έλλην, άδική- 
σας "Ελληνας. Ό  δέ Ήρακλείδης άκοϋσας ταϋτα καί οροβηθείς τούς έξα- 
γριωθέντας στρατιοότας, είπεν εις τον Σεΰθην, δτι καλόν εινε ημείς νά άπο- 
μακρυνθώμεν από τον τόπον τούτον, μή κακοπάθωμεν. Λαβόντες δέ πά- 
ραυτα τούς ίππους των καί ίππεΰσαντες, άπεμακρΰνθησαν καλπάζοντες 
προς τό στρατόπεδον τοϋ Σεΰθου. Οί δέ στρατιώται καί στρατηγοί καί λο
χαγοί άπεφάσισαν πάλιν νά στείλουν προς τον Σεΰθην τον Ξενοφώντα, ώς 
τον καταλληλότερον, διά νά ει'πη καθαρά καί ξάστερα, δτι ό στρατός τών 
Ελλήνων απαιτεί, προτού φύγει, νά πληρώ9fj τούς κατθυστερημένους μι
σθούς του. Καί εάν δέν τούς δο^ση ό Σεΰθης οίκειοθελώς, έχουν σκοπόν νά 
τούς λάβουν καί χωρίς νά τό θέλη αυτός.

Τότε ό Ξενοφών έδέχθη πάλιν καί ήλθε προς τον Σεΰθην καί αφού 
ύπέμνησεν εις αυτόν δλας τάς προηγουμένας συμφωνίας, πού είχον κάμει 
μεταξύ τους, ώς καί τήν πιστήν τήρησιν τούτων τών συμφωνιών έκ μέρους 
τού Ελληνικού στρατεύματος, είπεν δτι, αν σήμερον ό Σεΰθης εινε κάτο* 
χος πολλής χώρας καί πολλοϋ στρατού έκ Θρακών, δλα ταύτα τά οφείλει
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εις το Ελληνικόν στράτευμα και εις τους αρχηγούς του, οι όποιοι μέ τό
σην άφοσίωσιν καί μέ τόσην αφιλοκέρδειαν υπηρέτησαν τούς σκοπούς του 
και τον άπεκατέστησαν εις την προγονικήν του χώραν, ώστε αυτός μεν νά 
εινε πλούσιος και ισχυρός ήγεμών, ό δέ Ελληνικός στρατός νά εινε έστε- 
ρημένος τοϋ δεδουλευμένου μισθού του, πράγμα πολύ άδικον. Και ότι αν 
μέν πλήρωσή θεληματικώς, καλώς έχει είδε μη, θά τά πλήρωσή χωρίς νά 
τό θέλη. Τώ Απέδειξε δέ ότι πολύ μέγα κέρδος θά εινε δι’ αυτόν νά κατα- 
στήση 6.000 άνδρας στρατιώτας εύγνώμονας προς αυτόν, αντί νά τούς έχη 
εχθρούς του' διότι, εάν μέ την άρνησιν νά πλ,ηρώση τούς μισθούς, τούς δυ- 
σαρεστήση, εινε πιθανόν νά χάση όλα όσα έκέρδισεν έως τιάρα μέ την βοή
θειαν αυτών τών 6.000 Ελλήνων. Νά έχη δέ ύπ’ ό'ψιν του, ότι αυτοί οι 
όποιοι σήμερον ύπακούουν εις αυτόν, ύπακούουν όχι θεληματικούς, άλλ’ α
πλώς και μόνον, διότι δέν έχουν κανένα α}λον νά τούς προστατεύση από 
αυτόν. Έάν δέ οι δυσηρεστημένοι "Ελληνας άναλάβουν την προστασίαν αυ
τών, θά έξεγερθούν όλοι εναντίον του καί θά παύσουν νά ύπακούουν εις 
αυτόν καί νά πληροάνουν φόρους. Τότε ό Σεύθης κατηράσθη τον αίτιον τής 
καθυστερήσεως τού μισθού, έννοών βεβαίιος τον Ήρακλείδην, όστις είχεν, 
ως φαίνεται, σφετερισθή πολλά χρήματα. Καί ειπεν, ότι μολονότι δέν έχει 
χρυσόν, παρά μόνον έν τάλαντον, τό δίδει εις τον Ξενοφώντα. Καί διά τούς 
μισθούς τού στρατού παρεχώρησεν 600 βούς, 4.000 πρόβατα καί 120 δού
λους, καί τούς ομήρους τούς άδικήσαντας τον Ξενοφώντα, κατά την νύκτα 
τής έπιθέσεως κατ’ αυτού. Ό  Ξενοφών τά έδέχθη μέν καί ήτοιμάσθη μέ 
τούς άλλους πού είχε μαζί του, νά άπέλθη, άλλ’ ειπεν εις τον Σεύθην: 
«Έάν όμως ταύτα πάντα, αφού πωληθούν, δέν έπαρκέσουν διά τούς μι
σθούς, τότε τό τάλαντον τίνος θά εινε ;» Ταύτα ειπεν επιφυλασσόμενος νά 
άπαιτήση όλόκ?ιηρον τον μισθόν δι’ άλλου τρόπου.

"Οτε δέ έπέστρεψεν ό Ξενοφών μέ τά δοθέντα ζώα καί τούς δούλους, 
άπετελέσθη επιτροπή λαφυροπωλών καί έκλήθησαν από τά πέριξ άγορα- 
σταί διά την αγοράν τών πιολουμένων λαφύρων. 5Αλλ’ επειδή τό ποσόν εκ 
τής πωλήσεως δέν έπήρκει διά νά καλύψη τούς μισθούς, ό Ξενοφών συνε- 
βούλευσε τούς Λάκωνας, Χαρμΐνον καί Πολύνεικον, νά υπάγουν καί νά εΐ- 
πουν εις τον Σεύθην, ότι δέν εννοούν νά παραλάβουν τον στρατόν εκ τής 
Θράκης, έάν δέν πληρωθή ακέραιος ό μισθός. Ούτοι δέ έλθόντες μέ άλλους 
μαζί, όχι μόνον τά υπό τού Ξενοφώντος συνιστώμενα μετέδωκαν προς τον 
Σεύθην, αλλά προσέθεσαν καί ότι αυτοί οί ίδιοι, έν ανάγκη, θά οδηγή
σουν τό στράτευμα, έο)ς ότου πλ,ηρωθή ακέραιος ό μισθός. Τήν δέ έπομέ- 
νην ήλθεν εις τό Ελληνικόν στρατόπεδον ό Έβοζέλμιος (Έβρίζελμις) καί 
έφερε τά χρήμιατα διά τήν πληρωμήν ακεραίου τού μισθού. Καλέσας δέ τον 
Ξενοφώντα ιδιαιτέρως, ειπεν εις αυτόν, έκ μέρους τού Σεύθου, νά παρα- 
μείνη εδώ μέ 1000 όπλίτας, καί ύπέσχετο ότι καί τά παραλιακά χωρία θά
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τοΰ έδιδε και δλα, τά όσα εΐχεν υπόσχεση πρότερον. Μυστικά δέ εΐπεν εϊ,ς 
τον Ξενοφώντα ό Έβρίζελμις, δτι εΐχεν ακούσει από τον ΓΙολύνεικον, δτι 
δήθεν, εάν ό Ξενοφών πέση εις τά χέρια των Λακεδαιμονίων, θέλει θανα- 
τ.ωθή υπό του Θίμβρωνος. Ταϋτα δέ ανήγγειλαν και άλλοι ξένοι προς τον 
Ξενοφώντα, δτι δήθεν έχει διαβληθή καί πρέπει νά προφυλάσσηται. 'Ο δέ 
Ξενοφών, άκούων ταϋτα, έλαβε δύο ίερεΐα (ζώα προς θυσίαν) καί έθυσίαζε 
προς τον θεόν Δία, διά νά βεβαιωθή εάν ό θεός θέλη νά μείνη εδώ, δι’ όσα 
λέγει ό Σεύθης ή νά άκολουθήση τό στράτευμα εις ’Ασίαν. Επειδή δέ τά 
ιερά έδείκνυον, δτι καλλίτερον θά κάμη, εάν άκολουθήση τό στράτευμα, 
απεφάσισε νά ύπάγη μαζί.

’Από την ημέραν εκείνην, ό μέν Σεύθης άπεσύρθη μέ τό στράτευμά 
του μακρότερον, οΐ δέ "Ελληνες έστηοαν τάς σκηνάς των εις κώμας, από 
τάς οποίας έμελλον νά λάβουν τά τρόφιμα, πού τούς έχρειάζοντο, διά νά 
καταβώσιν εις τήν παραλίαν. Αι δέ κώμαι αύται εΐχον δωρηθή υπό τού 
Σεύθου εις τον πρέσβυν του Μηδοσάδην.

'Ο Μηδοσάδης, βλέπων δτι αΐ κώμαι του άπογυμνοϋνται από τρό
φιμα, ήλθε προς τον Ξενοφώντα, φέρων μαζί του καί ένα απεσταλμένου 
του Άμαδόκου, τού βασιλέως τών Όδρυσών, καί παρεπονεΐτο δτι ή χοόρα 
του κινδυνεύει νά μείνη χωρίς τρόφιμα. Ό  Ξενοφών τότε άπεκρίθη δτι θά 
όμιλήση όχι πλέον προς αυτόν, αλλά πρύς τον άπεσταλμένον τού Άμαδό
κου, διά νά κατατόπιση τούτον καί δι5 αυτού τόν Άμάδοκον, περί τού 
ποιοι υπήρξαν οί "Ελληνες προς τόν Σεύθην καί Μηδοσάδην καί πώς εφέρ- 
θησαν οί τελευταίοι προς τόν Ξεvog.>ώvτα καί τόν Ελληνικόν στρατόν, ό 
οποίος τούς έξυπηρέτησεν. Ανέπτυξε λοιπόν ό Ξενοφοόν, δτι, επανειλημμέ
νους, ό Μηδοσάδης οϋτος, είχε παρακαλέσει αυτόν καί εν Χρυσουπόλει καί 
μετά ταϋτα, έξωθεν τών τειχών τού Βυζαντίου, νά φέρη τό Ελληνικόν 
στράτευμα προς τόν Σεύθην. Καί αφού ήλθον καί συνεφώνησαν καί έ'γιναν 
φίλοι καί σύμμαχοι, οί μέν "Ελληνες, πολεμούντες, ήνάγκασαν όλους τούς 
κατοίκους τής χώρας νά πείθωνται καί νά ύπακούουν, ώστε ό μέν Σεύθης, 
ενώ πρότερον μέ ολίγους ιππείς καί πελταστάς πού εΐχεν, ήτο ήναγκασμέ- 
νος νά ληστεύη καί νά καταδιώκηται από τούς κατοίκους ώς ληστής, τώρα 
καί τήν πατρφαν του χώραν είχει, καί άλλην πολλήν καί κατοίκους πολλούς 
μέ πολλά πλούτη καί εις χρήματα, καί εις ζώα καί εις άλλα πολλά πράγ
ματα, καί στρατιωτικήν δύναμιν σπουδαίαν. Ά πό ταϋτα δέ δλα τίποτε δεν 
'θά εΐχεν, εάν δέν ήθελον έλθει προς αυτόν οί "Ελληνες, ούτε θά ήμποροϋ- 
σε νά δώση εις τόν Μηδοσάδην τούτον ταύτας τάς πλούσιας κώμας. Α ντί 
δέ τής πίστεοος καί τής ειλικρίνειας τών Ελλήνων, οϋτοι τούς άντήμειψαν 
μέ τήν αχαριστίαν καί μέ τήν παραβίασιν τών συμφωνηθέντων. Έδυστρό- 
πησαν δέ φοβερά διά νά πληρώσουν τόν μισθόν τού στρατού, αφού μετήλ- 
θον πρότερον δλα τά μέσα καί δλας τάς άπάτας διά νά μή πληρώσουν. Καί
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τίόρα παραπονεΐται, δ Μηδοσάδης ούτος, πού δεν είχε πρότερον τίποτε, δΓ 
ολίγα τρόφιμα, πού Μ  πάρουν οι εύεργέται του, διά νά καταβούν εις τό 
παράλιον καί νά φύγουν. Καί μάς απειλεί ότι Όά μάς μεταχειρισθή ως εχ
θρούς τής χώρας, την οποίαν τούς άπεδώσαμεν ημείς, ενώ πρότερον αυτοί 
εληστευον αυτήν την χώραν. "Αφού δε ήκουσε ταύτα ο απεσταλμένος τού 
Αμαδόκου, ήγανάκτησε καί είπε προς τον Μηδοσάδην: « Ώ  Μηδοσάδη, 

αυτα, που ακούω, από αυτόν τον άνθρωπον, έντρέπομαι τόσον, ώστε μού 
έρχεται νά σχίσω την γήν καί νά μπω μέσα. Προς ανθρώπους τόσον ευερ
γετικούς προς σάς, εφέρθητε μέ τέτοιον τρόπον ! " Αν ήξευρα αυτά, ούτε 
απο τον βασιλέα θά ήρχόμην προς σέ, ούτε μέ σένα Οά ήρχόμην εδώ !» 
Καί άναβάς εις τον ίππον του έφυγε. Μετά ταύτα οί 'Έλληνες, συσκευά- 
σαντες τα πραγματα των, κατήλθον εις την παραλίαν τής Σηλυβρίας καί 
ΓΙερίνιθου καί έπιβιβασθέντες εις πλοία τώ- ‘ ακεδαιμονίων, άπέπλευσαν 
προς τον Ελλήσποντον, όπου καί άπεβιβάσνθησαν εις Λάμψακον επί τής *Α- 
σιάτικής παραλίας, διά νά πορευθώσι προς τον Θίμβρωνα. Οί δέ Λαμψα- 
'Ληνοί έτίμησαν μεγάλως τον Ξενοφώντα καί έδώρησαν προς αυτόν ένα ρω- 
μαλέον ίππον» τό 399 π.Χ. (*).

ΚΕΦ. 77.— Κ Ρ ΙΣ Ε ΙΣ  ΚΑΙ ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ ΕΚ ΤΗ Σ Δ ΙΗ Γ Η 
ΣΕΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ Π Ε ΡΙ ΤΗ Σ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΩΝ 6.000 ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΥΘΗΝ.

1) Έ κ τής διηγήσεως ταύτης έξάγομεν τό συμπέρασμα ότι, τά λείψανα 
τών Μυρίων, πού συνειργάσθησαν μέ τον Σεύθην, ήσαν μόνον 6.000, διότι 
έκ τών 13.000, πού ειχον ακολουθήσει τον Κύρον, πολλοί ειχον άπωλεσθή 
καί κατά τήν μεγάλην μάχην τών Κουνάξων, καί κατά τήν πορείαν, διά μέ
σου Καρδουχίας καί "Αρμενίας, υπό δριμύτατον χειμώνα, ώστε όταν εφθα- 
σαν εις τήν Τραπεζούντα ήσαν μόνον 8.000. ’Από Τραπεζούντος δέ, μέχρι 
Χρυσουπόλεοος καί Βυζαντίου καί μέχρι τής προσελεύσεως εις τήν υπηρε
σίαν τού Σεύθου, ειχον διαρρεύσει περίπου 2.000 μέ τούς 800 τού Νέωνος.

2) 'Ό τι, ό έξελληνισμός τών Θρακών είσέτι δεν είχε ρέψει ρίζας τόσον 
βαθείας, ώστε νά γνωρίζουν όλοι τήν Ελληνικήν γλώσσαν, διότι βλέπομεν 
ότι καί δ Ξενοφών μεταχειρίζεται διερμηνέα πολλάκις καί δ Σεύθης επί
σης, μολονότι έγνοοριζεν αρκετά Ελληνικά.

3) 'Ό τι, οί άρχοντες τού Βυζαντίου, ώς δ αρμοστής Κλέανδρος καί δ 
ναύαρχος Άναζίβιος, Λακεδαιμόνιοι, καί οί κάτοικοι τού Βυζαντίου, ύπω* 
πτεύοντο τά λείψανα ταύτα τού στρατού τών Μυρίων καί διά διαφόριον 
απατηλών μέσων προσεπάθουν νά τούς εκβάλουν από τό τείχος, διά νά 
μή έκτραπώσιν εις λεηλασίας ένεκα στερήσεων. 1

1. Κατά παράφρασήν εκ τοϋ αρχαίου κειμένου. 
«Θρακικά» 10
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4) "Οτι, ό Άναξίβιος, ναύαρχος, καί ό διαδεχθείς τον Κλέανδρον αρ
μοστής Άρίσταρχος, χάριν χρημάτων, εΐχον έξαγορασθή από τον ΓΪέρσην 
σατράπην Φαρνάβαζον, δπερ σημαίνει ότι οι Σπαρτιάται, εκείνης τής επο
χής, εΐχον χάσει τά αγνά ήθη τής Λυκουργείου νομοθεσίας και επώλουν τά 
συμφέροντα τοϋ Ελληνισμού προς τους βαρβάρους αντί χρημάτων.

5) Ή  παρουσία τοΰ τυχοδιιοκτου Θηβαίου στρατηγού Κοιρατάδου δεν 
διευκρινίζεται υπό τοΰ Ξενοφώντος τίνα σκοπόν είχεν. ΤΗτο, άρά γε, βαλ
μένος από τον Σεΰθην να παρασΰρη τον στρατηγόν προς αυτόν, άφοΰ ό Ξε
νοφών δεν εστεργε νά ελθη προς αυτόν; ”Η ήτο βαλμένος από τους εν Βυ- 
ζαντίφ, διά νά ήμπορέση μέ τοιαΰτα απατηλά μέσα νά άπομακρΰνη τον 
στρατόν, δσον τό δυνατόν περισσότερον από τό Βυζάντιον, καί νά τον έξα- 
ναγκάση μέ τάς στερήσεις νά λάβη την άγουσαν προς την Θρακικήν Χερσό
νησον, δπως ήθελον ό Νέων καί ό Άρίσταρχος;

6) "Οτι, δπως καί τώρα, ΰπήρχον καί τότε "Ελληνες τυχοδιώκται, οι 
όποιοι καί τότε επωφελούντο από τοιαΰτας περιστάσεις διά νά κερδίζουν 
άκόπως, εις βάρος τής δυστυχίας των ομογενών ταιν.

Τοιοΰτος δέ παρουσιάζεται ό ΆΙρακλείδης, δστις πωλεΐ τά λάιρυρα, να 
υπό τοϋ Σεΰθου σταλέντα, καί μέγα μέρος κατακρατεί δι’ εαυτόν καί εμ
παίζει καί τον Σεΰθην καί τον Έλλ. στρατόν, τον όποιον αναγκάζει νά 
διαστή προς τον Σεΰθην, άφ’ ετέρου δέ παρακινεί τον Σεΰθην νά μη πλη
ρώ ση πλέον τά χρέη του προς τους "Ελληνας, άφοΰ πρόκειται νά φυγουν 
εκ Θράκης. Αλλά, υπό την απειλήν τοΰ Αθηναίου Πολυκράτους, δτι πρέ
πει νά συλληφθή καί νά τιμωρηθή, διότι "Ελλην αυτός, αδικεί τους "Ελ
ληνας, τρέπεται εις φυγήν μέ τον Σεΰθην από τό στρατόπεδον των Ελλή
νων, μετά τήν απολογίαν καί άθώωσιν τοΰ Ξενοφώντος. Φαίνεται δέ, δτι 
έφυγε καί από τό στρατόπεδον τοΰ Σεΰθου, διότι δέν ένεφανίσθη πλέον 
εις τάς μετά ταΰτα διαπραγματεύσεις τών Ελλήνων μετ’ αΰτοΰ.

7) "Οτι, ο Σεΰθης χαρακτηρίζεται όρτθώς ώς λίαν συμφεροντολόγος, 
φιλάργυρος καί όχι πιστός εις τούς λόγους του καί τάς υποχρεώσεις του, 
διότι μόνον μέ τάς άπειλάς τοΰ Ξενοφώντος καί τών Λακώνων Χαρμίνου 
καί Πολυνείκου, αναγκάζεται νά συμπληρώση τούς μισθούς τοΰ στρατοΰ, 
διά νά απαλλαγή από αυτόν.

8) Έντΰπωσιν επίσης προξενεί ή μεγάλη αφιλοκέρδεια τοΰ Ξενοφών
τος, ως άληθινοΰ φιλοσόφου, διότι, ενώ παρουσιάσθησαν εις αυτόν πολλαί 
εύκαιρίαι διά νά πλουτίση, αυτός έμεινε πάντοτε ανώτερος χρημάτων. Καί 
ενώ δλοι τον έθεοόρουν δτι έπλοΰτισεν, αυτός, ώς άπεδείχθη, όταν άπεβι- 
βάσθη εις Λάμιψακον, ήτο πτωχότατος, διότι καί τον ίππον, πού τώ έχάρι- 
σαν οι Λαμψακηνοί, ήναγκάσθη νά τον πώληση, διά νά άγοράση τά χρήσι
μα εις αυτόν. Καί δτι, ό Ξενοφών, ώς αληθής μαθητής τοΰ Σωκράτους, 
δέν έζη μέ τήν στενήν ιδέαν τοΰ τοπικισμοΰ, του, άλλ’ έζη μέ τάς ιδέας τοΰ
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Πανελληνισμού και παναντθρωπισμού, έφ5 δσον καί έν *Ασία καί εν Εύρά>- 
πτ) με το στράτευμα, πού άπετελεΐτο από άνδρας εξ όλων σχεδόν των Ε λ 
ληνικών χωρών και από τά τυχοδιωκτικώτερα στοιχεία, προσεπάθει νά συγ* 
κράτη αυτούς από έκνόμους πράξεις καί προς βαρβάρους καί προς "Ελλη
νας, ενώ ταυτοχρόνιος ύπεστήριζεν έρρωμένως τά δίκαια τού στρατού καί 
πολλάκις προς βλάβην τού εαυτού του, κατασυκοφαντοΰμενος ό'τι πλουτεϊ 
εις βάρος τών άνδρών του.

9) "Οτι, ό Ελληνισμός τής εποχής ταύτης, μετά τον Πελοποννησιακόν 
πόλεμον, παρουσίαζε θέμα άξιοθρήνητον' διότι ή άρχουσα τάξις τών Ε λ 
ληνικών Πολιτειών εϊτε δημοκρατικών, εϊτε ολιγαρχικών, εϊτε μοναρχικών, 
άπέβλεπεν εις την χρηματολογίαν καί ιδιοτέλειαν. Καί ούτε οί αυστηροί νό
μοι τού Λυκούργου πλέον ΐσχυον, ούτε οί ηθικοί καί ανθρωπιστικοί νόμοι 
τού Σόλωνος καί άλλων σοφών νομοθετών. Καί ενώ τά σύγχρονα τότε έθνη 
προσεπάθουν νά άπομιμώνται παν τό Ελληνικόν, οί "Ελληνες κατεσπαράσ- 
σοντο υπό εμφυλίων ερίδων διά μικροσυμφέροντα. Καί αντί, διά τής δια- 
δόσεως τού πολιτισμού καί τής φιλοσοφίας νά κινούν προς Πανελλήνιον 
ενωσιν, κατόπιν μάλιστα τοσαύτης πείρας εκ τών προηγηθέντων γεγονότων, 
μοιραίως, διά τής διαιρέσεως καί τών άενάων πολέμων προς άλλήλους, νά 
φέρωνται προς μέλλουσαν ύποδούλωσιν.

10) Οί διάφοροι ηγεμόνες τών Θρακών ήσαν, ώς επί τύ πλεΐστον, τυ- 
ρανικοί άρχοντες, επίεζον καί έφορολόγουν τούς ύπηκόους των κατά τό δο- 
κούν, μισούμενοι υπό τούτων πάντοτε. Διά τούτο, οί δυνάσται οΰτοι, δεν 
ειχον καί μεγάλην εμπιστοσύνην προς τούς υποδούλους λαούς, καί κατέφευ- 
γον εις μισθοφορικά στρατεύματα, μέ μισθοφόρους αρχηγούς, ώς επί τό 
πλεΐστον δέ, εκ τυχοδιωκτοδν Ελλήνων τής εποχής εκείνης στρατολογουμένους. 
Καί ότι, πολλοί "Ελληνες τότε, ήσαν έπαγγελματίαι μισθοφόροι, καί υπη
ρετούν εις ξένους, έστω καί προς βλάβην τών ομοεθνών των.

ΚΕΦ. 78.— ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΟΤΥΟΣ ΤΟΥ Α' ΕΠ Ι ΤΗ Σ ΘΡΑΚΗΣ (383 
—360 π.Χ.).

Εΐδομεν εις προηγούμενα κεφάλαια δτι, καθ’ δν χρόνον έβασίλευεν ό 
υιός Σεύθου τού Α ' Μήδοκος ή Άμάδοκος δ Α', συνυπήρχον καί άλλοι 
ηγεμόνες Όδρυσοί, διοικούντες διάφορα τμήματα τού βασιλείου τών Ό - 
δρυσών, ώς ό Μαισάδης μέ τίτλον βασιλέως επί τής χώρας τών Θυνών, 
Μελανδιτών καί Τρανιψών, πρύς την Μαύρην θάλασσαν, καί ο Έβρίζελμις 
ό Α', κυβερνών την προς Δ. τού "Εβρου χώραν. Τά ονόματα τών βασιλέων 
τών Όδρυσών Τήρης, Σιτάλκης, Σεύθης, Άμάδοκος, Μαισάδης, Ευρύ* 
ζελμις καί Κότυς εΐνε Θρακικά, μιέ Ελληνικός καταλήξεις, δηλαδή προσηρ- 
μοσμένα από τούς αρχαίους συγγραφείς, κατά τήν συνήθειάν των προς τούς 
κανόνας τής Ελληνικής γλώσσης, όπως καί τά Περσικά, Δαρεΐος, Ξέρξης,
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Κύρος, Τισσαφέρνης, Άρτάβαζος κλπ. Άλλα τί σημαίνουν τά ονόματα αυ
τά εις την Θρακικήν γλώσσαν εινε άγνωστον. Και το μέν Τήρης φαίνεται 
ως Ελληνικόν, το δε Έβρίζελμις, τινές συμπεραίνουν δτι εινε σύνθετον 
από τάς Θρακικάς λέξεις "Εβρι και Ζέλμα ή Ζάλμα, με το πρώτον συνθετι
κόν συγγενές προς τό 'Έβρος (ό ποταμός τής Θράκης «Ρόμβος») και Ζάλμα 
εις τό δνομα Ζάλμοξις. Ά λλ’ άρά γε, τό ό'νομα "Εβρος δεν έχει σχέσιν μέ τό 
Ελληνικόν έπίθετον ευρύς, που σημαίνει πλατύς ; Διότι πράγματι ό πλατύ
τερος κα'ι μεγαλείτερος ποταμός τής Θράκης και τής όλης Βαλκανικής, από 
τοΰ Αίμου καί κάτω, εινε ό "Εβρος, τού οποίου τό πλάτος αυξάνει, από 
τής συμβολής τών τριών ποταμών παρά την Άδριανούπολιν. Νοτιώτερον 
δέ παρά τά "Υψαλα (Κύψελα) (‘), πού συμβάλλει καί ό Έργίνης, γίνεται 
πλατύτερος ακόμη. 'Η  δέ λέξις ζέλμα  ή ζάλμα  σημαίνει εις την Θρακικήν 
δέρμα.

Έ κ τούτων δέ ό Μαισάδης ειχεν έκδιωχθή λίαν ενωρίς υπό τών υπη
κόων του καί κατέφυγε μέ τον υιόν του Σεύθην είς την αυλήν τοΰ Άμα- 
δόκου, όπου καί άπέ\3ανεν. Ό  δέ υιός του Σεύθης, ως εΐδομεν, μέ την 
βοήθειαν τών άπομεινάντων Μυρίων, υπό τήν στρατηγίαν τοΰ Ξενοφώντος 
καί άλλων στρατηγών, ειχεν ανακτήσει τάς χώρας του (399 π.Χ.), δπου 
έβασίλευσε μέχρι τοΰ 383, δτε καί άπέθανεν, άφήσας τό βασιλείαν του 
είς τον υιόν του Κότυν τον Α ', δστις έβασίλευσεν από τοΰ 383—360 π.Χ.

Ό  Κότυς δ Α '(1 2), υιός Σεύθου τοΰ Β', ύπήρξεν ισχυρός βασιλεύς καί 
καιροσκόπος. "Οτε οί Αθηναίοι, μετά τήν κατάργησιν τών 30 τυράννων 
υπό τοΰ Θρασυβούλου, ειχον ανακτήσει τήν ελευθερίαν των καί ήρχισαν νά 
αναλαμβάνουν τά κυριαρχικά των δικαιώματα επί διαφόρων πόλεων, δ Κό
τυς συνήψε συμμαχίαν πρύς αυτούς καί έβοηθήθη πολύ υπό τοΰ στρατη- 
γοΰ τών Άθηναίοον Ίφικράτους, τον όποιον έκαμε καί γαμβρόν επί θυγα- 
τρί, είς τό νά κατορθώση νά επιβληθή επί τών άλλων Θρακών ηγεμόνων

1. Τά αρχαία Κύψελα εινε γνωστά καί εκ νομισμάτων μέ τά επ’ αυτών γράμ
ματα : ΚΥΨΕΓ.

2. 'Υπό τό όνομα «Κότυς ή Κ οτυττώ », κατά τήν μυθολογίαν, έλατρεύετο έν 
Θράκη καί θεότης, ανάλογος προς τήν «Μεγάλην Μητέρα» τών Φρυγών, οΐτινες 
ή σαν, ώς έλέχθη ήδη. καί αυτοί Θράκες. Ή  λατρεία τής θεάς αυτής, ή τις είχε 
οργιαστικόν χαρακτήρα, διεδόθη βραδύτερον καί είς τάς ’Αθήνας καί τήν Κόριν
θον (Κοτυττοΰς Μ υστήρια). Περί αυτών ελάχιστα μόνον εϊνε γνωστά, διότι είς τά 
υπό τών Ιερέων τής θεάς «Βαπτών» τελούμενα μυσιήρια, καθαρμούς κλπ., μετεΐ- 
χον μόνον γυναίκες, αίτινες καί έφύλαττον τό μυστικόν μετά ζήλου Περί τών Κοτ- 
τυτίων αναφέρει καί ό ’Αριστοφάνης (βλ. «Σφήκες» 9, «Λυσισιράτη» 588). ’Επίσης 
(κατά τον Στράβωνα, X. 470), καί ό Αισχύλος είς τό άπωλεσθέν έργον του «Ήδω- 
νοί», ώς καί ό Εύπολις είς τό έργον του «Βάπται», όπου διεκωμώδει τον ιδιωτι
κόν βίον τοΰ Άλκιβιάδου. Αί λέξεις βαπτίζω, βάπτισις (μυστήριον), εινε σχετικαί 
μέ τό «Βάπται»,
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καί νά κυριάρχηση συμπάσης τής Θράκης από τοϋ Πόντου μέχρι του Στρυ- 
μόνος, έξαναγκάσας όλους τους τοπικούς ηγεμόνας των Θρακών νά αναγνω
ρίσουν την κυριαρχίαν του. Έ κ  παραλλήλου, κατέβαλεν ουτος και πολλάς 
προσπάθειας διά την προώθησιν τοϋ εξελληνισμοϋ των Θρακών.

’Επιδρομή των Τριβαλλών.

Καθ’ ον χρόνον Κότυς ο Α' ήγωνίζετο προς σύσφιγξιν τών σχέσεων αυ
τού μετά τών λοιπών ηγεμόνων τών Θρακών, διά νά προσδοόση εις τήν εξου
σίαν τών Όδρυσών τήν δϋναμιν πού είχε επί Σιτάλκου καί Σεύθου τοϋ Α', 
καί ότε τήν προς Δ. τοϋ "Εβρου Θράκην έκυβέρνα ό Έβρίζελμις ό Α', ει- 
χεν ύποστή τό τμήμα τούτο μεγάλην επιδρομήν υπό τών άτιθάσσων καί λη
στρικών Τριβαλλών. Οι Θράκες οΰτοι, υπό τό ό'νομα Τριβαλλοί, κατοικούν 
τό προς Δ. μέρος τής Β. πλευράς τοϋ Αίμου καί έφθανον μέχρι τοϋ Δου- 
νάβεως. ^Ησαν λαός σκληροτράχηλος καί ανυπότακτος, πολεμικιότατος καί 
ληστρικώτατος. Περί τό 376 π.Χ., από άρπακτικάς διαθέσεις κινούμενος, 
επέδραμεν εις τήν χώραν τού Έβριζέλμου, έδήιυσεν αυτήν καί έφθασε μέ- 
χρι τής παραλίας, όπου καί έλεηλάτησε δεινώς τά Άβδηρα, τά όποια διε- 
τέλουν τότε υπό τήν κυριαρχίαν τών ’Αθηναίων. ’Αλλά, δύο στρατηγοί 
τών ’Αθηναίων, ό Ίφικράτης καί ό Χαβρίας, προφθάσαντες, έξεδίωξαν αυ
τούς καί έσωσαν αυτήν από ολοσχερή καταστροφήν. Μετά τινα δε έτη, περί 
τό 340 π.Χ., έπετέθησαν κατά τών γειτόνων των Γετών, τούς έξεδίωξαν 
εντελώς έκ τής χώρας των καί τούς ήνάγκασαν νά μετοικήσουν εις τήν πέ
ραν τοϋ Δουνάβεως περιοχήν, τήν Μικράν Σκυθίαν καλουμένην, όπου έβα- 
σίλευεν ό Σκύθης Άτέας. Ουτος έκάλεσεν εις βοήθειαν τον Φίλιππον τής 
Μακεδονίας, όστις καί έπέδραμε προς τήν πέραν τοϋ Δουνάβεως χώραν. 
’Αλλά, δυσπιστήσας ό Άτέας, έστρεψε τά όπλα κατά τοϋ Φιλίππου. Ό  
Φίλιππος τότε, συμφιλιωθείς μέ τούς Γέτας, έλεηλάτησε τήν χώραν τοϋ 
Άτέα καί απήλθεν.

Βραδύτερον όμως, περί τό 361 π.Χ., ότε ήσθάνθη τον εαυτόν του αρ
κετά ισχυρόν καί παροτρυνόμενος υπό τοϋ φιλοπολέμου υιού του Κερσοβλέ- 
πτου, διέρρηξε τήν φιλίαν προς τούς ’Αθηναίους καί κατέλαβε τήν Θρακι- 
κήν Χερσόνησον, κυριεύσας καί αυτήν τήν Σηστόν, ήτις ήτο ή σπουδαίο· 
τέρα βάσις αυτών διά τά πλοία των, πού έπλεον τον Ελλήσποντον καί έκό- 
μιζον τον σίτον. ’Αλλά, μετά έν έτος, άπέθανε, δολοφονηθείς υπό τών Πλα
τωνικών Πύθωνος καί Ήρακλείδου, ώς έχθρός τής ελευθερίας. Διότι, κατά 
τό τότε ΐσχϋον σύστημα, έκυβέρνα άπολυταρχικώς. Δεν ήξεύρομεν δε, άν οί 
δύο φονείς του, μέ Ελληνικά ονόματα, ήσαν "Ελληνες τής χώρας του ή 
ήσαν Θράκες έξελληνισμένοι, έφ’ όσον, κατά τήν εποχήν ταύτην, ήρχισαν 
ο ί Θράκες νά δέχονται διά τά τέκνα των Ελληνικά ονόματα, καί πολλοί 
εξ αυτών έσπούδαζον τήν Ελληνικήν φιλοσοφίαν.
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ΚΕΦ. 79.— ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΕΡΣΟΒΛΕΠΤΟΥ (360—340 π.Χ.).

Διάδοχος του Κότυος του Α' εγινεν 6 πολυπράγμων, ό δραστήριος καί 
πολεμικός Κερσοβλέπτης, δστις παρεχώρησε και εις τούς αδελφούς του Βη- 
ρισιάδην και Άμάδοκον τμήματα τοΰ εύρέος κράτους του. Ούτος είχε συμ- 
πολεμήσει μετά τού πατρός του κατά των ’Αθηναίων καί άφήρεσεν απ’ αυ
τούς την Χερσόνησον μετά τού ναυτικού κέντρου των ’Αθηναίων τής Ση- 
στού. Επίσης ένίκησε τούς ’Αθηναίους παρά την Πέρινθον υπό τον στρα
τηγόν αυτών Κηφισόδωρον. Εις τάς επιχειρήσεις ταύτας ειχεν ως στρατη
γόν τον επ’ αδελφή γαμβρόν του Χαρίδημον, τολμηρότατον τυχοδιώκτην εξ 
Ώρεού τής Εύβοιας, με πολύν μισθοφορικόν στρατόν εξ Ελλήνων καί Θρα
κών. Οί Αθηναίοι, ήττηθέντες, ήναγκάσθησαν νά συνθηκολογήσουν καί νά 
αναγνωρίσουν την κυριαρχίαν του επί τής Σηστού καί άπάσης τής Χερσο
νήσου τό 359 π.Χ. "Ετσι, έξεδικήθη αυτούς διά την χαράν, πού ήσθάνθη- 
σαν διά τον φόνον τού πατρός του Κότυος τού Α'. ’Αλλά, τό 358, οΐ ’Αθη
ναίοι εβοήθησαν τούς αδελφούς αυτού Βηρισιάδην καί Άμάδοκον εναν
τίον του, καί τον ύπεχρέωσαν νά μοιρασθή τό βασίλειόν του, παραχωρών 
εις μέν τον Βηρισιάδην τήν από Μαρωνείας μέχρι Στρυμόνος χώραν, ή 
οποία περιελάμβανε τήν χρυσοφόρον περιοχήν τού Παγγαίου, εις δέ τον Ά - 
μάδοκον τό ανατολικόν μέρος, προς τήν Μαΰρην θάλασσαν. Ό  ίδιος πε- 
ριωρίσθη εις τό λεκανοπέδιον τού "Εβρου, καί ήναγκάσθη νά παραδώση 
τήν Χερσόνησον προς τούς ’Αθηναίους. Μετά εν έτος, τό 357, συνεμάχησε 
μέ τον Φίλιππον τον Β', βασιλέα τών Μακεδόνων. Καί ό μέν Κερσοβλέ
πτης άνεκατέλαβε τήν Χερσόνησον, ό δέ Φίλιππος τήν Άμφίπολιν. Επειδή 
δέ επί τού Μακεδονικού θρόνου έκάθητο άνήρ πολεμικάπατος, δραστηριό
τατος, πολιτικώτατος καί πονηρότατος, ό όποιος ήρχισε νά άποβαίντ) πολύ 
επίφοβος διά τούς ’Αθηναίους καί τούς Θράκας ηγεμόνας, (Φίλιππος ό Β'), 
δστις καί είχε στρέψει δλην του τήν προσοχήν επί τής Χαλκιδικής καί επί 
τής μεταξύ Στρυμόνος καί Νέστου χώρας, μέ σκοπόν νά άποκτήση τήν περί 
τό Παγγαΐον χρυσοφόρον περιοχήν μέ τάς πλούσιας καί γονίμους πεδιάδας 
αυτής, οι ’Αθηναίοι διϊδόντες τον μέγαν κίνδυνον καί φοβηθέντες μήπως 
έκτοπίση αυτούς από δλας τάς κτήσεις των, ήναγκάσθησαν νά συμβιβασθούν 
μέ τον Κερσοβλέπτην. Έπέμφθη εις τάς ’Αθήνας ό γαμβρός τού Κερσοβλέ- 
πτου καί στρατηγός τών μισθοφόρων του Χαρίδημος, ό εξ Ώρεού τής Εύ
βοιας, παρ’ δτι ούτος πρότερον πολλάκις ειχεν έξαπατήσει τούς ’Αθηναίους 
διά τυχοδιωκτικών πράξεων. Ά λλ’ οι ’Αθηναίοι, τήν ανάγκην φιλοτιμίαν 
ποιούμενοι, όχι μόνον διά πολυειδών τιμών έτίμησαν τούτον, αλλά καί διά 
χρυσού στεφάνου τον εστεφάνωσαν, ώς μέγαν φίλον καί εύεργέτην των. 
Καί παρεχώρησε μέν ό Κερσοβλέπτης εις τούς ’Αθηναίους τήν Σηστόν καί 
τό έπίλοιπον μέρος τής Χερσονήσου, έκράτησεν δμως τήν πόλιν Καρδίαν
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δια νά ήμπορή να απειλή πάντοτε τάς κτήσεις των ’Αθηναίων. Ά λλ’ ή σύ- 
ναψις της τοιαύτης τρίλιας προς τον Κερσοβλέπτην, άπεμάκρυνεν από αυ
τούς τον αδελφόν του Άμάδοκον, ό όποιος μιετά τον θάναταν τοΰ Βηρισά- 
δου (375 π.Χ.), και ΰποστηριζόμενος υπό τοΰ Φιλίππου, ειχεν άποβή σπου
δαίος αντίπαλος καί των ’Αθηναίων καί τοΰ Κερσοβλέπτου. Διά τούτο, δτε 
ό Φίλιππος είσέβαλεν εις την πέραν τού Στρυμόνος Θράκην, ό Άμάδοκος 
συνέπραξε μετ’ αυτού κατά τού αδελφού του Κερσοβλέπτου, δστις ήττηθείς, 
ήναγκάσδη μετά κρατεράν άντίστασιν νά ύποκύψη καί νά παραδώση εις 
τον Φίλιππον τον υιόν του ώς δμηρον τό 353 π,Χ. Ά λλ’ ό Κερσοβλέπτης, 
καί μετά την ταπείνωσιν ταύτην, δεν είχε παυσει νά συνεννοήται μέ τούς 
’Αθηναίους κατά τού Φιλίππου. Ό τε  δέ ό Φίλιππος τό 349—348, κατά τον 
λεγόμενον ’Ολυνθιακόν πόλεμον, είχε πολιορκήσει την κραταιάν Όλυνθον 
επί τής Χαλκιδικής καί σύμμαχον των ’Αθηναίων ό Κερσοβλέπτης εσπευσε 
νά άποστείλη εις βοήθειαν των Όλυνθίων καί ’Αθηναίων 4.000 ψιλούς 
Θράκας καί 150 ιππείς, υπό τον γαμβρόν του Χαρίδημον.

Ό  δέ Φίλιππος, μολονότι έχασε τον ένα έκ των οφθαλμών του εις την 
πολιορκίαν, κατόρθωσε νά γίνη κύριος τής Όλύνθου, την οποίαν καί κα
τέστρεψε καί τούς κατοίκους της έξηνδραπόδισεν. Έ ν συνεχεία, ό Φίλιππος, 
μετά τήν καταστροφήν τής Όλύνθου καί υποταγήν τής Χαλκιδικής, έ'στρε- 
ψε τά δπλα κατά τού Κερσοβλέπτου καί τον ήνάγκασε νά αναγνώριση τήν 
επικυριαρχίαν του καί νά δοδση μέρος τού κράτους του εις τύν Τήρην τον Β', 
απόγονον τού Τήρου τού Α ' (τό 347 π.Χ.). Κατόπιν τούτου τήν επί τού 
Κερσοβλέπτου επικυριαρχίαν τού Φιλίππου ήναγκάσθησαν νά αναγνωρίσουν 
καί οί ’Αθηναίοι διά συνθήκης, την οποίαν συνήψαν προς τον Φίλιππον, 
τό 346 π.Χ.

Ούτως ο Φίλιππος, απαλλαγείς των ’Αθηναίων, υπέταξε κατόπιν άπα- 
σαν τήν Θρακικήν χώραν, μεταξύ Στρυμόνος καί Νέστου, τήν οποίαν καί 
προσέθεσεν εις τό κράτος του, ώς Μακεδονικόν πλέον τμήμα, θέσας ως 
δριον μεταξύ Μακεδονίας καί Θράκης τύν ποταμόν Νέστον. Συνεχώνευσε 
δέ καί τά έν αυτή Θρακικά γένη Όδόμαντας, ‘Ηδωνούς καί άλλους μέ τούς 
Μακεδόνας, ώς είχε πράξει τούτο πρότερον μέ τούς ΙΙαίονας καί Άγριάνας. 
Τοιουτοτρόπως, τά γεωγραφικά δρια τής Θράκης, ειχον περιορισθή προς δυ- 
σμάς μέχρι τού Νέστου, ακριβώς δπως εινε καί μέχρι σήμερον. Διά νά συγ- 
κρατή δέ ό Φίλιππος τήν μεταξύ τού Στρυμόνος καί Νέστου χώραν, εις τήν 
οποίαν περιελαμβάνετο ή μεταλλοφόρος χώρα τοΰ Ιίαγγαίου, ίδρυσε στρα
τιωτικήν αποικίαν, τήν πόλιν των Φιλίποτων, όπου έκειντο προηγουμένοος 
αί Κρηνίδες. Τοιουτοτρόπως, άπέκτησεν όχι μόνον χρυσοφόρα εδάφη, αλλά 
καί γονιμωτάτας πεδιάδας, εις τήν λεγομένην σήμερον ’Ανατολικήν Μα
κεδονίαν.

’Επειδή δέ ό στρατηγός των ’Αθηναίων Διοπείθης ειχεν εγκαταστή- 
σει εις τήν Θρακικήν Χερσόνησον κληρούχους ’Αθηναίους, διά νά έδραιώση
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επ’ αυτής τά κυριαρχικά δικαιώματα των ’Αθηνών, to 342 π.Χ., και "είχε 
συμμαχήσει με τό Βυζάντιον, τοϋτο έπροκάλεσε τήν πολιορκίαν τοΰ Βυζαν
τίου υπό του Φιλίππου. Έ νώ δέ ό Φίλιππος επολιόρκει τό Βυζάντιον διά 
τοΰ στόλου του καί μέρους τοΰ στρατού του, δ ίδιος έπορεύθη κατά των 
Τριβαλλών καί Γετών εις τήν πέραν τοΰ Αίμου Θράκην καί έφθασε μέχρι 
τοΰ Δουνάβειος. Τά δυο ταΰτα Θρακικά γένη, Τριβαλλοί καί Γέται, μολο
νότι ήσαν γείτονες, διότι κατφκουν τήν μεταξύ Αίμου καί Δουνάβεως χώ
ραν, οί μέν Τριβαλλοί τό Δ. μέρος, οί δέ Γέται τό Α., ειχον πολλάς άντι· 
θέσεις μεταξύ των. Οί Τριβαλλοί ήσαν ληστρικοί, αρπαγές, πολεμοχαρείς, 
ανυπότακτοι καί βάναυσοι. Άντιθέτως οί Γέται, ήσαν ανδρείοι μέν, αλλά 
δίκαιοι, φιλόνομοι, πράοι, άκολουθοΰντες τά διδάγματα τοΰ Ζαλμόξιδος, 
μαθητοΰ τοΰ Πυθαγόρου.

Κατά τό 340 π.Χ., οί Τριβαλλοί προσέβαλαν τήν χιόραν των Γετών 
καί μετεχειρίσθησαν τόσον σκληρά μέτρα κατά τών κατοίκων, ώστε οί Γέ- 
ται, διά νά άποφύγουν τάς θηριωδίας καί κτηνωδίαςτών Τριβαλλών, ήναγ- 
κάσθησαν νά διαβοΰν τον Δούναβιν καί νά ζητήσουν καταφΰγιον εις τήν 
χώραν τοΰ Σκύθου βασιλέως Άτέα. Οΰτος, προς άπόκρουσιν τών Γετών, 
εζήτησε τήν βοήθειαν τοΰ Φιλίππου, δστις καί έσπευσεν εκεί. Ό  Άτέας 
όμως, θεωρήσας έκ τών υστέρων επικίνδυνον τήν παρουσίαν τοΰ Φιλίππου 
εις τήν χώραν του, έστρεψε τά όπλα κατ’ αΰτοΰ. Ό  Φίλιππος τότε, συμφι
λιωθείς μέ τούς Γέτας, ένίκησε τον Άτέαν καί έλεηλάτησε τήν χώραν του.

Οί δέ Γέται έκτοτε κατοικήσαντες τήν πέραν τοΰ Δουνάβεως χώραν, 
άνεμίγησαν μέ τά Σκυθικά γένη καί έχασαν τό φυλετικόν των όνομα, κλη- 
θέντες Δάκες ή Δάκοι καί ή χώρα των Δακία. (Τινές παραδέχονται, ότι οί 
Γέται ήσαν πρόγονοι τών μετά ταΰτα άναφανέντων Γότθων, ως έκ τής συγ
γένειας τών ονομασιών).

Προς απαλλαγήν όμως τοΰ Βυζαντίου, ήλθεν ’Αθηναϊκός στόλος υπό 
τον Χάρητα, όστις απώθησε τον Μακεδονικόν στόλον, άναγκάσας αυτόν νά 
φύγη εις τήν Μαύρην θάλασσαν. ’Επειδή δέ οί Βυζάντιοι καί οί ’Αθηναίοι 
καί οί άλλοι σύμμαχοί των μυστικώς τίπεστηρίζοντο υπό τοΰ Κερσοβλέπτου, 
δστις πάντα λίθον εκίνει, διά νά απαλλαγή από τήν επιρροήν τοΰ Φιλίπ
που, έπήλθεν δ Φίλιππος έκ νέου εναντίον αΰτοΰ καί τον ήνάγκασεν εις 
πλήρη υποταγήν. Άπέθανε δέ ό Κερσοβλέπτης τό 340 π.Χ. Οί δέ ’Αθη
ναίοι βλέποντες καταρρέον τό μεγαλεΐον των, έδοκίμασαν μέ τάς φλογέράς 
παροτρύνσεις ταΰ ρήτορος Δημοσθένους καί πάλιν τήν τύχην των κατά τοΰ 
Φιλίππου έν Χαρωνείςι τής Βοιωτίας, όπου ήττηθέντες μετά τών Θηβαίων, 
ύπεχρεώθησαν διά συνθήκης νά παραδώσουν καί τήν Θρακικήν Χερσόνη
σον. Ούτως, άπασα ή Θράκη, μετά τών παραλίων Ελληνικών πόλεων, εί- 
χεν άποξενωθή από τούς ’Αθηναίους, τό 338 π.Χ.

’Επειδή δέ, μετά τον θάνατον τοΰ Κερσοβλέπτου, οί διάφοροι κατά
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τόπους ηγεμόνες των Θρακών περιήλθον εις συγκρούσεις προς άλλήλους, ό 
Φίλιππος επωφελούμένος των φιλονεικιών τούτων, διέβη τον Νέστον, υπέ
ταξε τούς βασιλίσκους της Νοτίου Θράκης, όπόιθεν εισέβαλε καί πάλιν εις 
την Βόρειον Θράκην, όπου ειχον άποστατήσει οι άτίθασσοι Τριβαλλοί, 
τούς οποίους καί εδάμασεν. "Ινα δέ εδρακύση την κυριαρχίαν του επί τής 
Θράκης, ϊδρυσεν εκεί Μακεδονικός αποικίας, την Φιλιππούπολιν, τήν Κα- 
λύβην καί τάς Βίνας. Έμερίμνησε συνάμα, όπα)ς οί κάτοικοι τής πλούσιας 
ταΰτης χώρας άπολαύωσιν ειρήνης καί έπιδίδωνται εις τήν καλλιέργειαν 
των γονίμων αγρών των καί εκτροφήν τών πολυπληθών ποιμνίων των. ”Ε- 
κτοτε ή Θράκη έπαυσε νά εινε χο5ρα αυτονομιών κρατών, πλήν τών παρα
λίων Έλλ. πόλεων, αί όποϊαι διετήρουν μεν τήν αυτονομίαν των, ειχον 
άπωλέσει όμως τούς συμμάχους tcov "Αθηναίους. "Ακολούθως ό Φίλιππος, 
ασφαλής πλέον καί μή έχων αντίπαλον, έπεδόθη εις τήν επιβολήν τής κυ
ριαρχίας του επί όλων τών παραλίων πόλεων τής Θράκης καί τών νήσων 
τού Θρακικοϋ πελάγους. "Αλλά, τό 340 π.Χ. πάλιν, διάφοροι άρχοντίσκοι 
τών Θρακών, υπό τήν ηγεσίαν Σεύθου τού Γ ', έπανεστάτησαν κατά τών 
Μακεδόνων, διά νά απελευθερωθούν. Κατεβλήθησαν όμως εκ νέου καί τότε 
εστάλη Μακεδό>ν στρατηγός, όστις άνέλαβε τήν διακυβέρνησιν τών Θρακών. 
Σεύθης ό Γ ' έμεινε ψιλφ όνόματι βασιλεύς τών "Οδρυσών. Αυτός καί τι- 
νες άλλοι τοπικοί άρχοντες, ήσαν έκτοτε υπό τήν επιρροήν τού Μακεδόνος 
στρατηγού καί τήν κυριαρχίαν τού Φιλίππου, όστις, διά τών Μακεδονικών 
αποικιών, άπέβλεπε νά προωθήση τον έξελληνισμόν τής χώρας καί νά συγ
χώνευση καί αυτούς, ίνα αποτελόσουν τμήμα τού Πανελληνίου Κράτους, 
όπερ ώνειρεύετο.

ΚΕΦ. 8 0 .-  ΣΥ Μ ΠΛΙΙΡΩΣΙΣ ΤΗ Σ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗ Σ ΘΡΑΚΗΣ 
ΥΠΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥ.

Φίλιππος ό Β', βασιλεύς τής Μακεδονίας, άνελθών εις τον τθρόνον, τό 
τό 359 π.Χ., ειχεν άναδειχθή εις έκ τών μεγίστων ηγεμόνων τής άρχαιό- 
τητος. Ή το  δχι μόνον ικανός στρατηγός, αλλά καί πολιτικός καί διπλωμά
της έξοχος. ΙΙαραμείνας κατά τήν εφηβικήν του ηλικίαν ώς όμηρος εις τάς 
Θήβας, κατά τήν εποχήν τής ακμής τής πόλεως, έπί ΙΙελοπίδου καί Έπα- 
μεινώνδου, καί παρακολουτθήσας τούς δύο αυτούς επιφανείς στρατηγούς εις 
διαφόρους εκστρατείας των, ειχεν έγκύψει εις τήν Ελληνικήν στρατιωτικήν 
τότε τέχνην καί εις τά μεγαλοφυά πολεμικά σχέδια τού Έπαμεινώνδου, χά
ρις εις τά όποια ό τελευεαΐος ειχεν έπανειλημμένως κατασυντρίψει τήν έως 
τότε άήττητον θεωρουμένην Σπάρτην. Πεπροικισμένος με βαθεΐαν παρατη
ρητικότητα καί οξύνοιαν, είχε κατανοήσει συνάμα καί τήν διαφθοράν τών 
πολιτικών άνδρών τών διαφόρων καί άλληλομαχομένων τότε Ελληνικών



πολιτειών. « Ή  γη ούκ ένήνοχεν ανδρα ώς τον Φ ίλιππον», (δηλ. επάνω 
εις την γην δεν έγεννήθη άλλος άνθρωπος, ώς ό Φίλιππος).

"Αν, μετά τον Φίλιππον, ό υιός και διάδοχός του ’Αλέξανδρος ό Μέ- 
γας, επέτυχε τα 'θαυμαστά άνά τους αιώνας έργα του, κατά μέγα μέρος 
ώφείλετο τοΰτο κα'ι εις το μέγα εΰτΰχημα, ότι εσχε πατέρα τον μεγαλοφυή 
Φίλιππον. Μέχρι τής ανόδου του Φιλίππου εις τον θρόνον τής Μακεδονίας, 
έθεωρείτο το Μακεδονικόν κράτος ώς μία μάνδρα άνευ σκύλων. Έπενέβαι- 
νον εις τά εσωτερικά της συχνάκις οΐ ’Αθηναίοι, διότι κατείχον οΰτοι όλας 
τάς έπι του εδάφους της παραλιακός πόλεις. Βραδύτερου, με τήν σειράν 
των, έπενέβαινον κα'ι οΐ Σπαρτιάται, μετά δέ τήν καταστροφήν και τούτων 
υπό τών Θηβαίων, ήρχισαν νά επεμβαίνουν κα'ι οΐ Θηβαίοι, επί τής όλιγο- 
χρονίου ηγεμονίας των. Όσάκις έχήρευεν ό θρόνος τών Μακεδόνων, διεξή- 
γοντο έμφυλιαι συγκρούσεις μεταξύ τών διαφόρων μνηστήρων του, αδελ
φών πολλάκις ή έξαδέλφων ή καί άπωτέρων συγγενών του άποθανόντος βα- 
σιλέως, υποστηριζομένων άλλου μεν υπό τών Θρακών, άλλου δέ υπό τών 
νοτιωτέρων Ελλήνων καί άλλου υπό Μακεδόνων αρχόντων.

Οΐ δέ ληστρικοί ΓΙαίονες, Άγριάνες καί Ίλλυριοί εκαραδόκουν μίαν 
τοιαύτην ανεμοζάλην νά εκσπάση εις τό εσωτερικόν τής Μακεδονίας, διά νά 
εισορμήσουν καί νά διαρπάσουν παν ο',τι ήμποροΰσαν. Εκαλούντο τότε οΐ 
Μακεδόνες νά εγκαταλείπουν τά άροτρά των, ή τον θερισμόν, ή τά ποί
μνιά των, καί πάντοτε άτελώς έξωπλισμένοι καί ανοργάνωτοι στρατιωτικώς, 
νά αποκρούσουν τούς εισβολείς, καί ώς επί τό πλεΐστον ήττώντο. Τήν 
τοιαυτην κατάστασιν τής Μακεδονίας, πού ειχεν επικρατήσει από τού θα 
νάτου τού Περδίκκου Β' μέχρι τού Φιλίππου, επί ενα σχεδόν αιώνα, άνέ- 
λαβε νά τακτοποιήση Φίλιππος ό Β', υιός τού Άμύντου τού Γ ', οστις καί 
επεδόθη άόκνως εις τήν διοργάνωσιν τοϋ σαθρού κράτους του. Καί κατά 
πρώτον μέν, διά νά ήμπορή νά έξουδετεροόνη τό βαρύ όπλιτικόν στράτευμα 
τών νοτίων Έλλήνοον, έπενόησε δόρατα πολύ μακρότερα, τάς λεγομένας 
Μακεδονικάς σαρίσσας, 25 ποδών μήκους (7—8 μέτρα), καί έσχημάτισε τήν 
όνομασθεϊσαν Μακεδονικήν φάλαγγα από στιβαρούς καί έπιλέκτους Μακεδό- 
νας, οΐ όποιοι παρετάσσοντο εις 6 σειράς, άνά 1000, ούτως ώστε καί ή τελευ
ταία οπίσθια γραμμή νά ήμπορή νά ύπερασπίζη καί τάς 5 άλλας, πού προη
γούντο. Ή  παράταξις δέ έκάστης έξάδος ήτο λοξή, ώστε ό τελευταίος, έχων 
προτεταμένην τήν σάρισσάν του, ήδύνατο νά υπεράσπιση καί τούς λοιπούς 5. 
’Έτσι άπετελοΰντο 6 γραμμαί προτεταμένων λογχών, ώστε ό εχθρός διά νά 
προσβάλλη τήν πρώτην γραμμήν έίπρεπε νά θραύση 6 σειράς λογχών, δπερ 
ήτο αδύνατον. Διά τούτο, μόλις έπλησίαζεν ή φάλαγξ τάς έχθρικάς γραμ- 
μιάς, τά πάντα άνετρέποντο, είτε όπλιτικόν, είτε πελταστικόν, είτε ιππικόν. 
Όμοίως καί τό ιππικόν τών Μακεδόνων, τό (όπλισε μέ σαρίσσας βραχυτέ- 
ρας μέν, αλλά πάντως μακροτέρας τών δοράτων τών εχθρικών του στρα-
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των. Διά του τοιούτου πρωτοφανούς οπλισμού τής εποχής εκείνης, οχι μό
νον τους Θράκας, Παίονας, Άγριάνας καί ληστρικούς Ίλλυριούς έταπεί- 
νωσε καί προσέθεσεν εις τό κράτος του εκτεταμένα εδάφη καί λαούς, άλλα 
καί τάς δυνάμεις των νοτίων Ελλήνων, Θηβαίων, "Αθηναίων, Φωκαέων 
καί άλλων, έξεμηδένισεν.

'Ως προς τήν πολιτικήν δέ, έναντι των άλλων, ύπήρξεν ό δαιμονιώτερος 
πάντων μέχρι τής εποχής εκείνης. Εις δλας τάς άξιολόγους πόλεις, έδημι- 
ούργησε κόμμα φιλιππίζον, καί εις αύτάς τάς "Αθήνας ακόμη τον ρήτορα 
Αισχύνην καί άλλους, το όποιον εΐργάζετο υπέρ αυτού διά Μακεδονικών 
χρημάτων. Χαρακτηριστικόν τής χρηματοδοτήσεως ύπ’ αυτού των πρακτό
ρων του είνε τό εξής : 'Ότε έπολιόρκει τήν όχυράν "Όλυνθον τής Χαλκιδι
κής, δ'που έχασε τύν δεξιόν του οφθαλμόν από βέλος, ριφθέν εκ τού τείχους 
εναντίον του, καί τό όποιον έφερε τήν επιγραφήν: «Εις τον δεξιόν οφθαλ
μόν τού Φιλίππου», καί εις έκ των σωματοφυλάκων του είπεν, δτι μα- 
ταίως προσπαθοΰμεν νά άλώσωμεν τήν πόλιν ταύτην, όχυροτάτην ούσαν, ό 
Φίλιππος άπήντησεν: «"Εάν έμβάσω εις αυτήν έναν δνον φορτωμένον με 
χρυσόν, πολύ εύκολα θά τήν κυριεύσω». Καί τούτο έγινε πράγματι, διότι 
διά πολλών δωροδοκιών έγένετο κύριος τής Όλύνθου. Διά τούτο, ούτε οΐ 
ρητορικώτατοι Φιλιππικοί τού Δημοσθένους, ού'τε οί φλογεροί "Ολυνθιακοί 
αυτού, ούτε ό δρκος τού 'Ιερού λόχου των Θηβαίων, οί όποιοι, έπεσαν μέ- 
χρις ενός εις τήν εν Χαιρωνεία μάχην, ήρκεσαν διά νά σιοσουν τήν ανεξαρ
τησίαν των αντιπάλων του Θηβαίων, "Αθηναίων, Σπαρτιατών καί άλλων. 
Πάντες ύπέκυψαν εις τήν άκατανίκητον δύναμιν τού άκαταπονήτου Μακε- 
δόνος : «Ε ϊη ερ  ϊαην γνώμη ρώμην Δημόαϋ'ενες ε ΐχες  οϋποτ’ αν *Ε λ
λήνων ήρξεν ’Ά ρης Μ ακεδών», ήτο ή χαρακτηριστική επιγραφή επί τού 
άνδριάντος τού ρήτορος Δημοσθένους. Δηλαδή, «εάν, ώ Δημόσθενες, είχες 
ί'σην πολεμικήν δύναμιν μέ τάς σοφάς συμβουλάς σου, δεν θά ήμπορούσε 
ποτέ νά γίνη κύριος των Ελλήνων ό πολεμικιυτατος Μακεδών».

"Έναντι λοιπόν τοιαύτης (οργανωμένης δυνάμεως τού Φιλίππου, πώς 
ήτο δυνατόν νά άνθέξουν καί νά κρατήσουν τήν ανεξαρτησίαν των αί δλίγαι 
Έλληνικαί πόλεις των παραλίων τής Θράκης μετά τήν άποξένωσίν των από 
τούς "Αθηναίους; Διό, μετά τήν ύποτογήν τής Μεσογείου Θράκης, ή οποία 
άπετελεϊτο υπό τού Κεντρικού βασιλείου των Όδρυσών καί άλλων Θρα- 
κικών ηγεμονιών, έγινε κύριος τής άκμαιοτάτης Περίνθου, τό 341 π.Χ.

"Ενώ δέ ό στόλος των Μακεδόνων έπλεεν έκ Περίνθου προς τό Βυζάν
τιον, μετά τό μεσονύκτιον καί ενώ έπεκράτει σκότος βαθύ, έπεφάνη άνατέλ- 
λουσα ή ημισέληνος, ή όποια καί έφώτισε τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης. 
Οί φύλακες τού τείχους τού Βυζαντίου, είδοποιηθέντες έκ των υλακών τών 
κυνών, διέκριναν τότε έκ τ<ϋν επάλξεων τάς Μακεδονικός τριήρεις, έρχομέ- 
νας προς τήν πόλιν των καί ειδοποίησαν αμέσως τούς κατοίκους καί τούς
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στόλους των Αθηναίων, Χίων, Kokov καί Ροδίων, που υπό την ηγεσίαν 
τοϋ ’Αθηναίου Φωκίωνος καί διά Περσικών χρημάτων ένισχυόμενοι, έπο- 
λέμουν τον Φίλιππον και ήσαν ήγκυροβολημένοι εντός του Κερατίου κόλ
που. Ό  Φίλιππος, άφοΰ είχε γίνει κύριος τής Θρακικής Χερσονήσου καί 
ειχεν υπό τον έλεγχόν του τον Ελλήσποντον, ήθελε νά καταλάβη καί τό Βυ
ζάντιον διά νά εξαστραλίση καί τον έλεγχον τοϋ Βοσπόρου. Καί τότε μέν οί 
σύμμαχοι άπέκρουσαν την έπίθεσιν τοϋ Μακεδονικού στόλου. Οί δέ Βυζάν
τιοι, εξ ευγνωμοσύνης προς την θεάν τής Σελήνης Έκάτην, ήγειραν προς 
αυτήν μέν άγαλμα, τήν δέ ημισέληνον εχάραξαν επί των νομισμάτων των. 
Την ημισέληνον ταυτην οί Τούρκοι, ό'τε έγιναν κύριοι τής Κων]πόλεως, 
μετά 18 αιώνας από τοϋ γεγονότος τοϋτου, έδέχθησαν ως εθνικόν των έμ
βλημα επί τών σημαιών των (ή. Ά λλ’ ότε, μετά τήν εν Χαιρωνεία μάχην 
(338 π.Χ.), έπαυσε πλέον τελείαις ή ηγεμονία τών ’Αθηναίων καί έκυριάρ- 
χησεν ό Φίλιππος καί εις τό Αίγαϊον καί εις τήν Προποντίδα, ύπετάγη καί 
τό Βυζάντιον, τό 338 π.Χ. Τοιουτοτρόπως, ή εξουσία τοϋ Φιλίππου, πε- 
ριέλαβεν ολόκληρον τήν Θράκην, από Νέστου μέχρι Μαύρης θαλάσσης καί 
από τοϋ Ελλησπόντου καί τοϋ Βοσπόρου μέχρι τοϋ Δουνάβεως. "Απασα 
δέ αυτή ή εκτεταμένη περιοχή συνηνώθη με τήν Μακεδονίαν, ή οποία ει* 
χεν έν τφ μεταξύ έπεκταθή προς Δ. μέν μέχρι τής Άδριατικής, προς Ν. 
δέ μέχρι τοϋ Ίσθμοϋ τής Κορίνθου, ήτοι εις ολόκληρον σχεδόν τήν Βαλ
κανικήν. 1

1. ’Από τό Βυζάντιον παρέλαβον πρώτοι τήν ημισέληνον οί Σασσανίδαι τη; 
Περσίας (226—641 μ.Χ.), έξ αυτών δέ περί τό 1200 οί Σελτζουκοι, έκ τών οποίων 
διεδόΦη καί εις τούς λοιπούς Τούρκους.
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ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ, 338 π.Χ. —  46 μ.Χ.

ΚΕΦ. 8 1 —ΕΚ ΣΤΡΑ ΤΕΙΑ  ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗΝ.

Ένώ 6 Φίλιππος έτέλει τούς γόμους της θυγατρός του Κλεοπάτρας, 
μετά τοϋ βασιλέθ)ς των Ήπειριοτών ’Αλεξάνδρου, έδολ,οφονήθη υπό τίνος 
των σωματοφυλάκων του, Παυσανίου, τό 336 μ.Χ., εν μέσω της μεγάλης 
του ισχύος καί των μεγαλοπρεπών θριάμβων του. Τά πραγματικά αίτια 
παραμένουν μέχρι σήμερον άγνωστα, δοθέντος ότι ό δολοφόνος Παυσανίας, 
πάραυτα έφονεύθη υπό των λοιπών σωματοφυλάκων του, προτού ούτος 
άνακριθή. Ά λλ’ αυτά τά εξετάζει ή Μακεδονική Ιστορία. Τον Φίλιππον 
διεδέχθη ό υιός αυτού ’Αλέξανδρος, έκ τής συζύγου του Όλυμπιάδος, θυ- 
γατρός τού βασιλέως τών Ήπειρωτών, καί ό υπό τού μεγάλου τής άρχαιό- 
τητος φιλοσόφου Άριστοτέλους τού έκ Σταγείρων τής Χαλκιδικής, άνατρα- 
φείς καί διδαχθείς. 5Ητο 20 μόλις ετών, ώς γεννηθείς τό 356. 3Ητο από
γονος τών έξοχωτέρων ηρώων τής Ελλάδος. Έ κ πατρός μεν Ήρακλείδης 
(διότι ή βασιλική οικογένεια τών Μακεδόνοον κατήγετο έκ τού Ήρακλείδου 
Τημένου, τού κατακτητού τού ’Άργους), έκ μητρός δέ, απόγονος τού Ά- 
χιλλέως (διότι οι βασιλείς τών Μολοσσών τής ’ΡΙπείρου εφέροντο ώς από- 
γονοι τού ΙΙηλέως' έξ ου καί δ Άχιλλεύς έλέγετο Πηλείδης). Σώμα ρωμα
λέου, νούς έξοχος, τόλμη απαράμιλλος, θέλησις σιδηρά, σύλληψις σχεδίων 
καί έκτέλεσις αυτών τάχιστη. Ουδέποτε άλλοτε βασιλόπαις έτυχε πλέον έπι- 
μεμελημένης αγωγής. ’Άσκησις εις τήν στρατιωτικήν τέχνην, ή νεωτέρα καί 
τελειοτέρα τής εποχής. Πολιτική περίνοια ασυνήθης εις τοιαύτην ηλικίαν. 
Πάντα ταύτα καί άλλα πολλά κατέστησαν τούτον έναν υπεράνθρωπου, τό 
θαύμα τών μεταγενεστέρων αιώνων, καί ανώτερου όλων τών προγενεστέρων 
άνδρών τού αρχαίου Ελληνισμού. 'Ως έκ τών τοιούτων καί τοσούτων προ- 
σόντων του καί τά έργα του υπήρξαν μεγάλα καί θαυμαστά* διότι διήνοιξε 
νέας οδούς προόδου καί ευημερίας, όχι μόνον διά τον Ελληνισμόν, αλλά 
δι’ όλον τον τότε γνωστόν κόσμον, έξ ού καί ή 'Ιστορία τον προσωνόμασε 
Μ έ γ α ν. 'Υπήρξε δέ όχι μόνον μέγας Μ ακε.δ ίόν, ή κατ’ έπέκτασιν μέ-
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γας ' Έ λ λ η ν ,  άλλα καί μέγας ά ν θ  ρ ω π ο ς, καθ’ δτι τά έργα του δεν 
άπέβλεπον μόνον εις το μεγαλεΐον τής Μακεδονίας, ή τής εν γένει 'Ελλά
δος, άλλ’ εις την εξύψωσιν δλων των υπό την εξουσίαν του παντοίων εθνών 
διά τής μεταδόσεως εις τους εως τότε βαρβάρους τοΰ λοιπού κόσμου, του 
Ελληνικού πνεύματος, τής Ελληνικής ζωής, των Ελληνικών ηθών και 
εθίμων καί προ παντός τής Ελληνικής φιλοσοφίας, ό'ργανον τής οποίας ήτο 
ή Ελληνική γλώσσα, ήτις καί συνετέλεσεν εις την έξάπλωσιν αυτών. Ά ν  
δ πατήρ του Φίλιππος ειχεν εργασθή καί ειχεν επιτύχει νά ίδρυση εν 11α- 
νελλήνιον κράτος εις εν μόνον τμήμα του τότε κόσμου, δηλ. επί τής 'Ελλη
νικής Χερσονήσου, ό ’Αλέξανδρος έσκέφθη καί επέτυχε νά ίδρυση εν Πα
νελλήνιον κράτος, έκτεινόμενον έφ’ ολοκλήρου τοΰ γνωστού τότε κόσμου. 
Διά τον λόγον αυτόν δ Μ. ’Αλέξανδρος θεωρείται, ό'τι δεν ανήκει μόνον 
εις τον Ελληνισμόν, άλλ’ εις δλόκληρον τον κόσμον. 'Όλαι αι χώραι, διά 
μέσου τών οποίων είχε διέλθει ως αστραπή καί τής Ευρώπης καί τής ’Α
σίας καί ’Αφρικής, τον έπολιτογράφησαν ως ίδικόν των ήρωα, καί εις τήν 
παράδοσιν καί εις τούς μύθους αυτών άναφέρεται τό όνομά του. ’Έγινε 
θρύλος, καί τό μεγαλεΐον τοΰ άνδρός τούτου εΐνε δ μεγαλείτερος τίτλος 
Έλληνικότητος τής Μακεδονίας, τήν δποίαν διαφιλονεικοΰν σήμερον, τά μή 
υπάρχοντα ακόμη τότε, αλλογενή έθνη τοΰ βορρά.

Μόλις άπέθανεν δ Φίλιππος, έξηγέρθησαν πολλοί άπαιτηταί τοΰ θρό
νου τής Μακεδονίας. ’Αλλ’ δ ’Αλέξανδρος έ'χων στρατόν άφωσιωμένον, πού 
τον ύπερηγάπα διά τάς μεγάλας του στρατιωτικάς άρετάς, τάς δποίας έπέ- 
δειξε ζώντος ετι τοΰ πατρός του, κατέβαλε πάντας καί έξεκαθάρισε τήν Μα
κεδονίαν από τούς πολιτικούς του αντιπάλους. Ά λλ’ οί προς Ν. 'Έλληνες, 
θεωρήσαντες τήν περίστασιν ευνοϊκήν διά νά απαλλαγούν τής κηδεμονίας 
τών Μακεδόνων, ήρχισαν νά ταράσσωνται. Ό  Αλέξανδρος δμως, εντός ολί
γων εβδομάδων, διά μιας επιδεικτικής εκστρατείας του προς τήν Βοιωτίαν 
καί Αττικήν, έφερε τήν είρήνευσιν τών πρύς Ν. Ελλήνων. Ά λλ’ έν τώ 
μεταξύ οί βάρβαροι τοΰ Βορρά έκινοΰντο άπειλητικώς καί ήσαν έτοιμοι νά 
επιπέσουν από τάς παραδουναβείους χώρας κατά τοΰ βασιλείου του. Καί 
κατά τον χειμώνα μέν τοΰ 336 π.Χ., έπιστρέψας έξ Ελλάδος, παρέμεινεν 
εις τήν Μακεδονίαν. Τήν άνοιξιν δμως τοΰ 335 π.Χ., έξώρμησε κατά τών 
Θρακών καί ’Ιλλυριών, οί δποΐοι ένέμοντο από πολλών αιώνων τάς προς 
βορράν τής Μακεδονίας χώρας. ’Εντός 10 ημερών, φθάνει καί εκβιάζει τάς 
διαβάσεις τοΰ Αίμου, δπου καί προσβάλλει τούς ληστρικούς καί άτιθάσ- 
σους Τριβαλλούς. Εις μίαν καί μόνην μάχην, δπου έπεσαν 3.000 νεκροί έξ 
αυτών, έκ δέ τών Ελλήνων 11 μόνον ιππείς καί 40 πεζοί, τούς αναγκάζει 
μέ τον βασιλέα των Χύρμον εις τελείαν υποταγήν. Μετά 3 δέ ημέρας, ως 
κεραυνός φθάνει εις τον ’Ίστρον, τον κάτω ροΰν τοΰ Δουνάβεως. ’Εκεί εις 
μίαν νήσον Πεύκην καλουμένην, ή όποια εύρίσκετο εντός τοΰ ποταμού, εί-
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χον συγκέντρωσή πολλοί Τριβαλλοί και άλλοι Θράκες, έτοιμοι νά άντιστα- 
θοΰν δια να παρεμποδίσουν την περαιτέρω πορείαν του, καθόσον ή νήσος 
εκείνη απετελει δυσπροσιτον σημεΐον. Καί έφθασε μέν στόλος τοΰ Άλεξάν 
δρου, προερχόμενος εκ Βυζάντιου, αλλά τύ σφοδρόν ρεΰμα τοΰ ποταμού, 
ώς εκ τοΰ όγκου των ΰδάτων, λόγο) τής τήξεως των πάγων καί των χιόνων 
κατά την άνοιξιν, δεν άφινε τά πλοία νά είσέλθουν εις το στόμων καί νά 
προσεγγίσουν εις την νήσον. Ένω συνέβαινον ταΰτα εκεί, εις την αντίπε
ραν δχτίην τοΰ ποταμοΰ, 4.000 ιππείς καί 10.000 πεζοί Γέται, έλάμβανον 
θέσεις διά νά εμποδίσουν την εισβολήν καί εις την χώραν των.

Άλλα, κατά μίαν νύκτα άσέληνον, μέ πλοία καί μονόξυλα, διέβη τον 
ποταμόν, εις άπομεμακρυσμένον σημεΐον από τής παρατάξεως των Γετών καί 
έπήλθε κατ’ αυτών έκ των πλαγίων, καί άλλους μέν έξωλΰθρευσεν, άλλους 
δέ διεσκόρπισε τήδε κάκεΐσε. ’Αφού δέ κατεβλήθησαν καί οί Γέται, προσέ- 
φερεν ό ’Αλέξανδρος θυσίας πλησίον τοΰ ποταμοΰ προς τον Σωτήρα Δία 
καί προς τον Ήρακλέα καί ώρισεν ώς βόρειον συνορον τοΰ κράτους του εν 
Ευρώπη τον Δοΰναβιν. Γίάντες δέ οΐ βάρβαροι, οί εντεύθεν καί πέραν τοΰ 
Δουνάβεως, κατάπληκτοι έκ των κεραυνοβόλων νικών του, έ'σπευσαν νά ανα
γνωρίσουν την κυριαρχίαν του, καί διά πρεσβειών καί δώρων πολλών, έξέ- 
φραζον την υποταγήν των προς αυτόν. Μεγάλην δέ απέκτησε φήμην τό 
όνομα τοΰ ’Αλεξάνδρου εΙς άπαντας τους προς βορράν λαούς γνωστούς 
τότε καί άγνοόστους. Καί αυτοί ακόμη οι ημιάγριοι Κελτοί ή Γαλάται, έκ 
τών απομεμακρυσμένων κορυηκΰν τών όρέων, όπου κατώκουν, έ'σπευσαν νά 
άποστείλουν πρέσβεις μέ πολλά δώρα, έξ όσων εκείνοι έθεοορουν πολύτιμα. 
’Ησαν δέ οΰτοι άνδρες γιγαντόσωμοι, ένδεδυμένοι μέ πολυποίκιλα δέρματα 
καί έςιερον βαρέα καί καλλιτεχνικά ρόπαλα.

Ό  ’Αλέξανδρος, έκτιμών πάντοτε την ανδρείαν καί τό πολεμικόν μένος 
τών μαχητών, εις όποιανδήποτε φυλήν καί αν άνήκον ούτοί, ύπεδέχθη αυ
τούς μέ μεγάλην προσήνειαν καί ευγένειαν καί τούς έτίμησε προσκαλέσας 
αυτούς εις γεύμα. Κατά τό συμπόσιον τούτο, πού έδίδετο προς τιμήν του, 
τούς ή ρώτησε: «Τί εινε εκείνο, πού τούς προξενεί φόβον εις τον κόσμον;» 
Διότι ήθελε νά μάθη ποιαν έντΰπωσιν έπροξένησαν εις αυτούς αί νίκαι των 
καί ή ανδρεία τοΰ στρατού του. ’Αλλ’ ούτοι άγερώχως άπήντησαν : «Βασι
λεύ, ημείς εΐμεθα ό άνδρειότερος λαός τοΰ κόσμου καί δέν μάς πτοεί τί
ποτε. Τό μόνον πού φοβοΰμεθα εινε μήπως πέση ό ουρανός καί μάς πλα- 
κώση, εκεί επάνω εις τάς κορυφάς τών όρέων, όπου κατοικοΰμεν. ’Αλλ’ άν 
καί δέν φοβοΰμεθα, θέλομεν όμως τήν φιλίαν σου καί έκτιμώμεν τήν αν
δρείαν καί τήν ίδικήν σου καί τοΰ στρατού σου». Έ κ  τής άπαντήσεως ταΰ- 
της τών Γαλατών καί έξ άλλων διαμειφθέντων κατά τον χρόνον τής παρα
μονής αυτών πλησίον του, κατέληξεν εις τό συμπέρασμα, δπερ καί έκοινο- 
ποίησεν εις τούς ίδικοΰς του, ότι οί Γαλάται εινε πολύ αλαζόνες. Διεΐδεν,
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δτι οι προς βορραν τοϋ Δουνάβεως λαοί τής λοιπής Ευρώπης ευρίσκονται 
εις δλως νηπιώδη και άγροΐκον κατάστασιν, κα'ι δτι δεν παρουσιάζουν κα- 
νέν ενδιαφέρον διά τον Ελληνισμόν και τον πολιτισμόν του. Επομένως 
πάσα περαιτέρω κατάκτησις, πέραν τοϋ μεγάλου τούτου ποταμού, θά απαί
τηση μόνον θυσίας τοϋ Ελληνικού ’Έθνους, άνευ ώφελείας τίνος. Ένώ, 
άντιθέτως, τά ’Ασιατικά ’Έθνη ήσαν όπωσοϋν ώργανωμένα, πλούσια και 
ώριμα πλέον νά δεχθώσι τον Ελληνικόν πολιτισμόν διά τής κατακτήσεως, 
ή οποία θά φέρη εις αυτά την ελευθερίαν και τήν χειραφέτησίν των από 
τοϋ καταθλιπτικοϋ περσικοϋ ζυγοϋ. Διά τοϋτο, τους απεσταλμένους των 
Γαλατών έφιλοδώρησε μέ διάφορα αντικείμενα Ελληνικής τέχνης κα'ι κα
τεργασίας, και ώνόμασεν αυτούς φίλους κα'ι συμμάχους. Τοϋτο έθεωρήθη 
ώς τίτλος από τούς γενναίους εκείνους άνδρας, έφ’ φ καί άνεχώρησαν ευχα
ριστημένοι καί κατενθουσιασμένοι. Κατόπιν των ανωτέρω, ώς τελευταϊον 
δριον προς βορραν τοϋ έν Ευρώπη κράτους του, ώρισε τον ποταμόν Δοΰνα- 
βιν. Ειρηνεύσας δέ πάντας τούς ηγεμόνας των Θρακών προς Ν. τοϋ Δου
νάβεως, ώστε νά έπιδίδωνται εις τό εξής οί λαοί οΰτοι εις τά ειρηνικά των 
έργα, καί άφήσας Έλληνικάς φρουράς εις επίκαιρα σημεία, έπέστρεψεν 
εις Μακεδονίαν.

ΚΕΦ. 82 — ΕΚΣΤΡΑ ΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΙΣ ΙΛΛΥΡΙΑΝ.

Διά νά άναλάβη δμως ό ’Αλέξανδρος τήν κατά τής ’Ασίας εκστρατείαν, 
ήτις ήτο ό κύριος σκοπός τής βασιλείας του, έπρεπε νά εξασφάλιση τελείως 
τό έν Ευρώπη κράτος του. ’Επειδή δέ εις τά ΒΔ. τής Μακεδονίας ήσαν 
τότε οι πολεμικοότατοι καί ληστρικώτατοι Ίλλυριοί, έτοιμοι πάντοτε νά 
εισβάλλουν εΐς τήν Μακεδονίαν πρός λεηλασίαν καί διαρπαγήν, ευθύς ώς 
έβλεπον σημεία τινα αδυναμίας εις τό Μακεδονικόν κράτος, μόλις έπέστρε- 
ψεν έκ τής Θράκης, έξεστράτευσεν εις τήν ’Ιλλυρίαν. Οί ορεσίβιοι Ίλλυριοί 
έμάχοντο μετά πείσματος, βοηθούμενοι από τήν διαμόρφωσιν τού εδάφους 
των. Άποφεύγοντες τον κατά παράταξιν αγώνα, έπετίθεντο τήν νύκτα ώς 
ώς επί τό πλεϊστον. ’Οσάκις δέ έξηναγκάζοντο εις τον κατά μέτωπον πόλεμον, 
έθυσίαζον πρώτον 3 παΐδας, 3 κόρας καί 3 κριούς μέλανας καί έπειτα ακά
θεκτοι έρρίπτοντο εις τήν μάχην μετά φοβερών κραυγών. Ά λλ’ ο Μακεδών 
στρατηλάτης, διά τολμηρών καί ριψοκινδύνων επιχειρήσεων, κατώρθωσε νά 
υπερίσχυση καί νά τούς ύποτάξη. Άκολούθιος ό ’Αλέξανδρος, έκ πολιτικών 
λόγων κινούμενος, άνεγνώρισε τήν έξουσίαν τών αυτοχθόνων ηγεμόνων τών 
’Ιλλυριών, ώς καί τών λοιπών βαρβάρων, υπό τύν δρον νά διαβιώσιν εις τό 
εξής έν ειρήνη υπό τήν ΰπερτάτην έπικυριαρχίαν του καί νά στέλλουν πρός 
αυτόν ώρισμένας έπικουρίας’ καί ούτως έπέτυχε νά στερεώση τό κράτος του 
καί επάνω εις δλας τάς χοορας πού περιέβαλλον τήν Μακεδονίαν.
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ΚΕΦ. 8 3 .=  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΘΗΒΩΝ.

Την Πανελλήνιον ιδέαν και το Πανελλήνιον έργον των Μακεδόνων βα
σιλέων, δυστυχώς δεν ήσαν εις θέσιν, ώς φαίνεται, νά εννοήσουν, αί διά
φοροι προς νότον του Όλυμπου Ελληνικά! κα! πεπολιτισμέναι πολιτείαι. 
”Η τά εννοούσαν μέν, άλλ’ ή ανόητος φιλοτιμία των, διότι δεν θά ειχον 
αυτοί τήν πρωτοβουλίαν εις την εκτέλεσιν του μεγίστου τοΰτου σχεδίου, 
και ή στενή ώς προς τά εθνικά ζητήματα άντίληψις αυτών, δεν τους άφινε 
νά αναγνωρίσουν τήν ανωτερότητα ούτε του Φιλίππου, ούτε του Αλεξάν
δρου. Εις τούτο δέ συνετέλουν και πολλοί δημοκόποι και λαοπλάνοι, οι 
όποιοι διά νά εξυπηρετήσουν ατομικά των συμφέροντα, έπροπαγάνδιζον 
τήν ιδέαν, ότι οι "Ελληνες άπιυλεσαν τήν ελευθερίαν των, τό μόνον θειον 
αγαθόν, διά τής υπακοής εις τούς Μακεδόνας βασιλείς. Κα! εϊ,ς τούτο ώφείλετο 
ή λυσσαλέα αυτών άντίδρασις κατά τού Φιλίππου κα! μετέπειτα κατά τού 
υιού αυτού Αλεξάνδρου. Διό επιτηδείως διέδιδον μεταξύ τών Ελλήνων, 
ότι ό παράτολμος οΰτος Μακεδών, ό υιός τού Φιλίππου, έφονεύθη εις τινα 
μάχην κατά τών Ιλλυριών, κα! διά καταλλήλων εισηγήσεων εκάλουν τούς 
πολίτας τών Θηβών, τών "Αθηνών και τών άλλων Ελληνικών επικρατειών 
εις εξέγερσιν διά τον υπέρ ελευθερίας δήθεν αγώνα. "Αμέσως λοιπόν, διά
φοροι ρήτορες, ήρχισαν νά φανατίζουν, με φλογερούς λόγους, τά πλήθη και 
νά προετοιμάζουν ταύτα διά τήν επίθεσιν κα! έκδίωξιν τών Μακεδονικών 
φρουρών. Οί Θηβαίοι μάλιστα, οι όποιοι έτρεφαν άσβεστον μίσος κατά τού 
’Αλεξάνδρου, πού είχε κατασυντρίψει τον Τερόν των λόχον εις τήν μάχην 
τής Χαιρωνείας, έξηγέρθησαν κα! έπολιόρκησαν τήν Μακεδονικήν φρουράν 
μέσα εις τήν άκρόπολίν των τήν Καδμείαν. Ά λλ’ ώς κεραυνός, εντός 14 
ημερών από τήν Ιλλυρίαν εμφανίζεται προ τού τείχους τών Θηβών επί κε
φαλής ισχυράς δυνάμεως ιππικού, πεζικού κα! μέρους τής Μακεδονικής φά- 
λαγγος, ό άκαταγοόνιστος εκείνος νεανίας. ΚαλεΙ τούς Θηβαίους νά ήσυχά- 
σουν κα! νά ανοίξουν τάς πΰλας τής πόλεως προς παράδοσιν. Άλλ" οΰτοι, 
αντί νά σωφρονήσουν και νά παραδώσουν τήν πόλιν των εις αυτόν, ό όποιος 
μάλιστα ύπέσχετο, ότι θά τούς συνεχώρει, έξεπόρθησαν τήν Καδμείαν, κα
τέσφαξαν τήν Μακεδονικήν της φρουράν κα! παρεξετράπησαν εις χυδαίας 
ύβρεις κατά τών έξωθεν Μακεδόνων και ιδίως τού βασιλέως. Ή  τοιαΰτη 
ανοίκειος συμπεριφορά έξοδργισε τον ’Αλέξανδρον εις βαθμόν ώστε νά δια- 
τάξη σφοδροτάτην κατά τού τείχους έφοδον, συνεπεία τής όίΐοίας κα! έγέ- 
νετο κύριος τής πόλεως. Οί Μακεδόνες, εκδικούμενοι τότε τήν μετέβαλον εις 
ερείπια κα! τέφραν, τούς δέ άρρενας κατοίκους αυτής έξηνδραπόδισαν 
διά λογαριασμόν τού κράτους. Ή  τρομερά αύτη τιμωρία τών Θηβαίων εσω- 
φρόνησε τάς λοιπάς πόλεις καί δένέτόλμησαν αΰταινά κινηθούν. Οί δέ’ Αθη
ναίοι έσπευσαν μέ απεσταλμένους των νά βεβαιώσουν ότι έμειναν ήσυχοι
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καί αμερόληπτοι κατά τήν επαναστατικήν ταΰτην κίνησιν καί δτι θά δχήγον 
εν ειρήνη εις τό εξής. Ό  ’Αλέξανδρος κατόπιν ήλθεν εις Κόρινθον, όπόθεν καί 
έκάλεσεν αντιπροσώπους έξ δλων των Ελληνικών πολιτειών δι’ εν Πανελλή
νιον συνέδριον. ’Εκεί άνεκοίνωσεν εις τους συγκληθέντας, δτι σκοπός αυτού 
ήτο ή κατά τής ’Ασίας εκστρατεία εν δνόματι καί προς όφελος ολοκλήρου του 
Ελληνισμού. Όμοφώνως τότε δλοι, άνακηρυξαντες τούτον αρχιστράτηγον 
καί αύτοκράτορα των Ελλήνων, ανέθεσαν εις αυτόν νά φέρη εις πέρας τό 
άναληφθησόμενον εργον. Μόνοι οί Σπαρτιάται ήρνήθησαν νά λάβουν μέρος 
εις τον Πανελλήνιον τοϋτον συναγερμόν είπόντες : «Πάτριόν έατιν ήμ ΐν  
τό άρχειν και ον τό άρχεαϋ'αι». Δηλαδή : «Πατροπαράδοτον εινε εις 
ημάς τούς Σπαρτιάτας νά εΐμεθα ά'ρχοντες των άλλων καί όχι νά ύπακοΰω- 
μεν εις άλλους». Ό  ’Αλέξανδρος δμως δεν έδωκε σημασίαν εις τήν ύπερή- 
φανον μέν, αλλά καί άλλαζονικήν ταΰτην άπάντησιν, καί άφήκεν αυτούς νά 
μετανοήσουν, δταν θά έβλεπον τά μετέπειτα συντελεσθέντα μεγάλα τού Ε λ 
ληνισμού έργα. Έκεϊθεν, αφού τώ ύπεσχέθησαν πάντες δτι θά συνδράμουν 
τό έργον του καί μέ άνδρας καί μέ πλοία, άνεχοόρησε διά τήν Μακεδονίαν, 
δπου ήρχισε τάς παρασκευάς διά τήν ’Ασίαν.

ΚΕΦ. 84.— ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΘΡΑΚΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ Σ ΑΣΙΑΣ.

Ό  ’Αλέξανδρος, έχων πλήρη γνώσιν τής μεγάλης έπιχειρήσεως, τήν 
οποίαν θά άνελάμβανεν εναντίον τού άπεράντου καί πολυάνθρωπου Περσι
κού κράτους τού Δαρείου τού Γ ' τού Κοδομανού, τού κατέχοντος άπάσας 
τάς χώρας τής ’Ασίας από τής Μεσογείου καί Αιγαίου ΙΙελάγους μέχρι τού 
’Ινδού ποταμού καί από τής ερήμου τής ’Αφρικής μέχρι τού Καυκάσου καί 
τής Κασπίας θαλάσσης, έσκέφθη, δτι θά έπρεπε νά παρασκευασθή άναλό- 
γως καί αυτός. Έβάσισε δε τήν μέλλουσαν υπεροχήν τού στρατού του, 
έναντι των απειροπληθών στρατευμάτων τού Δαρείου, όχι εις τήν ποσότη
τα, άλλ’ εις τήν ποιότητα καί τάς άνωτέρας πολεμικάς μεθόδους τών Μα- 
κεδόνων καί τών επίλοιπων Ελλήνων. Διότι, ποσοτικώς ουδέποτε θά ήδύ- 
νατο ό τότε Ελληνισμός νά αντιμετώπιση τής ’Ασίας τάτόσα πλήθη. ’Έπρεπε 
λοιπόν νά νικήση ό'χι τό πλήθος, άλλ’ ή ποιότης τού στρατού καί ή πολε
μική τέχνη τών Ελλήνων. Διά τούτο, άνεσχημάτισε τήν Μακεδονικήν φά
λαγγα τού πατρός του Φιλίππου καί κατέστησε ταΰτην τρομερωτέραν. ’Αντί 
τών 6.000 φαλαγγιτών σαρισσοφόρων, έθηκε 12.000 καί άπετέλεσε τό φράγ
μα, πού κατέστησαν αΐ σάρισσαι πυκνότερου, καί ούτως ή φάλαγξ μήκος 
μέν είχε 1000 άνδρών, αλλά βάθος 12 αντί τών προηγουμένων 6. Διά νά 
προφυλάττη δε τά μετόπισθεν τής φάλαγγος, ώρισε 2 σειράς σαρισσοφόρων 
μέ όρθιας τάς σαρίσσας, έν ώρμ μάχης, ώστε νά δΰνανται μέ μίαν μεταβο
λήν τού μετώπου των νά εκτείνουν τάς σαρίσσας κατ’ αντίθετον διεΰθυνσιν
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από τους μαχομένους καί να αποκρούουν τυχόν έπίθεσιν εις τά νώτα των 
φαλαγγιτών υπό του εχθρού. Διά νά ΰπερασπίζηται δέ τά πλάγια τής φά- 
λαγγος από επιθέσεις τών εχθρών, έθηκεν εις τά δεξιά καί αριστερά τής 
φάλαγγος λόχους ιππικού, οι οποίοι διά σφοδράς έπελάσεως άπεμάκρυναν 
πάσαν προσβολήν εκ τών πλαγίων. Τό δέ όπλιτικόν στράτευμα τό άπετέλουν 
οι νότιοι "Ελληνες, που ήσαν περισσότερον έξησκημένοι εις τό δπλον τοϋτο. 
Κα'ι τό ιππικόν άπετέλουν Θεσσαλοί, Θράκες, ΙΙαίονες καί Μακεδόνες τών 
πεδινών μερών. Στόλος δέ Μακεδονικός καί τών διαφόρων Ελληνικών πό
λεων καί νήσων συνηθροίζετο εις την Κερκινίτιδα λίμνην καί τάς έκβολάς 
του Στρυμόνος, δπου άνέμενε διαταγήν προς άπόπλουν. 5Αφού δέ έτελείω- 
σεν ή έ'λευσις στρατού καί στόλου από τά διάφορα μέρη, προσήλθε καί ο Θράξ 
Σιτάλκης εκ τής χώρας τών Όδρυσών μέ ιππικόν Θρακικόν, μέ Πελταστι- 
κόν καί ψιλούς στρατιώτας, διά νά λάβη μέρος καί ή έξελληνιζομένη Θρά
κη εις τον Πανελλήνιον τούτον αγώνα. Καί τον μέν στρατηγόν’Αντίπατρον, 
ώρισεν ώς κυβερνήτην καί επίτροπόν του έν Μακεδονία διά νά κυβερνά τό 
εν Ευρώπη κράτος καί νά συγκρατή δλους τούς λαούς έν ειρήνη, τούς δέ 
λοιπούς στρατηγούς έ'ταξεν έκαστον, δπου τον έθεοόρει κατάλληλον. Εις τήν 
Θράκην έστειλε τον στρατηγόν Μέμνωνα διά νά έποπτεύη καί συγκρατή 
τούς διαφόρους ηγεμόνας τών Θρακών, οΐ οποίοι ώς τοπάρχαι έκυβέρνων 
τύν Θρακικόν λαόν, ό όποιος καί έφιλοτιμεΐτο πλέον μέ άλματα νά έξελλη- 
νισθή. Οΐ Θράκες εν τώ μεταξύ, εκ παραλλήλου προς τήν γεωργοκτηνοτρο
φίαν, προήγοντο, καθώς καί εις τήν βιοτεχνίαν. Κατειργάζοντο τά μαλλία 
τών προβάτων καί αΐγών καί τό λινόν, από τά οποία κατεσκεύαζον τά μάλ
λινα καί λινά υφάσματα. ’Ανέπτυξαν τήν κεραμουργίαν, τήν πλινθοποιΐ’αν, 
τήν αγγειοπλαστικήν, τήν σιδηρουργίαν καί τήν κατεργασίαν τών εύγενών 
μετάλλων, χρυσού καί αργύρου, τών δερμάτων, ώς καί πολλών άλλων υλών. 
Έπεδίδοντο εις τήν άμαξοποιΐαν, τήν ξυλουργικήν, τήν επιπλοποιίαν καί 
έν γένει ήρχισαν νά αποτελούν μίαν κοινωνίαν ειρηνικήν, έργαζομένην καί 
προοδεύουσαν. Εΐσήγαγον τήν Ελληνικήν γραφήν καί προσεπάθουν διά 
ταύτης νά έκμάθουν τήν Ελληνικήν γλοοσσαν. Έ ν  ένί λόγω έπροόδευαν.

ΚΕΦ. 8 5 — ΔΙΑΒΑΣΙΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΙΑ ΤΗ Σ ΘΡΑΚΗΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΠΕΡΑ ΙΩ ΣΙΣ 
ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ  ΑΣΙΑΝ. ή-

ΗΙτο άνοιξις τού 334 π.Χ., δτε ό ’Αλέξανδρος, έκ τής Μακεδονίας, 
έξεκίνησε μετά τής Μακεδονικής φάλαγγος καί τού λοιπού στρατού του από 
τήν Πέλλαν προς άνατολάς μέ κατεύθυνσιν τον Ελλήσποντον. Διέβη τον 
'Αξιόν καί έφθασεν εις τάς έκβολάς τού Στρυμόνος, δπου άνέμενεν ό <ττό- 
λος. Καί οΰτος μέν, υπό τον ναύαρχον Νέαρχον, έλαβε διαταγήν νά πλεύση
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εις τον 'Ελλήσποντον διά νά διαπεραιώση τούς άνδρας του από τής Ευρώ
πης ε ις’Ασίαν, δ ίδιος δέ, μέ το στράτευμα, έκ του Στρυμόνος έβάδιζε προς 
τον Νέστον. Τούτον διαβάς καί παραλιακώς προχωρών έφθασεν εις την πε
διάδα τού Μελανός ποταμού, παρά ττιν πόλιν Άφροδισιάδα. Διαβάς δέ καί 
τον Μέλανα ποταμόν έφθασε διά τής παραλίας εις τον λαιμόν τής Θρακι
κής Χερσονήσου, δπου υπήρχε τό τείχος τού Μιλτιάδου. Έκεΐθεν, δ μέν 
στρατός, διά μέσου τής Χερσονήσου, έπορεΰετο προς την Σηστόν, πόλιν 
τού Ελλησπόντου επί τής Θρακικής παραλίας, αυτός δέ δ ίδιος προς τήν 
Έλαιούντα, δπου έπισκεφθείς τον τάφον τού πραότου ήρωος τού Τρωικού 
πολέμου Πρωτεσιλάου, προσέφερε μεγάλην θυσίαν καί πολλά καί πλούσια 
δώρα άνέθηκεν εις τον Ναόν. Μετά ταύτα, άφιχθείς εις τήν Σηστόν, διέβη 
πρώτος εξ δλων καί έπάτησε πρώτος επί τού ’Ασιατικού εδάφους άναφωνή- 
σας : «Δέχομαι παρά τών Ό'εών τήν Ά ο ία ν  δορύκτητον», καί ένέπηξε 
τό ξίφος του είς τήν γήν τής ’Ασίας. Κατόπιν δέ ήρχισε νά διαβαίνη καί 
τό επίλοιπον στράτευμα. Μετά τήν διάβασιν, έπορεύθη προς τήν Τροίαν, 
δπου έστεφάνωσε τον τύμβον τού προγόνου του Άχιλλέως καί έμακάρισεν 
αυτόν' διότι ζών μέν εδοξάσθη δσον ούδείς άλλος, καί έσχε πιστόν φίλον 
τον Πάτροκλον, άποθανών δέ, εξυμνήθη υπό τού μεγίστου ποιητού τού 
τότε κόσμου.

Τά περαιτέρω γενονότα εν ’Ασία, κατά τήν πορείαν τού ’Αλεξάνδρου, 
άνήκουσιν είς τήν Μακεδονικήν καί τήν καθόλου Ελληνικήν ιστορίαν καί 
δέν θά τά άναφέρωμεν, εΐμή μόνον δσάκις σχετίζονται μέ τά έν Θράκη 
συμβάντα, καθ’ δν χρόνον έ'ζη δ ’Αλέξανδρος. Διότι δλα τά συναφή μέ τήν 
'Ιστορίαν τής Θράκης, τά εξετάζομεν από Θρακικής, ούτως είπεΐν, σκοπιάς 
καί από Θρακικής άπόψεως.

ΚΕΦ. 8 6 — ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕΥΘΟΥ ΤΟΥ Γ ', ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΚΕ- 
ΔΟΝΩΝ.

Ό  Σεύθης δ Γ ', δστις καί επί Φιλίππου ήγωνίσθη νά διαφυλάξη τήν 
ανεξαρτησίαν τής Θράκης, ως βασιλεύς τών Όδρυσών, βαρέως έφερε τήν 
ύποτέλειαν είς τούς Μακεδόνας. ’Αφού δέ ό ’Αλέξανδρος, τον δποΐον ήκο- 
λούθησε καί δύναμις Θρακική, υπό τον στρατηγόν Σιτάλκην, είχε πλέον 
διαβή τον Ελλήσποντον καί επορεύθη, μετά τον ποταμόν Ερανικόν, 
είς τά ενδότερα τής ’Ασίας, δπου τόσον μεγάλα καί θαυμαστά έργα έπετε' 
λούντο υπό τών Ελλήνων, είς τά όποια μετεΐχον καί οΐ μετ’ αυτών συμ- 
πορευόμενοι καί συμπολεμούντες Θράκες, Σεύθης δ Γή θεωρήσας κατάλλη
λον τήν ευκαιρίαν, άπεπειράθη δι’ εξεγέρσεως τών Θρακών, ν’ απαλλαγή 
τής ύποτελείας είς τούς Μακεδόνας. Ά λλ’ ώς φαίνεται, ό Θρακικός λαός 
τών Όδρυσών καί τών άλλων, δεν ήκολούθησε τό εγερτήριον σάλπισμά 
του. Οί λαοί τής Θράκης, ώς εκ τής συχνοτάτης πλέον επικοινωνίας των
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προς τους Μακεδόνας και τους λοιπούς "Ελληνας, είχον εννοήσει, δτι συμφέ- 
ρον πλέον αυτών ήτο να εργάζονται ειρηνικός, διά να έξελληνισθώσι και 
να έκπολιτισθώσι, ώστε να άποβούν καί αυτοί ένάμιλλοι των άλλοον Ελλή
νων. Έθεοόρουν δέ τήν υποταγήν εις τούς ίδικούς των ηγεμόνας πολύ βα- 
ρυτέραν τής Μακεδονικής εξουσίας. Διότι, οί Θράκες ηγεμόνες σκοπίμως 
ά'φιναν αυτούς εις τήν βαρβαρότητα, διά νά δΰνανται εύκολώτερον νά τούς 
εκμεταλλεύονται, είσπράττοντες αυθαίρετος επαχθέστατους φόρους, ελλεί
ψει νόμου, ό όποιος νά όρίζη τάς σχέσεις των υπηκόων προς τον κατά και
ρούς βασιλέα. Καί ούδέν ήδΰναντο νά ζητήσουν από τον ηγεμόνα τοον, χω
ρίς νά προστρέρουν εις αυτόν πλούσια δώ>ρα.

Διά τούτο, ό Σεύθης ήναγκάσθη νά προσεταιρισθή τά ληστρικοότερα 
Θρακικά γένη, τά όποια κατώκουν πλησίον τού Αίμου καί ήσαν ούτοι οί Βέσ- 
σοι, οί Κορπίλλοι, οί Μαΐδοι καί οί Τριβαλλοί. Μετά των ληστρικών τού
των Θρακών, έξηγέρθη καί έκήρυξεν εαυτόν ανεξάρτητον καί ή θέλησε νά 
κατέλθη από τον Αίμον προς τά παράλια, διά νά άπελευθεροοση καί τήν 
λοιπήν Θράκην από τάς Μακεδονικός φρουράς. Δεν είχε σκεφθή δμως δτι, 
Τοποτηρητής τού Αλεξάνδρου επί τής Ευρώπης, ήτο άνήρ ίκανώτατος καί 
δραστηριότατος ό στρατηγός ό Αντίπατρος. Θύτος, έλθοόν εις τήν Θράκην^ 
τον μέν Σεύθην, μετά τινας συγκρούσεις, ήνάγκασε νά καταθέση τά όπλα 
καί νά είρηνεύση, παρέδωκε δέ τήν εξουσίαν εις τον Μέμνωνα, τύ 332 π.Χ. 
’Αλλά καί ό Μέμνων, δτε ό ’Αλέξανδρος έπροχοόρησεν εις τήν ’Άνω ’Α
σίαν, μετά τήν μεγάλην μάχην τών Άρβήλων καί Γαυγαμήλων καί κατεγί- 
νετο εις τήν κατάκτησιν τών άπωτάτων χωρών τής Περσίας, ένόμισεν δτι 
ήτο ευκαιρία νά συμπήξη διά τον εαυτόν του πλέον κράτος ανεξάρτητον εις 
τάς Θρακικάς χώρας. ’Αλλά καί αυτός ήττηθείς υπό τού ’Αντιπάτρου, εξέ
πεσε τής εξουσίας (330 π.Χ.). ’Έτσι, ή Θράκη έμεινεν ήσυχος, ό δέ Θρα- 
κικός λαός απερίσπαστος, επί δέκα σχεδόν έτη, έπεδόθη εις ειρηνικά έργα 
καί ανέπτυξε τάς πλουτοπαραγωγικάς πηγάς τής χώρας του, καταστάς ευτυ
χής. Ό  έξελληνισμός αυτού είχε προχωρήσει εις τοιούτον βαθμόν, ώστε 
καί τά ονόματα τών Ελλήνων έδέχοντο διά τά τέκνα των, καί τά ονόματα 
τών πόλεων καί τών χωρίων άντικαθίστων μέ Ελληνικά καί τήν κοινωνι
κήν ζωήν τα>ν Ελλήνων έμιμούντο εις δλα, καί θεούς Ελληνικούς εδέχθη- 
σαν καί λατρείαν καί θυσίας προσέφερον εις αυτούς κατά τά Ελληνικά 
έθιμα, καί κατά τά ήθη προσεπάθουν νά αφομοιωθούν, έγκαταλείποντες 
όριστικώς τάς πρώην βαρβάρους συνθήκας, αΐτινες δεν συνεβιβάζοντο μέ 
τον Ελληνικόν πολιτισμόν, τον οποίον εδέχθησαν. Ή  δέ Θρακική γλώσσα, 
ή οποία ήτο πτωχή καί ακατάλληλος διά νά έκφραση υψηλότερα διανοήμα
τα, ύπέχώρησε προ τής Ελληνικής, ήτις καί έρριψε τόσον βαθείας ρίζας, 
μεταξύ τών Θρακικών γενών, ώστε ελάχιστα μόνον ίχνη αυτών νά διασω- 
θώσιν. Αί φυλετικαί διαφοραί μεταξύ Θρακών έλλειψαν καί παρουσιάσθη
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μετ’ ολίγα ετη εν έθνος Θρακικόν μέ Ελληνικήν γλώσσαν, Ελληνικά ήθη 
και έθιμα, Έλληνικάς ονομασίας, μή διαφέρον πλέον διόλου από τους Μα- 
κεδόνας καί τούς λοιπούς "Ελληνας.

ΚΕΦ. 87.— ΕΠ ΙΣΤΡΟ Φ Η  ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΝ Δ Ι
ΚΗΝ. ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΙΤΑΛΚΟΥ.

’Αφού άπεφασίσθη ή επιστροφή τού ’Αλεξάνδρου από τής ’Ινδικής, 
μέρος τού στρατού έπεβιβάσθη εις τά πλοία, των οποίων ανώτατος κυβερνή
της ώρίσθη ό Άμφιπολίτης Νέαρχος, διά νά όδηγήση ταύτα, πλέων παρα
λιακούς, εις τον Περσικόν κόλπον. Ό  ’Αλέξανδρος μέ τό έπίλοιπον στράτευ
μα, ώδευε διά ξηράς διά νά φθάση εις τήν Περσίαν. Καί ό μεν στόλος, μετά 
πολλάς περιπετείας, έ'φθασεν εις τον Περσικόν κόλπον, ό στρατός δμως, ενώ 
έπέστρεφε διά μέσου τών ερήμων χωρών τής Γαβρωσίας καί Καραμανίας 
(Βελουχιστάν), ύπέστη τοιαύτας καί τοσαύτας στερήσεις τροφών καί ύδα- 
τος, ώστε άπωλέσθη τό πλείστον τών άνδρών καί άπαντα τά υποζύγια’ 
διότι μέσα εις τάς άπεράντους έκείνας εκτάσεις, πού ήσαν έστρωμέναι από 
χαλίκια καί πέτρας, ούτε ύδωρ άνέβλυζεν, ούτε χόρτον έφύετο. Μετά εξή
κοντα δέ ημερών πορείαν, όσοι διεσώθησαν, σκελετωμένοι καί ημιθανείς, 
εφθασαν εις τήν Περσίαν καί συνηντήθησαν μέ τά πληρώματα τού στόλου.

Καί έπανηγυρίσθη μέν μέ έορτάς ή διάσωσις τού στόλου καί ή συνάν- 
τησις αυτού μέ τον διασωθέντα στρατόν, ή έπιτευχθεΐσα κατόπιν μεγίστων 
ταλαιπωριών, καί άνεπαΰθησαν επί εβδομάδας διά νά συνέλθουν εκ τής 
σωματικής των έξαντλήσεως, άλλ’ ό ’Αλέξανδρος εδοκίμασε πολλάς πικρίας 
καί ήσθάνθη μεγάλην άπογοήτευσιν’ διότι από τάς διαφόρους σατραπείας, 
τάς οποίας έκυβέρνων σατράπαι "Ελληνες ή καί έγχοόριοι ακόμη κατέ- 
φθανον φρικτά παράπονα εκ μέρους τών κατοίκων κατά τής συμπεριφοράς 
τών αρχόντων tcov. Οί άρχοντες ούτοι κατά τό διετές διάστημα, πού διήρ- 
κεσεν ή εις τάς ’Ινδίας εκστρατεία, ένόμισαν ή μάλλον έπίστευσαν, δτι ό 
’Αλέξανδρος δέν θά δυνηθή νά έπανέλθη σώος. ’Υπό τό κράτος δέ τοιούτοον 
παραισθήσειον ευρισκόμενοι, πολλοί έξ αυτών, ειχον παρεκτραπή εις άρπα- 
γάς, εις δηώσεις περιουσιών καί φόνους, τών υπό τήν δικαιοδοσίαν τοον κα
τοίκων τών χωρών των. Οί αύτόχθονες δμοος, οΐτινες εκ τής πείρας τών 
γεγονότων ειχον αποκτήσει απόλυτον πεποίθησιν επί τής δικαιοσύνης καί 
τής γενναιοφροσύνης τού ’Αλεξάνδρου, μέ απόλυτον θάρρος καί ελευθερίαν, 
προσήρχοντο πρύς τον βασιλέα καί έξέθετον δλας τάς ανομίας, αί όποΐαι ει- 
χον διαπραχθή εις βάρος των υπό τών κατά τόπους αρχόντων.

Ό  ’Αλέξανδρος διεΐδεν εις τάς καταγγελλόμενος πράξεις αυτών άντί- 
δρασιν κατά τού έργου του. Διότι αυτός μέν προσεπάθει νά έλκύση τήν 
αγάπην καί έκτίμησιν τών λαών προς τήν Ελληνικήν κυριαρχίαν, ενώ αυ
τοί, διά τών τοιούτων ανοικείων πράξεών τα)ν, άπεμάκρυνον τούς λαούς καί
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καθίστων την Ελληνικήν κυριαρχίαν μισητήν, άναρριπίζοντες τα πάθη με
ταξύ κατακτητών καί κατακτηθέντων. ΓΙρός αποφυγήν δέ περαιτέροο εκτρο- 
χιασμών, έτιμώρησε παραδειγματικώς πολλούς έκ των αρχόντων, οί όποιοι 
είχον παραβή τα καθήκοντα των, καταδικάσας αυτούς εις θάνατον, κατόπιν 
εξονυχιστικής διαδικασίας. Μεταξύ των ούτω θανατωθέντων ήτο καί ό αρ
χηγός των Θρακών Σ ιτάλκης, ό όποιος μολονότι προηγουμένως είχε προσ
φέρει πολλάς υπηρεσίας, διά τάς οποίας είχε τιμηθή πρεπόντως υπό τού 
Αλεξάνδρου, έθεωρήθη τόσον ένοχος αξιοποίνων πράξεων, ό5στε νά κατα- 
δικασθή εις τον δι’ αγχόνης θάνατον. 'Η  τοιαΰτη δέ δικαία τιμωρία, ή 
εφαρμοσθεΐσα υπό τού ’Αλεξάνδρου, έτι μάλλον έπηύξησε τήν εμπιστοσύ
νην των υπηκόων του επί τήν δικαιοσύνην αυτού.

ΚΕΦ. 88.— Η ΘΡΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ.

Μετά τον θάνατον Αλεξάνδρου τού Μεγάλου καί τήν έναπόθεσιν τής 
σωρού του μέσα εις χρυσήν λάρνακα προς μεταφοράν εις Αίγυπτον, εγένετο 
συμβούλιον των στρατηγών περί τής τύχης τής Αυτοκρατορίας.

Κατά τό συμβούλιον τούτο υπό τήν Προεδρείαν τού Περδίκκου, ό 
όποιος είχεν άναγνωρισθή ως Γενικός Επιμελητής τής Αυτοκρατορίας, άπε- 
φασίσθησαν τά εξής:

Ό  μέν ΙΙερδίκκας, μέ έδραν τήν Βαβυλώνα, θά ήρχεν ολοκλήρου τού 
Κράτους. "Εκαστος δέ τών άλλων στρατηγών θά ελάμβανεν άνά έν τμήμα 
τού αχανούς κράτους, τό όποιον θά έκυβέρνα καί θά (.οργάνωνε σύμφωνα 
μέ τάς άρχάς καί τό πνεύμα τού έκλιπόντος μεγάλου κυρίου. Καί ό μέν 
Πτολεμαίος ό Λάγου έλαβε τήν Αίγυπτον, ό Σέλευκος τήν Συρίαν, ό Α ν
τίγονος τήν Μεγ. Φρυγίαν, ό Αντίπατρος άφέθη είς τήν Μακεδονίαν καί 
Ελλάδα, ό Λυσίμαχος τήν Θράκην, ό Κράτερος τήν Κάτω Φρυγίαν καί 
Λυδίαν, ό Εύμένης τήν Καππαδοκίαν, ΙΙαφλαγονίαν καί τον Πόντον. ‘Η 
δέ λοιπή Άσία, από τού Εύφράτου μέχρι τών Ινδιών, έμεινεν είς τον Περ- 
δίκκαν, ό οποίος διώρισεν είς τάς ανατολικός σατραπείας "Ελληνας σατρά- 
πας καί βαρβάρους τοιούτους.

ΚΕΦ. 8 9 — Ο ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ ΣΑ ΤΡΑ Π Η Σ ΤΗ Σ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ 
ΠΡΩΤΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΕΝ ΘΡΑΚΙΙ.

Ό  Λυσίμαχος κατήγετο έκ Κρανώνος τής Θεσσαλίας' ήτο υιός πενέ- 
στου τής Θεσσαλίας τού Άγαθοκλέους. Τον Άγαθοκλέα τούτον ό Φίλιπ
πος είχε πολιτογραφήσει ως Μακεδόνα καί τον είχε μεταφέρει εις τήν Πέλ
λαν, δπου έγεννήθη ό Λυσίμαχος τό 361 π.Χ. Επομένως, ήτο κατά 5 έτη 
πρεσβύτερος τού ’Αλεξάνδρου. Κατά τήν εκστρατείαν είς ’Ασίαν ήτο εις 
από τούς πιστοτέρους καί μάλλον άφωσιωμένους σωματοφύλακας τού Άλε-



168 ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ  ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ —  ΑΡΧΑΙΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

ξάνδρου. Κατά τήν εκστρατείαν ε!ς "Ινδικήν, εις μίαν έφοδον προς άλωσιν 
τής "Ινδικής πόλεως των Σαγγάλων, είχε πληγωθή βαρέως. Κατά δε τάς 
έορτάς των Σούσων μετά τήν επιστροφήν από τάς "Ινδίας, το 324 π.Χ., είχε 
τιμηθή μεγάλως υπό τοϋ "Αλεξάνδρου μέ πολλά και πολύτιμα δώρα. Μετά 
δέ τον θάνατον του "Αλεξάνδρου, επειδή διέκειτο ό Λυσίμαχος λίαν φιλί- 
κώς προς τον Περδίκκαν, διο^ρίσθη κυβερνήτης τής Θράκης, διά νά περιο- 
ρίση τήν επέκτασιν τής εξουσίας του "Αντιπάτρου καί νά επιβλέπη αυτόν’ 
διότι ό Περδίκκας ειχεν ύπονοίας μήπως ό "Αντίπατρος, ως αρχών τής Μα
κεδονίας, θελήση νά οίκειοποιηΟή τήν επιμελητείαν τής Αυτοκρατορίας 
διά τον εαυτόν του.

"Οτε όμως ήλθεν εις τήν Θράκην εκ τής "Ασίας εΰρεν εκ ρυθμόν κατά- 
στάσιν (322 π.Χ.). Διότι, ο μέν Σεύθης ό Γ ', κατα)ρθ(όσας νά συγκροτήση 
στρατόν Θρακών 20.000 πεζών καί 8.000 ιππέων, δεν άνεγνοόρισε τήν κυ
ριαρχίαν τοϋ Λυσιμάχου. Αί δέ πόλεις τής Θράκης έν Μαύρη θαλάσ
ση Κάλλατις (Μαγγάλια), Τόμοι (Κωνστάντζα), "Οδησσός (Βάρνα), Διονυ- 
σόπολις (Μπαλτζίκ) καί "Ίστρος άνεκήρυξαν τήν ελευθερίαν των. Εις τοΰτο 
δέ έβοηθοϋντο καί υπό τοϋ βασιλέως τών Σκυιθών. Επομένως, ό Λυσίμα
χος ήτο ήναγκασμένος καί τον Σεΰθην νά ύποτάξη καί τήν Θρακικήν ΓΙεν- 
τάπολιν νά κυριεϋση καί κατά τών Σκυθών νά άντεπεξέλθη. Διά τοϋτο, κα
τά τά πρώτα έτη, κατέγινεν άνενδότως εις τό νά καταρτίση στρατόν, εκ 
Θρακών τό πλεΐστον. "Αφοϋ δέ είδε τήν δύναμίν του αρκετά ίσχυράν, υστέ
ρα από πείσματιόδεις αγώνας καί τον Σεΰθην ήνάγκασεν εις ύποχιόρησιν, 
καί τάς πόλεις τοϋ Πόντου, πού έπανεστάτησαν, έκυρίευσε (πλήν τής Καλ- 
λάτιδος) καί τούς Σκύθας άπώθησεν, ώστε νά φθάση ή σατραπεία του πά
λιν μέχρι τοϋ Δουνάβεως. "Αλλ* ή διαμάχη μεταξύ τών στρατηγών, πού εΐχε 
θνήσκων προείπει ό "Αλέξανδρος(ή, δεν ήργησε νά έκσπάση. Διότι, δύο μό
λις ετη μετά τον θάνατον τοϋ "Αλεξάνδρου, βλέπομεν τον "Επιμελητήν τοϋ 
θρόνου Περδίκκαν, τό 321 π.Χ., νά έκστρατεύη έκ τής Βαβυλώνος κατά τοϋ 
άρχοντος τής Αίγΰπτου Πτολεμαίου τοϋ Λάγου. "Έφερε δέ μαζί του καί τό 
σκήνωμιατοϋ "Αλεξάνδρου διά νά θάψη αυτό, κατά τήν παραγγελίαν του, επί 
τής νήσου Φάρου, είς τήν είσοδον τοϋ λιμένος τής "Αλεξανδρείας, εντός χρυ
σής λάρνακος. Καί ό μέν Περδίκκας έδολοφονήθη περί τό Γίηλούσιον (Σουέζ) 
υπό τών ιδίων του αξιωματικών, ό δέ στρατός του παρεδόθη εις τον Πτο
λεμαίον. Πολλά δέ τμήματα τής χώρας τοϋ ΓΙερδίκκου διενεμήθησαν έκ 
νέου μεταξύ Πτολεμαίου καί Σέλευκου. Καί ναι μέν ή Ρωξάνη είχε γεννή
σει υιόν, ολίγους μήνας μετά τον θάνατον τοϋ συζύγου της, τον όποιον άνε- 
γνώρισαν ώς μέλλοντα διάδοχον, υπό τό όνομα "Αλέξανδρος ό Β', άλλ" ως 
"Επιμελητήν τοϋ θρόνου καί κηδεμόνα τοϋ μικροϋ διαδόχου ώρισαν τον 1

1. «Μέγαν επιτάφιον αγώνα σιήσονται πάντες οί φιλοΰντες με».
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ετεροθαλή αδελφόν τοΰ ’Αλεξάνδρου Άρριδαΐον, άνδρα περιωρισμένης άν- 
τιλήψεως καί άνευ πρωτοβουλίας, ο όποιος ειχεν άποβή παίγνιον τών ισχυ
ρών στρατηγών. 'Ο δε Λυσίμαχος καίτοι έχαρακτηρίζετο ώς φίλος τοΰ έκλι- 
πόντος Περδίκκου, επειδή δμως ουδόλως είχε κινηθή υπέρ αύτοΰ, παρέ- 
μεινε πάλιν εις την σατραπείαν τής Θράκης, παρασκευάζων δυνάμεις εκ 
Θρακών, διά νά εύρεθή έτοιμος κατά τήν εν όψει θΰελλαν, δπως έπραττον 
άλλως τε, κα'ι οι άλλοι κατά τόπους άρχοντες, ώς ό Πτολεμαίος, ό Σέλευ
κος, ό ’Αντίγονος, ό Ευμενής, ό Κράτερος, ό ’Αντίπατρος κ.λ.π., οϊτινες 
έπεδόθησαν εις τήν συλλογήν, έκγύμνασιν και έκπαίδευσιν στρατού εκ τής 
χώρας των έκαστος. ’Επειδή δέ, μετά τον θάνατον τοΰ Περδίκκου, τήν ’Ε
πιμελητείαν τοΰ θρόνου τήν διεξεδίκουν ό ’Αντίπατρος, ώς αρχών τής Μα
κεδονίας, εκ τής οποίας ειχεν έξορμήσει ό μέγας καταχτητής, άφ’ ετέρου 
δέ ό Καρδιανύς Εΰμένης, ό όποιος έπεδίωκεν, δπως συγκρατήση τήν ενό
τητα τοΰ δλου κράτους, ενώ οί λοιποί έδείκνυον τάσεις ανεξαρτησίας καί 
άποχωρισμοΰ των από τής ’Επιμελητείας τοΰ {ίρόνου, επόμενον ήτο, δτι 
δσον οΰπω θά συνεκροΰοντο αναμεταξύ των.

Κατά τό 315 π.X., ειχεν άποθάνει ό ’Αντίπατρος εν Μακεδονία, τήν δέ 
τοποτηρητείαν τής Μακεδονίας έλαβεν ό υιός του Κάσσανδρος, άφοΰ πρότε- 
ρον, κατόπιν πολλών αγώνων, έξετόπισε τον στρατηγόν ΓΙολυσπέρχοντα, εις 
δν ειχεν αφήσει ό ’Αντίπατρος τήν επιμελητείαν τοΰ θρόνου, και έθανάτωσε 
τήν ’Ολυμπιάδα, τήν Ρωξάνην καί τον υιόν τη ς’Αλέξανδρον. Ό  Κάσσανδρος 
διά νά συνδεθή μέ τήν οικογένειαν τοΰ Φιλίππου, έλαβε σΰζυγον τήν ετε
ροθαλή αδελφήν τοΰ Αλεξάνδρου Θεσσαλονίκην — προς τιμήν τής οποίας 
έκτισε καί τήν πόλιν Θεσσαλονίκην — καί άπέβλεψε καί οΰτος εις τήν δια
δοχήν τοΰ Θρόνου. Προς τον σκοπόν αυτόν συνεμάχησε μέ τούς Λυσίμαχον, 
Σέλευκον καί Πτολεμαίον, ϊνα έξουδετεραόσουν μαζί τον άνταπαιτητήν τής 
επιμελητείας ’Αντίγονον, ό οποίος έχων καί τον ίκανοάτατον υιόν του Δη- 
μήτριον, τον έπικληθέντα Πολιορκητήν, ειχεν άποβή επίφοβος δι’ δλους 
τούς άλλους.

’Επειδή δέ ό ’Αντίγονος εις τον συνδυασμόν τούτον τόδν αντιπάλων 
του έπιφοβιύτερον ένόμιζε τον Λυσίμαχον τής Θράκης, διά νά φέρη αντι
περισπασμόν εις αυτόν, έκίνησε τύν Σεΰθην εις αποστασίαν, ώς καί τήν 
Θρακικήν ΙΙεντάπολιν, ήτις έβοηθεΐτο καί από τούς πέραν τοΰ Δουνάβεως 
Σκΰθας, πού έφοβοϋντο τήν δυναμιν τοΰ Λυσιμάχου καί στρατόν έστειλεν 
εις τον Βόσπορον υπό στρατηγόν τινα Παυσανίαν διά νά ενίσχυση τούς 
επαναστατήσαντας. Ά λλ’ ό Λυσίμαχος καί τον Σεΰθην καί τούς συμμάχους 
Σκΰθας ένίκησε καί τάς τέσσαρας πόλεις τής Πενταπόλεως έκυρίευσε, πλήν 
τής όχυράς Καλλάτιδος. Έπιστρέφων δμως διά νά έλθη προς τον Βόσπο
ρον, εύρε τάς διόδους τοΰ Αίμου κατεχομένας υπό τοΰ Σεΰθου. Μετά φο
νικήν δέ μάχην έξεβίασε τάς διόδους καί φθάσας εις τον Βόσπορον, ένίκησε
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τον Παυσανίαν καί τό πλεϊστον τοϋ στρατού του ’Αντιγόνου ήχμαλώτισεν. 
“Αφού δέ άπηλλάγη ό Λυσίμαχος από τον στρατόν και τάς ραδιουργίας του 
“Αντιγόνου, έπήλθε τό 312 π.Χ. και πάλιν κατά τής ανυπότακτου Καλλάτι- 
δος, ή οποία έβοηθεΐτο από τον βασιλέα των Σκυθών Εϋμηλον, μή δυνη- 
θείς όμως νά την κυριεϋση, έσυνθηκολόγησε και άνεγνώρισε την ανεξαρτη
σίαν τής Θρακικής Πενταπόλεως.

ΚΕΦ. 90.— ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑ.

’Επειδή αί διάφοροι Θρακικα'ι πόλεις, αί όποΐαι πρότερον έχρησίμευον 
ως εδραι των κατά καιρούς Θρακών βασιλέων, δεν άνταπεκρίνοντο εις τάς 
νέας απαιτήσεις τής σατραπείας τοΰ Λυσιμάχου, άπεφάσισεν ούτος νά κτίση 
νέαν πρωτεύουσαν.

Ή  νέα αυτή πρωτεύουσα έπρεπε νά εύρίσκηται εις τοιαυτην θέσιν, 
ώστε καί τήν Μ. “Ασίαν νά δυναται νά κατοπτεϋη καί πάσαν κίνησιν εξ 
“Ασίας προς τήν Θράκην καί τήν λοιπήν Ευρώπην νά παρεμποδίζη, ως καί 
πάσαν εισβολήν εκ των βορείων τής Θράκης προς τον Ελλήσποντον νά προ- 
λαμβάνη’ συνάμα δέ καί τύν Ελλήσποντον καί τήν ΙΙροποντίδα καί τό Αί- 
γαϊον νά έλέγχη. Τινές, ίσως θά παρετήρουν: διατί τότε δεν εξέλεξε τό Βυ
ζάντιον, τό όποιον μετά 600 έτη, ήτοι τό 330 μ.Χ., λίαν προσφυώς ειχεν εκ
λέξει Κωνσταντίνος ό Μέγας; Τοΰτο έγινε, διότι αΐ απόψεις τοϋ Κωνσταν
τίνου, ώς άρχοντος παγκοσμίου κράτους ήσαν εϋρΰτεραι, ενώ αί τοϋ Λυσι
μάχου ήσαν πολϋ στεναί, ώς άρχοντος μιάς μόνον χώρας τής Θράκης, τήν 
οποίαν καί μόνην άπέβλεπε νά εξασφάλιση καί από “Ασίας καί από βορρά. 
’Έπρεπε νά εύρίσκεται πλησίον καί τής ’Ασίας καί τής Μακεδονίας' διότι 
προέβλεπεν δτι τότε εις αϋτάς τάς χώρας έμελλον νά συμβοϋν τά σπουδαιό
τερα γεγονότα. Ό  Λυσίμαχος ειχεν εστραμμένην τήν προσοχήν προς τον 
σποϋδαιότερον αντίπαλόν του τον “Αντίγονον, τοϋ οποίου πρόθεσις ήτο νά 
διαβή τον Ελλήσποντον έξ “Ασίας καί διά τής Θρακικής Χερσονήσου νά 
βαδίση προς κατάκτησιν καί τής Θράκης καί τής Μακεδονίας, καταβάλλων 
τάς δυνάμεις καί τοϋ Λυσιμάχου καί τοϋ Κασσάνδρου. Επομένως, ό κίν
δυνος τοϋ Λυσιμάχου, προήρχετο εκ τοϋ ΒΔ. τμήματος τής Μ. “Ασίας καί 
εκ βορρά. “Ενώ τοϋ Μ. Κωνσταντίνου ό κίνδυνος προήρχετο εκ τοϋ Σα- 
πώρ, βασιλέως τών Σασσανιδών Περσών. Συνεπώς, ή θέσις τοϋ Βυζαντίου 
ήτο προσφορωτέρα διά τήν ΰπεράσπισιν τής Ρωμαϊκής κοσμοκρατορίας 
κατ’ αυτών, έφ’ δσον εκ Βυζαντίου ήδΰνατο πολϋ ταχϋτερον νά άποκροΰη 
τάς εισβολάς τών Σασσανιδών εις Μ. “Ασίαν, βαδίζων πρύς τον ποταμόν 
"Αλυν καί Ευφράτην, ή προς τον Καύκασον, όπως τοϋτο ειχεν άποδειχθή 
μεταγενεστέρως εκ τών άγοόνων τοϋ Ηρακλείου τό 620 μ.Χ.

Κατά τό 309 π.Χ. έτέθησαν τά θεμέλια τής Αυσιμαχείας, όπου, πρύς 
αϋ'ξησιν τοϋ πληθυσμοϋ τής νέας πόλεως, μετεφέρθησαν οί κάτοικοι τής
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Καρδίας και Π ακιύης, δυο μικρών πόλεων τής Χερσονήσου. Ή  θέσιςτης, 
από στρατηγικής «πάψεως δι’ εκείνην την εποχήν, ήτο άρίστη. Διότι εύρί- 
σκετο εις εν περίοπτον σημεΐον, κάτωθεν λόφοον, εις τό μέρος, οπού αρχί
ζει ό λαιμός τής Χερσονήσου. Ευρίσκετο εις τό μέσον τής άποστάσεως από 
τοϋ Μελανός κόλπου και τής Προποντίδος. Τό δέ αρχαιότερου, επί Μιλτιά- 
δου έγερθέν τείχος, διήρχετο έξωθεν αυτής καί την προεφΰλασσεν από 
Θράκης. Ειχεν όχυρωθή δι’ ιδιαιτέρου τείχους μέ πύργους καί επάλξεις, 
επί δέ τής κορυφής τοΰ λόφου, που κεϊται εις τήν ΝΑ. πλευράν, εκτίσθη 
καί ώχυρώθη ή Άκρόπολις. ’Επί τής Άκροπόλεως ταύτης, δταν στέκεται 
τις, βλέπει δτι εκτυλίσσεται ενώπιον του ένας θαυμάσιος όρίζων. ΓΙρός Α. 
μέν, εις άπόστασιν τριών χιλιομέτρων, εκτείνεται ή Ιίροποντίς μέ τον Ε λ 
λήσποντον καί εις τό βάθος ή απέναντι παραλία τής Μ. ’Ασίας μέ τά δ'ρη 
τής ’Ίδης. Προς Δ. ό Μέλας κόλπος μέ τήν πεδιάδα τοϋ Μέλανος ποταμού 
(Καβάκ όβασί) καί τοΰ Κουροϋ-δάγ, διακλαδώσεως τοΰ Ίεροΰ ορούς καί 
τήν πάλιν Άφροδισιάδα (’Έφρες καδήκιοϊ). ΓΙρός Β., τό δασώδες Ιερόν 
ορος, τοΰ οποίου τό τμήμα τούτο εινε πλήρες πεύκων καί πρίνων, που καί 
τον χειμαίνα ακόμη εινε καταπράσινα. Προς Ν., ή έκτασις τής Χερσονήσου 
μέ τα έξοχα τοπεΐα της καί αί νήσοι ’Ίμβρος καί Σαμοθράκη. Εις άπόστα- 
σιν δέ 5 χλμ. προς Ν. εύρίσκεται ό κωνοειδής λόφος τοΰ τάφου τής "Ελλης, 
καί ολίγον νοτιεοτερον ή Χερσονησίς τής άλλοτε πόλεως Καρδίας, πατρίδος 
τοΰ Εΰμένους γραμματέως καί στρατηγού τοΰ ’Αλεξάνδρου. Μεταξύ δέ τοΰ 
Τάφου τής "Ελλης καί τής θέσεως τής άλλοτε Καρδίας κειται επί λόφου, 
είς τό στενότερου μέρος τοΰ λαιμοΰ, ή υπό τοΰ 'Ηροδότου άναφερομένη 
’Αγορά, ή κατά τον Μεσαίοονα Βολερός καλουμένη, (τό σημερινόν Γίλαγιά- 
ρι, Τουρκιστί δέ Μπουλαΐρ), περί τής οποίας θά ίδωμεν άλλοτε. Είχε δέ 
άποβή ή Αυσιμάχεια τάχιστα σπουδαΐον εμπορικόν κέντρον καί είχε συγ
κεντρώσει πολύν πλούτον’ διότι έπεκοινώνει μέ δύο θαλάσσας, τήν Προ
ποντίδα καί Ελλήσποντον άπ’ ανατολών καί Μέλανα κόλπον καί τό Αι
γαίου έκ δυσμών. ’Ίχνη δέ τεχνητού λιμένος διακρίνονται μέχρι σήμερον 
είς τό άκρον τοΰ τείχους προς τήν Προποντίδα, δπου υπήρχε προ τοΰ 1922 
μικρόν παρεκκλήσιον τοΰ 'Αγίου Ίωάννου (τό λεγόμενον Παππούς), καί 
δπου διενηργεΐτο τό πάλαι ή φόρτωσις καί ή έκφόρτωσις των έκ Προπον
τίδος καί τής έναντι ’Ασιατικής παραλίας προερχομένων πλοίων. Ά πό τό 
άλλο δέ μέρος, ό μυχός τοΰ Μέλανος κόλπου, ήτο τότε καί αυτός λίαν πρό
σφορος είς τήν προσέγγισιν πλοίων. Προσέτι, δλαι αΐ εμπορικαί συνοδεΐαι 
άπό Θράκης προς τήν Χερσόνησον καί άπό Χερσονήσου προς τήν λοιπήν 
Θράκην, διήρχοντο διά τής Λυσιμαχείας. ’Επί τής θέσεως δέ τής άλλοτε 
δχυροτάτης Λυσιμαχείας ευρίσκετο τό χωρίον Έξαμίλιον, όνομασθέν ίσως
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κατ' αναλογίαν προς το Έξαμίλιον, τό ύπαρχον επί τού Κορινθιακού ισθ
μού, προφανώς λόγφ όμοιότητος των δύο θέσεων (*).

ΚΕΦ. 9 1 — Η ΘΡΑΚΗ ΤΟΥ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΑΡΑ
ΧΩΔΕΙΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΤΗ Σ ΔΕΙΝ ΗΣ ΠΑΛΗΣ ΤΩΝ Ε Π Ι
ΓΟΝΩΝ.

Επίγονοι, η Διάδοχοι ’Αλεξάνδρου τού Μεγάλου, ονομάζονται εις την 
'Ιστορίαν οί διάφοροι στρατηγοί του και οι μετ’ αυτούς απόγονοι αυτών, 
όσοι υπήρξαν άρχοντες διαφόρων τμημάτων της ’Αλεξανδρινής Αυτοκρατο
ρίας κατά διάφορα χρονικά διαστήματα. Καί κατ’ άρχάς, ευθύς μετά τον 
θάνατον τού ’Αλεξάνδρου, μέγαν ρόλον επι τής ιστορικής σκηνής παίζουν 
οΐ ανώτατοι εκείνοι συστρατηγοί Αυτού, οι εταίροι του λεγόμενοι' και ως 
τοιούτοι άναφέρονται ό Περδίκκας, ό Πτολεμαίος, ό ’Αντίπατρος, ό ’Αντί
γονος, ο Λυσίμαχος, ό Κράτερος, ό Ευμενής, ό Σέλευκος και ό Μελέαγρος. 
Αλλά, κατά την δεινήν εκείνην πάλην, πού επηκολούθησεν ευθύς μετά τον 
θάνατον τού ’Αλεξάνδρου, ειχον εκλείψει βαθμηδόν οΐ πρωταγωνισται Περ
δίκκας, ’Αντίπατρος, Κράτερος, Εύμένης και Μελέαγρος. Ειχον δέ άπομεί- 
νει ό Πτολεμαίος, αρχών τής Αίγυπτου, ό ’Αντίγονος, αρχών τής Μεγάλης 
Φρυγίας και άλλων τμημάτων, κατακτηθέντων ύπ’ αυτού, ό Λυσίμαχος αρ
χών τής Θράκης και αντί τού ’Αντιπάτρου, έκλιπόντος, ό Πολυσπέρχων 
κατ’ άρχάς, και έπειτα ό Κάσσανδρος και, ό Σέλευκος, αρχών τή ς’Ασίας από 
τής Συρίας μέχρι τώ ν’Ινδιών μέ διαφόρους τοπάρχας (Σατράπας) "Ελληνας 
καί βαρβάρους. Ά πό όλους δέ αυτούς, μετά τον θάνατον τού ΓΙερδίκκου, 
εκείνος ό όποιος μέχρι τελευταίας του πνοής ήγωνίζετο όπως διατηρηθή ή 
ένότης τής άπεράντου Αυτοκρατορίας και μή διασπασθή αΰτη, ήτο ό Καρ- 
διανός Εύμένης, ό περίνους εκείνος γραμματέας και στρατηγός τού ’Αλε
ξάνδρου, ο όποιος ύστερα άπό δεινούς αγώνας εναντίον όλων τών άλλων, 
πού άπέβλεπον εις την διανομήν και τήν σύμπηξιν άνεξαρτήτων κρατών, 
ύπέκυψεν εις τήν Μοίραν, τό 317 π.Χ.

Εις τήν τρομεράν δέ ταύτην σύρραξιν δεν ήτο δυνατόν νά μή λάβη μέ
ρος και ή Θράκη υπό τον Λυσίμαχον. Διότι ό Λυσίμαχος κα'ι φιλοπόλεμος 
ήτο και στρατόν άξιόμαχον ώργάνωσε πεζικού και ιππικού έκ Θρακών, οΐ 
όποιοι έθεωρούντο άριστοι ώς τοξόται, ως· πελτασται καί ως ιππείς, αλλά 
καί πλούτον πολύν συνεκέντρωσε. Διότι, άφ’ ενός οΐ συγγενικοί δεσμοί, τούς 
όποιους είχε συνάψει μέ τον Πτολεμαίον τής Αΐγύπτου καί τον Κάσσανδρον 
τής Μακεδονίας, άφ’ ετέρου δέ καί ή άμετρος πλεονεξία του προς αρπαγήν 
καί άλλων χωρών, διά νά μεγεθύνη τό ούχί μικρόν κράτος του, δέν ήτο δυ- 1

1. Τήν μετονομασίαν Έξαμίλιον οφείλει μάλλον εις τό ΰ μιλλίων άνεπτυγμέ- 
νον τείχος τοϋ Μιλειάδου. 13λ. οημ. υπό Σ. Ε. Λυκούδη είς Έγκ, Λεξικόν «Ήλιου»
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νατόν νά τον αφήσουν ήσυχον καί «μέτοχον. Και επειδή, κατά τό 306 π.X., 
δ ’Αντίγονος καί δ υιός του Δημήτριος, έκήρυξαν εαυτούς βασιλείς έν Μ. 
’Ασία, τούτους έμιμήθησαν καί οί άλλοι: Σέλευκος έν Συρία, Πτολεμαίος 
εν Αιγύπτιο καί Κάσσανδρος έν Μακεδονία. Τότε καί δ Λυσίμαχος άνεκή* 
ρυξεν εαυτόν βασιλέα τής Θράκης. Τό δέ 305 π.Χ., δτε δ υιός τού ’Αντι
γόνου Δημήτριος επολιόρκησε την έλευθέραν καί άκμαιοτάτην έμπορικώς 
νήσον Ρόδον, οί Ρόδιοι ήδυνήθησαν νά αμυνθούν κρατερώτατα, χάρις εις 
την υπό τού ΙΙτολεμαίου καί τού Λυσιμάχου βοήθειαν προς αυτούς. Ό  
δεύτερος έστειλεν εις ένίσχυσιν των Ροδίιον πλοία με σίτον έκ Θράκης. Εύ- 
γνο,μιονούντες οί Ρόδιοι, μετά την άπελευθέρωσίν των, άνήγειραν ανδριάντα 
τού Λυσιμάχου, ώς ευεργέτου καί σωτήρος τής νήσου των.

ΚΕΦ. 92.— ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΕΠΙ ΤΗ Σ Μ. ΑΣΙΑΣ.

Επειδή, δ ’Αντίγονος μετά τού υιού του Δημητρίου, άπέβλεπον εις την 
επιβολήν τής κυριαρχίας των έορ’ όλων των χωρών τού ’Αλεξανδρινού κρά
τους καί έσκόπευον νά διαπεραιωθούν εξ ’Ασίας εις Ευρώπην, προς κατά- 
κτησιν τής Θράκης καί Μακεδονίας, ό Λυσίμαχος καί δ Κάσσανδρος συνε- 
μάχη σαν εναντίον αυτών. Τό 302, δ Λυσίμαχος μέ ισχυρόν στρατόν, σπεύ- 
δων διέβη τον Ελλήσποντον καί ήνώθη μέ τάς δυνάμεις τού Κασσάνδρου, 
τάς όποιας είχε στείλει οΰτος υπό τον στρατηγόν Προπέλαον εις Μικράν 
’Ασίαν. Βοηθούμενος δ Λυσίμαχος υπό τού Προπελάου κατέλαβε τότε τό 
Πάριον, την Αάμψακον, την Μικράν Φρυγίαν καί μέρος τής Μεγάλης Φρυ
γίας. ’Επίσης έγινε κύριος όλα.)ν των παραλίων Αιολικών καί ’Ιωνικών πό
λεων καί ώχυρώθη εις τά Σύναδα καί τό Δορύλαιον τής Μεγάλης Φρυγίας. 
’Ενώ δέ δ ’Αντίγονος έπήρχετο κατά τού Λυσιμάχου καί Προπελάου, έκή
ρυξαν πόλεμον κατ’ αυτού δ Σέλευκος καί δ ΙΙτολεμιαΐος, δ δέ Σέλευκος εί- 
σέβαλεν έκ νότου εις την Κιλικίαν. Τότε, δ ’Αντίγονος, έστράφη κατά τού 
Σελεύκου, διά νά άποκρούση αυτόν καί έμποδίση την συνένωσίν του μέ τον 
Λυσίμαχον. Ό  Λυσίμαχος, ευθύς ώς άπηλλάγη από τον ’Αντίγονον, κατέ
λαβε καί την Ήράκλειαν τού Πόντου. Ταύτην έκυβέρνα ή άλλοτε σύζυγος 
τού Κρατέρου ’Άμαστρις, ανεψιά Δαρείου τού Κοδομανού, την οποίαν τώρα 
δ Λυσίμαχος έλαβεν αυτός ώς σύζυγον. Ακολούθως, μαθών την εισβολήν 
τού Σελεύκου εις τάς χώρας τού ’Αντιγόνου, έσπευσε προς αυτόν καί συνη- 
νώθη μετ’ αυτού παρά τον "Αλυν ποταμόν. ’Έτσι, οί ηνωμένοι τρεις στρα
τοί, Λυσιμάχου, Κασσάνδρου καί Σελεύκου, έχοντες καί όλίγην δύναμιν τού 
Πτολεμαίου, συνηντήθησαν μέ τούς αντιπάλους ’Αντίγονον καί Δημήτριον 
εις την Ίψόν τής Μεγάλης Φρυγίας, τό 301 π.Χ. Αί στρατιωτικοί δυνάμεις 
των ήσαν περίπου Τσάι εις πεζικόν καί ιππικόν. Ύπερεΐχον όμως οί σύμ
μαχοι εις αριθμόν έλεφάντων. Καί δ μέν Δημήτριος, διά παράβολου ορμής 
τού ιππικού του, έτρεψεν εις φυγήν τό ιππικόν των συμμάχων. Καταδιοό-
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κων δμως τούτο, ειχεν άπομακρυνθή πολύ από την βάσιν τοϋ λοιπού στρα
τού του, όπου έμάχετο ό πατήρ του ’Αντίγονος. Τότε, παρεμβάς ό Σέλευκος 
μέ τούς 400 ελέφαντας του, κατέλαβε το κενόν μεταξύ πατρός και υιού και 
εκύκλωσε τον ’Αντίγονον πανταχόθεν, δστις και έπεσε μαχόμενος, προτού 
προφθάση ό υιός του νά έπιστρέψη εκ τής καταδιώξεως. Ό  Δημήτριος, 
βλέπων ότι έχασε την μάχην καί τον πατέρα του, έτράπη εις φυγήν προς τά 
παράλια, διά νά ένωθή μέ τον στόλον του. Αί χώραι του δμως διενεμήθη- 
σαν μεταξύ των νικητών. Τό μιέγιστον μέρος έλαβον οί δύο : Σέλευκος καί 
Λυσίμαχος, δστις, κατ’ αυτόν τον τρόπον, εις τό κράτος τής Θράκης, επέτυχε 
νά προσθέση καί μέγα μέρος τής Μ. ’Ασίας μαζί μέ τάς παραλίους Αιολι
κός καί Ίωνικάς πόλεις. Ούτως, ό Λυσίμαχος, ήρχεν δλης τής Θράκης μέ
χρι τού Δουνάβεως καί τού ήμίσεος τής Μικράς ’Ασίας τής κειμένης απέ
ναντι τής Λυσιμαχείας.

ΚΕΦ. 93.— ΝΕΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΛΥΣΊΜΑΧΟΥ, ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ 
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΛΕΥΚΟΥ.

Λόγφ τού δτι ό Σέλευκος, δστις ήρχεν από τής Βαβυλώνος μέχρι των 
’Ινδιών, είχε προσθέσει εις τό κράτος του καί την Συρίαν καί τό υπόλοι
πον τής Μ. ’Ασίας καί κατέστη έπιφοβώτατος δι’ δλους τούς άλλους, συνε- 
μάχησαν οΐ τρεις ούτοι εναντίον του. Διά νά λάβη δέ ή νέα αύτη συμμα- 
χία περισσότερον κύρος, ό Λυσίμαχος έλαβε καί νέαν σύζυγον, τήν θυγατέρα 
τού Πτολεμαίου Άρσινόην, τήν δέ ίδικήν του θυγατέρα Εύρυδίκην έδωκεν 
εις τον υιόν τού Κασσάνδρου ’Αντίπατρον. ’Επειδή δέ ό Κάσσανδρος μετ’ 
ολίγον άπέθανε, τήν βασιλείαν τής Μακεδονίας έλαβεν ο ’Αντίπατρος, ό 
γαμβρός τού Λυσιμάχου, 297—298 π.Χ.

Ό  δέ Σέλευκος, διά νά άντεπεξέλθη κατά τού νέου τούτου συνδυασμού 
τών τριώιν βασιλέων, συνεμάχησε μέ τον υιόν τού ’Αντιγόνου Δημήτριον 
τον Πολιορκητήν, δστις ειχεν άξιόλογον στόλον καί δστις εδωκεν εις αυτόν 
σύζυγον τήν θυγατέρα του Στρατονίκην. Ό  Δημήτριος τότε, επιτεθείς έν 
Μ. ’Ασία, άφήρεσε χώρας τινάς τού Λυσιμάχου, δστις κατ’ εκείνην τήν 
εποχήν (245 π.Χ.), άφ’ ενός μέν έπολέμει κατά τών Γετών, οί όποιοι έβλα- 
πτον τά προς τον Δούναβιν τμήματα τής Θράκης, άφ’ ετέρου δέ ήτοιμάζετο 
νά εΐσβάλη εις τήν Μακεδονίαν, διά νά υποστήριξή εις τον θρόνον τον γαμ
βρόν του’Αντίπατρον. Διότι, εν τώ μεταξύ, ούτος ειχεν έκδιωχθή έκ τής Μα
κεδονίας υπό τού αδελφού του ’Αλεξάνδρου, ό όποιος κατέλαβε τον θρόνον 
μέ τήν βοήθειαν τού βασιλέοος τών Ήπειρωτών Πύρρου. Ό  δέ Άντίπα" 
τρος ήναγκάσθη μέ τήν σύζυγόν του νά καταφύγη εις τήν αυλήν τού πενθε- 
ρού του Λυσιμάχου, από τον όποιον καί έζήτει ύποστήριξιν διά νά άνα- 
κτήση τύν άπωλεσθέντα θρόνον του. Ά λλ’ ο Λυσίμαχος, επειδή ήτο περί-
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πεπλεγμένος μέ τον πόλεμον κατά των Γετών, άφήκε κατά μέρος την ϋπό- 
θεσιν τοϋ γαμβροί) του δι’ εϋθετότερον χρόνον.

ΚΕΦ. 9 4 — ΠΟΛΕΜΙΚΑΙ Γ ΙΕ Ρ ΙΠ Ε ΊΈ ΙΛ Ι ΤΟΥ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΜΕ
ΧΡΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ, ΤΟ 281 π.Χ.

Μόλις ό Λυσίμαχος έσταθεροποίησε τά βόρεια σύνορα τής Θράκης, 
έξασφαλίσας αυτά από τους Γέτας, έστειλε δυνάμεις εις Μακεδονίαν κατά 
τοϋ Αλεξάνδρου, άδελψοΰ τοϋ γαμβροϋ του 'Αντιπάτρου, διά νά εγκαθί
δρυση τον δεύτερον εις τον πατρικόν του θρόνον, έκ τοϋ οποίου είχε έκδιω- 
χθή. Ό  ’Αλέξανδρος, καίτοι είχε και την ϋποστήριξιν τοϋ Πΰρρου, βασι- 
λέως των Ήπειρωτών, έκάλεσεν εις Λάρισσαν τον εις νότιον Ελλάδα ευρι
σκόμενον Λημήτριον τον Πολιορκητήν, επί τφ σκοπώ νά διαπραγματευτή 
μετ’ αϋτοϋ συμμαχίαν. Ά λλ’ έπειδή οι Μακεδόνες δεν εΐχον καί πολϋ, 
εις ϋπόληψιν τους απογόνους τοϋ Κασσάνδρου ’Αντίπατρον καί Αλέξαν
δρον, έξεδήλωσαν θαυμασμόν καί άφοσίωσιν προς τον διαπρεπέστατου τότε 
στρατηγόν Δημήτριον τον Πολιορκητήν, τοϋ οποίου ή φήμη ήτο διάχυτος 
άνά τον τότε κόσμον, ιδίως διά τά καταπληκτικά πολιορκητικά μηχανήματά 
του, τά όποια αυτός έπενόει. 'Ο ’Αλέξανδρος, βλέπων δτι διατρέχει κίνδυ
νον ό θρόνος έκ τοϋ Δημητρίου, προσεπάθησε νά τον δηλητηριάση. Ά λλ’ ό 
Δημήτριος, άποκαλϋψας την πλεκτάνην, προέλαβε καί έφόνευσε τον ’Αλέ
ξανδρον. Κατόπιν τοϋ γεγονότος αϋτοϋ, οΐ Μακεδόνες άνεκήρυξαν τοϋτον ως 
βασιλέα των, όστις καί έβασίλευσεν έπ’ αυτών από τό 293—287 π.Χ.
* Καθ’ ον δέ χρόνον συνέβαινον ταϋτα εις την Μακεδονίαν, ό Λυσίμαχος 
ήτο πάλιν περιπεπλεγμένος εις πόλεμον κατά των Ρετών, Σκυθών καί τής 
Θρακικής Πενταπόλεως. ΓΩς έκ τοϋτου, εΐχεν άναγκασθή νά αναγνώριση 
έπί τοϋ Μακεδονικοϋ θρόνου τον Δημήτριον καί νά άποσΰρη τά στρατεϋ- 
ματά του, τά όποια ϋπεστήριζον τον γαμβρόν του ’Αντίπατρον. Έξηκολοΰ- 
θησε δέ τύν πόλεμον κατά τοϋ Δρομυχαίτου βασιλέως των Σκυθών, ό όποιος 
ΰπεκίνει καί τους Ρέτας καί την Πεντάπολιν κατ’ αϋτοϋ. Παραπλανηθείς 
όμως μέσα εις την στεππώδη χώραν τοϋ Δρομιχαίτου, έπεσεν αιχμάλωτος 
εις χεϊρας τοϋ Σκΰθου, όστις, παρ’ όλην τήν βαρβαρότητά του, έκρινε φρό
νιμον, έκ πολιτικών λόγων, νά άφήση ελεύθερον τον Λυσίμαχον' διότι δι- 
εΐδεν ότι, έάν λειψή ό Λυσίμαχος, τό βασίλειον τής Θράκης θά περιέλθη 
εις τον Δημήτριον, βασιλέα τής Μακεδονίας, τοϋ οποίου τήν στρατηγικήν 
ικανότητα καί δϋναμιν θά έπρεπε νά φοβήται.

Ά λλ’ ο Λυσίμαχος, απαλλαγείς τής αιχμαλωσίας, δεν ήδΰνατο νά μείνη 
ήσυχος, ένόσφ εις τον θρόνον τής Μακεδονίας εύρίσκετο ό Δημήτριος, άνήρ 
ρέκτης, εφευρετικός, έν πολλοΐς δέ καί τυχοδιώκτης, τοϋ οποίου ή γειτνία- 
σις άπέβαινεν έπικίνδυνος διά τήν βασιλείαν του. "Οθεν, τό 288, συνήψε 
συμμαχίαν μέ τύν Πϋρρον, βασιλέα τών ΊΙπειρωτών, επίσης μεγαλεπήβο-
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λον και πολεμικόν και μέ τον Πτολεμαίον τής Αίγυπτου κατά τοϋ 4 γ1Η'Π* 
τρίου. Στόλος Αιγυπτιακός τοΰ Πτολεμαίου έπλευσεν εις Ελλάδα καί έκά- 
λει τούς "Ελληνας να έξεγερθοΰν καί εκδιώξουν τάς Μακεδονικός φρουράς 
τοΰ Δημητρίου. Συνάμα, δ μεν Πϋρρος είσέβαλεν εις την Μακεδονίαν εκ 
δυσμών, δ δέ Λυσίμαχος εξ ανατολών. "Οτε δέ ό Πΰρρος έφθασε μέχρι 
Βερροίας καί κατέλαβεν αυτήν, δ Δημήτριος έπήλίίε μέν κατ’ αύτοϋ, άλλ’ 
έγκαταλειφθείς υπό τοΰ στρατοΰ τοΰ, ήναγκάσΟη νά φύγη εκ Μακεδονίας, 
τό 287 π.Χ., εις νότιον Ελλάδα. Την δέ Μακεδονίαν εμοιράσθησαν ό 
Πΰρρος μέ τον Λυσίμαχον. Ά λλ’ εις την αυλήν τοΰ Λυσιμάχου εύρίσκετο 
τότε δ γαμβρός του Αντίπατρος, υιός τοΰ Κασσάνδρου, δ δποιος παρεπο- 
νέθη προς τον πενθερόν του, ότι αδικείται καί ύπ’ αύτοΰ. Διότι, αντί νά 
παραχώρηση εις αυτόν, ώς ώφειλε, την χώραν τής Μακεδονίας, τήν προσήρ- 
τησεν εις τό κράτος του. Τήν δυσαρέσκειαν τοΰ ’Αντιπάτρου ό Λυσίμαχος 
έχαρακτήρισεν ώς εχθρικήν, καί ώς καχύποπτος πού ήτο, διέταξε νά συλλη- 
φθή δ γαμβρός του. Καί κατ’ άρχάς μέν τον έφυλάκισεν, έπειτα τον έθανά- 
τωσε, τήν δέ Εύριδίκην τήν περιώρισεν εις φυλακήν. Τό ίδιον δέ έτος 
έπετέθη καί έξεδίωξε τον Πΰρρον έκ τής Μακεδονίας καί προσέθεσε καί τό 
τμήμα εκείνο εις τό βασίλειόν του. Επειδή δέ δ Πΰρρος τώρα ύπεστήριζε 
διά τον άπωλεσθέντα θρόνον τής Μακεδονίας τον υιόν Δημητρίου τοΰ Πο- 
λιορκητοΰ ’Αντίγονον τον Γονατάν, τον ευρισκόμενον έν Θεσσαλία, δ Λυ
σίμαχος έξεστράτευσε κατ’ αυτών, τούς ενίκησε καί προσέθεσεν εις τό κρά
τος του καί τό πλεϊστον τής Θεσσαλίας. ’Έτσι, δ Λυσίμαχος, άπέβη κύριος 
εκτεταμένων καί πλουσίων χωρών, από τοΰ Δουνάβεως μέχρι τοΰ Πηνειού, 
καί συνεσώρευσεν άπειρον πλοΰτον.

Ή  δέ ’Άμαστρις, μετά τον γάμον τοΰ Λυσιμάχου μέ τήν Άρσινόην, 
έγκατέλειψε τήν Λυσιμάχειαν καί έγκατεστάθη εις τήν πατρίδα της. τήν 
ΓΙοντοηράκλειαν. ’Εκεί όμως, οί δύο υιοί της, έκ τοΰ Κρατέρου, Κλέαρχος 
καί Όξάθρης, έφόνευσαν αυτήν, έσφετερίσθησαν τήν μεγάλην περιουσίαν 
της καί κατετυράννησαν τούς κατοίκους διαρπάζοντες τάς περιουσίας των. 
Ό  Λυσίμαχος τότε, ωθούμενος μάλλον έκ πλεονεξίας, έπήλθε κατά τής 
Ποντοηρακλείας, έγινε κύριος αυτής, συνέλαβε τούς φονεϊς τής Άμάστρι- 
δος καί θανατυδσας αυτούς έσφετερίσθη τά πλούτη των. Κατόπιν παρέδωκε 
τήν Ήράκλειαν, ώς κτήμα, εις τήν σύζυγόν του Άρσινόην, θυγατέρα Πτο
λεμαίου τοΰ Λ' τοΰ Σωτήρος, καί αδελφήν Πτολεμαίου τοΰ Κεραυνού, ήτις 
όμως ενεπιστεύθη τήν διοίκησιν τής πόλεως ταύτης εις τινα Κυμαϊον Ή - 
ρακλείδην, άνδρα άρπαγα καί δεσποτικόν, δ όποιος κατετυράννει τούς 
κατοίκους.

Κατά τήν εποχήν αυτήν, περί τό 285 π.Χ., εις τήν Λυσιμάχειαν είχε 
καταιρύγει έξ Αίγύπτου καί δ αδελφός τής Αρσινόης Πτολεμαίος δ Κεραυ
νός, υιός τοΰ Πτολεμαίου τοΰ Λ', τοΰ Σωτήρος. Ούτος δυσηρεστήθη προς
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τον πατέρα του, διότι ώς διάδοχον διά τον θρόνον της Αίγυπτου εΐχεν ορί
σει ουχι αι’ τόν, αλλά τον εκ της τέταρτης συζΰγου του υιόν Πτολεμαίον 
τον επικληθέντα μετά ταϋτα Φιλάδελφον.

ΚΕΦ. 95.— ΑΝΟΣΙΟΥΡΓΗΜ ΑΤΑ ΕΙΣ  ΤΗΝ ΑΥΛΗΝ ΤΗ Σ ΛΥΣΙ- 
ΜΑΧΕΙΑΣ.

Εις την Λυσιμάχειαν εζων άμφότεροι οί υίο'ι τοϋ Λυσιμάχου, ό εκ της 
πρώτης συζΰγου του ’Αγαθοκλής, ό όποιος έθεωρεΐτο ώς νόμιμος διάδο
χος τοϋ βασιλείου τής Θράκης και ό Αλέξανδρος. Ό  ’Αγαθοκλής, δστις 
εκυβέρνα τάς εν Μ. ’Ασία χώρας τοϋ βασιλείου τής Θράκης, άναφέρεται ώς 
άνήρ εΰγενέστατος, γενναιότατος κα'ι πολύ αγαπητός εις τον λαόν καί τον 
στρατόν. Είχε σύζυγον την Αυσάνδραν, άλλην θυγατέρα τοϋ Πτολεμαίου 
και αδελφήν έτερομήτριον τής βασιλίσσης ’Αρσινόης. Ή  ’Αρσινόη, βλέπουσα 
μέ κακόν δμμα δτι τον θρόνον τής Λυσιμαχείας θά τον κατελάμβανεν ό ’Α
γαθοκλής, δχι μόνον διότι ήτο ό μεγαλείτερος υιός τοϋ Λυσιμάχου, αλλά 
καί διότι ήτο αγαπητός εις τον στρατόν καί τον λαόν διά τάς άρετάς του, 
διενοήθη τον άφανισμόν αΰτοϋ μόνον καί μόνον διά νά μείνη ό θρόνος 
εις τά ίδικά της τέκνα. Συννενοήθη λοιπόν μέ τον αδελφόν της, τύν ετερο- 
μήτριον Πτολεμαίον τον Κεραυνόν, που εΰρίσκετο εις την Λυσιμάχειαν, ώς 
εϊδομεν, καί έξΰφαναν συκοφαντίαν προς τον Λυσίμαχον κατά τοϋ Άγαθο- 
κλέους, δτι δήθεν οΰτος επιβουλεύεται την ζωήν τοϋ πατρός του διά νά κα- 
ταλάβη την βασιλείαν. Ό  Λυσίμαχος, που ήτο πάντοτε καχύποπτος, πείθε
ται καί ρίπτει εις τήν φυλακήν τον Άγαθοκλέα καί έπειτα διατάσσει τον 
θάνατόν του. Τό στυγερόν τοϋτο έγκλημα τοϋ πατρός κατά τοϋ υΐοϋ κατέ
στησε τον Λυσίμαχον μισητόν εις πάντας. Κατόπιν τούτου καί ό έτερος 
υιός του ’Αλέξανδρος, φοβηθείς τάς συκοφαντίας τής ’Αρσινόης καί τοϋ 
άδελφοϋ της Κεραυνού, εγκατέλειψε τήν Λυσιμάχειαν καί κατέφυγεν εις 
τήν αυλήν τοϋ Σελεύκου εις τήν Συρίαν, φέρων μαζί του καί τήν Λυσάν- 
δς>αν. Ά λλ’ ό Λυσίμαχος, μετ’ ολίγον χρόνον, άνεκάλυψε τήν σκευωρίαν 
τής συζύγου του ’Αρσινόης, ή οποία έπέρριψεν δλην τήν ενοχήν διά τον θά
νατον τοϋ Άγαθοκλέους εις τον Κεραυνόν. Ό  Λυσίμαχος εξεμάνη τότε κατά 
τοϋ γυναικαδέλφου του, δστις δμως έδραπέτευσεν έκ Λυσιμαχείας καί κατέ
φυγε καί οΰτος προς τον Σέλευκον, ίκετεύων νά συνδράμη αυτόν προς κα- 
τάληψιν τοϋ θρόνου τοϋ πατρός του Πτολεμαίου τοϋ Σωτήρος. Ό  Σέλευ
κος τω ΰπεσχέθη δτι, άμα ώς άποθάνη ό Πτολεμαίος ό Σωτήρ, θά τον 
βοηθήση προς κατάλη\|.'ΐν τής βασιλείας τής Αίγύπτου. Ό  δέ Λυσίμαχος, 
ό οποίος είχεν, ώς φαίνεται, κυριευθή έν τω μεταξύ από τό πάθος τής 
χρηματολογίας, είσέβαλεν εις τήν Παιονίαν καί έλεηλάτησεν αυτήν, άρπά- 
σας πολλούς θησαυρούς. Ό  φίλος δμως τού θανατωθέντος Άγαθοκλέους 
στρατηγόςζΦιλέταιρος, δστις εφύλαττεν εις τήν Πέργαμον 9.000 τάλαντα

«Θρακικά» 12
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του Λυσίμαχου, εκδικούμενος τον Λυσίμαχον, συνεννοήθη μέ άλλους στρα
τηγούς κα'ι μέ τον Σέλευκον καί έκίνησαν πόλεμον κατά τοΰ Λυσιμάχου, μέ 
σκοπόν νά άφαιρέσουν τάς έν Μ. Ά σία χώρας του. Άλλα, κατά τον χρόνον 
τούτον, άπέθανε καί ό Πτολεμαίος ό Σωτήρ έν Αίγυπτφ καί την βασιλείαν 
του έ'λαβεν ό εκ της τετάρττις συζύγου του υιός Πτολεμαίος ό Βή ό έπωνο- 
μασθείς κατ’ ευφημισμόν Φιλάδελφος, δστις διά νά έξασφαλισθή επί τού 
■θρόνου του από τούς άλλους έτερομητρίους αδελφούς του, είχε φονεύσει 
πάντας(1), πλήν τού Κεραυνού, ό οποίος κατ’ εκείνην την εποχήν εύρίσκετο 
εις τήν αυλήν Σελεύκου τού Νικά.τα)ρος. 'Ο δέ Λυσίμαχος, βλέπων, δ'τι κιν
δυνεύουν αί Άσιατικαί χώραι του από τον Φιλέταιρον, μέ τον οποίον είχε 
συνταχθή καί ό υιός του ’Αλέξανδρος, δ οποίος μέ τήν Λυσάνδραν εύρί
σκετο εις τήν αυλήν τού Σελεύκου, διεπεραιώθη εις τήν ’Ασίαν καί συνε- 
κρούσθη μετά των επαναστατών εις τήν πεδιάδα τού Κόρου. Ά λλ’ εκεί, ό 
στρατός του, έδειξε μεγάλην απροθυμίαν* διά τούτο ήττήθη καί έφονεύθη 
τό 281 π.Χ., εις ηλικίαν 80 ετών. Τότε, δ υιός του ’Αλέξανδρος, καίτοι αν
τίπαλος, έλαβε τό πτώμα τού βασιλέως πατρός του, τό έκόμισεν εις Λυσι- 
μάχειαν καί τό έθαψε μέ μεγάλας τιμάς. Ούτως, έξέλιπεν από τήν πολιτικήν 
κονίστραν δ Λυσίμαχος, δ δποΐος συνεδύαζε πολλά στρατηγικά προσόντα 
μέ πολλά συνάμα ελαττώματα τής εποχής εκείνης. ’.Επίσης κατά τούς χρό
νους αυτούς ειχεν έκλείψει καί ό Δημήτριος δ Πολιορκητής, δ δποΐος μετά 
τήν έκδίωξίν του έκ τής Μακεδονίας υπό τού Λυσιμάχου καί ΓΓύρρου, είχε 
καταφύγει εις τήν νότων Ελλάδα τό 288 π.Χ. ’Από δέ τήν Ελλάδα είχε 
διαπεραιωθή εις Μ. ’Ασίαν καί προσεπάθησε νά γίνη κύρως τών Σάρ- 
δέων διά νά ΐδρύση ίδικόν του κράτος, αλλά συνεκρούσθη προς τον 
Άγαθοκλέα τον Λυσιμάχου, ήττήθη καί κατέφυγε προς τον Σέλευκον, 
δστις, υποπτευόμενος τάς δολοπλοκίας του, τον ένέκλεισεν είς τό φρούριον 
τής Άπαμείας τού Πόντου, δπου καί έξεμέτρησε τό ζήν. Ό  δέ Σέλευκος δ 
Α', δ επικληθείς καί Νικάνωρ ή Νικάτοορ, βαρυνθείς τήν εξουσίαν καί νο- 
σταλγήσας τήν πατρίδα του Μακεδονίαν, ώς γνήσιος Μακεδών, παρήτησε 
τον θρόνον τής Συρίας εις τον υιόν του Άντίοχον τον Α' καίπαρημέλησε τήν 
ύπόσχεσίν του προς τον Κεραυνόν, προς όν ειχεν ύποσχεθή νά τον ύποστη- 
ρίξη είς τον θρόνον τής Αίγυπτου. Άπελθών λοιπόν έκ Συρίας, ήλθεν είς 
τήν Λυσιμάχειαν ΐνα εξασφάλιση τό βασίλειον τής Θράκης είς τά τέκνα τού 
Άγαθοκλέους, μέ ίδιον σκοπόν νά λάβη αυτός τάς Μακεδονικός χώρας τού 
Λυσιμάχου, διά νά άποθάνη ώς βασιλεύς τής Μακεδονίας. Μετά τού Σε
λεύκου ό'μως είς τήν Θράκην ειχεν έλθει καί δ Πτολεμαίος δ Κεραυνός, δ 
δποΐος δέν είχε πλέον ούδένα φόβον, αφού ειχεν άποθάνει δ Λυσίμαχος,

1. Ό  ΆΌ-ήναιος αναφέρει (ΙΔ' 620), δτι έθανάτωσε καί τον έκ Θράκης ποιη
τήν Σωτάλην ώς σατιρίσαντα τον μετά τής αδελφής γάμον τοϋ Πτολεμαίου.
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αυτός δε εφιλοξενεΐτο, υπο τής αδελφής του ’Αρσινόης, τής συνενόχου του 
εις τον θάνατον του Άγαθοκλέους. Επειδή δέ ό Σέλευκος, διατριβών εις 
Λυσιμάχειαν, άπέβλεπεν εις την ύποστήριξιν των τέκνων τοΰ Άγαθοκλέους, 
ό Κεραυνός, εν συνεννοήσει με την Άρσινόην, άπεφάσισαν τήν εξόντωσή καί 
του Σέλευκου. Ένώ δέ μίαν ημέραν περιειργάζοντο οί δυο, ό Σέλευκος και 
ό Κεραυνός, ένα ναόν παρά τήν Καρδίαν, αίφνιδίως ό Κεραυνός επιπίπτει 
κατά τοΰ γέροντος Σέλευκου, έμπήγει τό ξίφος του εις τον Σέλευκον καί 
τον άφίνει άπνουν. Ειτα λαμβάνει τήν αδελφήν του Άρσινόην ώς σύζυγον 
καί άνακηρΰσσεται ΰπ’ αυτής βασιλεύς εις τον θρόνον τοΰ Λυσιμάχου. Με 
τον θάνατον δέ τοΰ Σέλευκου τοΰ Νικάτωρος κλείει καί ό κατάλογος όλων 
των συστρατήγων ’Αλεξάνδρου τοΰ Μεγάλου, δωτι πάντες οί μετά τό 280 
π.Χ. καί εξής βασιλεΰσαντες ώς διάδοχοι, ήσαν τέκνα ή απόγονοι των πρώ
των ιδρυτών.

ΚΕΦ. 96.— Κ Ρ ΙΣ Ε ΙΣ  ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Π Ε ΡΙ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΟΧΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ.

α') Έ κ των προεκτεθέντων, εν σχέσει προς τά προ τοΰ θανάτου Α λε
ξάνδρου τοΰ Μεγάλου καί τά μετά ταΰτα γεγονότα, βλέπομεν ότι οί Μακε- 
δόνες άρχοντες, ώς καί οί Θράκες ήσαν πολύγαμοι. Ό  Φίλιππος, ό πατήρ 
τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου, εΐχεν 11 γυναίκας, δ ’Αλέξανδρος 3: τήν Ρωξάνην, 
τήν Βαρσίνην καί τήν Στάτειραν, ομοίως δ Πτολεμαίος, ό Σέλευκος, δ Λυ
σίμαχος {*) συχνά έλάμβανον καί νέας συζΰγους. Κατά τοΰτο ήμποροΰμεν νά 
τούς παρομοιάσωμεν μέ τούς μεγιστάνας των Μουσουλμάνων καί δή των 
Τούρκων των νεωτέρων χρόνων. Αλλά, μέ μίαν διαφοράν, δτι παρά μέν 
τοΐς Τούρκοις αί γυναίκες ήσαν περιωρισμέναι εις τον γυναικωνίτην, άνευ 
ούδενός άλλου ρόλου εις τήν πολιτικήν, ένώ αί γυναίκες τών Μακεδόνων 
άρχόντοον, άνεμιγνύοντο πολλάκις εις τήν διακυβέρνησιν τοΰ Κράτους καί 
διά τών ποικίλων δολοπλοκιών των έγίνοντο δημιουργοί φοβερών οικογε
νειακών δραμάτων μέσα εις τάς βασιλικός αύλάς. Επειδή δέ πρόκειται περί 
τής Θράκης, καί εδώ βλέπομεν δτι ή ’Αρσινόη διά τών σκευωριών της, έξ 
αντιζηλίας πρύς τούς υιούς τοΰ Λυσιμάχου έκ τής πρώτης συζύγου του, πα- 
ρέσυρεν αυτόν εις τό νά διαπράξη τό ειδεχθές έγκλημα τής θανατουσεως τοΰ 
άξιολόγου έκείνου υίοΰ του Άγαθοκλέους. Όμοίως, αυτή ή ιδία έγένετο δ 
μοχλός, δ κινήσας καί τον Κεραυνόν εις τό νά δολοφονήση Σεύλευκον τον 
Νικάτωρα.

Ή  τοιαύτη δέ έπίδρασις τών γυναικών, έπί τής πολιτικής τών διαφό- 1

1. Τό 321 π.Χ., έλαβε σύζυγον τήν χήραν τοΰ φίλου του Περδίκκου Νίκαιαν. 
Τό 302 π.Χ., τήν χήραν τοΰ ήγεμόνος τής Ποντοηρακλείας ’Άμαστριν. Διαζευχθείς 
ταΰτην ένυμφεύθη βραδύτερον τήν θυγατέρα τοΰ Πτολεμαίου Άρσινόην.
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ρων τότε βασιλέων, είχε σπουδαία πολλάκις αποτελέσματα, ώς έπΐ τό πλεΐστον 
δμως επιβλαβή, δια τά συμφέροντα των κρατών. Διότι, αν λάβωμεν ύπ’ δτβει 
τό Θρακικόν κράτος του Λυσιμάχου, άλλη θά ήτο ή πορεία και ή τΰχη του, 
άν δεν εμεσολάβει ό θάνατος του Άγαθοκλέους έξ αιτίας τής "Αρσινόης. 
Τον Λυσίμαχον, τον τόσον ικανόν καί πολεμικόν άνδρα, θά διεδέχετο εις τον 
θρόνον ό τόσον αγαπητός εις τον στρατόν κα'ι τον λαόν και ό τόσον ευγενής 
καί πολιτισμένος συνάμα καί έμπειρος εις τά στρατιωτικά ’Αγαθοκλής. 

Αί δέ μεγάλαι στρατιωτικοί δυνάμεις τής Θράκης, ήθελον προαχθή πολύ 
περισσότερον καί ό λαός θά εξεπολιτίζετο καί θά έξελληνίζετο όμαλάιτερον. 
Οί εξωτερικοί εχθροί θά συνεκρατοΰντο καί δεν θά έτόλμων οι βάρβα
ροι Γαλάται νά εισβάλουν εις την Θράκην, την Μακεδονίαν καί Ελλάδα 
καί νά κινδυνεΰση έξ αυτών δ Ελληνισμός τής εποχής εκείνης καί ό Ε λ 
ληνικός πολιτισμός. ’Ίσως δέ ά'λλη θά ήτο καί ή πορεία τών γεγονότων διά 
τους λαούς τοϋ Θρακικοϋ κράτους, όπως έξ ίσου θά ήιο καί αν δεν έπήρ- 
χετο δ πρόωρος θάνατος τοΰ ’Αλεξάνδρου του Μεγάλου, που υπήρξε μέγα 
δυστύχημα δι’ δλον τον τότε γνωστόν κόσμον. Τοΰτ’ αυτό καί τώρα, δ βί
αιος θάνατος τοϋ Άγαθοκλέους, μέγα υπήρξε δυστύχημα διά τούς λαούς 
τοΰ Θρακικοϋ κράτους τού Λυσιμάχου. Ό  Λυσίμαχος είχεν αποταμιεύσει 
άμύθητον πλούτον καί έκ πολεμικών επιχειρήσεων καί διότι αί χώραι του 
καί αί Εύρωπαϊκαί καί αί ’Ασιατικοί ήσαν εύφορώταται καί πλουσκόταται 
εις τε τά σιτηρά, την κτηνοτροφίαν καί τά πολύτιμα μέταλλα. Πάντως δέ 
την ταραχώδη βασιλείαν τοϋ Λυσιμάχου, ως έκ τα>ν άκαταπαύστων πολέ
μων επί 40 έτη (ήτοι από 322—281 π.Χ.), θά διεδέχετο ή ειρηνική περίο
δος τής βασιλείας τοϋ Άγαθοκλέους, εφόσον ούδείς θά έτόλμα νά προσβάλη 
τό πανίσχυρον τότε κράτος τής Θράκης, τό οποίον, διά τοϋ αποταμιευμένου 
τότε θησαυρού, θά έστρέφετο πρύς έργα πολιτισμού καί υλικής ευημερίας 
τών κατοίκων αυτού. Έ φ ’ δσον καί ζώντος ακόμη τού Λυσιμάχου, τον 
όποιον έχαρακτήριζεν ή φιλαργυρία καί ή πλεονεξία προς άποθησαϋρισιν, 
ούκ’ ολίγα έργα έγιναν. Ό  Λυσίμαχος, όχι μόνον στρατηγός άνεδείχθη δίρι- 
στος καί βασιλεύς ίκανοδτατος, αλλά μιμούμενος τον Μ. Αλέξανδρον 0) καί 
πόλεις διαφόρους έκτισε καί άλλας άνεκαίνισεν. Οϋτω, πλήν τής Λυσιμα- 
χείας, εν μέν τή Ά σία άνεκαίνισε την Άντιγόνειαν τής Βιθυνίας, όνομά- 
σας αυτήν Νίκαιαν. ’Επίσης την ’Έφεσον, τήν όποιαν μετωνόμασεν εις 1

1. *Ητο άφωσιωμένος είς τήν μνήμην τοϋ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, τοΰ οποίου 
διετέλεσε καί σωματοφΰλαξ, διακρινόμενος διά τήν μεγάλην σωματικήν του ρώμην 
(λέγεται δτι κατέβαλε καί λέοντα). Δείγμα δέ τής τοιαύτης άφοσιιΰσεώς του υπήρξε 
καί ή κοπή πλήθους χρυσών καί αργυρών νομισμάτων ύπ’ αύτοϋ φερόντων, επί τής 
μιας δψεως, τήν κεφαλήν τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου ώς Διός ’Άμμωνος. Πολλά έκ τών νο
μισμάτων αυτών ευρίσκει τις σήμερον είς τά διάφορα μουσεία καί τάς ιδιωτικός 
συλλογάς.
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Αρσινόην. Έ π ί δέ τής αρχαίας Τροίας, την ’Αλεξάνδρειαν εις Τρωάδα. Και 
εις τήν Αιτωλίαν δέ, χάριν των Αίτωλών, που τούς είχε συμμάχους, εκτι- 
σεν εκεί άλλην Άρσινόην και άλλην Λυσιμάχειαν. Τά τοιαϋτα λοιπόν έργα 
τοΰ πατρός του και άλλα πολλά -θά εσυνέχιζεν άναντιρρήτως καί ό λαμπρός 
εκείνος ’Αγαθοκλής, ό όποιος ήτο πολύ περισσότερον παρεσκευασμένος 
προς τούτο. Ά λλ’ ή Μοίρα άλλως τά έπέκλωσεν.

ΚΕΦ. 97.— ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΡΑΥΝΟΥ Ε ΙΙΙ ΤΗΣ 
ΘΡΑΚΗΣ 281 π.Χ.

Μέ αιματοβαμμένος τάς χεΐρας, ό Πτολεμαίος ό Κεραυνός, κατέλαβε τό 
βασίλειον τής Θράκης καί από τής Λυσιμαχείας έκυβέρνα καί τάς λοιπάς χοο- 
ρας. Ά λλ’ έπί τής Μακεδονίας ήγειρεν αξιώσεις ό υιός Δημητρίου τού ΓΙο- 
λιορκητού ’Αντίγονος ό Ρονατάς, όστις ήτο διοικητής τού τμήματος τής 
Θεσσαλίας, τύ όποιον είχε μείνει έξω από τό άλλο τμήμα, πού ειχεν υπο
ταγή εις τον Λυσίμαχον. Είχε δέ συνάψει ό Ρονατάς συμμαχίαν μέ τον βα
σιλέα των ’Ιλλυριών Μονούνιον κατά τού Κεραυνού. Ό  Κεραυνός έξεστρά- 
τευσε κατ’ αυτών, ένίκησεν αυτούς, άλλ’ ένεκα πολιτικών λόγων συνεβιβά- 
σδη μέ τον Ρονατάν, τον όποιον ίκανοποίησεν, άφήσας εις αυτόν τό πλεί- 
στον μέρος τής Μακεδονίας. Έλδών δέ εις τήν Λυσιμάχειαν, άπέβλεψε νά 
έξασφαλισδή έπί τοΰ δρόνου αυτής, έξαλείςρων καί έξοντώνα)ν δλους τούς 
απογόνους τού Λυσιμάχου καί αυτήν ακόμη τήν αδελφήν καί σύζυγόν του 
Άρσινόην, τά τέκνα τής οποίας καί περιώρισεν έπί τής νήσου Σαμοδράκης. 
’Έπειτα, συνήψε σχέσεις συμμαχικάς προς τύν βασιλέα των ΊΙπειρωτών 
ΙΙύρρον καί προς τον βασιλέα τής Συρίας Άντίοχον τον Α', τοιουτοτρόπως 
δέ ένόμισεν, δτι εΙχεν έξασφαλίσει τά έν Ευρώπη δρια τού κράτους του 
από τον Πύρρον καί τά έν ’Ασία από τον Άντίοχον. Καί έπεδόδη εις τήν 
ΐσχυροποίησιν τού Θρακικού κράτους καί τον έξελληνισμόν αυτού, δείξας 
ούτως δτι ήτο επιτήδειος κυβερνήτης. Ά λλ’ ή βασιλεία του υπήρξε λίαν βρα
χύβιος, συνεπεία τής έκ βορρά έπελδούσης δυέλλης διά τής εισβολής των 
Γαλατών εις Θράκην καί Μακεδονίαν.

Π αρατήρησις. Ό  Πτολεμαίος ό Κεραυνός, μετά τον φόνον τού Σελεύ- 
κου, διά νά γίνη βασιλεύς τής Θράκης, έλαβε σύζυγον τήν αδελφήν του 
Άρσινόην, πρώην σύζυγον τού Λυσιμάχου. Έ κ τούτου είνε φανερόν δτι, 
οί Μακεδόνες διάδοχοι τού Αλεξάνδρου, δχι μόνον ήσαν πολύγαμοι, αλλά 
καί αίμομίκται, καί προ πάντων ό οικος τών ΙΙτολεμαίων, όπου συχνά πα- 
ρατηρείται τύ φαινόμενον αδελφός νά λαμβάνη σύζυγον τήν αδελφήν αυτού.

ΚΕΦ. 98— ΚΕΛΤΟΙ, ή ΙΆΛΑΤΑΙ.

Οΐ αρχαίοι πρόγονοί μας "Ελληνες, μέχρις Αλεξάνδρου τού Μεγάλου, 
ώς Γαλάτας έγνάίριζον μόνον τούς κατοίκους τής έκεΐθεν τών ’Άλπεων χιό-
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ρας, την όποιαν και ωνόμαζον Γαλατίαν (σημερινήν Γαλλίαν), εις τά νότια 
παράλια τής οποίας εΐχον ιδρύσει καί αποικίας, ή σπουδαιότερα των οποίων 
ύπήρξεν ή Μασσαλία, ή κτισθεΐσα υπό των Φωκαέων. Ά λλ’ επί Αλεξάν
δρου, βλέπομεν Γαλάτας να έρχωνται προς αυτόν μέ δώρα, δτε εύρίσκετο 
εις τάς παραδουναβείους χοόρας, μετά την νίκην του κατά των Γετών καί 
Τριβαλλών καί την υποταγήν αυτών. Οι Γαλάται ούτοι προήρχοντο έκ τών 
πέραν του Δουνάβεως ορεινών χωρών, του σημερινοί' Τυρόλου, ίσως δέ καί 
τών Τρανσυλβανικών ’Άλπεων. 5Ησαν ένδεδυμένοι μέ δέρματα αγρίων ζώων, 
μεγαλόσωμοι καί στιβαροί. ’Ίσως ή ανωτέρω περίπτα)σις νά ήτο καί ή πρώτη 
επαφή τών Γαλατών τούτων προς τούς "Ελληνας τής εποχής εκείνης.

Προπεμφθέντες δέ μέ πολλήν ευγένειαν υπό τού Αλεξάνδρου, ειχον 
άπέλθει κατευχαριστημένοι από δσα ειδον έκ τής ζωής τών Ελλήνων. Έ - 
κόμισαν δέ τάς τοιαΰτας εντυπώσεις των καί τάς μετέδωσαν εις τούς ομο
φύλους των. ’Έκτοτε, ήρχισαν συχνήν επικοινωνίαν μέ τάς παραδουναβείους 
χώρας τής Θράκης καί τής ΓΙαιονίας καί άντήλλασσαν τά δέρματα τών θη- 
ρευομένων ύπ’ αυτών ζώων μέ διάφορα χρήσιμα δι’ αυτούς προϊόντα. ’Επί 
ήμισυν ήδη αιώνα, ευρισκόμενοι είς επαφήν μέ τούς κατοίκους τής Θράκης 
καί Μακεδονίας, ήρχισαν καί αυτοί, ώς ήτο επόμενον, νά ΰφίστανται τήν 
έπίδρασιν τού Ελληνικού πολιτισμού καί νά άντιλαμβάνωνται τήν αξίαν τών 
χρημάτων. Καί ενόσω μεν εις τήν Μακεδονίαν εβασίλευεν ό Κάσσανδρος, 
είς δέ τήν Θράκην ό Λυσίμαχος, δύο ισχυροί βασιλείς, οί Γαλάται δέν ετόλ- 
μων νά εισβάλλουν είς ταύτας τάς χώρας, καίτοι ειχον μεγάλην διάθεσιν 
προς διαρπαγήν καί λεηλασίαν τών αγαθών τού πολιτισμού, τον όποιον ει- 
χον ήδη γνωρίσει. "Οταν όμως άπέθανεν ό Κάσσανδρος, τό 297 π.Χ., καί 
έπηκολούθησεν ή μεγάλη εκείνη ανωμαλία είς τό Μακεδονικόν κράτος, καθ’ 
ήν πότε διηρεΐτο ή Μακεδονία, πότε ήνούτο, έφάνη ή μεγάλη παρακμή καί 
ή αδυναμία είς τήν στρατιωτικήν διάρθρωσιν αυτής. "Οτε δέ, τό 281 π.Χ., 
έπεσε καί ό γηραιός Λυσίμαχος, εις τον εν Μ. ’Ασία αγώνα κατά τού Φίλε- 
ταίρου, ή ιδία ανωμαλία καί αδυναμία παρουσιάσθησαν καί είς τήν Θρά
κην. Συνέπεια τής έκρύθμου καταστάσεως ταύτης, ήτο ή εισβολή τών Γα
λατών, ώς θά ’ίδωμεν περαιτέρω.

ΚΕΦ. 99.— ΕΙΣΒΟΛΙΙ ΤΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ Ε ΙΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΝ.

Ό  αρχηγός τών Γαλατών Βόλγιος, μετά τον θάνατον τού Λυσιμάχου, 
έκρινε κατάλληλον τήν περίστασιν νά είσβάλη καί νά διαρπάση τά πλούτη 
τών χωρών τούτου. Διά νά παρασύρη δέ τά στίφη τών συμπατριωτών του, 
κατέφυγεν είς τό εξής τέχνασμα, τό όποιον καί έξήψε τον ζήλον των προς 
διαρπαγήν :

’Έκαμε μίαν ληστρικήν επιδρομήν είς τά βορειότατα τού Μακεδονικού
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κράτους καί ήρπασε μερικούς αιχμαλώτους. Εξέλεξε δέ μεταξύ αυτών τούς 
γεροντοτέρους και τούς πλέον βραχείς κατά τό ανάστημα. ’Έπειτα, διέταξε 
νά ξυρίσουν την κόμην των, τά γένεια και τον μύστακά των καταστησας αυ
τούς οΰτω γελοιοδεστάτους κατά την εμφάνισιν. Τότε, έκάλεσε τούς διαφόρους 
αρχηγούς τό3ν Γαλατών κα'ι πολλούς άλλους άνδρας τού στρατού του και 
παρουσιάσας ενώπιον τού πλήθους αυτού τούς ξυρισθέντας, είπε : «Βλέ
πετε αυτά τά γελοία υποκείμενα ; ’ Αν και είνε τόσον ουτιδανοί καί αξιο
θρήνητοι άνθρωποι, έχουν δμως εις τάς χώρας των δλα τά αγαθά τού κό
σμου, ώς καί άφθονον χρυσόν καί άργυρον. Ένώ ημείς, πού εΐμεθα τόσον 
μεγαλόσωμοι καί ανδρείοι, στερούμεΟα δλων των πραγμάτων, πού μιας 
χρειάζονται. Λεν εχομεν λοιπόν νά κάμωμεν άλλο, παρά νά είσορμήσωμεν 
εις την χιόραν των καί νά λάβωμεν έκεΐθεν δσα αγαθά μιας χρειάζονται». 
’Ολίγον καιρόν, λοιπόν, μετά τύν θάνατον τού Λυσιμάχου, ένώ έβασίλευεν 
επί τής Θράκης καί τού πλείστου τής Μακεδονίας Πτολεμαίος ό Κεραυνός, 
κατά τό 280 π.Χ., στίφη Γαλατών, από τά βόρεια τής ’Ιλλυρίας καί Παιο- 
νιας, έξεχύθησαν εις τήν Μακεδονίαν καί Θράκην, χωρίς νά εύρουν καμ- 
μίαν άντίστασιν από τούς Ίλλυριούς ούτε από τούς Θράκας καί έξετράπη- 
σαν εις δεινήν σφαγήν καί λεηλασίαν τών κατοίκων. Ό  Πτολεμαίος ό Κε
ραυνός, έκ Λυσιμαχείας, έξεστράτευσε διά νά εκδίωξη αυτούς καί άπαλλάξη 
τήν χοαραν, αλλά, προς μεγάλην του δυστυχίαν, ήττήθη καί τό πλεΐστον τού 
στρατού του ήχμαλωτίσθη, ό ίδιος δέ έπεσεν εις χεΐρας τών φοβερών 
εκείνων βαρβάρων. Οί αιχμάλωτοι, πάντες έσφάγηοαν ανηλεώς, τού δέ Κε
ραυνού ή κεφαλή έκόπη καί επί λόγχης ύψώθη ώς αιματηρόν τρόπαιον τών 
βαρβάρων, οί όποιοι πλέον ειχον αφηνιάσει κατά τών κατοίκων.

Τότε, εύγενής τις Μακεδών, ό Σωσθένης, άνήρ φιλόπατρις καί τολμη
ρός, βλέπων τον μιέγαν κίνδυνον τών κατοίκων, κατώρθωσε νά συγκέντρωση 
τούς άξιομιάχους Μακεδόνας πέριξ αυτού καί διά διαφόρων στρατηγημάτων 
καί επιθέσεων, μιέ πολύν καί άκατάπαυστον κόπον, κατοδρθωσεν επί τέλους 
νά τούς απώθηση έξω από τά δρια τής Μακεδονίας. Κατόπιν τούτου, ό 
λαός τής Μακεδονίας, εξ ευγνωμοσύνης προς τον Χωσθένην, τού προσέφε- 
ρε τον θρόνον τής χώρας του. Θΰτος δμως άπεποιήθη τήν προσφοράν καί 
ήρκέσθη εις τό άξίωμια τού στρατηγού μόνον. Μετ’ ού πολύ, τό 278 π.Χ., 
ένώ οί Γαλάται άπεχώρουν άκόμιη εκ τής Μακεδονίας, συνηντήΟησαν μιέ 
άλλα πολυπληθή στίφη ομοφύλων των, ερχόμενα προς νότον, υπό άλλον αρ
χηγόν, τον Βρέννον, διά τον ίδιον σκοπόν καί συνηνιυθησαν μιετ’ αυτών. 
Άποτελέσαντες ούτως εν μέγα σύνολον έκ 200.000 μαχητών καί κατελθόν- 
τες όμού διά Παιονίας καί Θράκης, τάς οποίας καί δειναις έλεηλάτησαν, 
είσέβαλον έκ νέου εις τήν Μακεδονίαν από βορρά. Καί άπεκρούσθησαν μεν 
πάλιν υπό τού Σωσθένους, άλλ’ αντί νά υποχωρήσουν προς βορράν, διά 
πλαγίας κινήσεως, διηυθύνθησαν προς τήν Θεσσαλίαν, τήν οποίαν επίσης



έλεηλάτησαν καί προωθήθησαν προς νότον, μέ τελικόν σκοπόν νά λεηλατή
σουν τούς θησαυρούς τού Μαντείου των Δελφών. Οι δέ νότιοι "Ελληνες, 
καί προ παντός οι Φωκεΐς, οί Λοκροί, οι Αιτωλοί καί οί ’Αθηναίοι, υπό 
την αρχηγίαν τού ’Αθηναίου Καλλίππου, συνεκεντρώθησαν εις τάς Θερμο- 
πύλας. Οι Θεσσαλοί δμως, διά νά απαλλάξουν την χώραν των από την ενο
χλητικήν παρουσίαν των Γαλατών, υπέδειξαν εις αυτούς την στενωπόν, διά 
τής οποίας άλλοτε ώδηγήθη ό Ύδάρνης υπό τού ’Εφιάλτου. Προς αποφυ
γήν κυκλοόσεώς των, οι έν Θερμοπΰλαις "Ελληνες, έγκατέλειψαν τότε τήν θέ- 
σιν των Θερμοπυλών καί κατέλαβον όλας τάς διαβάσεις τών ορεινών τμημά
των, αΐ όποίαι εφερον προς τούς Δελφούς. Οί δέ Γαλάται τού Βρέννου, αφού 
έγιναν κύριοι τών Θερμοπυλών αμαχητί, έξεχύθησαν εις τούς ορεινούς εκεί
νους τόπους, μέ κατεύθυνσιν τούς Δελφούς. Ά λλ’ οι ορεσίβιοι Φωκεΐς, 
Λοκροί καί Αιτωλοί, δι’ επιτηδείων κινήσεών των, περιέπλεξαν αυτούς 
μέσα εις τάς στενωπούς καί χαράδρας, καί έπιπίπτοντες νύκτωρ κατ’ αυτών, 
έφθειρον αυτούς. ’Επειδή δέ συγχρόνως καί σεισμοί έτυχε νά συμβοΰν καί 
βράχοι άπεσπώντο εκ τών όρέων καί έπιπτον εντός τών χαραδρών, δπου συ
νήθως έστρατονίζοντο οί Γαλάται, κατάιρθωσαν οί κάτοικοι, μέ επιτήδειας 
εισηγήσεις πρός αυτούς, νά έμβάλουν εις τον νούν των, δτι δήθεν 6 θεός 
’Απόλλων ήτο οργισμένος εναντίον των, διότι έπορεύοντο νά λεηλατήσουν 
τούς θησαυρούς τού ναού του. ’Αποτέλεσμα τής τοιαύτης προπαγάνδας ήτο 
νά εμπέσουν οί Γαλάται εις δεινόν πανικόν καί νά τραπούν πρός τά όπίσω. 
Ά λλ’ οί "Ελληνες, καταλαμβάνοντες τάς διόδους τών όρέων, κατέκοπτον αυ
τούς ανηλεώς. Καί ό μεν Βρέννος, έν τή απελπισία του, ηύτοκτόνησεν, οί δέ 
λοιποί Γαλάται ύπεχώρουν, άποδεκατιζόμενοι, καί μόλις χιλιάδες τινές κα- 
τοόρθωσαν νά διασωθούν φεύγοντες. Καί μία μέν μοίρα έπροχώρησε διά 
Μακεδονίας καί Θράκης καί έγκατεστάθη εις τήν Θρακικήν Χερσόνησον εις 
τούς Αίγός ποταμούς, δπου (ώς αναφέρει ό ιστορικός Δρόϋζεν) επί 10 έτη 
έλεηλάτει τάς Έλλησποντιακάς πόλεις, πολλάκις δέ καί τήν ένδοχώραν τής 
τε Θράκης καί Μ. ’Ασίας. Έπεδίδετο αύτη, κατά σύστημα, εις διαρπαγάς 
καί αιχμαλωσίας κατοίκων πρός άργυρολογίαν διά τής εξαγοράς υπό συγγε
νών των. Καί περί μέν τών Γαλατών τούτων θά ίδωμεν κατωτέρω. Σημει- 
ούμεν δέ εδώ, δτι άνωθεν τών Λίγος ποταμών, καί κάτω από ένα υψηλόν 
λόφον, δπου σώζονται αδρά ’ίχνη φρουρίου, υπήρχε μέχρι τού 1922 τύ χω- 
ρίον, τύ δνομαζόμενον Γαλατάρια ή Γαλατάς' διότι εκεί είχον στήσει τάς 
πρώτας κατοικίας των οί Γαλάται. Το χτορίον τούτο απέχει 2 ώρας πορείας 
περίπου από τής Καλλιπόλεως. Ή  δέ έτέρα μοίρα, ή φεύγουσα πρός βορ- 
ράν, συνήντησεν άλλην, διευθυνομένην πρός τήν Θράκην καί συνηνώθη μέ 
αυτήν. ’Υπό τήν αρχηγίαν δέ τού Κοντορίου εισβάλλουν όμού, λεηλατούν καί 
καταλαμβάνουν άπασαν τήν Θράκην, δπου καί ιδρύουν τό 273 π.Χ. κράτος 
Γαλατικόν, τό καλούμενον κράτος τής Τύλεως, από τήν πρωτεύουσαν Τύλιν 
ή Θύλην, τής οποίας ή τοποθεσία μένει άγνωστος μέχρι σήμερον. Πάντως
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ή Τΰλις εύρίσκετο εις τάς νοτίους κλίκας τοϋ Αίμου, εντός τής ’Ανατολι
κής Ρισμυλίας ή βορείου σημερινής Θράκης. Στέφανος ό Βυζάντιος τοπο
θετεί ταΰτην εις τον Αίμον. Ό  Πολύβιος την ονομάζει «Βασίλειον», διότι 
οί βασιλείς των Γαλατών ήδρευον εν αυτή. ’Άλλοι, τήν τοποθετούν έπ'ι των 
ακτών τοΰ Εύξείνου. Τό κράτος τοϋτο των Γαλατών επί τής Θράκης ύπήγά- 
γεν υπό τήν κυριαρχίαν του και τάς παραλίους Έλληνικάς πόλεις, ώς καί αυτό 
τό οχυρόν Βυζάντιον. ’Άπειρα δε δεινά ΰπέστη ό Θρακικός λαός επί 60 έτη, 
κατά τά όποια είχε διαρκέσει ή κατοχή τών Γαλατών. 'Η  περιουσία τών 
Θρακών, τά προϊόντα των, τά ποίμνιά των, τά πάντα περιήρχοντο εις τούς 
Γαλάτας, οί όποιοι κατεδυνάστευον ποικιλοτρόπως τούς εντοπίους. ’Αλλά, 
σύν τώ χρόνρ;) ό πλούτος καί ή ευμάρεια έπέφερον τό αποτέλεσμά των. Οί 
άμεσοι απόγονοι αυτών, άνατρεςόμενοι έν χλιδή, πολυφαγία καί πολυποσία, 
διεφθάρησαν καί έξεθηλύνθησαν εις τοιούτον βαθμόν, ώστε δεν ήδυνίΊθη- 
σαν νά κρατήσουν τήν κυριαρχίαν των επί πολύν χρόνον.

ΚΕΦ. 100.— Κ ΡΙΣ Ε ΙΣ  ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΚ ΤΗ Σ ΕΠ ΙΔΡΟ 
ΜΗΣ ΤΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ.

α') Τά στυγερά εγκλήματα, τά διαπραχθέντα εις τάς αύλάς τής τε 
Θράκης καί Μακεδονίας υπό τοΰ Λυσιμάχου, ώς ή δολοφονία τοΰ υίοΰ του 
Άγαθοκλέους καί μετά ταΰτα τά υπό Πτολεμαίου τοΰ Κεραυνού, ώς καί 
τά υπό Κασσάνδρου (θανάτωσις τής Όλυμπιάδος τής Ρωξάνης καί τοΰ υιού 
’Αλεξάνδρου τοΰ Μεγάλου), ειχον προκαλέσει μεγάλην άπογοήτευσιν παρά 
τώ λαώ. ’Επίσης, ή έπακολουθήσασα αναρχία έν Μακεδονία, καί ή συχνή 
αλλαγή βασιλέων, συνεπεία αλλεπαλλήλων εισβολών τοΰ Λυσιμάχου, τοΰ 
ΓΙΰρρου τοΰ Δημητρίου κ.ά, ειχον επιτείνει τάς δυσαρέσκειας καί έπέφερον 
σΰγχυσιν εις τά πνεύματα τών κατοικούν, οΐτινες καί ήδιαφόρουν, κατά τό 
πλεΐστον, διά τά κοινά.

Διότι, πώς εξηγείται τό φαινόμενον : κράτη ώς ή τότε Θράκη καί ή 
Μακεδονία, μέ κατάρτισιν πολεμικήν, μέ πείραν καί μέ στρατιωτικός πα
ραδόσεις, νά υποκύπτουν τόσον εύ'κολα εις τάς άγριας όρδάς τών Γαλατών, 
οί όποιοι ούδεμίαν άντίστασιν συνήντησαν ούτε υπό τών ’Ιλλυριών, ούτε 
υπό τών Μακεδόνων, άλλ’ ούτε καί υπό τών Θρακών. Τί ειχεν απογίνει ή 
τρομερά εκείνη Μακεδονική φάλαγξ ; Μήπως δεν ύφίστατο πλέον τό άκατα- 
μάχητον τούτο δπλον; Τί ειχον απογίνει τά ιππικά τάγματα τών Θρακών 
καί Μακεδόνων ; Οί ευκίνητοι εκείνοι πελτασταί τών Θρακών τών προγενε
στέρων χρόνων; Καί είνε μέν αληθές, ότι οί Γαλάται, ώς λαός πρωτόγονος, 
ειχον μεγάλην σωματικήν ρώμην, αλλά δεν ήτο δυνατόν νά είχον τήν στρα
τιωτικήν κατάρτισιν χωρών κατά πολύ άνωτέρων κατά τον πολιτισμόν, ούτε 
τήν στρατιωτικήν όργάνωσιν τής Μακεδονίας καί Θράκης. Καί όμως, ΰπ’ αυ
τών, ήττήθη ό Πτολεμαίος ό Κεραυνός καί τό πλεΐστον τοΰ στρατού του
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ήχμαλωτίσθη. Προφανώς, ύπήρχεν άντίδρασις κατά τοΰ βασιλέως τούτου, 
μέσα εις τον στρατόν του. Τό ότι υπήρχε μεγάλη δυσαρέσκεια κατά των βα
σιλέων τής Θράκης καί Μακεδονίας, άποδεικνύεται καί έκ των ιστορούμε
νων μετά ταΰτα συμβάντων. ‘Ο Σωσθένης, άνήρ Μακεδών, εΰγενής καί φι- 
λόπατρις, βλέπων τον διχασμόν καί την άπογοήτευσιν τοΰ λαοϋ τής Μακε
δονίας, ήνάγκασε τον βασιλέα ’Αντίπατρον νά παραιτηθή, αυτός δέ ό Σω
σθένης άνέλαβε την αρχήν, ώς στρατηγός, συνεκέντρωσε τους Μακεδόνας 
πέριξ του καί έξεδίωξε τούς Γαλάτας έκ τής Μακεδονίας. Τούτο σημαίνει 
ότι δεν ήτο αδύνατος ή άπόκρουσις των βαρβάρων τούτων, όσον ανδρείοι 
καί αν ήσαν. Ά λλ’ ή έμφωλεύουσα δυσαρέσκεια κατά των αρχόντων ειχεν 
επιφέρει την καταστροφήν, ώς τούτο συμβαίνει πάντοτε εις τά έθνη.

βή "Οταν οι άρχοντες των εθνών δεν έχουν συνείδησιν των καθηκόν
των έναντι τού λαού των, αλλά νομίζουν ότι μόνον δικαιιοματα έχουν, μόνη 
δέ φροντίς των είνε ή άργυλογία καί ό πλουτισμός αυτών τών ιδίων, όταν 
αδιαφορούν διά την βελτίωσιν τών συνθηκών τής ζωής καί την προαγωγήν 
τής ευημερίας τών πολιτών, άποβλέποντες εις την ίκανοποίησιν τών εγωι
στικών μόνον πόθων των δΓ έκνόμων μέσων, έρχεται ώρα κατά την οποίαν 
ό λαός εκδικείται σκληρώς, αδιαφορών αν ή τοιαΰτη συμπεριφορά του, 
έν ώρα κινδύνου, πρόκειται νά καταπόντιση καί άρχοντας, αλλά καί άρχομέ- 
νους. Τό έμβλημα τών αρχόντων πρέπει νά είνε «ή ισχύς μου ή αγάπη τού 
λαού» καί όχι «ή ισχύς μου τό μίσος καί ή έκδίκησις κατά τού λαού». Οΐ 
ηγεμόνες κερδίζουν διά τής έλευθεριότητος, τής δικαιοσύνης, τής γενναιο- 
φροσύνης, τής συγκαταβάσεως καί τού άλτρουϊσμού, καί όχι διά τής βιαιό- 
τητος, τής έκδικήσεως καί τών σκληρών μέτρων.

γ') ”Αν ή εισβολή τών ’Ιταλών καί Γερμανών, κατά τούς ολίγους χρό
νους τής κατοχής των επί τού Ελληνικού εδάφους, από τό 1941— 1944 μ.Χ. 
μέ όλον τον πολιτισμόν, πού έκαυχώντο ότι ειχον ούτοι, έπέφερε τόσας κα- 
ταστροφάς καί ερημώσεις, δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν ευκόλως όποιον όλε
θρον ύπέστησαν αί χώραι τής Μακεδονίας καί προ πάντων τής Θράκης, όπου 
ή κατοχή τών Γαλατών διήρκεσεν επί 60 έτη, από 273—213 π.Χ.

δ') ’Άλλη δέ πληγή αθεράπευτος, ή όποια εμάστιζε τάς εν Ευρώπη 
Έλληνικάς καί εξελληνισμένος χώρας κατά τήν εποχήν ταύτην, ήτο ή άθρόα 
καί ιδίως ή τού άρρενος πληθυσμού αποδημία εις τήν ’Ασίαν καί Αίγυπτον. 
Διότι ή υπό τού ’Αλεξάνδρου τού Μεγάλου ϊδρυσις τόσων πόλεων ώς καί ή, 
υπό τών διαδόχων του Πτολεμαίων, Σελευκιδών, Άτταλιδών καί άλλων 
ηγεμόνων, θεμελίωσις νέων τοιούτο^ν, άνά τάς αχανείς χώρας από Αιγύπτου 
μέχρι τών ’Ινδιών, άπήτουν όλονέν καί περισσοτέρους άποίκους έκ τής Ευ
ρώπης. Καί είνε μέν αληθές ότι αί τοιαύται πολυπληθείς άποικίαι ειχον 
συντελέσει κατά πολύ εις τήν έξάπλωσιν τού Ελληνισμού καί τον έξελληνι- 
σμόν τών ’Ασιατικών εθνών καί τής Αιγύπτου, αλλά αί κυρίως έστίαι τού
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Ελληνισμού όσημέραι άπεγυμνοΰντο από τόν άρρενα αυτών πληθυσμόν. Τά 
αποτελέσματα δέ τής τοιαύτης και τοσαύτης αποδημίας άπέβησαν συν τώ 
χρόνφ θλιβερότατα διά τόν έν γένει Ελληνισμόν.

ε') Καθ’ δν χρόνον κατήρχοντο οι Γαλάται εις τήν Μακεδονίαν και 
Θράκην, έν Μ. ’Ασία ύπήρχον ισχυραί, πλούσιαι και πολυάνθρωποι ήγεμο" 
νίαι, ό)ς τής Βιθυνίας και τής Περγάμου, αί όποϊαι, εάν έ'διδον χεϊρα βοή
θειας εις τάς προσβληθείσας χοορας, δεν θά ΰφίστατο ό Ελληνικός κόσμος 
τήν φρικτήν καταστροφήν. ’Αλλά, δυστυχώς, είχε λείψει καί τότε ή αλλη
λεγγύη μεταξύ τών Ελλήνων ηγεμόνων. Καί ό καθείς προσεπάθει νά ώφεληθή 
εκ τής καταστροφής τοΰ ομοεθνούς του. 3Ητο πολύ ευκολον, οί μέν Βιθυνοί 
νά διαπλεΰσουν τόν Βόσπορον, οΐ δέ Περγαμηνοί τόν "Ελλήσποντον, νά 
διαπεραιωθοΰν εις τήν Θράκην καί νά βοηθήσουν ταΰτην καί τήν Μακεδο
νίαν. Ά λλ’ ήδιαφόρησαν1 δΓ αυτό καί αυτοί μέ τήν σειράν των έδοκίμασαν 
βραδΰτερον τάς δεινάς λεηλασίας τών Γαλατών, πού δεν παρέλειψαν νά εισ
βάλουν καί εις τήν Μ. ’Ασίαν (Βλ. καί σ. 192).

ΚΕΦ. 101.— ΣΧΗΜ ΑΤΙΣΜ ΟΣ ΕΝ Μ. Α Σ Ι4  ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΚΡΑΤΩΝ.

”Ας άφήσωμεν τούς Γαλάτας εις τήν κυριαρχίαν τής Θράκης, καί άς 
έλθωμεν εις τά έν Μ. ’Ασία γεγονότα, μέ τά όποια συνδέεται ή κυριαρχία 
αύτη.

Μετά τόν θάνατον τού Λυσιμάχου καί έπειτα τού Σέλευκου τοΰ Νικά- 
τωρος έν Λυσιμαχεία, ή μέν κυριαρχία τής Μ. ’Ασίας διεξεδικήθη υπό τοΰ 
διαδόχου του Άντιόχου τοΰ Σελευκίδου, βασιλέως άπασών τών έν Άσίφ 
χωρών τοΰ ’Αλεξανδρινού κράτους. Ά λλ’ οί διάδοχοι τοΰ Σελεΰκους Σε- 
λευκίδαι ονομαζόμενοι έν τή "Ιστορία, δεν ήδυνήθησαν νά συγκρατήσουν έξ 
ολοκλήρου τό μέγα εκείνο κράτος, τό οποίον έξηπλοΰτο από τοΰ Αίγαίου 
καί Μεσογείου θαλάσσης μέχρι τοΰ Ύφάσιος καί από τοΰ Σουέζ μέχρις 
Ίαξάρτου ποταμού. Τούτο διότι, οί διάφοροι διοικηταί τών χωρών τούτων, 
εΐχον έξασκήσει, διά λογαριασμόν των φυσικά, τούς βαρβάρους μέν, άλλ’ 
έξελληνιζομένους εκείνους ’Ασιατικούς λαούς, εις τό νά μιάχωνται κατά τόν 
"Ελληνικόν τρόπον, ώστε σύν τφ χρόνφ νά άποβοΰν ούτοι στρατιωτικούς 
ένάμιλλοι τών "Ελλήνων κυρίων των. Πολλοί δέ στρατηγοί, εκ τών άλλοτε 
τούτων βαρβάρων, έξετόπιζον βαθμηδόν τούς "Έλληνας σατράπας καί έκυ- 
βέρνων αυτοί. ‘Οσάκις δέ οί Σελευκίδαι ήσαν περιπεπλεγμένοι εις διαφό
ρους πολέμους, έ'νιοι έκ τών ηγεμόνων αύτοον, πότε ό εις πότε ό άλλος, εις 
κατάλληλον ευκαιρίαν, έκήρυσσον τήν ανεξαρτησίαν των από τό κράτος τών 
Σελευκιδών καί έσχημάτιζον κράτη ανεξάρτητα "Ελληνιστικά μέν, άλλ’ υπό 
έγχωρίους βασιλείς. ’Έτσι, μέ τήν πάροδον τοΰ χρόνου, εις τάς προς άνα- 
τολάς τοΰ Εύφράτου χουρας, ειχον σχηματισθή τά "Ελληνιστικά κράτη τής
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’Αρμενίας, τής Άτροπατηνής Μηδίας (Άτζαρπαϊ,τζάν), τής Παρθυαίας, τής 
Βακτριανής και άλλα. "Ενεκα δέ των αδιάλειπτων πολέμων των Σελευκιδών 
βασιλέων προς τους κατά καιρούς Πτολεμαίους τής Αίγυπτου, οί όποιοι 
διεξεδίκουν τήν Κύπρον, την Φοινίκην καί την νότιον Συρίαν, διά νά θα
λασσοκρατήσουν εις τήν ανατολικήν Μεσόγειον, είχον περιέλθει άμφότεροι 
εις αδυναμίαν, ώστε δεν έσχον τον καιρόν νά επιβάλουν τον τέλειον έξελλη- 
νισμόν είς τούς λαούς των χωρών τοον. Καί εινε μέν αληθές ότι, ή ’Αλεξάν
δρεια τής Αίγΰπτου, καί ή υπό τού Άντιόχου ίδρυθεΐσα ’Αντιόχεια τής Συ
ρίας, υπήρξαν σπουδαιότατα κέντρα Ελληνικής παιδείας και μορφώσεως, 
άλλ’ οί ιθαγενείς των χωρών τούτων διεφύλαξαν καί τήν μητρικήν των 
γλώσσαν, όλως άντιθέτως προς ότι είχε συμβή μέ τούς λαούς τής Μ. ’Α
σίας, οϊτινες ειχον άποβάλει εντελώς τά τυπικά αυτών ιδιώματα. Οί κάτοι
κοι ταύτης Κίλικες, Λύκιοι, Κάρες, Λυδοί, Φρύγες, Μυσοί, Καππαδόκες, 
Βιθυνοί, Παφλαγόνες καί Πόντιοι, είτε υπό "Ελληνας ηγεμόνας, είτε υπό 
εγχωρίους τοιούτους εύρεθέντες, ειχον έξελληνισθή είς τοιούτον βαθμόν, 
ώστε τού λοιπού, εις όλας τάς εκδηλώσεις των, ουδόλως νά διαφέρουν από 
τούς άλλους "Ελληνας, τούτ’ αυτό όπως έν προκειμένφ είχε συμβή καί μέ 
τούς Θράκας. Αίτια δέ τής τοιαύτης έξελίξεως τών πραγμάτων υπήρξαν 
τά εξής:

α') Τά γλωσσικά ιδιώματα τών εθνών τούτων ήσαν συγγενή προς τήν 
Ελληνικήν γλώσσαν, ως καταγόμενα εκ τής παναρχαίας Πελασγικής. Τούτο 
διαφαίνεται καί εκ τού γεγονότος, ότι επί Τρωικού πολέμου ή γλώσσα τών 
Μικρασιατικών εθνών ήτο ή ίδια μέ τήν τών ’Αχαιών καί τών Θρακών.

βή Τά Μικρασιατικά έθνη ήρχισαν έξοικειούμενα πρύς τήν Ελληνικήν 
διά τών πολλών Ελληνικών αποικιών, πού είχον ίδρυθή ένωρίτερον είς τά 
δυτικά παράλια τής Μ. ’Ασίας. Καί οί μέν "Ελληνες άποικοι είσεχιορουν 
χάριν εμπορίου είς τά έσοατερικά τής χώρας και συνήπτον σχέσεις μέ τούς 
αύτόχθονας, οΰτοι πάλιν έστελλον τά τέκνα των, οί εύποροι εννοείται, είς 
τά παράλια καί είς τάς πλησίον νήσους προς έκπαίδευσιν καί μόρφοοσιν.

γ') Ή  θρησκεία τών Μικρασιατικών λαών ήτο ή ιδία μέ τήν Ελληνι
κήν, έλάτρευον τούς ίδιους θεούς, καί ή μυθολογία ήτο ή αυτή μέ τήν 
Ελληνικήν.

δ') ‘Η ίδρυσις πολλών νέα>ν Έλληνικόον πόλεων, μετά τήν κατάκτησιν 
υπό ’Αλεξάνδρου τού Μεγάλου.

ε') Ή  ίδρυσις τής βιβλιοθήκης τής Περγάμου υπό τών Άτταλιδών 
βασιλέων, ή οποία έπροικίσθη μέ απειρίαν Ελληνικών συγγραμμάτων, χά
ρις είς τήν έφεύρεσιν τού ΙΙεργαμηνού χάρτου.

στ') Ή  συχνοτάτη επικοινωνία, μεταξύ τού έν Ευρώπη Ελληνισμού 
καί τών έν Μ. Άσίςι οίκούντων.

ζ') Ό  Ελληνικός κόσμος, ώς εμπορικός καί ναυτικός, εΐχε περιβάλέι
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δΓ αποικιών Ελληνικών τάς τρεις πλευράς τής Μ. ’Ασίας, τάς βρεχομένας 
από την Μεσόγειον, τό Αΐγαϊον, την ΙΙροποντίδα καί την Μαΰρην ■θάλασ
σαν, πολύ προ τών ’Αλεξανδρινών ακόμη χρόνων.

Κατόπιν δλων αυτών, ήτο πολύ φυσικόν, δτε μετά τήν κατάκτησιν υπό 
τοΰ ’Αλεξάνδρου, είσέβαλεν αθρόως 6 Ελληνισμός, νά εύρη τά έδαφος λίαν 
πρόσφορον διά τον έξελληνισμόν. Διά τούτο, εντός ολίγων σχετικώς ετών, 
έσαρώθησαν δλα τά γλωσσικά ιδιώματα τής Μ. ’Ασίας, οι δε λαοί της απέ
κτησαν πλήρη Ελληνικήν συνείδησιν.

Ά λλ’ εις τήν Μ. ’Ασίαν, μετά τον θάνατον τού Σέλευκου, έγιναν καί 
πολιτικοί μεταβολαί σπουδαίοι. Ό  Φιλέταιρος, ό ήγεμών τής Περγάμου, ό 
νικήσας τον Λυσίμαχον έν Κόρφ, δπου καί έφονεύθη δ Λυσίμαχος, έμεινεν 
ανεξάρτητος, μή ύπακούσας εις τον διαδεχθέντα τον τελευταΐον αυτόν Πτο
λεμαίον τον Κεραυνόν. ’Αφού δε άπέθανεν ό Σέλευκος ό Νικάτωρ καί διε- 
ξεδίκησε τήν κυριαρχίαν επί τών χωρών τού Λυσιμάχου εν Μ. ’Ασία ό 
υιός αυτού καί διάδοχός του Άντίοχος ό Α', οΐ ηγεμόνες τής Περγάμου 
καί Βιθυνίας Εύμένης (263—238 π.Χ.), υιός καί διάδοχος τού Φιλεταίρου, 
καί Νικομήδης ό Α ' (278—250 π.Χ.) δεν ύπήκουσαν πάλιν. Καί έκήρυξε 
μεν κατ’ αυτών πόλεμον ό Άντίοχος τής Συρίας, άλλ’ ήττήθη καί τότε τό 
Π εργαμηνόν κράτος δχι μόνον έμεινεν ανεξάρτητον, αλλά προσήρτησε καί 
δλον τό δυτικόν τμήμα τής Μ. ’Ασίας, από τού Ελλησπόντου μέχρι τής 
Καρίας. ’Επίσης καί τό Κράτος τής Βιθυνίας παρέμεινεν ανεξάρτητον. ’Ο
λίγον δέ βραδΰτερον, ό διαδεχθείς τύν Εύμένην εις τήν Πέργαμον Άτταλος 
ό Α' (238—179 π.Χ.), ώς καί ό Νικομήδης άνεκήρυξαν εαυτούς βασιλείς. 
Τό ίδιον, μετά τινα έτη, έγινεν εν Καππαδοκία καί Πόντω. Καί τοιουτο
τρόπως ή Μ. ’Ασία διηρέθη εις τέσσαρα Ελληνικά κράτη, ανεξάρτητα, 
τής Περγάμου, τής Βιθυνίας, τής Καππαδοκίας καί τού Πόντου, τά όποια 
καί διετηρήθησαν μέχρι τής υπό τών Ρωμαίων κατακτήσεως.

Σ η μ .—’Αλλά τά καθέκαστα τούτων ανήκουν εις τήν καθόλου Ελλη
νικήν 'Ιστορίαν. Η μ ε ίς  ‘τά άναφέρομεν εδώ παροδικώς καί έν συντομία, 
καθότι σχετίζονται με τήν κατοχήν τής Θράκης υπό τών Γαλατών, ώς θά 
ίδωμεν.

ΚΕΦ. 102.— ΕΚΔΙΩΞΙΣ ΤΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ ΕΚ ΤΗ Σ ΘΡΛΚΙΚΗΣ ΧΕΡ
ΣΟΝΗΣΟΥ ΥΠΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ Τ ΙΙΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΑ (277—239 π.Χ.).

Μετά τον θάνατον τού στρατηγού Σωσθένους έν Μακεδονία, τό 278 
π.Χ., βασιλεύς τής Μακεδονίας έγένετο ό ’Αντίγονος ό Γονατάς, υιός Δη- 
μητριού τού Πολιορκητού καί τής Φί?,ας, θυγατρός τού ’Αντιπάτρου καί 
αδελφής τού Κασσάνδρου. Άπεκλήθη Γονατάς, διότι είχε γεννηθή εις τούς 
Γόνους τής Θεσσαλίας. Έβασίλευσεν έν Μακεδονία από τού 277—239 π.Χ.
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Ούτος ύπήρξεν εις ήγεμών μέ κολλά προσόντα. “Οτε κατέλαβε τον-θρό
νον τής Μακεδονίας, ή χώρα του εύρίσκετο εις οίκτράν κατάστασιν, συνέ
πεια τής καταστροφής, που ειχεν ΰποστή έκ τών επανειλημμένων επιδρο
μών των Γαλατών. Ό  πληθυσμός ειχεν άραιωθή από τάς σφαγάς τών βαρ
βάρων και εκ τής αποδημίας εις τάς ’Ασιατικός χιόρας κα'ι την Αίγυπτον. 
Καί έπεδόθη μέν μετά συνέσεως καί υπομονής εις την διοργάνωσιν τής κα
τεστραμμένης χώρας του, αλλά, καθ’ δλα τά έτη τής βασιλείας του, δεν είχε 
μείνει ήσυχος, διά νά έδραιώση την κυριαρχίαν του, λόγφ τών συχνών επα
ναστάσεων καί άντιδράσεοον, τάς όποιας συνήντησεν έκ μέρους τών νοτιω- 
τέρων Ελληνικών πολιτειών, Θηβαίων, ’Αθηναίων, Σπαρτιατών, Αίτωλών, 
’Αχαιών κλπ. Προσέτι καί έν Μακεδονία ειχεν άνταπαιτητάς τοϋ θρόνου, 
τον ’Αντίπατρον, ανεψιόν τοϋ Κασσάνδρου, καί τον Πτολεμαίον, υιόν τοϋ 
Λυσιμάχου. Μολονότι δέ έφαίνετο γενναιόφρων ό Γονατάς προς δλους τους 
εχθρούς του, ούτοι δεν έπαυον από τοϋ νά υποσκάπτουν τον θρόνον του. 
Δι’ επιτηδείας δέ πολιτικής κατώρθωσε νά συνάψη σχέσεις φιλίας καί νά 
άναγνωρισθή ή βασιλεία του υπό τοϋ Άντιόχου βασιλέως τής Συρίας, τοϋ 
οποίου την θυγατέρα Φιλάν έλαβεν ως σΰζυγον. Διά νά εξασφάλιση δέ την 
Μακεδονίαν από νέαν επιδρομήν τών Γαλατών, έθεσε κατά νουν νά έκδιιό- 
ξη αυτούς καί από την Θράκην. Καί επειδή οι Γαλάται, πού ειχον καταλά
βει την δχυράν Λυσιμάχειαν καί τούς Αιγός ποταμούς, έλήστευον τά πλοία, 
τά διερχόμενα τον Ελλήσποντον καί παρημπόδιζον τό έμπόριον (ώς ανα
φέρει ό Δρόϋζεν), έξεδιώχθησαν υπό τού ’Αντιγόνου τοϋ Γόνατά, άφοϋ 
όμως είχον παραμείνει έκεϊ επί ολόκληρον δεκαετίαν. Κατά τό έτος 276 
π.Χ., ενώ ούτοι αμέριμνοι έβοσκον τούς ίππους καί τά άλλα ζώα των επί 
τής Χερσονήσου, ό Γονατάς μέ στράτευμα Μακεδονικόν, μεταφερθέν διά 
ί)αλάσσης, άπεβιβάσθη εις τάς άκτάς τής Χερσονήσου καί έπήλθε κατ’ αύ- 
τών εξαπίνης. Κατέλαβε την Λυσιμάχειαν καί έπέφερε δεινήν σφαγήν τών 
Γαλατών τής Χερσονήσου. Ή  τοιαύτη συμφορά κατεπτόησε τοσοϋτον καί 
τούς λοιπούς Γαλάτας τής υπαίθρου Θράκης, ώστε δεν έτόλμησαν πλέον νά 
εισβάλουν εις τήν Χερσόνησον, ίνα μή έμπέσουν έκεΐ εις νέαν παγίδα. "Οσοι 
δέ έκ τών έν Χερσονήσω διέφυγον έξω τοϋ τείχους τοϋ Μιλτιάδου, ένω- 
θέντες μετ’ άλλων ομοφύλων των έκ τών άνω τής Χερσονήσου λεηλατούν- 
των, έπορεύθησαν πρύς τό Βυζάντιον.

ΚΕΦ. 103.— ΔΙΑ ΠΕΡΑ ΙΩ ΣΙΣ ΓΑΛΑΤΩΝ ΕΙΣ  Μ. ΑΣΙΑΝ.

Καί ό μέν ΓύλλιοςΟ), Γάλλος ιστορικός τοϋ 16ου αίάίνος, όστις ειχεν 
έπισκεφθή τήν Κων]πολιν καί έγραψε περί Γαλατών έν Θράκη, λέγει, ότι 1

1. Πέτρος Γύλλιος, φυσιοδίφης καί περιηγητής (1490— 1555), έγραψε 4 βι
βλία «Περί Κιον]πόλεως» καί 3 «Περί τοΰ Θρακικοϋ Βοσπόρου».
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οΐ περί τήν Κων]πολιν έγκατασταθέντες Γαλάται, ειχον προελθεί κατ’ ευ
θείαν από τήν νότιον Ελλάδα, μετά τήν καταστροφήν των περί τους Δελ
φούς « Διαφνγόντες τον περ ί Δελφούς κίνδυνον καί ηαραγενόμενοι 
τδ Βυζάντιον , εις μεν  ’Ασίαν ούκ έηεραιώ&ηοαν, άλλά αύτοϋ κατέ- 
μειναν διά το φιλοχωρήααι της περ ϊ Βυζάντιον τόποις». Άλλ’ ό Δρόϋ- 
ζεν, Ελβετός ιστορικός, πού έγραψε τήν ιστορίαν’Αλεξάνδρου τοϋ Μεγάλου 
καί των επιγόνων του (διαδόχων), αναφέρει ότι μοίρα τις, περί τάς 10.000, 
είχε χωρισθή καί διά Θεσσαλίας καί Μακεδονίας εγκατεστάθη επί 10 έτη 
εις τήν Θρακικήν Χερσόνησον καί επί 10 έτη έληΐζετο (έλήστευε) τον Ε λλή
σποντον. Έκεΐθεν δε, έκδιωχθέντες υπό ’Αντιγόνου τού Γόνατά, έπορεύθη- 
σαν καί έγκατεστάθησαν εις τούς περί τό Βυζάντιον τόπους. Αλλ’ ό ίδιος 
ό Γονατάς, μετά ταΰτα, έλαβεν ώς μισθοφόρους ά'λλους Γαλάτας, με τούς 
οποίους, υπό τον αρχηγόν Βιδόριον, κατενίκησε τούς άνταπαιτητάς τοΰ θρό
νου του, ’Αντίπατρον, ανεψιόν τοΰ Κασσάνδρου καί Πτολεμαίον, υιόν τοϋ 
Λυσιμάχου. Οΐ Γαλάται δέ έθεώρουν τύν Γονατάν ως τον φοβερώτερονόλων 
των συγχρόνων το.)ν βασιλέων, διά τήν καταστροιρήν, πού ειχεν επιφέρει εις 
τούς ομοφύλους των έν Λυσίμαχε ία. Έ κ των Γαλατών δέ τούτων, των πέριξ 
τοΰ Βυζαντίου, έμειναν αί δνομασίαι Γαλατάς (κατ’ άλλους έκτοΰ «galetas», 

υπό των Φράγκων, πού σημαίνει υπερώον) καί Γαλαταριά (χωρίον έξωθεν τοΰ 
Βυζαντίου). Τούς Γαλάτας τούτους, τούς περί τό Βυζάντιον, έκάλεσεν ώς μι
σθοφόρους ό ήγεμών τής Βιθυνίας Νικομήδης ό Α', πού έπολέμει κατά τοΰ 
άδελφοΰ του Ζιβαίου, διά τήν εξουσίαν καί τούς εγκατέστησεν εις τήν λεκά
νην τοΰ Σαγγαρίου ποταμού καί παρεχώρησεν εις αυτούς γαίας προς καλλιέρ
γειαν. Ά λλ’ ούτοι, ενόσφ μέν έπολέμουν καί έμισθοδοτοΰντο δεν έβλαπτον, 
ότε όμως έπαυσεν ή μισθοδοσία καί έπρεπε νά καλλιεργήσουν τάς γαίας 
διά νά συντηρηθούν, τότε έφάνη ή άνικανότης των προς ειρηνικήν διαβίω- 
σιν. Διότι, ούτοι ήσαν συνηθισμένοι νά πολεμούν καί νά ληστεύουν καί οχι 
νά καλλιεργούν τήν γην.

Ίότε έγκατέλειψαν τήν χώραν του Νικομήδους καί εισέβαλον εις τήν 
χοδραν τής Περγαμηνής ηγεμονίας, όπου ό διάδοχος τοΰ Φιλεταίρου Εύμέ- 
νης δεν ήδυνήθη νά άποκρούση αυτούς. Καί επί πολύν χρόνον έλεηλάτουν 
τήν δυτικήν Μ. ’Ασίαν από Τρωάδος μέχρι τής Καρίας, όπόθεν έξεδίωξεν 
αυτούς ό βασιλεύς τής Συρίας Άντίοχος (267 π.Χ.). Έκεΐθεν όμως, έστρά- 
φησαν προς άνατολάς καί ελεηλάτουν τήν Μεγάλην Φρυγίαν. ’Επειδή δέ εκ 
τής Θράκης, όπου ήσαν κύριοι οΐ Γαλάται τοΰ βασιλείου τοΰ Τήλεως, διε- 
πέρουν εις τήν Μ. ’Ασίαν καί ήνοΰντο μέ αυτούς, έκινδύνευεν ά'πασα ή 
χώρα τής Μ. ’Ασίας. Τότε, ό διαδεχθείς τον Εύμένην εις τήν Πέργαμον 
"Ατταλος ό Α ή συνεμάχησε μέ τον Νικομήδην τής Βιθυνίας καί μέ τούς 
ήγεμόνας τής Καππαδοκίας καί τοΰ Πόντου καί τούς προσέβαλον πανταχό- 
θεν. Κατόπιν τούτου, ήναγκάσθησαν ούτοι νά περιορισθώσιν εις τά βόρεια
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τής Μεγάλης Φρυγίας καί νά κατοικήσουν μονίμως την ύπ’ αυτών όνομα- 
σΟεΐσαν Γαλατίαν, μέ πρωτεύουσαν των τήν ύπ’ αυτών κτισθείσαν ’Άγκυ" 
ραν. Τό δέ όνομα ’Άγκυρα έδόθη, κατά τον Δρόϋζεν, όταν οί Γαλάται κατά 
μίαν επιδρομήν των προς τον Πόντον έφθασαν εις τά παράλια τής Μαύρης 
θαλάσσης, δπου έξωθεν τής Σινώπης εύρον πολλά πλοία τραβηγμένα εις 
τήν ξηράν (') καί έπήραν τάς άγκυρας καί τάς έφεραν εις τήν χώραν των, 
δπου μέ αύτάς έστησαν τρόπαιον καί επειδή εις εκείνο τό σημεϊον έκτίσθη 
ή πόλις των, ώνομάσθη αυτή ’Άγκυρα. Κατ’ άλλους όμως ή ’Άγκυρα προ- 
ϋπήρχε, καί ότι άλλη εινε ή προέλευσις τής λέξεως. ’Αφού άπαξ έγκατε- 
στάθησαν όριστικώς οί Γαλάται εκεί, άπετέλεσαν καί ίδικήν των κυβέρνη- 
σιν αριστοκρατικήν καί στρατιωτικήν. Συν τω χρόνιο δέ, επειδή άνεμίγησαν 
με τούς αύτόχθονας εξελληνισμένους κατοίκους, παρήχθη νέον γένος, οι 
Γαλλογραίκοι λεγόμενοι. Καί ή Γαλατία ώνομάσθη καί Γαλογραικία. ’Έτσι, 
βαθμηδόν έξελληνίσθησαν, μετά δέ τήν έξάπλωσιν τού Χριστιανισμού καί 
έξεχριστιανίσθησαν οί απόγονοί των. Καί αυτοί είνε οί Γαλάται εκείνοι, 
προς τούς οποίους εστάλη ή επιστολή τού Αποστόλου Παύλου, ή προς 
Γ αλάτας.

Οί δέ Γαλάται τού έν Θράκη βασιλείου τής Τήλεως, φαίνεται ότι εί- 
χον αδυνατήσει, διότι άφ’ ενός μέν είχε παΰσει ή προσέλευσις νέων στιφών 
ομοφύλων τα)ν εκ βορρά, άφ’ ετέρου δέ οί υπάρχοντες προσήρχοντο ώς μι
σθοφόροι εις τούς "Ελληνας βασιλείς" έφ’ όσον καί ό Πύρρος βασιλεύς τών 
Ήπειρωτών είχε Γαλάτας μισθοφόρους, καί ό Γονατάς τής Μακεδονίας 
καί τής Συρίας ό Άντίοχος καί τής Μ. ’Ασίας οί ηγεμόνες. ’Έτσι, αί δυ
νάμεις των έν Θράκη παρήκμασαν. ’Επί βασιλέως δέ Καυάρου, οί κάτοικοι 
τής Θράκης έπανεστάτησαν καί κατέλυσαν τήν Γαλατικήν κυριαρχίαν, άπο- 
κτήσαντες τήν ελευθερίαν των, υπό διαφόρους ηγεμόνας, τό 213 π.Χ., επί 
βασιλείας Φιλίππου τού Ε ' έν Μακεδονία.

ΚΕΦ. 104.— ΛΛΛΑΙ Κ ΡΙΣ Ε ΙΣ  ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΚ ΤΗ Σ 
ΕΠΙΔΡΟΜ ΗΣ ΤΩΝ Γ ΑΛΑΤΩΝ (1 2).

Ή  έπιδρομή τών Γαλατικών στιφών εΐχεν αρχίσει από τού 280 καί 
διήρκεσε μέχρι τού 213 π.Χ. Διήρκεσε, δηλαδή επί 67 έτη, κατά τά όποια 
έκινδύνευσεν ό Ελληνικός κόσμος καί εις τάς Έλληνικάς χώρας καί εις τάς 
Έλληνιστικάς, τής τε Θράκης καί τής Μ. Ασίας. Ύπήρξεν ή έπιδρομή 
αύτη τό προανάκρουσμα τών μετά δ αιώνας άρξαμένων έπιδρομών τών άπό 
βορρά βαρβάρων εις τάς Έλληνικάς χώρας. Καί εινε μέν άληθές, δτι ή

1. Ό  Απολλώνιος, ό συγγραφεύς τών «Καρικών», λέγει δτι έκυρίευσαν τάς 
άγκυρας τών πλοίων, τών άπό ΰ-αλάσσης έπελθόντων κατ’ αυτών στρατευμάτων τοΰ 
Πτολεμαίου.

2. Βλ. καί Κεφ. 100, σ. 185.
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επελθούσα Ρωμαϊκή κατάκτησις είχε σταματήσει την κίνησιν των από βορρά 
βαρβάρων επί 500 περίπου έτη, άλλ’ ευθύς μέ την άρξαμένην παρακμήν 
τού Ρωμαϊσμού, ήρχισε καί πάλιν ή προς νότον κάθοδος των βαρβάρων 
λαών υπό διάφορα ονόματα, ώς θά έξιστορίσωμεν, όταν φθάσωμεν έκεϊ.

Αίτια δέ τού επικινδύνου τούτου παθήματος τού Ελληνισμού, έκ τής 
επιδρομής των Γαλατών, δεν ήσαν ούτε ή ύπερέχουσα ανδρεία των άγρίοον 
βαρβάρων, ούτε ό οπλισμός αυτών, ούτε ή πολεμική των τέχνη, άλλ’ ούτε 
καί ή ανανδρία τού τότε Ελληνικού καί Ελληνιστικού κόσμου, διότι κατ’ 
εκείνους τούς χρόνους ό κόσμος αυτός δεν έστερεΐτο θάρρους καί πολεμικών 
αρετών. Επιπροσθέτους δέ καί οπλισμόν άνοότερον είχε καί σύστημα στρα
τηγικής τέχνης διέθετε τέλειον. ’Αλλά, ή αιτία ήτο ή διαίρεσις τού κόσμου 
εκείνου, ή αίωνία φαγέδαινα τού Ελληνισμού. ’Αφού ένίκησαν καί έθανά- 
τωσαν Πτολεμαίον τον Κεραυνόν οί Γαλάται, τό επόμενον έτος ήττήθησαν 
καί έξεδιώχθησαν υπό τού Σωσί)ένους, ό όποιος μέ πολύ όλιγωτέρας δυνά
μεις ειχεν έπέλθει κατ’ αυτών.

Ή  δέ ετέρα πολυπληθής στρατιά τού Βρέννου, έκ 200.000 μαχητών, 
ήττήθη καί κατεστράφη υπό τών συνενοοθέντων Φωκέων, Λοκρών καί Αι- 
τωλών. ’Ήρκεσε δηλαδή μία σύμπραξις ολίγων Ελλήνων διά νά σώσουν 
τότε τήν Ελλάδα από ολοσχερή καταστροορήν. ’Άρα οΐ "Ελληνες, οσάκις 
ωμονόουν καί συνέπραττον, ήσαν ακατανίκητοι. Καί οί εν Θράκη άρχοντες 
κατά τόπους, εάν συνέπραττον, θά άπέφευγον τήν ύποδούλωσιν τής χώρας 
των εις τούς βαρβάρους τούτους. Τό ίδιον καί εν Μ. ’Ασία. ’ΤΙρκεσε μία 
σύμπραξις τών Ελλήνων ηγεμόνων διά νά τούς άναγκάση νά περιορισθοϋν 
εις ωρισμένον τμήμα καί νά εξημερωθούν.

Επομένως τό αξίωμα: «Οί "Ελληνες, εάν ωμονόουν, θά ήσαν αήττη
τοι», αληθεύει πάντοτε καί καθ’ δλας τάς περιόδους τής Ελληνικής ιστο
ρίας. "Ετερον συμπέρασμα εινε δτι ό Ελληνισμός ουδέποτε έπρεπε νά ύπο- 
χωρήση προς νότον τού Δουνάβεως ή τού Αίμου καί τού Σκάρδου, ώς τούτο 
θά έννοηθή πληρέστερον, δταν φθάσωμεν εις τούς Βυζαντινούς χρόνους. 
Διότι ή σημερινή κακοδαιμονία τού Ελληνισμού εινε αποτέλεσμα, κατά μέ* 
γα μέρος, τού γεγονότος, δτι έ'χομεν αφήσει τά εύφορώτερα μέρη τής Θρά
κης καί Μακεδονίας εις τά Σλαβικά εΌνη, άν καί υπήρξαν εύνοϊκαί περι
στάσεις εις ημάς, κατά τήν μακραίωνα ζωήν τού Ελληνικού κόσμου, νά 
τούς περιορίσω μεν εκείθεν τού Αίμου ίκαί τού Σκάρδου, αλλά δέν τό έπρά- 
ξαμεν δι’ ανθρωπιστικούς ώς επί τό πλεΐστον λόγους (*). Τον τότε δμως 1

1. Υπήρξαν καί άλλοι λόγοι, ώς π.χ. ή προέχουσα θεοκρατική ΰπόστασις τοϋ 
Βυζαντινού κράτους, δπου αί περί Ελληνισμού (εθνισμού) ίδέαι ήσαν μάλλον συγ
κεχυμένα»,.

«Θρακικά» 13
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επιδειχθέντα ανθρωπισμόν, τον πληροί)νομεν πολύ ακριβά ημείς οί, απόγονοι 
σήμερον.

ΚΕΦ. 1 0 5 — Η ΘΡΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΑΥΣΙΝ ΤΗ Σ ΚΥΡΙΑΡ
ΧΙΑΣ ΤΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ.

’Από τού 273—213 π.Χ., επί 60 έτη δηλαδή, ή Θράκη ύπήρξεν έ'ρ- 
μαιον εις χεΐρας των Γαλατών τού βασιλείου τής Τήλεως. Άλλ’ ό ημιά
γριος ούτος λαός, άφού κατεβασάνισεν αυτήν καθ’ δλον τό διάστημα αυτό, 
εξησθένησε, διεφθάρη κα'ι επι τέλους ύπέκυψεν εις τους επαναστατήσαντας 
Θράκας. Ύπό ποιους δμως αρχηγούς ό Θρακικός λαός είχεν επαναστατήσει 
κατά των τυράννων του και οποίον πολιτικόν ή κοινωνικόν καθεστώς έπε- 
κράτησεν εν Θράκη μετά την άπελευθέρωσίν της, δεν εινε ευκρινές. Τό βα- 
σίλειον των Όδρυσών ίδρύθη εκ νέου, άλλ* υπό ποιον βασιλέα εινε άγνω
στον. Επίσης, άγνωστοι παραμένουν και άλλοι κατά τόπους άρχοντες, κα
θώς καί τό κατά πόσον υπήκοον οΰτοι εις τον βασιλέα των Όδρυσών, ή 
εζων δλως ανεξάρτητοι από αυτόν.

Φαίνεται δέ, δτι μερικά! φυλά! Θρακικαί επανεύρον τάς άρπακτικάς 
των τάσεις καί έπεδίδοντο πάλιν εις ληστείας καί άρπαγάς εις βάρος των 
γειτόνων των. Ούτως, άναφέρεται δτι, 5 ετη μετά την άπελευθέρωσίν των, 
οΐ Μαΐδοι Θράκες, που κατώκουν εις τους βορείους πλοκάμους τοϋ Στρυ- 
μόνος, είσέβαλον, τό 208 π.Χ., εις την Μακεδονίαν, επί του βασελέως Φιλίπ
που του Ελ Ό  Φίλιππος έπήλθε κατ’ αυτών, τους ένίκησεν, εκυρίευσε την 
πρωτεύουσαν αυτών Ίαμφορίναν καί τάς πόλεις των Πέτραν (σημερινόν 
Πετρίτσι) καί την Δασοΰδαβαν καί υπήγαγε τοΰτους ύπό την Μακεδονικήν 
κυριαρχίαν. Κατά δέ τό έτος 197 π.Χ., βλέπομεν τον Φίλιππον τον Ε ' νά 
καταλαμβάνη τάς Θρακικάς πόλεις Αίνον καί Μαρώνειαν καί νά εγκαθιστά 
εκεί Μακεδονικάς φρουράς. Τούτο σημαίνει δτι είχε περιέλθει εις εχθρο
πραξίας προς Θράκας ηγεμόνας. Διότι οί Θράκες ηγεμόνες, κατά τους χρό
νους εκείνους, ένόμιζον δτι συμφέρον των ήτο νά συμπράττωσι μετά τών 
Ρωμαίων, προς διαφύλαξιν τής εξουσίας των άπό τάς βλέψεις Φιλίππου του 
Ε ' τής Μακεδονίας. Διά τούτο οί Ρωμαίοι, νικήσαντες τον Φίλιππον, ήνά- 
γκασαν αυτόν νά έκκενώση τάς πόλεις τής Θράκης, τό 196 π.Χ. ’Αλλά μετ’ 
ολίγον ό Σευλευκίδης Άντίοχος ό Γ ', βασιλεύς τής Συρίας, εκήρυξε τον πό
λεμον κατά τών Ρωμαίων καί διεπεραιώθη εις τήν Ελλάδα, διερχόμενος δέ 
τον Ελλήσποντον καί άποβιβασθείς εις τήν Θρακικήν Χερσόνησον, κατέλαβε 
καί τάς Θρακικάς πόλεις, πού ειχεν έγκαταλείψει δ Φίλιππος τής Μακεδο
νίας. Οί Ρωμαίοι τότε, αφού πρώτον ενίκησαν τον Άντίοχον καί εξεδίωξαν 
αυτόν εκ τής Ευρώπης εις τήν’Ασίαν, παρεχώρησαν άκολοΰθως τήν Θρακικήν 
Χερσόνησον καί τάς πλησίον αυτών πόλεις εις τον Άτταλίδην Εύμένην τον 
Β ', βασιλέα τής Περγάμου, τον φίλον καί σύμμαχόν των.
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"Οτε δμως, βασιλεύς των Όδρυσών, εγένετο Κότυς ό Β', περί τό 180 
π.Χ., διεΐδεν ούτος, ότι ενόσω ή Μακεδονία παραμένει ελεύθερα, δΰναται 
καί ή Θράκη νά διαφυλάττη την ανεξαρτησίαν της, εφ" ω καί συνήψε συμ- 
μαχίαν προς τον διάδοχον τού Φιλίππου τού Ε ', τον Περσέα.

"Οτε δε οί Ρωμαίοι έκήρυξαν τον πόλεμον κατά τού Περσέως (168 
π.Χ.), Κότυς ό Β' έστειλε Θρακικάς δυνάμεις διά νά τον βοηθήση εις Πύδ- 
ναν. Προς τον αυτόν σκοπόν καί έν δψει τού κινδύνου, πού διέτρεχεν καί ή 
χώρα των από τούς Ρωμαίους, προσηλ{ίον συνάμα καί 10-000 Ίλλυριοί. 
Άλλ’ ή φιλαργυρία τού Περσέως εματαίωσε την τόσον πολύτιμον δι’ αυ
τόν προσφερθείσαν σύμπραξιν Θρακών καί "Ιλλυριών. Μολονότι δε ή πρώτη 
ορμή τής Μακεδονικής φάλαγγος ειχεν επιφέρει μεγάλην σύγχυσιν εις τάς 
Ρωμαϊκός λεγεώνας, ό Περσεύς, ένεκα λανθασμένης εκτιμήσεως τής πορείας 
τής μάχης, ενώ ένίκα, ένόμισεν οτι ήττάται, εγκαταλείψας δέ, κατόπιν τού
του, τον στρατόν του μαχόμενον, εμβήκεν εις πλοΐον με την οίκογένειάν του 
καί τούς θησαυρούς του καί έφυγεν εις Σαμοθράκην. Ή  τοιαύτη δια
γωγή του, γνωσθείσα μεταξύ τών μαχητών, επέφερε την διάλυσιν αυτών, 
Ό  δέ στρατηγός τών Ρωμαίων Αιμίλιος Παύλος έστειλε πλοία καί συνέλα
βε τον Περσέα, τον οποίον καί ωδήγησεν εις Ρώμην διά νά κόσμηση τον 
θρίαμβόν του. Καί εις μεν την Μακεδονίαν, ήτις ύπετάγη εις τούς Ρω 
μαίους, ερρύθμισαν ούτοι την διοίκησιν αυτής κατά τό συμφέρον των, εις 
δέ τον Κότυν δέν επέβαλον μέν βαρείς ορούς, άλλ’ ήρκέσθησαν εις την άνα- 
γνώρισιν τής Ρωμαϊκής επικυριαρχίας ύπ’ αυτού. ’Έκτοτε, δηλ. από τού 
168 έως τό 46 μ.Χ., ήτοι επί 214 έτη, ύπήρχον μέν βασιλείς τών Θρακών, 
άλλ’ εξυπηρετούν ούτοι μάλλον Ρωμαϊκά συμφέροντα, ώς θά ίδωμεν.

ΚΕΦ. 106.— ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΩΝ ΘΡΑΚΩΝ ΥΠΟΤΕΛΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ 
ΡΩΜΑΙΟΥΣ.

Μετά την ήτταν τού Περσέως εις Πύδναν καί την κατάργησιν τού Μα° 
κεδονικού κράτους καί ή Θράκη έχασε την ανεξαρτησίαν της. Διότι, Κότυς 
δ Β', βασιλεύς τού Θρακικού κράτους τίον Όδρυσών, δστις διετέλεσε καί 
σύμμαχος τού Περσέως, ήναγκάσθη νά συνάψη συνθήκην προς τούς Ρω 
μαίους, κατά την οποίαν, παρέμεινε μέν ούτος εις την θέσιν του, αλλά εις 
τό εξής θά ήτο φόρου υποτελής εΐς αυτούς. Οί Ρωμαίοι, άκολουθούντες 
συνετήν πολιτικήν, δέν ήθελον μέ τά πρώτα επιτυχή κτυπήματα νά υποτά
ξουν άπεράντους χώρας καί δή Έλληνικάς. Διά διαφόρων λοιπών μέσων 
προσεπάθουν νά παραλύσουν πρώτον τάς ήθικάς δυνάμεις τού Ελληνισμού, 
μέ τήν βεβαιότητα, οτι βραδύτερου θά έπιπτεν ούτος ως καρπός πλέον ώρι
μος εις τάς χεΐρας των. Δι* αυτό, ύπέθαλπον τά πάθη καί τά μίση, ανάμεσα 
εις τούς βασιλείς καί ηγήτορας τών Ελληνικών καί Ελληνιστικών τής επο
χής εκείνης επικρατειών. Παρεχώρουν δέ, οσάκις τό συμφέρον τό επέβαλε
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καί ελευθερίας εις διάφορα μέρη, διά νά έχουν πιστά εις αυτούς όργανα, 
προς έπίτευξιν τού σκοπού των. „

Σκοπίμως λοιπόν καί την Θράκην δεν την υπέταξαν αμέσως, διότι 
έπρεπε πρώτον νά εδραιωθούν στερεώς επί τής Μακεδονίας, διά νά άπομυ- 
νωθή ή Θράκη καί έπειτα νά την συγχωνευόσουν εις τό κράτος των. ’Έμεινε 
λοιπόν Κότυς ό Β' ώς βασιλεύς μέν, άλλ’ ώς οργανον των Ρωμαίων. "Εως 
πότε ό'μως έβασίλευσε Κότυς ό Β', άγνοσστον. Φαίνεται δέ δτι τούτον διε- 
δέχθη ό έγγονός του Κότυς ό Γ \  Έπομέναις, Κότυς δ Β ', άπέθανεν υπέρ· 
γηρος, ό δέ υιός αυτού καί πατήρ Κότυος τού Γ ' προφανώς άπεβίωσε 
προώρως, προτού διαδεχθή τύν πατέρα του εις τον θρόνον- Κότυς δ Γ ' 
έβασίλευσεν από τό 57—48 π.Χ. Άναφέρεται δτι ήτο φίλος τού ΙΙομπηί'ου. 
Κατά τον εμφύλιον δέ πόλεμον Πομπηΐου καί ’Ιουλίου Καίσαρος, Κότυς δ 
Γ ', είχε στείλει βοήθειαν προς τον Ρωμαΐον Πομπήϊον, δτε είχε διαπεραιω- 
θή ούτος εκ της ’Ιταλίας εις τό Δυρράχιον τής ’Ιλλυρίας καί έδωκε την 
προότην μάχην προς τον Καίσαρα, κατά την όποιαν καί είχε νικήσει (40 
π·Χ.). Φαίνεται δέ δτι, κατά τό έτος αυτό, εΐχεν άποθάνει δ Κότυς. Διότι, 
εις την μάχην τών Φαρσάλων τής Θεσσαλίας, ή οποία έλαβε χώραν τό 48 
π.Χ., μεταξύ Πομπηΐου καί Καίσαρος, ώς βασιλείς τών Θρακών άναφέρον- 
ται δ Ραισκούπορις δ Α' καί δ αδελφός του Ράσχος, οίτινες συνεβασίλευον 
εις την Θράκην καί ήσαν πιθανώς υιοί Κότυος τού Γ \  Τό δέ υποτελές εις 
τούς Ρωμαίους κράτος τής Θράκης επί τών δύο τούτων αδελφών, έκτος τής 
μεταξύ Νέστου καί Μαύρης θαλάσσης χώρας, περιελάμβανε καί την προς 
δυσμάς χώραν μέχρι τών Φιλίππων. Τό τμήμα τούτο, εις τό όποιον περιεί- 
χετο καί ή χρυσοφόρος χώρα τού Παγγαίου, είχε δοθή εις τούς Θράκας 
ηγεμόνας ύπό τών Ρωμαίων, μέ σκοπόν την έξασθένησιν τής Μακεδονίας, 
την όποιαν καί ειχον διαιρέσει εις τρεις τοπαρχίας, ύπό διοικητάς Μακεδό· 
νας μέν, αλλά φίλους των.

Μετά τον θάνατον δέ τού ’Ιουλίου Καίσαρος εν Ρώμη, συνέβη δεύτε
ρος εμφύλιος πόλεμος τών δημοκρατικών φονέων τού Καίσαρος Βρούτου, 
Κασσίου καί Κάσκα άφ’ ενός, άφ’ ετέρου δέ τών οπαδών τού Καίσαρος 
’Αντωνίου, Λεπίδου καί Όκταβίου, ανεψιού τού ’Ιουλίου Καίσαρος. Κατά 
τον πόλεμον τούτον, οί δύο συμβασιλεις αδελφοί Ραισκούπορις καί Ράσκος, 
προς σωτηρίαν τής χώρας των καί τής βασιλείας των, εκ συμφώνου, ό μέν 
Ραισκούπορις ετάχθη μέ τήν μερίδα τού ’Αντωνίου, Όκταβίου καί Λεπί
δου, δ δέ Ράσκος μέ τήν μερίδα Βρούτου, Κασσίου καί Κάσκα. Έ π ί Θρα- 
κικού δέ εδάφους, άνήκοντος εις τον Βάσκον, εις τήν πεδιάδα τών Φιλίπ
πων, διεξήχθη ή μεγάλη μάχη τό 42 π.Χ., κατά τήν όποιαν καί ήττήθησαν 
οί δημοκρατικοί. Καί ό μέν Κάσσιος καί Κάσκας έφονεύθησαν, δ δέ Βρού
τος έφυγε μέ ολίγους φίλους του ιππείς, καταδιωκόμενος ύπό ιππέων Θρα
κών καί ριφθείς έπί τού ξίφους του, τό όποιον έκράτει ηύτοκτόνησε. Κα
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τόπιν τούτου, οί νικηταί, χάριν τοΰ Ραισκουπόριδος, άφήκαν την Θράκην 
εις τήν προτέραν της κατάστασιν, άνευ μεταβολής τινός·

Σ υμπέρασμα .—Έ κ των όσων έλέχθησαν προηγουμένως, συνάγεται, 
δτι δ μέν Ραισκούπορις ηγεμόνευε τής προς άνατολάς τοΰ "Εβρου Θράκης, 
μέχρι τοΰ Βοσπόρου και τής Μαύρης θαλάσσης, ό δέ Ράσκος τής προς δυ· 
σμάς τοϋ "Εβρου, μέχρι των Φιλίππων και ενόσω ή χώρα του Ράσκου έμε- 
νεν απρόσβλητος, κατ’ ανάγκην έσώζετο και ή χώρα τοΰ Ραισκουπόριδος. 
ΚΕΦ. 1 0 7 · - ΡΟΙΜ ΗΤΑΛΚΗΣ Α \ ΚΑΙ ΡΑΙΣΚΟΥΠΟΡΙΣ Β '.— 

ΕΠ ΑΝΑ ΣΤΑ ΣΙΣ ΤΩΝ ΒΕΣΣΩΝ.
Οι Θράκες, καίτοι κατ’ επιφάνειαν έκυβερνώντο υπό ίδικών των βασι- 

λέοον, άλλ’ επειδή έ'βλεπον, δτι οί ηγεμόνες των οΰτοι διετέλουν υπό τήν 
Ρωμαϊκήν κυριαρχίαν καί κατεπίεζον τους λαούς των καί τους εφορολόγουν 
αλύπητα, χάριν των κυρίων των καί των ίδιιοτικών των συμφερόντων, σφή
καν τους πολίτικους των τούτους άρχοντας καί έστράφησαν προς τούς 
θρησκευτικούς των αρχηγούς, από τούς οποίους καί εξήρτησαν τήν απαλ
λαγήν των από τής Ρωμαϊκής δουλείας. Μετά τον αθάνατον δέ τοΰ Ραι- 
σκουπόοιδος τοΰ Α', τό προς άνατολάς τοΰ "Εβρου τμήμα τής Θράκης τό 
έλαβε Ροιμητάλκης δ Α', αδελφός τοΰ Ραισκουπόριδος καί Ράσκου, δηλαδή 
τρίτος υιός Κότυος τοΰ Γ '. Μετά δέ τον θάνατον καί τοΰ Ράσκου, τήν αρ
χήν, εις τό δυτικόν τμήμα, έλαβεν ό Ραισκούπορις δ Β', υίός τοΰ Ράσκου. 
Έ π ϊ τής βασιλείας τούτων των δύο βασιλέων, θείου καί ανεψιού, έγινεν ή 
έπανάστασις των Θρακών Βέσσων καί άλλων, υπό τήν αρχηγίαν τοϋ Βογο- 
λέζου. Ό  Βογολέζος ήτο πραηθιερεύς τοΰ Ναού εις τό μαντεΐον τοΰ θεού 
Διονύσου, τοΰ κατ’ εξοχήν τοΰτου θεοΰ των Θρακών. Οί έπαναστάται κατ’ 
άρχάς είσέβαλον καί ελεηλάτησαν τάς προς βορράν τής Μακεδονίας χώρας, 
αΐτινες εύρίσκοντο κατ’ εκείνην τήν εποχήν υπό τήν εξουσίαν των Ρω- 
μαίων. ’Αλλά, οί δύο βασιλείς των Θρακών Ροιμητάλκης δ Α' καί Ραισκού- 
πορις ό Β', αντί νά συνενωθώσι με τούς έπαναστάτας υπηκόους των κατά 
τών Ρωμαίων, δλως άντιθέτως, συνετάγησαν μέ τούς Ρωμαίους καί επολέ · 
μησαν κατά τών ιδίων αυτών υπηκόων, ήττήθησαν όμως καί δ μέν Ραι- 
σκούπορις έφονεύθη, ό δέ Ροιμητάλκης, τραπείς εις φυγήν, κατώρθωσε νά 
σωθή εις τήν Θρακικήν Χερσόνησον, τό 13 π.Χ , επί τής βασιλείας Αυγού- 
στου Καίσαρος. Ούχ’ ήττον, οί Ρωμαίοι, κατόπιν τούτου έβοήθησαν τον 
Ροιμητάλκην τον Α', δστις μετά πολυετείς αγώνας κατέβαλε τελικώς τούς 
έπαναστάτας καί ως ανταμοιβήν έλαβε, παρά τών Ρωμαίων, τήν βασιλείαν 
επί δλοκλήρου τής Θράκης, τό 7 π.Χ. ’Επί τής βασιλείας δέ τούτου έγινε 
καί μεγάλη επιδρομή τών κατοίκων τής Πανονίας, Δαλματίας καί ’Ιλλυρίας, 
προς λεηλασίαν τής Μακεδονίας, ή οποία δεν διέθετεν ιδίας δυνάμεις προς 
άπόκρουσιν τών εισβολέων. Τοΰτο έπραξεν δ Ροιμητάλκης, δστις προσδρα- 
μών μέ άξιολόγους Θρακικάς ενισχύσεις, έβοήθησε τούς Ρωμαίους καί άπώ-
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θησαν τούτους προς τάς χώρας των. Χάρις, λοιπόν εις τούς Θράκας, αυτήν 
την φοράν, εσώθη ή Μακεδονία άπύ δεινήν καταστροφήν. Άπέθανε δέ ό 
Ροιμητάλκης, τό 12 μ.Χ., ζώντος έτι τού Αύνούστου.

ΚΕΦ. 108— ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΟΤΥΟΣ ΤΟΥ Δ'., ΤΟΥ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟ
ΜΕΝΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ.

Ροιμηλτάκην τον Α' διεδέχθη Κότυς 6 Δ', ό έπικληθείς και Μέγας. 
Υπήρξε φίλος και σύμμαχος τοϋ Αύγουστου Καίσαρος, Αύτοκράτορος τής 
άπεράντου Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Έβασίλευσε δέ από τό 12—19 μ.Χ.. 
Υπήρξε φίλος και ύποστηρικτής των Ελληνικών γραμμάτων, τής Ελλη
νικής γλώσσης και των καλών τεχνών. Έ π ί τής εποχής του προωθήθη τά 
μέγιστα δ εξελληνισμός τών Θρακών, Εις τήν αυλήν του εΐχον κληθή ρή
τορες, λογοτέχναι, ποιηταί, ζωγράφοι, μουσικοί, καί ήμείβοντο γενναίως 
ύπ9 αυτού. Πρωτεύουσά του ήτο ή Βιζύη. Κατά τά έτη τής βασιλείας του, 
δ Ρωμαίος ποιητής ’Οβίδιος, διετέλει εξόριστος υπό τού Αύγοΰστου εις τήν 
στεππώδη χώραν τών Τόμων (σημερινή Κωνστάντζα τής Ρουμανίας), εις 
τό βορειοανατολικόν άκρον τής τότε Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. ’Από τον 
τόπον τής εξορίας του, δπου εστενοχωρεΐτο δ Όβίδιος, ως ζών μεταξύ βαρ
βάρων, άπηΰθυνεν επιστολήν προς τον Κότυν. Έ ν  τή επιστολή ταύτη εγκω
μιάζει τάς μεγάλας άρετάς τοΰ Κότυος, διά τήν ύποστήριξιν καί τήν εξά- 
πλωσιν τών Ελληνικών γραμμάτων καί εις τό τέλος παρακαλεΐ τον βασιλέα 
Κότυν νά επιτρεψη εις αυτόν νά έλθη καί νά ζήση, υπό τήν προστασίαν του, 
εν Βιζύη. Άλλ9 εάν εδόθη τοιαύτη άδεια ή οχι, ούδέν άναφέρεται. Έ πι- 
γραφαί εσώζοντο εν Βιζύη «Κότυς βασιλεύς Θρακόόν». Ή  βασιλεία του ύ· 
πήρξεν όλιγοχρόνιος μέν, αλλά πολύ δραστήρια διά τον έξελληνισμόν τής 
Θράκης. Ειχον τεθή τόσον ισχυρά θεμέλια ώστε καί μετά τον Κότυν τον Δ' έξη- 
κολούθησεν δ εξελληνισμός τής χώρας ραγδαίως, δτε δέ μετά τινα έ'τη ή 
Θράκη ειχεν άποβή Ρωμαϊκή επαρχία (J), ευρέθη αύτη τελείως εξελληνι
σμένη. Τά Θρακικά γένη, άφήκαν τάς τοπικάς των ονομασίας καί συνέχω» 
νεύθησαν δλα εις έν δμοιογενές έθνος, τό Ελληνικόν. Τά δέ ονόματα Θρά
κες καί Θράκη διετηρήθησαν έκτοτε ως ονομασία κατοίκων καί τοπωνύ- 
μιον μιας εκ τών Ελληνικών χωρών, ακριβώς δπως συνηθίζομεν νά λέγω- 
μεν μέχρι σήμερον Μακεδόνες, Ήπειρώται, Θεσσαλοί, Πελοπονήσιοι, Στε- 
ρεοελλαδϊται, Μακεδονία, ’Ήπειρος κ.λ.π.

ΚΕΦ. 1 0 9 - Η ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΟΤΥΝ Δ' ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΡΑΙΣΚΟΥΠΟ- 
ΡΙΔΟΣ Γ ' ΚΑΙ ΚΟΤΥΟΣ Ε \

Θανόντος Κότυος τού Δ', δ διαδεχθείς τον Αύγουστον εις τήν Ρώμην 1

1. «Provincia Thracia». Ό  Ευσέβιος έν τφ «Χρονικφ» αύτοΰ λέγει, δτι τοϋτο 
Ιγένετο τό 46 μ.Χ. (έν έ'τει από ’Αβραάμ 2062 ...).
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Τιβέριος, διένειμε τδ κράτος τής Θράκης μεταξύ δύο ηγεμόνων Θρακών, 
Ραισκουπόριδος τοΰ Γ ' και Κότυος τον Ε '. Διότι ό μέν Ραισκοΰπορις Γ ' 
ήτο αδελφός Ροιμητάλκου τοΰ Α', ό δέ Κότυς Ε' ήτο υιός Κότυος τοΰ Δ'. 
Επειδή δέ, οί Ροιμητάλκης Α' και Κότυς Δ', ήσαν φίλοι και σύμμαχοι των 
Ρωμαίων, άντήμειψαν τούς δύο γόνους αυτών. Καί εις μέν τον Ραισκού- 
ποριν τον Γ ' επέστρεψαν τά προς δυσμάς τοΰ "Εβρου, εις δέ τον Κότυν 
τα πρύς άνατολάς αύτοΰ, τά όποια δμως εθεωροΰντο και τα καταλληλότερα 
διά την καλλιέργειαν καί κτηνοτροφίαν. Άλλ ο Ραισκοΰπορις Γ εφθόνη- 
σε τον Κότυν, και θέλων νά άρχη μόνος του ετί τής όλης Θράκης, συνέ
λαβε διά δόλου τον Κότυν Ε’ καί τον έΟανάτωσεν, ακολούθως δε κατέλαβε 
τήν επικράτειαν αύτοΰ* Ό  Αύτοκράτωρ Τιβέριος, πληροφορηθείς τοΰτο, 
έστειλε διαταγήν τότε προς τον πρώτον νά έλθη εις Ρώμην, διά νά άπολο- 
γηθή διά τήν κακήν του αυτήν πράξιν. Ούτος δμως, θέλων νά άποφύγη τήν 
απολογίαν προς τον Τιβέριον, εφόσον δεν θά ήδύνατο νά δικαιολογηθή, έκή- 
ρυξε πόλεμον κατά τών Βασταρνών. ’Ησαν δέ, οί Βαστάρναι, λαός προελ- 
Οών έκ τής άναμίξεως τών Γετών Θρακών μέ στοιχεία Σκυθικά καί Γερμα
νικά καί κατώκουν πέραν τών εκβολών τοΰ Δουνάβεως. Προφασισθεις λοι
πόν, δτι είχε νά διεξαγάγη τον πόλεμον τούτον, δέν προσήλθε. Τότε εστάλη 
κατ’ αύτοΰ ό Ρωμαίος στρατηγός Πομπώνιος Φλάκος, δστις τον συνέλαβε 
καί τον έστειλε ν εις τήν Ρώμην μέΡοομαϊκήν συνοδείαν. Ό  Τιβέριος κατε- 
δίκασεν αύτόν εις έκπτωσιν από τον θρόνον τής Θράκης καί τον εξώρισεν 
εις τήν ’Αλεξάνδρειαν τής Αίγύπτου, όπου καί άπέθανε τό 28 μ.Χ.

ΚΕΦ. 110— ΡΟΙΜ ΗΤΑΛΚΗΣ Β \

Μετά τήν παΰσιν Ραισκουπόριδος τοΰ Γ ', τό βασίλειον τής Θράκης 
διηρέθη υπό τών Ρωμαίων* καί έν μέρος μέν έδωκαν εις τον υιόν τοΰ Ραι- 
σκουπόριδος τοΰ Γ' Ροιμητάλκην τον Β ', τό δέ υπόλοιπον εις τούς υιούς 
Κότυος τοΰ Ε'. Κατ’ αύτόν τον τρόπον παρέλυον τήν ΐσχύν τών Θρακών 
βασιλέων, οί οποίοι διετέλουν εις έχθρικάς σχέσεις μεταξύ των. Επειδή 
δέ ό Ροιμητάλκης Β' έφέρετο σκληρά προς τούς υπηκόους του καί έφορο- 
λόγει δεινώς αύτούς, έπανεστάτησαν κατ’ αύτοΰ οί Θράκες καί τον έπολιόρ- 
κησαν εις τήν Φιλιππούπολιν. Άλλ’ οί Ρωμαίοι, πού ήθελαν πάντοτε καί 
έπεδίωκον τήν διαίρεσιν μεταξύ τοΰ Θρακικοΰ λαοΰ καί τών αρχόντων του, 
έστειλαν στρατόν, ό οποίος απώθησε τούς επαναστάτας, έλυσε τήν πολιορ
κίαν καί ήλευθέρωσε τον Ροιμηιάλκην, ό οποίος σημειωτέον καί πρότερον 
μέν ήτο φίλος άφωσιωμένος εις τούς Ρωμαίους, αλλά καί τώρα πολύ περισ
σότερον, εφ’ όσον, διά τών Ρωμαϊκών λογχών, άιεκατεστάθτ] εις τον θρόνον 
του. Φαίνεται δέ, δτι αύτός ως έδραν του είχε τήν Φιλιππούπολιν. Άπέθανε 
δέ τό 37 μ.Χ.
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ΚΕΦ. 1 1 1 - 0  ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗ Σ ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΙ- 
ΜΗΤΑΛΚΗΣ Ο Γ \

Μετά τον -θάνατον τού Τιβερίου, αύτοκράτωρ του Ρωμαϊκού κράτους, 
είχεν άναγορευθή δ Γάϊος Καλιγούλας. Φίλος δέ καί σύντροφος αυτού είχε 
γίνει δ Θράξ ήγεμονόπαις Ροιμητάλκης, έγγονος Ροιμητάλκου τού Α', δ 
όποιος διέτριβεν έν Ρώμη επί πολύν χρόνον κατασωτεύων καί σπαταλών μέ 
τούς εύγενεΐς Ραχιαίους. Επειδή δέ ειχεν άποθάνει Ροιμητάλκης δ Β', δ 
αύτοκράτωρ Καλιγουλας έ'δωκε τον θρόνον τής Θράκης εις τον ςοίλον του 
τούτον Ροιμητάλκην τον Γ ', το 88 μ.Χ. Έβασίλευσε δέ ούτος μέχρι τού 46, 
δτε έφονεύθη υπό τής συζύγου του ένεκα παραφθορού έρωτος προς την ανε
ψιάν του. Οί δέ Ρωμαίοι, βλέποντες δτι ούδεμία πλέον άντίστασις ήτο δυ
νατόν νά προβληθή κατά τής κυριαρχίας των υπό τού Θρακικού λαού, δέν 
άνηγόρευσαν έν αυτή άλλον βασιλέα, άλλ* έκήρυξαν την Θράκην Ρωμαϊκήν 
επαρχίαν. Καί ούχω κατελύθη διά παντός τό Θρακικόν κράτος, τό 46 μ.Χ. 
Ό  δέ Θρακικός λαός ήτο μέν τελείως εξελληνισμένος, αλλά καί υπόδουλος 
ταυτοχρόνους εις τούς Ρωμαίους, δπως άλλωστε ήτο, τήν εποχήν εκείνην, καί 
άπας δ λοιπός Ελληνικός καί δ Ελληνιστικός κόσμος.

ΚΕΦ. 112— Κ ΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.

α) 'Ως άνεφέρθη εις τό ΙΟδον Κεφάλαιον, Κότυς δ Β' είχε λάβει τήν 
βασιλείαν τών Όδρυσών κατά τό 180 π.Χ. 'Ως διάδοχος δέ αυτού άναφέρεται, 
εις τό Κεφ. 106, δ έγγονός του Κότυς ό Γ ', δστις έλαβε τήν βασιλείαν 
τό 57 π.Χ. ’Αλλά, μεταξύ των δύο χρονολογιών 180 καί 57 π X., υπάρχει 
διαφορά 123 ετών. Νά δεχθώμεν λοιπόν δτι, Κότυς δ Β', έβασίλευσεν 123 
έτη ; Εινε πολύ τολμηρόν. Διότι τότε, κατ5 ανάγκην, πρέπει νά παραδε- 
χθώμεν, δτι δ Κότυς δ Β ' έζησε περί τά 140 έτη. Τούτο, άν καί εινε σπά
νιον φαινόμενον, δέν εινε δμως καί άπίθανον, διότι υπήρξαν καί άνθρωποι, 
όλίγιστοι βεβαίως, πού έζησαν τόσα χρόνια. 5Αλλ5 δτι έξήσκει τήν βασι 
λείαν επί 123 έτη, τούτο φαίνεται υπερβολικόν, Κατ5 ανάγκην λοιπόν, έν 
δσφ δέν έχομεν άλλα δεδομένα, πρέπει νά παραδεχθώμεν δτι, αφού έγήρα- 
σεν δ Κότυς δ Β', έξήσκει τήν εξουσίαν ίσως δ υιός του, πατήρ Κότυος 
τού Γ ', αλλά τήν έξήσκει έν δνόματι τού ζώντος πστρός του Κότυος τού 
Β', καί δτι δ υιός αυτός άπέθανεν ολίγον καιρόν προ τού θανάτου τού ύπερ- 
γήρου πατρός του, δτε διεδέχθη τον θρόνον τού πάππου του Κότυς δ Γ '.

βή Κατά τό διάστημα τής επιβολής τών Ρωμαίων έπί τών βασιλέων 
τής Θράκης, βλέπομεν δύο έξεγέρσεις τού Θρακικού λαού κατά τών κυριάρ
χων του. Ή  πρώτη ήτο ή έπανάστασις τών Βέσσων, υπό τήν αρχηγίαν 
τού Βογολέζου πρωθιερέως, εναντίον τών τε Ρωμαίων καί τών Θρακών 
βασιλέων Ροιμητάλκου Α' καί Ραισκουπόριδος Β', κατά τά έτη 13—7 π.Χ. 
Ή  δέ δευτέρα έπανάστασις έλαβε χώραν κατά Ροιμητάλκου τού Β ', περί τό
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30 μ.Χ. Α! εξεγέρσεις οΰται τού Θραχιχοϋ λαοϋ προήλθον έκ του γεγονό- 
τος, οτι δ Θραχικός λαός διά τοΰ εξελληνισμοϋ καί τοϋ Ελληνικού πολιτι
σμού, τον όποιον έδέχθη, εΐχεν αποκτήσει πλήρη συνείδησιν τής δντότητός 
του χα'ι τοϋ δικαιώματος νά ζή έλεύτθερος και ανεξάρτητος εις την χώραν 
του και όχι νά θεωρήται υπόδουλος καί ύπόφορος των ιδίων του αρχόντων, 
ή και ξένων κυριάρχων.

γ') "Οτι, οί Ρα)μαΙοι, διά νά υποτάξουν τον Θρακικόν λαόν εις τήν 
εξουσίαν των, κατώρθωσαν νά έμβάλουν έχθραν μεταξύ λαοϋ και τοπικών 
αρχόντων, ώστε νά άναγκάζωνται οί τοπικοί ά'ρχοντες νά στηρίζουν τήν 
εξουσίαν των επί τοϋ λαοϋ των εΐς τάς Ρωμαϊκάς λόγχας μάλλον καί δχι 
εις τήν άφοσίωσιν καί αγάπην τοϋ λαοϋ των. Μέ ολίγα λόγια, οί βασιλείς 
των Θρακών, υπό Ρωμαϊκήν κυριαρχίαν, δύνανται νά παραβληθώσι προς 
τούς σημερινούς Μαχαραγιάδες τών “Ινδιών, δτε διετέλουν οϋτοι υπό τήν 
κυριαρχίαν τών “Άγγλων.

δ ) "Οτι, ό εξελληνισμός τών αρχαίων Θρακών, ερριψε τόσον βαθείας 
ρίζας, ώστε επί Ρωμαιοκρατίας και κατόπιν, διά τοϋ έκχριστιανισμοϋ τών 
Θρακών, νά παρουσιάζη τούτους, ώς άναπόσπαστον τμήμα τής Ελληνικής 
φυλής όμόγλωσσον, ομόθρησκον καί κατά πάντα ομοιογενές. Διότι, 6 έξελ- 
ληνισμός τής Θράκης, εΐχεν αρχίσει από τούς ηρωικούς ετι χρόνους καί πρό 
πάντων, από τής ΐδρύσεως τών πρώτων Ελληνικών αποικιών εΐς τά παρά
λια αυτής. “Ενώ δέ, ό άποικισμός οϋτος τών Ελλήνων, εΐχεν αρχίσει κατά 
τον 7ον π.Χ, αιώνα, ό εξελληνισμός έξηκολοΰθει νά συντελήται ακόμη καί 
μέχρι τής Ρωμαϊκής κατακτήσεως τής Θράκης, τον Ιον μ.Χ. αιώνα.

Καί κατά μέν τούς Μυθικούς χρόνους, οί Θράκες κατήρχοντο πρός τάς 
νοτίους χώρας καί παρεΐχον ικανά σπέρματα τού άρχεγόνου πολιτισμού των 
περί θρησκείας, ποιτίσεως, μουσικής, γεωργίας, αμπελουργίας κ·λ π., ως 
άναφέρουσιν οί μύθοι περί Εύμόλπου καί Εύμολπιδών, περί Όρφέως, Θα- 
μύριδος, Μουσαίου, Λίνου καί Τηρέως, ό όποιος κατήλθεν εΐς τήν Α ττ ι
κήν, πρός βοήθειαν τοΰ ΙΙανδίωνος βασιλέως τών “Αθηνών, κατά τοϋ Λαβ- 
δάκου τών Θηβών. 'Υπό τών Θρακών δέ τοϋ Τηρέως, έδιδάχθησαν οί κά
τοικοι τής “Αττικής τήν γεωργίαν, αμπελουργίαν καί οινοποιίαν, μολονότι 
οί “Αθηναίοι, ένεκα φυλετικής υπερηφάνειας, έπλασαν εν προκειμένη) “ίδιον 
μύθον, δτι δήθεν ή θεά Δήμητρα καί ό Βάκχος εΐχον έπισκεφθή τότε ακριβώς 
τήν “Αττικήν καί έδίδαξαν εΐς αυτούς ταϋτα. “Επίσης, ό μύθος περί τών 
φοβερών Άβάντων, οί όποιοι έκ Θράκης ειχον κατέλθει τήν Εύ'βοιαν κ.ά.

Κατά τούς ηρωικούς δμως χρόνους συνέβαινε τό αντίθετον. Έ κ τής νο
τίου χώρας διηυθύνοντο πρός τήν Θράκην, δπως δηλοΐ ό μύθος περί Ή ρα- 
κλέους, έπελθόντος κατά τοϋ βασιλέως τών Θρακών Διομήδους, ό μύθος περί 
“Αργοναυτών καί Φινέως, βασιλέως τής Θρακικής Σαλμυδησσοϋ, ό μύθος 
περί Όρέστου κ.ά.



Κατά δέ τούς ιστορικούς, διά της ίδρύσεως των Ελληνικών πόλεων 
εις τά παράλια της Θράκης, ήρχισεν ό έξελληνισμός, μέ βραδέα μέν βήματα 
κατ’ άρχάς, μέ τήν πάροδον δμως των αιώνων, ό ρυθμός τού έξελληνισμοϋ 
ηύξανε διά των συχνοτάτων εμπορικών συναλλαγών, διά τών επιγαμιών, 
διά τής είσχωρήσεως Ελλήνων εις το εσωτερικόν τής χώρας, διά τής δια- 
δόσεως τής Ελληνικής γραφής κα'ι άναγνώσεως, διά τών συχνών συμμα- 
χιών τών Θρακών προς Έλληνικάς επικράτειας καί τελευταϊον διά τής Μα
κεδονικής κατακτήσεως. Διότι ό Λυσίμαχος, βασιλεύσας επί ολόκληρον τεσ
σαρακονταετίαν, συνετέλεσε τά μέγιστα καί αυτός εις τον εξελληνισμόν τών 
Θρακών. ‘Ότε δέ ειχεν αρχίσει ή άνάμιξις τών Ρωμαίων εις τήν Θράκην, 
ο έξελληνισμός τών Θρακών ειχεν ήδη συμπληρωθή έξ ολοκλήρου. Μέ την Ρω 
μαικήν δέ κατάκτησιν επί τής Θράκης, ήρχισε καί ό έκχριστιανισμός αυτής 
διά τού ’Αποστόλου Άνδρέου, δστις, έκ Μ. Ασίας, όιεπεραιώθη εις τήν 
άκμάζουσαν τότε Ήράκλειαν (ΙΙέρινθον) καί συνέστησε τήν πρώτην Χρι
στιανικήν Εκκλησίαν, ώργάνωσε τούτην 0) καί έπειτα άνεχώρησεν. Άπέ- 
θανε δέ εις τάς Πάτρας λιθοβοληθείς (1 2). Ό  έκχριστιανισμός τής Θράκης, συ
νετέλεσε καί εν αυτή κατά πολύ εις τήν διάδοσιν τής Ελληνικής γλώσσης, 
διότι, ως γνωστόν, τά ιερά Ευαγγέλια, αί Πράξεις καί αΐ Έπιστολαΐ τών 
’Αποστόλων, τά συγγράμματα τών πρώτων Πατέρων, αί προσευχαί, οί 
ύμνοι προς τον Θεόν, προς τήν Θεοτόκον, προς τούς αγίους καί μάρτυρας 
τού Χριστιανισμού, αί ίεραί λειτουργίαι καί άπασαι αΐ τελεταί, τό πρώτον 
εις τήν Ελληνικήν εΐχον γραφή καί διά τής Ελληνικής άπηγγέλλοντο. Ε 
πομένως καί ό Χριστιανισμός ύπήρξεν έν από τά μέσα τής ριζοβολήσεως 
τής Ελληνικής γλώσσης, δπως καί ή ‘Ελληνική γλώσσα υπήρξε τό δργανον 
τής Χριστιανικής Θρησκείας κατά τούς πρώτους μετά Χριστόν αιώνας.

ΚΕΦ. 113— ΟΛΙΓΑ TINA ΙΊΕ ΡΙ ΡΩΜΑΙΩΝ.

Επειδή, τό Ρωμαϊκόν έθνος, έπαιξε σπουδαιότατον ρόλον εις τήν ιστο
ρίαν τού αρχαίου κόσμου, επομένως καί τής Θράκης, θεωρώ ύποχρέωσιν 
νά αναφέρω έν γενικαΐς γραμμαΐς τά περί αυτών, διά νά ένημερωθή ό ανα
γνώστης περί τής έξελίξεως τούτων.

"Η κτίσις τής Ρώμης.

Κατά τήν παράδοσιν, εις τήν Κεντρικήν ’Ιταλίαν, παρά τάς δχθας τού

1, “Οπου, κατά εν Τβηρικώ κώδικι έγκώμιον τού αποστόλου "Ανδρέου, τό 
πρώτον έχειροτόνησεν ούτος Επίσκοπον τον Άπελλήν (βλ. «Θρακικά», Τόμος 28ος. 
σελ. 17—18, ίιπό Σ.^Κορυτσάς Εύλογίου Κουρίλα, ΚαΦηγητού).

2. Καθηλώθη επί σταυρού, σχήματος X, αφού πρότερον, κατά τήν παρόδο- 
σιν, ήσπάσθη τούτον. "Εκ τού γεγονότος αυτού, ό τοιοΰτου σχήματος σταυρός ώνο- 
μάσΦη «Σταυρός τοΰ "Αγίου Άνδρέου».
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ποταμού Τιβέρεως, ίδρΰθη περί τό 754 π.Χ. ή πόλις Ρώμη, υπό δυο αδελ
φών δίδυμων, Ρωμυλου καί Ρώμου, απογόνων τοΰ έκ Τροίας φυγόντος 
Αίνείου, υίοΰ του Άγχίσου, όστις ειχεν έγκατασταθή μετά πολυχρονίους 
περιπλανήσεις εις τό Λάτιον, ή Λατινικήν χώραν, τής Μέσης ’Ιταλίας (!). 
ΕΙχον δέ άποτελεσθή οί Ρωμαίοι εκ τής ένώσεως διαφόρων εθνών τής Μέ
σης ’Ιταλίας, δηλ· Λατίνων, Σαβίνων, Έτροΰσκων, Οΰόλσκων και άλλων. 
’Από τοΰ 754 έως τό 509 π.Χ. έκυβερνήθησαν υπό 7 βασιλέων. Κατά τους 
χρόνους δέ, που ήσαν άρχοντες των ’Αθηναίων οί Πεισιστρατίδαι, εις δέ 
την Θράκην είχε συμπηχθή τό ισχυρόν κράτος τ<ών Όδρυσών Θρακών, υπό 
τοΰ βασίλέως Τήρου, οί Ρωμαίοι έξεδίωξαν τον τελευταΐον βασιλέα των καί 
εκήρυξαν δημοκρατίαν, ή μάλλον ’Αριστοκρατίαν κατ’ άρχάς, αλλά με τον 
καιρόν, ό λαός τής Ρώμης, μιέ πολλούς αγώνας κατά τής αριστοκρατίας, κα· 
τώρθωσε νά απόκτηση πλήρη ισότητα δικαιωμάτων.

Οί Ρωμαίοι καί επί βασιλέων ακόμη, διά συνεχών πολέμων, ειχον κα
τορθώσει νά υποτάξουν πολλάς ’Ιταλικός φυλάς καί νά μεγαλώσουν την 
έπικράτειάν των.

Μέχρι τοΰ 228 π.Χ., καθ’ ον χρόνον εν Θράκη έβασίλευεν ό Λυσίμα
χος, οί Ρωμαίοι ειχον υποτάξει όλην τήν Κεντρικήν ’Ιταλίαν καί ήρχισαν 
νά ρίπτουν κατακτητικά βλέμματα καί επί τής Μεγάλης Ελλάδος (νοτίου ’Ιτα
λίας καί Σικελίας, δπου εύρίσκοντο πολλαί Έλληνικαί άποικίαι). Μάτην ό 
βασιλεύς των Ήπειρωτών ΙΓΰρρος, κληθείς υπό τών Ελλήνων τής νοτίου 
’Ιταλίας, προσεπάθησε νά θέση φραγμόν εις τά κατακτητικά σχέδια τών 
Ρωμαίων. Μετά πολλάς μάχας, κατά Ρωμαίων εν ’Ιταλία καί κατά Καρχη- 
δονίων έν Σικελία, άπώλεσε τάς δυνάμεις του καί έπέστρεψεν εις Ελλάδα. 
Οί δέ Ρωμαίοι, κατά τό 272 π.Χ., υπέταξαν δλας τάς Ελληνικός πόλεις τής 
νοτίου Ιταλίας. Μέ πολυετείς δέ πολέμους πρός τε τους Καρχηδονίους καί 
προς τους "Ελληνας τής Σικελίας υπέταξαν καί τήν Σικελίαν, άφοΰ, κατά 
πρώτον, έγιναν κύριοι τών Συρακουσών, τάς οποίας ΰπερήσπιζεν 6 μέγας 
τής άρχαιότητος μαθηματικός ’Αρχιμήδης, δ θέσας τάς βάσεις τής μηχανι
κής επιστήμης. Έφονεΰθη δέ οΰτος κατά τήν άλωσιν τών Συρακουσών, τό 
212 π.Χ., καθ’ ον χρόνον οί Θράκες έξεδίωκαν το\>ς Γαλάτας καί κατέλυον 
τό κράτος τής Τήλεως.'

Οί Ρωμαίοι, άφοΰ υπέταξαν τήν ’Ιταλίαν καί Σικελίαν, εκήρυξαν τον 
πόλεμον κατά τής Τεΰτος, βασιλίσσης τών ’Ιλλυριών καί νικήσαντες αυτήν 1

1. Τά περί κτίσεως Ρώμης, παρ’ δλας τάς μέχρι τοϋδε έρευνας, παραμένουν 
σκοτεινά καί ανεξερεύνητα. Κατά τάς 'Ελληνικός παραδόσεις, Πελασγοί υπήρξαν 
οί πρώτοι ίδρυταί αυτής. '£ξ άλλου, τά περί Ίανοΰ Φρυλούμενα, φέρουν τούτον ώς 
καταγόμενον έξ "Αττικής, ή κατά Πλούταρχον, εκ Περραιβίας, μεταβάντα εις ’Ιτα
λίαν, βασιλεύσαντα καί λατρευθ'έντα έκεϊ 150 ετη προ τοΰ Αίνείου.
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κατέλαβαν βάσεις επί τής ’Ιλλυρίας, θέσαντες ουτω πόδα και επί τής Βαλ
κανικής Χερσονήσου, Ά πό την ’Ιλλυρίαν όρμώμενοι καί επωφελούμενοι 
από τάς διενέξεις των Ελληνικών επικρατειών καί των Ελληνιστικών κρα
τών, έγιναν βαθμηδόν κύριοι άπάσης τής Χερσονήσου καί μετά ταυτα όλων 
των κρατών τής τε Μ· ’Ασίας, τής Συρίας καί τής Αίγυπτου. Καί τοιου
τοτρόπως συνέπηξαν τό παγκόσμιον κράτος τής εποχής εκείνης. Κατά δέ 
τον τρίτον εμφύλιον πόλεμον, μεταξύ τοϋ Μάρκου ’Αντωνίου, άρχοντος τής 
’Ανατολής άφ’ ενός καί Όκταβίου, άρχοντος τής Δΰσεως άφ’ ετέρου, κατά 
τον όποιον ένίκησεν εις τήν εν Άκτάρ ναυμαχίαν ό Όκτάβιος, τό 31 π.Χ·, 
ό δέ ’Αντώνιος ηύτοχειριάσθη έν Αίγύπτω, ώ: καί ή τελευταία Έλληνίς 
βασίλισσα Κλεοπάτρα, ή διάδοχος των Πτολεμαίων, ύπετάγη καί ολόκληρος 
ή ’Ανατολή εις τον Όκτάβιον. Μετά δέ ταυτα ό Όκτάβιος, έλθτον εις Ρ ώ 
μην, κατέλυσε τούς τύπους τής Δημοκρατίας καί άνεκήρυξεν εαυτόν Αύτο- 
κράτορα μέ τον τίτλον: Αύ'γουστος (Σεβαστός). ’Έκτοτε δέ ήρχισεν είς τήν 
Ρωμαϊκήν‘Ιστορίαν ή περίοδος τής Αυτοκρατορίας, τό 31 π .X .’Ιδιαίτερον 
χαρακτηριστικόν τής βασιλείας τού Αύγουστου Καίσαρος (Όκταβίου) ύπήρ- 
ξεν ή έπικρατήσασα ειρήνη καθ’ ά'παν τό Ρωμαϊκόν κράτος (Pax Rom ana)( 
ό'τε διετάχθη καί ή καταγραφή τού πληθυσμού τής άπεράντου Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας. Γεγονός ύχμίστης σπουδαιότητος υπήρξε καί ή κατά τήν 
καταγραφήν αυτήν Γέννησις τού ’Ιησού Χριστού είς τό σπήλαιον τής 
Βηθλεέμ, δπως αναφέρουν οί Εύαγγελισταί ’Απόστολοι. Ή  διδασκαλία 
τού ’Ιησού εις τήν Παλαιστίνην, επί τρία έτη, έ/ενετό επί τού Αύτοκράτο- 
ρος Τιβερίου, διαδόχου τού Αύγουστου. Έπηκολούθησεν (τό 33 μ.Χ.) ή 
καταδίκη Αύτού, τά πάθη, ή Σταΰρωσις, ή ταφή καί ή Άνάστασις. 
Τήν δέ τεσσαρακοστήν ημέραν, άπό τής Άναστάσεως, έγινεν τ'] Άνάληψις 
τού ’Ιησού καί μετά 10 ημέρας ή έπιφοίτησις τού ‘Αγίου Πνεύματος επί 
τούς ’Αποστόλους. Μετά τήν έπιφοίτησιν δέ τού ‘Αγίου Πνεύματος, ήρ- 
χισε τό κήρυγμα τών ’Αποστόλων, μέ άκαταγώνιστον δραστηριότητα, έν 
μέσφ διωγμών, βασάνων καί κακώσεων έν ‘Ιερουσαλήμ. Επειδή δέ οί Φα
ρισαίοι, βλέποντες τήν πρόοδον τής νέας θρησκείας, έκίνησαν διωγμόν κατά 
τών ’Αποστόλων καί έθανάτωσαν τον Διάκονον Στέφανον, οί ’Απόστολοι 
έγκατέλειψαν τήν 'Ιερουσαλήμ καί διεσπάρησαν άνά τάς χώρας τού Ρωμαϊ
κού κράτους, κηρύσσοντες παντού τήν Χριστιανικήν Πίστιν. Έ κ τούτων δέ, 
ό ’Απόστολος Άνδρέας, μετά πολυετείς περιπετείας, ήλθεν είς τήν Η ρ ά 
κλειον τής Θράκης καί συνέστησε τήν πρώτην Χριστιανικήν ’Εκκλησίαν. 
’Εντεύθεν, διά διαφόρων κηρύκων, βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον, έξεχριστιανί- 
σθη άπασα ή Θράκη, τής οποίας ώς άνωτάτη ’Αρχιεπισκοπή έθεωρεΐτο ή 
’Αρχιεπισκοπή Ήρακλείας (ι), είς τήν οποίαν ύπήγοντο ό'λαι αί άλλαι έπι- 1

1. Ή  «Μητρόπολις τής Ευρώπης» ή άλλως «Επαρχία Ευρώπης» λεγομένη,
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σκοπαί ώς καί αΐκοϋ του Βυζαντίου, μέχρι της άν,χκηοΰξεώς του ως Πρω· 
τευούσης μέ τον τίτλον Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης, υπό τοϋ Μεγά
λου Κωνσταντίνου, ώς παρακατιόντες θά ίδωμεν.

ΚΕΦ. 114 — ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΩΝ ΘΡΑΚΩΝ, ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑ
ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ Σ ΟΛΟΣΧΕΡΟΥΣ ΥΠΟ* 
ΤΑ ΓΗ Σ ΤΗ Σ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ (2.000 
π.Χ. — 40 μ.Χ.).

Επειδή ό αναγνώστης περιέρχεται πολλάκις εις σΰγχυσιν, οσον αφορά 
τα πρόσωπα των βασιλέων τής Θράκης, ένεκα τής ομωνυμίας καί τής συγ
χρόνου ύπάρξεως δυο ή καί τριών εξ αυτών εις διαφόρους τόπους, έθεω* 
ρήθη χρήσιμος ή παράθεσις του κατωτέρω πίνακος, χάριν κατατοπισμοϋ, 
ώστε δ “Ελλην αναγνώστης, δ γνωρίζων τήν Ελληνικήν 'Ιστορίαν, έστω 
καί έν γενικαΐς γραμμαϊς, νά δύναται νά εννοή εύκρινέστερον τον χρόνον 
τών έν Θράκη γεγονότων, άντιπαραβάλλων ταΰτα προς τα τής Ελληνικής 
'Ιστορίας.

'Ως εϊδομεν δέ ή άλυσις τών βασιλέων δεν εινε συνεχής, άλλ’ υπάρ
χουν χάσματα, τα όποια εις εμέ τουλάχιστον φαίνονται δυσαναπλήρωτα' 
διότι εις δσας πηγάς καί άν άνέτρεξα, δεν ήδυνήθην νά ευρώ τους έλλείπον- 
τας κρίκους τής άλΰσεως. Διότι, εκτός τών άλλων πολλών πηγών καί το του 
Γεωγράφου Στράβωνος βιβλίον Ζ' «Περί Θράκης», δεν παρέχει επαρκείς 
πληροφορίας.

Εις τήν 'Ιστορίαν τής Θράκης ή Μυθική εποχή καί οΐ ηρωικοί χρόνοι 
συγχέονται πολλάκις' δω τι πολλά γεγονότα τής ηρωικής εποχής δεν είναι 
άπηλλαγμένα του μυθώδους πέπλου, ο όποιος τά καλύπτει. ΔΓ αυτόν τον λό
γον μέχρι τών ιστορικών χρόνων καί μεταγενέστερον ακόμη, πολλά ερωτη
ματικά μένουν αναπάντητα καί πολλά χάσματα συναντώνται. Διότι καί οΐ 
αρχαίοι ιστορικοί, ώς δ Ηρόδοτος, δ Θουκυδίδης καί δ Ξενοφών, πού 
εγρατμαν περί Θράκης καί Θρακών, άναφέρονται εις τά σΰγχρονά των γεγο
νότα καί δεν μάς λέγουν τίποτε σχεδόν περί τών προγενεστέρων των* εφ5 ο
σον, πλήν τοϋ 'Ηροδότου, δ δποΐος κατά τι έπεκτείνεται, δ'χι όμως καί εις 
πολύ βάθος εις τό παρελθόν, οί άλλοι δύο αναφέρουν συμβάντα τής εποχής 
των, εΐ.ς τά δποΐα υπήρξαν αύτόπται οί ίδιοι, ή καί τά άντελήφθησαν απλώς 
χωρίς νά τά συνδέουν μέ τά προγενέστερα' διότι τοϋ μέν Θουκυδίδου σκο

ώς ορίζει ακριβώς ό κη' κανών της Δ' Οίκουμ. Συνόδου, έπεξέτεινε τά όριά της 
καθ' δλην τήν λεγομένην Ιλλυρικήν (Βαλκανικήν) Χερσόνησον: «Τω γάρ όνόματι 
τής Θράκη:, περιέχονται αί μέχρι καί αΰτοϋ τοϋ Δυρραχίου». Βλ. «Θρακικά» Τ. 
28ος, υπό Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορυτσάς Εύλογίου Κουρίλα, Καθ-ηγητοϋ.
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πός ήτο ή έξιστόρησις του Πελοποννησιακοϋ πολέμου καί ώς παρέκβασιν, 
τρόπον τινά, αναφέρει την εκστρατείαν τοϋ Σιτάλκου κατά τής Μακεδονίας, 
καθόσον συνεδέετο αυτή μέ την συμμαχίαν των ’Αθηναίων. Τοϋ δε Ξενο- 
φωντος σκοπός ήτο νά έξιστορήση τάς περιπετείας των Μυρίων. Καί εξιστο
ρεί τά συμβάντα μεταξύ τοϋ Σεύθου τοϋ Β' καί τοϋ στρατοϋ, πού ώδήγει 
ούτος, αλλά παρεμπιπτόντως, άφοϋ έπέρασαν τά υπολείμματα των Μυρίθ3ν 
εκ Μ. "Ασίας εις Θράκην.

Βασιλείς άναφερόμενοι ώς άνήκοντες είς τήν Μ υθικήν καί Η ρ ω ικ ή ν  έποχήν, 
ώ ς καί τούς ιστορικούς χρόνους έν Θράκη.

Κατά τούς παναρχαίους τούτους χρόνους, εΐς τήν Θράκην, υπήρξαν πάμ- 
πολλοί βασιλείς. Έκαστη Θρακική φυλή είχε τον βασιλέα της. ’Αλλά, π?.ήν 
όλιγίστων, οι περισσότεροι μένουν εντελώς άγνωστοι είς ημάς' διότι ούτε 
τά δνόματά των γνωρίζομεν, ούτε τούς τόπους είς τούς οποίους εβασίλευσαν 
κατά τήν μακραίωνα εποχήν, δπως τοΰτ’ αυτό συμβαίνει καί διά τούς άρ
χοντας των πολυπληθών τότε κρατιδίων τής κυρίως Ελλάδος, τών οποίων 
οί πλεϊστοι είνε άγνωστοι- Γνωρίζομεν δέ ολίγα περί όλιγίστων, τών 
οποίων τά ονόματα άναφέρονται είς μύθους, είς τάς παραδόσεις ή καί υπό 
ποιητών :

1ος) "Ο Τεγύριος, Βασιλεύς τών Θρακών, πενθερός τοϋ Ίσμάρου, υίοϋ 
τοϋ Εύμόλπου' αλλά ποϋ ; άγνωστον. ’Ίσως είς τήν Πιερίαν, ή οποία τότε 
εθεωρεΐτο τμήμα τής Θράκης. Ό  ’Ίσμαρος έκτισε τήν πόλιν ’Ίσμαρον, ήν 
αναφέρει δ "Ομηρος.

2ος) ' Ο  Ενμολπος, δ οποίος κατήλθε μέ τάς ’Αμαζόνας κατά τών ’Α
θηνών επί Θησέως. Καί μετά τήν καταστροφήν τών ’Αμαζόνων έμεινεν είς 
τήν ’Ελευσίνα καί ίδρυσε τά Έλευσίνια μυστήρια.

3ος) 'Ο Οϊ αγρός, Μυθικός βασιλεύς τής Θράκης. Πατήρ τοϋ Όρφέως 
καί τού Λίνου έκ τής Μούσης Καλλιόπης. Έ ξ οΰ αί Μοϋσαι εκαλούντο 
Οίαγρίδες.

4ος) =0  ποιητής Ό ρ φ εύ ς , σύγχρονος τών ’Αργοναυτών, μέ τούς 
οποίους έλαβε μέρος καί είς τήν Άργοναυτικήν εκστρατείαν. Πιθανώς καί 
οί δύο αυτοί εβασίλευσαν είς τήν Πιερίαν (Οΐαγρος καί Όρφεύς).

5ος) Ό  Διομήδης, κατά τοϋ οποίου είχεν εκστρατεύσει δ Ηρακλής, 
Τύραννος σκληρότατος. Πιθανώς είς τήν σημερινήν Δυτικήν Θράκην, δπου 
ή σημερινή Ξάνθη καί τά αρχαία ’Άβδηρα.

6ος) Ό Φινενς, βασιλεύς καί μάντις τής Σαλμυδησσοϋ, είς τά Θρα- 
κικά παράλια τοϋ Πόντου, ό συμβουλεύσας τούς ’Αργοναύτας πώς νά δια 
βοϋν τάς Συμπληγάδας Πέτρας.

7ος) Ό  Τηρενς, δ έλθών εΐς βοήθειαν τοϋ Πανδίονος, βασιλέως τών
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’Αθηνών κατά Λαβδάκου βασιλέως των Θηβών- ‘Ως φαίνεται, έβασίλευεν 
εις Έργίσκην, περί την σηιιερινήν Βιζύην. Σύζυγος τής Πρόκνης.

8ος) 'Ο Ρησαος, σύμμαχος των Τρώων, φονευθείς υπό Όδυσσέως 
καί Διομήδους, κατόπιν προδοσίας του Δόλωνος. Φερόμενος ώς υιός τοΰ 
Στρυμόνος καί τής Τερψιχόρης, έβασίλευσεν εν Θράκη.

Βασιλείς κατά τούς ιστορικούς χρόνους.

1ος) Ζάμολξις ή μάλλον Ζ ά λ μ ο ξ ι ς. Έζησε κατά τους χρόνους τοΰ 
Πυθαγόρου, τοΰ οποίου υπήρξε καί μαθητής. Μετά θάνατον εθεοποιήθη 
υπό των Γετών καί συνεχέετο μέ τον Γεβελέϊζιν, θεόν τοΰ Παραδείσου 
των Γετών.

Σ ημείω α ις.—’Από τής αρχής τών ιστορικών χρόνων 800 π.Χ. μέχρι 
τοΰ 515 υπάρχει μέγα χάσμα' διότι οΰδενός βασιλέως επί Θρακικοΰ εδάφους 
αναφαίνεται τό όνομα. Πάντως, θά υπήρξαν πολλοί, κατά τά μεσολαβήσαντα 
300 χρόνια, βασιλείς τών διαφόρων Θρακικών φυλών, αλλά δεν άναφέρον- 
ται· Τά σχετικά συγγράμματα τών αρχαίων, που τυχόν θά έχρησίμευον ώς 
πηγαί, κατά τό πλεΐστον, άπωλέσθησαν. Ή  δέ εξάπλο>σις τής Έλλην. γλώσ- 
σης έσάρωσε καί τάς εις την Θρακικήν γλώσσαν παραδόσεις, ώς καί τους 
μΰθους τών Θρακών.

2ος) Τήρης, 515—455 π.Χ., βασιλεύς τών Όδρυσών, ό συμπήξας τό 
δπωσοΰν άξιόλογον Θρακικόν κράτος κατά την εποχήν τών Πεισιστρατιδών. 
Έβασίλευσεν επί τών Μηδικών πολέμων καί τοΰ Κίμωνος.

3ος) Σιτάλκης ό Α ', 455—424 π.Χ. ’Ισχυρός βασιλεύς, ό υποτάξας 
άπαντα τά Θρακικά γένη επί τής εποχής τοΰ Περικλέους καί τών πρώτων 
ετών τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου, σύμμαχος τών ’Αθηναίων.

4ος) Σεύ&ης ό Α', 424—411 π.Χ., επί τοΰ οποίου είχε την μεγαλει- 
τέραν του ακμήν εις δύναμιν, πλούτον καί πληθυσμόν τό Θρακικόν κράτος, 
επί Πελοποννησιακοΰ πολέμου.

5ος) 3Αμάδοκος, Έ βρ ίζελμ ις  καί Μ αισάδης, συμβασιλεύοντες εΐς τήν 
Θράκην, διαιρεθεΐσαν μετά τον θάνατον Σεύθου τοΰ Α ' 411—397 π.Χ., 
κατά τά τελευταία έτη τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου καί τής ηγεμονίας 
τής Σπάρτης.

6ος) Σεύϋ'ης ό Β ',  διάδοχος τοΰ Μαισάδου καί στρατηγός τοΰ Άμα- 
δόκου, τό 397- 383 π.Χ , επί τής ηγεμονίας τής Σπάρτης καί τής διαβά- 
σεως τών Μυρίων τοΰ Ξενοφώντος εκ τής Θράκης.

7ος) Κότυς ό Α ',  383—360 π.Χ. Ό  ένοόσας εκ νέου τήν διαιρεθεΐ- 
σαν Θράκην, βοηθηθείς προς τούτο υπό τοΰ στρατηγού τών ’Αθηναίων Ί -  
φικράτους, καθ’ δν χρόνον οι ’Αθηναίοι ήρχισαν νά αναλαμβάνουν εκ νέου 
τήν ηγεμονίαν διαφόρων πόλεων.
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8ος) Κ εροοβλέητης, 360 — 340 π X., επί Φιλίππου τοΰ Β ' βασιλέως 
τής Μακεδονίας.

9ος) Σιτάλκης ό Β ',  6 συνεκστρατεύσας μέ τον ’Αλέξανδρον εις Α 
σίαν, καθ’ δν χρόνον ή Θράκη εκυβερνάτο υπό Μακεδόνος στρατηγού.

10ος) Σεν&ης ό Γ ' , 322—315 π.Χ., μετά τον -θάνατον τοΰ ’Αλεξάνδρου.
11ος) Ανσίμαχος  ό Μακεδών, 321 - 281 π·Χ·, ό άναλαβών την διοίκη- 

σιν τής Θράκης μετά τον θάνατον τοΰ ’Αλεξάνδρου και όργανώσας ισχυρόν 
κράτος έν Θράκη.

12ος) Πτολεμαίος ό Κεραυνός. 281—279 π.Χ., δ πεσών μαχόμενος κα
τά των Γαλατών.

’Αναρχία έκ τής έπιδρομής τω ν  Γαλατώ ν, 279—273 π .Χ .

Γαλάται βασιλείς: Ό  Κομοντόριος και τελευταίος δ Καύαρος 273— 
213 π.Χ., βασιλείς τοΰ Γαλατικοΰ κράτους τής Τυλεως.

Σ ημείω σις. ’Από τής καταλΰσεως τοΰ κράτους τής Τυλεως, ήτοι από 
τοΰ 213—180 π.Χ., υπάρχει χάσμα' διότι δεν άναφέρεται τό όνομα οΰδε- 
νός εκ των ηγεμόνων τής Θράκης κατά τά 33 ταΰτα ετη.

Θράκες βασιλείς ύπό Ρω μαϊκήν κυριαρχίαν.

1ος) Κότνς ό Β ' , επι Φιλίππου τοΰ Ε ' καί Περσέως, βασιλέων τής 
Μακεδονίας, καθώς καί κατά τους χρόνους τής υποταγής τής Ελλάδος εις 
τους Ρωμαίους 180—57 π.Χ.

Σ ημειακής. Ή  μακρά βασιλεία αΰτοΰ εξηγείται εις τό 112 Κεφάλαιον 
τής 'Ιστορίας.

2ος) Κότνς ό Γ ', 57—48 π.Χ., επίΠομπηΐου, Καίσαρος καί Κράσσου.
3ος) Ραιακούπορις Λ', 48—40 π X. καί Ράσκος 48—30 π.Χ , συμ- 

βασιλεΐς.
4 ος) Ροιμητάλκης Α ',  30—12 π.Χ. καί Ραισκοιίπορις Β ', συμβασιλεΐς.
5ος) Σαδάλας 12 π.Χ.— 12 μ.Χ.
6ος) Κότνς ό Δ ' ο Μέγας, επί Αύγουστου 12 —19 μ X.
7ος) Ραισκονπορίς ό Γ ',  19—28 μ.Χ. καί Κότυς δ Ε ', συμβασιλεΐς.
8ος) Ροιμητάλκης ο Β '  καί υιός Κότυος τοΰ Ε ', 28 — 37 μ X., επί 

Τιβερίου.
9ος) Ροιμητάλκης ό Γ ',  37—46 μ X., δ τελευταίος βασιλεύς τής 

Θράκης.

ΚΕΦ. 1 1 5 . - ΠΟΛΕΙΣ ΘΡΑΚΙΚΑΙ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑΝ ΑΡΧΑΙΑΝ 
ΘΡΑΚΙΚΗΝ.

Επειδή  επί Ρωμαιοκρατίας ή Θράκη υπήρξε τελείως εξελληνισμένη, 
μετά δέ ταΰτα, διά τής εξαπλώσεως τής Χριστιανικής θρησκείας, επήλθε καί
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ριζική μεταβολή εις τον Θρακικόν κόσμον, διά τής εγκαταλείψεως ύπ’ αύ- 
τοΰ τής αρχαίας λατρείας και των πόσης φΰσεως εκδηλώσεων αυτής, ταυτο
χρόνους με τά είδωλολατρικά ήθη καί έθιμα ήρχισαν νά μεταβάλλωνται καί 
αί διάφοροι τοπωνυμίαι καί όνομασίαι των πόλεων, καθώς καί αυτά ταΰτα 
τά ονόματα των κατοίκων επί τό Έλληνικώτερον καί Χριστιανικώτερον. 
'Ως εκ τοΰτου, εθεωρήθη καλόν νά παρατεθή πίναξ τών καθαρώς αρχαίων 
Θρακικών πόλεων, με όλίγας σημειώσεις δι= έκάστην, επί τφ σκοπώ καλ
λίτερος ενημερώσεως τοΰ αναγνώστου επί τής αρχαίας Θράκης καί τών έν 
αυτή εξελίξεων μέχρι τής εποχής τής Ρωμαιοκρατίας. Θρακικαί πόλεις 
ύπήρχον όχι μόνον εις τά μεσόγεια, αλλά καί εις τινα παράλια, εις τάς 
οποίας ό'μως διά τοΰ άποικισμοΰ τών Ελλήνων ΰπερίσχυσε συν τφ χρόνορ 
τό Ελληνικόν στοιχεΐον, καί άλλαι μέν εΐχον διατηρήσει τήν Θρακικής 
προελεΰσεως ονομασίαν των, άλλαι όμως μετωνομάσθησαν λαβοΰσαι Ελλη
νικός ονομασίας. Κατά τους Ρωμαϊκούς δε χρόνους καί εν συνεχεία τους 
Βυζαντινούς τοιοΰτους ίδρΰθησαν καί νέαι πόλεις, εις καταλλήλους τοποθε
σίας διά τήν εποχήν εκείνην, όπως άλλως τε τούτο είχε συμβή βραδΰτερον 
καί κατά τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας, καθ’ ους, πολλαί εξ αυτών, με
τωνομάσθησαν Τουρκιστί. Σημειωτέον ότι, εκ τών αρχαίων Θρακικών πό
λεων, πολλαί ειχον χάσει τήν σημασίαν των εις τούς μεταγενεστέρους 
χρόνους καί έξέπεσαν ή κατεστράφησαν υπό επιδρομών. Καί επειδή αΐ οι- 
κίαι των ήσαν κατεσκευασμέναι μέ ωμούς πλίνθους καί ξύλα, κατά τάς 
έπιδρομάς, τά μέν ξύλα εκαίοντο, αί δέ πλίνθοι μετεβάλλοντο εις χώμα, διά 
τούτο καί ελάχιστα ερείπια Θρακικών αρχαίων πόλεων διεσώθησαν. Γεγο
νός πάντως είνε ότι ή Θράκη, εις ολίγα μόνον μέρη, έχει πέτρας. Διεσώθη- 
σαν λοιπόν ερείπια εκεΐ μόνον, όπου ύπήρχον πέτραι, αλλά καί αυτά ανή
κουν εις μεταγενεστέρους μάλλον χρόνους Ρωμαϊκούς, Βυζαντινούς, Φραγκο
κρατίας κ.λ.π. καί όχι τής εποχής τών αρχαίων Θρακών, δεδομένου ότι οί 
αρχαίοι Θράκες δεν έγνώριζον ούΤε τήν κεραμοποιίαν, ού'τε τούς οπτούς 
πλίνθους (τούβλα).

ΘρακικαΙ πόλεις πρός άνατολάς τοΰ "Εβρου πρό τής Ρ ω μαϊκής κατακτήσεω ς.

Ούσκιονδάμα,. Κτϊσμα τών Βεσσών Θρακών, παρά τήν συμβολήν 
τών τριών ποταμών ’Άρδα (Άρτίσκου), "Εβρου και Τούντζα (Τόνζου). 
Ύπό Όρέστου υιού τού Άγαμέμνονος οίκισθεΐσα καί υπό τών προελλήνων 
’Αχαιών έπωνομασθεΐσα Όρεστιάς. Κατά τούς Μακεδονικούς χρόνους ΰπήρ- 
ξεν έδρα διαφόρων βασιλέων τών Όδρυσών Θρακών. Έ π ί δέ τού Ρωμαίου 
Αύτοκράτορος Άδριανού όχυρωθεισα άπεκλήθη Άδριανούπολις (') (Έδιρνέ 1

1. Περί Άδριανουπόλεως άναφέρονται πολλά καί είς διαφόρους προγενεστέ- 
ρας εκδόσεις τών «Θρακικών».

«Θρακικά» 14
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υπό των Τούρκων). ’Έκτοτε είχεν όρισθή ως έδρα των Ρα)μαίων διοικητών 
τής Θράκης, ώς τοιαΰτη δέ έμεινε καί παρά Βυζαντινοις καί τοϊς Τόύρ- 
κοις. ’Από τής Ρωμαιοκρατίας καί μετέπειτα σπουδαίων κέντρον συγκοινω
νιών καί εμπορίου.

Βεργούλη. Κατά τον γεωγράφον Πτολεμαίον ήτο αυτή μεγάλη 
πόλις τής Θράκης. Ύπό τοΰ Άρκαδίου, αύτοκράτορος του Βυζαντίου, ώχυ- 
ρώθη καί μετωνομάσθη Άρκαδιούπολις. ‘Υπό δέ τών Τούρκων Λουλέ- 
μπουργάζ, διότι είχε βιομηχανίαν λουλάδων διά τά τσιμπούκια, από ειδικόν 
χώμα, τό όποιον υπάρχει εκεί

Ά π ρ ο ς .  "Αρχαία Θρακική καί μεσαιωνική μετέπειτα πόλις, επί 
τής όδοΰ μεταξύ Ραιδεστοΰ καί Μαλγάρων, παρά τό σημερινόν Ίνετζίκ. 
"Επί τής θέσεώς της εύρίσκεται τό Τουρκικόν χωρίον Κιρμέν. Σώζονται 
πολλά ερείπια.

Αίνος. Εις τάς εκβολάς τού ‘Έβρου. Οικισθεϊσα ύπό τοΰ Θρακός 
Πόλτυος, ώνομάζετο Ιΐολτνομβρία . ‘Υπό δέ τού Αίνε ίου, φυγόντος εκ 
Τροίας, ώνομάσθη Αίνος, διότι εκεί έστάθμευσε κατά πρώτον. Ό  ΓΙόλτυς, 
ό πρώτος οικιστής, άναφέρεται ως φιλοξενήσας τον Ήρακλέα κατά την εκ
στρατείαν κατά τοΰ Διομήδους. Εύλίμενος κατά την αρχαιότητα. Διά τής 
Αίνου είσήρχοντο τά πλοία τών αρχαίων καί διέπλεον τον ‘Έβρον μέχρι 
τής Όρεστιάδος. Ή  ονομασία της έδόθη υπό τοΰ Αΐνείου, δστις είχε προ- 
σορμισθή εκεί.

Β ίξύη . Άρχαιοτάτη Θρακική πόλις. Κατά τον Στράβωνα ήτο 
πρωτεύουσα τών ’Αστών Θρακών, εις τάς πηγάς τοΰ Έργίνου. Κατά τον 
γεωγράφον Πτολεμαίον ήτο πρωτεύουσα τοΰ Μυθικού βασιλέως Τηρέως, 
δστις είχε κατέλθει εις την ’Αττικήν προς βοήθειαν τοΰ βασιλέως τών ’Α
θηνών Πανδίωνος κατά τοΰ Λαβδάκου. Άφ* ής δμως, Σιτάλκης ό A‘ τών 
Όδρυσών, κατέλυσε τήν βασιλείαν τών ’Αστών καί ήνωσε τήν χώραν ταυ· 
την μέ τό ισχυρόν βασίλειον τών Όδρυσών, υπήρξε πρωτεύουσα διαφόρων 
βασιλέων τοΰ Όδρυσικοΰ κράτους καί μάλιστα τών τελευταίων’ ώς Κότυος 
τοΰ Δ', τοΰ Μεγάλου, τοΰ Σαδάλα και τοΰ τελευταίου Ροιμητάλκου. Οι 
βασιλείς ούτοι ήσαν τελείως εξελληνισμένοι κατά τήν γλώσσαν, τά ήθη καί 
τό θρήσκευμα. Κεΐται εις τάς νοτίους κλιτύας τοΰ λεγομένου Μικρού Α ί
μου επί υψηλού λόφου. ΗΤτο σπουδαΐον προπύργιον τής Θράκης κατά τών 
από βορρά βαρβάρων καθ’ δλους τούς αιώνας Περιβάλλεται από οχυρόν 
τείχος μέ πολλούς πύργους. Διακρίνονται καί σήμερον ακόμη ίχνη τοιχω
μάτων τών Έλληνοθρακών, Μακεδόνων, Ρωμαίων, Βυζαντινών, Φράγκων 
καί Τούρκων.

Βηααπάρα. Πόλις τών Βέσσων Θρακών. Πρότερον ελέγετο Εύ· 
μολπία, ΒΛ τής Φιλιππουπόλεως. Ή  Βησαπάρα μέ τήν Ούσκιουδάμα ήσαν 
αί κυριώτεραι πόλεις τών Βέσσων. ’Έκειτο επί τής δεξιάς όχθης τοΰ‘Έβρου,
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παρά τό σημερινόν χωρίον τής Βορείου Θράκης Σεμίτοβον, πλησίον τοϋ 
κωνικού τΰμβου. 'Η  κατάληξις π ά ρ α  εινε Θρακική, σημαίνει στενόν πέ
ρασμα' κατ’ άλλους σημαίνει την φυλήν, τό γένος, τον συνοικισμόν* ως 
Βηλαιδηπάρα, νουτζιπάρα, τρανουπάρα, δρουζιπάρα. Ευρίσκετο επί τής 
Βεσσικής δδοϋ, ήτις συνέδεε την παραλίαν με την άνω κοιλάδα του "Εβρου, 
διέσχιζε την Ροδόπην καί κατέληγεν εις την χώραν των Σατρών. «Πάρα», 
από αυτήν διεσώθη ή λέξις φ ά ρ α =  φατρία, οικογένεια, σόϊ.

Βίζων  ή Β ιζώ νη. Θρακική πόλις εις τά παράλια του Πόντου. 
’Έκειτο μεταξύ Καλλάτιδος (Μαγγάλια) καί ’Απολλωνίας (Σωζόπολις). Με
τά ταΰτα (657 π.Χ.), κατώκησαν καί "Ελληνες άποικοι έκ Μιλήτου τής Μ. 
’Ασίας. Σήμερον λέγεται Καβάρνα.

Βονρτούδιζος. Θρακική αρχαία πόλις μεταξύ Ούσκιουδάμας καί 
Βεργοΰλης. Ύπέστη πολλά υπό των Γαλατών. ’Επί Βυζαντινών ώνομάσθη 
Βουλγαρόφυγον καί υπό των Τούρκων Μπαμπά εσκί.

Δρουζιπάρα. ’Έκειτο 22 χιλιόμ. ΒΔ τής Περίνθου, όχι μακράν 
του ποταμού Έργίνου· Σταθμός μεταξύ Βεργοΰλης καί Τυρολόης. Ενταύθα 
έμαρτΰρησεν ό "Αγιος ’Αλέξανδρος. ’Επί Μαυρίκιου αΰτοκράτορος έλεηλα- 
τήθη καί κατεστράφη υπό τού Χαγάνου των Άβάρων, ως θά ίδωμεν. 
Πλησίον κεϊται τό χωρίον Μεσσηνή. ’Επί τής θέσεώς της χωρίον Τουρκι
κόν Καριστεράν.

Έ ργίσ κη . Θρακική πολίχνη. Ώνομάσθη από τον Έργίσκον, υιόν 
τού Ποσειδώνος καί τής νύμφης ’Άβας. Άναφέρεται υπό τού Δημοσθέ
νους, δτε κατελήφθη υπό τού Φιλίππου μέ τό Σέρρειον καί ιερόν Τείχος. 
Τοποθετείται υπό πολλών εις τό Σερέντζειον, δηλ· τήν σημερινήν Στράν- 
τζανΓ). Έ κ  τής Έργίσκης είχον δρμηθή οι φοβεροί ’Άβαντες, οι κατελ- 
θόντες εις τήν Εύβοιαν. Πάντως εκεί πλησίον πρέπει νά ευρίσκετο καί ή 
’Ά β α .

Ονστούδιζος. Σπουδαΐον φροΰριον Θρακικόν. Κατά τον Girccek 
έκειτο εκεί, όπου σήμερον εΐνε τό Πΰθιον (Κοΰλελι μπουργάζ), εις τό ση- 
μείον, όπου συνδέεται δ Ελληνικός μέ τον Τουρκικόν σιδηρόδρομον. Κατά 
δέ τον μακαρίτην Λαμπουσιάδην Γεώργιον έκειτο εκεί, όπου ή σημερινή 
Χάφσα, είς τό μέσον τής λεωφόρου Άδριανουπόλεως καί Μπαμπά εσκί. 
Σταθμός διά τά καραβάνια τών παρελθόντων αιώνων. Σώζεται σπουδαίος 
καταυλισμός (Κιρβάν χάν).

Ταρπόδιζος. ’Έκειτο βορειόνατολικώς τής Άδριανουπόλεως, είς 
τήν άνατολ. όχθην τού Τοΰντζα, επί τής δδού μεταξύ Άδριανουπόλεως καί 
Άγχιάλου. Σήμερον εκεί υπάρχει τό χωρίον Μπουγιούκ Δερβέν, εν Βουλγαρί<χ.

X. Κατά τον Α. Πολυξωίδην, λόχιον καί υπουργόν τής Παιδείας επί ’Ό'θ'οονος, 
ήτο είς τήν θέσιν τής σημερινής Τσατάλτξας.
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Τυρόδιζος (Τυρόδιζα). Θρακική πόλις επί τής παραλίας τοϋ ^ί" 
γαίου, κατά τον Ηρόδοτον έναντι τής Σαμοθράκης, άνήκουσα εις την Πέ- 
ρινθον. Υπήρχε και έτέρα Τυρόδιζος εις την Άνατολ· Θράκην. Ή  πρώτη 
κατελήφθη τύ 480 π.Χ. τ'πό του Ξέρξου.

Σημείω σις. Έ δώ υπάρχει κάποια σΰγχυσις. Διότι Τυρόδιζος εις την 
παραλίαν του Αιγα'ου καί νά άνήκη εις την Πέρινθον εινε πολύ παράδο
ξον, εφ° δσον ή Πέρινθος κεΐται εις το μέσον Ραιδεστού καί Κων]πόλεως. 'Ως 
φαίνεται λοιπόν ή Τυρόδιζος, πού ανήκε τότε εις την Πέρινθον, ήτο ή Τυ· 
ρολόη (Τσόρλου), ώς άπέχουσα από αυτήν μόλις 1 ώραν καί την οποίαν 
συγχέουν μέ την Τυρόδιζον τής προς Δ. τού 'Έβρου Θράκης.

Τυρολόη. Παρά την Προποντίδα, επί τής αρχαίας πόλεως Συ- 
ράττον, δυτικώς τής Περίνθου Σήμερον σιδηροδρ. σταθμός από Λουλέ 
μπουργάζ προς τήν Κα>ν]πολιν. Σώζονται αρχαίου φρουρίου λείψανα. Με- 
ταγενεστέρως ωνομάσθη Σύρολον, υπό δέ των Βυζαντινών Τορουλός ή 
Τζορουλός καί υπό των Τούρκων Τσόρλου.

Σ ημ . Αί λέξεις Τυρόδιζος καί Τυρολόη έχουν σχέσιν μέ τήν Ελληνι
κήν Τνρινς καί τήν λατινικήν turris =  πύργος, φροΰρίον, κάστρο!1}.

Πόλεις ΘρακικαΙ πρός Δ τοϋ 'Έ βρου μέχρ ι τής Ρ ω μαϊκής κατακτήσεως.

"Αβδηρα. Εις τήν ανατολικήν ό'χθην τού Νέστου. Κατά τήν μυ
θολογίαν είχε κτισθή υπό τού Ήρακλέους προς τιμήν τού φίλου καί συν
τρόφου του Άβδήρου, τον όποιον ειχον θαναταόσει οί πυρίπνοοι ίπποι τού 
Διομήδους, τούς οποίους έφύλαττεν, ενώ ό 'Ηρακλής επολέμει τον Λιομή- 
δην. Κατά τούς ιστορικούς χρόνους, περί τό 650 π.Χ., ό Κλαζομένιος Τιμή· 
σιος, έφερεν άποίκους από τήν πατρίδα του ’Αλλά, μετά ταύτα, ή πόλις κα- 
τεστράφη υπό τών εγχωρίων Θρακών. Βραδύτερου, περί τά 550 π.Χ., δτε ή Μ. 
Ά σία ύπετάγη εις τον Μέγαν Κύρον, οΐ κάτοικοι τής Τέω φευγοντες τήν 
δουλείαν τών Περσών, ήλθον καί άνεκαίνισαν τά Άβδηρα- Έ π ί τής ήγε- 
μονίας τών ’Αθηναίων ειχεν ακμάσει μεγάλως. Οί ατομικοί φιλόσοφοι Λεΰ 
κιππος, Δημόκριτος, Άνάξαρχος καί ό σοφιστής Πραηαγόρας, ό ποιητής 
Νικαίνετος, ό κριτικός Έκαταΐος καί άλλοι ήσαν Άβδηρΐται.

’Αλλά τό 376 π.Χ. κατεστράφη εκ νέου υπό τών Τριβαλλών Θρακών, 
οί όποιοι όμως εξεδιοαχθησαν υπό τού Αθηναίου στρατηγού Ίφικράτους, 
γαμβρού Κότυος τού Α \ Μετωνομάσθη Πολύστηλου καί υπό τών Τούρκων 
Μπολούστρα. Οί Άβδηρΐται έχαρακτηρίζοντο ως αγενείς καί μισόκαλοι 
«Αβδηριτισμός». Μολαταύτα, είναι ορθόν νά λεχθή έν προκειμένφ, δτι οί 
Αθηναίοι, μή ανεχόμενοι άνταγωνιστάς εις τό εκπολιτιστικόν αυτών έργον, 
τούς παρεμέριζον διά τής δυσφημίσεως καί δή τής γελοιοποιήσεως, οσάκις

1. Κατ’ άλλους μέ τήν λέξιν τυρός.
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συνέβαινε νά εμφανιστούν τοιούτοι. Οΰτω, διεσύρθησαν οί Βοιο)τοί, ώς 
άξεστοι, αμαθείς και στερούμενοι καλού γούστου. Ό  κύριος στόχος των 
όμως υπήρξαν τα ’Άβδηρα, τα όποια παρουσίασαν διανοίας πρώτου μεγέ
θους, όπερ καί τους ήνόχλει ιδιαιτέρως. Έχαρακτι'ριζον τούς Άβδηρίτας 
ώς αναιδείς καί ανισόρροπους, διότι έτόλμησαν οιότοι ν’ άποτυπώσουν επί 
των νομισμάτων των την κεφαλήν τοΰ φωτοδότου ’Απόλλωνος καί τον συμ
βολικόν γρϋπα, τον φύλακα των θησαυρών Έσατίριζον αυτούς διά την 
υπεροψίαν, ήν έπεδείκνυον οΰτοι οσάκις έπεσκέπτοντο τάς ’Αθήνας, μετα- 
χειριζόμενοι εις βάρος των σκώμματα ώς τά : «αβδηριτισμόν όφλισκάνειν», 
που είναι παρεμφερές τοΰ σημερινού «χρωστά τής Μιχαλοΰς», τοΰ «περί 
όνου σκιάς», πού άναφέρεται εΐς μύθον, εχοντα σχέσιν μέ τον πολιτικόν δι
χασμόν καί τάς διενέξεις των ’Αβδηριτών, πέριξ ενός επουσιώδους ζητήμα
τος κ λ.π., διανθίζοντες όλ,α ταύτα μέ αφηγήσεις κωμικών ανεκδότων καί 
επεισοδίων, εις τρόπον ώστε, ή προσωνυμία «’Αβδηρίτης», νά καταστή, συν 
τφ χρόνφ, ταυτόσημος μέ την τού μωρού, άνοήτου ή καί ματαιοδόξου ακόμη.

’Έκτοτε καί μέχρι τών νεωτέρων χρόνων ακόμη, πολλά έλέχθησαν καί 
Ιγράφησαν περί ’Αβδηριτών καί ’Αβδηριτισμού (J). Ποιος όμως θά έφαν- 
τάζετο εις τήν αρχαιότητα ότι, 25 ολοκλήρους αιώνας βραδΰτερον, τά ’Ά β
δηρα θά άνεγνωρίζοντο υπό πάντων, ώς ή πατρίς τής σπουδαιοτέρας τών 
επιστημών, τής άτομοφυσικής, πού συγκλονίζει τήν σύγχρονον εποχήν μας ; 
”Ας ελπίσω μεν ότι ημέραν τινά ή σκαπάνη τού αρχαιολόγου θά άποκαλύψη 
καί τούς χαμένους, υπό τήν ίλύν τού Νέστου, θησαυρούς τής άφανισθεί- 
σης πόλεως.

Φερραί. Ώ ς φαίνεται, είχε κτισθή υπό Μακεδόνων καί εκαλείτο 
Βέρροια, υπό δέ τών Θρακών Φηρρά. Κεΐται όχι μακράν τής δεξιάς όχθης 
τού "Εβρου. Λέγεται εΐς ουδέτερον πληθυντικόν «τά Φέρρα».

’Ίσμαρος . Πόλις άρχαιοτάτη Θρακική εΐς τήν χοόραν τών Εικό
νων Θρακών- δυτικώς τής Μαρωνείας, παρά τήν λίμνην Ίσμαρίδα. Υπήρχε 
κατά τήν ηρωικήν εποχήν. Κατά τον "Ομηρον, εΐς ταΰτη-' προσωρμίσθη 
ό Όδυσσεύς μέ τά πλοία του, έπιστρέφων έκ Τροίας καί έλαβε πολλά ζώα 
διά τήν συντήρησιν τών συντρόφων του. Άλλ’ οΐ κάτοικοι τής Ίσμάρου, 
οΐ άγριοι Κίκονες, έφόνευσαν πολλούς εξ αυτών (1 2). Βραδύτεραν περιήλθεν 
εΐς παρακμήν, διότι όχι πολύ μακράν αυτής άνεδείχθη ή πόλις Μαρώνεια.

1. Βλ. Συλλογήν αστεϊσμών, υπό τον τίτλον «Φιλόγελως», άποδιδομενην εις 
τούς 'Ιεροκλέα καί Φιλάγριον, έκδοσις Μπουασσονά. "Ωσαύτως Μύθον τού Ααψον- 
ταίν : «Δημόκριτος καί ’Αβδηρϊπαι», καθώς καί το μυθιστόρημα τοΰ Βίλανδ: «'Η 
τών ’Αβδηριτών 'ιστορία», μετάφρασις Κ. Κούμα (έκδοσις Βιέννης 1827).

2. Οί μετ αγενέστεροι τοποθετούν αυτήν παρά τήν Βιστωνίδα λίμνην. Παρή- 
γεν έξαίρετον οίνον «ίσμαρίτην». Παρά τήν Μαροόνειαν υπάρχει σήμερον όρος κα- 
λοΰμενον «”Ισμαρο».
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Μ αρώνεια. Παρά την ανατολικήν όχθην της λίμνης Ίσμάριδος ’Έλαβε 
το δνομα από του ίερέως του θεού ’Απόλλωνος. Ό  ίερεύς Μάρων έφιλοξέ- 
νησε τον Όδυσσέα καί του έδωκεν ασκούς οίνου Θρακικού, τόσον γλυκέως, 
ώστε μιγνυόμενος ούτος και μέ εΐκοσαπλάσιον ακόμη ύδωρ διετήρει καί πάλιν 
την γλυκΰτητα καί την ευωδίαν του. Ό  Μάρων είχε διδάξει εις τούς Θρά
κας την αμπελουργίαν καί την οινοποιίαν. Ή  πόλις είχε λάβει διάφορα ονό
ματα, ως "Ισμαρος, Όρθογόρεια, Ίππαρχία, Κυνόσημα, Κλαζομενή. Φαί
νεται δέ δτι αί δνομασίαι αύταί άντεπροσώπευον κατά διαφόρους έποχάς 
διάφορα πολίσματα εις την χώραν των Κικόνων, τα όποια, συν τφ χρόνιο, 
είχον παρακμάσει καί έξαλειφθή· 'Η  δέ τελευταία ονομασία «Κλαζομενή» 
φανεροόνει δτι Κλαζομένιοι υπό τον Τιμήσιον, το 650 π.Χ., πού κατώκη- 
σαν εις τα ’Άβδηρα, ειχον κατοικήσει καί εδώ, από αυτούς δέ εδόθη καί 
το δνομα. Έδέχθη καί Χίους άποίκους, άλλ’ άγνωστον πότε. Σώζονται 
πάμπολλαι αρχαιότητες καί επιγραφαί. Είχε καταληφθή υπό τού ’Αλεξάν
δρου, κατά την εκστρατείαν του εις την Θράκην, προ τής εις Ασίαν τοιαΰ- 
της. Ακολούθως, κατά τήν διανομήν τού κράτους του, περιελήφθη εις τήν 
σατραπείαν τού Λυσιμάχου. Μετά δέ τον θάνατον τού Λυσιμάχου, είχε πε- 
ριέλθει εις Πτολεμαίον τον Κεραυνόν καί μετ’ αυτόν εις τούς Γαλάτας. 
Μετά, τήν κατάλυσιν τής εξουσίας των Γαλατών, εις τήν κυριαρχίαν των 
Θρακών βασιλέων. Έ ν  συνεχείς, κατελήφθη υπό Φιλίππου τού Ε', βασιλέως 
τής Μακεδονίας, άλλ’ επειδή ήττήθη ούτος υπό τών Ρωμαίων, ήναγκάσθη 
νά άποσΰρη έκεΐθεν τάς Μακεδονικός φρουράς. "Οτε δέ, ό Άντίοχος ό Γ ', 
είχε διαπεραιωθή εις Ευρώπην, βαδίζθ3ν κατά τών Ρωμαίων, κατέλαβε τήν 
Μαρώνειαν, άλλ’ ήττηθείς εγκατέλειψε ταύτην καί εφυγεν εις Μ. ’Ασίαν, 
δπου καί έκ νέου ήττήθη παρά τήν Μαγνησίαν. Οί δέ Ρωμαίοι, έδώρησαν 
ταύτην εις τον σύμμαχόν των βασιλέα τής Περγάμου Εύμένην τον Β', άλλ' 
έπειτα, δτε κατέλυσαν τά κράτη τής τε Θράκης καί Περγάμου, κατέλαβον 
ταύτην όριστικώς.

Δίδνμόζείχον. Ώνομάσθη εκ τού διδύμου τείχους, τό όποιον 
ύπήρχεν επί τής άκροπόλεώς του και τό όποιον κατεστράφη κατά τούς νεω- 
τέρους χρόνους. ’Αρχαία Έλληνοθρακική πόλις. Άναφέρεται καί αύτη ώς 
μία από τάς ύπαχθείσας εις τον Θράκιον φόρον υπό τών ’Αθηναίων. Κατά 
τήν Ρωμαϊκήν εποχήν, εις μικράν άπόστασιν από τήν σημερινήν πόλιν, ήκ- 
μαζεν ή Ιΐλω τινούπολις, τής οποίας τά ερείπια σοοζονται παρά τό χωρίυν 
Κορνοφωληά. ’Έπαιξε σπουδαίου ρόλον και επί Βυζαντινών, δτε καί έχρη· 
σίμευσεν ώς τόπος εξορίας, ώς θέλομεν ΐδη.

’Ά λλ α ι πόλεις τή ς ’Α νατολικής Θράκης μέχρ ι τής Ρω μαϊκής κατακτήσεως.

Κύψελο. (*) (’Ίψαλα). Κεϊται παρά τήν συμβολήν τού Έργίνου 1

1. Έκτίο^η υπό Κυψέλου, υίοϋ τοϋ Ίζίωνος καί έγγονοΰ του Φλεγύου, βασ&- 
λέως τών Λαπνβ-ών.
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ΓΑγριάνου) ποταμού και του 'Έβρου, προς Δ. τής Κεσσάνης. Υπήρξε πρω
τεύουσα τοϋ Έβριζέλμου (386 π,Χ.) και πολλών άλλων Θρακών, βασιλέων- 
3Ητο μία τών κυριωτέρων πόλεων τών Όδρυσών. Έδώ έκόπτοντο συνή
θως τά νομίσματα τών Θρακών βασιλέων. Κατά την επιδρομήν τών Γαλα- 
τών, οΐ κάτοικοι εΐχον καταφύγει εις τά εν ’Ασία βασίλεια τής Περγάμου, 
Συρίας καί Αίγυπτου. Τό έτος 262 π.Χ., έκυριεύθη υπό Φιλίππου τοϋ Ε' 
τής Μακεδονίας, άλλα οί Ρωμαίοι ήνάγκασαν τούτον νά την εγκατάλειψη. 
Τό δέ 261 π.Χ., κατελήφθη υπό τοϋ Άντιόχου τής Συρίας, μέ την βοή
θειαν πολλών Θρακών, ευρισκομένων εις τύν στρατόν του. Μετά την ήτταν 
του όμως υπό τών Ρωμαίων παρεχωρήόη ύπ’ αυτών εις τύν σύμμαχόν των 
βασιλέα τής Περγάμου Εύμένην τον Β'. Περί τό 200 π.Χ-, επειδή οί κά
τοικοί της διήρπασαν τά λάφυρα τοϋ Ρωμαίου στρατηγοϋ Γνα'ίου Μανλίου 
Βοΰλσου, οί Ρωμαίοι κατέλαβον αυτήν πάλιν καί τήν έκράτησαν. Υπάρχουν 
πολλά νομίσματα καί αγγεία εις τά διάφορα Μουσεία.

Ά φ ρ ο δ ισ ιά ς  (Έφρες Καδήκιοϊ). Πόλις Ελληνική. Κεΐται εις τον 
μυχόν τοϋ Μέλανος κόλπου (κόλπος ξηρού), ολίγον πέραν τών εκβολών τοϋ 
Μέλανος ποταμοϋ. ’Απέχει τής σημερινής Καλλιπόλεως περί τά 30 χιλμ.

’Α γο ρ ά . Έ π ί τής Θρακικής Χερσονήσου, μεταξύ Καρδίας καί Λυ- 
σιμαχείας, ολίγον νοτιώτερον τοϋ τάφου τής "Ελλης (τό σημερινόν ΙΙλα- 
γιάρι, τουρκιστί Μπουλαΐρ), όπερ εινε παραφθορά τοϋ Βολερός, όπως 
ώνομάζετο έπί Βυζαντινών.

Γ ά νο ς . Εις τήν ανατολικήν πλευράν τοϋ Ίεροϋ όρους (Τεκφούρ 
δάγ), έπί λόφου εις τήν ακτήν τής ΓΙροποντίδος. Υπήρχε φάρος, διά τούς 
ναυτιλλομένους, κατά τήν αρχαιότητα. Μεγαρεΐς άποικοι, πλέοντες προς βορ- 
ράν τήν νύκτα, είδον τήν λάμψιν καί προσεγγίσαντες ίδρυσαν τήν αποικίαν, 
όνομάσαντες αυτήν Γάνον, έκ τοϋ γάννυμι, ρίζα γανο, έξ οϋ γανώνω, τό 
ίδικόν μας, πού σημαίνει λαμπρύνω, γυαλίζω, στιλβώνω. Ή  πέριξ χώρα 
ώνομάσθη Γ α νές, όπως ?ιέγομεν σήμερον Γ α νό χ ω ρ α . 'Ο  Ξενοφών αναφέ
ρει ότι εΐδεν έπιγραφήν έν Γάνφ : « ’Α π ο λ λ ώ ν ιο ς  Σ εύΦ ο ν Φεα Γ α ν ία  
ε υ χ ή ν » .

Γ ά ρ ε λ λ α . Μεσογειακή πόλις τής Άνατ. Θράκης. Έκειτο αριστερά 
τής όδοϋ από τής σημερινής Κεσσάνης προς Ούζούν κιοπρού (Μακρά Γέφυ
ρα). 'Υπάρχει φρούριον έπί πετρώδους λόφου- Υπό τών Τούρκων ώνομά
σθη Χαραλλά Κιουνί. Ή το  πόλις Έλληνοθρακική.

Θ έσκος ή Θ ήακος. Έ π ί τής Θρακικής Χερσονήσου, μεταξύ Καρ
δίας καί τείχους τοϋ Μιλτιάδου. Ούδέν ΐχνος σώζεται. ’Ίσως νά εΰρίσκετο 
εις τήν θέσιν τοϋ Κουρού τσιφλίκ. Κατεστράφη υπό τού Ζαβεργάν τών 
Κουτρηγούρων Ού'ννων τό 533 μ X., έπί ’Ιουστινιανού.

Σ η λ ύ β ρ ια . (ι) Έλληνοθρακική. Έκτίσθη τό 675 π.Χ., υπό Σήλυος 1

1. Βλ. καί πραγματείαν υπό Έλπ. Σταμοΰλη-Σαραντή, έκδ. 1958,
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μέ κατάληξιν Θρακικήν (βρια=πόλις). Μεγαρέων αποικία. Πατρίς του Ήρο- 
δίκου ιατρού, διδασκάλου του 'Ιπποκράτους. Ό  Ήρόδικος εΐσήγαγε την γυ
μναστικήν εις την θεραπείαν διαφόρων ασθενειών. Το 410 π.Χ., κατελή- 
φθη υπό τοϋ Άλκιβιάδου. Τό 351 π.Χ., κατελήφθη υπό τοΰ Φιλίππου, 
πατρός του ’Αλεξάνδρου, διότι διετέλει εις συμμαχίαν μέ τούς ’Αθηναίους. 
’Έπειτα περιή?νθεν εις τον Λυσίμαχον καί κατόπιν εις τους Ρωμαίους.

Σαλμυδησσός (Μήδεια). ’Αρχαιότατη Θρακική πόλις είς την Μού
ρην θάλασσαν, δπως δέ εΐδομεν, οί κάτοικοι ταύτης, Θυνοί Θράκες, έ'ζων 
από τά ναυάγια. « Έχ'&ρόξενον ναύτηβιν», εχθρική προς τούς ξένους 
ναύτας άποκαλεΐται.

Τνλις  ή Τήλις ή Θύλις. Ή το  ή πρωτεύουσα των Γαλατών κατά 
τό εξηκονταετές διάστημα τής κυριαρχίας των. Ούδέν ίχνος υπάρχει καί 
αγνοείται καί ή θέσις αυτής. Πάντως έν Βόρεια) Θράκη·

Κ ύπασις. Πλησίον τού μυχού τού Μελανός κόλπου, ολίγον κα
τωτέρω τής Άφροδισιάδος. ’Ίσως εινε ή ιδία μέ τήν όνομαζομένην 
Κ ύβηριν.
Αί πόλεις πού έσώζοντο έπ ί Ρω μαιοκρατίας επ ί τής Θρακικής Χερσονήσου.

Έ λα ιοϋς. Εις τό νότιον άκρον τής Χερσονήσου, εις τά αριστερά 
τφ εΐ,σερχομένα) είς τον 'Ελλήσποντον εκ τού Αιγαίου, δπου υπήρχε καί τό 
ιερόν τού Πρωτεσιλάου. Σήμερον εινε φρούριον Τουρκικόν.

Μ άδντος . ’Αρχαία, γνωστή καί μέ μακράν ιστορίαν. Έσώζετο 
μέχρι τής έξώσεως των Θρακών τό 1922. Κατά τούς νεωτέρους χρόνους πα- 
ρέσχε πολλούς χρησίμους άνδρας είς τό έθνος.

Σηστός (Γιάλοβα). Γνωστοτάτη ως ναυτικόν κέντρον των ’Αθη
ναίων.

Καλλιούσιολις. ’Έπαιξε σπουδαΐον ρόλον κατά τον Μεσαίωνα, ώς 
θά ίδωμεν·

Πόλεις επ ί τής Θρακικής παραλίας τής Προποντίδος.

Τηρίστ,ασις ή ΙΙερίϋτααις, 'Η ράκλεια, ή 'ΙΙρακλεΤτσα, Μ νριόφν- 
τον καί Ράνος. ’Από τούς αρχαίους χρόνους έσώζοντο μέ τάς ιδίας ονομα
σίας, μέ αμιγή Ελληνικόν πληθυσμόν μέχρι τού έκτοπισμού τού 1922.

Βΐϋάν&'η (!) (Ραιδεστός), Νέον Τ είχο ς . Αί δύο αΰται πολίχναι 
επί Σεύθου τού Β', μέ τήν Γάνον, άναφέρονται ώς ΰπόσχεσις νά δοθώσιν 
είς τον Ξενοφώντα διά τάς υπηρεσίας του πρύς αυτόν. Έ κ  των τριών τού
των άγνωστον εινε τό Νέον Τείχος. Έ κ τής θέσεως δέ, πού κατέχει είς τήν 1

1. Περί Βισάνθης (Ραιδεστοΰ), βλ. περιοπούδαστον πραγματείαν υπό Φιλίπ- 
που Μανουηλίδου, τ. Ύπουργοΰ καί νΰν Προέδρου τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου («Θρα 
κικά», Τ. 24ος).
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φράσιν του κειμένου του Ξενοφώντος, μεταξύ τής Βισάνθης και Γάνου, ει
κάζεται δτι κα'ι ή τοποθεσία του θά ήτο εΐς τό μέσον. Μεταξύ δέ Ραιδε- 
στού και Γάνου τόποι κατάλληλοι διά συνοικισμόν εΐνε τό Πάνιον (Πάνι- 
δον), τό Κούμβαον κα'ι ούδέν άλλο, διότι από τό Κούμβαον μέχρι τής Γά
νου ύψοΰνται άναιθεν τής θαλάσσης οΐ άπορρώγες βράχοι τής άνατολ. πλευ
ράς τού Ίεροΰ όρους. Πάντως, εκ τής ονομασίας του «Νέον Τείχος», φαί
νεται δτι ήτο παραλιακόν φροΰριον τών Θρακών. ’Αλλά, τό μέν Πάνιον, τό 
όποιον έπαιξε σπουδαΐον ρόλον κατά τούς μετά την Ρωμαϊκήν κατάκτησιν 
χρόνους, φαίνεται δτι επί Σεύθου δεν ύπήρχεν, ΐδρύθη δέ επί Ρωμαιοκρα
τίας, με τό εΐδωλολατρικόν όνομά του εκ τού θεοΰΠανός, θεού τών ποιμένων. 
Τό δέ Κούμβαον, μάλλον φαίνεται δτι εΐνε ονομασία Τουρκική έξελληνι- 
σθεΐσα. Οΐ Τούρκοι τό ώνόμαζον Κούμπαγι =  άμμάμπελος, ήτοι άμπελος 
αμμώδης. ’Άλλη τοποθεσία μεταξύ Κουμβάου καί Γάνου εινε ή θέσις τού 
Νεοχωρίου. Άλλ’ ή θέσις αύτη, καίτοι πρόσφορος διά φρούριον, εύρίσκε- 
ται εις ύψος 500 περίπου μέτρων από τής παραλίας. Ή  δέ κάθοδος, μέχρι 
τής τθαλάσσης, εινε ατραπός (μονοπάτι) δύσβατος και κατέρχεται εις την θέ- 
σιν, πού ήτο τό μοναστήριον τής Άγιας Άννης, δπου ή παραλία εινε στε- 
νωτάτη Νά παραδεχθώμεν τότε δτι τό φρούριον, πού ύπεσχέθη ό Σεύθης 
εις τον Ξενοφώντα ήτο προς την κατεύθυνσιν από Βισάνθης προς την Πέ- 
ρινθον ; 'Υπήρχε μέν εκεί φρούριον, δπου σήμερον εΐνε τό Σουλτάν Τσι- 
φλίκ, άλλα τούτο ωνομάζετο εις τούς χρόνους εκείνους «Ήραΐον Τείχος», 
ως αφιερωμένου εις την θεάν “Ηραν, σύζυγον τού Διός. Επομένως, δέν 
ήμπορούμεν νά προσδιορίσωμεν πού ακριβώς έκειτο τό Νέον Τείχος. Συνε
πώς, τείνει τις νά παραδεχιθή δτι τούτο ύπήρχεν επί τής θέσεως τού Π α
νιού, τό όποιον, κατά τούς Ρωμαϊκούς χρόνους, ΐδρύθη ως σπουδαίος συ
νοικισμός καί ήλλαξεν όνομα. Σώζονται δέ αδρά ίχνη αρχαίων τειχών, καί 
λιμενίσκος ύπήρχεν, ό όποιος όμως σήμερον δέν εΐνε ορατός, διότι κατεχώ- 
σθη ύπό τής ιλύος, την οποίαν έφερε ποταμίσκος χυνόμενος εκεί. Παρετη- 
ρούντο όμως στήλαι πέτριναι, δπου έδένοντο τότε τά πλοία, εις αρκετήν 
άπόστασιν από τής σημερινής παραλίας.

ϋέριν&Όζ. Άρχαιοτάτη Θρακική, ώς δεικνύει ή ονομασία της. 
Ύπήρξεν οχυρά καί πολυάνθρωπος. Κατά τήν ύποταγήν τής Θράκης εΐς τον 
Δαρεΐον ήτο μόνη πόλις πού δέν είχε παραδοθή εΐς τούς Πέρσας. ’Έπαιξε 
σπουδαΐον ρόλον καθ’ δλην τήν αρχαιότητα. 5Ητο ή σπουδαιοτέρα πόλις 
τής Θράκης καί ή έμπορικωτέρα. Έ ν  αυτή κατοίκησαν καί πολλοί “Ελληνες 
(Σάμιοι), κατά τούς χρόνους τού άποικισμού (559 π.Χ.), ωνομάσθη δέ καί 
Ηράκλεια βραδύτερον. Φαίνεται δμως, δτι Πέρινθος ωνομάζετο ή εντός 
τού φρουρίου (επί Βυζαντινών κυρίως) πόλις τών Θρακών. Ηράκλεια δέ ή 
έξω τού φρουρίου, ή κατακτηθεΐσα ύπό τών Ελλήνων. Αλλά, βραδύτερον, 
ήνώθησαν αΐ δύο, διότι καί οΐ Θράκες εΐχον έξελληνισθή. Έσώζοντο σπου
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δαιότατα ευρήματα, περί των οποίων θά ίδωμεν. "Από των πρώτων Χ ρι
στιανικών χρόνων συνεστήθη αυτόθι υπό του ’Αποστόλου Άνδρέου επισκοπή.

Β υζάντιον. Πολυθρύλητος αποικία των Μεγαρέων. ’Έπαιξε σπου
δαιότατου ρόλον και εις τήν αρχαιότητα και εις την Ρωμαιοκρατίαν, κυ
ρίως όμως εις τούς Βυζαντινούς χρόνους, ως πρωτεύουσα τοϋ Ελληνοχρι
στιανικού κράτους (330—1453 μ.Χ·), υπό τό όνομα Κωνσταντινούπολή καί 
έπειτα ως πρωτεύουσα τοϋ ’Οθωμανικού κράτους (1453—1922 μ.Χ.). Ού· 
δεμία άλλη πόλις τοϋ Ελληνορωμαϊκού πολιτισμού έ'χει αποκτήσει τόσους 
ιστορικούς τίτλους μέχρι σήμερον, όσους ή Κων]πόλις. Εις ούδεμίαν άλλην 
εξετυλίχθησαν τόσα ιστορικά γεγονότα, δσα εις αυτήν. Διότι, επί 16 αιώνας, 
ήδρευον εν αυτή Αύτοκράτορες. Ή  δέ χώρα τής Θράκης ή το ή αυλή, ούτως 
είπεΐν, τής μεγίστης αυτής καί σπουδαιοτάτης πόλεως. Καί μόνη ή ιστορία 

τής πόλεως ταύτης δύναται νά πληρώση βιβλιοθήκην ολόκληρον. ’Από τής 
Ρωμαιοκρατίας καί εξής, ή 'Ιστορία τής Κων] πόλεως, εινε καί 'Ιστορία τής 
Θράκης. Αί περιπέτειαι τής Θράκης από τούς Ρωμαϊκούς χρόνους καί μετέ- 
πειτα οφείλονται εις τό δτι έ'χει επί τοϋ εδάφους της τήν πόλιν ταύτην. ΙΙάν 
ευτυχές ή άτυχες γεγονός διά τήν κατ’ εξοχήν Π ό λ ι ν  εινε ευτυχές ή ατυ
χές καί διά τήν Θράκην. 'Η  Πόλις εΙνε βασίλισσα ώραιοτάτη, πλουσιωτά· 
τη, ένδοξοτάτη, ή δέ Θράκη τό συγγενολόγι τής βασιλίσσης. Πάσα χαρά 
τής βασιλίσσης, γεμίζει μέ χαράν καί τήν Θράκην. Πάσα πικρία καί θλΐψις 
τής βασιλίσσης γεμίζει μέ πικρίαν καί θλίψιν καί τό συγγενολόγι της, δηλ. 
τήν Θράκην· Ό  Κων]νος ό Μέγας τήν άνεκήρυξεν έδραν τής Ρωμαϊκής Αυ
τοκρατορίας, ή οποία έπεκάθητο επί τών τριών ηπείρων : Ευρώπης, ’Ασίας 
καί ’Αφρικής. Ό  Πορθητής Μωάμεθ τήν ωνόμασεν άδάμαντα κεκολλημέ- 
νον μεταξύ δύο σμαράγδων καί δύο σαπφείρων, δηλ. μεταξύ δύο ηπείρων 
καί δύο θαλασσών. Ό  δέ Ναπολέων ό Α' έ'λεγεν δτι, ή Κων]πόλις δύναται 
νά άποβή πρωτεύουσα παγκοσμίου κράτους.

Πόλεις ΈλληνοΘρακικαΙ Ιν Μαύρη θαλάσση.

Εις τά Θρακικά παράλια τής Μαύρης -θαλάσσης, από τοϋ στομίου τοϋ 
Βοσπόρου καί τάς Συμπληγάδας Πέτρας, μέχρι τών εκβολών τοϋ ’Ίστρου 
(Δουνάβεως), εΐχεν ίδρυθή, κατά τούς πρώτους ιστορικούς χρόνους, πλήθος 
Ελληνικών πόλεων δι° άποίκων έλθόντων εκ τών νοτίων Ελληνικών χω 
ρών, Μεγαρέων, Κορινθίων, Εύβοέων Μιλησίων καί άλλων. Οί άποικοι 
οΰτοι συνετέλεσαν τά μέγιστα εις τον έξελληνισμόν τών Θρακών τής παρα
λιακής εκείνης περιοχής. Ή  κάθε μία δέ έ'χει καί τήν επί μέρους ιστορίαν 
της, εν συσχετισμώ προς τήν ιστορίαν τοϋ καθόλου Ελληνισμού.

Αϋται δέ ήσαν : ή Σαλμυδηασός, κατ’ άρχάς Θρακική, έπειτα Έλλη- 
νοθρακική, ή ’Απολλω νία, ή ’Αγχίαλος, ή Ό δυοοός, οι Κρουνοί, ή 
Κάλλατις, οΐ Τόμοι, ή Λιονυσόπολις, καί τελευταία δ Ίβ τρο ς .
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Έ κ τούτων αΐ πέντε : ’Οδησσός, Κάλλατις, Τόμοι, Διονυσόπολις κα'ι 
Ηστρος άπετέλεσαν, κατά τούς χρόνους τού Λυσιμάχου, μίαν ομοσπονδίαν, 
υπό το όνομα Θρακικη ΪΙεντάπολις. Έπολέμησαν δέ υπέρ της ελευθερίας 
των κατά τοϋ Λυσιμάχου. Οί δέ Ρωμαίοι, εΐς την άπομεμακρυσμένην αυ
τήν Πεντάπολιν, άφήκαν σκιάν τινα ελευθερίας, ως έσυνήθιζον να πράττουν, 
προκειμένου περί άπομεμακρυσμένων τόπων. Αΐ πόλεις αύται, πλήν τής 
Άγχιάλου καί Μεσημβρίας, μεταγενεστέρως ήλλαξαν ονόματα. Τοϋτ’ αυτό 
συνέβη καί μέ τό Αύλικόν Τείχος καί την Μεσημβρίαν·

ΑΙ ύπό τοϋ Φ ιλ ίππου  του Β' ΙδρυΘεΐσαι πόλεις.

Ό  Φίλιππος ό Β ', διά νά συγκρατή τούς Θράκας εΐς υποταγήν, έ'κτισεν 
εΐς την προς άνατολάς τού Νέστου Θράκην τρεις πόλεις : την Φ ίλιππου- 
πολιν, εΐς την σημερινήν βόρειον Θράκην, παρά τον ποταμόν "Εβρον, τάς 
Βίνας καί τήν Κ αλύβην, Μακεδονικός. Αλλά, των δύο τελευταίων αγνο
είται ή τοποθεσία. Ή  Καλΰβη πιθανόν νά εινε τα Καλύβια, μεταξύ Μαλ* 
γάρων καί Χαριουπόλεως, ότε αύταί αΐ δύο πόλεις Μάλγαρα καί Χαριού- 
πολις δέν ύπήρχον εΐσέτι.

Έσώζετο μέχρι τής εξώσεως των Θρακών, τό 1922, μέγας ναός καί 
μοναστήριον τής άποδόσεως τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, όπου εγίνετο 
προσκύνημα των Χριστιανών τής Θράκης, καθώς καί μεγάλη εμποροπανή- 
γυρις (Καλύβια παναγυρί), τήν 22—25 Αύγούστου έκαστου έτους.

ΚΕΦ. 1 1 6 — ΑΙ ΘΡΑΚΙΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΜΕ ΤΑΣ Μ ΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕ- 
ΡΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ.

Ούσκιουδάμα =  Όρεστιάς =  Άδρίανούπολις =  Έδίρνε.
Βουρτούδιζος =  Βουλγαρόφυγον — Μπαμπά έσκί·
Βησαπάρα =  Σεμίτοβον Βορείου Θράκης.
Βιζύη =  Βύζα =  Βυζαύ.
Δρουζιπάρα =  Μεσσηνή =  Καριστεράν.
Έργίσκη =  Σερέντζιον =  Στράντζα (πιθανώς Μέτραι—Τσατάλτζα).
Ούστούδιζος =  ΙΊύΟιον =  Κούλελη Μπουργάζ ή τό Χάφσα.
Ταρπόδιζος =  Μπουγιούπ ντερβέν, Βόρ. Θράκης.
Βεργού?νη =  Άρκαδιούπολις =  Λουλέ Μπουργάζ.
Τυρολόη ή Τυρόδιζος ή Συράττον =  Σύρολον =  Τσόρουλος ή Τόρου- 

λος =  Τσόρλου.
Κύψελα= Κύμψαλα =  ’Ίψαλα.
Αίνος* έμεινεν αμετάβλητος ή ονομασία της.
Ά προς =  Ίνετζίκ ή Κιρμέν.
Τυρόδιζα, εΐς Δυτ. Θράκην έναντι Σαμοθράκης. Δέν σώζεται.
Γάνος' παρέμεινε μέ τήν ιδίαν ονομασίαν.
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Βισάνθη =  Ραιδεστός =  Τεκφούρ δάγ η Τεκίρ ντάγ.
Πέρινθος =  Ηράκλεια =  Έρέγλι.
Βυζάντιον =  Κωνσταντινοΰπολις =  Ίσταμπούλ- 
’Άβδηρα Δυτ. Θράκης =  Πολΰστηλον =  Μπουλούστρα.
Στρΰμη (παρά την Μαρώνειαν), δεν σώζεται.
Σέρρειον =  Μάκρη.
Ξάνθεια =  Ξάνθη. Τουρκιστί ΈσκΙ Τζαδέ ή Ίσκέτσε.
Φέρραι ή τά Φέρρα =  Φερετζίκ.
’Ίσμαρος. 'Ομηρική των Κικδνων. Δεν υπάρχει.
Μαρώνεια (ή Όρθογόρεια), ίσως προήλθεν εκ του ’Ίσμαρος, διότι 

εκεΐ εύρίσκετο.
Διδυμότειχον—Διμότειχο. Τουρκιστί Ντιμότικα.
Άφροδισιάς. Τουρκ. "Εφρες ή ’Έβρες ή Τβρατζί Καδήκιοϊ.
Κΰπασις ή Κΰβηρις, δυτικώς τής Άφροδισιάδος' δεν υπάρχει.
Έλαιούς επί τής Θρακ· Χερσονήσου, σήμερον φρουριον Ελλησπόντου
Μάδυτος » » » » Μάϊτος
Σηστός » » » » Γ ιάλοβα
Καλλιοΰπολις ή Καλλίπολις » Γκελλιμπόλ
Περίστασις, Τηρίστασις. Τουρκ. Σάρκιοϊ.
Γάρελλα =  Χάραλλα Γκιουνί.
’Αγορά επί τής Χερσονήσου. Βολερός, Βουλαΐρ ή Μπουλαΐρ. Πλαγιάρι- 
Σηλΰβρια, Εΰδοξιοΰπολις =  Σηλυβιργιά, Σηλΰβρι.
Θέσκος ή Θήσκος επί τής Χερσονήσου' δεν υπάρχει.
Τύλις ή Θήλις, πρωτεύουσα Γαλατών εν Βορείφ Θράκη άγνωστον ποΰ. 
Βίζων =  Καβάρνα εις Μαυρην θάλασσαν.
’Οδησσός =  Βάρνα » » »
Κρουνοί =  Διονυσόπολις (μεταξύ των δύο προηγουμένων)' δεν σώζεται. 
Κάλλατις =  Μαγγάλια* (εις τά παράλια τής Ρουμανίας).
Διονυσόπολις’ δεν σώζεται (ή πρότερον Κρουνοί (*) καί μετέπειτα 

Κρανέα).
Οίατρος ή ~Ιοτρος παρά τον Δούναβιν' δεν σώζεται (Πιθανώς παρά 

τό σημερινόν χωρίον Καραναοούφ, όπου υπάρχουν ερείπια).
’Αγχίαλος =  Άχέλου εις Μαυρην θάλασσαν.
’Απολλωνίας =  σημερινή Σωζόπολις.
Άγαθόπολις =  άρχαίον Αύλικόν τείχος.
Μεσημβρία =  Μεσέμβρια. 1

1. «’Από τής των ύδάτων καταρροής... Διονυσιακοί) δέ προσπεσόντος ύστερον 
έκ τής θαλάσσης τούς τόπους αγάλματος, ούτως έκλήΟη». (Κατά Στέφανον τον Βυ
ζάντιον).



ΓΕΩΡΓΙΟΥ I. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ 221

Σαλμυδησσός, 'Αλμυδησσός, Μήδεια.
Καρπούδαιμον (κατά Πτολεμαίον). Πιθανώς αΐ Σαράντα’Ε κκλησία ι^).
Άθύρας =  Μπουγιούκ Τσεκμετζέ (παρά την Κων]πολιν) επί τοΰ ομω

νύμου κόλπου).

ΚΕΦ. 117-—ΡΙ ΖΩΗ ΤΩΝ ΘΡΑΚΩΝ ΠΡΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜ ΟΥ.

Επειδή επ'ι Ρωμαιοκρατίας, άφ’ ενός μέν είχεν άποβή πλήρης ό εξελ- 
ληνισμός των Θρακών, άφ’ ετέρου δε με τήν εξάπλωσιν τού Χριστιανισμού 
εϊ,ς τούς Θράκας ειχον αλλάξει τά πάντα και θρησκεία και νοοτροπία και 
πολιτική καί πνευματική κατάστασις καί ήθη καί έθιμα, κρίνομεν καλόν, 
νά παραθέσωμεν εν συντομία:, τό πώς έζων εν γένει οί Θράκες καί κατά τήν 
προχριστιανικήν εποχήν θρησκευτικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς κλπ.

Θρησκεία των αρχαίων Θρακών.

Ή  θρησκεία τών αρχαίων Θρακών, ουδόλως διέορερεν από τήν τών άλ
λων Ελλήνων. Κατά τον πατέρα τής 'Ιστορίας Ηρόδοτον, ο! Θράκες έτί- 
μων τά μέγιστα τον θεόν τού πολέμου ’Άρην, τον θεόν τού οίνου Διόνυ
σον (Βάκχον), τήν θεάν τού κυνηγίου ’Άρτεμιν καί τον θεόν τού εμπορίου 
καί τής κλοπής Έρμήν. Έ ξ ού καί ήγάπων τον πόλεμον, τον οίνον, τό κυ* 
νήγιον, τό έμπόριον καί τήν αρπαγήν. 'Η  μάλλον δε διαδεδομένη λατρεία 
ήτο ή τού Διονύσου, τού οποίου ύπήρχον πολλά ιερά. Εις τον Αίμον ύπήρ- 
χεν ιερόν μέγα, δπου αί Θράσσαι γυναίκες έτέλουν καί όργια. Εις τήν Ρο
δόπην τό ιερόν Μαντεΐον τών Βεσσών, όπου εχρησμοδότει καί Πυθία, 
δμοιον προς τό Δελφικόν τής Ελλάδος. Εις τά ’Άβδηρα, δπου ετελούντο 
καί αγώνες, όπως εις τά Πύθια τών Δελφών. Ό  Διόνυσος άπεικονίζετο εις 
πολλά νομίσματα τών Θρακών βασιλέων. Οί Θράκες ήσαν πολύ φίλοι τού 
οίνου, τον όποιον έπινον άκρατον (αμιγή, σκέτον) καί έχαρακτηρίζοντο ώς 
άκρατοπόται, ενώ οί “Ελληνες επινον αυτόν κεκερασμένον (μέ νερό άνακα- 
τεμένον μέσα εις τούς κρατήρας). Τό ρήμα κεράννυμι σημαίνει ανακατεύω 
ύδωρ μέ οίνον μέσα εις τό κέρας καί τον προσφέρω (κερνάω).

’Εκτός τών μαντείων τούτων ύπήρχον καί νεκρομαντεία, δπου προσέ- 
φερον θυσίας προς τούς νεκρούς, εν επικοινωνία προς τούς οποίους οί μάν
τεις διεγίγνωσκον τό μέλλον, ώς συνέβαινεν εις Πέρινθον καί αλλαχού- ’Α
παραίτητον στοιχεΐον κατά τήν μάντευσιν ήτο καί ό οίνος.

'Ο δε ’ Αρης ήτο ό κατ’ εξοχήν θεός τών Όδρυσών Θρακών, «Όδρύ- 1

1. Ή  σημερινή πόλις έκτίσθη μετά τήν υπό τών Τούρκων κατάκτησιν τής 
Θράκης, εκεί δέ πλησίον εύρίσκετο έξωκκλήσιόν τι, τουρκιστί Κίρ - Κλισέ, οπού 
βραδύτερον έκ παραφθοράς ή καί σκοπίμως, μετεβλήθη εις Κίρκ - Κλισέ, δπερ ση" 
μαίνει Σαράντα Έκκλησίαι.
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σιος» εκαλείτο. Διότι οΰτοι έφημίζοντο ώς οι πολεμικώτεροι. 'Ως εκ τής 
ιδιότητάς των δέ αυτής, οί βασιλείς των ειχον επιβάλει την εξουσίαν των 
και έπ'ι των λοιπών Θρακών. Οΰτοι έχόρευον και τον Πυρρίχειον ή Πυρρίχην 
(όρχησις ενόπλων), ως οι Κρήτες, οι Μακεδόνες, και άλλα Δωρικά γένη τής 
άρχαιότητος. Λείψανα δέ τών εορτών του Βάκχου είχον διατηρηθή μέχρις 
εσχάτων εις τινα χωρία τής Θράκης, είς την περιοχήν τής Βιζύης. 'Ως τοι- 
αΰτα δΰνανται νά θεωρηθούν καί τά 3Α ναστενάρια , καθώς καί οι φωτιές, 
πού ανάβουν κατά την εορτήν τού 'Αγίου ’Αντωνίου, δτε δηλαδή αρχίζει 
τό δεύτερον ήμισυ τού χειμώνος προς τήν άνοιξιν, μέ τήν πρόληψιν δτι ή 
ζέστη τής γης, πού έφυγεν εις τό βάθος κατά τον χειμώνα, αρχίζει νά επα
νέρχεται εις τήν επιφάνειαν. Παρόμοιον έ'θιμον ήτο καί ή λεγομένη Τξα- 
μάλα, πού συμβολίζει τό ταξείδιον τοϋ Βάκχου άνά τήν γήν μέ ακολούθους 
τούς Σιλλανούς, τούς Σατύρους, τούς Φαύνονς κ.λπ· Έτελεΐτο δέ κατά τήν 
έναρξιν τού τρυγετοΰ τών σταφυλών, τήν νύκτα, μέ δαιμονιώδη θόρυ
βον, μέ τύμπανα καί άλλα ό'ργανα καί φωνάς, πού έπροξένουν τρόμον. Ή  
λατρεία τού ’Απόλλωνος, τού Διός, τής "Ηρας, υπό τό ό'νομα Ρησκινθίς (!) 
καί τής Άθηνάς ειχεν είσαχθή διά τών Ελληνικών αποικιών' είς δέ τούς 
Τόμους (Κωνστάντζαν), ή λατρεία τών Διοσκούρων, Κάστωρος καί Πολύ· 
δεύκους.

Πολιτική καί κοινωνική κατάστασις τών Θρακών.

Είς μέν τά Θρακικά γένη, πού έθεωρούντο βάρβαρα, επεκράτει ό θε
σμός τής βασιλείας. Οι κατά τόπους άρχοντες ήσαν απόλυτοι δεσπόται επί 
τών υπηκόων των, ώς καταγόμενοι από τού θεού Έρμού' διότι καί έδέχοντο 
μόνον δώρα, σπανιώτατα δέ έδιδον τοιαύτα.

Αί δέ Έλληνικαί άποικίαι τής Θράκης ειχον εκάστη τό πολίτευμα τής 
Μητροπόλεως, εκ τής οποίας προήρχοντο. Συνάγεται δέ τούτο εκ τού ότι 
εις άνευρεθείσας επιγραφάς, είς άλλας μέν πόλεις αναφαίνεται Δήμος, Βουλή 
ή Γερουσία, είς άλλας άναφέρονται Νομοφύλακες, ώς είς τά "Αβδηρα, είς 
άλλας Άγορανόμοι καί Τερομνήμονες, ώς είς τό Βυζάντιον' είς άλλας άνα- 
φέρονται ΙΙολιτάρχαι, Όρφανισταί, Ταμίαι, επιμεληταί καί είς άλλας οικο
νόμοι, στρατηγοί, ε ίς ’Οδησσόν (Βάρνα)'Ιεροποιοί. ’Αλλά, πολλάκις, άπετέ- 
λουν καί ομοσπονδίας μεταξύ των αί διάφοραι Έλληνικαί πόλεις τής Θρά- 
κης, «Κοινά» λεγάμενα, ώς ήτο τό Κοινόν τών πόλεοον τής Θρακικής Χερ
σονήσου, τό Κοινόν τής Θρακικής Πενταπόλεως, ώς εΐδομεν ήδη.

’Αγώνες τώ ν Θρακών.

"Οτε οί Θράκες εξελληνίσθησαν, συνεδέοντο μέ τούς άποίκους, ό'χι μό
νον διά τής λατρείας τών ιδίων θεών, αλλά καί διά τής ύπάρξεως κοινών 1

1. Είς τήν Β.ίρ. Θράκην, από τό ΡήσκινΟον ορος, όπου υπήρχε καί Ιερόν τής 
θεάς αυτής.
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ιερών καί της τελέσεως αγώνων, ώς τών Πυθίων τής Θράκης, προς τιμήν 
τοϋ ’Απόλλωνος, πού έτελούνω εις την Φιλι,πποΰπολιν, των Διονυσίων εις 
’Άβδηρα, των Βοσπορίων παρά τον Βόσπορον. Τά Βενδίδια, προς τιμήν 
τής θεάς Άρτέμιδος, είχον εΐσαχθή καί εις τον Πειραιά. Τά Κοτΰτεια, προς 
τιμήν τής Θρακικής θεάς Κοτυτοΰς (ή Κοτυτώ παραβάλλεται προς τήν Κυ- 
βέλην των Φρυγών). Τά Κοτΰτεια εΐχον είσαχθή εις τάς ’Αθήνας, εις τήν 
Ρώμην καί εις τήν Χίον- Κατά τήν εορτήν ταύτην οί άνδρες εχόρευον μέ 
γυναικεία ενδύματα. Τά δέ μυστήρια τής Κοτυτοΰς έτελοΰντο μόνον υπό 
γυναικών καί μέ άκραν μυστικότητα, ώς έκ τοΰτου δέ αί τελετουργίαι των 
παραμένουν εντελώς άγνωστοι. Οί δέ ιερείς των έλέγοντο «Βάπται». Διότι 
κατά τήν μΰησιν έγίνοντο καθαρμοί, κατά τούς οποίους, οι μυοΰμενοι, έβυ- 
θίζοντο εις τό ύδωρ, εντελώς γυμνοί. ’Αλλά, εις τάς ’Αθήνας ταχέως είσε- 
χώρησεν ή διαφθορά καί ή άνηθικότης, συνεπεία καί τών οποίων, μετά τήν 
καταδίκην τού Άλκιβιάδου επί ασεβείς*, έπαυσαν τελούμενα, κατ’ άπαίτη- 
σιν τοϋ ’Αθηναϊκού λαού.

Κατοικίαι καί ένδυμασίαι τών Θρακών.

Αί κατοικίαι τών Θρακών ήσαν ξυλόπλεκτοι καλϋβαι ή κατεσκευασμέ- 
ναι μέ ωμούς πλίνθους καί ξύλα τών δασών. Αί δέ ένδυμασίαι των ήσαν 
ανάλογοι προς τήν δριμύτητα τοϋ χειμώνος καί τής θερμότητος τοϋ θέρους. 
Εις τάς κεφαλάς των έφερον δέρματα άλωπέκων, πού έσκέπαζαν τά ώτα 
καί τήν ρίναν· Εις τό λοιπόν σώμα έφερον χιτώνα ποδήρη καί ζειράς (επα
νωφόρια) έκ δερμάτων, ή χονδρού μάλλινου υφάσματος. Εις τούς πόδας, 
χονδρά περιπόδια (ποδόπανα) έκ μαλλιού μέ δερμάτινα πέδιλα (τσαρούχια). 
Τό δέ θέρος έφερον μόνον χιτώνα καί είδος περισκελίδος.

Ά σχολίαι τών Θρακών.

Αί κυριώτεραι άσχολίαι τών Θρακών ήσαν ή καλλιέργεια τών εύφόροον 
αγρών των διά βοών άροτριώντων καί ή περιποίησις τών πολυπληθών κτη
νών των, ίππων, βοών, όνων καί προ πάντων προβάτων. Τών δέ γτιναικών 
έργα, αΐτινες πολλάκις έβοήθουν καί εις τάς αγροτικός ασχολίας τούς συζύ
γους των, ήσαν τά οικιακά, έν οις καί τό κλώσιμον καί ή ϋφανσις τοϋ 
ερίου, διά τάς ένδυμασίας τών μελών τής οικογένειας. Οί άνδρες κατεγί- 
νοντο καί εις τήν κατεργασίαν τών μετάλλων, χρυσού καί αργύρου ώς καί 
τοϋ σιδήρου, έκ τού οποίου κατεσκεύαζον τά γεωργικά έργαλεια καί τά 
όπλα των.

Τροφαί τών Θρακών.

Αί. κυριώτεραι τροφοί ήσαν : άρτος έκ σίτου, κρέατα, γάλα άναμεμιγ- 
μένον μέ ΐππειον αιμα, τυρός, βούτυρον (έχαρακτηρίζοντο ώς βουτυροφά
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γοι)* διότι μέχρι τής μεταναστεύσεως των Θρακών (1922) βάσις διατροφής 
των ήσαν τα ζωϊκά λίπη (βούτυρον), άλλα και το σησαμέλαιον. ’Έλαιον 
ελαίας, τά μεσόγεια τής Θράκης, σπανίως μετεχειρίζοντο, εν άντιθέσει προς 
τα παράλια, που κατηνάλισκον καί βοΰτυρον, αλλά καί έ'λαιον.

"Οπλισμός καί πολεμική τέχνη.

Οί αρχαίοι Θράκες έφημίζοντο ως άριστοι πολεμισταί, φέροντες ωραία 
δπλα. Ό  "Ομηρος έπαινε! τά ξίφη των. Ό  Ίφικράτης, στρατηγός ’Αθη
ναίος, είσήγαγε την Θρακικήν πέλτην εις τον στρατόν των ’Αθηναίων, αντί 
τής βαρείας άσπίδος. ’Έφερον προσέτι ακόντια, πέλτην καί εγχειρίδιον.

Εφημίζοντο ώς άριστοι ιππείς μέ άρίστους ίππους. 'Ως μισθοφόροι, 
οί αρχαίοι Θράκες, υπηρετούν καί ε!ς τάς Έλληνικάς πολιτείας, βραδύτε- 
ρον δέ, κατά τούς πολέμους των Επιγόνων του ’Αλεξάνδρου, καί πολλοί έξ 
αυτών μετεχειρίζοντο μισθοφορικά στρατεύματα εκ Θρακών, άποτελούμενα 
κατά τό πλεΐστον.

’Έθιμα καί Ιδιότητες αρχαίων Θρακών.

Οι Θράκες ήγάπων την μουσικήν καί τον χορόν. Πολλάκις δέ έχόρευον 
ένοπλοι. Κατηγοροΰντο ότι ήσαν επίορκοι' διότι συχνάκις παρέβαινον τάς 
συμφωνίας, (όρκια ούκ έπίστανται), έλεγον οί αρχαίοι. ("Ορα καί συμφω
νίας Σεΰθου προς Ξενοφώντα).

Άλλ* ή κατηγορία αυτή αδίκως προσάπτεται μόνον εις τούς Θράκας 
τής άρχαιότητος, δοθέντος ότι οί πόλεμοι παρά τοΐς άρχαίοις, ώς καί τοΐς 
νεωτέροις γίνονται, ώς επί τό πλεΐστον, διά παράβασιν τών συνθηκών. Ό  
Πελοποννησιακός πόλεμος, πού έπανελήφθη μετά την Νικίειον ειρήνην, έξη~ 
κολούθησεν ένεκα παραβιάσεως τών συμφωνηθέντων μεταξύ ’Αθηναίων καί 
Σπαρτιατών. Μήπως οί ’Αθηναίοι δεν ειχον αθετήσει τήν συμφοονίαν μιέ 
τον Σιτάλκην τον Λ ', κατά τήν εκστρατείαν Σιτάλκου τοΰ Α’ κατά τού 
Περδίκκου τής Μακεδονίας ; ”Αν οί πόλεμοι, μεταξύ τών αρχαίων εθνών 
ώς καί μεταξύ τών νεωτέρων, διαιωνίζο^νται καί εινε μία διηνεκής πάλη 
καί άκατάπαυστος αγών τού ενός κατά τού άλλου, δεν συμβαίνει μήπως 
τούτο διότι παραβιάζονται αΐ συνθήκαι υπό τού ενός ή τού ετέρου ; ’Άλλως 
τε ποία συμφωνία μεταξύ εθνών διετηρήθη επί πολύν χρόνον ; Έ ν προκει- 
μένω, πάντα τά έθνη καί τά κράτη, καθ’ όλους τούς χρόνους, έχουν τάς με
λανός κηλίδας τής ιστορίας των. ’Από τάς τοιαύτας δέ παραβάσεις γέμει ή 
'Ιστορία. Κατηγορούντο επίσης οί Θράκες, ότι έπώλουν τούς αιχμαλώτους. 
Καί τούτο αδίκως αποδίδεται μόνον εις τούς αρχαίους Θράκας. "Ολοι τότε 
έπώλουν τούς αιχμαλώτους. Καί τί ήτο ό έξανδραποδισμός πόλεων ολοκλή
ρων υπό τού εχθρού; Μήπως οί ’Αθηναίοι, οί Σπαρτιάται καί αυτός ό 
’Αλέξανδρος δεν προέβησαν εις έξανδραποδισμοΰς ; Μήπως οί Μήλιοι δεν
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έξηνδραποδίσθησαν υπό των Αθηναίων; Μήπως οί Αθηναίοι αιχμάλωτοι του 
Σικελικοί) πολέμου δεν έξηνδραποδίσθησαν υπό των Συρακουσίων συμμα
χούν τής Σπάρτης ; Αφού καί αυτός ακόμη ό Πλάτων ύπήρξεν άνδράποδον. 
Μήπως οί Θηβ αίοι δεν έξηνδραποδίσθησαν υπό τοϋ ’Αλεξάνδρου ; Έάν 
θελήσωμεν λοιπόν νά άναφέρωμεν τούς έξανδραποδισμούς λεπτομερώς, πού 
έχουν γίνει από τούς αρχαίους, θα φθάσωμεν πολύ μακράν. Καί ταύτα 
σημειώνομεν, ώς γενόμενα υπό πεπολιτισμένων Ελλήνων προς πεπολιτισμέ- 
νους "Ελληνας, πού ήσαν ομόφυλοι καί ομόθρησκοι. Τί δέ νά είποομεν διά 
τούς απείρους έξανδραποδισμούς, πού έκαμαν οί βάρβαροι λαοί προς βαρβά
ρους ή καί προς πεπολιτισμένους ; Καί μάλιστα κατά τούς νεωτάτους έτι 
χρόνους ; Καί τί νά είπωμεν περί των δουλεμπόρων των δρώντων μέ την 
ανοχήν των σημερινών κυβερνήσεων ;

Κατηγορούνται δτι έσψαζον πολλάκις τούς συγγενείς των, ϊνα μη πέ· 
σωσιν ούτοι εις χείρας τών εχθρών. ’Αλλά τοιαΰτα παραδείγματα έχομεν 
άπειρα μεταξύ δλων τών εθνών. Έπροτίμων, άπλούστατα, νά τούς θυσιά- 
σουν, παρά νά τούς παραδώσουν εις την άτίμωσιν. "Οταν οί πολιορκού- 
μενοι μαχηταί μιας πόλεως προτιμούν νά γίνουν ολοκαύτωμα μαζί 
μέ δλον τον πληθυσμόν τών γυναικών καί παίδων, αντί νά παραδοθούν εις 
τον εχθρόν, δεν είναι τό ίδιον ; Ποιος κατηγόρησε ποτέ τούς κατοίκους τής 
Ελληνικής αποικίας Σαγούνδου ή Ζακάνθου επί τής 'Ισπανίας, πού έκάη- 

σαν αντί νά παραδοθώσιν εις τούς Καρχηδονίους; Ποιος κατηγόρησε ποτέ 
τούς εύρεθέντας μέσα εις τό Άρκάδιον τής Κρήτης πολεμιστάς, πού άπεφά· 
σι σαν νά συνταφούν μέ τά γυναικόπαιδα, υπό τά ερείπια τού άνατιναχθέν- 
τος Μοναστηριού ; Καί πόσα άλλα ; Μήπως ήρωτώντο ποτέ τά γυναικόπαι- 
δα, άν ήθελαν, ή δχι, νά θυσιασθή ή ζωή των;

Κατηγορούνται, έξ άλλου, δτι έστιζον τά σώματά των μέ ανεξίτηλα 
ποικίλματα. ’Έθιμον βάρβαρον βέβαια, τό οποίον δμως, διατηρείται καί μέ
χρι σήμερον, εις πολλούς λαούς.

ΙΙαρεΐχον ελευθερίαν είς τάς αγάμους κόρας, άπήτουν δμως πίστιν από 
τάς εγγάμους συζύγους των. Μήπως καί σήμερον ακόμη, μέ δλον τον πολι- 
τισμόν μας, μέγα μέρος τών γονέων δέν κατήντησε νά ανέχεται την τοιαύ- 
την συμπεριφοράν τών θυγατέρων των; Καί δέν ήκούσθησαν τάχα καί 
φωναί κορών τής εποχής μας : «κάτα) ή παρθενία» ;

Πολλοί Θράκες έθρήνουν, κατά την γέννησιν τών τέκνων των, καί έπα- 
νηγύριζαν κατά τον θάνατον συγγενούς ή φίλου μέ γεύματα, μέ οινοπο
σίαν καί ιπποδρομίας, ως οί Γέται καί οί Τραυσοί. Ταύτα βέβαια φαίνον
ται παράδοξα είς τά έθιμα τών εθνών τής άρχ αότητος, ώς καί είς τά ση
μερινά. Αλλά δέν στερείται καί φιλοσοφικού ενδιαφέροντος τό τοιούτον, 
από άπόψεως νοοτροπίας τών κοινοονιών αρχαίων καί νεωτέρων. Διότι, ή 
ζωή τών λαών τής Θράκης, επειδή έστερούντο τής ελευθερίας καί έξηρτώντο

«Θρακικά» 15
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εκ τής θελήσεως τοϋ τοπικού των άρχοντος εξ ολοκλήρου, τούς έπεισε, την 
μέν γέννησιν, δηλαδή τον ερχομόν τοϋ ανθρώπου, να θεωρουν ώς την εί
σοδον εις τον κόσμον των βασάνων και επομένως, ώς λυπηρόν γεγονός διά 
πάντα ερχόμενον εις τήν ζωήν, τον δέ θάνατον, ώς απαλλαγήν από τά βά
σανα και είσοδον εις άλλον καλλίτερον κόσμον. Τοιαΰτη, άλλως τε, ήτο καί 
ή διδασκαλία τοϋ Ζάλμοξη, μαθητου τοϋ Πυθαγόρου, ώς εΐδομεν.

Πολλάκις, κατά τον θάνατον τοϋ συζύγου, έθάπτετο μαζί του καί ή 
προσφιλέστερα σύζυγος. Τό έθιμον τοϋτο ύπήρχεν εις πολλούς βαρβάρους 
λαούς τής άρχαιότητος και προ πάντων μεταξύ των βαρβάρων αρχόντων 
υπάρχει δέ καί σήμερον ακόμη εις τινάς ημιάγριους λαούς τής ’Αφρικής 
καί των νήσων τοϋ Ειρηνικού). Έθεωρεΐτο τούτο, ώς ένδειξις άνωτερό- 
τητος των άνδρών έναντι των γυναικών, αί όποΐαι ήσαν υποχρεωμέ
νοι νά υπηρετούν τούς συζύγους των καί εις τήν άλλην ζιοήν ακόμη. Εις 
τοϋτο δέ διαφαίνεται, δτι ύπήρχεν ή ιδέα τής αθανασίας τής -ψυχής.

Σύν τοΐς άλλοις, οί. Θράκες έπεδίδοντο, εις μεγάλην κλίμακα, καί εις τήν 
εμπορίαν των δούλων, ώς οί Κάρες τής Μ. Ασίας. Εις τάς ’Αθήνας ιδίως 
εύρίσκοντο πλήθη δούλων Θρακών. Τοϋτο, διότι οί Θράκες εξετιμώντο ώς 
καλοί καί πιστοί έργάται αγρών καί αμπέλων, αί δέ γυναίκες των ήσαν εύ
σωμοι καί καλλίγραμμοι δι’ δ καί έχρησίμευον διά τούς ζωγράφους καί 
γλύπτας ώς υποδείγματα (μοντέλλα).

Με σημερινά κριτήρια, τοϋτο δεικνύει συνάμα καί τήν άστοργίαν πολ
λών γονέων, οι οποίοι έποόλουν τά τέκνα τοον, θεωροϋντες ταϋτα ώς περιου
σίαν των (resfainiliaris), τά όποια εΐχον τό δικαίωμα νά τά διαθέτουν κατά 
βούλησιν καί κατά τάς άνάγκας των. ’Απεπτων δέ πολλά τέκνα, διότι ήσαν 
πολύγαμοι, ό'πως άλλωστε καί οί πλεΐστοι προχριστιανικοί λαοί.

Νομίσματα τής αρχαίας Θράκης»

Ή  νομισματολογία τής αρχαίας Θράκης εινε πολυποίκιλος, διότι υπάρ
χουν νομίσματα διαφόρων Θρακικών γενών καί φυ?άον· Νομίσματα Θρακών 
βασιλέων, κατθώς καί νομίσματα τών πόλεων τών Ελληνικών παραλίων τής 
Θράκης. Ή  αφθονία δέ τών νομισμάτων αυτών ώφείλετο εις τά πλούσια 
τότε μεταλλεία χρυσού καί αργύρου, τά ευρισκόμενα εις τάς Θρακικάς χώ* 
ρας. ’Ή δη από τοϋ 6ου π.Χ. αΐώνος, τά περί τό Παγγαϊον, άξεστα καί 
αγροίκα εκείνα Θρακικά γένη, είχον κόψει σωρείαν νομισμάτων, κατά τά 
Μιλησιακά καί Εϋβοϊκά πρότυπα. Διά τής χώρας δέ τών Ήδωνών, τών 
Βισαλτών καί Όδομάντων καί διά τών ποταμών Στρυμόνος, Νέστου καί 
'Έβρου, διωχετεύοντο ταϋτα εις τό εσωτερικόν τής Θράκης. Σήμερον στολί
ζουν τά διάφορα μουσεία τοϋ κόσμου. Πολλά εξ αυτών εΐνε νομίσματα τών 
παραλιακών πόλεων ώς τών Άβδήρων καί τής Μαρωνείας, άλλα τών Κυψέλων 
καί τών πόλεων τής Θρακικής Χερσονήσου, τής Λυσιμαχείας, τήςΒισάνθης,
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τον Περίνθου, τής Σηλυβρίας, τοϋ Βυζαντίου, τής ’Απολλωνίας, τής Με
σημβρίας κλπ. Επίσης των διαφόρων Θρακών βασιλέων: Σπαραδόκου αδελ
φοί) του Σιτάλκου (τά αρχαιότερα), τοϋ Σεύθου, τοϋ Άμαδόκου, τοϋ Τη* 
ρου τοϋ Β ' και των βασιλέοον εν Βιζϋη Κότυος τοϋ Δ' καί των λοιπών. 
Τά τών Θρακών βασιλέων, συνήθως εκόπτοντο πότε εις τά Κΰψελα καί 
πότε εις την Βιζΰην. Ά φ ’ ετέρου, ανευρίσκονται πολλά τοϋ Λυσιμάχου, 
καθ’ άπασαν την Θράκην και μέχρι τών εκβολών τοϋ Δουνάβεως. Έ κ τών 
εικόνων δέ καί τών επιγραφών, τάς οποίας φέρουν, οί νομισματολόγοι 
άποφαίνονται περί τής προελεΰσεως ενός έκάστου, ώς καί τοϋ τόπου καί 
χρόνου, εις τους οποίους έλαβε χώραν ή κατασκευή των(*).

ΚΕΦ. 118.— ΑΝΔΡΕΣ ΔΙΑΣΗΜΟΙ Τ ΙΙΣ  ΘΡΑΚΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ.

1ος) Πρωταγόρας, γεννηθείς εις τά ’Άβδηρα, τό 480 π.Χ·, καθ’ δ 
έγένετο ή έν Σαλαμίνι ναυμαχία. Ύπήρξεν ό αρχαιότατος καί έπιφανέστα- 
τος τών σοφιστών. Διέτριβεν εις ’Αθήνας, όπου είχε πολλούς θαυμαστός, 
ώς τον Περικλέα καί τον Εϋριπίδην. Παρεδέχετο την γνώμην τοϋ Η ρ α 
κλείτου, δτι δηλαδή τά πάντα εν τώ κόσμφ διατελοϋσιν εις συνεχή μεταβο
λήν καί ροήν (τά πάντα ρεΐ) καί δτι ή μόνη πηγή τής ανθρώπινης γνοοσεως 
εινε ή κατ’ αΐσθησιν άντίληψις (αισθησιοκρατία), δτι ο άνθρωπος οφείλει 
νά μή καταγίνεται μέ άκαρπους θεωρίας περί τής φϋσεως, αλλά νά στραφή 
εις τήν έρευναν τών πρακτικών ζητημάτων τής ζωής, διά νά συνηθίση νά 
προβλέπη καί νά ύπολογίζη τάς συνέπειας τών πράξεών του καί νά προσ’ 
παθή νά άσκή κυριαρχίαν επί τοϋ σώματος αύτοϋ καί τής άψυχου ϋλης, 
καί νά συντελή εις τήν κατά τό δυνατόν καλλιτέραν διαρρύθμισιν τών πο
λιτικών πραγμάτων τοϋ τόπου του, προς βελτίωσιν τής ζωής δλων τών 
ανθρώπων.

’Εν σχέσει προς τους θεούς, εδίδασκεν δτι δεν δΰναται νά γνωρίζη, άν 
υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, διότι πολλά εμποδίζουν εις τήν γνώσιν ταϋτην 
καί ιδίως ή ασάφεια τών πρεσβευομένων περί θεών καί ή βραχΰτης τής αν
θρώπινης ζωής, πού δεν αρκεί εις τήν έρευναν. Ή  θαρραλέα δμως αυτή ομο
λογία του εν μέσα) θρησκολήπτου κόσμου τών τότε Αθηναίων, υπήρξε τό αί
τιον τής καταδίκης του επί αθεΐα καί ασεβείς, τό410π.Χ . Καί τά μέν συγ
γράμματα του εκάησαν εις τήν ’Αθηναϊκήν αγοράν, αυτός δέ κατώρθωσε μέν 
νά φΰγη εξ ’Αθηνών, άλλ’ εμβάς εις πλοίον διά νά άπέλθη εις Σικελίαν, έπνί- 1

1. Κατά κανόνα, τά Θρακοελληνικά νομίσματα, έχαράσσοντο καί εκόπτοντο» 
κατά τά Ελληνικά πρότυπα, διότι, οί Θράκες ήγεμόνες, έχρησιμοποίουν, κατά τό 
πλεϊστον, "Ελληνας τεχνίτας. Καί αυτός είνε 6 λόγος, διά τον όποιον ούδέν τό βαρ * 
βαρικόν παρουσιάζουν.
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γη κατα τον πλούν, διότι το πλοΐον έναυάγησε και άπωλέσθη αύτανδρον.
Περί δέ τής ρητορικής έφρόνει δα  αυτή δύναται νά μεταβάλη τό ψευ

δός εις αλήθειαν καί τάνάπαλιν.
2ος) Βρνγος, άκμάσας από τό 480—430 π.Χ· εις ’Αθήνας. ’Από τό 

όνομά του φαίνεται δτι κατήγετο από τους Βρΰγας τής Θράκης- Ή  τέχνη 
του όμως αντιπροσωπεύει τό γνήσιον ’Αττικόν πνεύμα. 'Υπήρξε διάσημος 
αγγειοπλάστης καί άγγειογράφος. ΙΙολλά των έξοχων έργων, που στολίζουν 
τά κυριώτερα Μουσεία τής Ευρώπης, φέρουν τό όνομά του. At παραστά
σεις, πού είκονίζονται επί των αγγείων του, παρμένες από σκηνάς της μυ
θολογίας, κινούν τον θαυμασμόν των ειδικών περί τά τοιαύτα·

3ος) 'Ηρόδικος δ Σηλυβριώτης ('), έξοχος ιατρός τής άρχαιότητος καί 
διδάσκαλος τού Ππποκράτους, πατρός τής ’Ιατρικής. Έπρέσβευεν δτι δλαι 
αι άσθένειαι προέρχονται από την κακήν διατροφήν των ανθρώπων, πού 
δεν γνωρίζουν ούτε τό ποσόν, άλλ’ ούτε καί τί επιβάλλεται νά τρώγη έκα
στος. Διά τούτο, προσδιώριζε τό ποσόν καί τό ποιόν των τρυφών, άναλό 
γως τού επαγγέλματος εκάστου. Είνε ό πρώτος πού είσήγαγε τήν γυμναστι
κήν εις τήν θεραπευτικήν τών νόσων. Συνίστα ασκήσεις γυμναστικός, πε 
ριπάτους, παραμονήν εις τό ύπαιθρον, φως, αέρα καθαρόν, θερμά λουτρά 
καί έντριβάς.

4ος) Λ εύκ ιππος , ατομικός φιλόσοφος τού 5ου π.Χ. αιώνος. ΘεωρεΓ 
ται ώς ό ιδρυτής τής Σχολής. Ή  θεωρία του περιλαμβάνεται εις τό σύγ
γραμμα «Μέγας Διάκοσμος», τού οποίου δμως ή πατρότης αποδίδεται και 
εις άλλους. Υπήρξε διδάσκαλος τού Δημοκρίτου, οστις καί τον έπεσκίασε. 
Κατ’ άλλους μέν ήτο ’Αβδηρίτης τήν καταγωγήν, κατ’ άλλους δέ Μιλήσιος-

5ος) Δημόκριτος {') ό ’Αβδηρίτης, ο καί Γελασίνος έπικληθείς, διότι 
πάντοτε ήτο χαρίεις. Μέγας φιλόσοφος καί φυσιοδίφης, υιός τού ΠΙγη- 
στράτου, έγεννήθη τό 470 π·Χ· Περιηγήθη τάς χώρας τής ’Ασίας τάς 
’Ινδίας, τήν Αίγυπτον, τήν Αιθιοπίαν καί τήν Μεγάλην Ελλάδα, ώς καί 
τάς Άτθήνας. Έπιστρέψας είς ’Άβδηρα, έζη βίον ήρεμον, δπου τον επεσκέφθη 
καί ό 'Ιπποκράτης. Συνέγραψε πολλά συγγράμματα. Κατά Διογένην τον 
Λαέρτιον, ό Θράσυλλος κατέταξε τά έργα αυτού είς τετραλογίας, όπως 
έπραξεν ούτος καί διά τά έργα τού Πλάτωνος. Διακρίνονται ταύτα εις: 
Ή ^ ικ ά , Φυσικά, Ασύντακτα, (τά άναφερόμενα κατά τοιός ειδικούς είς 
τήν ουράνιον μηχανικήν, αεροστατικήν, στατικήν, θερμότητα καί θερμοδυ
ναμικήν, ακουστικήν, βιολογίαν, ζωολογίαν καί ορυκτολογίαν), είς μαΰ'η-

1. Λόγω μακράς διαμονής του είς Σηλυμβρίαν άπεκλήθη Σηλυμβριώτης. Κατή
γετο έκ Μεγάρων.

2. Διδάσκαλος αύτοΰ ύπήρξεν ό Λεύκιππος, μαθητής του δέ ό Άνάξαρχος· 
άμφότεροι Άβδηρΐται.
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ματικά, μουσικά  (περ'ι ρυθμών και γραμμάτων), Τεχνικά  καί πλεΐστα 
άλλα δσα, τα όποια αποδίδονται μέν εις αυτόν, άλλα δεν εινε πάντοτε τού 
Δημοκρίτου.

Έπρέσβευεν ότι, απαραίτητα στοιχεία διά την δημιουργίαν τοΰ κόσμου 
καί την γένεσιν πάντοον των όντων, εινε «τό όν καί τό μή όν». Καί ον μέν 
εινε ή ΰλη, που γεμίζει τον χώρον' μή όν δεν εινε τό κενόν, πού εινε άπει
ρον. Ή  δέ ΰλη άποτελεΐται από άπειρα μικρά σωμάτια, τόσον μικρά, ώστε 
νά μή {υποπίπτουν εις τήν όρασίν μας. Τά σωματίδια ταΰτα χωρίζονται άπ’ 
άλλήλων διά κενοΰ χώρου, πού υπάρχει μεταξύ αυτών. Είνε αδιαίρετα καί 
δι’ αυτό τά άπεκάλεσεν άτομα. Τά άτομα εινε, αιώνια, άφθαρτα, αδιαί
ρετα καί άναλλοίιοτα. Έ κ τής ένώσεως δέ τών απείρων τούτων ατόμων, 
ποικιλίαν κατά τό σχήμα και τό μέγεθος, παρήχθησαν πάντα τά όντα τή,- 
φύσεως, γή, σελήνη, ήλιος, αστέρες καί πάντα τά επί τής γής έμψυχα καί 
άψυχα. Καί τό σώμα καί ή ψυχή τοΰ ανθρώπου εινε υλικά, συγκείμενα 
από άτομα λεπτότατα. Τά άτομα τής ψυχής εινε πολύ τιμιώτερα καί εύγε- 
νέστερα από τά σωματικά. Διά τούτο ή ψυχή εινε τό εύγενέστατον καί 
θειότατον εν τώ ανθρώπιρ. Τά άτομα τής ψυχή:, έξαπλούμενα, καθ’ όλον τό 
σώμα, ζωογονούν καί κινούν αυτό. Ταΰτα δέ προξενούν όχι μόνον τήν ζωήν, 
αλλά καί τήν νόησιν.

Ή ^ ικ ή  τοϋ Δημοκρίτου. Έπρέσβευεν ότι ό πνευματικός βίος τού 
άνθριόπου εινε πολύ ανώτερος τοΰ βίου, πού προέρχεται έκ τών αισθήσεων. 
‘Ως ΰψιστον σκοπόν τού ανθρωπίνου βίου, έτασσεν τήν σύμμετρον ευθυ
μίαν καί φαιδρότητα τής ψυχής καί όχι τήν ευθυμίαν, πού προέρχεται από 
τάς ήδονάς τώ>ν αισθήσεων. Έθεώρει ώς ευτυχίαν τήν ευθυμίαν εκείνην, 
κατά τήν οποίαν ή ψυχή διάγει ευσταθούς καί γαλήνιος, χωρίς νά ταράττε· 
ται υπό ούδενός φόβου ή δεισιδαιμονίας, ή άλλου τίνος πάθους, ώς οργής, 
έκδικήσεως, έρωτος, πλουτομανίας κ.λ.π. Κατά τον Αιλιανόν ό Δημόκριτος 
ήρέσκετο νά ζή ώς άγνωστος.

6ος) Ά νάξαρχος, δ καί ευδαιμονικός άποκαλούμενος. Μίτο οπαδός 
τής φιλοσοφίας τού Δημοκρίτου. Έθεώρει τήν ευδαιμονίαν, έκδηλουμένην 
διά τής άπαθείας, ώς σκοπόν τής ζωής. Συνεδέετο διά φιλίας μέ τόν Μ. ’Α 
λέξανδρον, τον οποίον καί ήκολούθησεν εις τήν κατά τών Περσών εκστρα
τείαν του. Μετά τόν θάνατον τούτου, επιβαίνουν πλοίου παραπλέοντος τήν 
Κύπρον, συνελήφθη υπό τού ήγεμόνος τής νήσου αυτής Νικοκρέοντος, 
όστις καί τόν εθανάτωσε κατά τρόπον μαρτυρικόν. Ύπέστη τό μαρτύριον 
ήρωϊ.κιότατα, χλευάζων τούς δημίους του· (Διογ. Λαέρτιος Θ' 60). Τά έργα 
του δεν διεσιόθησαν.

7ος) Διονύσιος ό Θράξ. 5Ητο υιός Τήρου τού Θρακός, έγεννήθη όμως 
εις ’Αλεξάνδρειαν (περί τα μέσα τής 2ας π.Χ. έκ·). Μαθητής τού μεγάλου 
γραμματικού Άριστάρχου τού Σαμόθρακος. Συνέγραψε γραμματικήν τής
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Έλλην. γλώσσης, ή όποια μέχρι του 1000 μ.Χ. ήιο τό μόνον διδακτικόν 
εγχειρίδιον τής Έλλην. γραμματικής. ΙΙάντες δέ οΐ νεώτεροι συγγράφεις 
Γραμματικής ακολουθούν μέχρι σήμερον την διαίρεσιν αυτής, κατά την σει
ράν, πού καθιέρωσεν ό Διονύσιος.

8ος) Ε ύμένης  ό Καρδιανός. Υιός 'Ιερωνύμου. Έγεννήθη έν Καρδία 
τής Θρακ. Χερσονήσου. Ό  Φίλιππος, έκτιμήσας την ευφυΐαν του, τον πα
ρέλαβε, τό 342 π.Χ., ως γραμματέα εις την αυλήν του. Μέ τον Αλέξανδρον 
άνεδείχθη ένας από τούς πιστότερους, γενναιοτέρους κα'ι ένδοξοτέρους στρα
τηγούς του. 'Η  θέσις του ήτο άνωτάτη πασών των άλλα)ν, διότι υπό την 
διεύθυνσίν του συνετάσσοντο αΐ βασιλικά! εφημερίδες, ήτοι τό πολεμικόν 
ήμερολόγιον τού βασιλικού αρχηγείου. 'Υπεβλέπετο δμως υπό των Μακεδόνων 
στρατηγών, ώς μη ών Μακεδών, οΐτινες και τον έσκωπταν, λέγοντες ότι ύπη- 
ρέτει μέ γραφίδες και πινακίδια, άντ! λόγχης και άσπίδος. Μετά τον τίάνα- 
τον τού ’Αλεξάνδρου, ώς στρατηγός, ήτο ό μόνος πού ήγωνίσθη μέχρι τού 
■θανάτου του, 320 π.Χ., διά την ενότητα τής Παγκοσμίου Μακεδονικής 
Αυτοκρατορίας. Ένόσφ δέ ό Εύμένης εμάχετο διά τήν μη διάσπασιν, ούδείς 
έτόλμα νά τιτλοφορήση τον εαυτόν του βασιλέα. Μέ τον θάναταν τού 
Εύμένους συνετάφη κα! ή ιδέα τής ενότητος τής Αυτοκρατορίας. Ό  Εύμέ
νης ύπήρξεν εις εκ των μεγαλειτέρων ΓΙανελληνιστών τής άρχαιότητος.

9ος) eΕκαταΐος ό ’Αβδηρίτης. Ή το  σύγχρονος τού Μ. ’Αλεξάνδρου, 
ήκμασεν δμως επί τών διαδόχων αυτού. Κατά Σουΐδαν, ό φιλόσοφος ούτος, 
έπωνομάσθη «κριτικός» κα! «γραμματικός». Κατά τον Ίώσηπον, συνέγρα- 
■ψεν ιστορίαν «περ! ’Ιουδαίων». Ό  Αιλιανός κα! Στέφανος ό Βυζάντιος, 
αναφέρουν δτι ούτος συνέγραψε κα! βιβλίον «περ! Ύπερβορρείων».

10ος) Α ριστοφ άνης  ό Βυζάντιος, 262—185 π Χ·, δεινός γραμματικός 
κα! κριτικός, έδρασεν έν ’Αλεξάνδρειά επί Πτολεμαίου τού Φιλαδέλφου. Ύ* 
πήρξεν εγκρατέστατος τής Ελληνικής γλώσσης καί πολυμαθέστατος. Ε φ εύ 
ρε τά σημεία τής στίξεως, τούς τόνους καί τά πνεύματα, διά τήν ορθήν 
άνάγνο3σιν τών Ελληνικών συγγραμμάτων, υπό τών ξενόγλωσσων. Έξέδω- 
κε τά συγγράμματα τού Ησιόδου, τού ’Αλκαίου, τού Άνακρέοντος, τού 
Πινδάρου, τού Σοφοκλέους, τού Εύριπίδου, τού Άριστοφάνους καί τού 
Μενάνδρου. Διερρύθμισε τούς Διαλόγους τού Πλάτωνος. Διωρίσδη επιμε
λητής τής ’Αλεξανδρινής βιβλιοθήκης κα! τού Μουσείου. Ύπήρξεν ακατα
πόνητος καλλιεργητής τής Ελληνικής φιλολογίας. Βαθυνούστατος ερμηνευ
τής τών αρχαίων συγγραφέων. Μέχρι τής εποχής του, αι λέξεις έγράφοντο 
αχώριστοι κα! άτονοι κα! ό αναγνώστης έδυσκολεύετο νά έννοήση πόΟεν 
αρχίζει καί πού τελειώνει κάθε λέξις καί κάθε πρότασις. Ούτος, διά τών 
σημείων τής στίξεως, τάς κατέστησε πλέον άντιληπτάς. "Ιδρυσε σχολήν τής 
διδασκαλίας τής γραμματικής, δπου έμαθήτευσεν ό μετά ταύτα γραμματι
κός, Άρίσταρχος ό Σαμόθραξ.
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"Άλλοι, διάσημοι "Ελληνες τής άρχαιότητος, καταγόμενοι εκ Θράκης, 
ή καί έ'χοντες συγγενικούς δεσμούς μεώ αυτής εινε :

Ό  διάσημος γλύπτης Παιώνιος, καταγόμενος εκ Μένδης τής Θράκης 
(Παυσανίας V, 10, 8). Κατ’ άλλους εκ Μένδης τής Χαλκιδικής. Έσμί- 
λευσε τό περίφημον άγαλμα τής Νίκης, τό ευρισκόμενον νυν εις τό Μου- 
σεϊον τής ’Ολυμπίας. *0 φιλόσοφος καί ρήτωρ 3 Α ντισθένης, ό ιδρυτής 
τής σχολής των κυνικών. Έγεννήθη έκ μητρός Θράσσης. Ό  διάσημος ’Α
θηναίος στρατηγός Ίφ ικρά τη ς  είχε Θράσσαν μητέρα καί σύζυγον, ήτις 
ή το θυγάτηρ τοΰ βασιλέως των Θρακών Κότυος. Ό  Χαρίδημος, επίσης 
στρατηγός ’Αθηναίος, ή μήτηρ τού οποίου ήτο Θράσσα, καθώς καί ή σύ
ζυγος, ως θυγάτηρ τοΰ βασιλέως των Θρακών Κερσοβλέπτου-

Ό  μέγας ιστορικός Θουκυδίδης, φέρεται υπό τινων ώς υιός Θρακός, 
τοΰ Όλόρου, άν καί ό ίδιος σεμνΰνεται διά την γνησίαν έξ ’Αθηνών κα
ταγωγήν του. Ό  ένδοξος στρατηγός Μ ιλτιάδης  καί ό Σαλαμινομάχος Θε
μιστοκλής, συνεδέοντο άμφότεροι μέ την Θράκην διά συγγενικών δεσμών. 
Ό  μέν πρώτος, συνεζεύχθη την θυγατέρα τοΰ βασιλέως τών Θρακών Όλό- 
ρου. Ό  έτερος, είχε μητέρα Θράσσαν: «Ά βρότονον Θρήϊσσα γυνή γέ 
νος, άλλά τεκέσθα ι τόν μέγαν 'Έ λληνά φ ημ ι Θεμιστοκλέα». Τό ίδιον 
καί ό υιός τοΰ Κόνωνος, στρατηγός τών Αθηναίων, Τιμόθεος καί άλλοι 
τινές. Άλλά, περί πολλών εκ τών ανωτέρω, έγένετο ήδη μνεία εις προηγού
μενα κεφάλαια.



Δ1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΡΩΜΑΙΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΤΗΣ ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΕΦ. 119.— Η ΘΡΑΚΗ ΩΣ ΕΠΑΡΧΙΑ ΡΩΜΑΪΚΗ, 46-330 μ.Χ., ΗΤΟΙ 
ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΩΣ ΠΡΩ- 
ΤΕΥΟΥΣΗΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Οί Ρωμαίοι, κατακτήσαντες την Θράκην άνευ σχεδόν σπουδαίας πόλε · 
μικής προσπάθειας, άλλα διά τής πολιτικής των ίκανότητος, μέ την γνώρι
μον τακτικήν των του «διαιρεί καί βασίλευε», την οποίαν καί εφήρμοσαν 
διά την κατάκτησιν απάντων των Ελληνικών καί Ελληνιστικών κρατών 
τής εποχής εκείνης, περιώρισαν ταΰτην, ώς όρον γεωγραφικόν, εις τήν 
έ'κτασιν μετάξι) Αίμου προς βορράν, Αιγαίου καί Προποντίδος προς νότον) 
Μαύρη; θαλάσσης προς άνατολός καί ποταμού Νέστου προς δυσμάς. Το 
τμήμα τής Θράκης, τό μεταξύ Αίμου καί Δουνάβεως, τό ωνόμασαν Κάτω 
Μοισίαν καί τό έθηκαν υπό άλλην διοίκησιν, διά νά μή δύναται νά συμ- 
πράξη εναντίον των μέ τήν λοιπήν Θράκην. Τήν δέ χώραν τών ΙΙαιόνων 
καί Δαρδάνων (τήν καθ’ αυτό Σερβίαν τής σήμερον) τήν ωνόμασαν 3'Ανω 
Μοισίαν καί αυτήν υπό άλλην διοίκησιν. "Απασαν δέ τήν Χερσόνησον τών 
Βαλκανίων τήν έθεσαν υπό τήν γενικήν δικαιοδοσίαν ενός ανθυπάτου Ρ ω 
μαίου, δνομάσαντες ταυτην Ιλλυρικόν  (ή. Κατά τον ίδιον τρόπον, διε· 
νοήθησαν νά εξαλείψουν καί αυτό ακόμη τό όνομα Ελλάς, έφ’ όσον καί 
τήν Ελλάδα, μετά τήν κατάκτησίν της, τήν ωνόμασαν Άχα'ΐαν, επειδή οί 
τελευταίοι εκ τών Ελλήνων τής νοτίου Ελλάδος, πού έπολέμησαν διά τήν 
ελευθερίαν αυτής, ήσαν οί Αχαιοί. Μέ τήν γενικήν δέ ονομασίαν « ’Ιλ λ υ 
ρικόν τμήμα» , έσβένυντο τά ονόματα Ελλάς, 'Ήπειρος, Μακεδονία καί 
Θράκη. Έπίστευσαν, ότι οΰτω θά έξηλείφοντο καί από τήν μνήμην τοϋ 
Ελληνικού κόσμου αί ΐστορικαί αναμνήσεις καί οί παραδόσεις αί Ελληνι
κοί περί φιλοπατρίας, ελευθερίας, εθνισμού κ.λ.π. Άλλ' οί άτεγκτοι νόμοι 
τής φυσεως δέν μεταβάλλονται. Α ντί νά εκρωμαϊσθή, ό Ελληνικός κόσμος 
τής εποχής εκείνης, κατώρθωσε νά έξελληνίση καί αυτούς ακόμη τούς τρα
χείς Ρωμαίους' διότι ήτο κατά πολύ ανώτερος κατά τόν πολιτισμόν από 
αυτούς. Διότι περιελάμβανε φιλοσόφους, κατεΐχεν άπειρα συγγράμματα καί 
βιβλιοθήκας, εγνώριζεν αρχιτεκτονικήν, γλυπτικήν, μουσικήν, ζωγραφικήν,

1. ’Επί Διοκλητια\οϋ έγένετο διοίκησις, τής οποίας Ιπαρχίαι ήσαν : ή Εΰ^ώ· 
πη, ή Θράκη, ή Ροδόπη, ό Αίμίμοντος, ή Μοισία καί ή ΣκοίΚα,
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κοσμηματογραφίαν, έτέλει αγώνας, είχε θέατρα, συγγραφείς, ποιητάς και 
πολλά άλλα, τών οποίων έστεροϋντο οί Ρωμαίοι και τά παρέλαβον από τούς 
"Ελληνας. Διά τούτο ένας Ρωμαίος ποιητής (6 Όράτιος) ειπεν : «Ή  Ελλάς 
κατακτηθεΐσα, τον νικητήν κατέκτησε» διά τού Έλλην. πολιτισμού καί τών 
Ελληνικών γραμμάτων (Graeeia capta ferum victorem  cepit...)

Ό  δέ Θρακικός λαός υπό τήν Ρωμαϊκήν κυριαρχίαν, άπήλαυσε σχετι
κήν ησυχίαν, συνεπλήρωσε τον εξελληνισμόν του, άπηλλάγη τών τοπικών 
τυράννων καί εστράφη προς τά ειρηνικά του έργα, διά τών οποίων καί επέ
τυχε νά προαγάγη, έτι περαιτέρω, τό υλικόν καί πνευματικόν του επίπεδον. 
Έπλήρωνεν δ'μως ποικίλους καί επαχθείς φόρους προς τούς Ρωμαίους, έδι- 
δεν άνδρας διά τάς Ρωμαϊκάς λεγεώνας, δούλους πολλούς (*) καί εν γένει ήκο- 
λούθησε τήν τύχην τών πολλών λαών, πού ήσαν υπό Ρωμαϊκήν κυριαρ
χίαν. Γεγονός πάντως εινε, δτι είχεν άποβάλει τά τραχέα εκείνα Θρακικά 
ήθη καί έθιμα τού παρελθόντος καί άπέβη λαός γεωργικός, κτηνοτροφικός, 
λίαν νομοταγής, φιλόνομος καί ειρηνικός. Καί εΐνε μέν αληθές δτι ή Ρω
μαϊκή κυριαρχία ήτο μία διηνεκής σχεδόν άπομύζησις τού πλούτου τών 
χωρών, άλλ’ οί λαοί δεν έπανεστάτουν, διότι κατά τά άλλα ήσαν ήσυχοι. 
Όδικά δίκτυα κατεσκευάζοντο παντού, τό δέ έμπόριον καί αί συγκοινωνίαι 
επροστατεύοντο υπό τής Ρωμαϊκής εξουσίας άποτελεσματικώς. Ή  ληστεία 
καί ή πειρατεία έδιώκοντο συστηματικώς, ώστε ή μετακόμισις τών εμπο
ρευμάτων, είτε διά ξηράς διά μεγάλων ή μικρών συνοδειών (καραβανίων), 
είτε διά θαλάσσης, διά πλοίων, νά διενεργήται μέ απόλυτον ασφάλειαν- ’Ά λ
λως τε, τούτο ήτο απαραίτητον, έφ’ δσον οί πληθυσμοί τής τότε ’Ιταλίας 
έτρέφοντο, ώς επί τό πλεΐστον, από τάς έξωθεν αυτής υποτελείς χώρας.

’Από τού Βυζαντίου μέχρι Δυρραχίου τής σημερινής ’Αλβανίας, είχε 
κατασκευασθή μεγάλη οδική αρτηρία, ή Έγνατία οδός, ή οποία διά Θρά
κης καί Μακεδονίας έφθανεν εις Θεσ]νίκην. Έκεΐθεν, διά Μακεδονίας καί 
’Ιλλυρίας, άπέληγεν εις τήν άρχαίαν Ελληνικήν Έπίδαμνον (Δυρράχιον). 
Καί εξ Έπιδάμνου, διά πλοίων, μετέφερον τά έμπορεύμιατα εις τούς λιμέ
νας τής ’Ιταλίας. Ή  μεγάλη αυτή αρτηρία (Έγνατία), είχε πολλάς διακλα
δώσεις, προς δλας τάς κατευθύνσεις καί συνεδέετο μέ δλας τάς πόλεις τών 
χωρών, διά μέσου τών οποίων διήρχετο, είτε μεσογειακών, είτε παραλια
κών. Ή  ’Έδεσσα τής Μακεδονίας, ή Πέλλα, ή Θεσσαλονίκη, ή Σίρις (Σέρ- 
ραι), ήσαν μεγάλοι σταθμοί τής οδού ταύτης. Έ ν δέ τή Θράκη : τά Κύ- 
ψελα, ή Άπρος, ή Τυρολόη, ή Πέρινθος. Τό δέ Βυζάντιον, ήτο τό τέρμα 
τής Έγνατίας οδού. Εις τό Βυζάντιον εκομίζοντο, διά Χαλκηδόνος καί 
Χρυσουπόλεως, δλα τά εμπορεύματα από τήν Μ. ’Ασίαν καί από τά βάθη 
τής λοιπής ’Ασίας, τά προοριζόμενα διά τάς Εύρωπαϊκάς χώρας καί τάνά- 1

1. Ό  Σπάρτακος, ό αρχηγός τής μεγάλης Ιπαναστάσεως τών δούλων κατά τής 
Ρώμης (75—7i π -X.J, ήτο καί ό ίδιος δούλος έκ Θράκης, νουμιδικής καταγωγής.
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παλιν· ’Έτσι, ή Θράκη είχεν άποβή τό διαμετακομιστικόν κέντρον, μεταξύ 
της ’Ασίας καί τής λοιπής Ευρώπης. Επειδή  δέ επί Ρωμαϊκής κυριαρχίας 
καί Ιδίως από τής εποχής τού Άδριανού (130 μ.Χ.) καί εντεύθεν, απέκτη* 
σεν ιδιάζουσαν σημασίαν ή Άδριανοΰπολις, είχε κατασκευαστή εν Θράκη 
καί σπουδαΐον οδικόν δίκτυον. Καί μία μέν οδός, εξ Άδριανουπόλεως, άπέ- 
ληγεν εις τό Βυζάντιον, άλλη διευθυνομένη προς νότον, διά Διδυμοτείχου, 
άπέληγεν εις τό Αιγαΐον πέλαγος, παραλλήλως τού "Εβρου καί έκείθεν προς 
την Θεσσαλονίκην, διά τής Έγνατίας. ’Επίσης, έτέρα από την Άδριανού· 
πολιν, διά Φιλιππουπόλεως, προς τήν Σαρδικήν (σημερινήν Σόφιαν) καί εκεί· 
θεν προς την Κεντρικήν Ευρώπην. Διά τούτο ή Θράκη, υπό τούς Ραν 
μαίους, άνεπτύχθη, έπλοΰτισε καί έξεπολιτίσθη εις μέγαν βαθμόν. ’Αλλά 
συγχρόνως, επί Ρωμαϊκής κυριαρχίας, εδέχθη καί ξένα στοιχεία, μή Ελλη
νικά, τά όποια καί εν πολλοΐς έπέδρασαν δυσμενώς επί τής χώρας αυτής (*).
ΚΕΦ. 120.— ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜ ΟΣ ΤΗ Σ ΘΡΑΚΗΣ.

Κατά τούς χρόνους, πού εγκαθιδρύετο ή Ρωμαϊκή εξουσία έν Θράκη, 
45 μ.Χ., ίδρύετο καί ή πρώτη Χριστιανική’Εκκλησία, υπό τού ’Αποστόλου 
Άνδρέου, εις τήν Ήράκλειαν (Πέρινΰον) τής Θράκης. Ό  ’Απόστολος Άν- 
δρέας, προερχόμενος εκ Μ· ’Ασίας, συνέστησεν εν Ήρακλεία τήν πρώτην 
Χριστιανικήν Εκκλησίαν (Μητρόπολιν τής Εύριυπης) καί ύπήρξεν ό πρώ
τος Επίσκοπος αυτής (1 2).

Έ κ τής Ήρακλείας, σύν τφ χρόνω, ό Χριστιανισμός, διά διαφόρων ιε
ραποστόλων, εξηπλώθη βαθμηδόν εις ά'πασαν τήν λοιπήν Θράκην, δπου καί 
συνεστήθησαν διάφοροι Έπισκοπαί εις τάς τότε πόλεις αυτής. Άπαντες δέ 
οί ’Επίσκοποι των Θρακικών πόλεων άνεγνώριζον ως Αρχιεπίσκοπον τον 
'Ηράκλειας, εις τον όποιον ύπήγετο καί ό Επίσκοπος τού Βυζαντίου, ως 
καί αυτής τής Μακεδονίας αί Έπισκοπαί. Διά τούτο, μέχρι σήμερον, ή φή
μη τού ’Αρχιεπισκόπου Ήρακλείας ήτο «Ύπέρτιμος καί Έξαρχος πάσης 
Θράκης καί Μακεδονίας».

'Ως θά ίδωμεν βραδύτερου, δ'τε τό Βυζάντιον έγένετο πρωτεύουσα τού 
Ρωμαϊκού κράτους, υπό τό όνομα Κωνσταντινούπολή, τό 130 μ X., ό ’Ε
πίσκοπος τού Βυζαντίου άνεκηρύχθη ως Ισότιμος τού Αρχιεπισκόπου Ρώ
μης καί των Αρχιεπισκόπων ’Αντιόχειας καί ’Αλεξάνδρειάς. Ούτοι δέ οι 
τέσσαρες ό Κων]πόλεως, ό Ρώμης, ό ’Αντιόχειας καί ό Αλεξάνδρειάς ετι· 
τλοφορήθησαν Πατριάρχαι. Βραδύτερου δέ, ό τίτλος τού Πατριάρχου, εδόθη 
καί εις τον Αρχιεπίσκοπον 'Ιεροσολύμων. Κατ’ ανάγκην λοιπόν τότε καί ό 
’Αρχιεπίσκοπος Ήρακλείας ύπήχθη εις τό κλίμα τού Πατριαρχείου Κων]- 
πόλεως. Διά νά διατηρήται δμως ή άνάμνησις, δτι πάλαι ποτέ, ό Βυζαν

1. Ό  Διοκλητιανός έγκατέστησεν έν αυτή Πέρσας αίχμαλοίτους.
2. Ώ ς πρώτος Επίσκοπος, χειροτονηθείς έν Ρερίνθψ υπό τοϋ ’Αποστόλου 

’Ανδρέου, άναφέρεται ό ’Απελλής. Βλ. «Θρακικά», Τ. 28ος.
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τίου εξηρτάτο από τοΰ Ήραχλείας, έπεκράτησε τό έθιμον, κατά to όποιον 
ό ’Αρχιεπίσκοπος 'ΙΙρακλείας νά προσφέρη την ΓΙοιμαντοριχήν Ράβδον, εις 
κάθε Πατριάρχην, πού ανέρχεται εις τον Εκκλησιαστικόν θρόνον τής 
Κων]πόλεως.

Κατά τους χρόνους δέ των μεγάλων διωγμών τοΰ Χριστιανισμού, τους 
οποίους έκίνουν οι Ρωμαίοι Αύτοκράτορες από τοΰ Νέρωνος, 64 μ.Χ., και 
τοΰ τελευταίου, που έκίνησεν ό Διοκλητιανός καί εσυηέχισεν ό Γαλέριος 
καί ό Λικίνιος (223 μ.Χ.), ΰφίστατο καί ό Χριστιανισμός τής Θράκης, όσα 
δεινά ΰφίσταντο καί οι Χριστιανοί όλων τών χωρών, που ήσαν υπό Ρω
μαϊκήν εξουσίαν. ’Άπειροι Θράκες Χριστιανοί έμαρτΰρησαν, κατά τούς 10 
μεγάλους διωγμούς, ώς καί κατά τούς διαφόρους τοπικούς, πού διέτασσαν 
πολλάκις διάφοροι σκληροί Ρωμαίοι ά'ρχοντες. Καί ό τελευταίος δέ, εναγώ
νιος θρησκευτικός πόλεμος, μεταξύ Χριστιανισμού καί είδωλολατρείας, με
ταξύ Κωνσταντίνου τοΰ Μεγάλου καί τοΰ Λικινίου, εις τά εδάφη τής Θράκης 
είχε διεξαχθή, καθ’ 8ν ό Χριστιανισμός τδπερίσχυσε τής είδωλολατρείας, 
την οποίαν καί κατεδίκασε πλέον εις βαθμιαίαν εξαφάνισιν. Ή  πεδιάς τής 
Όρεστιάδος (Άδριανουπόλεως), υπήρξε τό φέρετρον τής είδωλολατρείας, ή 
δέ απέναντι τοΰ Βυζαντίου, έξωθεν τής Χρυσουπόλεως γή, ύπήρξεν ό τά
φος αυτής.
ΚΕΦ. 121.— Η ΘΡΑΚΗ ΕΠ Ι ΡΩΜΑΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ 

ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΟΜΩΝ.
Έ π ί τής εποχής τών Ρωμαίων Αύτοκρατόρων καί Ιδίως κατά τον Γ ' 

αιώνα, είχον αρχίσει τά προανακρούσματα τής μετά ταΰτα μεγάλης τών ε
θνών μεταναστεύσεως. "Οπως τά κύματα εις τον ’Ωκεανόν έκσποΰν τό εν 
κατόπιν τοΰ άλλου επάνω εις τάς άκτάς τών ’Ηπείρων, ούτω καί τότε βάρ
βαρα έθνη ήρχισαν, ως κύματα, νά εισβάλουν εις τάς Ρωμαϊκάς χώρας τοΰ 
τότε κόσμον. Ή  πρώτη ώθησις είχε δοθή, ώς εικάζεται, εκ τής ’Άπω ’Α
σίας, όπου κατώκουν, άγνωστα διά τον τότε πολιτισμένον κόσμον, έθνη. 
Επειδή δέ ή κατεύθυνσίς των ήτο εξ ανατολών προς δυσμάς, διά μέσου 
τών στεππών τής άγνοόστου τότε Σιβηρίας καί έπειτα τής Σκυθικής χώρας, 
εντεύθεν τών Ούραλίων, διαδοχικώς, ή ώθησις έφθασεν εις τάς υπό Γερ
μανών κατοικουμένας χώρας. Άλλ’ οί Γερμανικοί λαοί, οί ωθούμενοι από 
τούς Σκύθας ή Σαρμάτας, οί όποιοι πάλιν ωθούντο από τούς θύννους τής 
Ασίας, ήνοιγκάζ.οντο καί αυτοί νά εισέρχονται εις τό Ρωμαϊκόν κράτος. 
Συνέπεια τής τοιαύτης κινήσεως υπήρξε καί ή εισβολή είς τήν Θράκην Γερ
μανικών λαών από τοΰ βορρά, τούς οποίους κατόπιν ήχολούθησαν άλλοι καί 
άλλοι, ορμαθός ολόκληρος άνά τούς αιώνας, ώς αναφέρει ή ιστορία.

Καί κατά πρώτον μέν, επί τοΰ Αύτοκράτορος τής Ρώμης Φιλίππου 
τοΰ’Άραβος (244 — 249 μ.Χ.), επέδραμον οί Γότθοι (Βισιγότθοι, λαός Γερ
μανικός, καί έπέφερον μεγάλας καταστροφάς είς τήν ’Άνω καί Κάτω Μοι-
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σίαν (τήν κυρίως Σερβίαν καί την κυρίως Βουλγαρίαν, σημερινάς), άποδεκα- 
τίσαντες τον πληθυσμόν καί τάς περιουσίας αΰτοΰ. Οί Ρωμαίοι, τάς δυο 
ταύτας χώρας, τήν άρχαίαν Γετίαν, μεταξύ Αίμου καί Δουνάβεως καί τήν 
προς δυσμάς αυτής ορεινήν περιοχήν, τάς μετωνόμασαν Μοισίας. Διότι, προ 
των Γετών καί Παιάνων κατώκουν, οί Μοισοί Θράκες, οί όποιοι έπειτα 
μετηνάστευσαν εις Μικρόν ’Ασίαν, εις τήν ΰπ’ αυτών όνομασθεΐσαν Μυ· 
σίαν, προς δυσμάς τοϋ Μικρασιατικού Όλυμπου. Καί ουτω περιώρισαν 
τήν Θράκην, μεταξύ Αίμου, Προποντίδος καί Αιγαίου. Διότι οί Γότθοι 
ήσαν τότε τελείως απολίτιστοι καί βαρβαρώτατοι καί όχι μόνον κατελή- 
στευσαν τούς κατοίκους, αλλά καί μέγα μέρος έξηφάνισαν, διά πολλών σφα
γών καί εμπρησμών, τών άνοχυρώτισν πόλεων καί χωρίων-

Καί έξεδιώχθησαν μέν υπό τών Ρωμαϊκών λεγεώνων. ’Αλλά, μόλις ει- 
χον παρέλθει τρία έ'τη, επί τοϋ Αϋτοκράτορος Δεκίου, έπανελήφθη ή επι
δρομή τών Γότθων, οί οποίοι, διαβάντες τον Αίμον, εξεχύθησαν επί τής 
προς νότον αυτού Θράκης, κατέλαβον τήν Φίλιππούπολιν καί αφού 
ήρήμωσαν τήν χώραν διά σφαγών καί δηώσεων, πλήρεις λαφύριον καί αίχ- 
μαλώτωη, επέστρεψαν εις τά ορμητήριά των. Μετ' ολίγα δέ έτη, επί τής 
βασιλείας Βαλεριανοϋ καί Γαληνού Αύτοκρατόρων, έγινε νέα εισβολή, περί 
τό 260- Κατά ταΰτην, οί βάρβαροι εΐχον διαιρεθή εις δυο μοίρας. Ή  μία 
εισήλθεν εις Μακεδονίαν καί μετά πολλάς σφαγάς καί εμπρησμούς έφθασε 
μέχρι Θεσσαλονίκης, τήν οποίαν καί έπολιόρκησε μέν, άλλ’ άπεκρούσθη· ’Η 
δέ έτέρα διηυθΰνθη προς τήν πέραν τοϋ "Έβρου Θράκην, τήν οποίαν καί 
έλεηλάτησε μέχρι τών ακτών τοϋ Βοσπόρου, μόνον δέ αί οχυρωμένοι πό
λεις καί τά φρούρια άπέφυγαν τήν καταστροφήν καί τήν λεηλασίαν.

Έ π ί δέ τοϋ Αϋτοκράτορος Κλαυδίου Αϋρηλίου τοϋ Γοτθικού (268 — 
260 μ-Χ·), έγένετο νέα επιδρομή αυτών, άλλ’ ευτυχώς ήττήθησαν ούτοι 
παρά τήν Ναϊσσόν (Νύσσαν τής Δαρδανίας) καί άπωθήθησαν εις τάς χαρά
δρας τοϋ Αίμου, συνεπεία τοϋ οποίου ό Κλαύδιος Αϋρήλιος καί άπεκλήθη 
τιμητικώς «Γοτθικός».

Ό  διαδεχθείς τούτον, Αύρηλιανος Δομήτιος, κατώρθωσε νά απώθηση 
τούτους πέραν τοϋ Δουνάβεως.

Μετ’ ού πολύ, επί Αϋτοκράτορος Μάρκου Αϋρηλίου ΙΙρόβου, νέα στί
φη Γότθων, Άλλαμανών, Βουργουνδιών, Βανδάλων καί Σαρματών έπέδρα. 
μον ταυτοχρόνως καί εις τάς δυτικάς χώρας Γαλατίαν καί Πανονίαν καί εις 
τάς ’Ανατολικός ’Ιλλυρίαν καί Θράκην καί έξεδιώχθησαν μέν, άλλ’ έπέφερον 
καί οΰτοι πολλάς καταστροφάς εις τήν ύπαιθρον χώραν. Ό  δέ ΙΙρόβος (περί 
τό 270 μ,Χ.)> είργάσθη μεγάλως προς έγκατάστασιν νέων κατοικούν εις τά 
έρημωθέντα τμήματα τοϋ κράτους. Καί, εις μέν τήν Θράκην έγκατέστησεν 
ομάδας Γότθων, εις δέ τήν Ιλλυρίαν Φράγκους. Οΐ Γότθοι, διά τής μετα- 
δόσεως τού Χριστιανισμού, ήρχισαν νά έξημερώνωνται κάπως, άλλ’ ο1
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Φράγγοι άπέβησαν δεινοί ληστοπειραταί. Ούτοι, αφού πρώτον προέβησαν 
εις πολλάς λεηλασίας, άπεχώρησαν καί διά τής Μεσογείου καί τοΰ ’Ατλαν
τικού επέστρεψαν εις τάς παρά τον Ρήνον χώρας των.

Μέγα δέ δυστύχημα, διά τον Ελληνικόν κόσμον τής εποχής εκείνης, 
υπήρξαν αί εισβολαί καί αΐ ερημώσεις τών βαρβάρων τούτων, διότι άφ’ 
ενός μέν, ένεκα τών πολλών σφαγών, ήραιώθησαν οι πληθυσμοί, άφ’ ετέρου 
δέ, ένεκα τής συγχωνεύσεως τών έξηλληνισθέντων τούτων έπήλυδιον μέ τους 
εντοπίους, ήρχισε νά μεταβάλληται καί δ εθνολογικός χαρακτήρ τών χωρών 
καί νά νοθεύονται ό Ελληνισμός καί δ Ρωμαϊσμός. Τό μόνον καλόν πού 
προέκυψεν ήτο δτι, διά τοΰ όσημέραι διαδιδομένου Χριστιανισμού, εις 
τούς βαρβάρους τούτους, έπήλθε κάποιος κατευνασμός τών αγρίων ενστί
κτων αυτών καί έξημέρωσις τών ηθών τοον. Καί ταΰτα μέν συνέβησαν μέ
χρι τής ανόδου εις τον Αύτοκρατορικόν θρόνον νοΰ Ρωμαϊκού κράτους τού 
Διοκλητιανοΰ, δτε μετεβλήθη ή πολιτική σύνθεσις, έγένοντο μεταρρυθμίσεις 
καί νέα διοικητική διαίρεσις τοΰ Ρωμαϊκού κράτους.

ΚΕΦ. 122.—ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΟΥΑΑΕΡΙΟΥ Δ ΙΟ Κ Α Η ΤΙ ΑΝΟ Υ (284-306 μ.Χ.)

Ό  Ούαλέριος Διοκλητιανός ήτο Ίλλυριός τήν καταγωγήν, έκ Δαλμια- 
τίας. Υπήρξεν εις έκ τών ίκανωτέρων στρατηγών τού τότε Ρωμαϊκού κρά
τους. Άνεδείχθη καί πολιτικός δραστήριος. Έπέφερε πολλάς μεταρρυθμί
σεις εις τήν διοίκησιν τού άπεράντου κράτους, τό οποίον περιέκλειεν όλα 
σχεδόν τά έθνη τού τότε γνωστού κόσμου, τά κατοικούντα εις τάς τρεις 
γνωστάς τότε ηπείρους Ευρώπην, Ασίαν καί ’Αφρικήν, πού άπετέλουν 
τήν λεγομένην Οικουμένην. ’Επειδή δέ τό έργον τού Διοκλητιανοΰ έπέ- 
δρασε σπουδαίως επί τής μετά ταύτα τύχης τής Θράκης καί τού Χριστια
νικού καί είδωλολατρικού κόσμου, κρίνεται απαραίτητον νά γίνη μία σύν
τομος άνασκόπησις τών γεγονότων τής εποχής ταύτης, διά νά δυνηθή, δ 
αναγνώστης τού πσρόντος βιβλίου, νά είσέλθη καλλίτερον εις τό νόημα τής 
μετά ταύτα έπελθούσης μεταβολής εις τε τον πολιτικόν, θρησκευτικόν καί 
κοινωνικόν τομέα, ήτις άρδην άνέτρεψε τήν παλαιάν κατάστασιν καί παρέ- 
σχεν εις τον κόσμον νέον προσανατολισμόν.

ΚΕΦ. 123.— ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΝ
ΡΩΜΡΙ.

’Από τής εποχής, 31 π.Χ., τής μετά τήν έν Ά κτίφ ναυμαχίας, καθ’ 
ήν δ Όκτάβιος ένίκησε ιόν ’Αντώνιον καί τήν Κλεοπάτρα καί κατέλυσε τό 
δημοκρατικόν πολίτευμα, άπομείνας αυτός κύριος τών πάντων καί άνακηρύ- 
ξας εαυτόν Αύτοκράτορα ισόβιον μέ τον τίτλον Ανγονβτος (Σεβαστός), ως 
άνιύτατος αρχών πάντοον ττον διοικούντων, στρατιωτικών, πολιτικών, θρη
σκευτικών καί έν γένει δημοσίων αρχόντων καί τιτλούχων, έθεωρειτο δ
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καιθήμενος επί του Αΰτοκρατορικοΰ θρόνου τής κοσμοκρατείρας Ραιμης. 
’Από αυτόν έπρεπε νά έκπορεύωνται αί διαταγαί τής Ρώμης αι διαβιβαζόμε
νοι μέχρι των άπωτάτων ορίων τοΰ Παγκοσμίου κράτους. Καί υπήρχε μέν ή 
Σύγκλητος, ή επ'ι Δημοκρατίας συσταθεϊσα (ώς τά σημερινά Κοινοβούλια), 
άλλα μόνον κατά τόπους’ διότι ήτο υποχρεωμένη αυτή νά έπικυραόνη καί νά 
υίοθετή άσυζητητεί πάσαν θέλησιν του Αΰτοκράτορος, ό όποιος πολλάκις καί 
εθεοποιείτο καί ήγείροντο καί βωμοί καί προσεφέροντο καί θυσίαι δι’ αυτόν, 
εάν ήτο εγωιστής καί απαιτητικός. Τά δέ πλήθη των λαών τής Αυτοκρα
τορίας εθεωροΰντο υπόδουλα καί ΰπόφορα, άνευ βουλήσεως καί πρωτοβου
λίας. Μόνον οι φέροντες τον τίτλον τοΰ Ρωμαίου πολίτου είχον κάποια δι
καιώματα, ώστε νά δόνανται νά προσφεΰγουν εις τον Αΰτοκράτορα διά τυ
χόν σπουδαίας υποθέσεις Καί τοιοΰτοι ήσαν οι ελεύθεροι κάτοικοι τής ’Ιτα
λίας καί τής Ρώμης Ιδιαιτέρως, πλήν φυσικά των πολυπληθών δουλών. Έ κ 
δέ των άλλων εθνών, τόδν έξω τής’Ιταλίας ευρισκομένων, άπέκτων τήν ιδιό
τητα τοΰ Ρωμαίου πολίτου όλίγιστοι, κατόπιν πολλών θυσιών καί ευεργε
σιών προς τον κατά καιρούς Αΰτοκράτορα καί τον Ρωμαϊκόν λαόν.

'Ως εκ τής προνομιούχου λοιπόν θέσεώς του ταΰτης, ό λαός τής Ρώμης 
καί τής ’Ιταλίας έπαυσε συν τω χρόνφ καί νά στρατεύεται ακόμη, ιδία μετά 
τήν κατάκτησιν τοΰ κόσμου καί έπεδίδετο είς διασκεδάσεις συνισταμένας 
εις διάφορα θεάματα μέσα είς τά αμφιθέατρα (arena), οπού διεξήγοντο, 
ώς επί τό πλεΐστον, άγριαι μονομαχίαι μεταξύ δούλων, καταδικασμένων εις 
θάνατον υπό των σκληρών κυρίοον των, θηριομαχίαι καί ταυρομαχίαι' δηλ· 
πάλη μέχρι θανάτου θηρίων ή ταύρων προς άνθροδπους. Οί δέ κατά και
ρούς Αΰτοκράτορες, έτροφοδότουν τον άχαλίνωτον τούτον όχλ0 )̂ διά νά άπο- 
σπάσουν χειροκροτήματα καί ζητο^κραυγάς υπέρ εαυτών.

Άλλ’ ούτως έχόντων των πραγμάτων, κατά τούς πρώτους μ.Χ. αιώνας, 
έπεκράτησεν, ώς ήτο φυσικόν, οκνηρία, δουλοπρέπεια καί τελεία διαφθορά 
έν Ρώμη, είς τρόπον ώστε, ό λαός πολλάκις, νά κραυγάζη ζητών « ά ρ τ ο ν  
κ α ί  θ ε ά μ α τ α » ,  (paneni et circenses).

Τά δέ Ρωμαϊκά δείπνα, τά όποια έδιδαν διάφοροι Ρωμαίοι στρατη
γοί ή άλλοι άξιωματοΰχοι, οϊτινες έπλούτουν έκ δηώσεων καί αρπαγών 
είς τάς έξω τής ’Ιταλίας χώρας, δταν έπέστρεφον είς Ρώμην, κατέστησαν 
παροιμιώδη, διά τήν μεγάλην σπατάλην άφθονου χρήματος. Διά νά στοιχί
σουν δέ πολύ, άνέλυον τούς πολυτιμωτάτους τότε μαργαρίτας καί τούς πε- 
ριέχεον επί ώρισμένων φαγητών, δίκην καρυκεύματος. ’Έπειτα, ήκολούθουν 
τυχηρά παίγνια, δπου έσπαταλάτο άφθονος χρυσός.

Κατόπιν τών ανωτέρω, ευκόλως δύναται νά έννοήση τις, τό διατί εση- 
μειώθη ή μεταβολή, περί ής ό λόγος είς τό Κεφ. 121.
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ΚΕΦ. 124.— ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙΚ Η  ΚΑΤΑΣΤΛΣΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥ
ΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΔΙΟΚΑΗΊΤΛΝΟΥ, 31 π.Χ—284 μ.Χ.

Τά Ρωμαϊκά στρατεύματα, κατά τούς τρεις τούτους αιώνας, άπετε- 
λοϋντο εξ δλων των εθνών, πού ήσαν υπό την Ρωμαϊκήν εξουσίαν. Μόνον 
δέ οι ανώτατοι στρατιωτικοί άρχοντες ήσαν Ρωμαίοι. ’Αλλά, πολλάκις καί 
τινες εκ τών ξένων εθνών, ένεκα μεγάλων στρατιωτικών προτερημάτων, ά- 
νηρχοντο εις άνωτάτας βαθμίδας τής στρατιωτικής ηγεσίας ενίοτε δέ καί εις 
τον αύτοκρατορικόν θρόνον. ’Ίβηρες, Τλλυριοί, Σύροι καί άλλοι άνήλθον 
κατ’ έπανάληψιν εις αυτόν. Καί εις μέν την Ρώμην, υπήρχε το σώμα τών 
Πραιτωριανών, ή τρρουρά δηλ. τού Λύτοκράτορος καί τής Ρώμης. Ούτοι πολ· 
λάκις, διά τής τάσεως, πού έλάμβανον έναντι τού θρόνου, συνετέλουν εις την 
άνάρρησιν ή καθαίρεσιν αύτοκρατόρτον, καί εκείνος δστις τούςύπέσχετο ή τούς 
παρείχε την περισσοτέραν αμοιβήν, άνήρχετο εις τον Αύτοκρατορικόν θρόνον, 
δταν ούτος συνέβαινε νά χηρεύση. ’Ή , οσάκις ειχον άφορμάς δυσαρέσκειας κα
τά τοϋ καθημένου επί του θρόνου, κατεβίβαζαν αυτόν, συνήθους τον έτρόνευον 
καί άνεβίβαζον άλλον τής άρεσκείας των. Ειχον καταντήσει, δπως κατά τούς 
νεωτέρους χρόνους, τά τάγματα τών Στέρλιτς εν Ρωσσία, προ τού Μ Π έ
τρου καί τά Γιανιτσαρικά τάγματα τών Σουλτάνων τής Τουρκίας, μέχρι 
Μαχμούτ τού Γύ Αλλά καί αΐ Ρωμαϊκοί λεγεώνες, πού ήδρευον εις διαφό
ρους χώρας τοϋ κράτους, πολλάκις άνηγόρευον τούς αρχηγούς των Αύ- 
τοκράτορας καί έπήρχοντο κατά τής Ρώμης διά νά τούς έγκαθιδρήσουν επί 
τοϋ θρόνου. Ουτω συνέβαινε πολλάκις νά άναγορευτθούν Αύτοκράτορες, εις 
διάφορα μέρη, υπό τών λεγεώντον, καί νά κατευθύνωνται προς την ’Ιταλίαν, 
ταυτοχρόνους νά έρχωνται δέεις σύγκρουσιν τά στρατεύματα τοϋ ενός προς τά 
στρατεύματα τοϋ άλλου. Κατελάμβανε δέ τον θρόνον εκείνος, δστις ήθελεν 
ύπερισχύσει τών αντιπάλων του. Σχεδόν πάντοτε οΐ Πραιτωριανοί προσεχώ- 
ρουν εις τον πλειοδοτοϋντα, ’Έτσι, προέκυψε μία αφόρητος στρατοκρατία, ή 
οποία ουδέποτε έφερε καλόν οποτεδήποτε καί οπουδήποτε έφηρμόσθη, αλλά 
συνετέλεσεν εις την διαφθοράν, την συναλλαγήν καί τήν παρακμήν κράτους 
καί λαού. Ή  κατάστασις αυτή εγένετο αιτία νά άφίνωνται πολλάκις τά σύ
νορα τού κράτους αφύλακτα. Οί δέ έξωθεν βάρβαροι, εισερχόμενοι άνεμπο- 
δίστως, ελεηλάτουν τάς χώρας, προέβαινον εις αίχμαλωσίαν κατοίκων, εις 
σφαγείς καί έρημτοσεις χωρίονν καί πόλεων.

ΚΕΦ. 125.— ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ, 
ΑΠΟ 31 π X.—284 μ.Χ.

Μέ τήν διάδοσιν τής διδασκαλίας τοϋ Χριστιανισμού, υπό τών ’Απο
στόλων καί τών διαδόχων αυτών, κατά το πλείστον Ελλήνων ή έλληνιζόν- 
των ιεραποστόλων, μέσα εις τούς κόλπους δλων τών τότε εθνών τού Ρω 
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μαϊκού κράτους, διεμορφώθησαν σύν τφ χρόνφ δυο παρατάξεις, δύο θρη
σκευτικοί πεποιθήσεις καί δυο ΐδεολογίαι θρησκευτικοί καί κοινωνικοί. Καί 
ή μέν μία, ήτο ή των ειδωλολάτρων ή πολυθεϊστών, ή δέ άλλη, ή των Χρι
στιανών ή μονοθεϊστών. Έκάστη εκ τών δύο, ή to δλοος αντίθετος τής άλ
λης. Καί ή μέν πρώτη, περιελάμβανε τούς έμμένοντας εις τάς θρησκευτικάς 
δοξασίας τού πολυθεϊσμοϋ, τού άπορρέοντος εκ τής Ελληνικής καί Ρωμαϊ
κής μυθολογίας, ή δέ steoa τούς πιστεύοντας εις την διδασκαλίαν τού εκ Γα
λιλαίος διδασκάλου, ον επρέσβευον ως υιόν τού Θεού, τού Δημιουργού τού 
σύμπαντος κόσμου. Ή  προύτη έλαβε θέσιν επιθετικήν, ως έχουσα την ενερ
γόν ύποστήριξιν τής εξουσίας, μέ επικούρους τούς νόμους τού κράτους καί 
τα διατάγματα τών Αύτοκρατόρων. Ή  άλλη, αμυντικήν’ διότι τά πάντα 
ήσαν εναντίον της, άλλ’ επειδή έβασίζετο επί τής αλήθειας, έκέρδιζεν έδα
φος, μέ την πάροδον δέ τού χρόνου, ή πρώτη, ώς θεμελιωμένη επί τής πλά
νης τών ώραία)ν μέν, αλλά παραλόγων μύθων, έφθινε συνεχώς.

Κοινωνικώς επίσης συνέβαινε τό αυτό. Οί οπαδοί τής είδιολολατρείας 
ειχον ολα τά ελαττώματα τών πολλών θεών, τούς οποίους ελάτρευον, δΓ ο 
καί ηθικώς ήσαν οΐ ίΐλεΐστοι έξηχρειωμένοι. ’Αλληλεγγύη μεταξύ τών αν- 
θρώπιον ούδεμία ύπήρχεν, έκαστος έφρόντιζε διά τον εαυτόν του. Άνισό- 
της, άδικίαι, πολυγαμία, πορνεία, ληστεία, αρπαγή υπό τών ισχυρών, λα
γνεία, μέθη, κραιπάλη, άσωτεία, δουλεία, κατωτερότης τής γυναικός απέ
ναντι τού άνδρός, σκληρότης, άπανθρωπία, φιληδονία καί δλαι έν γένει αί 
κακίαι επετρέποντο- διότι ούδεις θρησκευτικός χαλινός ύπήρχεν, οί δέ νό
μοι τού κράτους καί τής έν γένει κοινωνίας κατεστρατηγούντο ή πορεβιά- 
ζοντο άνενδοιάστως υπό τών ισχυρών και άνευ συνεπειών δΓ αυτούς. Καί 
έν γένει, τοσαύτη καί τοιαύτη έκλυσις ηθών καί διαφθορά χαρακτήρων έπε- 
κράτησεν, τόσαι κακίαι καί ελαττώματα κοινωνικά, ήθικά καί πολιτικά διε- 
φαίνοντο εις όλας τάς τάξεις τών ανθρώπων, ώστε ό Ρωμαίος φιλόσοφος 
Σενέκας, κατά τον πρώτον μετά Χριστόν αιώνα, ό διδάσκαλος τού Νέρω- 
νος, ό καί θανατωθείς ύπ’ αυτού, νά λέγη : «ή αρετή κατήντησεν ούχί 
σπανία, άλλ’ εντελώς άφαντος» Ρ). «Ο te m p o ra l Ο m ores!»  «ώ καιροί! 
ώ ήθη !» έλεγεν ό Κικέρων.

Ή  δέ παράταξις, τών λεγομένων Χριστιανών ή Ναζωραίων, εύρίσκετο 
εις τούς αντίποδας τής πρώτης. Διότι ηθικώς ήσαν ανεπίληπτοι· Τίμιοι, 
δίκαιοι, εγκρατείς καί μεμετρημένοι εις όλα, ευπειθείς εις τούς νόμους τού 
κράτους, εκείνους οί οποίοι δέν άντέβαινον εις τάς θρησκευτικάς δοξασίας 
των, αλληλέγγυοι, ούχί μόνον αναμεταξύ των, αλλά καί προς τούς άλλοδό- 1

1. Κάτων ό Πρεσβύτερος απέδιδε τήν κοινωνικήν έκλυσιν εις τήν εισαγωγήν 
έν Ρώμη τών Ελληνικών ήΟ-ών I Διά τον λόγον αύτόν κατέκρινεν ούτος παν τό 
Ελληνικόν. "Ολως τό αντίθετον έφρόνει ό Κικέρων: «Nihil graecia huraanius* 
nihil sanctiuj». (Ούδέν τής Ελλάδος άνθρωπινοτερον, ούδέν ίερώτερον).
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ξους, εύ'σπλαγχνοι, έλεήμονες, αγαθοεργοί, οίκτίρμονες προς τους πάσχον- 
τας, συγκαταβατικοί προς τους σφάλλοντας και γενναιόφρονες. Εις περιστά
σεις θανατηφόρων ασθενειών περιεποιούντο όχι μόνον τούς όμοδόξους των, 
άλλα και τούς άλλοδόξους καί τούς διώκτας των ακόμη. Έ ν  γένει, ειχον 
όλας τάς άρετάς, τάς οποίας άπήτει ό ανθρωπισμός. Διά τούτο, παρ’ όλους 
τούς φοβερούς διωγμούς, πού από καιρού εις καιρόν έξέσπων εναντίον των 
εκ μέρους της πολιτείας καί τού εΐδωλολατρικού όχλου καί παρ’ όλας τάς 
έκατόμβας των απείρων μαρτύρων, αντί νά ολιγοστεύουν, έπληθύνοντο, 
διότι καθημερινώς καί άεννάως ό κόσμος έξεχριστιανίζετο καί προσετίθετο 
εις την Χριστιανικήν χορείαν’ ενώ, οΐ είδωλολάτραι, ώλιγόστευαν εις τρό
πον, ώστε, κατά τούς χρόνους τού Διοκλητιανού, νά ύπάρξη ισορροπία σχε
δόν, ως προς τά πλήθη τών δύο παρατάξεων. Καί εις μέν την ’Ανατολήν, 
εις τάς 'Ελληνικός καί έξελληνισόείσας χώρας, ή πλάστιγξ άριθμητικώς 
εκλινεν υπέρ τού Χριστιανισμού, εφ’ όσον, οί πλεΐστοι τών κατοίκων, ειχον 
προσελθει εις την νέαν πίστιν. Εις δέ τάς δυτικάς, οί Χριστιανοί, έμειονέ- 
κτουν, διότι τό πλεΐστον τών κατοίκων ήσαν ακόμη είδωλολάτραι.

'Οσάκις δέ ειδωλολάτρης ήσπάζετο τον Χριστιανισμόν, μετεβάλλετο ού- 
τος ούσιωδώς, ως διά μαγείας. Άπέβαλεν όλας τάς κακίας, τά ελατ
τώματα καί τάς άνθριοπίνους αδυναμίας καί ένεφάνιζεν όλας τάς θείας άρε
τάς τού Χριστιανισμού, άπέβαλε τον παλαιόν άνθρωπον καί ενεδύετο 
τον νέον.

ΚΕΦ. 126.— ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΡΩΜ ΑΤΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΓΙΙ ΔΙΟΚΑΗ- 
ΤΙΑΝΟΥ.

Τό Ρωμαϊκόν κράτος, κατά την εποχήν ταύτην, ήτο αχανές· Εις μέν τήν 
Ευρώπην περιελάμβανεν όλα τά εδάφη, από τής Μεσογείου θαλάσσης μέχρι 
τού Ρήνου ποταμού καί τών Τρανσυλβανικών άλπεων, Εις τήν ’Ασίαν κα
τείχε τάς δυτικάς χώρας αυτής μέχρι τού Τίγρητος, τού Καυκάσου καί τής 
Κασπίας θαλάσσης, εις δέ τήν Αφρικήν, όλας τάς προς τήν Μεσόγειον χώ
ρας. ’Έξωθεν όμα>ς τών εκτεταμένων τούτων συνόρων, έκαραδόκουν, κατ’ ε
κείνην τήν εποχήν, έθνη βάρβαρα, τά οποία, εις πάσαν κατάλληλον ευκαιρίαν, 
έσπευδον νά επιπέσουν κατά τών Ρα)μαϊκών χωρών, μέ σκοπόν νά διαρπά- 
σουν ή καί νά εγκατασταθούν εις τάς καλλιεργημένος γαίας, έν μέσφ τών 
ώργανωμένων κοινωνιών. Ούτω, εις τήν Βρεττανικήν νήσον, τής οποίας 
τό ήμισυ προς νότον τμήμα είχε κατακτηθή υπό τών Ρωμαίων, εύρίσκοντο 
βορειότερου οί Πίκτοι καί οί Σκώτοι, οί όποιοι συχνάκις έπεχείρουν έπιδρο“ 
μάς μέ ληστρικάς διαθέσεις εναντίον τής Ρωμαϊκής εκείνης επαρχίας. Προς 
άνατολάς τής Γαλατίας, έκαραδόκουν οΐ Βάνδαλοι, Σουέβοι, Βουργούνδιοι, 
Φράγγοι καί άλλοι Γερμανικοί λαοί, έτοιμοι νά έπιπέσουν καί νά λεηλατή
σουν ή καί νά καταλάβουν τήν χώραν ταύτην. Προς βορράν τού Δουνά-

«Θρακικά» 16
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βεως και των Τρανσυλβανικών’Άλπεων ήσαν οι Βισιγότθοι, οί Άλαμαννοί, 
οΐ Σαρμάται και άλλοι, οί οποίοι έξώθουν τάς ληστρικάς έπιδρομάς τοον 
μέχρι του Αιγαίου και τοΰ Βοσπόρου, μόλις εΰρισκον εύθετον περίστασιν. 
Οί Έλληνοθρακικοί πληθυσμοί ειχον ύποστή φρικτάς καταστροφάς, σφα 
γάς καί λεηλασίας εκ των επιδρομών αυτών. Άλλα, πάντα ταΰτα τά έθνη, 
ήσαν βάρβαρα καί απολίτιστα καί ειχον μέν ρώμην σωματικήν καί πολεμι
κόν μένος, άλλ" ούτε τον οπλισμόν, οΰτε την πολεμικήν τέχνην τών Ρωμαϊ
κών λεγεώνων διέθετον' διά τοϋτο, ώς επί τό πλεϊστον, ήττώντο καί έξεδιώ- 
κοντο όπίσω εις τάς χά>ρας των. Πέραν δμως, τών Ασιατικών συνόρων, εύρί- 
σκέτο, κατά τούς χρόνους τοΰ Λιοκλητιανοΰ, νέος εχθρός με πολιτισμόν αλλά 
και κατάρτισιν πολεμικήν, δχι κατωτέραν τής τών Ρωμαίων. Οΰτοι ήσαν οί 
Νέοι Πέρσαι, οί πέραν τού Τίγρητος καί Εύφράτου, οί κυβερνώμενοι από 
τήν δυναστείαν τών Σασσανιδών βασιλέων. Καταλύσαντες τό πρώην 
ισχυρόν κράτος τών Πάρθων (οί Πάρθοι ήσαν μίγμα καί κράμμα τών αρ
χαίων Μήδων καί Σκυθών), άνέλαβον τήν εξουσίαν επί τής Περσίας καί 
ήγωνίζοντο, δ'πως ανακτήσουν τάς προς δυσμάς αυτών κειμένας χώρας Με
σοποταμίαν, Μ· Ασίαν, Συρίαν καί Αίγυπτον, μέ σκοπόν τήν αναβίωσή 
τού αρχαίου Περσικού κράτους, τού Μεγάλου Κΰρου καί Δαρείου τού Ύ- 
στάσπους. Δι’ δ καί ήρχισαν έπιδρομάς κατά τής Μεσοποταμίας καί τής 
Συρίας.

Εις τοιαΰτην λοιπόν κατάστασιν εύρίσκετο ή Ρωμαϊκή επικράτεια, 
εσωτερικώς καί εξωτερικώς, δτε άνήλθεν εις τον Αύτοκρατορικόν θρόνον 
τής Ρώμης ό Ούαλέριος Λιοκλητιανός, μέ τήν αγαθήν πρόθεσιν νά άναστη- 
λώση τό εκπεσόν γόητρον αυτής, νά τήν έδραιώση καί νά έπιτρέψη ούτως 
εις τούς λαούς αυτής νά έπιδοθούν απερίσπαστοι εις τά ειρηνικά των έργα.

ΚΕΦ. 1 2 7 — ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Μ ΕΊΆ ΡΡΥ ΘΜ ΙΣΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΥΙΙΟ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ.

Ό  Διοκλητιανός, άναβάς εις τον θρόνον, τό 284 μ.Χ-, διεϊδεν δτι ή 
άπεραντωσύνη τού κράτους του, ήτο ή μία αιτία τής πλημμελούς διοικήσεως 
τών χωρών, υπό τών διαφόρων στρατιωτικών ή πολιτικών αρχόντων. Διότι 
ό έλεγχος, υπό ενός άνδρός, διαμένοντος εις τήν Ρώμην, ήτο αδύνατος, λόγφ 
τών μακρών αποστάσεων, πού έχώριζον πολλάς εκ τών χωρών από τής 
έδρας τής Αυτοκρατορίας. Μολονότι δέ, ΰπήρχον οδικά δίκτυα όπωσούν άρ
τια, τά όποια όλα άπέληγον εις τήν Ιταλίαν, αί αποστάσεις δμως ήσαν με- 
γάλαι καί τά συγκοινωνιακά μέσα τής εποχής βραδέα. Τούτο διότι, αί μέν 
κατά ξηράν συγκοινωνίαι διεξήγοντο τότε δι9 ίππων, ήμιόνων, αμαξών, συ 
ρομένων υπό βοών ή ίππων, αί δέ διά θαλάσσης, εγίνοντο μέ πλοία ιστιο
φόρα ή κωπήλατα. Έχρειάζοντο λ.χ. εβδομάδες καί μήνες ολόκληροι, πολλά- 
κις, διά νά φθάση εις τήν Ρώμην μία αναφορά, τίνος άρχοντος, έκ τών χω
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ρών του Καύκασού ή τής Μεσοποταμίας, ή από τάς χώρας τής Δακίας (ση
μερινής Ρουμανίας), ή τής Αίγυπτου. Επίσης δεν ήδυνατο ή Ρώμη νά 
ενημερωθή εγκαίρως περί μιας αιφνίδιας εχθρικής εισβολής, γενομένης τυ
χόν, εις τάς άπομεμακρυσμένας αΰτάς χώρας τοΰ κράτους.

Διά τούτο, ό Διοκλητιανός άπεφάσισε νά διαίρεση τό ολον κράτος του 
εις δυο (τό 286 μ X.), μέ συνάρχοντα τον Μαξιμιανόν. Καί δ μέν Διοκλη- 
τιανός άνέλαβε την διοίκησιν των ανατολικών χωρών, μέ έδραν την Νικομή
δειαν τής Μοισίας, την οποίαν καί εξωράϊσε ποικιλοτρόπως. Άπέβλεψε 
κατ’ αυτόν τον τρόπον νά εΰρίσκεται πλησιέστερον προς τά Περσικά σύνο
ρα, δπόθεν ελάμβανον χώραν αΐ εΐσβολαί τών Σασσανιδών. 'Ως ανατολικόν 
δε τμήμα έθεωρήθησαν αΐ ’Ασιατικοί χώροι όμοΰ μέ την Θράκην επί τής Ευ
ρώπης, ώς καί άπασαν την Βαλκανικήν Χερσόνησον καί μέ την Αίγυπτον 
επί τής ’Αφρικής. 'Ως δυτικόν δέ, έθεωρήθησαν δλαι αΐ λοιπαί χώραι 
τής Ευρώπης μετά τής λοιπής βορείου ’Αφρικής καί τής Βρεττανίας, μέ 
έδραν την Ρώμην, ή τά Μεδιόλανα τής Ιταλίας. ’Έκτοτε δέ χρονολογείται 
6 καί σήμερον εν χρήσει γεωγραφικός αυτός όρος ’Ανατολής καί Δυσεως. 
Οΰτοος έγένοντο δυο Αυγουστοι ή Αυτοκράτορες καί δυο Αΰτοκρατορίαι, 
Ανατολική καί Δυτική- Καί ή μέν ’Ανατολική Αυτοκρατορία, περιελάμβανεν 
δλας τάς Ελληνικός καί έξελληνισθείσας χώρας, ή δέ Δυτική τάς λοιπάς, 
εις τάς οποίας ΰπερίσχυεν δ λατινισμός. Αΐ τελευταίοι, μέ την Ρωμαϊκήν 
κυριαρχίαν, ώς οΰσαι βαρβαρικαί, προσεδέχοντο τον έκλατινισμόν, Ό  Μαξι- 
μιανός έν τή δύσει, κατά τους πρώτους χρόνους τής βασιλείας του, είχε μέν 
νικήσει τους Βαγαίίδους, Άλαμαννούς καί Βουργουνδίους, οΐτινες ειχον 
εισβάλει εις τήν Γαλατίαν, άλλα δέν ήδυνήθη νά καταβάλη, έν Βρεττανία, 
καί τον επαναστάτην Μεναπιανόν Καραΰσον. Μετά τινα δμως έ'τη, τό 293 
μ·Χ·, δ Διοκλητιανός είδεν, δτι οΐ κίνδυνοι τοΰ κράτους αυξάνουν εις άμ- 
φότερα τά τμήματα καί δτι ή διοίκησις τών επαρχιών έβελτιώθη μέν κατά 
τι, δέν ήτο δμως εκείνη, ή όποια έπρεπε νά εινε. Διά τοϋτο, άπεφάσισε νά 
προσλάβη άνά ένα βοηθόν εις έκαστον τμήμα, υπό τον τίτλον τοΰΚαίσαρος. 
Καί εις μέν τήν ’Ανατολικήν Αυτοκρατορίαν προσέλαβε τον Γαλέριον, εις 
τον όποιον παρεχώρησε τό ’Ιλλυρικόν τμήμα, πλήν τής Θράκης, τήν όποιαν 
έκράτησεν δ ίδιος, εις δέ τήν Δΰσιν ώς Καίσαρα προσέλαβε τύν Κωνστάν- 
τιον τον Χλωρόν, εις τον όποιον ό Μαξιμιανός παρεχώρησε τήν διοίκησιν 
τής Γαλατίας, Ίβηρίας, Βρεττανίας καί τής Μαυριτανίας (Μαρόκον), επί 
τής ’Αφρικής. Καί ό μέν Γαλέριος ώρισεν ώς έδραν του τό Σίρμιον τής 
νοτίου Πανονίας, παρά τήν άριστεράν όχθην τοΰ ποταμού Σαΰου, δ δέ 
Κωνατάντιος ό Χλωρός, τάς Τρεβήρους τής Γαλατίας. Ύπεχρεοοθη 
δέ δ Κωνατάντιος ό Χλωρός νά άπομακρΰνη τήν Χριστιανήν σύ
ζυγόν του Ελένην καί τον εξ αυτής υιόν του Κωνσταντίνον καί νά συ- 
ζευχθή τήν Θεοδώραν, θυγατέρα τής συζΰγου τοΰ Μαξιμιανοΰ. Ό  Κων-
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σταντΐνος εστάλη εις την αυλήν τοΰ Διοκλητιανοΰ εις Νικομήδειαν, υπο' τό 
πρόσχημα μεν νά έκπαιδευθή, άλλα κυρίως νά παρα ιείνη εκεί ώς δμηρος, 
διότι ήτο υιός Χριστιανής μητρός. Ούτακ έγένοντο δυο Αΰγουστοι καί. δύο 
Καίσαρες. ’Ανώτατος δέ πάνταιν έτθειορείτο ό Διοκλητιανός.

Ό  Κωνστάντιος ό Χλωρός, εις τήν Βρεττανίαν, κατέστειλε τήν έπανά* 
στάσιν τοΰ Καραΰσου, εις δέ τήν Γαλατίαν κατέβαλε τούς Φράγγους καί 
Άλλαμανούς, τό 301 μ X.

Άλλ’ επειδή, έκαστος των τεσσάρων μεγάλων τούτων αρχόντων, (ορ
γάνωσε βασιλικήν αυλήν πολυτελεστάτην, μέ ποικίλον προσωπικόν καί, μέ 
πολυπληθή φρουράν, έφιλοτιμεΐτο δέ συνάμα νά έχη πολυάριθμα καί πιστά 
εις εαυτόν στρατεύματα, διά νά άντεπεξέρχηται τόσον κατά των έξωθεν έπι* 
δρομέων, δσον καί κατά των εσωτερικών ανωμαλιών καί επαναστάσεων, ηύ- 
ξήθησαν τεραστίως τά δημόσια έξοδα εκάστου τμήματος, έφ’ δσον έκαστος 
αφειδώς έξώδευε πρύς τον αυτόν σκοπόν. Προς άντιμετώπισιν λοιπόν τής ούτω 
δημιουργηθείσης καταστάσεως, ήναγκάσθησαν νά επιβάλουν βαρείαν έκαστος 
φορολογίαν επί τοΰ λαοΰ του. Τοΰτο ήρέθησε τά πνεύματα, εις σημεΐον ώστε, 
νά επαναστατήσουν τά έθνη τής βορείου ’Αφρικής. Καί ό μέν Διοκλητιανός, 
έχων μαζί του καί τον Κωνσταντίνον, υιόν τοΰ Κωνσταντίου τοΰ Χλω- 
ροΰ, ώς σωματοφύλακά του, έξεστράτευσε κατά τής Αΐγύπτου, διά νά 
έπαναφέρη ταύτην εις υποταγήν. Ό  δέ Μαξιμιανός, εκ τής ’Ιταλίας, προς 
τήν λοιπήν βόρειον ’Αφρικήν. Τελικόν αποτέλεσμα τών επαναστάσεων αυ
τών ήτο νά καταπνιγοΰν δλαι εις τό αίμα’ διότι οΐ Ρωμαίοι ήσαν σκληρότα
τοι τιμωροί τών χωρών, πού έξηγείροντο εναντίον των. Κατόπιν τούτου, 
οί λοιποί λαοί, καταπτοηθέντες, ήναγκάσθησαν άγογγύστως πλέον νά υπομέ
νουν τήν άπομύζησιν τοΰ ίδρώτος των, από έν καθεστώς στρατοκρατικόν, 
οιον ήτο τό Ρωμαϊκόν.

ΚΕΦ. 128.—ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΔΙΩΓΜΟΙ.

Ό  Διοκλητιανός, άφοΰ ένόμισεν δα  ή ησυχία καί ή ειρήνη ήσαν ήδη 
έξησφαλισμέναι έξωτερικώς καί έσωτερικώς, χάρις, άφ’ ενός εις τήν διοικητι
κήν μεταρρύθμισιν καί άφ’ ετέρου εις τάς νίκας αύτοΰ κατά τών εξωτερικών 
εχθρών καί έν Ευρώπη καί έν ’Ασία, άπεφάσισε νά θέση τέρμα καί εις τήν 
παρατηρουμένην βαθμιαίαν κατάπτωσιν τοΰ Ρωμαϊκοΰ κόσμου, διά τής πα
ρεμβολής φραγμών εις τον περαιτέρω εκπεσμόν καί τήν ήθικήν έκλυσιν τής 
Ρωμαϊκής κοινωνίας. Εις άναζήτησιν δέ τών αιτίων τής τοιαύτης κατα- 
πτώσεως, παρεπείσθη υπό τοΰ Γαλερίου, ότι έν προκειμένιρ, δ κακός δαί
μων τής Αυτοκρατορίας, ήτο ή έξάπλωσις τής νέας πίστεως τών λεγομένων 
Χριστιανών, ή οποία έγέννησεν αμφιβολίας, ώς προς τήν ορθότητα τής 
πολυθεΐας καί επομένως αδιαφορίαν τοΰ λαοΰ προς αυτήν. "Απαξ 
δέ έξέλιπεν ή πίστις προς τούς θεούς, έξέλιπε καί ή αρετή. Επομένως, διά
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νά έπανέλθη ή προηγούμενη αίγλη τής πολυθεϊστικής θρησκείας, ήτο έπά- 
ναγκες νά έπανέλθη δλος ό κόσμος εις την πάτριον λατρείαν των θεών του. 
Κατά ταύτα, οι πολυπληθείς Χριστιανοί, θά έπρεπε νά άφήσουν την λα
τρείαν τοΰ εκ Παλαιστίνης Ναζα)ραίου καί νά θΰωσιν εις τά είδωλα, ει δε 
μή νά θανατώνατνται. Ό  Διοκλητιανός δμως, καίτοι τραχύς στρατιωτικός, 
δεν φαίνεται νά ήτο καί άμοιρος ανθρωπιστικών αισθημάτων. Διεΐδεν δτι 
ή εφαρμογή τοΰ σχεδίου τού Γαλερίου θά προεκάλει μεγάλην αιματοχυσίαν 
καί μάλιστα εις τάς χώρας, πού ήσαν ί>πό την δικαιοδοσίαν του' διότι αί 
’Ανατολικοί χώροι ήσαν έκεΐναι πού ειχον, κατά τό πλεΐστον, έκχριστιανι- 
σθή. 'Ως εκ τούτου, εθέσπισε ήπια σχετικώς μέτρα, ώστε ή θρησκεία τού 
Ναζωραίου νά έγκαταλειορθή βαθμηδόν καί νά έπανέλθη έξ ολοκλήρου καί 
πάλιν ή πολυτθεΐα·

Ύ π ’ αύτό τό πνεύμα, τό πρώτον διάταγμα προς τούς απανταχού άρχον
τας τού κράτους, τό 304, ήτο δτι έπρεπε νά ριφθούν εις την πυράν δλα τά 
βιβλία τής Χριστιανικής πίστεως καί νά καταστραφοΰν αί βιβλιοθήκαι αυ
τών, οοστε νά έκλειψη παν ιερόν σύγγραμμα, τό όποιον νά δύνανται οί Χρι
στιανοί νά άναγινώσκουν εις τό εξής.

Καί πράγματι, παρεδόθησαν εις τήν απώλειαν άπειρα συγγράμματα 
Χριστιανών συγγραφέων καί πατέρων τής Εκκλησίας.

Άλλ’ επειδή, επί ολόκληρον έτος, τά μέτρα ταύτα έφαρμοσθέντα, δεν 
έπέφερον καμμίαν μεταστροφήν τών Χριστιανών προς τήν είδωλολατρείαν, 
ήναγκάσθη, τό 305 μ.Χ·, ό Διοκλητιανός, νά έκδώση δεύτερον διάταγμα, 
κατά τό όποιον νά καταδικάζωνται εις θάνατον δλοι οί θρησκευτικοί αρχη
γοί τών Χριστιανών, είτε ιερείς ήσαν οΰτοι, είτε ιεροκήρυκες, εφόσον αυτοί, 
μέ τήν διδασκαλίαν των εις τούς ναούς, συνεκράτουν τον Χριστιανικόν κό
σμον εις τήν νέαν θρησκείαν. Κατόπιν αυτού, μυριάδες κληρικοί ώδηγήθη- 
σαν είς τά βασανιστήρια καί επειδή ένέμενον εις τήν πίστιν των έμαρτύρη- 
σαν. Κ ατ’αυτόν τον τρόπον, ένομίσθη προς στιγμήν, δτι μένοντες ακέφαλοι 
οί Χριστιανοί καί άδίδακτοι, θά καμφθούν καί θά έπανέλθουν είς τήν 
είδωλολατρείαν, δοθέντος δτι, οί ευκτήριοι οίκοι αυτών άλλοι μέν 
εκάησαν, άλλοι δε μετεβλήθησαν εις εΐδωλολατρικούς βωμούς καί άλλοι παν- 
τοιοτρόπως έβεβηλώθησαν. ’Αλλά καί τό δεύτερον τούτο μέτρον έναυάγησε 
προ τής εμμονής τών θυσιαζομένων καί τής περιφρονήσεως, τήν οποίαν 
έδείκνυον πρύς τον θάνατον, οι άγιοι εκείνοι ποιμένες τών Χριστιανών.

Τέλος, τό ίδιον έτος, έξεδόθη τρίτον διάταγμα έκ Νικομήδειας, τό 
καί τρομερώτερον. Κατ’ αυτό, έπρεπε, πάντες οί κατά τόπους άρχοντες τού 
κράτους, νά προβούν είς τήν συγκρότησιν δικαστηρίου, ενώπιον τού οποίου 
νά καλήται πας Χριστιανός, ϊνα θυσιάση είς τούς θεούς καί άπαρνηθή τον 
Χριστόν, είς περίπτιυσιν δε μή συμμορφώσεως νά βασανίζεται καί νά θα
νατώνεται. Ό  τρόπος δέ εφαρμογής τού τρίτου μέτρου, άφέθη είς τήν προ-
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αίρεσιν των αρχόντων έκαστου τόπου· Ποταμηδόν τότε έ'ρρευσε το αιμα 
των ατυχών Χριστιανών- "Οχι πλέον χιλιάδες, αλλά μυριάδες και εκατομμύ
ρια δλα, έθυσιάσθησαν. Οι δήμιοι άπέκαμον φονεύοντες και τα οξέα όργα
νά των ήμβλύνθησαν έκ τής καθημερινής χρήσεως. Τοιαύτη δέ ήτο ή αυτα- 
πάρνησις άνδρών, γυναικών, νέων κα'ι νεανίδων, ώστε νά θεωρουν τον θά
νατον ώς απαλλαγήν κα'ι μετάβασιν εις καλλιτέραν ζωήν τής επιγείου τοιαΰ- 
της. Εις τήν Μ. Ασίαν, Συρίαν καί Αίγυπτον, πόλεις καί χωρία ολοκλή
ρων περιοχών έμειναν άνευ κατοίκων. ‘Η Καππαδοκία ιδίως είχε σχεδόν 
ερημωθή.

Έ ξ όλων δέ τών άρχόντιον, μόνος ό Κωνστάντιος ό Χλωρός, εις τάς χώ
ρας του, εφήρμοσε τα μέτρα, έπιεικέστερον τών άλλων σκληρών καί άπαν- 
θρώπιον συνεξουσιαστών του. Διά τοΰτο, ενόσω διήρκουν οί διωγμοί, κλει
στοί Χριστιανοί τών ’Ανατολικών χωρών, μαθόντες τήν επιεική συμπερι
φοράν τοΰ Χλωρού, άπεδήμουν εις τάς δυτικωτάτας έκείνας χαόρας, όπου καί 
εύρισκον κάποιαν ανοχήν καί συγκατάβασιν- Ό  δέ υιός τοΰ Χλωρού, Κων 
σταντΐνος, δια,ιιένων εις τήν αυλήν τοΰ Διοκλητιανοϋ, έθλίβετο μέν διά τήν 
απώλειαν τόσου Χριστιανικού κόσμου, τον όποιον συνεπάθει, άλλα ταυτο- 
χρόνως καί έπιμελώς άπέκρυπτε τά συναισθήματά του αυτά, κατ ορθοί σας 
τελικώς νά μή καταστή ύποπτος εις τύν Διοκλητιανόν, όστις τον έξετίμα 
πολύ διά το αθλητικόν του παράστημα, τήν νεανικήν του αλκήν, τήν τόλ
μην του καί τήν πολιτικήν του περίνοιαν.

ΚΕΦ. 129.— Π Α Ρ Α Π Ή Σ ΙΣ  ΤΟΥ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΫ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑ
ΚΟΛΟΥΘΑ ΑΥΤΗΣ.

Έξηκολοΰθει ακόμη τό «Μαρτυρικόν ’Έτος», όπως ώνόμασαν οί Χρι
στιανοί τον διωγμόν αυτόν, κατά τύν οποίον ή γή είχε βαφή μέ τό τίμιον 
αιμα τών αθώων αυτών, ότε, δ Διοκλητιάνός, βλέπων τό μάταιον τής θυ
σίας τοσουτων ανθρώπων, εγκαταλείπει αίφνιδίως τήν εξουσίαν καί άποσυ- 
ρεται εις Σάλωνα τής πατρίδος του Δαλματίας, όπου εκ τών προτέρων ει- 
χεν ανεγείρει μεγαλοπρεπή ανάκτορα καί εύθαλεστάτους κήπους, διά νά δι· 
έλθη εκεί τό υπόλοιπον τής ζωής του, κατατρυχόμενος ίσως από τύψεις τής 
συνειδήσεώς του. Τήν παραίτησιν δέ αύτοΰ, ήκυλοΰθησε καί ή παραίτησις 
τοΰ Μαξιμιανού εν ’Ιταλία, τό 308 μ.Χ. Ό  Γαλέριος άνεκήρυξεν εαυτόν 
Αύγουστον τής ’Ανατολής, παραλαβών υπό τήν δικαιοδοσίαν του καί τήν 
’Ιταλίαν. Προσέλαβε δέ ά)ς βοηθούς του, διά μέν τήν ’Ανατολήν τύν Λικί- 
νιον, διά δέ τήν ’Ιταλίαν τον Σεβήρον. ’Αλλά, τούτον τον Σεβήρον, έξετόπι- 
σεν εξ ’Ιταλίας ό Μαξέντιος, 6 οποίος, νικήσας αυτόν, άνηγορεΰθη ό ίδιος 
Αύγουστος εν Ρώμη, τό 307 μ.Χ. ’Έλαβε δέ ό Γαλέριος, υπό τήν προστα
σίαν του δήθεν, καί τον υιόν τού Χλωρού Κωνσταντίνον, τον όποιον έστει
λε κατά τών Νέων Περσών, οΐ όποιοι είχον, κατ’ εκείνην τήν εποχήν, είσβά*
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λει εις την Μεσοποταμίαν καί τήν ’Αρμενίαν. ’Επειδή δέ επιμόνως δ Χλω
ρός έγραφε προς τον Γαλέριον και εζήτει να άποστείλη τον υίόν του Κων
σταντίνον προς αυτόν, δ Γαλέριος, υπό διαφόρους προφάσεις, άπέφευγε νά 
δώση τήν άδειαν εις τον Κων]νον, διότι διέβλεπεν, δτι οΰτος θά άπέβαινε 
συντόμως δεινός αντίπαλός του. Έπ'ι τέλους όμως, φοβηθείς μήπως έξεγείρη 
καί τον Κωνστάντιον Χλωρόν εναντίον του, ήναγκάσθη νά παραχώρηση τήν 
άδειαν είς τον Κων]νον ΐνα άπέλθη οΰτος προς τον πατέρα του.

Άλλ’ δ Κωνσταντίνος, δ δποΐος είχεν έμβαθύνει καλώς εις τάς σκέ- 
ψνις τοϋ Γαλερίου, παρεσκεύαζεν, εν τώ μεταξύ, μυστικά τήν φυγήν του, 
μέ ολίγους φίλους του άφωσιωμένους είς αυτόν. Μόλις δέ τω άνεκοινώθη 
ή άδεια προς άναχώρησιν, ουδέ επί στιγμήν ανέβαλε ταύτην. "Ιππευσεν 
επί ταχέως κέλητος καί άνεχώρησεν άνευ προειδοποιήσεως, διότι έγνώριζεν, 
δτι δ Γαλεριος δέν θά έβράδυνε νά άνακαλέση τήν άδειαν, καί νά τον κρα- 
τήοη πλησίον του, οχι βέβαια διά νά τον εύεργετήση, αλλά διά νά τον κα- 
ταστρέψη. Πράγματι, τήν άλλην ημέραν, ό Γαλεριος άνεκάλεσε τήν προς 
τον Κων]νον άδειαν, άλλ’ έπληροφορήθη τότε δτι οΰτος είχε φύγει 
έσπευσμένως τήν προηγουμένην ημέραν. Λύσσα κατέλαβε τότε τον Γαλέριον 
καί διέταξε πάραυτα νά καταδιωχθή καί νά συλλητρθή δ φυγάς. ’Αλλ’ οί ίπ 
ποι τοΰ ιπποστασίου του εύρέθησαν ακατάλληλοι διά σύντονον καταδίωξιν, 
διότι δ φεΰγων, προτού άναχωρήση, τους είχε καταστήσει ανικάνους διά 
πληγών, τάς δποίας έπροξένησε κρυφίως είς αΰτοΰς. Ούτως, δ Κων]νος, μετά 
πολλάς περιπετείας, κατώρθωσε νά συναντηθή, είς τήν Βονιονίαν τής Γαλα
τίας, μέ τον πατέρα του Χλωρόν·

Έκείθεν, πατήρ καί υιός, διέβησαν τήν θάλασσαν τής Μάγχης, αφού άπε- 
βιβάσθησαν είς τήν Βρεττανίαν, δπου συνεπολέμησαν τους έπιδραμόντας 
Πίκτους καί Καληδονίους. Ό  δέ Γαλέριος εις τήν ’Ανατολήν, άφοΰ μάτην 
έθυσίασε τάς μυριάδας τών Χριστιανών είς τον Μολόχ τής είδωλολατρείας, 
προσεβλήθη από ανίατον ασθένειαν, τήν λώβαν (λέπραν), παρητήθη καί πα· 
ρεκάλει τους Χριστιανούς νά δέωνται τού θεού των προς θεραπείαν του, 
διορίσας ώς βοηθόν τού Λικινίου εις τό ’Ιλλυρικόν τον Μαξίμΐνον. ’Αλλά, 
τήν ιδίαν εποχήν εΐχεν άποθάνει είς το Έβόρακον τής Βρεττανίας καί 
δ Χλωρός. ’Έτσι,, έμειναν είς μέν τήν ’Ανατολήν, ώς Αύγουστος, δ Λικί· 
νιος καί ώς Καϊσαρ δ Μαξιμΐνος, είς δέ τήν Δΰσιν δ Μαξέντιος, ώς Αύγου
στος εν ’Ιταλία καί δ Κωνσταντίνος, υιός τού Χλωρού, έν Βρεττανία, ώς 
Καΐσαρ.

ΚΕΦ. 130.— ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΜΑΞΕΝΤΙΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΥΣΙΝ.

Ό  υιός τοΰ Χλωρού Κωνσταντίνος είχε γεννηθή εις Ναΐσσόν (Νύσσαν) 
τής ’Ιλλυρίας, τό 274 μ.Χ., έκ μήτρας Χριστιανής, τής Βιθυνής Ελένης. 
"Οτε δμως δ Χλωρός είχε άναγορευθή υπό τού Διοκ?νητιανοΰ ώς Καΐσαρ είς
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τάς Δυτικάς χώρος, τό 294 καί ήναγκάσθη υπό του Αύγουστου Μαξψια- 
νού νά διαζευχθή την Ελένην, τον δέ υιόν του Κωνσταντίνον νά τον ά- 
φήση εις την αυλήν τοΰ Διοκλητιανού, διά νά εκπαιδευτή δήί)εν, άλλα κυ
ρίως ώς δμηρον, διότι ό ίδιος ήτο κάπως ύποπτος προς τούς δύο Αύγούστους, 
Διοκλητιανόν και Μαξιμιανόν, ένεκα των συμπαθειών του, προς τούς δμο- 
δόξους τής Ελένης, Χριστιανούς καί συνεζεύχθη κατόπιν μέ την Θεοδιόραν, 
θυγατέρα τής συζύγου τοΰ Μαξιμιανού, ό Κωνσταντίνος ήτο τότε 19 ετών, 
εΐχεν οΰτος ανάστημα υψηλόν, σώμα 'Ηράκλειον, χεΐρσς στιβαράς, τόλμην καί 
άφοβίαν άφθαστον. Ή το  ευπειθέστατος καί λίαν προσηνής εις τούς τρό
πους. Γενναίος καί συγκαταβατικός προς τούς κατωτέρους του. Νους υγιής 
μέ δξύνειαν καί αγχίνοιαν, είχε θέλησιν ίσχυροτάτην καί δραστηριότητα 
σπανίαν. Έ ν  γένει δέ είχε τά σωματικά, καί τά ψυχικά προσόντα, πού άνα· 
δεικνύουν τον άνθρωπον ύπέρτερον. Καί ό μέν Διοκλητιανός, έν τή διορα- 
τικότητί του, έξετίμησε δεόντως τάς άρετάς ταύτας καί τον άνέδειξεν υπα
σπιστήν του, δΓ δ καί τον προσέλαβεν ώς ακόλουθόν του εις τήν Α ίγυ
πτον, δτε μετέβη εκεί διά νά κατευνάση εκραγεΐσαν έπανάστασιν. Εις τούς 
λόγους του καί εις τάς πράξεις του ήτο λίαν επιφυλακτικός, ώστε νά μή κι- 
νή τήν υποψίαν των προϊσταμένων του, κατά τούς διωγμούς των Χριστια
νών, τούς όποιους συνεπάθει καί ηύσπλαγχνίζετο. Μετά τήν παραίτησιν 
δμως τού Διοκλητιανοΰ, ή θέσις του κατέστη αίφνιδίως δύσκολος καί επι
κίνδυνος* διότι ό Γαλέριος, δ άναγορευθείς Αύγουστος τής "Ανατολής, ήτο 
τύραννος, σκληρός, καχύποπτος καί τον ύπέβαλεν εις μεγάλας δοκιμασίας, 
διά νά προκαλέση ίσως τήν καταστροφήν του. Κάποτε, εις έν αμφιθέατρου, 
διέταξεν αυτόν νά άντεπεξέλθη κατά λέοντος. Άλλ5 δ Κωνσταντίνος κατώρ- 
θωσε νά φονεύση τό θηρίον. Τούτο έκίνησεν έτι περισσότερον τήν έχθρο- 
πάθειαν τού Γαλερίου. 'Άλλοτε πάλιν, τον διέταξε νά μονομαχήση προς 
βάρβαρόν τινα πελωρίων διαστάσεων καί ρωμαλεώτατον. Ό  Κθ3νσταντίνος 
κατώρίίωσε καί τούτον νά καταλάβη, νά κόψη τήν κεφαλήν τού βαρβάρου 
καί νά τήν φέρη ενώπιον τού Γαλερίου, δ όποιος ύπεκρίθη μέν, δη έχάρη 
διά τήν ανδρείαν του, αλλά, κατά βάθος, ήρχισε νά διαβλέπη εις τον Κα>ν]- 
νον τον μέλλοντα άσπονδον εχθρόν του. "Οτε δέ είσέβαλον οί ΓΙέρσαι εις 
τάς Άνατολικάς χώρας, τούτον έ'πεμψε κατ’ αυτών, μέ δλίγας δυνάμεις, 
μόνον καί μόνον διά νά προκαλέση τήν καταστροφήν του. Άλλ’ δ Κων]νος 
καί έκεΐθεν έπέστρεψε νικητής καί τροπαιούχος. Είδομεν δέ προηγουμένως 
μέ ποιον τρόπον καί πόσην ευφυΐαν εξησφάλισε τήν φυγήν του από τήν 
Ανατολήν προς τήν Δύσιν, προς συνάντησιν τού πατρός του. Σημειωτέου 
δέ δτι, οτε έ'φυγεν εξ Ανατολής, ήτο έγγαμος. Είχε σύζυγον Μινερβίνην τινά 
καλουμένην καί υιόν τον Κρΐσπον, δστις έγεννήθη τό 299 μ.Χ.

Ό  Μαξέντιος, εξ άλλου, ήτο υιός τού Αύγούστου Μαξιμιανού καί τής 
Συρίας Εύτροπίας καί γαμβρός τού Γαλερίου. Είχε νικήσει δΓ έπαναστά-
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σεως τον Σεβήρον καί άνεκηρύχθη Αύγουστος της Δΰσεως, το 306 μ.Χ., εν 
Ρώμη. "Ητο σκληρότατος, ώς άπεδείχθη εκ των σφαγών, τάς οποίας είχε 
κάμει εις την βόρειον ’Αφρικήν, οτε είχε συνεκστρατευσει μέ τον πατέρα 
του Μαξιμιανόν κατά την έπανάστασιν των βορειοαφρικανών. “Αμείλικτος 
διώκτης τοϋ Χριστιανισμού- Δι’ ο καί πολλοί Χριστιανοί, έκ τής “Ιταλίας, 
ειχον καταφΰγει εις Γαλατίαν καί Βρεττανίαν, δπου ήλθεν ό Κωνσταντίνος, 
ό όποιος ούδέν διάταγμα κατά των Χριστιανών έξετέλει πλέον. Διά τούτο 
καί οί καταφεΰγοντες προς αυτόν Χριστιανοί έξ “Ανατολής καί Δΰσεως, προ· 
θύμως έτάσσοντο υπό τάς σημαίας του, μή διστάσαντες νά άνακηρύξουν 
αυτόν καί Αΰτοκράτορα. Πλήν όμως, ό Κωνσταντίνος, δεν έδέχθη τον τίτλον 
τούτον καί παρέμεινεν ώς Καϊσαρ" διότι προετίμα νά λάβη τον τίτλον του 
Αΰγοΰστου υπό τής Συγκλήτου καί του λαοΰ τής Ρώμης.

Έ κ πολιτικών δέ λόγων ωθούμενος, ελαβεν έν τή Δύσει σΰζυγον την 
Φαΰσταν, θυγατέρα του Μαξιμιανοϋ καί αδελφήν τοϋ Μαξεντίου.

Εις την δύσιν, ό Κων]νος, όχι μόνον ήνέχθη, αλλά και έπροστάτευσε 
τούς Χριστιανούς, πού κατέφευγον εις τάς χώρας του, από όλα τά σημεία 
τοϋ κράτους, δπου έξηκολούθουν οΐ διωγμοί. “Αφ“ ετέρου, ύπερήσπισεν 
αποτελεσματικούς την Γαλατίαν από τούς Φράγγους καί Άλλανοΰς, νικήσας 
τούς βασιλείς αυτών “Λσκάριχον καί Ραγαίσιον. Διέβη τον Ρήνον καί κατε- 
πολέμησε τούς εχθρούς εις τήν χώραν αυτών. Κατεσκεύασε γέφυραν επί τοϋ 
Ρήνου παρά τήν Κολωνίαν καί κατέστησε τό δνομά του φοβερόν εις τούς 
Γερμανούς. “Αφού δέ έξησφάλισε τά δρια τοϋ κράτους εις τάς ώς άνω χώ
ρας, έκήρυξε τον πόλεμον κατά τοϋ Μαξεντίου, διά νά άναγκάστ] καί αυτόν 
νά καταπαύση τούς διωγμούς κατά τών Χριστιανών, τό 312 μ.Χ. Μέ στρα
τεύματα, έκ Χριστιανών άποτελούμενα, διαβαίνει τάς “'Αλπεις καί εισβάλλει 
εις τήν “Άνω “Ιταλίαν. Νικά καί διασκορπίζει τάς στρατιάς τοϋ Μαξεντίου 
καί καταλαμβάνει τά Μεδιόλανα, τήν Βερώναν καί τό Τουρινον. Έ κ Μεδιο- 
λάνων εκδίδει διαταγήν νά παύση πας διωγμός κατά τών Χριστιανών καί 
ταυτοχρόνως αρχίζει νά έτοιμάζηται, διά νά έπέλθη κατά τής Ρώμης, έδρας 
τοϋ Μαξεντίου. Άλλ’ έν τώ μεταξύ, ώς φαίνεται, κατελήφΟη υπό αμφιβο
λιών, περί τής μελλούσης νίκης του, λόγφ τοϋ δτι ό Χριστιανικός στρατός 
ήτο μέν αφωσιωμένος ψυχή τε καί σώματι προς αυτόν καί έτοιμος νά άπεκ- 
δυθή εις ΰπεράνθρωπον αγώνα χάριν τής νέας πίστεως, άλλ’ ήτο ολίγος, έν 
συγκρίσει προς τάς δυνάμεις, πού έπρόκειτο ν’ αντιμετώπιση. Τότε ειδεν, 
έν πλήρη ημέρα (*) (ώς λέγουν οΐ ιστορικοί), τό σημεΐον (σύμβολον) έν τώ 
Ούρανφ : σταυρόν μέ τά γράμματα Χ Ρ , εντός στεφάνου, άνωθεν καί τήν 
επιγραφήν : «“Εν τούτφ νίκα» (τούτφ νίκα). Τήν δέ έπομένην νύκτα είδε 1

1. «*Αμφί τάς μεσημβρινός τοϋ ήλιου ώρας, ήδη τής ημέρας άποκλινούσης», 
κατ' Ευσέβιον, ‘Επίσκοπον, επί Μ. Κωνσταντίνου, τής έν Παλαιστίνη Καισαρείας.



250 ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ  ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ —  ΑΡΧΑΙΟΙ ΧΡΟΝΟ)

καθ’ ύπνον Αυτόν Τούτον τον Χριστόν, ό όποιος καί τώ είπε, μέ τό σύμ- 
βολον αυτό να κατασκευάσω σημαίας καί νά επέλθη κατά του Μαξεντίόυ. 
Καί τότε κατεσκευάσθησαν τά λεγάμενα λ ά β α ρ α ί1]. Πολλοί δέ ιερείς καί 
επίσκοποι των Χριστιανών ήκολούθησαν τάς πρώτας ταύτας ίεράς των ση
μαίας. ’Έξωθεν δέ τής Ρώμης, πέραν τοΰ Τιβέρεως, παρά την Μουλβίαν 
γέφυραν, παρέταξεν ό Μαξέντιος, διπλάσια εις αριθμόν στρατεύματα, έξ ει
δωλολάτρων. Δεν ήτο πλέον αγών μεταξύ δυο ηγεμόνων, περί τού ποιος 
από τούς δύο θά βασιλεύση εις την δύσιν, άλλ’ αγών μεταξύ δύο θρησκευ
μάτων, τού νεάζοντος Χριστιανισμού καί τού γεγηρακότος ειδωλολατρι- 
σμού. ΓΙροπορευομένων λοιπόν των λαβάρων, οί ολίγοι σχετικώς Χριστια
νοί, ώς θύελλα, έπέπεσαν κατά των εχθρών των, μέ τοιαύτην ορμήν καί τοι- 
ούτον ενθουσιασμόν, ώστε ανάτρεψαν την στρατιάν τού Μαξεντίόυ καί την 
διεσκόρπισαν. Αυτός ούτος δέ ό Μαξέντιος, όπισθοχωρών μέ τον ίππον του, 
διά τής Μουλβίας γεφύρας, καταρρεούσης εκείνην την στιγμήν εκ τού συ· 
νωστιθέντος επ’ αυτής πλήθους, έκρημνίσθη εντός τού Τιβέρεως, ό'που καί 
έπνίγη μέ τον ίππον του εντός τών ύδάτων τού παταμού, τήν 28ην ’Οκτω
βρίου τού 312 μ.Χ. ’Έντρομοι οί οπαδοί τής παλαιάς θρησκείας, έκ τής ν ι
κηφόρου ταύτης λαίλαπος τών Χριστιανών, άνέμενον σκληρά μέτρα εναν
τίον των, αντί όσων έπραξαν κατά τών Χριστιανών. Άλλ’ ό Κων]νος, αφού 
έξέλιπεν οίκτρώς ό Μαξέντιος καί μόλις είσήλθεν εις τήν Ρώμην νικητής 
καί τροπαιούχος, επευφημούμενος ώς Αύ'γουστος υπό τών Χριστιανών καί 
αυτής τής Συγκλήτου καί μόλις άπεκατεστάθη ή τάξις εντός τής τεταραγμέ- 
νης πόλεως, έξέδωκε διάταγμα Αύτοκρατορικόν, κατά τό οποίον, άμφότερα 
τά θρησκεύματα, έκηρύσσοντο ελεύθερα καί ανεκτά μέσα εις τό κράτος. Ού 
δεις πλέον θά είχε τό δικαίωμα νά έπιτεθή κατά αλλοθρήσκου διά τάς θρη
σκευτικός πεποιθήσεις του. ’Έδειξε δέ μεγάλην επιείκειαν καί συγκατάβασιν 
προς τούς είδωλολάτρας. Καί ΰπεστήριξε μέν τον Χριστιανισμόν, εφ’ όσον 
τον άπήλλαξεν από διωγμούς πλέον, αλλά δεν κατεδίωξε καί τήν είδωλολα- 
τρείαν, άλλ’ άφήκεν αυτήν νά καταρρεύση μόνη της, καθ’ όσον, από έτους 
εις έτος, έβαινεν αύτη εις παρακμήν καί άφανισμόν, άθρόοι δέ πλέον προ- 
σήρχοντο οί πολϊται εις τήν Νέαν Πίστιν. Προς τον πτωχόν ιδία λαόν τής 
Ροόμης, αδιακρίτως θρησκευτικών πεποιθήσεων, έφάνη πολύ ευεργετικός. 
Διένειμε συχνά τρόφιμα, ένύμφευε καί επροίκιζε πτωχάς κόρας καί εν γένει 
εφήρμοζεν όλας τάς άρχάς τού Χριστιανισμού, περί ελεημοσύνης καί άγα 
θοεργίας. Παρεχώρησε προνόμια εις τον Χριστιανικόν κλήρον. ’Έκτισε 
πολλάς ’Εκκλησίας. Διά νά εξασφάλιση δέ καί τούς Χριστιανούς τών Α να
τολικών χωρών από τούς διωγμούς, συνήψε συμμαχίαν μέ τον άρχοντα τών 1

1. °Η σημαία Κωνσταντίνου τοΰ Μεγάλου, ΰνηρτημένη από τής κορυφής καί 
κατά μήκος κοντού.
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’Ανατολικών χωρών, τον Λικίνιον, προς τον όποιον καί έδωκε σύζυγον την 
αδελφήν του Κωνσταντίαν. Καί έτσι έπεκράτησεν ειρήνη μεταξύ τών δύο 
αρχόντων επί τινα έτη. ’Έφερε καί έγκατέστησε εις την Ρώμην την δευτέ- 
ραν αυτού σύζυγον Φαΰσταν, μέ τούς τρεις υιούς του Κωνστάντιον, Κών- 
σταντα καί Κωνσταντίνον, τούς οποίους καί παρέδωκεν εις διδασκάλους 
προς εκπαίδευσιν. Μετεκάλεσεν ακολούθως έξ ’Ανατολής την βασιλομήτορα 
Ελένην, εις την οποίαν άπένειμε τον τίτλον τής Βασιλίσσης, καθώς καί 
τον υιόν του Κρΐσπον, δεκατετραετή, τού οποίου καί έπεμελήθη την στρα
τιωτικήν, πολιτικήν καί κοινωνικήν αυτού αγωγήν, καθ’ δ'σον ή Μινερ* 
βίνη, από την οποίαν είχε διαζευχθή διά πολιτικούς λόγους, επί τώ σκοπώ 
νά συνδεθή μέ τον Μαξιμιανόν καί Μαξέντιον, ειχεν άποθάνει εν τώ μετα
ξύ. Ό  δέ Κρΐσπος, δι’ έπιμεμελημένης ανατροφής, είχε καταστή, σύν τώ 
χρόνφ,ό δεξιός βραχίων τού πατρός του, προς τον οποίον ώμοίαζεν εις πολλά, 
ώς προς τα προσόντα, ώστε νά κινή τον μυστικόν φθόνον τής Φαύστας, 
επειδή διέβλεπεν αΐ'τη, δτι θά παρηγκωνίζοντο τα ίδικά της τέκνα από αυ
τόν, έφ’ δσον ήσαν κατώτερά του, από πόσης άπόψεως. Ό  Κρΐσπος είχε 
διάπλασιν ρωμαλέαν, νυύν ύγιά καί γόνιμον.

ΚΕΦ. 131.- Ο ΚΩΝΊΆΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΙΚΙΝΙΟΣ, 313—323 μ.Χ.

Ό  Λικίνιος, βασιλεύων εις τάς ’Ανατολικός χώρας, είχε καταστή πολύ 
μισητός, ένεκα τών απάνθρωπων πράξειυν του καί τής κακής συμπεριφο
ράς του, έναντι τών κατωτέρων του αρχόντων, ούς ύπωπτεύετο, ώς ανή
κοντας εις την παράταξιν τού Κωνσταντίνου, ιδίως δμως έναντι τών Χριστια
νών· 'Ως έξ αυτού, ή ρήξις δεν έβράδυνε νά έπέλθη καί μάλιστα, δταν άπε- 
καλύφθη δτι έξύφανε μυστικήν συνωμοσίαν κατά τής ζωής τού Κων]νου 
μέ ό'ργανον τον γυναικαδέλφου αυτού Βασσιανόν. Ό  Λικίνιος, διά νά από
δειξη τήν έχθροπάθειάν του προς τον Κων]τΐνον, είχε διατάξει νά κρημνι- 
σθή ο άνδριάς τού Κων]τίνου εις τήν Αΐμόνην. Τούτο δέ έσημαινε κήρυξιν 
πολέμου έκ μέρους τού Λικινίου. Ευθύς αμέσως τότε ο Κοονσταντΐνος, εκ τής 
’Ιταλίας, οδεύει προς τήν ΙΙανονίαν, νικφ τάς στρατιάς τού Λικινίου εις Κί- 
βαλιν καί Μάρδην, εις τάς βορείους δχθας τού Σαύου ποταμού καί αναγκά
ζει τον Λικίνιον νά ζητήση ανακωχήν καί ειρήνην. Κατόπιν τούτου, ό 
Κων]τίνος διά νέας συνθήκης, παρεχοόρησε μέν τήν ειρήνην εις τον Λικί-· 
νιον, άλλ’ άφήρεσεν από αυτόν τάς προς βορράν χώρας: Δακίαν (σημερινήν 
Ρουμανίαν), Πανονίαν (βόρειον Γιουγκοσλαβίαν), Δαλματίαν, Ελλάδα καί 
Μακεδονίαν, μέχρι τών συνόρων τής Θράκης, τό 314 μ.Χ. Έκτοτε, έπε- 
κράτησεν ειρήνη μεταξύ τών δύο τούτων Αύγούστοον, επί 10 περίπου έτη.

Ό  Κων]τΐνος έν τή Δύσει, ειχεν αναγορεύσει δύο Καίσαρας, τούς υιούς 
του Κρΐσπον έκ τής Μινερβίνης καί Κοονσταντΐνον έκ τής Φαύστας. Ό  δέ 
Λικίνιος, εις τήν ’Ανατολήν, τον ανήλικον υιόν του Λικινιανόν. Άλλ’ at
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πράξεις αύται, έ'τι μάλλον έπηύξησαν τήν πιθανότητα μέλλοντος πολέμου με
ταξύ ’Ανατολής καί Δΰσεως. Κατά τήν ειρηνικήν όμως ταΰτην περίοδον, πού 
επεκράτησεν ένδιαμέσως, ό Κων]νος, ότε εύρίσκετο ακόμη εις τήν Ελλάδα, 
ειχεν έκδώσει πολλά διατάγματα ευεργετικά διά τούς λαούς καί προπαρα
σκευαστικά διά τήν προσέλευσιν των εΐ,δωλολατρών εις τον Χριστιανισμόν : 

α') Άπηγόρευσε τήν κακήν συνήθειαν νά στιγματίζουν επί τού μετώ
που, όσους κατεδικάζοντο νά έργάζωνται εις τά μεταλλεία*

β') Κατήργησε τό βασανιστήριον τής σταυροασεως, ήτις τότε ήτο συ
νήθης τιμωρία διά τούς καταδικαζομένους εις θάνατον.

γ') Διέταξε τούς διαφόρους άρχοντας νά έξοδεΰωοιν εκ τού δημοσίου 
ταμείου, προς συντήρησιν καί προστασίαν των απόρων παίδων, πού εγκατε- 
λείποντο από τούς γονείς των.

δ') Άπηγόρευσε τήν πώλησιν των τέκνων υπό των κακών γονέων των- 
ε') Άπηγόρευσε τήν σύλληψιν ανθρώπων διά χρέη καί τήν καταδίκην 

αυτών εις δουλείαν.
στ') Άπηγόρευσε καί ετιμώρει τήν αρπαγήν γυναικών εκ τού οίκου των- 
ζ') Άπηγόρευσε τά βασανιστήρια, πού έπεβάλλοντο εις τούς χρεωφει- 

λέτας τού δημοσίου.
η') Απήλλαξε τούς αγάμους από χρηματικός ποινάς, πού ύπεβάλλοντο 

εις αυτούς λόγφ τής άγαμίας.
θ ') ’Έδωκε δικαστικά τινά δικαιοόματα εις τούς ’Επισκόπους καί ιε

ρείς τών Χριστιανών καί κατέστησε τάς αποφάσεις αύιών ανεκκλήτους, διά 
νά μή εισχωρώσι στρεψοδικίαι καί καταχρήσεις κατά τήν έκδίκασιν τών υπο
θέσεων. Ταύτα δέ τά δικαιώματα ειχον πρότερον οι Πραίτορες τού κράτους. 
Έ ν  γένει δέ, συνεπλήρωσε τό Ρωμαϊκόν Δίκαιον, επί τό άνθρωπιστικώτε- 
ρον, σύμφωνα μέ τάς άρχάς τής νέας θρησκείας.

Ο  Έπέβαλεν αύστηράς ποινάς εις τούς κηδεμόνας, πού κατεχρώντο 
συνήθως τάς περιουσίας τών κηδεμονευομένων των.

ια') Έ θηκε προστατευτικούς νόμους διά τά νόθα τέκνα, διά νά μή θα- 
νατώνωνται ταύτα υπό τών ασυνειδήτων γεννητόρων τοον.

ιβ') "Ωρισε τήν Κυριακήν ώς ήμέραν αργίας, υποχρεωτικήν, εξήρεσεν 
όμως τής ύποχρεώσειος τούς άγρόταςΡ).

Πάντα δέ τά ανωτέρω άποδεικνύουν τήν ανωτερότητα τού Κωνσταντί
νου, ώς ανθρώπου. Ένώ δέ ταύτα έγίνοντο υπό τούτου, εις τάς χοόρας τού 1

1. Τό νομοθετικόν έργον τοΰ Κωνσταντίνου τοΰ Μεγάλου ύπήρξεν άξιολογώ- 
τατον, ώς τοϋτο μαρτυρεί καί ό «Θεοδοσιανός κώδιξ», ό όποιος ήρχισε συντασσό 
μένος επί τής εποχής του, συμπληρωθείς αργότερον. ΓΙροέβη καί εις νομισματικήν 
μεταρρύθμισιν είσαγαγών τό χρυσοϋν σολδίον, άλλα συνάμα, διά νά αντιμετώπιση 
τό οικοδομικόν καί διοικητικόν του έργον, επέβαλε καί νέους φόρ >υς, έν οίς ή ίν- 
δικτιών (κτηματικός) καί τό χρυσάργυρον (επαγγελματικός).
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Λίκινίου έξηκολούθουν νά εύρίσκωνται εν ίσχύϊ δλοι οί απάνθρωποι θε
σμοί τής Ρωμαϊκής είδωλολατρείας, μέ την δουλεμπορίαν καί μέ την σκλη
ρότητα των Ρωμαίων αρχόντων, εν τή δόξη των. ΔΓ δ, δεν ήτο δυνατόν νά 
βραδΰνη επί πολύ ή ρήξις μεταξύ των δύο αυτών άνδρών, ένεκα και των 
κατωτέρω ψυχολογικών αντιθέσεων μεταξύ των.

Α ντιθέσεις μεταξύ Κωνσταντίνου xotl Λίκινίου.

Ό  μέν Κωνσταντίνος ήτο γεννημένος εκ Χριστιανής μητρός, τής Ε λέ
νης, Έλληνίδος εκ Μυσοπόλεως τής Βιθυνίας ή κατ’ άλλους Σμυρναίας (*), 
έκ πατρός δέ, τού Κωνσταντίου τοϋ Χλωρού εκ Δαρδανίας, τής οποίας οί 
κάτοικοι, από τούς Μακεδονικούς ήδη χρόνους, ήσαν εξελληνισμένοι. Έμορ- 
φώθη καί άνεπτύχθη έν τή ’Ανατολή, εις την ελληνικήν γλώσσαν καί μέ χρι
στιανικήν ανατροφήν, ώστε νά θεωρή τον εαυτόν του μάλλον "Ελληνα καί 
ό'χι Λατίνον. Συνεπάθει τον Χριστιανισμόν εξ ανατροφής του. Προετίμα νά 
ζή μάλλον μεταξύ τού Ελληνικού κόσμου, τον όποιον έθεώρει ως πεπολιτι- 
σμένον καί άπηλλαγμένον από πολλά βάρβαρα έθιμα τών Ρωμαίων.

Ή  φορά δμως τών πραγμάτων έφερεν, ώστε αί χώραι τής Δύσεως, 
πού έκυβέρνα, νά ει,νε Λατινικοί, ή έκλατινισμέναι κατά τι καί βάρβαροι, 
καί οπού τό πλεΐστον τών κατοίκων νά εινε ακόμη είδωλολάτραι, έ'χοντες 
ήθη καί έθιμα τραχέα καί βάρβαρα.

"Ολως τό αντίθετον ήτο ό Λικίνιος, καθ’ δ άφωσιωμένος εις τον Ρωμαϊ- 
σμόν τβυχή τε καί σώματι, ώς γαλουχηθείς καί άνατραφείς μέ τά τραχέα καί 
σκληρά ήθη τα>ν Ρωμαίων. Ή το  άτεγκτος καί απάνθρωπος, δπως ήσαν κατά 
τό πλεΐστον οί Ριομαΐοι άρχοντες τών κατακτηθέντων λαών. ’Έτρεφεν άσπον
δον μίσος κατά τής νέας θρησκείας καί έπεδίωκε, μέ παν μέσον, τήν διαιώ* 
νισιν τής πολυθεΐας. *Αλλ’ ή έξέλιξις τών πραγμάτων ετοποθέτησεν αυτόν 
επί τού τραχήλου λαού Ελληνικού, εξευγενισμένου καί έκχριστιανισθέντος 
τό πλ,εϊστον, μέ ήθη καί έθιμα ήμερα καί φιλάνθρωπο. Επειδή δέ ενόμι- 
σεν εαυτόν ισχυρόν, ήρχισε, παρά τά συμφωνηθέντα, νά έφαρμόζη καί πά
λιν αυστηρά μέτρα κατά τών Χριστιανών. 'Ως εκ τούτου, ήναγκάσθη ο 
Κων]νος, νά κηρύξη θρησκευτικόν πλέον πόλεμον κατά τού Λίκινίου. Δι* δ, 
ό μέν Λικίνιος έκάλει υπό τάς σημαίας του πάντας τούς οπαδούς τής πο- 
λυθεΐας, ό δέ Κων]τϊνος, υπό τά λάβαρα, πάντας τούς οπαδούς τής νέας 
πίστεως. ’Αγών αμείλικτος έπηκολούθησε μεταξύ τών δύο θρησκευμάτων. Ή  
νίκη τού ενός θά εσήμαινε τήν έξαφάνισιν τού ετέρου. Ή  νίκη θά έστεφεν 
ή τά λάβαρα ή τούς Ρωμαϊκούς άετοι'ς. ’Ή  ό Χριστός θά εθριάμβευεν, ή 
τό Δωδεκάθεον, μέ τό πλήθος τών λοιπών θεοτήτων τού αρχαίου εκείνου 
κόσμου, ’Ανατολής καί Δύσεως, θά επεκράτει όριστικώς; Τό Εύαγγέλιον, ή 1

1. Κατ’ άλλους κόρης βαρβάρου βασιλέως, τό πιάανότερον όμως κόρη; καπήλου.
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ή θεογονία των μύθων ; Έ ν  τη αμηχανία του, ό Λικίνιος συνεβουλεΰθη τό 
Μαντεΐον του ’Απόλλωνος, όπερ άπήντηοεν : «Δεν σοΰ αρμόζει, γέρων, νά 
πολεμάς προς νέους μαχητάς' αϊ δυνάμεις σου εινε εξηντλημέναι. ‘Η μεγά
λη ηλικία σου σέ καταβάλλει».

ΚΕΦ. 132.— ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙ ΕΚΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ.

Ό  Κωνσταντίνος, άψ’ ενός, συνεκέντρωνε, τάς μέν κατά ξηράν δυνάμεις 
του, εις την Θεσ]νίκην, όπου προσήρχοντο καθ’ ομάδας οί Χριστιανοί, τον 
δέ στόλον του, εις τον Πειραιά, όπου ό υιός του Κρΐσπος, νέος 24 ετών, 
έστρατολόγει πληρώματα άπό Χριστιανούς των νήσων τοϋ Αιγαίου.

Ό  δέ Λικίνιος άφ5 ετέρου, τον μέν κατά ξηράν στρατόν του, συνεκέν- 
τρωσεν εις την πεδιάδα τής Θράκης, νοτίως και άνατολικώς τής Άδριανου- 
πόλεως, παρά την σημερινήν Χάφσαν, τον δέ στόλον του, υπό τήν αρχη
γίαν τοΰ Άβαντίου, εις τά στενά του Ελλησπόντου, προς παρεμπόδισιν 
των αντιπάλων νά εισέλθουν εις τήν Προποντίδα, όπόθεν θά ήδΰναντο νά 
απειλήσουν τά νώτα τοΰ κατά ξηράν στρατού του.

Ό  πρώτος, άφοϋ συνεπληρώθησαν αϊ παρασκευαί του, παρέλαβε τον 
στρατόν του και εκ Θεσσαλονίκης, όδευων διά τής Μακεδονίας και τής 
Θράκης, διέβη τον "Εβρον και συνήντησε τον Λικίνιον έστρατοπεδευμένον 
έξωθεν τής Άδριανουπόλεως, όπου και έλαβε χώραν ή σΰγκρουσις. Άμ- 
φότεραι αϊ παρατάξεις περιελάμβανον ά'νδρας εξ όλων τών εθνών, που ήσαν 
υπό τήν κυριαρχίαν τών Ρωμαίων. Έπ'ι κεφαλής δέ έκάστης παρατάξεως 
ϊ'στατο ό άνάιτατος αρχών αυτής. Ή  συρραξις υπήρξε φοβερά και πεισμα- 
τωδεστάτη. ’Αγών ζωής καί θανάτου. Τών μέν Χριστιανών προηγούντο τά 
λάβαρα, τών δέ ειδωλολατρών οί Ρωμαϊκοί αετοί. Άλλ’ ή ορμή τών Χρι
στιανών ΰπήρξε τόσον θυελλώδϊΐς καί επίμονος, ώστε, μετά από πολΰωρον 
καί φονικώτατον αγώνα, νά κατορθίόσουν νά ανοίξουν ρήγματα εις τάς 
γραμμάς τοΰ Λικινίου καί νά αναγκάσουν τους εϊδωλολάτρας νά ζητήσουν 
τήν σωτηρίαν των εις τήν φυγήν καί τήν διάλυσιν, πρύ τής άκατασχέτου 
προελάσεως τών Χριστιανών. ΜΙ νίκη υπήρξε πλήρης· 'Ο δέ Λικίνιος, φευ- 
γων προτροπάδην, διηυθΰνθη μέ ελάχιστα λείψανα τοΰ στρατοΰ του, προς 
τό Βυζάντιον, όπου ένόμισεν ότι θά συγκροτείτο, εφοδιαζόμενος από τάς 
απέναντι Άσιατικάς χώρας του. Άλλ’ ό Κωνσταντίνος, τοΰτον μέν ήκο- 
λοΰθησε κατά πόδας, έστειλε δέ συγχρόνως καί διαταγήν προς τον Κρΐσπον 
νά παραλάβη τον στόλον καί νά πλεύση προς τό Βυζάντιον. Ό  Κρΐσπος, 
πλέων εξ Αιγαίου προς τον Ελλήσποντον, εΰρε τοΰτον φρασσόμενον από 
τον στόλον τοΰ Λικινίου, υπό τάς διαταγάς τοΰ στολάρχου του Άβαντίου. 
Συνήφθη τότε εκεί πεισματωδεστάτη ναυμαχία. Καί οί μέν Χριστιανοί 
προσεπάθουν νά διανοίξουν δίοδον, διά νά πλεόσουν προς τό Βυζάντιον, οί
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δέ είδωλολάτραι νά τούς παρεμποδίσουν, έξαναγκάζοντες αυτούς εις ύ- 
ποχώρησιν προς τό Αίγαίον. Μετά πολύωρον δέ αγώνα, κατά τον 
οποίον άλλα μέν πλοία τών ειδωλολάτρων εβυθίσθησαν, άλλα δέ συνελή- 
φθησαν, ύπερίσχυσεν ο Κρΐσπος, δστις κα'ι έπλευσε προς τό Βυζάντιον 
και άπέκλεισεν αυτό από θαλάσσης, ό δέ Κων]τίνος, άφιχθείς και αυτός εκεί 
έπολιόρκησε τούτο από ξηράς. Άλλ5 ο Λικίνιος, προβλέψας δτι θά πολιορ- 
κηθή κα'ι από ξηράς κα'ι από θαλάσσης, είχε προλάβει καί διεπεραιώθη εις 
την Μ. ’Ασίαν, δ που καί έγκατεστάθη εις την πρωτεύουσαν του Νικομή
δειαν. Ε κεί συνήθροισεν δσας δυνάμεις ακόμη διέθετεν. Ό  Κωνσταντίνος 
τότε, μόλις άφίχθη ό στόλος του, διεπεραιοτδη καί αυτός εις τήν ’Ασίαν μέ 
τον στρατόν του. Ό  δέ Λικίνιος, άφίσας τήν Νικομήδειαν, ήλθε προς άπό- 
κρουσιν, ΐνα καταστρέψη τούς εχθρούς εις τήν παραλίαν, προτού προλά
βουν καί εισχωρήσουν οι>τοι εις τό εσωτερικόν τής χώρας, δπου θά εύρι- 
σκον ΰποστήριξιν από τούς έγχωρίους πληθυσμούς, πού εΐχον έκχριστιανι- 
σθή. Άλλ’ ή τύχη καί πάλιν υπήρξε δυσμενής πρύς τον Λικίνιον, διότι 
ήττήθη καί συνελήφθη αιχμάλωτος. Καί έτσι έξεπληρώθη ό χρησμός τού 
’Απόλλωνος. Ό  νεάζων Χριστιανισμός, κατέβαλε τον γεγηρακότα πλέον εί- 
δωλολατρισμόν. Κατόπιν τούτου, ό μέν Κων]τίνος έκηρύχθη Μονοκράτωρ 
σύμπαντος τού Ρωμαϊκού κράτους, ή δέ Χριστιανική θρησκεία, απαλλαγεί· 
σα τελείως παντός διωγμού, κατέλαβε τήν θέσιν τής είδωλολατρείας καί κα
τέστη ή Ε π ί σ η μ ο ς  θ ρ η σ κ ε ί α  τ ο ύ  κ ρ ά τ ο υ ς .  Εις τό εξής, 
πας ό επιθυμών νά προσληφθή εις τάς κρατικάς υπηρεσίας ή νά καταταχ- 
θή ε'ι,ς τον στρατόν, έπρεπε νά εινε Χριστιανός. Ό  δέ Λικίνιος, μέ τήν με- 
σολάβησιν τής συζύγου του Κωνσταντίας, αδελφής τού Κωνσταντίνου, άπέ- 
φύγε μέν τήν καταδίκην εις θάνατον, μετεφέρθη δμως εις Θεσσαλονίκην, 
δπου καί έτέθη υπό φρούρησιν, τό 323 μ X. Τοιουτοτρόπως, ή μέν μάχη 
τής 5Αδριανουπόλεως υπήρξε τό φέρετρον, ή δέ πεδιάς τής Μυσοπόλεως, 
παρά τήν Χρυσούπολιν καί Χαλκηδόνσ, ό τάφος τής είδωλολατρείας. Μέ τό 
γεγονός δέ αυτό, έληξε καί ή στρατιωτική σταδιοδρομία τού Κοννσταντίνου, 
έφ’ δσον έκτοτε έπεκράτησε, καθ’ άπασαν τήν επικράτειαν, διαρκής εΙρήνη, 
διότι οι βάρβαροι δέν έτόλμων πλ,έον νά είσέλθουν εις αυτήν, τρέμοντες προ 
τής δυνάμεως τού Κωνσταντίνου.

Ή  πρώτη ΟΙκουμενική Σύνοοος Ιν Νίκαια, τό 325 μ.Χ.

Μετά τήν κατάπαυσιν τών θρησκευτικών πολέμων, μεταξύ Χριστιανι
σμού καί είδωλολατρείας. ό Μονοκράτωρ Κων]νος, αφού έξέδωκε διάφορα 
διατάγματα κατοχυρωτικά δια τον Χριστιανισμόν, ησύχασε προς στιγμήν 
καί έχαιρε διά τήν πρόοδον τής νέας πίστεως. Οί είδωλολάτραι, ελευθέριος 
πλέον καί άφόβως, ήσπάζοντο τον Χριστιανισμόν, ή δέ είλωλολατρεία άλμα- 
τωδώς έφθινεν. 'Ωστόσον, δέν ήργησε νά άντιληφθή δτι, αί συνειδήσεις πολ
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λών Χριστιανών, έταράτσοντο από διαφόρους διδασκαλίας θεολόγων τινών 
τής εποχής εκείνης καί ιδίως όσον αφόρα τά δόγματα περί τής Οεότητος, 
τοΰ ίδρυτοΰ Αυτής Ίησοΰ Χρίστου, λόγω παρερμηνείας καί στρεβλώσεως 
ύπ’ αυτών ρήσεών τινων καί χωρίων τών ιερών Ευαγγελίων. Μία δε τοι- 
αΰτη διαστρεβλωμένη ερμηνεία ήτο τότε ή τοΰ Άρείου, ή οποία είχε πλεί· 
στους οπαδούς, ιδίως εις τάς ’Ανατολικός χώρας. Διά τούτο, ό Κων]νος, 
άπεφάσισε νά καλέση δ'λους τούς σημαίνοντος Πατέρας τής Εκκλησίας, ΐνα 
ούτοι, κατόπιν έξονυχΰσεως τοΰ ζητήματος, Όεσπίσωσι κανόνας άπαραβά- 
τους, θέτοντες τέρμα εις την διένεξιν. ΣυνήχΌησαν οΰτω 318 διάσημοι άν- 
δρες περί τά ιδεολογικά ζητήματα, έν οϊ.ς καί αυτός ούτος δ ’Άρειος, διά 
νά απόδειξη την ορθότητα τής διδασκαλίας του. Έπρέσβευεν ούτος ότι, δ 
Υιός ήτο κτίσμα τοΰ Πατρός, επομένως ώς κτίσμα δέν ήτο δυνατόν νά 
εινε καί Θεός, ότι δέν ήτο άναρχος, διότι ως κτίσμα δέν συνυπήρξε μετά 
τοΰ Πατρός. Τής συνόδου ταΰτης προήδρευσεν αυτός ούτος δ Αύτοκράτωρ. 
Κατά τάς συζητήσεις, πού διεξήγοντο μεταξύ τών Πατέρων, δ ’Άρειος, 
παρ’ όλην την ευγλωττίαν του, δέν ήδυνήθη νά άντεπεξέλΌη κατά τών σο
φών καί όρΌών επιχειρημάτων τοΰ ’Αθανασίου, Κυρίλλου, Σπυρίδωνος καί 
άλλων, οί δποΐοι απέδειξαν ότι, δ Υιός, εινε δμοοΰσιος προς τύν Πατέρα, 
ότι έγεννήθη καί δέν έποιή-θη, ότι εινε συνάναρχος προς τον Πατέρα κ λ-π. 
’Έτσι, ή διδασκαλία τοΰ Άρείου κατεδικάσθη ως αιρετική. Τότε συνετάχ- 
θησαν τά 8 πρώτα άριθρα τοΰ Συμβόλου τής Πίστεως, τά άναφερόμενα εις 
τήν Θεότητα τοΰ Πατρός καί τοΰ Υίοΰ(*)· Οί δέ Πατέρες τής ’Εκκλησίας, 
άφοΰ έθέσπισαν τά σπουδαιότερα δόγματα καί τούς κανόνας, τούς διέπον- 
τας τήν ’Εκκλησίαν, άπήλθον έκαστος εις τήν επαρχίαν του, μέ πολλά δώ
ρα, προσφερθέντα γενναιοφρόνως υπό τοΰ Αύτοκράτορυς, εις ένα έκαστον 
έξ αυτών. Αί αποφάσεις δέ αύται έπεκυρώθησαν καί έπεβλήθησαν δι’ Αύ· 
τοκρατορικοΰ διατάγματος, κοινοποιηθέντος προς άπάσας τάς κατά τόπους 
’Εκκλησίας τοΰ Κράτους·

Ό  δέ Κων]νος άπήλθεν εις τήν Ρώμην, όπου, το 326 μ.Χ., έώρτασε 
τήν εΐκοσαετηρίδα τής πολιτικής καί στρατιωτικής του σταδιοδρομίας, μέ 
άσυνή·θη μεγαλοπρέπειαν.

ΚΕΦ. 133.— ΤΡΑΓΙΚΑ ΕΠ ΕΙΣΟΔΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΝ ΡΩΜΗ ΟΙΚΟΝ 
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Μεταξύ τών ετών 327 καί 330 μ.Χ., -θλιβερά γεγονότα, επισυμβάντα έν 
τφ οΐκφ του, έτάραξαν τήν γαλήνην τοΰ Κων]τίνου. Αιτία δέ ύπήρξεν ή σΰ· 1

1. Τά ανώτερο) εξετάζει λεπτομερώς ή Έκκ7„ησιαστική 'Ιστορία. Άνεφέράη’' 
σαν εδώ έν όλίγοις, διά νά καταδειχάή το ενδιαφέρον τοΰ Αύτοκράτορος Κωνσταν 
νίνου διά τήν είρήνευσιν τής ’Εκκλησίας.
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ζυγός του Φαΰστα, ή οποία ειχεν εκ κληρονομικότητος δλας τάς κακίας τής 
Ρωμαϊκής αριστοκρατίας, τής εποχής εκείνης. Αΰτη έφθόνει θανασίμως 
τον Κρΐσπον, ό όποιος υπερέβαλλε τους υίοΰς της κατά τάς αρετάς και προς 
τον όποιον ό σΰζυγός της απέβλεπε με πολλήν εΰμένειαν καί στοργήν, εκτι- 
μών Ιδιαιτέρως τα μεγάλα προσόντα του υΐοΰ του αΰτοΰ, τον όποιον καί 
προώριζεν ως αντάξιον διάδοχόν του εις τον Αΰτοκρατορικόν θρόνον. Άνα* 
λογιζομένη ή Φαΰστα ότι τά τέκνα της θά παρηγχωνίζοντο μοιραίως μίαν 
ημέραν από τον έτερομήτριον Κρΐσπον, εξύφανε σατανικωτάτην σκευωρίαν 
κατ’ αΰτοΰ. Μετεχειρίσθη δε προς τοΰτο πολλούς πιστούς εις αυτήν αΰλι- 
κοΰς : οτι δήθεν ό Κρΐσπος προσεπάθησε νά την παραπλανήση καί νά την 
καταστήση ερωμένην του. Προς τοΰτο δέ προσεκόμισε καί πειστήρια άπο- 
δεικνΰοντα την ενοχήν του.

Παραπεισθείς ό πατήρ καί περιελθών εις τρομερόν έξαψιν, διέταξε τήν 
σύλληψίν του, τήν άπαγουγήν του εις τήν Πόλαν τής Ίστρίας καί εν συνε
χεία τήν καρατόμησιν αΰτοΰ Άλλ’ ή μήτηρ τοΰ Κων]τίνου Ελένη κατώρ- 
θωσε νά αποκάλυψη τήν πλεκτάνην τής Φαΰστας καί νά απόδειξη εις αΰτόν 
δλην τήν απεχθή σκευωρίαν, τής οποίας έπεσε θΰμα καί οτι ματαίως έθυ- 
σίασε τον γενναΐον Κρΐσπον, ό όποιος επαξίους εθεωρεΐτο τό σέμνωμα τής 
Αΰτοκρατορίας. Ό  Κωνσταντίνος, μέ τήν άποκάλυψιν αΰτήν, έγινεν έ'ξω 
φρένων καί διέταξε παρευθύς τον πνιγμόν τής Φαΰστας εντός λουτρώνος 
καί τήν θανάτωσιν πολλών αΰλικών, οι όποιοι υπήρξαν ό'ργανα τής άδι- 
στάκτου συζΰγου του.

Τά στυγερά ταΰτα εγκλήματα, πού συνέβη σαν εις τήν αΰλήν τοΰ Κων
σταντίνου, διέθεσαν πολύ δυσμενώς προς αΰτόν τήν τε Σύγκλητον καί τον 
λαόν τής Ρώμης, οπού ΰπερεπλεόναζεν εισέτι ή πολυθεΐα. "Ολη δέ ή χολή 
τοΰ εΐδωλολατρισμοΰ έξεχΰβη κατά τοΰ μεγάλου τούτου άνδρός, δστις, διά 
νά άποορΰγη τάς θλιβεράς αναμνήσεις των οικτρών εκείνων πράξεων, εις 
τάς οποίας είχε παρασυρθή, άπεφάσισε νά εγκατάλειψη τήν Ρώμην διά 
παντός, νά μή έπιστρέψη πλέον εις αΰτήν καί νά ΐδρΰση νέαν πρωτεύουσαν 
εις τάς χώρας τής ’Ανατολής, εφόσον ή Ρώμη εθεώρει τοΰτον δ'χι πλέον 
ως νικητήν τοΰ Μαξεντίου καί τοΰ Λικινίου, άλλ’ ώς προστάτην τοΰ Χρι- 
στιανισμοΰ. Διότι μεταξύ των πολλών, πού έθανατώθησαν κατά τάς απαί
σιας εκείνας ημέρας, ήτο καί ό ανήλικος έτι υιός τοΰ Λικινίου Λικινιανός, 
ό όποιος άπήλαυε τής αγάπης τών πολυθεϊστών, οΐτινες καί εστήριξαν εις 
αΰτόν τάς ελπίδας των, μετά τήν έ'κλειψιν τοΰ ΐκανωτάτου εκείνου Κρίσπου.

ΚΕΦ. 134— ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΑΣ ΠΡΩΤΕΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΡΩΜ ΑΤΚΟΥ 
ΚΡΑΤΟΥΣ.

Ό  Κωνσταντίνος, μή θέλων πλέον νά ζή εις τήν Ρώμην, άπεφάσισεν, 
ώς έλέχθη, νά μεταφέρη τήν έδραν του κάπου εις τάς Άνατολικάς επαρ
χίας. Καί κατ’ άρχάς μέν εσκέφθη νά εύρη τήν καταλληλοτέραν θέσιν. Διότι 

«Θρακικά» 17
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ή νέα πρωτεύουσα έπρεπε νά συνδυάζη πολλά προσόντα, ανάλογα προς τάς 
άνάγκας του κράτους.

'Ως τοιαΰτη μέν εφαίνετο κατά πρώτον ή Σαρδική (σημερινή Σόφια) 
τής Θράκης, όπόθεν θά ήδΰνατο νά απειλή τους από βορρά εχθρούς Γότ
θους, Σαρμάτας και άλλους. Άλλ’ είχε τό μειονέκτημα, ότι εύρίσκετο μα
κράν τής θαλάσσης. ’Έπειτα, εσκέφθη, ώς κατάλληλον την θέσιν τής αρ
χαίας Τροίας, επί τής ’Ασιατικής ακτής, εΐ,ς την προς τό Αίγαΐον έξοδον 
τοϋ Ελλησπόντου, και ήρχισε μάλιστα και προκαταρκτικός εργασίας εκεί. 
’Αλλά, νηφαλιώτεραι σκέψεις, έκλιναν την πλάστιγγα υπέρ τής θέσεως τοϋ 
Βυζαντίου έπι τής Ευρωπαϊκής ακτής τοϋ Βοσπόρου- Λιότι τό άρχαΐον Βυ
ζάντιον είχεν ό'ντως μοναδικήν θέσιν διά τό κράτος, τό όποιον έπεκάθητο επί 
των τριών ηπείρων τοϋ τότε γι ωστοϋ κόσμου. "Εκειτο επί εϋρείας Χερσονή
σου, περιβαλλόμενης από τάς τρεις πλευράς αυτής υπό τής Προποντίδας, τοϋ 
Βοσπόρου καί τοϋ Κερατίου κόλπου. Είχεν εύρΰτατον καί άσφαλέστατον 
λιμένα, εντός τοϋ οποίου στόλοι ολόκληροι ήδΰναντο, οχι μόνον νά ναύλο- 
χοϋν άλλα καί νά έλίσσωνται εϋχερώς. ’Από ξηράς θά ήδΰνατο νά άσφαλι- 
σθή δΓ δχυροϋ τείχους, διήκοντος από τής ΙΙροποντίδος μέχρι τοϋ Κερα
τίου κόλπου, έξωθεν καί κατά μήκος τοϋ οποίου, ή άνόρυξις βαθείας τά
φρου, θά μετέβαλλε τον χώρον εις πραγματικήν νήσον, άπροσπέλαστον από 
τής Θρακικής πλευράς.

Καί διά μέν τήν άμυναν από ξηράς, θά έχρησίμευεν ή τάφρος και τό 
χερσαΐον τείχος, μέ τους πολλούς καί ΰψηλοϋς πΰργους του, διά δέ τήν από 
θαλάσσης, από τής πλευράς τοϋ Εϋξείνου Πόντου, θά έχρησίμευε τό στε
νόν τοϋ Βοσπόρου, εις τό οποίον ό στόλος τοϋ κράτους, που θά κατείχε 
τοϋτο, θά ήδΰνατο νά άποκροΰη πάσαν εχθρικήν εισβολήν, προερχομένην 
από τήν Μαΰρην θάλασσαν, αλλά καί νά παρεμποδίζη τυχόν άπόβασιν είτε 
επί τής Θρακικής, είτε επί τής ’Ασιατικής παραλίας. Διά τήν άμυναν δέ 
από τοϋ Αιγαίου Πελάγους ήτο τό στενόν τοϋ Ελλησπόντου, εΐς τό όποιον 
στόλος τοϋ Κράτους θά ήδΰνατο νά άποκροΰη πάσαν κίνησιν από τοϋ Αι
γαίου προς τήν πρωτεύουσαν, άλλά καί νά παρεμποδίζη τυχόν άπόβασιν επί 
τής Θρακικής Χερσονήσου ή επί τής ’Ασιατικής άκτής τοϋ Ελλησπόντου. 
Έ ν έσχάτη δέ άνάγκη, εάν οι στόλοι τοϋ κράτους έμειονέκτουν, έναντι τοϋ 
έχθρικοϋ, θά ειχον τήν δυνατότητα νά καταφΰγουν εΐς τον Κεράτιον κόλ
πον, εντός τοϋ οποίου δέν θά ήμποροϋσαν νά εισχωρήσουν τά εχθρικά 
πλοία, έφΒ όσον ή είσοδος τοϋ κόλπου θά έφράσσετο υπό άλΰσεως τανυομέ- 
νης από τοϋ Χρυσοϋ Κέρατος μέχρι τής Περαίας, εΐς τρόπον ώστε, ή άμυνα 
κατά εχθρικής επιθέσεως, νά εΐνε άπό παντοΰ εξησφαλισμένη. Άλλά καί ώς 
όρμητήριον δΓ επιχειρήσεις κατά τών εχθρών, παρουσίαζε σπουδαία πλεο
νεκτήματα. Έκεΐθεν θά ήδΰνατο εϋχερώς νά γίνη εκστρατεία προς τήν κα- 
τεΰθυνσιν τής Θράκης καί τής ’Ασίας, προς έκδίωξιν τών εισβολέων. Ά πό
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τθαλάσσης εξ άλλου, διά των δύο στενών τοϋ Βοσπόρου και Ελλησπόντου, 
είχε τον έλεγχον έπί τής Μαύρης Θαλάσσης και τής Μεσογείου. ’’Αν δέ τό 
Βυζαντινόν κράτος κατώρθωσε νά διατηρηθή επί 1.323 έτη, τοΰτο ώφείλε- 
το κατά μέγα μέρος καί εις την θέσιν τής πρωτευούσης του, την οποίαν ή 
περίνοια τοϋ Κων]τίνου εξέλεξε. Πράγματι δέ, μολονότι ή Θράκη ή ή Μικρά 
’Ασία, ειχον πολλάκις καταληφθή υπό εχθρών, ή Πρωτεύουσα άντέσχεν επι
τυχίας κατά τάς διαφόρους κατά καιρούς πολιορκίας, χάρις εις τό όποιον 
καί κατωρθώνετο τελικώς νά άπωθηθούν οί εχθροί καί νά σωθούν αί χώ- 
ραι τοϋ κράτους.

"Απαξ δέ έλήφθη ή άπόφασις διά την μεταφοράν τοϋ Αύτοκρατορικοϋ 
θρόνου έκ Ρώμης εις τό Βυζάντιον, κατεβλήθη μεγάλη προσπάθεια έκ μέ
ρους τοϋ Κων]τίνου καί των έντολοδόχα)ν αυτού, όπως ή νέα πρωτεύουσα 
καταστή περίλαμπρος, ώς ήρμοζε τότε εις την μεγάλην αΐγλην τοϋ Ρωμαϊ
κού κράτους. Καί κατά πρώτον ηύρύνθη μεγάλως ό χώρος, πού θά κατε- 
λάμβανεν ή πόλις" διότι τό χερσαίον τείχος τ̂ ά ήρχιζεν από την Προπαντίδα 
(όπου σήμερον στάζεται τό Έπταπυργιον «Γεδί Κουλέ») καί θά άπέληγεν 
εις τον μυχόν τού Κερατίου κόλπου. Πέριξ, λοιπόν, τοϋ εύρέος τούτου χώ
ρου, τοϋ περιελαμβάνοντος επτά λόφους, ώς έν Ρώμη (Έπτάλοφος), κατε- 
σκευάσθη τό χερσαίον τείχος μέ τούς πολλούς πύργους του, άνωρύχθη έπει
τα ή έξωθεν αυτού βαθεΐα τάφρος, έγιναν ή ρυμοτομία, οί υπόνομοι, τά 
υδραγωγεία, αί μεγάλαι υπόγειοι ύδατοδεξαμεναί, ό μέγας ιππόδρομος, τά 
μέγαρα, οί στρατόονες καί τά άμτριθέατρα. Επίσης δημόσια κτίρια διά την 
στέγασιν των διαφόρων υπηρεσιών, νέαι συνοικίαι, Ναοί χριστιανικοί, έν 
οίς τό πρώτον, καί ναός τής 'Αγίας Σοφίας (*). 'Ο Κων]τΐνος, εις τό ζήτημα 
τούτο, άπέβλεψεν εις τό νά απόκτηση ή νέα του πρωτεύουσα ένα ναόν άνά- 
λογον προς τον Παρθενώνα των ’Αθηνών, ό οποίος ήτο αφιερωμένος εις 
την Άθηνάν, τήν θεάν τής Σοφίας. Αυτός δέ εινε ό λόγος διά τον όποιον 
καί ό έν Βυζαντίφ άνεγερθεις ναός άφιερώθη ύπ’ αυτού εις τήν Σοφίαν 
τοϋ Δημιουργού καί ούχί εις γυναίκα τινά Σοφίαν. ’Έτσι, συνεβιβάζετο ή 
περί σοφίας ιδέα τών αρχαίων Έλλήνοον, μέ τήν τού Δημιουργού τής χρι
στιανικής θρησκείας Σύγχρονα); είχε θεσπίσει καί ασυδοσίας δι’ έκείνους, 
πού έπήγαιναν έκ τών έπαρχιών νά έγκατασταθώσιν εις τήν νέαν πρωτεύ
ουσαν, δ'περ καί συνετέλεσεν εις τήν ταχεΐαν αϋξησιν τοϋ πληθυσμού της' 
διότι έκ τών διαφόρων έπαρχιών καί προ πάντων έκ τών ανατολικών, είσ- 
έρρευσαν έκεί έμποροι, έπαγγελματίαι, τεχνΐται, κηπουροί, ποικίλοι έργά- 
ται, οικοδόμοι, καλλιτέχναι πάσης κατηγορίας, ώς μουσικοί, ηθοποιοί, κο- 
σμηματογράφοι, χρυσοχόοι καί παντός άλλου είδους έργοδιώκται. Τό δέ 330 1

1. Ό  σωζόμενος μέγας ναός άνηγέρθη, ως γνωστόν, υπό του ’Ιουστινιανού άπ’ 
αρχής μέν άλλ’ είς τόν ίδιον χώρον μέ τον του Κωνσταντίνου τοϋ Μεγάλου.
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μ.Χ. έγένοντο τά εγκαίνια τής νέας πρωτευούσης· Έψάλησαν αγιασμοί, 
έγιναν όλονΰκτιαι άγρυπνίαι, λειτουργίαι εις τούς ναούς και δεήσεις. Έπη- 
κολούθησαν εύωχίαι. Έστήθησαν τράπεζαι κοιναί διά τον λαόν, εις τον 
όποιον προσεφέρδησαν διάφορα φαγητά και οίνος, έτ^άλησαν άσματα κα'ι 
έχορεύθησαν χοροί' διάφοροι γελωτοποιοί παρέστησαν πολλάς αστείας σκη- 
νάς εκ τού προχείρου, ότε καί έδόθη τό σύνθημα της λήξεως των εορτών. 
Μολονότι δε εκ Ρώμης μετεφέρθη ή Σύγκλητος καί παρά τό γεγονός οτι 
και πολλαί επίσημοι οίκογένειαι κατώκησαν μονίμως εκεί, ό χαρακτήρ της 
πόλεως, ίδρυθείσης εις τό έπίκεντρον τόάν ανατολικών χωρών, παρέμεινεν 
'Ελληνικός, έκ τε τών κατοίκων τού Ελληνικού Βυζαντίου καί εκ τίον συρ- 
ρευσάντων νέων άποίκιον έκ τών έξ ίσου ελληνικών πλησιόχωρων.

Καί ό μεν Κωνσταντίνος ώνόμασεν αυτήν Νέαν Ρώμην, ό λαός δμως, 
προς τιμήν του, την έπωνόμασε Κ ω ναταντινούπολιν, όνομα τό όποιον καί 
φέρει έκτοτε ή μεγάλη αύτη Πόλις. Ούδεμία δέ άλλη πόλις τού Χριστιανι
σμού έχει τόσους τίτλους τιμής, όσους ή Κων]πόλις. Ουδεμιάς άλλης πό
λεως τό όνομα ηλεκτρίζει τό Χριστεποόνυμον κοινόν τόσον, όσον τό τής 
κατ’ εξοχήν ταύτης πόλεως (τής Πόλης). Διά τούτο καί μέ τό λαϊκόν της 
αυτό έπωνύμιον, «ή Πόλη» κατέλαβε μίαν όλως ΐδιάζουσαν θέσιν εις τήν 
συνείδησιν τών Ελλήνων. Ή το  καί εΐνε ωσάν νά μήν ύπήρχεν άνά τύν κό
σμον, τρόπον τινά, άλλη πόλις, παρά μόνον αυτή. Ή  λέξις έγινε θρύλος. 
Πας Έλλην, οπουδήποτε τής γής καί άν εύρίσκεται ούτος, όταν λέγη : «Θά 
πάω στήν Πόλη», εννοεί τήν κατ’ εξοχήν ταύτην πόλη, δηλαδή τήν Κων
σταντινούπολή, διά τήν οποίαν τό ενδιαφέρον καί ή αγάπη τού Ελληνι
σμού δεν πρόκειται νά έκλείψουν εις αίεονα τον άπαντα. Έχοντες τούτο 
ύπ’ όψει των οι Τούρκοι, προσεπάθησαν νά άφελληνίσουν τό όνομα, μετα- 
βαλόντες αυτό εις «Ίσταμπούλ» ή «Ίσταμπόλ». Δεν τό κατώρθωσαν δμως, 
έφ* όσον τό Ίσταμπόλ είνε ταυτόσημον μέ τό «στήν Πόλη», πού εινε Έλ- 
ληνικώτατον.

ΚΕΦ- 135.— ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ  ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

’Αφού ό Κων]νος έγκατεστάθη εις τήν νέαν πρωτεύουσάν του, πρώτι
στον μέλημά του ύπήρξεν ή έξασφάλισις τών συνόρων τού κράτους, ιδιαι
τέρως δέ ή προστασία τών παραδουνάβιων χωρώιν από τούς Γότθους. Προς 
τον σκοπόν αυτόν, άνήγειρε διάφορα φρούρια εις επίκαιρα σημεία καί έπήν· 
δρωσεν αυτά μέ μονίμους φρουράς. Έ κ παραλλήλου, έφρόντισε νά άποστεί- 
λη ιεροκήρυκας προς τούς Γότθους, τούς οποίους καί προσηλύτισε δΓ αυ
τών εις τον Χριστιανισμόν, μέ δλα τά πλησίον τών συνόρων άλλα βάρβαρα 
έθνη, πράγμα πού συνετέλεσεν εις τήν έξημέρωσιν τών βαρβάρων ηθών των.

Έπεμψε τήν βασιλομήτορα Ελένην εις τά Ιεροσόλυμα, μέ πολλά χρή
ματα, ή οποία δΓ αυτών άνήγειρε τον Ναόν τής Άναστάσεως, επί τού Τά
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φου του ’Ιησού. Αΰτη, κατά την παράδοσιν, κατόπιν άνασκαφών εις τά 
πέριξ τοϋ Γολγοθά, κατοόρθωσε νά άνακαλύψη τον Σταυρόν του Σωτήρος, 
τον όποιον έθηκεν εις άργυράν θήκην καί έναπέθεσεν εντός τοΰ Ναοϋ, 
άφοΰ πρότερον έ'λαβεν εξ αυτού εν τεμάχιον, τό όποιον και έκόμισεν εις 
την Κων]πολιν. Τά τελευταία έτη τοϋ βίου του αφιέρωσεν εις διάφορα 
έργα φιλανθρωπικά, άποσκοποϋντα εις τήν βελτίωσιν τής ζωής των άπορωτέ- 
ρων τάξεων. ’Έκτισε νοσοκομεία, γηροκομεία, πτωχοκομεΐα καί Ναούς, έ- 
προίκισε πτωχάς κόρας καί εφήρμοσε τρόπον ελεημοσύνης, κατά τάς παραγ
γελίας τοϋ Ευαγγελίου. Επειδή δε ειχεν άποθάνει εν τφ μεταξύ ή μήτηρ 
του Ελένη, κατεσκεόασε τον Τάφον Αυτής εις τον Ναόν των ‘Αγίων ’Απο
στόλων, ώς καί τον ίδικόν του, προ τοϋ θανάτου του. Εΐς άνάμνησιν δέ 
τής μητρός του, έξωράϊσε τήν γενέθλιον πατρίδα αυτής, τό Δρέπανον τής 
Βιθυνίας, τό όποιον καί μετωνόμασεν Έλενούπολιν, δπου ύπήρχον καί ια
ματικά λουτρά. Άλλ’ ενώ, καθ’ άπαν τό κράτος, έπεκράτει ειρήνη καί ασφά
λεια καί ό κόσμος, επιδοθείς επί ικανά ετη εις τά ειρηνικά του έργα, είχε 
προοδεύσει καί εύημερήσει, ό δέ Χριστιανισμός ανενόχλητος πλέον εξη- 
πλοϋτο άφόβως εις δλας τάς τάξεις καί εις δλα τά κοινωνικά στρώματα, εις 
βάρος τής πολυθείας, ήτις έφθινεν όλονέν, χωρίς νά καταδιώκηται, έ'φθα- 
σαν πληροφορίαι από τάς χούρας τοϋ Τίγρητος καί τοϋ Εύφράτου, δτι ό 
βασιλεύς των Περσών Σασσανίδης Σαπώρ είσέβαλεν εΐς τάς χώρας ταΰτας, 
τάς οποίας ειχον άφαιρέσει από τον προκάτοχόν του Ναρσήν, ό Γαλέριος 
καί ό Κων]τίνος προ 30 ετών. Διότι ό Σαπώρ, τήν τοιαΰτην ησυχίαν εΐς τό 
κράτος τοϋ Κων]τίνου, έξέλαβεν ώς σημεΐον αδυναμίας καί εδοκίμασε νά 
επωφεληθή. Άλλ’ ό Αύτοκράτωρ, καίτοι εξηκοντούτης, διέταξε νά συγκεν 
τρωί)οϋν στρατεύματα καί ενώ ήτοιμάζετο νά εκκίνηση επί κεφαλής αυτών, 
εδέχθη πρέσβεις τοΰ αντιπάλου, δστις άντιληφθείς τον έπερχόμενον όλεθρόν 
του εζήτει ειρήνην. Ό  Κωνσταντίνος, ό όποιος ειχεν ώς αρχήν νά πολεμά 
μόνον, έν ύστάτη ανάγκη καί έφ’ ασον τό άπήτει τό κοινόν συμφέρον, έδέ- 
χθη με μεγάλην γενναιοφροσύνην τούς πρέσβεις τών Περσών καί ήρχισε 
τάς διαπραγματεύσεις προς διευθέτησιν τής διαφοράς, ή οποία ενείχε καί 
θρησκευτικόν χαρακτήρα, καθότι ό Σαπώρ είχε κινήσει διωγμόν κατά τών 
Χριστιανών, οΐτινες εύρίσκοντο εΐς τό κράτος του.

ΙΊερί τό τέλος τών διαπραγματεύσεων, πού διεξήγοντο επί Μικρασια
τικού εδάφους, ό Αύτοκράτωρ ήσθάνθη αδιαθεσίαν. Οΐ οικείοι του ιατροί, 
τοϋ συνέστησαν τότε νά μεταφερθή εΐς τά ιαματικά λουτρά τής Έλενουπό- 
λεως. Άλλ’ εκεί ή κατάστασίς του εχειροτέρευσε, προαισθανθείς δέ δτι εγ- 
γίζει τό τέλος του, διέταξεν καί τον μετέφερον εΐς τήν Νικομήδειαν, δπου 
προσεκάλεσε παρ’ αύτφ τον ’Επίσκοπον Ευσέβιον. ’Εκεί δέ, ενώπιον τοϋ 
Ευσεβίου εξωμολογήθη, εΐς επήκοον πάντων τών παρισταμένων, έβαπτίσθη 
καί μετέλαβε τών άχράντων μυστηρίων, ώς Χριστιανός πλέον ’Ορθόδοξος.
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Προσεκλήθη ό Ευσέβιος, διότι οΰτος ειχεν υπογράψει τήν καταδίκην τής 
αίρέσεως του Άρείου εις τήν έν Νίκαια σύνοδον. 5Ητο ή 21η Μαΐ'ου του 
337 μ-Χ. δτε έξέπνευσεν, 6 Μ. Κωνσταντίνος, άφοΰ έχειρίσθη τήν εξου
σίαν επί 30 έτη καί 9 μήνας. Ό  νεκρός του μετεφέρθη εις Κων]πολιν καί 
έτάφη εις τον Ναόν των 'Αγίων ’Αποστόλων, παρά τον τάφον τής μητρός 
του Ελένης, δπου καί έθάπτοντο εις το εξής δλοι οί Αύτοκράτορες τής 
Κωνσταντινουπόλεως.

ΚΕΦ. 136.— Κ ΡΙΣΕΙΣ Π Ε ΡΙ ΤΟΥ ΚΩΝ]ΝΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΥΤΟΥ.

'ΡΙ 'Ιστορία άνεκήρυξε τον Κων]νον ως μέγαν άνδρα. Καί τοΰτο δι
καίως, έφ’ δσον καί ώς στρατηγός καί ώς πολιτικός, άλλα καί ως άνθρωπος 
ΰπήρξεν ουτος αντάξιος του άπονεμηθέντος αύτοΰ τίτλου. Διότι, τόσον εις 
τους πολυετείς πολέμους, κατά των βαρβάρων εχθρών τοΰ Ρωμαϊκού κρά
τους, δσον καί εις εκείνους, τους οποίους διεξήγαγε κατά των ειδωλολάτρων 
συναρχόντων του, υπήρξε μέχρι τέλους νικητής, μολονότι τά στρατεΰματά 

του ήσαν πάντοτε δλιγώτερα των άντιπάλα)ν. Εις τον αγώνα, κατά τοΰ Μα- 
ξεντίου, έξωθεν τής Ρώμης, έπολέμησε με 30.000 άνδρας, έναντι διπλάσιων 
τοΰ Μαξεντίου. Εις τήν μάχην τής Άδριανουπόλεως, κατά τοΰ Λικινίου, 
ειχεν 120-000 πεζούς καί 10-000 ιππείς, ενώ δ Λικίνιος παρέταξεν 150.000 
πεζούς καί 15.000 ιππείς. Εις τήν ναυμαχίαν τοΰ Ελλησπόντου, ο υιός του 
Κρϊσπος είχε 200 πολεμικά πλοία, έναντι 350 τοΰ Άβαντίου.

'Ως πολιτικός δέ, ύπήρξεν ό διορατικώτερος δλων τών συγχρόνων του 
αρχόντων τοΰ Ρωμαϊκοΰ Κράτους. Διότι ήτο δ μόνος, πού διεΐδεν δτι εις 
τό εξής ή δυναμις τοΰ Ρωμαϊσμοΰ θά έπρεπε νά στηριχθή όχι επί τής διεφ
θαρμένης καί σαπράς είδωλολατρικής κοινωνίας, άλλ’ επί τής άνανεωθείσης 
Χριστιανικής τοιαΰτης. Έ φ ’ δσον, τό μέν πολυδεϊστικόν καθεστώς, έφερεν 
δλα τά στίγματα τής παρακμής, τής διαφθοράς, τής ακολασίας, τής άσωτείας 
καί δλων τών συμπαρομαρτούντων ελαττωμάτων, τήν στιγμήν κατά τήν 
οποίαν, δλως άντιθέτως, ό έκχριστιανιζόμενος κόσμος, χάρις εις τά διδάγματα 
τοΰ Ευαγγελίου, τά όποια καί ένεστερνίζετο ασμένως, έλάμβανε συνεχώς τήν 
άνιοΰσαν. ’Ίσως, δπως λέγουν πολλοί, ή κλίσις του καί ή συμπάθεια, του 
προς τον Χριστιανισμόν, νά προήρχοντο από τήν επήρειαν τής μητρός του 
Ελένης, ή οποία έξ απαλών ονύχων, ειχεν αναθρέψει αυτόν μέ τάς άρχάς 
τής Χριστιανικής πίστεως- Άλλ’ δτε, ενήλικος ήδη, εύρέΟη εις τήν αυλήν 
τοΰ Διοκλητιανοΰ έν Νικομήδεια καί είδε τούς φοβερούς κατά τών Χριστια
νών διωγμούς, εσκέφθη πλέον καί έκρινεν δ ίδιος, δτι ματαίως θυσιάζον
ται τά ήθικοότερα καί έναρετοοτερα στοιχεία τής συγχρόνου του κοιντονίας, 
ενώ προστατεύονται τά ανήθικα καί τά πλήρη ελαττωμάτων, δπως ήσαν οί 
ειδωλολάτραι. Και δτι ό Χριστιανισμός, ώς στηριζόμενος επί υγιών καί ορ
θών βάσεων, ήτο επόμενον, παρ’ δλους τούς κατατρεγμούς καί τά βασανι
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στήρια, νά υπερίσχυση, ή δέ εΐ,δωλολατρεία, ώς στηριζομένη, έπί των ψευ- 
δών μύθων, νά κατάρρευση άναποφεύκτως και δτι συνεπώς ματαίως θυσιά- 
ζεται ό νεάζων Χριστιανισμός προς σωτηρίαν τής γεγηρακυίας πολυθεΐας. 
Διά τοΰτο και ένέκρινε πλήρως την ανοχήν, πού έδείκνυεν ό πατήρ του 
Κωνστάντιος ό Χλωρός έναντι των Χριστιανών. Άλλ’ ήξευρε και νά συμ- 
περιςρερθή κατά τρόπον, ώστε νά μη διακινδυνεύση την ζωήν του, προτού 
έξασφαλισθούν αι προϋποθέσεις, αϊτινες θά τού έπέτρεπον νά θέση εις 
εφαρμογήν τάς τοιαύτας σκέψεις του. Καί μόνον δΓ αύτό, δικαίως λογίζε
ται ώς ό ανώτερος άνθρωπος πάντοον τών συγχρόνων του, έκ των διαχειρι- 
σθέντων τά κοινά.

Ό  Κων]νος ύπερεϊχεν άλλων αρχόντων τής εποχής του καί κατά τό 
ότι εκείνοι μέν ύπερήσπιζον τήν πολυθεΐαν, χωρίς νά καταδιώκεται αΰτη, 
κατεδίωκον όμως τήν νέαν πίστιν μέ σκληρότητα καί άπανθρωπίαν. Αυτός 
άντιθέτως, ύπεστήριζε μέν καί έξησφάλιζε τήν νέαν πίστιν από τούς διωγ* 
μοΰς, δέν κατεδίωκεν όμως καί τήν πολυθεΐαν, ούτε κατέφυγεν εις αντίποινα 
κατ“ αυτής, άλλ“ ήνέχθη αυτήν καί μάλιστα, όταν έγινε Μονοκράτωρ. Έ - 
φήρμοσεν ισότητα καί ελευθερίαν διά τά δυο θρησκεύματα, ού'τε άπηγό- 
ρευσε τάς έπιδεικτικάς θρησκευτικός τελετάς τών Εθνικών, ούτε τά μαν
τεία, ούτε τούς αγώνας, άλλ“ ούτε καί τά άλλα έθιμα αυτών, έφ’ όσον ταύ° 
τα δέν έθιγον τον Χριστιανισμόν. “Έπειτα, αϊ πολλαπλαΐ άγαθοεργίαι του, 
προς όλας τάς κοινωνικάς τάξεις, αδιακρίτως θρησκευτικών πεποιθήσεων, ή 
κατάργησις τής δουλείας, λόγιρ άνεξυφλήτου χρέους προς τοκογλύφους καί 
έν γένει τά διατάγματά του, χάρις εις τά όποια έρρυθμίζετο ή Ρωμαϊκή νο
μοθεσία επί τό φιλανθρωπότερον, πρός όφελος τών απορώτέρων τάξεων, τού 
προσεκόμισαν έπαξίως τον φωτοστέφανον τού Μεγάλου άνδρός, οιος καί 
ήτο πραγματικώς ό Κωνσταντίνος.

Ά φ “ ετέρου, ό χαρακτηρισμός « Ί  σ α π ό σ τολος»,  όστις άπενεμήθη 
εις αυτόν υπό τής “Εκκλησίας, εινε έξ ί'σου δικαιολογημένος. Διότι, όντως 
μεγάλη ύπήρξεν ή τόλμη καί τό θάρρος του, ότε μόνος αυτός, έξ όλων τών 
συναρχόντων του, άνέλαβε νά υποστήριξή τό, επί τρεις αιώνας ήδη έν διωγ- 
μφ διατελοΰν, Χριστιανικόν θρήσκευμα. Καί δέν ήτο μόνον ή σπείρα τών 
συναρχόντων του, πού κατεδίωκε, μέ όλα τά εις τήν διάθεσίν της μέσα, τούς 
Χριστιανούς, αλλά καί πολλαί τάξεις, έν τή τότε κοινωνία, έπραττον τό 
ίδιον. Ή  τάξις τών τότε φιλοσόφων, φέρ’ ειπεΤν, έκ τών οποίων άλλοι μέν, 
διότι έθαμβοϋγτο από τά έργα, πού είχε δημιουργήσει ό πολυθεϊστικός κό
σμος τής αρχαίας Ελλάδος, εϊτε διανοητικά, είτε καλλιτεχνικά, άλλοι δέ έξ 
έγωϊσμοϋ, διότι δέν κατεδέχοντο νά άσπασθώσι τήν διδασκαλίαν ενός ξένου 
φιλοσόφου καί μάλιστα έκ τού περιφρονημένου τότε έθνους τών “Ιουδαίων, 
καί τέλος άλλοι, διότι διέβλεπον, ότι έξ αυτού έθίγοντο τά συμφέροντά των. 
Προσέτι, ή έπαγγελματική τάξις τών άγαλματοποιών, έβλεπε τήν πελα
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τείαν της νά όλιγοστεύη, ένεκα τής εξαπλιύσεως του νέου -θρησκεύματος! Οι 
ιερείς καί οι θύται των μαντείων και των ναών των εθνικών, διά τον ίδιον 
λόγον ήσαν και αυτοί πολέμιοι τοΰ Χριστιανισμού, έφ’ δσον συν τφ χρόνο), 
διά τής άποσκιρτήσεως τοϋ λαού προς τήν νέαν διδασκαλίαν, έγκατελείποντο 
ύπ’ αυτού. Επίσης οί μάντεις, οι θαυματοποιοί καί όλοι οί άλλοι άγϋρται, 
που έξεμεταλλεύοντο τάς προλήψεις καί δεισιδαιμονίας του πλήθους.

Έκτος δέ του τολμήματος τοΰτου του Κων]τίνου, δηλαδή τοΰ παρα
μερισμού δλων τών προαναφερθέντων εμποδίων, έτερον σπουδαιον επίτευ
γμά του ήτο καί ή έξάπλωσις τοΰ Χριστιανισμού έξω τών ορίων τοϋ κρά 
τους, προς τους Γότθους καί άλλους προς βορράν λαούς καί προς άνατολάς 
προς τούς Πέρσας ΓΙυρολάτρας.

'Ο Μέγας Κωνσταντίνος ώς "Αγιος.

Έπιπροσθέτως, ή ’Ορθόδοξος Εκκλησία, έχει άναρρήσει τον Κωνσταν
τίνον είς "Αγιον, ώρίσασα τήν 21ην Μαΐου, ημέραν τοΰ θανάτου του, ως 
εορτήν.

Τινές καί μάλιστα οί Καθολικοί, δεν παραδέχονται τούτον ώς Άγιον* 
διότι ώς λέγουν, δεν ύπήρξεν εντελώς αναμάρτητος. Στηρίζουν δέ τούτο 
είς τό γεγονός δτι είχε διατάξει τήν τθανάτωσιν τοΰ έναρέτου εκείνου υιού 
του, τοΰ Κρίσπου, καθώς καί τής δευτέρας αυτού συζύγου τής Φαΰστας 
καί τών άλλων συνεργασθέντων μετ’ αυτής είς τήν σκευωρίαν κατά τοΰ 
Κρίσπου, εν οίς καί τον θάνατον τοΰ ανηλίκου Λικινιανοΰ.

Ταΰτα πάντα βεβαίως είναι αληθή καί δεν επιδέχονται άντιρρήσειος. 
“Αλλά, πρέπει νά λάβωμεν ύπ’ δψιν, δτι ό Κων]νος δεν ύπήρξεν άπλοΰν 
άτομον, ώς ήσαν αί χιλιάδες τών μαρτύρων καί ομολογητών τής Χριστια* 
νικής Πίστεως. Ύπήρξεν οϋτος πρόσωπον πολιτικόν, στρατιωτικόν καί κοι
νωνικόν, έν από τά μεγαλείτερα, πού αναφέρει ή 'Ιστορία τής άνθρωπότη· 
τος καί μάλιστα τό άνοότατον τής εποχής του. Υπήρξε μέγας μεταρρυθμι
στής τής ζωής τών λαών τής εποχής του. Επομένως, ώς έκ τής θέσεώς 
του, ήτο ύποχρεωμένος νά έξουδετεροοση, έστω καί διά τής βίας, πάσαν 
άντίδρασιν είς τό έργον του, διά νά έδραιώση τήν νέαν κατάστασιν τών 
τότε πραγμάτων. Τίς δύναται νά άρνηθή, δτι ή ύπ’ αυτού καταδίκη τοΰ 
Μαξιμιανοΰ, πατρός τής Φαύστας, ύπήρξεν άδικος ; Έ ν τώ προσώπω τοΰ 
υΐοΰ του Κρίσπου έτιμώρησε τήν αχαριστίαν καί τήν αιμομιξίαν, ώς ανώ
τατος δικαστής, κατά τον όποιον ή διαδικασία απέδειξε, δΓ άκαταμαχήτων 
μαρτυριών, τήν πραγματικήν ενοχήν τοΰ Κρίσπου. ’Αλλά μέ τον καιρόν, 
άφοΰ άπεδείχθη εκ τών ύστέρων, δτι δλαι έκεΐναι αΐ μιαρτυρίαι άπετέλουν 
σκευωρίαν καί δολοπλοκίαν έπιτηδείως συνυφασθείσας προς παραπλάνησίν 
του, έτιμώρησεν, εν τφ προσώπφ τής συζύγου του Φαύστας, τήν ακατονό
μαστου μοχθηρίαν αυτής καί τών συνενόχων της αύλικών. Διότι διεΐδεν
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ort εκινδύνευε νά καταρρακο.)θή όλον τό αναμορφωτικόν του έργον, πού ει- 
χεν άναλάβει προς τό καλόν της άνθρωπότητος 'I I  κατάργησις ύπ’ αύτού 
των Πραιτωριανών τής Ρώμης, οί όποιοι διά των αυθαιρεσιών των, είχον 
άποβή ή μάστιξ τού λαού και των αρχόντων συνάμα, δεικνύει ότι ήθελε 
νά επικράτηση παντού ή δικαιοσύνη και νά έκλειψη ή τρομοκρατία. Και 
μόναν αυτά και πολλά άλλα δύνανται νά δικαιολογήσουν την πράξιν τής 
Εκκλησίας, ή οποία τον κατέταξε μεταξύ των 'Αγίων άνδρών αυτής, ως 
ένα των μεγαλειτέρων ευεργετών και αναμορφωτών τής τότε άνθρωπότητος.

Διά τον Ελληνοχριστιανικόν κόσμον, ούδέν όνομα μέχρι σήμερον κατέ
στη τόσον προσφιλές, δσον τό όνομα Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς  (άν και εινε 
τούτο Λατινικόν, αντίστοιχον τού Ελληνικού Ευστάθιος) κα'ι ούδέν ό'νομα 
ανακυκλώνει εις τον νούν έκαστου "Ελληνος τόσας αναμνήσεις και τόσας 
ελπίδας, δ'σον τό όνομα τούτο. Διά τούς Θράκας, ιδίως, τό όνομα Κωνσταν
τίνος εινε τό προσφιλέστερον πάντων, καθόσον διά τού Μεγάλου Κων]τίνου 
ή Θράκη περιέλαβε εις τάς άγκάλας της την πάγκαλον και τιμαλφεστάτην 
τής οικουμένης Πόλιν, τον άδάμαντα τούτον, τον κεκολλημένον μεταξύ δύο 
σμαράγδων και δύο σαπφείρων, την βασιλίδα τών πόλεων τού παλαιού κό
σμου. Διά ταύτην έδοξάσθη, άλλά κα'ι διά ταύτην ύπέφερεν.

Τά κυριώτερα τών έργων επί τής βασιλείας Κωνσταντίνου τού Μεγά
λου, εινε τά εξής: 1) Τά υπέρ τών Χριστιανών διατάγματα. 2) Αϊ εις την 
Εκκλησίαν χορηγηθεϊσαι προνομίαι. 8) Ή  διαίρεσις τού κράτους εις τέσ- 
σαρα τμήματα, Ιταλίαν, Γαλατίαν, Τλλυρίαν και Ανατολήν. 4) Ή  κτίσις 
τής Κων]πόλεως ως πρωτευοΰσης. 5) Ή  συγκρότησις τής Α' Οικουμενικής 
Συνόδου. 6) Ή  άνάδειξις τής Επισκοπή; Κων]πόλεως εις ’Αρχιεπισκοπήν 
ισότιμον μέ την Ρώμην, Αλεξάνδρειαν καί ’Αντιόχειαν. 7)' Η άνεύρεσις τού 
Τιμίου Σταυρού. 8) 'Η  κτίσις τής Έλενουπόλεως. 9) Αί νίκαι κατά τών 
εχθρών. 10) Ή  διάδοσις τού Χριστιανισμού εις τούς Γότθους καί τούς 
τότε Πέρσας.

Κατηγορίαι κατά του Κων]νου διά πολιτικήν παλιμβουλίαν.

Πολλοί ιστορικοί, κατηγορούν τον Κων]τΐνον τον Μέγαν, διά πολιτικήν 
παλιμβουλίαν* διότι τήν ενότητα τού κράτους, πού ειχεν επιτυχή κατόπιν 
τόσων αγώνων καί θυσιών, εις τό τέλος, αυτός ό ίδιος, τήν διέσπασεν, ενώ 
έκ πείρας έγνοόριζε, πόσον ολέθρια ήτο ή πολυαρχία. Οί λόγοι εινε ότι προ 
τού θανάτου του ώρισεν εις τούς υιούς του τάς χώρας, επί τών οποίων θά 
έβασίλευεν έκαστος μετ’ αυτόν. Καί εις μέν τον πρώτον εκ τών τριών, τον 
Κων]τΐνον, παρεχιορησε τήν Γαλατίαν, Ίβηρίαν καί Βρεττανίαν, εις τον 
τρίτον, τον Κώνσταντα, τήν ’Ιταλίαν μέ τήν βόρειον ’Αφρικήν καί τήν ’Ιλ
λυρίαν, εΐς τον δεύτερον, τον Κωνστάντιον, τήν ’Ανατολήν, εις τον ανεψιόν 
του Δαλμάτιον, τήν Θράκην, Μακεδονίαν καί Άχαΐαν (Ελλάδα) καί τον
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έ'τερον ανεψιόν του, τον Άννιβαλιανόν, τήν Αρμενίαν και τον Πόντον.
Άλλ’ άρά γε, είχε διαφυγει τήν προσοχήν του μεγάλου τούτου άνδρός, 

τό δτι ή ταιαύτη διανομή τοΰ κράτους, μεταξύ των τριών υιών και τών 
δυο ανεψιών του, θά άπέβαινε τελικώς καταστρεπτική διά τό μέλλον τής 
Αυτοκρατορίας καί τό ΰτι θά έδημιούργει μοιραίως πολλάς άνίϋμαλίας καί 
διαμάχας ;

’Ό χι. Ό  Κων]τΐνος διέβλεπεν, δτι ούδείς εκ τών υιών του, ούτε εκ 
τών ανεψιών του συνεκέντρωνεν εις εαυτόν τά πλεονεκτήματα εκείνα, τά 
διανοητικά καί ηθικά, που άπητοΰντο, διά νά συγκρατηδή τό δλον οικοδό
μημα εις χεΐρας ενός. Λιότι, εάν τό άφινεν εις τον Κωνστάντιον, τον κά
πως ίκανώτερον τών άλλων αδελφών καί έξαδέλφων, οι άλλοι 9ά ήγειραν 
απαιτήσεις, θά επηκολουδει δε αλληλοσπαραγμός μεταξύ των, μέ αποτέλε
σμα νά έπακρεληιδοΰν άλλοι φιλόδοξοι στρατηγοί, πού τυχόν θά έπανεστά- 
τουν. Καί εσωτερικώς μέν τό κράτος θά συνεκλονίζετο υπό εμφυλίων πολέ
μων, έξωτερικώς δε θά προσεβάλλετο πανταχόθεν υπό τών βαρβάρων, θά 
κατέρρεεν εντελώς καί θά διελυετο, άγνωστον δε τί ήμποροϋσε νά έπακο- 
λουθήση. Έ ν δψει τής ζοφεράς ταΰτης εικόνος, τήν οποίαν έσχημάτισε 
κατά νοΰν, έπροτίμησε τό όλιγαΛερον κακόν. Διότι ναι μέν έμοιράσδησαν 
αί χόοραι, άλλ’ ανώτατος πάντων, ως Αύγουστος, ωρίσθη ό άρχων τής ’Α 
νατολής Κωνστάντιος, οί δέ άλλοι ήσαν Καίσαρες καί ώφειλαν υπακοήν εις 
τον Αύτοκράτορα τής Κωνσταντινουπόλεως.

’Έτσι, έπίστευεν, θά διετηρεΐτο ή ένότης τοΰ κράτους καί ό κόσμος 
δεν θά εύρίσκετο άναποτρέπτως προ μιας χαώδους καταστάσεως.

ΚΕΦ. 1 3 7 . - ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΗ Σ ΡΩΜΑΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΝ ΘΡΑΚΙ,Ι.

'Ως άνεφέρθη καί εις προηγούμενα κεφάλαια τού παρόντος βιβλίου, ή 
Ρωμαϊκή κατάκτησις, δέν είχε μόνον δυσμενείς συνέπειας διά τήν Θράκην, 
αλλά καί ευεργετικός τοιαύτας. Έκτος τής παγιώσεως, τής εσωτερικής τά- 
ξεως καί τής εξασφαλίσεως τής χώρας, από τούς εκτός τών συνόρων καρα- 
δοκοΰντας εισβολείς, συνετέλεσε καί αυτή, μέ τήν σειράν της, εμμέσως 
έστω, εις τήν όλοκλήρωσιν τού έργου, τό όποιον προ αυτών ήρχισαν οί 
"Ελληνες, έσυνέχισαν οί Μακεδόνες καί συνεπλήρωσεν ό Χριστιανισμός, 
ήτοι τοΰ έξελληνισμοΰ τών Θρακών. "Ιδρυσαν έν Θράκη νέας πόλεις, ή καί 
παρεχώρησαν δικαίωμα πόλεως εις παλαιότερον ύπαρχούσας τοιαύτας, αΐ 
πλεϊσται τών οποίων ήσαν Έλληνικαί, έφ’ δ καί έξηκολούθησαν αύται νά 
κόπτουν νομίσματα μέ Ελληνικός έπιγραφάς καί νά διέπωνται από τούς 
παλαιούς αυτών θεσμούς. Τινές μόνον, εξ αυτών, απέκτησαν σύστημα διοι- 
κήσεως Ρωμαϊκής έμπνεύσεως, χρησιμοποιήσασαι τήν Λατινικήν αντί τής 
Ελληνικής εις τάς έπιγραφάς των. Βλέπομεν ούτω, τον Τραϊανόν, νά ίδρύη 
τήν Αύγοναταν, τήν Τραϊανούηολιν, τάς δύο Νικοπόλεις  — τήν προς
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Νστρον καί την προς Νέστον τοιαΰτην — την Σαρδικήν  (Σόφιαν), την 
Πλοοτινόηολίν, την Τόηυρον, τον Άδριανόν, την  ̂Αδριανόν ηο λ ιν (εις 
την θέσιν τής Θρακικής Οΰσκιουδάμας ή Όρεστιάδος) καί άλλας.

Κατά τον διάσημον Γερμανόν ιστορικόν, τοΰ παρελθόντος αϊώνος, Θ. 
Μόμσενί1), αΐ π^οαναφερθεΐσαι πόλεις, υπήρξαν δλαι κέντρα ακτινοβολίας 
τοΰ Ελληνικού πολιτισμού καί διαδόσεως αΰτοΰ. Βλέπομεν τον Σεπτίμιον 
Σεβήρον, νά άπονέμη τον τίτλον τής Μητροπόλεως εις την Φ ιλιπσιούπολιν, 
ήτις, από τοΰ 2ου ήδη μ.Χ. αΐώνος, είχε καταστή ή έδρα τοΰ κοινοΰ των 
Θρακών, μ.έ επί κεφαλής άρχοντα, καλοΰμενον Θρακάρχην. Οΰτω, μετά την 
ΙΙέρινθον, έν τή οποία ήδρευεν 6 Ρωμαίος ανθύπατος διά την Θράκην, ή 
Φιλιπποΰπολις άπέκτα την προεξάρχουσαν θέσιν μεταξύ των άλλων Θρακι- 
κών πόλεων. Το σπουδαιότερον δμως εινε δτι, οΐ Ρωμαίοι Αΰτοκράτορες, 
άντιληφθέντες την μετατόπισιν τοΰ επικέντρου τής Αυτοκρατορίας, δσον 
αφορά την άμυναν αυτής, πρύς άνατολάς, έν τή επιδιώξει των, δπως απο
κρούουν άποτελεσματικιυτερον τοτός βαρβάρους επιδρομείς, έσκέφθησαν νά 
μεταφέρουν „τήν πρωτεύουσαν τοΰ κράτους εις τι επίκαιρον σημεΐον των 
’Ανατολικών χωρών. 'Ως τόπον κατάλληλον προς τον σκοπόν αυτόν, εξέλε
ξαν τό Βυζάντιον, δημιουργήσαντες οΰτω, λόγω τής φΰσεως των πραγμά
των, τάς προϋποθέσεις, διά την μελλοντικήν ϊδρυσιν τοΰ Έλληνοχριστιανι- 
κοΰ κράτους τής Κων]πόλεως. Κατά τον Έρνέστον Στάϊν(1 2), ή διαδικασία 
αΰτη ήρξατο από τής εποχής τοΰ Διοκλητιανοΰ, «πρωΐμως», οπότε, κατ’ 
ουσίαν, αρχίζει καί ή ιστορία τοΰ Βυζαντίου, δηλαδή από τοΰ 284 μ X., 
οΰχί δέ από τοΰ 305» έτους που συμπίπτει με τά υπό τοΰ Μ. Κωνσταντί
νου εγκαίνια τής Κων]πόλεως, ώς πρωτευοΰσης τοΰ Ρωμαϊκοΰ κράτους. 
Σαφής ένδειξις τής νέας τροπής των πραγμάτων, υπήρξε καί τό ενδιαφέρον, 
που έδειξαν διά τήν Θράκην, οΐ τελευταίοι προ τοΰ Διοκλητιανοΰ Αΰτοκρά
τορες, έν οΐς ό Τραϊανός, δστις, όδεΰων προς βορράν, διά μέσου τής χτορας 
ταΰτης, δίς έξεστράτευσε κατά των Δακών, κατανικήσας αΰτοΰς καί έκλατι- 
νίσας τήν χώραν τονν Ό  Άδριανός, βραδΰτερον, κατ’ επανάληψην, έπεσκέ- 
φθη τήν Θράκην, δπυυ καί ίδρυσε τήν Άδριανοΰπολιν. Βλέπομεν κατό
πιν τον Δέκιον, έπερχόμενον κατά των εΐσβαλόντων εκεί Γότθων, (250 μ.Χ.) 
καί ήττώμενον ύπ3 αυτών, παρά τήν Θρακικήν πόλιν Βερόην  (Αΰγοΰσταν 
Τραϊανήν, σημερινήν Στάρα Ζαγορά), μέ αποτέλεσμα τήν κατάληψην καί 
λεηλασίαν τής Φιλιππουπόλεως υπό τών έπιδρομέων. Βλέπομεν ακολούθως 
τον Αΰρηλιανόν νά άποκροΰη τους είσβαλόντας Γότθους, Άλανοΰς, Σαρμά- 
τας καί Ρωξελάνους, τέλος δέ τον Διοκλητιανόν νά έγκατθιστά έν Θράκη, ώς 
άποίκους, αιχμα?ώ>τους έξ ’Ασίας, συλληφθέντας κατά τοί>ς πολέμους τής

1. Th. M omsen: Rcemische Geschichte (1856).
2. Prn. Stein : Pruhbyzantinisclie Bpoche.
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Ρώμης εναντίον των Περσών, με σκοπόν άφ’ ενός, νά πυκνώση "τούς απο- 
δεκατισθέντας εκ των βαρβαρικών επιδρομών πληθυσμούς εν αυτή, άφ’ ε
τέρου δέ, νά άλλοιώση προφανώς και την σύνθεσιν αυτών εις βάρος τοϋ 
επικρατοϋντος εκεί Έλληνο-θρακικοΰ στοιχείου. Σημειωτέου δτι, ή Θράκη, 
ύπέστη λίαν αίσθητώς και τον αντίκτυπον εκ τής εμφυλίου διαμάχης τών 
Ρωμαίων αρχόντων προς έπικράτησιν. Περί τής συγκρουσεως τού Μ. Κων 
σταντίνου μέ τον Λικίνιον, παρά την Άδριανουπολιν (τό 324 μ,Χ ), έγέ- 
νετο ήδη λόγος, έν έκτάσει, εις προηγούμενου κεφάλαιον, ώστε νά θεωρή- 
ται περιττή ή εκ νέου άφήγησις τοϋ γεγονότος αύτοΰ, άν καί αί συνέπειαί 
του υπήρξαν αποφασιστικής σημασίας διά την Θράκην. Τά άνοπέρω, έν 
συνδυασμω καί προς τούς διωγμούς κατά τών Χριστιανών, οί οποίοι καί)’ 
δ'λον τό διάστημα τών επί τεσσαρακονταετίαν σχεδόν διαρκεσασών επιδρο
μών, έσυνεχίζοντο άνελλιπτώς, έδημιουργησαν τό κατάλληλον κλίμα, διά την 
αλλαγήν, την έγκαινιασθεϊσαν, υπό τού Διοκλητιανοϋ μέν, υπό μορφήν δι
οικητικών μεταρρυθμίσεων, υπό δέ Κωνσταντίνου τοΰ Μεγάλου επισφραγι- 
σθεΐσαν δια τής μεταφοράς τής πρωτευουσης τής Αυτοκρατορίας εις τό 
Βυζάντιον.

Ή  Θράκη, ήτις εις τούς κόλπους αυτής περιελάμβανε τήν νέαν πρω
τεύουσαν, ήτο φυσικόν, έ'κτοτε, νά παίξη, ώς χώρα εύρισκομένη εις το κέν- 
τρον τής Αυτοκρατορίας, προεξέχοντα ρόλον διά τάς τϋχας τοΰ Ελληνισμού 
καί τοΰ τότε έκχριστιανιζομένυυ λοιπού κόσμου.



Ε Ρ Μ Η Ν Ε Ι Α
ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΧΑΡΤΟΥ

1 . Χάρτης τής προϊστορικής και αρχαίας Θράκης, από του 1600 π.Χ. 
μέχρι τής έμφανίσεως των Μακεδνών ή Μακεδόνων, επί τής πολιτικής σκη
νής τού τότε κόσμου (800 π.Χ.) καί άκολοΰίίως μέχρι τής κατακτήσεως αυ
τής υπό των Ρωμαίων, το 46 μ.Χ.

2 . Ή  προϊστορική Θράκη, έξετείνετο, από τοΰ ποταμού ’Ίστρου 
(Δουνάβεως), προς βορράν μέχρι τής ΓΙροποντίδος, τοΰ Ελλησπόντου, του 
Θρακικοΰ ΓΙελάγους καί του Όλυμπου προς νότον. Καί από τοΰ Εύξείνου 
Πόντου, προς άνατολάς, μέχρι τής Ηπείρου καί τής τότε ’Ιλλυρίας, προς 
δυσμάς. Επομένως, πάσα ή μετά ταΰτα άποκληθεϊσα «Μακεδονία», κατφ- 
κεϊτο, κατά τούς προϊστορικούς χρόνους, υπό Θρακικών γενών.

3 . Το έδαφος τής προϊστορικής Θράκ?]ς, περιέκλειε τάς σημερινάς 
χώρας τής Ρουμανικής Δοβρουτζάς, τής Βουλγαρίας, τής καί)’ αυτό Σερβίας, 
τής Μακεδονίας, τής Τουρκικής καί Ελληνικής Θράκης καί τάς νήσους τού 
Θρακικοΰ Πέλαγους Θάσον, Σαμοθράκην, Λήμνον καί ’Ίμβρον. Κατελάμβανε 
δέ το έδαφος της έκτασιν περί τα 250-000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ήτοι 
διπλάσιον τής σημερινής Ελλάδος.

4 . Αί μέ κεφαλαία γράμματα  δνομασίαι εινε τά ονόματα των Θρα
κικών φυλών, αϊτινες κατώκουν τότε την Θρακικήν χώραν.

5 . At διά στρογγύλων με σταυρόν έσωτερικώς σημείων, σημειού- 
μεναι πόλεις εινε Θρακικαί τής προϊστορικής εποχής. ΙΊαραπλεΰρως φέρουν 
καί τον αριθμόν 5 .

6 .  £ΡΙ διά σταυρών, από δυσμών προς άνατολάς, διήκουσα γραμμή 
προσδιορίζει τά βόρεια σύνορα τοΰ Μακεδονικού κράτους, δτε άνήλθεν εις 
τον θρόνον αυτού ό Φίλιππος, πατήρ τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου. Τά σύνορα ταΰ
τα έ'φθανον τότε μέχρι τού Στρυμόνος ποταμού. Άλλ’ ό Φίλιππος, βασι- 
λεύσας από τοΰ 359— 336 π.Χ., έπεξέτεινε το κράτος του προς άνατολάς 
καί συνεχώνευσε μέ τήν Μακεδονίαν καί τά Θρακικά γένη μέχρι τοΰ Νέ
στου. Έ ν  συνεχεία, κατέστησε φόρου υποτελή καί τον βασιλέα τών Όδρυ- 
σών Θρακών Κερσοβλέπτην. "Ο δέ υιός του ’Αλέξανδρος, προτού έκστρα- 
τεύση κατά τής ’Ασίας, διά νά εξασφάλιση τήν Μακεδονίαν, ύπέταξεν άπα- 
σαν τήν Θράκην.

7 . Τά διά διακεκομμένων γραμμών οριζόμενα εδάφη, δεικνύουν, 
κατά προσέγγισιν, τον χώρον έκάστης Θρακικής φυλής τής προϊστορικής 
εποχής.
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8 . Οι ΜακεδνοΙ ή Μ ακεδόνες, ότε, κατά τό 800 π.Χ., εισέβαλον εκ 
Θεσσαλίας εις την προς βορράν του Όλυμπου Θρακικήν χώραν, κατέλαβον, 
κατ’ άρχάς, την πεδιάδα τής Η μαθίας, όπου αί πόλεις Πέλλα και Αιγαί, 
ύποτάξαντες και συγχωνεύσαντες τά Θρακικά γένη των Βοττιαίων καί Άλ- 
μωπών. £Ως ανατολικόν δ'ριον του νεοπαγούς Μακεδονικού κράτους έτέθη ό 
ποταμός Άξιός.

9 . Έ ξάπλω σις των Μ ακεδόνων. Κατά τοί'ς πρώτους ιστορικούς αιώ
νας (776—475 π.Χ·), οΐ κατά καιρούς Μακεδόνες βασιλείς, κατώρθωσαν νά 
εξαπλώσουν την εξουσίαν των προς νότον, βορράν καί δυσμάς, ύποτάξαντες 
καί άφομοιώσαντες τά έκεΐσε εγκατεστημένα Θρακικά γένη, ήτοι Πιερίους, 
Έορδαίους, ΙΙελαγόνας, Λυγκιστάς, Έλυμιώτας καί Όρέστας.

1 0 .  Κατά την εισβολήν τού Ξέρξου εις Θράκην, Μακεδονίαν καί Ε λ 
λάδα (480 π X.), εβασίλευεν εις Μακεδονίαν Αλέξανδρος ό Α' (498— 454 
π.Χ ). Ούτος, μολονότι ύπετάγη εις τον Ξέρξην κατ’ έπιτράνειαν, μυστικώ 
τώ τρόπω, προσέφερε πολλάς υπηρεσίας πρύς τούς άγωνιζομένους τότε διά 
την ελευθερίαν των "Ελληνας, διύ δ καί άπεκλΐ]θη «Φιλέλλην» (φιλογενής, 
ώς θά έχαρακτηρίζετο σήμερον). Μετά δέ την φυγήν των Περσών εις Α 
σίαν, ό βασιλεύς ούτος, προέβη εις κατάκτησιν τής μεταξύ Άξιου καί Στρυ- 
μόνος Θρακικής χώρας καί άφωμοίωσε τά έν αυτή οικούντα Θρακικά γένη 
των Μυγδόνων, Βισαλτών, Μαίδων, Κρηστόνων, Συντίων καί μέρος των 
Π αιόνων, τά όποια έκτοτε καί ένεφανίζοντο ώς Μακεδονικά.

1 1  ■ Ό  Φίλιππος, ό πατήρ τού Μ. Αλεξάνδρου, (359—336 π.Χ.), εύρε 
τήν Μακεδονίαν μέχρι τού Στρυμόνος. Άλλ* ούτος, χάρις εις την άναδιορ- 
γάνωσιν τού στρατού (ίδρυσις τής Μακεδονικής φάλαγγος) καί τήν παντί 
τρόπω ένίσχυσιν τού κράτους του, προώθησε τά σύνορα τούτου μέχρι τού 
Νέστου ποταμού, ύποτάξας καί άφομοιώσας καί τά Θρακικά γένη, τά οι- 
κούντα μεταξύ Στρυμόνος καί Νέστου, ήτοι τούς Ήδωνούς καί Όδόμαν- 
τας, καταλαβών συνάμα καί τά χρυσωρυχεία τού ΙΙαγγαίου. Μετά ταύτα, 
στραφείς προς βορράν, υπέταξε καί τούς Παίονας, Άγριάνας καί άλλους. 
’Έκτοτε, υπό τό όνομα Θράκες, παρέμειναν μόνον οΐ πέραν (προς άνατολάς) 
τού Νέστου οίκούντες, οϊτινες, διά τής έπιδράσεως των εις τά παράλια εγ
κατεστημένων Ελλήνων άποίκων καί βραδΰτερον των Μακεδόνων τής ελλη
νιστικής εποχής, έξελληνίσθησαν πλήρως, εις τρόπον ώστε, όταν ήλθον οΐ 
Ρωμαίοι (46 μ.Χ.), νά εύρουν, έν Θράκη, έν έθνος, καθ’ όλα όμοιον μέ 
τούς Μακεδόνας καί τούς λοιπούς "Ελληνας. Ό  δέ έν Θράκη μεταφυτευθείς 
διά τού Αποστόλου Άνδρέου τού Πρωτοκλήτου, Χριστιανισμός, συνετέ- 
λεσε τά μέγιστα καί αυτός εις τον πλήρη έξελληνισμόν όλων των Θρακικών 
γενών, έφ’ όσον δλαι αΐ ΐεροπραξίαι τής Χριστιανικής θρησκείας έτελούντο 
εις τήν Ελληνικήν. Τούτο υπήρξε καί τό αίτιον τής παντελούς εξαλεύψεως
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παντός διατηρημένου τυχόν, μέχρι τή: εποχής εκείνης, υπολείμματος εκ των 
άλλοτε ποτέ υπαρχόντων γλωσσικών ιδιωμάτων.

1 2 .  Λ! δ ιά  σ τ ρ ο γ γ ύ λ ω ν  μ ε λ α ν ώ ν  σ η μ ε ίω ν  σ η μ ε ιο ύ μ ε ν α ι  π ό λ ε ι ς  
είνε αι κυριώτεραι Έλληνικαί αποικίαι, αί ίδρυθεΐσαι, κατά τους ιστορι
κούς χρόνους (776 — 400 π·Χ·), εις τα εκτεταμένα Θρακικά παράλια, από 
τοΰ Θερμαϊκού κόλπου μέχρι των εκβολών του Δουνάβεως.

1 3 .  'Η  πόλις, ή σημειουμένη υπό to όνομα « Τ ύ λ ις  Γ α λ α τ ικ ή » ,  είς 
τό τμήμα τών Όδρυσών, εΐνε ή πρωτειίουσα τοΰ Κομοντορίου, βασιλέως 
τών Γαλατών, οι όποιοι, επί 60 έτη (273 — 213 π.Χ·), έκυριάρχησαν πολ
λών τμημάτοον τής Θράκης καί οί όποιοι, επί τοΰ βασιλέως των Καυάρου, 
έξεδιώχθησαν υπό τών έπαναστησάντων Θρακών μέ την βοήθειαν τών Μα- 
κεδόνων.

1 4 .  Οί Σ κ ο ρ δ ίσ κ ο ι , οί κατοικοΰντες είς τό ΒΔ. άκρον τής Θράκης, 
ήσαν μίγμα Θρακών, ’Ιλλυριών καί Γαλατών, καθότι είς την περιοχήν ταυ- 
την συνηντώντο τά τρία έθνη τής εποχής εκείνης.

1 5 .  Θί Γ έ τ α ι  Θ ράκες ,  οί κατοικοΰντες την μεταξύ Αίμου καί Δου- 
νάβεως χώραν τής Κάτα» Μοισίας (σημερινής Βουλγαρίας), έξεδιώχθησαν 
έκεΐθεν, περί τό 360 π.Χ., υπό τών ληστρικών Τριβαλλών Θρακών, τών 
κατοικούντων τότε την ’Άνω Μυισίαν (σημερινήν Σερβίαν). Οί Γέται, δια- 
περαιωθέντες είς τήν προς βορράν τοΰ Δουνάβεως χώραν (τήν σημερινήν 
Ρουμανίαν), άνεμίγησαν εκεί μέ διάφορα Σκυθικά γένη και άπετέλεσαν τούς 
μετά ταΰτα κληθέντας Δάκους ή Δάκας.

1 6 .  cO Μ έ γ α ς  3Α λ έξ α ν δ ρ ο ς ,  προ τής είς Ασίαν εκστρατείας του, 
διά νά εξασφάλιση τό εν Ευρώπη κράτος τών Μακεδόνων, πού εν τα> με
ταξύ είχε περιλάβει καί άπασαν τήν Θράκην, επεχείρησε τήν υποταγήν καί 
όλων τών προς βορράν τοΰ κράτους του λαών. Προς τον σκοπόν αυτόν, 
διέβη τον Λοΰναβιν (Ηστρον) καί έπολέμησε τούς προ όλίγεον ετών έγκατα- 
σταθέντας εκεί Γ ά ζ α ς . Μετά τέσσαρας αιώνας, από τοΰ γεγονότος αυτού, ό 
Αύτοκράτωρ τής Ρώμης Τραϊανός, (περί τό 3 Οδ μ.Χ.), επί βασιλέως Δεκε- 
βάλου, υπέταξε τήν χώραν καί ώνόμασε ταΰτην Δ ακ ία ν ,  τούς δε κατοίκους 
αυτής, ούχί πλέον Γέτας, άλλα Δάκους·

Θ ρ η σκ ε ία  τ ώ ν  Γ ε τ ώ ν .  Οί Γέται, ώς θεόν τιον, έλάτρευον τον ομόφυ
λόν των φιλόσοφον Ζάμολξιν ή Ζάλμοξιν, όστις είχε διατελέσει μαθητής τοΰ 
διάσημου "Ελληνος φιλοσόφου τής άρχαιότητος ΠυΟαγόρου, εν Σάμω. Ό  
Ζάμολξις έδίδαξεν είς τούς Γέτας τήν αθανασίαν τής ψυχής καί τήν μετά 
θάνατον αμοιβήν τών αγαθών καί τιμωρίαν τών κακών. Άποθανών ούτος, 
κατά μυστηριώδη τρόπον, έθεοποιήθη υπό τών συμπατριωτών του.

1 7 .  Η  π ό λ ις  τώ ν  Φ ιλ ίπ π ω ν ,  ή άνεγερθεΐσα, υπό τοΰ Φιλίππου τοΰ 
Β' τής Μακεδονίας, εις τήν χώραν τών Ήδωνών, προς έξασφάλισιν τών 
χρυσωρυχείων τοΰ Παγγαίου, ή Φ ίλ ι π π ο ν  π ό λ ις ,  ή κτισθεΐσα επίσης υπό
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του ΐδίου επί του ποταμού "Εβρου, προς συγκράτησιν των πολεμικών Θρα
κών Όδρυσών και Βέσσων και ή Λ υαιμάχεια , ή κείμενη επί τής εΙσόδου 
τής Θρακικής Χερσονήσου, ή άνεγερθεΐσα υπό του Λυσιμάχου, στρατηγού 
καί σωματοφύλακος τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, υπήρξαν αί τρεις σπουδαιό
τεροι Μακεδονικοί πόλεις επί τής Θράκης.

1 8 .  Αί, εις τό βορειοανατολικόν τμήμα τής αρχαίας Θράκης καί επί 
τής παραλίας του Ευξείνου Πόντου, πέντε πόλεις, ήτοι: ’Οδησσός (Βάρνα), 
Μεσημβρία, Κάλλατις (αρχαία Θρακική των Κροβυζών, σημερινή Μαγγά- 
λια), Τόμοι (Κωνστάντζα) καί ’Απολλωνία, μετά τον θάνατον τοΰ Μεγά
λου ’Αλεξάνδρου καί την διανομήν τοΰ κράτους του, περιήλθον εις τον Λυ
σίμαχον, τον άνακηρυχθέντα βασιλέα τής Θράκης. Μετά δε τον θάνατον τοΰ 
Λυσιμάχου καί τήν έξασθένισιν τοΰ βασιλείου τής Θράκης καθώς καί τήν 
εν συνεχείς αΰ'ξουσαν επιρροήν τών Ρωμαίων επί των ηγεμόνων τής Θρά
κης, αί πέντε αΰται Έλληνικαί πόλεις, συνέπηξαν ομοσπονδίαν, ήτις άπε- 
κλήθη «Θρακική Π εντά πολις» , επί τφ σκοπφ διαφυλάξεως τής ελευθε
ρίας των. ’Αλλά, μετ’ ολίγα έτη, ένεκα αντιζηλιών, ή ομοσπονδία αυτή δι- 
ελΰθη καί αί πόλεις υιπετάγησαν εις τους Ρωμαίους.

1 9 .  Οί, εν Μ. ’Ασία, σημειοΰμενοι Βιϋ'ννοί, Μυαοϊ καί Φρϋγες, 
ήσαν Θράκες, μεταναστεΰσαντες εκεί, έκ τής απέναντι Θράκης, κατά τους 
παλαιοτάτους χρόνους. Οί δέ Τρώες ήσαν μίγμα Θρακών, Λυδών, Καρών 
καί άλλων λαών, οί όποιοι, διά μέσου τοΰ ’Ιλίου (Τροίας), έπεκοινώνουν 
έμπορικώς με τήν απέναντι εΰρεΐαν Θρακικήν χώραν Ή  Τροία, κατά τήν 
2αν χιλιετηρίδα π X., άπετέλει σταθμόν μέγαν διαμετακομιστικοΰ εμπορίου 
μεταξύ τών εθνών τής ’Ασίας καί τής Ευρώπης. Αυτός εινε ο λόγος, διά 
τον οποίον καί άπέκτησεν αυτή μέγαν πλοΰτον, όστις έγένετο ακολούθως 
καί ή αιτία τής υπό τών ’Αχαιών καταστροφής της, τό 1180 π.Χ.
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Ή  Διοίκησις τοΰ Θρσκικοΰ Κέντρου, κατά τήν συνεδρίαν του Δ. Σ. της 
27.3.59 άνεκήρυξεν, ώς επίτιμον μέλος του Θρακικοΰ Κέντρου, τόν 
συγγραφέα του παρόντος 30οΰ και του προηγουμένου 29ου Τόμων 
των «Θρακικών» κ. Γεώργιον Γιαννακάκην, συνταξιούχον εκ Θράκης 
διδάσκαλον. Ή  σχετική επιστολή έχει ώς εξής:

Κοραή 5
ΘΡΑΚΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ

28η Μαρτίου 1959

Προς τον Κύριον Γεώργιον I .  Γιαννακάκην

Σ εβαστέ καί άγαηητέ φ ίλε,
ΕΙς Σύρον

Κατά την χθεσινήν πρώτην, μετά τά τάς έκλογάς, Συνεδρίαν του 24με· 
λοΰς Δ]κοΰ Συμβουλίου τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, κατά πρότασιν τοΰ Προέ
δρου, ή ολομέλεια μετ’ εΰαρεσκείας και ένδουσιασμοΰ, σάς άνεκήρυξεν ώς 
Επίτιμον Μέλος τοΰ Σαιματείου μας, εις ελαχίστην επιβράβευσιν τοΰ εξαι
ρετικά πνευματικοΰ και πολυμόχθου, επί σειράν ετών έργου σας, προς συγ
γραφήν καί συγκέντρωσιν των πνευματικών θησαυρών τής άπωλεσθείσης 
πατρίδος μας. Ή  εργασία σας αΰτη, έξετιμήθη δεόντως, κατά την έκδοσιν 
τοΰ 29ου Τόμου τών «Θρακικών», ΐδικής σας συγγραφής, περί Θράκης 
« Ά π ό  τ ή ς  ά λ ώσ ε ο ι ς  μ έ χ ρ ι  τ ή ς  έ κ κ ε ν ώ σ ε ω ς »  καί αί εκδό
σεις τής παρ' υμών αξιέπαινου συγκεντρωθείσης ΰλης, με περιεχόμενον πάν
τοτε την αγαπητήν μας πατρίδα, άπεφασίσθη όπως συνεχισθοΰν.

Συγχαίροντες υμάς όλοψΰχοος, επί τή ώς άνω τιμητική διακρίσει, τό
σον άπό μέρους τών Θρακών, δσον καί ημών προσωπικώς, σάς παρακαλοΰ- 
μεν δπως δεχθήτε την έκδήλωσιν τοΰ ιδιαιτέρου προς τό πρόσωπόν σας σε
βασμού καί τών πατριωτικών μας αισθημάτων μεθ= ών,

Ό  Πρόεδρος 
Φ. ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

Διατελοΰμεν φιλικώτατα
Ό  Γεν. Γραμματεΰς 

Π- ΤΣΑΤΑΛΑΣ

ΕΙς τήν ώς άνω επιστολήν ό κ. Γ ιαννακάκης άπήντησεν ώς έξης:

Ε ντιμ ό τα τε  Κ ύριε Πρόεδρε 
τον Θρακικοΰ Κέντρου εις Ά β ή ν α ς

Ή  λήψις καί ή άνάγνωσις τής άπό 28 παριππεΰσαντος Μαρτίου, τί
μια επιστολή τής Ύμετέρας Έντιμότητος, άκρως μέ συνεκίνησεν.

Διότι, ή υπό τοΰ Σεβαστοΰ Συμβουλίου τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου άνα- 
κήρυξις έμοΰ, ώς Επιτίμου Μέλους τοΰ πατριωτικωτάτου τοΰτου Σωμα
τείου, παρήγαγεν έν τή ψυχή μου άκραν ΐκανοποίησιν. Διότι διά τοΰ τοιοΰ-

«Θρακικά» 18
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του μέτρου άνεγνωρίσθησαν δεόντοις αί ποικίλοι προσπάθειαι και ενέργειαί 
μου διά την άπελευθέρωσιν τής Θράκης καί διά την συγγραφήν τής ιστο
ρίας αυτής καί διά νά μη λησμονηθή υπό τής νεωτέρας γενεάς των Έλλη- 
νοθρακών ή πατρίς μας, έν ή οί απώτατοι πρόγονοί μας επί τρεις καί 
πλέον χιλιετηρίδας κατώκουν ούτω δέ νά μη παύση ό Ελληνισμός τής σή
μερον καί αί μέλλουσαι γενεαί νά έχωσιν έστραμμένα τά βλέμματα προς αυ
τήν καί μη άπωλεσθή ποτέ ή ελπίς τής άνακτήσετος τοΰ τόσον αδίκως άπω- 
λεσΟέντος σπουδαιατάτου τούτου τμήματος τοΰ Ελληνισμού.

Επομένως, μετ’ ά'κρας ευγνωμοσύνης καί εύχαριστήσεως, αποδέχομαι 
τήν άνακήρυξίν μου ώς Επιτίμου Μέλους καί θεωρώ εμαυτόν ύπόχρεον νά 
βοηθήσω, δση έμοί δυνάμει, διά τήν προαγωγήν τοΰ ίεροϋ καί πατριωτι- 
κωτάτου σκοπού τοΰ σωτηρίου τούτου 'Ιδρύματος των Έλληνοθρακών, οΰ· 
τίνος -θεία βουλή καί έπαξιώιατα προίστασθε τ'μεΐς.
Έ ν Έρμουπόλει Σύρου τή 6η ’Απριλίου 1959

Γ· I. ΠΑΝΝΑΚΑΚΗΣ

ΤΟ ΘΡΑΚΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
Σ Υ Γ Χ Α Ι Ρ Ε Ι  Θ Ε Ρ Μ Ω Σ

Τον κ. Κώσταν Ά ναγνω σταράν

Αί εκδόσεις των «Θρακικών» συμπεριέλαβον ανέκαθεν εις τάς επιδιώ
ξεις των, ενθαρρύνσεις καί επαίνους διά πάντα συμπολίτην μιας, καταβάλ- 
λοντα φιλότιμον προσπάθειαν καί άναδεικνυόμενον μεταξύ τοΰ πνευματικοΰ 
κόσμου τοΰ τόπου.

Συνεπείς προς τήν τοιαύτην αρχήν, χαιρετίζομεν μέ ιδιαιτέραν χαράν 
άξιοσημείωτον εργασίαν τοΰ συνεργάτου μας κ. Κ. Άναγνωσταρά, δστις 
διά των τριών θεατρικών του έργων: «Κληρονομιά μέ φούντες», «Χωριό 
μου, χωριουδάκι μου» καί «Ό  χαϊδεμένος» καί διά τοΰ ευρύτατα κυκλοφο- 
ρήσαντος έκ 270 σελίδων βιβλίου του «Ταξεϊδι — Λαχείο», άπέδειξεν ότι 
δέν στερείται συγγραφικού καί θεατρικού άξιολόγου ταλέντου.

Ή  Διοίκησις τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, απευθύνει προς τον εκλεκτόν συ" 
νάδελφον ειλικρινή συγχαρητήρια, εύχεται δέ καί διατηρεί τήν πεποίθησιν 
δτι θά τιμηθή καί εις τό μέλλον μέ όμοιας επιτυχίας. Δέν πρέπει νά επη
ρεάζεται από τάς επαγγελμιατικάς, παρά τινων, άνωδύνους αντιδράσεις, διότι 
εΐθισται, κατά τήν εκτίμησιν παρουσιαζομένων, υπό νέων συγγραφέων, έρ
γων, ή άσκουμένη κριτική, νά μή είναι πάντοτε αντικειμενική παρ’ εκεί
νων, οίτινες θεωρούν ώς καταπάτησιν τής ιδιοκτησίας των, τάς νεοεμφανι* 
ζομένας εργασίας, κρίνουν δέ αΰτάς κατά τρόπον ούχί άμερόληπτον.

Τά «Θρακικά», θά είναι ευτυχή, εάν παρουσιασθοΰν καί εις τό μέλλον 
νέαι εΰκαιρίαι διά νά επαινέσουν καί παροτρύνουν Θράκας συμπολίτας μιας, 
προς συνέχισιν τών τοιούτων πνευματικών επιδόσεών των.



Π Α Ρ Ο Ρ Α Μ Α Τ Α

Σελ. 7, στ. 35 γλωσσικά των, άντί ...του
» 8 , » 37 396 ετη, άντί 36
» 19, » 3 έτίμων, άντί έτίμουν
» 19, » 10 Σιβαριτών, άντί "Αθηναίων,
» 19, » 18 Κηρρόστου, άντί Κηρύστου
» 2 0 , » 35 Κατά τά Πάρια Μάρμαρα, άντί κατά τόν...
» 2 2 , » 38 πολιορκητικοί, άντί πολιορκηταί
» 28, » 14 Νεμέας),
» 28, » 27 θυγατρός του, άντί ...του
» 29, » 11 μετά τό πέρασμα, άντί μετά πέρασμα
» 31, » 30 Τρώες, άντί Τρώς
» 32, » 8 Σκαμάνδρου, άντί Σκομάνδρου
» 38, » 4 & 9 Αίγηΐδος, άντί Λυκτονίας
» 51, » 32 'Αττικής, άντί Άντικής
» 44, » 27 δλας, άντί δλα
» 48, » 2 Μουρίχοβον, άντί Μουρίχαβον
» 48, 49 κλπ.16 Στρυμόνος, άντί Στρυμώνος
» 54, στ. 33 «Άβρότονον θρήϊσσα γυνή γένος· άλλά τεκέσθαι 

τόν μέγα "Ελλησίν ψημι θεμιστοκλέα», άντί Ά μ - 
βρότονον...

» 55, » 12 μέγαν, άντί μέγα,
» 55, » 25 διϊσχυρίζονται, άντί διισχυρίζονται
» 57, » 33 ΧΕΡΣΟΝΗΣΩ, άντί ΧΕΡΣΟΝΝΗΣΩ,
» 58 κλπ. 12 Χερσονήσω, άντί Χερσοννήσω
» 69, » 5 τής έκ ταύτης πληθώρας, άντί τήν ...πληθώραν
» 74, » 19 άλλ’, άντί άλλά,
» 74, » 20 διαγράφεται τό : των
» 75, » 6 τόν..., άντί τό,
» 75, » 8 διεκινδόνευσε, άντί έκινδύνευσε
» 80, » 14 άλλά τοόναντίον ικανόν, άντί άλλά καί...
» 87, » 21 Ποτίδαια, άντί Ποντίδαια
» 8 8 , » 17 Λεωνίδαν, άντί Λεωνίδα
» 91, » 26 εδάφους, άντί κράτους
» 95, » 4 διότι, άντί καί
» 95, » 17 έπετίθεντο, άντί έπετίθετο.
» 95, » 32 ‘Ηρόδοτον, άντί Ηρόδοτος,
» 99, » 26 γειτονίας, άντί γειτονιάς
» 100 , » 36 αιχμαλωτίσει, άντί ήχμαλωτίσει
? 10 2 , » 37 Φιλέλλην, άντί Φιλέλληνας
» 1 1 0 , 18 Άλκέταν, άντί Άλκέτον



Σελ. 113, στ. 29 των Θρακών, αντί τής Μακεδονίας
» 114, » 14 διαγράφεται : του Μακεδονικού κράτους
» 117, » 24 Σεύθης, άντί ΣεΟθης
» 120 , » 32 ζηλών, άντί ζητών
» 127, » 31 μέγαν, άντί μέγα
» 131, » 10 όμιλήση, άντί μιλήση
» 139, παραπ. 5 τάς, άντί τά
» 155, στ. 4 Φωκέων, άντί Φωκαέων
» 159, » 12 έξωλόθρευσεν, άντί έξωλύθρευσεν
» 153, » 31 νίκαι του, άντί ...των
» 163, » 22 διαγράφεται ή λέξις : καθώς
» 165, » 18 ’Αντίπατρος, άντί ό...
» 175, » 8 εΐχεν, άντί είχε,
» 175, » 27 Δρομιχαίτου, άντί Δρομυχαίτου
» 186, » 14 άργυρολογία, άντί άργυλογία
» 187, » 24 Σέλευκου, άντί Σελεύκους
» 188, » 12 τοπικά, άντί τυπικά
» 191, » 35 τής Τήλεως, άντί του...
» 214, παραπ. Ίξίωνος, άντί Ίζίωνος
» 226, στ. 23 (res familiaris), άντί (resfamiliaris)
» 242, » 39 άρχοντός τίνος, άντί τινός άρχοντος
» 243, » 12 ώς καί άπασα ή Βαλκανική Χερσόνησος 

καί άπασαν...
» 247, » 24 καί άπεβιβάσθησαν, άντί άφοΰ
» 248, » 28 καταβάλη, άντί καταλάβη
» 254, » 32 συνεκρατεΐτο, άντί συγκρατεΐτο
» 256, » 38 είδωλολατρεία, άντί είλωλολατρεία
» 259, » 3 1123 ετη, άντί 1323
» 264, » 37 συνυφανθείσας, άντί συνυφασθείσας
» 265, » 6 μόνον, άντί μόναν
» 271, » 1 διατηρουμένου, άντί διατηρημένου.



ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΥ ''ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΡΥΚΟΣ,, Ν. ΥΟΡΚΗΣ 
ΑΙΑ ΤΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ "ΘΡΑΚΙΚΩΝ,,

Ό  γνωστός, σοφός Ιστοριοδίφης, επίτιμος Συντάκτης του «Εθνικού 
Κήρυκος» Ν. Ύόρκης, κ. Δ .  Κ α λ λ ί μ α χ ο ς ,  Μ. Διδάσκαλος του Οίκουμενι· 
κου Θρόνου, εις τό  φύλλον τής 23ης Μαρτίου 1958, μαζί μέ έμπεριστατω- 
μένην πραγματείαν, διά τήν πλουσίαν Ποντιακήν λαογραφίαν καί βρά· 
βευσιν αυτής, αναφέρει καί τά  ακόλουθα αυτολεξεί περί «Θρακικών» :

Εις τον «Κυριακάτικο Έχθνικό Κήρυκα», τής προηγούμενης έβδομάδος 
έγραψα κριτική άνάλυσι του Εικοστού Έκτου Η  Τόμου των «Θρακικών», 
πού Ικδίδει τό Θρακικό Κέντρο των ’Αθηνών, υπό τήν προεδρία τού εκ 
Ραιδεστού μεγαλοϊδεάτη κ· Φιλίππου Μανουηλίδη, πρώην υπουργού.

Τό περιοδικό αυτό σύγγραμμα, ασχολούμενο μέ τήν έ'ρευνα τής ιστο- 
ρικής ζωής τού Θρακικού Ελληνισμού, έχει βραβευθή από τήν ’Ακαδημία 
τών ’Αθηνών, καθώς καί από τήν εν Παρισίοις «Εταιρία προς ενίσχυσιν 
τών Ελληνικών Σπουδών». Είναι δικαιολογημένη αυτή ή ύψίστη τιμή, από 
τά δύο ανωτέρω ’Ακαδημαϊκά 'Ιδρύματα. Εις τούς δημοσιευθέντας Είκοσι 
"Εξη ογκώδεις τόμους (1 2) είναι άποθησαυρισμένο άφθονο υλικό, τό όποιον 
άναφέρεται εις τήν δραματική ζωή τής Θράκης. Τής αρχαίας, τής μεσαιω
νικής, τής μεταβυζαντινής, τής Τουρκοκρατίας, μέχρι τών ημερών μας, οπό
τε εξερριζώθη, μετά τήν θεομηνία, ό άκμάζων Ελληνισμός τής ’Ανατολι
κής Θράκης. Καί εύρε άσυλο εις τήν αγκάλη τής μαρτυρικής Μάννας, τήν 
οποίαν έζωοποίησε μέ τήν δημιουργική δραστηριότητά του καί τον πλούτο 
τών ιδανικών καί τών Ελληνοχριστιανικών παραδόσεων».

Ό  αύ τός ακαταπόνητος ΣυγγραφεΟς καί διακεκριμένος κριτικός Δό- 
κτωρ Δ . Κ α λ λ ί μ α χ ο ς ,  είς τό  φύλλον του Κυριακάτικου «’Εθνικού Κ ή 

ρυκος», τής 1ης Μαρτίου 1959, δημοσιεύει σχετικώς πάλιν μέ τά  «Θρα- 
κικά», έξ αφορμής τής έτησίας χοροεσπερίδος τής «Πανθρακικής Ένώ- 
σεως» ’Αμερικής, τά  άκόλουθα:
"ΗΝΩΜΕΝΟΙ ΙΣΤΑΜΕΘΑ Δ1ΗΡΗΜΕΝΟΙ ΠΙΠΤΟΜΕΝ,,

ΟΙ ΘΡΑΚΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Α νέρχονται είς 30 χιλιάδες.—Σκέψεις πρός ομοσπονδιακήν όργάνωσιν.

Ε π ’ εύκαιρίςι τού εορτασμού τής «Πανθρακικής Ένώσεως» εδημοσιεύ-

1. Έδημοοιεύ'θ’η είς τόν 27ον Τόμον τών «Θρακικών».
2. Μέχρι τοΰδε, μετά τοϋ παρόντος, έξεδόθ-ησαν 30 Τόμοι.



278 ΠιΡΩΘΙ ΕΡΕΩΣ Δ. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ

θησαν εις to πολυτελές Λεύκωμα σκέψεις του έξ ’Ανατολικής Θράκης κ.ΐ(Δ· 
Καλλίμαχου. Αί σκέψεις άναφέρονται εις τό γενικού ενδιαφέροντος εθνικό 
ζήτημα, δπως αποκτήσουν καί οί Θράκες μίαν ισχυρών ένωσιν, μέ βάσιν ο
μοσπονδιακήν. Μέ συμμετοχήν δηλονότι δλων των Θρακικών Σωματείων 
Νέας Ύόρκης καί άλλων πόλεων. Υπολογίζεται δέ δτι οί Θράκες τοϋ Νέου 
Κόσμου ανέρχονται εις τριάντα χιλιάδας. Εις τό γράμμα του προς τον Πρό
εδρον τής Πανθρακικής Ένώσεοος κ. Δημοσθένην Χατζηγιαννάκην ό κ- 
Καλλίμαχος τονίζει τά εξής:

« ’Α γα π η τέ  μον καί τιμημένε κύριε Πρόεδρε,

Συμμορφούμενος μέ την ευγενικήν 'Υμών επιθυμίαν δπεος γράψω σχε. 
τικόν άρθρον καί διά τό έφετεινό εόρτιο Λεύκωμα τής Πανθρακικής, θά 
ήθελα να ασχοληθώ μέ τό προσφιλές θέμα διά τήν πρόοδο καί τήν έπέκτασι 
τής αγαπημένης ημών Όργανοοσεως. Γνωρίζω δτι τό θέμα τοΰτο απασχο
λεί δχι μόνον Υμάς, τον αγαπημένο καί εμψυχωμένο Η γέτην μας, αλλά καί 
ημάς πού αισθανόμαστε χαρά καί υπερηφάνειαν νά συνεργαζ(όμαστε, ώς 
μέλη τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου.

Είναι πανθολογουμενο δτι εις δλα αυτά τά χρόνια τής έμπνευστικής 
Υμών Ηγεσίας αί ετήσιαι χοροεσπερίδες τής Πανθρακικής, διδόμεναι εις 
αριστοκρατικό Ξενοδοχείο, σημειώνουν ένα σπάνιον κοινωνικό θρίαμβο. 
Μαζί τους συνεορτάζουν καί γενικώς οί ομογενείς τής Ελληνικής παροικίας 
Νέας Ύόρκης. Ή  κοινή γνώμη βαθμολογεί τήν Πανθρακικήν ως κατ’ εξο
χήν Όργάνωσιν πολιτισμένων ανθρώπων.

Βεβαίως, είναι άγιος ό σκοπός πού έξυπηρετούμεν από τάς προσόδους 
τών ετησίων εμφανίσεων τής Πανθρακικής, πότε έν συνδυασμφ μέ τήν Όρ- 
γάνωσιν τών αδελφών Κωνσταντινουπολιτών, πότε— ως πέρυσι καί εφέτος 
— μέ τον Σύλλογον τών αδελφών Σκοπινών ό «’Θρφεύς».

Αΐ πρόσοδοι τής Πανθρακικής διατίθενται προς ένίσχυσιν ιερών ιδρυ
μάτων εθνικών, δχι μόνον τής Θράκης, αλλά και τής εν ’Αμερική Όμογε* 
νείας, ώς εξής : '< ρ

.Ιον. Άποστέλλομεν βοηθήματα προς ενίσχυση τών εις τήν Δυτικήν 
Θράκην καί Μακεδονίαν λειτουργούντων ’Ορφανοτροφείων, δπου διαιτών 
ται καί μορφώνονται, μέ τά ιδανικά τού Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού 
ορφανά τής πονεμένης Θράκης, πού τήν έπληξε ή θεομηνία τής έκριζώσεως.

2ον. Ένισχΰομεν καί τά έν ’Αμερική έθνικοθρησκευτικά ιδρύματα, 
δπως είναι τό ’Ορφανοτροφείο καί τό Σχολείο τής ’Ακαδημίας τοϋ 'Αγίου 
Βασιλείου. ’Επίσης βοηθοϋμεν ώρισμένες ’Εκκλησίες καί Κοινότητες καί 
παντοίους άλλους εϋγενείς σκοπούς δημοσίας ώφελείας.

3ον. Ένισχύομεν, τό κατά δύναμιν, τό έν Άθήναις έκδιδόμενον πολυ
δάπανου καί σοβαρόν, εις πυκνάς έτησίας εκδόσεις, επιστημονικόν περιοδι
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κόν τό όποιον άσχολεΐται μέ την διαφώτιση τής ιστορίας, αρχαιολογίας, ε
θνολογίας, γλωσσολογίας, χαί λαογραφίας τής πολυκύμαντης ζωής τής Θρά
κης.’Ανέρχονται εις τριάντα σχεδόν ογκώδεις τόμους τά περίφημα αυτά δη 
μοσιεύματα, τά όποια τιμά ό κατ’ εξοχήν επιστημονικός κόσμος, ό ελληνικός 
και ό ξένος έβραβεύθησαν δέ παρά τής "Ακαδημίας ’Αθηνών κα'ι τής εν Πα- 
ρισίοις Εταιρίας πρός ένίσχυσιν των Ελληνικών σπουδών. Τό περιοδικό 
τούτο είναι τά «Θρακικά», τό όποιον εκδίδει τό «Θρακικό Κέντρο» μέ 
πλουσίαν σταδιοδρομίαν 33 ετών, οΰτινος προεδρεύει καί προΐ'σταται, από 
μακρών ετών, συνεχώς ό πρώην Υπουργός κ. Φίλιππος Μανουηλίδης.

Μέ την ευκαιρία αυτή θά έπρεπε νά γίνη ευρύτερη ή σΰστασις δπως τά 
σπίτια φιλομιουσων Θρακών τής ’Αμερικής πλουτισθοΰν μέ τοιαϋτα περί
φημα Θρακικά δημασιεΰματα, ά'τινα διαφωτίζουν και διαιωνίζουν τό ένδο- 
ξο και πολυκύμαντο παρελθόν τής ιδιαιτέρας ημών Πατρίδος, τής αλησμό
νητης Θράκης, εστίας αθανάτου Ελληνικού Πολιτισμού.

*  *  *

’Αλλά διά νά ήμπορέσωμεν νά έπιτελέσωμεν γενναιότερα έργα, άξια 
δλων ημών τών αποδημιών Θρακών — υπολογιζομένων εις περίπου τριάντα 
χιλιάδες καθ’ δλην τήν Συμπολιτείαν — είναι ανάγκη—ανάγκη εθνική — νά 
δργανωθώμεν καί ημείς επί εΰρείας ομοσπονδιακής βάσεως. Τον πυρήνα 
πρέπει νά τον άποτελέσουν δσα Θρακικά Σωματεία λειτουργούν είς τήν 
Νέαν Ύόρκην καί εις άλλα κέντρα τής ’Αμερικανικής Συμπολιτείας.

Μία ισχυρά ’Ομοσπονδιακή "Ενωσις τών τριάντα χιλιάδων Θρακών 
του Νέου Κόομου, ασφαλώς θά άποβή ευεργετική καί θά υπηρέτηση παν- 
τοίους σκοπούς — κοινωνικούς, πνευματικούς καί εθνικούς, ό'χι μόνον υπέρ 
τών αποδήμων, αλλά υπέρ τών όμαιμόνων αδελφών, πού είναι εγκατεστη
μένοι εις τήν πονεμένη, τήν ήρωϊκή Μάννα τοϋ απανταχού Ελληνικού κόσμου,

"Ολες οι ομοσπονδιακές ’Οργανώσεις τών εν ’Αμερική αποδήμων ορ
γανώνουν — κατά τά τελευταία χρόνια — έκδρομάς καί προσκυνήματα εις 
τήν Ελλάδα καί ανανεώνονται οί ιεροί δεσμοί. Τού κανόνος αυτού, άτυ* 
χώς, έξαιρούμεθα ημείς οί Θράκες, οί συμποσούμενοι είς τριάντα χιλιάδας 
αδελφούς εύδοκιμούντας. Μοιάζομεν δέ σάν ορφανοί, ανίκανοι νά όργανώ- 
σωμεν Πανθρακικό Προσκύνημα είς τά άγια χώματα τών πατέρων ημών, 
διότι είμαστε ανοργάνωτοι.

Εφεξής, αγαπητέ μου καί τιμημένε κύριε Πρόεδρε, πρέπει νά συγκε- 
ντρώσωμε άλας ημών τάς δυνάμεις πρός επίτευξη αυτού τού μεγάλου σκοπού 
τής συσσωματώσεως δλων τών Θρακών τού Νέου Κόσμου υπό μίαν ση
μαίαν τής ΓΙανθρακικής Ένώσεως καί τής Πανθρακικής ’Αλληλεγγύης.

*  *  *

Μία αδαμάντινη ’Αμερικανική ρήτρα τονίζει :
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«Ηνωμένοι ίστάμεθα' διηρημένοι πίπτομεν».
Ή  πίστις του Αμερικάνικου λαού εις την δυναμιν τής ένώσεως και 

τής συνεργασίας, εδημιούργησε αυτό τό ιστορικό θαύμα : Μέσα εις διακόσια 
περίπου χρόνια κατωρθώθη και έξειλίχθη ή Βορειοαμερικανική Συμπο
λιτεία εις δυναμιν κοσμοκράτειραν.

Αυτό τό πνεύμα τής Ένώσεως θά ανάδειξη, ασφαλώς εις σημαντικήν 
δυναμιν ωργανωμένην καί τους προοδευτικούς συμπατριώτας μας του 
Νέου Κόσμου,

Μέ την πεποίθησιν δτι θά γίνη πραγματικότης αυτό τό ωραίο ΙΊαν- 
θρακικό ό'ραμα,

Διατελώ,
Μέ αισθήματα βαθείας έκτιμήσεως καί αγάπης, 

t  ΠρωΘ. Δ. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ 
Μ. Διδάσκαλος του Οικουμενικού Θρόνου»

Εις τό  ώς άυω δημοσίευμα, άνωτέρας πνευματικής πνοής καί παλλο- 
μένου εθνικού ζήλου, ό ήμέτερος Πρόεδρος κ. Φ . Μ ανουηλίδης, άπήντησε 
διά τω ν κάτωθι δημοσιευομένων επ ιστολώ ν:

ΘΡΑΚΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
Κοραή 5 6 Μαρτίου 1959

Α ιδεσ ιμότα τον  Π ρω θιερέα κ .κ . Δ . Καλλίμαχον,
Μ . Διδάσκαλον τον Ο ικουμενικού Θρόνου

Εις Ν. Ύόρκην
«Σεβαστέ καί ’Α γα π ητέ  Φίλε καϊ Σ υμπατριώ τα,

Βεβαιούμεν την υπ’ άριθ. 530]22. 12/1958 προηγουμένην μας καί σάς 
έκφράζομεν τάς θερμοτάτας ευχαριστίας μας διά την αποστολήν του τεΰ· 
χους τοΰ Περιοδικού «Κρίκος», όσον καί του άρθρου σας του Εθνικού 
Κήρυκος από 1ης Μαρτίου 1959 «Οι Θράκες τής Αμερικής».

Είναι αξιοθαύμαστος ή επιμονή σας, ως καί άλλοτε διεκηρΰξαμεν, διό
τι, παρά τό προκεχωρημένον τής ηλικίας, μέ σφριγηλόν σθένος, εξακολου
θείτε τούς Εθνικούς αγώνας σας.

"Ολοι ημείς είναι ανάγκη νά παραδειγματιζώμεθα από τό ύπέροχον 
δίδαγμά σας καί τήν άκαταπόνητον ζωτικότητά σας. Τό σύνθημά σας « Η 
νωμένοι ίστάμεθα, διηρημένοι πίπτομεν», είναι καί βαρυσήμαντον καί εν 
τυπωσιακόν.

Ή μεις, άν μάς επιτρέπεται, θά προσθέσωμεν δτι, εάν δεν ε’ίμεθα ηνω
μένοι ούτε ίστάμεθα ούτε ζώμεν. ’Αλλά καί άν δέν πίπτωμεν θά καταντή- 
σωμεν ανάπηροι καί άχρηστοι. Ά πό τριάκοντα καί πλέον ετών, ώς Πρόε
δρος τού Θρακικοϋ Κέντρου, αλλά καί ο>ς Βουλευτής καί κατ’ έπανάληψιν 
Υπουργός, υπέδειξα τήν έπείγουσαν ανάγκην, όπως οι Θράκες μέ τά ήθι-
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κά, υλικά κα'ι πνευιιατικά εφόδιά των και μέ την ηθικήν ύπόστασιν και 
ανωτερότητα των πρέπει νά οργανωθούν καί λ ά ενωθούν εις ένα ένιαΐον πα
τριωτικόν σόνολον, διότι μόνον δΓ αυτού τού τρόπου είναι δυνατόν όχι μό
νον νά έπιζήσουν αλλά καί νά μεγαλουργήσουν.

’Εφέτος, κατά την πρόσφατον Γενικήν μας Συνέλευσιν τής 22ας Φε
βρουάριου 1959, εις την άναγνωσθεΐσαν λογοδοσίαν, ής σάς αποστέλλω άν- 
τίγραφον, έτόνισα καί πάλιν ότι κατατρυχόμεθα από σοβαράν νόσον όνο- 
μαζομένην «αδιαφορία» καί δτι ή άσθένειά μας αυτή, αντί νά θεραπευθή 
επιδεινούται μέ την πάροδον του χρόνου.

Ό  σημαντικός δ'γκος των Θρακών ευρίσκεται έν ’Αμερική καί εκεί 
πρέπει νά επιδιωχθή ή ομοσπονδιακή συνένωσίς του, διότι άνευ τής τοιαΰ- 
της ομαδικής καί αρμονικής συνεργασίας, τίποτε τό χενναιον δεν δΰναται νά 
έπιτευχθή.

Δεν κατακρίνομεν τά σποραδικά κροΰσματα ενδιαφέροντος καί δράσεως, 
άτινα δμως, ώς εκ πείρας γνωρίζομεν, δεν δΰνανται νά καταλήξουν εις με
γάλους σκοπούς καί πολυσήμαντα πατριωτικά έργα, διά τά όποια είναι κα
τάλληλοι καί χρήσιμοι αί δεκάδες χιλιάδων των απανταχού καί ιδία αυτόθι 
διεσπαρμένων Θρακών.

Δεν πρέπει νά άποθαρρΰνησθε, σεβαστέ καί αγαπητέ φίλε. Εις τον ε
θνικόν αυτόν αγώνα σάς ακολουθούν πολλοί αφανείς στρατιώται. ’Άς παρα" 
δειγματισθώμεν από τούς άλλους εν ’Αμερική ξενητευμένους. Η μ άς θά μάς 
εύρητε πάντοτε προθύμους νά συντρέξωμεν, μέ τάς ασθενείς μας δυνάμεις, 
δύνασθε δέ, εάν έγκρίνητε, νά χρησιμοποιήσητε καί δημοσιεΰσητε καί την 
σημερινήν μας επιστολήν καί νά άρυσθήτε οτι νομίζητε χρήσιμον από τήν 
άποστελλομένην λογοδοσίαν·

Σάς συγχαίρω καί πάλιν καί χιλιάκις καί διατελώ μετά τού προσήκον
τος σεβασμού καί μετά πατριωτικών αισθημάτων,

Φιλίας καί Έκτιμήσεως 
(Ύ π. φ . Μ ΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ)

Πρόεδρος τού Θρακικού Κέντρου»

ΘΡΑΚΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
Κοραή 5 28η Μαρτίου 1959

Αΐδεσιμώ ζατον Π ρω θιερέα κ. κ. Δ. Κ αλλίμμαχον  
Διδάσκαλον τοϋ Οικουμενικού Θρόνου

ΕΙς Νέαν ‘Υόρκην
«Σεβαστέ καί JΑ γα πητέ Φίλε καί Σ υμηατριώ τα,

’Έχομεν τήν τιμήν νά σάς γνωρίσωμεν παραλαβήν τού Λευκώματος 
τιής Πανθρακικής Ένώσεως μετ’ επισκεπτηρίου σας καί νά σάς έκφρά- 
σωμεν τάς θερμάς μας ευχαριστίας διά τήν τοιαύτην αποστολήν.
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Παρετηρήσαμεν on τό πολυτελέστατον τοΰτο Λεύκωμα, μετά των ώ- 
ραιωτάτων φωτογραφιών των Άνωτάτων ’Αρχόντων καί Κλήρου ’Αμερι
κής και Ελλάδος αφορά φιλοφρονήσεις ομογενών και ’Αμερικανών πολιτών 
τής Νέας Ύόρκης, επ’ αφορμή τής δι’ ετήσιας χοροεσπερίδος εορτής τών 
Όργανοόσεων Πανθρακικής και Σκοπού τής Θράκης.

Είναι ανάγκη νά τονίσωμεν δτι, πάσα ενέργεια τής έν Νέα Ύόρκη «Παν
θρακικής Ένώσεως», μάς ευχαριστεί και μάς ενδιαφέρει, συνάμα δε μάς εν
θουσιάζει τό γεγονός δτι, ό επί κεφαλής αυτής ευρισκόμενος Πρόεδρος κ. Δ. 
Χατζηγιαννάκης τυγχάνει, όχι μόνον στενός καί αγαπητός μας φίλος, άλλα 
διετέλεσεν επί σειράν ετών Γενικός Γραμματεΰς καί Ταμίας τοΰ καθ’ ημάς 
Θρακικοΰ Κέντρου, υπέρ τής προόδου τοΰ οποίου πάντοτε έπέδειξεν ενδια
φέρον, έργασθείς μέ επαινετήν τάξιν καί απόλυτον ενημερότητα, μέχρι τής 
εξ Αθηνών άναχωρήσεως καί εγκαταστάσεώς του εις ’Αμερικήν.

Έ ξ αυτών τών λόγων προκύπτει ό ενθουσιασμός μας καί ή βεβαιότης 
δτι δ κ· Χατζηγιαννάκης, παρά τας πολλαπλός καί σοβαράς ιδιωτικός του 
επιχειρήσεις καί ασχολίας, είναι δ ένδεδειγμένος, εάν καταναλώση μέρος τοΰ 
διά τάς προσωπικός του υποθέσεις χρόνου καί περιστοιχισθή καί από άλ- 
λους καταλλήλους καί πατριώτας Θράκας, νά συγκεντρώση εις την Πανθρακι- 
κήν "Ενωσιν τό πλήιθος τών έν ’Αμερική αποδήμων Θρακών, έκ τριάκοντα 
χιλιάδων περίπου συμπολιτών, διά νά άποτελεσθή ένας ισχυρός καί ενι
αίος ’Οργανισμός, δστις δΰναται νά έπιτελέση θαύματα καί νά βοηθήση 
οΰσιαστικώς, τους έχοντας ανάγκην ένισχΰσεως καί περιθάλψεως, απαντα- 
χοΰ διεσπαρμένους συμπατριώτας μας.

"Ενα τοιοΰτον έ'ργον, υπέρ τοΰ δποίου ή ΰμετεΡα σεβαστή προσωπι- 
κότης, έχει αναλώσει, από πολλών ετών, πολυμόχθους προσπάθειας καί εθνι
κόν κήρυγμα, διά δημοσιευμάτων καί πολυτρόπου προπαγάνδας, ευρίσκει 
καί ημάς προσωπικώς καί τό Θρακικόν Κέντρον ενθέρμους συμπαραστάτας 
καί ε’ίμεθα πρόθυμοι νά συντελέσωμεν εις την επιτυχίαν του, συμμορφοΰμε* 
νοι προς τάς οδηγίας, αϊτινες θά μάς δοθοΰν, ώς άπλοι στρατιώται τής 
ίεράς ταΰτης ιδέας. Σάς έγράψαμεν καί την 6.3-1959, υπό τοΰ αυτό περί
που πνεΰμα, λαβόντες αφορμήν από τά ίδικά σας δημοσιεύματα, δΰνασθε δέ 
προς τον αυτόν σκοπόν, νά χρησιμοποιί,σητε καί την παροΰσαν επιστολήν μας.

Θά είναι λυπηρόν, εάν ή μεγάλη καί ισχυρά αυτή μάζα τών δεκάδων 
χιλιάδων Θρακών, δεν καταβάλλη πρασπαθείας συσσωματώσεως καί προ
γραμματισμένης κατευθΰνσεώς της. ’Από τον δ'γκον αυτόν τών αποδήμων 
ομογενών είναι επιθυμητόν αλλά καί δυνατόν νά προέλθουν πραγματικά 
θαύματα κοινωνικής αλληλεγγύης καί εθνικής δράσεως.

Βαρυνόμεθα μέ κολοσσιαίας εΰθΰνας, εάν δέν λάβωμεν πρωτοβουλίας 
καί δέν έργασθώμεν μέ θέρμην προς τήν ώς άνω έκτιθεμένην κατεΰθυνσιν.

Παρακαλώ, Σεβαστέ καί ’Αγαπητέ Φίλε, νά δεχθήτε καί πάλιν τάς
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θερμάς μου ευχαριστίας, διότι άόκνως έργάζεστθε υπέρ τής ως άνω εθνικής 
συγκεντρώσεως των έν ’Αμερική Θρακών, μαζί μέ την έκφρασιν τοϋ σεβα
σμού καί τής απεριορίστου,

Έ κ τ ι μ ή σ ε ώ ς  μ α ς  
(Ύ π . φ. ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ)

«Πρόεδρος του Θρακικοϋ Κέντρου»
Παραθέτομεν κατωτέρω κριτικάς καί σχόλια του «Κυριακάτικου ’Εθνι

κού Κήρυκος» Νέας Ύόρκης, 17ης Μάί'ου καί 14ης ’Ιουνίου 1959 υττό Δ .  

Κ α λ λ ί μ α χ ο υ ,  των 27ου, 28ου καί 29ου Τόμων:

" Τ Α  Θ Ρ Α Κ Ι Κ Α , ,
Πού τά έβράβευσε καί ή ’Ακαδημία των ’Αθηνών

«Τό «Θρακικόν Κέντρον» των ’Αθηνών—τοϋ οποίου ηγείται κατά την 
διαρρεϋσασαν τριακονταετίαν ό κ. Φίλιππος Μανουηλίδης, πρώην Υ πουρ
γός — συνεχίζει τήν ώραίαν, πολυμερή δράσίν του. Δράσιν φωτεινήν· Φι·> 
λανθρωπικήν. Κοινωνικήν. Πνευματικήν. Καί εκδοτικήν.

Αυτό τό κατ’ εξοχήν Εθνικό Κέντρο τών ξερριζωμένων από τήν θεο
μηνίαν Θρακών, εκδίδει από μακρών ετών καί τό επιστημονικόν περιοδικόν 
σύγγραμμα: «Θρακικά». Τό σοβαρό αυτό δημοσίευμα άσχολεΐται μέ τήν 
διαφώτιση τής προϊστορίας, τής ιστορίας, αρχαιολογίας, εθνολογίας, γλωσ
σολογίας καί λαογραφίας τής πολυκύμαντης ζωής τής Θράκης.

01 μέχρι τοϋδε έκδοθέντες είκοσι εννέα ογκώδεις τόμοι, μεγάλου σχή
ματος, αποτελούν ένα ανεκτίμητο πνευματικό θησαυρό.

’Εντεύθεν κατανοεΐται, δτι τό μνημειώδες αυτό Θρακικό δημοσίευμα 
έτιμήθη μέ Βραβείο τής ’Ακαδημίας τών ’Αθηνών, καθώς καί από τήν έν 
Παρισίοις Εταιρείαν προς ένώχυσιν τών Ελληνικών Σπουδών-

Κατά τό πρόσφατον παρελθόν, είχα τήν χαράν νά δημοσιεύσω κριτικήν 
άνάλυσιν τών άποσταλέντων μοι τόμων, εικοστού τετάρτου, εικοστού πέμ
πτου καί εικοστού έκτου. Τά δσα δέ έγραψα εις τόν «Εθνικόν Κήρυκα», 
μοί έγένετο ή τιμή νά άναδημοσιευθοΰν καί εις τά «Θρακικά», μαζί μέ τήν 
γενικού ενδιαφέροντος αλληλογραφίαν μέ τόν Πρόεδρον τοϋ Θρακικοϋ Κέν
τρου κ. Μανουηλίδην, τόν εθνικόν αγωνιστήν.

Τελευταίως, έλαβα μέ χαράν τους τρεις νεοεκδοθέντας τόμους τών 
«Θρακικών», τόν 27ον, 28ον καί 29ον. Μοί έγνωρίσθη δέ δτι προετοιμά
ζεται καί ό 30ός τόμος καί έπεται συνέχεια. ’Ιδιαιτέρως, χάριν τών έν ’Α
μερική αποδήμων Θρακών, ΰπολογιζομένων εις τριάντα χιλιάδας, κατεσπαρ- 
μένων άνά τήν Συμπολιτείαν, καί προς γνώσιν αυτών, άρκοϋμαι σήμερα νά 
άναλϊίσω τά περιεχόμενα τοϋ 27ου τόμου καί θά συνεχίσω καί διά τούς 
υπολοίπους.

Τά περιεχόμενα τοϋ άνω τόμου, μεγάλου σχήματος, έκ 300 περίποΐ»
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σελίδων, στολίζονται καί από ένδιαφεροΰσας φωτογραφίας. Πνευματικήν 
συμβολήν, προς πλουτισμόν τοΰ καλλιτεχνικού αΰτοΰ δημοσιεύματος, προσέ· 
φεραν πολλοί φιλοπάτριδες Θράκες. Οΰτοι είναι ό ’Αρχιμανδρίτης Ν. Βα· 
φείδης, ό Συμβολαιογράφος Φώτιος Άποστολίδης, 6 Π. Σεϊλόγλου, ό Ί .  
Μιχαηλίδης, ή “Αθανασία Μαυροποΰλου και ό Δημοδιδάσκαλος Γεώργιος 
Μανάκας, οί'τινες ήσχολήθησαν μέ δημοσιεύματα εξ άναμνήσεών των, περί 
Τυρολόης, Στράντζης, Μακράς-Γεφΰρας, Γάνου καί Χώρας, Μέτρων κλπ. 
Ή  επιφορτισμένη εξ άλλου καί μέ τήν έκδοσιν των «Θρακικών», Διοίκησις 
τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, ήσχολήΟη μέ τήν μελέτην, αντιγραφήν έκ διαφόρων 
πηγών καί κατάταξιν παντοίων πολυτίμων Κωδίκων, εγγράφων καί πρακτι 
κών, είς συμπλήρωσιν, των παρά των ανωτέρω έκτεθέντων καί Ιδία των 
περί Άδριανουπόλεως, έν συνεχεία των δσων έγγράφησαν εις τύν 25ον τό
μον. Περιελήφθησαν ωσαύτως είς τον 27ον τόμον δημοσίευμα περί Διδυ
μοτείχου καί Πενταλόφου Δυτ. Θράκης, κριτικαί καί σχόλια τοΰ «Έθνικοΰ 
Κήρυκος» Ν. Ύόρκης καί λοιπή ΰλη άναφερομένη εις τήν σύγχρονον δρά- 
σιν τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου.

Είναι περιττόν νά τονισθή, ότι θά ήτο πρέπον τα σπίτια των φιλο- 
μοΰσων ξενητεμένων Θρακών, νά στολίζωνται μέ τοιαΰτες πολύτιμες έκδό 
σεις, που γεννοΰν στις ψυχές μας συγκινήσεις καί ιερές νοσταλγίες.»

ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
Μέ Βραβείο καί τής 'Ακαδημίας τω ν ’Αθηνών

«Τό Θρακικό Κέντρο των Αθηνών—τοΰ οποίου ηγείται από μακρών 
ετών ό δυναμικός συγγραφεΰς καί πολιτικός κ. Φίλιππος Μανουηλί- 
δης, πρώην υπουργός — συνεχίζει τήν έξέχουσα πολυμερή δημιουργική 
του δράσιν. Κοινωνική. Φιλανθρωπική. Εθνική καί επιστημονική δρά 
σι. ’Ασφαλώς, δμως, εκείνο που προκαλει τον θαυμασμόν τοΰ Έλληνι- 
κοΰ καί τοΰ διεθνοΰς επιστημονικοΰ κόσμου, είναι ή συνεχιζομένη υπό τοΰ 
Θρακικοΰ Κέντρου έ'κδοσις τοΰ περιοδικοΰ συγγράμματος τά «Θρακικά»· 
Μέχρι τοΰδε, έχουν έκδοθή είκοσι εννέα ογκώδεις τόμοι. Πρόκειται περί 
πνευματίκοΰ έργου, διά τοΰ οποίου διαφωτίζεται ή ΰπερτρισχιλιετής ζωή 
τών Θρακών από τό 1600 π. X έ'ως σήμερον. Είναι, επομένως, εύλογο 
οτι τά «Θρακικά» έβραβεΰδησαν από τήν ’Ακαδημία τών Αθηνών, καίίώς 
καί από τήν εν Παρισίοις Εταιρ ία  προς ενίσχυσιν τών Ελληνικών Σπουδών.

’Έχω ύπ’ δ'ψιν μου τούς νεοεκδοθέντας τόμους 28ον καί 29ον, διά τής 
αποστολής τών οποίων έτιμήθην από τό Θρακικό Κέντρο τών Άχθηνών.

Πρόκειται περί δυο δγκωδεστάτων συγγραμμάτων, ύψίστης πνευματι
κής αξίας. Ό  εικοστός ό'γδοος τόμος, μεγάλου σχήματος, έκ τριακοσίων σε
λίδων, καλύπτεται από τάς επιστημονικά; έρεύν.χς τοΰ Καθηγητοΰ καί
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πρώην ΙΕΡΑΡΧΟΥ ΤΗ Σ ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΕΥΛΟΓΙΟΥ ΚΟΥΡΙΛΑ. Ό  δέ 
29ος τόμος, εκ 304 σελίδων, καλύπτεται από την Ιστορική έρευνα του πα
λαιμάχου Θρακός ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ I. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ.

Τδού έν συντόμω αναλύσει τά περιεχόμενα των δυο σπουδαίων τόμων : 
Ο 28ος ΤΟΜΟΣ

Εις τον 28ον τόμον ό χαλκέντερος, ό μεσαιωνοδίφης Καθηγητής Ευ* 
λόγιος Κουρίλας, μετά σχετικήν Εισαγωγήν, δημοσιεύει ένα μνημειώδη 
«βιογραφικόν καί χρονολογικόν κατάλογον των εν Ήρακλείρ, απ’ αρχής άρ- 
χιερατευσάντων». Πρόκειται περί κριτικής μελέτης αϋστηρώς επιστημονι
κής. Ό  κ. Καθηγητής εξαντλεί ολην τήν μέχρι τοΰδε σχετικήν φιλολογίαν 
των ερευνητών. ’Ανατρέχει εις τάς πηγάς, κατασυντρίβει τους έπιστημονι- 
κώς πλανωμένους καί άποκαθιστα τήν ιστορικήν αλήθειαν. Ή  πολεμική, ή 
οποία τον χαρακτηρίζει, είναι ακαταμάχητη. ’Αναφέρει ως πρώτον επίσκο
πον Ήρακλείας, ή Περίνθου, τόν Άπελλή (έτος 36). Καί σημειώνει: «Οϋ- 
τος ήν έκ τών 72 ’Αποστόλων του Κυρίου, περί ου άσφαλέστερον δυνάμε- 
θα νά εί'πωμεν, οτι υπήρξεν ό πρώτος υπό τοϋ ’Αποστόλου Άνδρέου χει
ροτονηθείς, τής έν Περίνθφ, ΰπ’ εκείνου συσταθείσης, πρώτης Χριστιανι
κής ’Εκκλησίας».

Έ φ ’ δσον ό Χριστιανσμός είσήχθη υπό του ’Αποστόλου Άνδρέου εις 
τήν περιοχήν, ου μακράν τοΰ Βυζαντίου, δικαιολογείται ή άποστολικότης 
του μετά ταϋτα έξελιχθέντος Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Δεύτερος επίσκοπος τής περιοχής υπήρξεν ό Άκΰλας (τό έτος 67). Ε ί
ναι οΰτος, σημειοΐ ό κ. Καθηγητής, «ό έκ τών επιστολών τοϋ Παϋλου γνω
στός συν τή συμβία αϋτοϋ Πρισκίλλη».

Μετά τήν κριτικήν αναγραφήν τοϋ βιογραφικοϋ καί χρονολογικοϋ κα
ταλόγου τών έν 'Ηράκλειά άπ’ αρχής Άρχιερατευσάντων (σελ. 3 — 176), 
γράφει διά μακρών, μέ τό αυτό κριτικό πνεϋαα, περί «τών προνομίων τής 
Μητροπόλεως Ήρακλείας» (σελ. 176—282).

"Επεται ή αναγραφή τών τιμητικών εκδηλώσεων προς τόν μεγάτιμον 
έκ Ραιδεστοϋ ΑΘΑΝΑΣΙΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Μεγάλον Ευεργέτην τοϋ 
Θρακικοϋ Κέντρου (σελ- 285 — 286).

"Επεται τό θέμα: «Ό  πρωθιερεύς Δρ. Καλλίμαχος καί οί "Ελληνες 
τής Αμερικής» καί κλείει ό τόμος μέ τά βιογραψικά σημειώματα: «Έξέ* 
χουσαι φυσιογνωμίαι τής Θράκης» (σελ. 287 — 300).
Ο 29ος ΤΟΜΟΣ.

Αυτός δ τόμος, έκ σελίδων 304, περιέχει τήν ιστορικήν έρευναν τοϋ 
Θρακός Έκπαιδευτικοϋ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ I. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ, υπό τόν τί
τλον: «Ό  Ελληνισμός τής Θράκης κατά τήν έποχήν τής Τουρκοκρατίας». 
*0 δόκιμος έρευνητής εκθέτει τάς δραματικός σελίδας «τής όγδοης περιόδου 
τής Θράκης» από τό 1453—1922.
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Ό  κ. Γιαννακάκης έχει αφιερώσει ολόκληρη την πνευματική του ζωή 
εις την ερευνά του θέματος. Γράφει με νηφαλιότητα. Και αντικειμενικότη
τα. ’Από σεβασμό δέ προς την ιστορική αλήθεια ελέγχει και άντικροΰει από
ψεις πλανισμένων. 'Η  αντιρρητική του και ή πολεμική του φέρουν πάντοτε 
τον χαρακτήρα τής επιστημονικής νηη^αλιότητος. Με γλώσσα στρωτή και 
μέ πνευματική διαύγεια, ό συγγραφεΰς τοΰ δράματος τής Τουρκοκρατίας, 
προκαλεί εις τον αναγνώστη βαθυτάτας συγκινήσεις, διά τά ανεκδιήγητα 
παθήματα τοΰ μαρτυρικού Γένους των Ελλήνων.

Ή  αναγραφή τοΰ εθνικού αΰτοΰ δράματος καλύπτει τάς σελίδας 3-268.
"Ομως ό κ. Γιαννακάκης, διά νά παρουσιάση πλήρη την εικόνα τής 

Θρακικής χώρας, προσθέτει και την «Έπίτομον Έπισκόπησιν των προ τής 
'Αλώσεως Χρόνων», από τό 1600 π.Χ. εως τό 1453 μ.Χ· ’Ή τοι περίοδον 
χιλιάδων περίπου ετών. ’Ιδού τά εξεταζόμενα θέματα τής Επίτομου ταΰτης 
Έπισκοπήσεως. «Μυθική κα'ι Ήρωϊκή Εποχή. — Ή  έμφάνισις των Μα- 
κεδόνων. — Ό  έξελληνισμύς των Θρακών — Ή  Θράκη ως Χώρα τοΰ Βυ' 
ζαντινοΰ Κράτους» (σελ. 270-285).

’Ακολουθεί δέ καί ή αναγραφή ενός θρΰλου ι>πό τον τίτλον: «Ε πιδρο
μή τοΰ Σουλεϋμάν ΙΙασά εις Θράκην (1348 μ·Χ.) καί ή οικογένεια τών Μαυ- 
ρομιχαλαίων» (σελ. 286—288).

Άκολουθοΰν άλληλογραφικαί σχέσεις τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου (σελ. 
(289— 294).

Ό  τόμος κλείει μέ τό πένθιμο θέμα: «Έξέχουσαι Θρακικαί φυσιο-
γνωμίαι». '<cO θάνατος τοΰ ’Αρχιεπισκόπου ’Αμερικής Μιχαήλ». Δημοσιεύε
ται επιστολή τοΰ Προέδρου τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου προς την ’Αρχιεπισκο
πήν καί άπάντησις τοΰ ΙΙατριαρχικοΰ ’Επιτρόπου επισκόπου Νΰσσης κ. 
Γερμανοΰ, δστις άπέστειλε τό δημοσιευόμενου βιογραφικόν σημείωμα τοΰ 
έκλιπόντος Θρακός Ιεράρχου μετά ολοσέλιδου φωτογραφίας (σελ. 295—300).

Τά αναλυόμενα περιεχόμενα έλκΰουν την προσοχήν τοΰ άναγνοόστου 
(σελ. 301-304).

Είναι περιττόν νά τονισθή ότι τοιαΰτα, ΰψίστης σημασίας, Θρακικά 
δημοσιεύματα πρέπει νά στολίζουν τά σπίτια καί τών φιλομοΰσων Θρακών 
τοΰ Νέου Κόσμου, ύπολογιζομένοον εις τριάντα χιλιάδας.

t  ΠρωΘ. Δ. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ 
Μ. Διδάσκαλος τοΰ Οίκουμενικοΰ Θρόνου»
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ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

Τά «Θρακικά», κατά τάς τελευταίας εκδόσεις των, έχουν καθιερώσει 
τιμητικήν στήλην μέ φωτογραφίας καί βιογραφίας διακριθέντων Θρακών, 
εις τά γράμματα, τάς έπιστήμας, την έμποροβιομηχανίαν καί την υπέρ των 
κοινών πραγμάτων καρποφόρον σταδιοδρομίαν των. Θά ήτο συνεπώς ασυγ
χώρητος παράλειψις, εάν εις την πρώτην γραμμήν τών προσωπικοτήτων 
τοΰτων, δεν ήσχολοΰμεθα μέ τον εκ Θράκης Επαμεινώνδαν Χαρίλαον, οΰ- 
τίνος ή ποικιλόμορφος καί καταπληκτική δράσις, έπεκράτησεν επί ολόκληρον 
περίπου εκατονταετηρίδα.

Υιός του Πέτρου καί τής Πολυξένης, τό γένος Λαγουδάκη, έγεννήθη 
τήν 29ην Νοεμβρίου 3874 εις Γαλάζιον (Γαλάτσι) τής Ρουμανίας καί άπέ' 
θανε τήν 23ην Νοεμβρίου 1947 εις Αθήνας.

Ή  παλαιά καί αρχοντική οικογένειά του κατήγετο από τήν Αίνον τής 
Θράκης. *0 πατήρ, του, άφοΰ παρέμεινεν επί τι χρονικόν διάστημα εις Θρά
κην καί Σμύρνην, μετηνάστευσεν εις Ρουμανίαν καί εκεί άνεδείχθη εις ένα εκ 
τών σημαντικωτέρων παραγόντων τής αυτόθι Ελληνικής παροικίας καί κοι
νωνίας. Ή  οικογένειά του τό 1879 εγκατεστάθη εις τάς ’Αθήνας, δπου μέ τήν 
απότομον πτώσιν τών αξιών τών Μεταλλείων Λαυρίου, άπώλεσε τήν πε
ριουσίαν της. Ό  Ε. Χαρίλαος εις νεαράν ηλικίαν έσποΰδασε Νομικά, κατά 
τό διάστημα δέ τών σπουδών του, είργάζετο εις τήν Τράπεζαν Βιομηχα
νικής Πίστεως τής Ελλάδος. Έσυνέχισε κατόπιν τάς μελέτας του εις τό ε
ξωτερικόν, μετά δέ τήν επάνοδόν του εις Ελλάδα, μέ προποβουλίαν καί έ- 
νεργείας του, ίδρΰθησαν αί άκόλουθαι Έ τα ιρεΐα ι:

«Χαρίλαος καί Κανελλόπουλος» διά τήν σαπωνοποιίαν, ή «Οίνοποιη- 
τική Εταιρία Ε. Χαρίλαος καί Σία» καί ή «Εταιρία Οίνων καί Οινο
πνευμάτων». Εις δλας αυτάς τάς επιχειρήσεις, κατέστη ό ιθύνων νους καί 
ή ψυχή τής άναπτυξεώς των, ήτο δέ τόσον φωτεινή καί εκπληκτική ή 
πολύμορφος σταδιοδρομία του, ώστε πολύ δικαίως, ό πατήρ τής νεωτέρας 
Ελληνικής δημοσιογραφίας Βλάσης Γαβριηλίδης, τον άπεκάλει «τον τολμη- 
ρότερον τών νεωτεριστών».

Διετέλεσε πρώτος Πρόεδρος, τοϋ κατά τάς άρχάς τοϋ 1919, λειτουρ- 
γοΰντος Εμπορικού καί Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ’Αθηνών, ή δράσις 
του δέ ύπήρξεν δχι μόνον μακρά, αλλά κατ’ εξοχήν σημαντική καί αποδο
τική. Τό επιχειρηματικόν του, εν τουτοις, δαιμόνιον, δεν ειχεν ίκανοποιη- 
θή μέ τάς ανωτέρω πολυπλεύρους επιδιώξεις του, αλλά προέβη καί εις τήν 
ϊδρυσιν τής Τραπέζης Βιομηχανίας, μέ αρχικόν κεφάλαιον δέκα πέντε εκα
τομμυρίων δραχμών, καθώς καί τής «’Ανώνυμου Εταιρίας Σιδηροδρόμων
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Μακεδονίας». Ύπήρξεν ωσαύτως Πρόεδρος τού Ταμείου Περιθάλψεως 
Προσφΰγοον, προτού ακόμη συσταθή ή Επιτροπή Άποκαταστάσεως Προσ" 
φυγών. Άνεσυνεκρότησε την Εταιρίαν Οίνων, συνέστησε τήν «Α. Ε. Ή» 
νωμένοι Παραγωγοί Οίνων και Οινοπνευμάτων τής Ελλάδος (Βάκχος)» κα'ι 
ύπήρξεν εκ των πρώτων, μεταξύ εκείνων, οίτινες διείδον τήν ανάγκην ιδρΰ* 
σεα>ς τής ’Αγροτικής Τραπέζης.

"Ιδρυσε τήν «Γεωργικήν Εταιρίαν Λεσίνι Α. Ε» λειτουργούσαν μέχρι 
σήμερον, μέ Διευθύνοντα Σύμβουλον τον υιόν του Νικόλαον Χαρίλαον. 
Διωρίσθη τό 1925 Πρόεδρος τοΰ Κολλεγίου ’Αθηνών και 'ίδρυσε τό 1943 
τήν Άνωτάτην Σχολήν Βιομηχανικών Σπουδών.

Είναι δυσκολον νά παρακολούθηση τις καί νά μνημονεύση λεπτομερώς 
δλας τάς ως άνω επιχειρήσεις, εις τάς οποίας άνεδείχθη, έθεσε τήν σφαγίδα 
τής ιδιοφυίας του καί εσταδιοδρόμησεν, ό έκλιπών διακεκριμένος έπιχειρη- 
ματίας, δστις έπαξίως κατέλαβε τήν πρώτην θέσιν μεταξύ τοΰ βιομηχανι
κού καί δημιουργικού κόσμου τής Χώρας. Είναι αμφίβολον εάν άλλοι 'Έ λ
ληνες κατηνάλωσαν τον βίον των μέ τοιαΰτην πολύμορφον καί επιτυχή δρά- 
σιν καί είναι ακόμη δυσκολώτερον νά έπιχειρήση τις νά άναλΰση έπαρκώς 
τήν άκαταπόνητον καί καρποφόρον άπόδοσιν τού άνδρός.

’Αλλά ό Έπαμειναίνδας Χαρίλαος δεν ήτο μόνον βιομήχανος καί επι
χειρηματίας. 5Ητο καί εξαίρετος άνθρωπος. Διά τού φωτεινού παραδείγ
ματος του, ένεψύχωνεν, έδίδασκεν ένεθουσίαζε καί καθωδήγει έπιτυχώς καί 
τήν γενεάν τής εποχής του, έχάραξε δε καί κατέλιπε πολυτιμοτάτην κληρο
νομιάν διά τούς έπερχομένους καί ένα έμπεριστατωμένον πρόγραμμα, περί 
τού τί δύναται, θαυματουργών, νά επιτυχή εις άνθρωπος, δταν διακαίηται 
από τήν φλόγαν τής προόδου καί έμπνέεται από τήν ανωτερότητα καί τον 
πόθον τής δημιουργίας.

Οι γράφοντες τάς δλίγας ταύτας γραμμάς συμπολΐται του, δεν επι
διώκουν απλώς νά τον τιμήσουν, διότι ό μεγαλουργήσας ομογενής, κατή- 
γετο από τήν κοινήν μας πατρίδα Θράκην, (τήν οποίαν πάντοτε ήγάπα καί 
τής οποίας μέ υπερηφάνειαν διεκήρυσσεν δτι ήτο τέκνον), άλλ’ αποβλέπουν 
κυρίως εις τό νά εξάρουν τάς άρετάς ενός διακεκριμένου συμπολίτου μας, 
ή διέλευσις τού οποίου άφήκεν εποχήν καί αποτελεί σπάνιον φαινόμενον 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας καί ανήσυχου, επί τά πρόσσω, έξελίξεως τών σημαν- 
τικωτέρων κλάδων τής Ελληνικής εθνικής οικονομίας.

«Θρακικά» 19
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ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΑΤΤΑΡΑΣ

Ή  Διοίκησις τοϋ Θρακικοϋ Κέντρου, με Ιδιαιτέραν θλΐψιν, εντός βρα
χέος χρονικού διαστήματος, πενθεί και δεύτερον θάνατον πολυτίμου μέλους 
του Διοικητικού της Συμβουλίου, την απώλειαν τοΰ Χαριλάου Πάτταρα.

Ό  αείμνηστος προσφιλής συνάδελφος έγεννήθη εις τά Δαρδανέλλια τό 
1899, έκ πατρός Βορειοηπειρώτου καί, μητρός καταγομένης εκ Θράκης.

Μετά τάς προκαταρκτικάς του σπουδάς, έοροίτησεν εις την Εμπορικήν 
Σχολήν Χάλκης, διακο- 
πείσης δε τής λειτουρ
γίας της κατά τον Α'·
Παγκόσμιον Πόλεμον, 
μετεγράφη εις τό έν 
Κωνσταντ ιν ο υ π ό λ ε ι 
Έλληνογαλλικόν Λΰ- 
κειον Χατζηχρήστου, έκ 
του οποίου καί άπεφοί- 
τησεν έν έτει 1916· Με
τά ταΰτα, συνεπλήρωσε 
τάς σπουδάς του εις την 
Σχολήν Μηχανικών τοϋ 
Robert College Κων/· 
πόλεως. ΆκολουΟήσας 
τον κλάδον τοΰ εμπο
ρίου τοϋ πατρός του, 
ΰστις διέπρεψεν εις αϋ 
τον ευρύτατα, έγκατε- 
στάθη, μετά την Μικρα
σιατικήν καταστροφήν, 
εις την Ελλάδα καί εΐρ- 
γάσθη μετ’ επιτυχίας εις 
διαφόρους ξένας Τεχνι
κός Εταιρίας καί εις 
την “Αμερικανικήν “Α
ποστολήν ως Τεχνικός Σύμβουλος· Προ τοϋ θανάτου του έξελέγη τιμητι
κούς καί προσελήφθη εις την “Αμερικανικήν Τεχνικήν Όργάνωσιν Μ.Κ.Ο. 
δπου άνέλαβε τήν τεχνικήν επίβλε-ψιν σοβαρών έργων, έκτελουμένων παρά 
τής άνω Όργανώσεως εις τήν Περσίαν, όπου εις τήν πρωτεύουσαν αυτής 
Τεχεράνην, τον εϋρήκεν αίφνιδίως, ό έκ καρδιακής προσβολής θάνατος, τήν
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Ιην Φεβρουάριου 1959 καί οΰτω διεκόπιι ένα μέλλον εύρΰτατον, δπερ ΰπέ- 
σχετο, λόγφ έκτιμήσεως των προϊσταμένων του, λαμπράν σταδιοδρομίαν. 
Ό  νεκρός μετεφέρθη έκ Περσίας εις τήν Ελλάδα καί εκηδεΰθη μέ εκδηλώ
σεις εξαιρετικής αγάπης καί έκτιμήσεως, παρισταμένων των συγγενών φί
λων καί συναδέλφων του καί μελών του Δ/κοΰ Συμβουλίου τοΰ Θρακικοΰ 
Κέντρου, έξ ονόματος τοΰ οποίου κατετέθη στέφανος καί άπεχαιρέτησε τον 
νεκρόν ό κ· Κ. Άναγνωσταράς μέλος τής Διευθυνοΰσης Επιτροπής διά 
τών κάτω θι:

«Έ ξ ονόματος τοΰ Δ. Συμβουλίου, σοΰ άπευθΰνω τον ύστατον χαιρε
τισμόν, αγαπητέ μας Χαρίλαε Πάτταρα.

Ό  πρόωρος καί αιφνίδιος θάνατός σου εις τήν ξένην, μάς κατέθλιψε 
καί έβΰΟισεν εις τό πένθος τους προσφιλείς σου αδελφούς καί συγγενείς, 
καθώς καί τό πλήθος τών φίλων σου

Πράος καί εΰγενής καθ’ δλον σου τον βίον, κατέκτας τήν συμπάθειαν 
καί αγάπην τών γνωρίμων σου, οϊτινες άνεγνώριζον τον άδαμάντινον χαρα
κτήρα, τήν εΰθΰτητα καί έντιμότητά σου, τόσον εις τάς συναλλαγάς, δσον 
καί εις τάς κοιν<υνικάς καί φιλικάς σου σχέσεις.

Ήκολοΰθεις πάντοτε τό παράδειγμα τής αρχοντικής καί διακεκριμένης 
οικογένειας σου καί καθ’ δλον σου τον βίον απέκτησες μόνον φίλους.

Οί συνάδελφοί σου τοΰ Θ. Κέντρου καί ιδιαιτέρως εγώ, εις ον έλα- 
χεν ό άχαρις κλήρος νά σέ προσφωνήσω, λυποΰνται είλικρινώς διά τήν απώ
λειαν έκλεκτοΰ συμπατριώτου καί άνεκτιμήτου συνεργάτου, μοχθήσαντος 
πάντοτε διά τήν πρόοδον των συμφερόντων τής άλησμονήτου μας Θράκης.

Καταθέτοντες στέφανον τοΰ Σωματείου, σέ προπέμπομεν μέ συμμετο
χήν εις τό πένθος τών οικείων σου καί μέ αισθήματα συναδελφικής αγάπης.

”Ας εΰχηθώμεν νά είναι ελαφρά ή ’Αττική γή, ήτις θά σέ κάλυψη».

Ό  τόσον προώρως τερματίσας τον βίον αγαπητός συμπολίτης, διεκρί- 
θη διά τήν δραστηριότητα καί εντιμότητα αΰτοΰ εις δλας τάς επιχειρήσεις, 
μέ τάς οποίας άπησχολήθη, ιδιαιτέρως δέ λόγω τών τεχνικών του γνώσεων 
καί τής γλωσσομάθειάς του, κατέληξε, κατά τά τελευταία έτη τής σταδιο
δρομίας του, νά κατέχη μεταξύ ξένων Εταιριών καί ίδιοι ’Αγγλικών καί 
’Αμερικανικών τοιοΰτων, επίζηλον καί διακεκριμένην θέσιν.

Άλλ’ ό Χαρίλαος Πάτταρας, διεκρίνετο ωσαύτως διά τήν ανωτερότη
τα τοΰ ήθους καί τήν ευγένειαν τοΰ χαρακτήρος του, διετήρει δέ εις εΰρΰν 
κύκλον, άξιολόγους κοινωνικός σχέσεις καί ήτο συμπαθής καί αγαπητός εις 
δλους, δσοι ηΰτΰχησαν νά τον συναναστραφοΰν καί νά συνδεθοΰν μετ’ αΰτοΰ.

Εις άνάμνησιν καί είς άπόδειξιν τών αισθημάτων καί τής αγάπης του 
προς τήν κοινήν μας πατρίδα Θράκην, οί αδελφοί του ΰπεσχέθησαν νά συ- 
νεχίσουν τήν ως δωρητοΰ-μέλους καί μετά θάνατον συμπαράστασίν του.
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ΔΑΝΙΗΛ ΛΎΜΠΕΡΙΔΗΣ

Έδημιουργήθη πανελλήνιος φήμη δτι, μεταξύ των Προσφυγών, οί 
Θράκες κατέλαβον εξαίρετου θέσιν, ώς έμποροι και βιομήχανοι, μέ εκπληκτι
κός, επιτυχείς επιδόσεις. Παρεμερίσθη ώς εκ τούτου, ό κρατικός και διοικη
τικός τομεΰς, εις τον όποιον, εις άξιόλογον ωσαύτως περι.ωπήν, άνεδείχθη- 
σαν πολλοί των συμπολιτών μας Θρακών Μεταξύ αυτών διεκρίθη ό σήμε
ρον τιμώμενος Δανιήλ Λυμπερίδη; §κ Μ άδυτου τής Καλλιπόλεως, δστι.ς εις

την εξαιρετικά λεπτήν 
ιεραρχίαν τοΰ οικονο
μικού άνωτάτου διοικη
τικού παράγοντος, μέ 
τήν αδιάβλητου καί γρα
νιτώδη έντιμότητά του 
καί μέ τήν άκοΰραστον 
δραστηριότητά του, ε- 
ξυπηρέτησεν επί σειράν 
δεκαετιών, κατά τρόπον 
αξιοθαύμαστου, τά συμ
φέροντα τού Δημο
σίου.

Ό  Λυμπερίδης έγεν- 
νήθη το 1886, εξ αρ
χοντικής καί διακεκρι
μένης οικογένειας τής 
Θράκης καί άπέθανε τήν 
17ην ’Ιουνίου 1953 εν 
Άθήναις. Τά πρώτα 
γράμματα έδιδάχθη εις 
τά άκμάζοντα Γαϊτανά- 
κεια Εκπαιδευτήρια 
τής γενετείρας του, εκ 
τών οποίων άποφοιτή- 
σας, έσυνέχισε τάς σπου- 

δάς του εις το γνωστότατου τότε Τσοτυλειον Γυμνάσιου εν Μακεδονία καί 
κατέληξεν εις τό Πανεπιστήμιου ’Αθηνών, όπόθεν εξήλθε τελειόφοιτος τής 
Νομικής, έξήσκησε δέ τό επάγγελμα τού Δικηγόρου κατά πρώτον εις Θεσ]νίκην· 

’Έκτοτε ήρχισεν ή καταπληκτική σταδιοδρομία του καί απαιτείται ίδΓ 
αιτέρα ΐκανότης διά νά έκθέση κανείς μέ ακρίβειαν, τήν δλην φωτεινήν καί
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άξιοθαύμαστον, επί 40ετίαν, προσήλωσίν του εις τήν υπηρεσίαν και προά- 
σπισιν τοϋ γενικού συμφέροντος. Κατ’ άρχάς, τό 1913, ώς λειτουργός της 
Εΐρηνοδικειακής Δικαιοσύνης, εις τήν τότε προσφάτως άπελευθερωθεΐσαν 
Β. Ελλάδα, ήλπισεν δτι συντόμως θά εβλεπε και τήν υπό τον ’Οθωμανόν 
ζυγόν στενάζουσαν γενέτειράν του, νά άποτελή τμήμα του Ελληνικού Κρά
τους. Ό  πρώτος παγκόσμιος πόλεμος τον εΰρήκεν ύπηρετοϋντα εν τή υπό 
Βουλγαρικήν κατοχήν πόλει των Σερρών. 'Η  Ελληνοπρεπής συμπεριφορά 
του έσχεν ώς αποτέλεσμα τήν διετούς διάρκειας όμηρίαν του. Μετά τήν 
επάνοδον εκ τής δμηρίας, παραιτεΐται έκ τής θέσεως του Είρηνοδίκου Ένω- 
τίας καί διορίζεται εις τον Εφοριακόν κλάδον Εις τήν νέαν ταυτην άνωτά- 
την οικονομικήν θέσιν αναφαίνονται τά εξαιρετικά διοικητικά του προσόντα, 
ή δε ΰπερεκχειλίζουσα ζωτικό της του καί ή πλουσίως προικισμένη φΰσις 
του, εκδηλοϋνται εις ολας των τάς μορφάς. ’Ακαταπόνητος εργατικότης, 
λελογισμένη χρήσις, τής εις αυτόν παρεχομένης διακριτικής εξουσίας, όξυ- 
τάτη άντίληψις, ακέραια καί αδέκαστος συνείδησις καί υποδειγματική φι- 
λοπονία, υπήρξαν τά σπάνια προσόντα, άτινα συνετέλεσαν εις τήν δι- 
καίαν άναγνώρισιν καί ραγδαίαν υπηρεσιακήν του εξέλιξιν. Πάσαν θέσιν, 
ήν κατελάμβανεν εν τή εξελίξει τής υπαλληλικής ιεραρχίας, έκόσμει διά τής 
αξίας του καί εις δλας τάς πόλεις, εις άς ύπηρέτησεν, άφήκεν άγαθάς ανα
μνήσεις τής δ.αβάσεώς του. Ή  διοίκησις τοΰ κλάδου του, φυσικόν ήτο νά 
εκτίμηση τήν αξίαν του, νά τοϋ άναθέση διαδοχικώς καθήκοντα προϊ
σταμένου Οικονομικών Εφοριών καί νά τοϋ εμπιστευθή τελικώς, τό 1937 
τήν διεύθυνσιν τής νεοσυσταθείσης τότε Εφορίας ’Ανωνύμων Εταιριών 
τής πρωτευοΰσης. Εις τήν θέσιν ταυτην, (5 τιμώμενος νεκρός, ύπερέβη τον 
ίδιον τον εαυτόν του. Διαθέοας δε διά τήν προαγωγήν τής Εφορίας καί 
τήν τελευταίαν ικμάδα τής ζωτικότητάς του, επέτυχε νά ανύψωση αυτήν από 
τής συνήθους απλής φοροτεχνικής υπηρεσίας, εις αληθή σπουδαϊον θεσμόν, 
δ δέ σύνδεσμος μεταξύ Δημοσίου λειτουργοϋ καί υπηρεσίας, εις μνείαν τής 
φράσεως «Εφορία ’Ανωνύμων Εταιριών», νά άνακαλή εις τήν μνήμην τό 
όνομα τοϋ δημιουργοϋ της.

Δεν περιωρίσθη δμως εΐς τήν διοικητικήν όργάνωσιν τής ύπ’ αυτόν 
υπηρεσίας, αλλά πρώτος είσήγαγε τό σύστημα τής διά φροντιστηρίων εξύ
ψωσε ως τοϋ πνευματικοϋ επιπέδου τών Εφοριακών υπαλλήλων, έκδώσας 
καί ειδικά προς τοϋτο βοηθήματα. 'Ως επιστέγασμα τής επιστημονικής του 
προσπάθειας, εξέδωκε τό περί «ερμηνείας καί φορολογίας τών καθαρών 
προσόδων» σύγγραμμά του, εργον σημαντικόν, αποτελούν πολύτιμον δδηγόν, 
προς κατατόπισήν εις τά τής φορολογικής νομοθεσίας. Τοιαυτη καταπλη
κτική, εΐς όγκον καί ποιότητα, ύπήρξεν. έν περιλήψει, ή προσφορά τοΰ με- 
ταστάντος καί τήν προσφοράν ταύτην είδε ζών άναγνωριζομένην, διότι τό 
Κράτος έτίμησεν αυτόν διά πλείστων εκφράσεων εύαρεσκείας, τον κατέτα-
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ξεν εις την κορυφήν και πρυτανείαν του κλάδου και ή άναγνώρισίς του εΐς 
τό Ύπουργεΐον των Οικονομικών ΰπήρξεν αναμφισβήτητος και πάγκοινος.

Έάν δμως περιοριζώμεθα νά έξάρωμεν την υπηρεσιακήν μόνον πλευ
ράν του βίου του, θά διεπράτταμεν αδικίαν, διότι ό Αυμπερίδης δεν ήτο 
μόνον τέλειον πρότυπον δημοσίου υπαλλήλου, άλλ= υπήρξε συγχρόνως καί 
εξαιρετικός ως άνθρωπος, μέ τήν μεγάλην κοί υψηλήν του δρου έννοιαν. 
Θερμός πατριιότης, άγαπήσας μέ φανατισμόν τήν Ελλάδα καί τήν ιδιαιτέ
ραν του πατρίδα Θράκην, δίκαιος εΐς τάς σκέψεις καί τάς πράξεις, ολιγόλο
γος καί επιγραμματικός, φιλόστοργος δέ οικογενειάρχης, ακολουθών τάς πα
ραδόσεις τοΰ τόπου του.

Μέ αυτήν τήν φωτοβόλον σταδιοδρομίαν, ό μεταστάς, ετιμήθη καί 
ήγαπήθη δσον ολίγοι από τους υπηρεσιακούς του προϊσταμένους καί συνα
δέλφους του, από τους οικείους του καί από πάντας τους γνωρίσαντας αυ
τόν, καταστάς, επί γενεάν ολόκληρον, υπόδειγμα εντίμου άνδρός, προσηλω
μένου εΐς τό καθήκον.

Ή  Διοίκησις του Θρακικοΰ Κέντρου δεν θά λησμονήση τό εκλεκτόν 
τέκνον τής πατρίδος μας Θράκης, δέν γράφονται δέ αΐ γραμμαί αΰταί μό
νον διά νά τον τιμήσουν, αλλά καί διά νά τιμηθή τό Θρακικόν δ'νομα, δπερ 
συγκατέλεγε τοιαΰτην εξέχουσαν προσωπικότητα μεταξύ των συμπολιτών 
του. Ή  άνάμνησις τοΰ Δανιήλ Λυμπερίδη θά μάς είναι πάντοτε ζωηρά καί 
τό παράδειγμά του πρέπει νά εύρη μιμητάς.



Παραθέτομε^ κατωτέρω αΰτούσιον τό κείμενον τής άναγνωσθείσης 
λογοδοσίας τής Διοικήσεως του Θρακικοΰ ιΚέντρου, έπί των ττεττροογμέ- 
νωιν διετίας 1957 και 1958, κατά την Γενικήν Συνέλειχπν των μελών τής 
22ας Φεβρουάριου 1959,

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
«'Αγαπητοί Φίλοι καί Συμπατριώται,

Δ ιά  τής σημερινής Γενικής Συνελεύσεως πρόκειται νά τεθούν ύπ’ οψιν 
των μελών τού Θρακικοΰ Κέντρου, τά κατά τό διανυθέν διετές χρονικόν διά
στημα από 27.1.1957 μέχρι σήμερον πεπραγμένα. Έ κ τής άναγνώσεως τής 
λογοδοσίας θά άντιληφθήτε δτι κατά τρόπον πλέον ή 'ικανοποιητικόν έχουν 
έπιτελεσθή οί πνευματικοί καί λοιποί σκοποί, οΰς έταξε προς έκπλήρωσιν τό 
καθ’ ημάς Σωματεΐον, σύμφωνα μέ τό Καταστατικόν του καί μέ τά κατά την 
μακράν διαδρομήν τής 32ετοΰς σταδιοδρομίας του άναφυέντα ζητήματα.

Ουδέποτε τό Θρακικόν Κέντρον, εις τόσον βραχύ χρονικόν διάστημα, 
ήσχολήθη μέ τοιούτον όγκον, εις πλείστους τομείς, εργασίας καί ή σημερινή 
άνθησις καί άνοδός του, εύχόμεθα νά μη ανακοπή.

Εΐναι γεγονός έξ άλλου ότι, κατά πάγκοινον ομολογίαν, διατηροΰμεν 
έξέχουσαν θέσιν σοβα,ρότητος καί περιωπής μεταξύ των λοιπών ομοιογενών 
Σωματείων, ως τούτο καταδεικνύεται καί έκ συγκρίσεων, αΐτινες δέν είναι 
δύσκολον νά ελεγχθούν.

Έκθέτομεν κατά κεφάλαια τά γενόμενα:

Σ Υ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Σ Ε ΙΣ  ΚΑΙ Ψ ΥΧΑΓΩ ΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Καίτοι τό κεφάλαιον τούτο δέν εμφανίζει πλούσια άποτελέσματα, λόγφ 
αδιαφορίας τών Θρακών ομιλητών διά διαλέξεις, ας έπεδιώξαμεν καί θά 
ηυχόμεθα νά πραγματοποιηθούν, έλαβον χώραν, έν τούτοις, εις τάς αίθουσας 
τού Ξενοδοχείου «Άθήναιον Μέλαθρον» την 26ην Φεβρουάριου 1958, διοργα- 
νωθέν γεύμα, Θρακικής οικογενειακής μορφής, έπ’ αφορμή τού Νέου "Ετους, 
καθ' δ άντηλλάγησαν προπόσεις καί ευχαί, άναγραφεΐσαι είς τον 27ον Τό
μον τών «Θρακικών».

'Ωσαύτως την 27ην Σεπτεμβ(ρίου 1958 απογευματινή συγκέντρωσις, 
προς τιμήν τού έν 'Αμερική έφοπλιστού κ. 'Αθανασίου 'Αναστασίου μέ τήν 
ευκαιρίαν τής νέας υπέρ τών «Θρακικών» δωρεάς του, άνεκηρύχθη δέ ουτος 
υπό τοΰ Προέδρου καί κατ’ έγκρισιν τής Διευθυνούσης ’ Επιτροπής, ώς Μέγας 
Ευεργέτης. Ό  κ. 'Αναστασίου άντιπροσφωνήσας ηύχαρίστησε θερμώς καί 
υπεσχέθη νά συνέχιση, διά τής ένισχύσεως τών σκοπών τοΰ Σωματείου μας, 
τό υπέρ τής γενετείρας του Θράκης ένδιαφέρον.

At δύο αΰται συγκεντρώσεις, στεφθεΐσαι υπό πλήρους έπιτυχίας, έν- 
θαρρύνουν καί τήν είς τό μέλλον όργάνωσιν όμοιων ψυχαγωγικών συναθροί
σεων καί θά έπρεπε τά νεώτερα έκ τών Θρακών μελών μας, νά συμβάλλωσι 
προς τούτο. "Ηδη έχει ληφθή άπόφασις, ΐνα κατά τήν διαδρομήν τού άρξα- 
μένου έτους, λάβη χώραν καί νέα οικογενειακή απογευματινή συγκέντρωσις 
τών Θρακών.

«ΘΡΑΚ I ΚΑ»

Εϊμεθα ευτυχείς, διότι κατά τήν διανυθεΐσαν διετίαν, ή παλαιά παρά- 
δοσις τοΰ Σωματείου μας, περί έκδόσεως τών «Θρακικών», έπετεύχθη διά
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τής κυκλοφορίας τεσσάρων Τόμων των 300, ως πάντοτε, έκάστου σελίδων, 
εις έπιμελημένας καί πολυτελείς εμφανίσεις, ήτοι των 26ου, 27ου, 28ου καί 
29ου. Κατ’ αυτόν τον τρόπον ή ανέκαθεν προσπάθεια καί φροντίς τού Σωμα
τείου διά την σπουδαιοτέραν, άν μή καί κυριωτέραν, επιδίωξιν αύτοΰ, εΐχεν 
ευνοϊκά, άνευ προηγουμένου, άποτελέσματα. Εις την παρελθουσαν διετή πε
ρίοδον, επίσης πλουσίαν εις εκδόσεις «Θρακικών», έκυκλοφόρησαν τρεις Τό
μοι. Ούτως, ή ιστορία, λαογραφία καί επιστημονική εν γένει έρευνα τής άρ- 
χαίας καί νεωτέρας πατρίδος μας Θράκης, έπλουτίσθη διά νέων 1200 σελί- 
λων, διασώζονται δέ κατ’ αυτόν τον τρόπον οι πνευματικοί θησαυροί τής 
άπολεσθείσης πατρίδος μας. Δ ιά των ως άνω σελίδο^ν εμφανίζονται αξιόλο
γοι πραγματεΐαι καί διάφορα δημοσιεύματα υπό Καθηγητών καί Αογίων ή 
συλλεγέντα παρά τής διοικήσεώς μας, άναφερόμενα:

Έν τφ 26ορ καί 27φ Τόμφ, εις Εισαγωγήν του Χριστιανισμού έν Θρά
κη, τούς 'Αγίους Μάρτυρας Ήρακλείας, μετάφρασιν εκ τού αγγλικού τού βι
βλίου περί άνασκαφών τής αρχαίας Σαμοθράκης, εις τάς ιστορίας καί λαο
γραφίας Τυρολόης, Στράντζης, Μακράς - Γεφύρας, Γανοχώρων, Μέτρων, συμ- 
πλήρωσιν των περί Άδριανουπόλεως, Διδυμοτείχου καί λογραφικά Πεντα- 
λόφου.

Ό  28ος έξ άλλου Τόμος, κυκλοφορήσας συγχρόνως μέ τον τελευταΐον 
29ον, περιλαμβάνει έξ ολοκλήρου Βιογραφικόν Κατάλογον Μητροπολιτών 
Ήρακλείας άπό τής ίδρύσεως τής αρχαίας ταυτης Μητροπόλεως κατά τό 
1691, μετά τών προνομίων τοΰ έκάστοτε Μητροπολίτου Ήρακλείας, ό δέ 
29ος τήν Ιστορίαν τής Θράκης άπό τής έποχής τής άλώσεως, μέχρι τής έκ- 
ριζώσεως καί έκκενώσεως αυτής (1453 - 1922). Εις τάς τελευταίας σελίδας 
καί τών τεσσάρων τούτων Τόμων περιλαμβάνονται έπαινετικαΐ κριτικαί καί 
σχόλια διά τάς έκδόσεις μας τοΰ «’Εθνικού Κήρυκος Νέας Ύόρκης» καί ’Αθη
ναϊκών καί έπαρχιακών έφημερίδων, βιογραφίαι μετά φωτογραφιών έκλιπόν- 
των διαπρεπών Θρακών συμπολιτών, καθώς καί δημοσιεύματα άναφερόμενα 
εις δωρεάς, τήν δράσιν καί μελλοντικήν προοπτικήν τού Θρακικού Κέντρου.

Δ ιά  τήν ως άνω έργασίαν είναι άνάγκη νά τονισθή δτι διετέθησαν ση
μαντικά ποσά, ως άναφέρεται άναλυτικώς εις τήν κάτοοθι οίκείαν στήλην, 
είναι άδύνατον δέ είς τούς μή άσχοληθέντας μέ τήν παρακολούθησιν τής 
έκτυπώσεως 1200 σελίδων, νά γίνη αντιληπτόν ποία κολοσσιαία φροντίς καί 
έπίμοχθος έργασία απαιτείται, άνευ τών οποίων, τοιοΰτον έργον δέν δύναται 
νά άχθη είς άξιόλογον αποτέλεσμα. Άναλυτικώτερα στοιχεία τής τοιαύτης 
εργασίας, παρέσχαμεν διά τής προηγούμενης λογοδοσίας μας.

Πρέπει ακόμη νά σημειωθή δτι κατεβλήθη πρόσθετος προσπάθεια συγ- 
κεντρώσεως καί συμπληρώσεως ύλης, διά τής οποίας προβλέπτεται, είς λίαν 
προσεχές μέλλον, νά έκτυπωθοΰν καί τεθούν είς κυκλοφορίαν δύο ή τρεΐς ακό
μη νέοι Τόμοι τών «Θρακικών».

’ Εκτός τών πραγματειών περί άρχαίας Θράκης, διά τών δημοσιευμάτων 
μας, έχει σχεδόν συμπληρωθή ή έρευνα τών τριών Νομών τής ’Ανατολικής 
Θράκης προ τής έκκενώσεως αυτής. Είναι λυπηρόν όμως, δτι, παρά τάς κατα- 
βληθείσας καί πάλιιν προσπάθειας μας, ως καί άλλοτε άναφέραμεν, καθυ
στερεί είσέτι ή συγγραφή τής ιστορίας τής πόλεως καί Νομού Σαραντα- 
εκκλησιών, καίτοι κατ’ έπανάληψιν έδόθησαν υποσχέσεις, ούτω δέ παραμένει 
ένα κενόν προς όλοκλήρωσιν τής ιστορίας καί τών τεσσάρων Νομών.
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Άτυχώς, ή διάθεσις των έκδιδομένων βιβλίων, δεν εμφανίζει την αυτήν 
επιτυχίαν, ως προς την κυκλοφορίαν των. ΕΤναι γνωστόν δτι ή πώλησις του 
βιβλίου παρουσιάζει τά τελευταία έτη σοβαρόν κάμψι·ν και κρίσιν. Εις τάς 
οδούς τής πρωτευούσης περιφέρονται κινητά βιβλιοπωλεία καί προσφέρανται 
είς εξευτελιστικάς τιμάς παλαιαΐ καί νέαι εκδόσεις. Προς άντιμετώπισιν τής 
τοιαύτης καταστάσεως, εκτός των διατιθέμενων 100 - 150 αντιτύπων έξ 
έκάστης έκδόσεως «τιμής ένεκεν», εντός και έξω τής Ελλάδος, είς μέλη τού 
Διοικητικού Συμβουλίου, δωρητάς — μέλη, μέλη διαφόρων Επιτροπών καί 
των άνωτάτων πνευματικών Όργανώσεων τού τόπου, έκαινοτομήσαμεν, αντί 
υλικής άμοιβής, παραχωροΰντες αριθμόν βιβλίων είς τούς έκάστοτε συγγρα
φείς, διά τού τρόπου δέ τούτου οί κοπιάζοντες αμείβονται κατά ένα τρόπον 
ηθικώς καί ύλικώς καί συντελούν είς την εύρυτέραν διάδοσιν τών εκδόσεων 

μαζ' Προσπάθειαι πάντοτε καταβάλλονται διά πωλήσεις παλαιών καί νέων 
τευχών, ως άναφέρεται είς τον ισολογισμόν διαχειρίσεως «Θρακικών». Έπε- 
τύχαμεν διά πρώτην φοράν, κατόπιν προσωπικών ένεργειών παρά τώ κ. Ύ - 
πουργφ τών ’ Εσωτερικών καί τφ Γενικφ ΓραμματεΤ, την αποστολήν τής ύπ’ 
άριθ. 81250)296 άπό 25 Σεπτεμβρίου 1958 εγκυκλίου τοΰ Υπουργείου 
’ Εσωτερικών προς τούς κ.κ. Νομάρχας τοΰ Κράτους, διά τής όποιας συνι- 
στάται, κατά τρόπον εξαιρετικόν, ή αγορά παρά τών κατά τόπους Δημάρχων, 
διά τάς βιβλιοθήκας των, ολοκλήρου τής σειράς τών «Θρακικών», με μειω- 
μένον τίτμημα εκ δραχ. 2.000. Τυγχάνει χαρακτηριστικόν δτι τό Ύπουργεΐον 
άνέτρεψε προηγουμένην απαγορευτικήν έγκύκλιόν του διά προμήθειαν βι
βλίων, ή έξαίρεσις δέ υπέρ ημών δικαιολογείται λόγφ τής σοβαρότητος τοΰ 
Περιοδικού μας, δπερ, ώς άναφέρεται είς τήν άνω εγκύκλιον, «λόγφ τοΰ πνευ
ματικού καί ιστορικού περιεχομένου του αποτελεί πολύτιμον άπόκτημα διά 
τάς Δημοτικός βιβλιοθήκας τής Χώρας». ΕΤναι επίσης χαρακτηριστικόν τό 
γεγονός δτι τό σύγγραμμά μας, εξυμνείται παρ’ άνωτάτης Δημοσίας άρχής. 
Τό αποτέλεσμα τής τοιαύτης έυεργείας ήτο δτι μέχρι τούδε εννέα Νομάρχαι 
άπετάνθησαν προς τούς Δημάρχους τής δικαιοδοσίας των, μέ τήν σύστασιν 
δπως προμηθευθοΰν ουτοι σειράς τοΰ Περιοδικού διά τάς Βιβλιοθήκας τών 
Δήμων. ’Απαιτείται εν τούτοις συμπληρωματική εργασία καί παρά τοΰ Υ 
πουργείου καί παρά τής διοικήσεως τού Θρακικοΰ Κέντρου προς τούς διαφό
ρους Δημάρχους, ϊνα συμμορφωθούν προς τήν ώς άνω έγκύκλιόν, ή τοιαύτη δέ 
ενέργεια ίσως καταστή ανάγκη νά όλοκληρωθή μετά τον σάλον τών προσεχών 
Δημοτικών εκλογών.

Περιωρίσαμεν ωσαύτως τάς τοιαύτας εκδόσεις μας αντί χιλίων, είς πεν
τακόσια αντίτυπα έκάστου Τόμου, έκαινοτομήσαμεν δέ διά ένεργείας δια
γωνισμού μεταξύ διαφόρων τυπογράφων καί έπετύχαμεν είς τούς συγχρόνως 
διά δύο τυπογραφείων έκτυπωθέντας δύο τελευταίους τόιμους 28ον καί 29ον 
καί καλλιτέρας τιμάς, άλλά καί δι’ έπαγγελματικής άμίλλης, έπιμελεστέραν 
καί ταχυτέραν έργασίαν.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Μ ΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΥΑΤΕIΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ

Ώς καί είς τήν προηγουμένην λογοδοσίαν μας άνεφέραμεν, ό αείμνηστος 
έκ Θράκης υπέροχος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Θυατείρων Γερμανός, διατρα- 
νών τήν προς τό Θρακικόν Κέντρον ιδιαιτέραν του στοργήν καί έκτίμησιν, 
άφήκε διά διαθήκης του Κληροδότημα 1500 λιρών ’Αγγλίας είς μνήμην τής
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αδελφής του, ττρός ττροικοδότησιν, έκ των τόκων τοϋ ώς άνω ττοσοΰ, έπιμελείς* 
του Σωματείου μας, κατ’ έτος, πτωχής και ήθικής κόρης, καταγόμενης έκ 
τής ιδιαιτέρας του πατρίδος Δελλιώνες.

Δεδομένου δτι ή έκτέλεσις των δρων τής διαθήκης έλαβε χώραν έν Λον- 
δίνφ καί συνεπώς καί λόγω των τραπεζιτικών περιορισμών καί τών συνεχών 
απουσιών του σημερινού Μητροπολίτου Θυατείρων, ή συνεννόησις ένεφάνιζε 
δυσχερείας, κατεβάλαμεν διαφόρους προσπάθειας καί προσωπικός συνομι
λίας τόσον μετά του Μητροπολίτου Θυατείρων δσον καί μετά του εκτελεστού 
τής διαθήκης κ. Κολόμβου, διαπρεπούς έν Λονδίνω δικηγόρου, κατά τα εις 
’Αθήνας, κατά καιρούς, ταξίδια άμφοτέρων, αί ένέργειαί μας δέ αυται κατέ
ληξαν εις τό αποτέλεσμα νά είσπράξωμεν διά φιλικού μας Εφοπλιστικού 
γραφείου τους από 1ης ’Οκτωβρίου 1953 μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1956 τό
κους έκ 200 χάρτινων λιρών, ήτοι δραχ. 16.700, αΐτινες κατετέθησαν είς τον 
παρά τή Ίο ν ικ ή - Λαϊκή Τραπέζη λ)σμόν μας δψεως.

Παραμένουν έν τούτοις αναπάντητα, παρά τά προφορικά καί κατ’ έπα- 
νάληψιν γραπτά ερωτήματα μας, τά εξής θέματα:

1) Διατί τό Κληροδότημα άνευ τής συγκαταθέσεώς μας καί ώς μάς 
έπληροφόρησεν έσχάτως ό κ. Κολόμβος, δχι μόνον δεν κατετέθη, σύμφωνα 
μέ την διαθήκην, είς την έν ’Αγγλία  S lia r its  C om m ission αλλά καί μετε- 
τράπη είς ομολογίας κατατεθείσας είς τό Τράστ Μητροπόλεως Θυατείρων. 
2) ’Εάν ή τοιαύτη τοποθέτησις καλύπτη σήμερον την αξίαν τών 1500 λιρών, 
ποιος εΐναι ό μέχρι τούδε δεδουλευμένος τόκος καί ποΐον τό προκΰπτον υπό
λοιπον, μετά την ε’ίσπραξιν τοΰ ώς άνω ποσού, ϊνα μεταφέρωμεν καί τούτο 
ένταύθα. Ή  απουσία τοΰ Μητροπολίτου Θυατείρων είς Νέαν Ύόρκην μετά 
τον θάνατον τοΰ ’Αρχιεπισκόπου ’Αμερικής Μιχαήλ καί ή άπασχόλησις τοΰ 
κ. Κολόμβου έξω τοΰ Λονδίνου, δικαιολογεί έν μέρει την έλλειψιν διασαφηνί- 
σεως είς τά ανωτέρω έρωτήματά μας καί ήναγκάσθημεν, έκτος τής έπαναλή- 
ψεως αυτών, νά παρακαλέσωμεν καί τό φιλικόν έν Λονδίνφ γραφεΐον νά έξε- 
τάση τους λόγους τής σιωπής, θά συνεχίσωμεν δέ καί πάλιν προς διαλεύ- 
κανσιν τής ύποθέσεως καί θά έπιμείνωμεν ϊνα τό ποσόν τοΰ Κληροδοτήματος 
μεταβιβασθή είς την ένταΰθα Κρατικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος, διά νά εύ- 
ρίσκηται πλησιέστερον ημών. Δεν θέλομεν νά προβλέψωμεν δτι έκ τών τοιού- 
των καθυστερήσεων είς τά κατ’ έπανάληψιν έρωτήματά μας, θά προκύψη ένδε- 
χόμενον οιωνδήποτε έκπλήξεων.

’Εν τώ μεταξύ, μετά τήν εϊσπραξιν τού αντιτίμου τών τόκων, συνεπλη- 
ρώσαμεν τάς αρκετά περίπλοκους καί λόγορ τής μή καταθέσεως τής διαθή
κης, κατά νόμο,ν, είς τό Πρωτοδικεΐον ’Αθηνών, διατυπώσεις παρά τώ Ύ - 
πουργείφ Οικονομικών καί άναθέσαμεν είς Τριμελή Υποεπιτροπήν έν Κα
βάλα υπό τήν Προεδρείαν τοΰ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππων—  
Νεαπόλεως— Θάσου καί δύο έγκριτων Θρακών, ό έτερος τών οποίων έκ Δελ- 
λιωνών Σηλυβρίας καί μετά τάς σχετικάς δημοσιεύσεις είς εφημερίδας ’Αθη
νών, Θεσσαλονίκης, Καβάλας κλπ., έχομεν ύπ’ δψιν καταρτισθέντα πίνακα 
έκ δέκα περίπου κορασίδων, καταγομένων άπό τάς Δελλιώινας, βάσει τών 
καθορισθέντων έπισήμων πιστοποιητικών καί στοιχείων καί έξ αυτών ήδη, 
καθ’ ΰπόδειξιν τής Υποεπιτροπής καί οριστικήν έγκρισιν τής καθ’ ήμάς Διευ- 
θυνούσης ’Επιτροπής, προέβημεν είς προικοδότησιν τής Άθηνάς Κοκκινο- 
γιάννη διά τό 1957 καί άπεστείλαμεν έπιταγήν έκ δραχ. 5.000 έπ’ ό,νόματι 
τοΰ Μητροπολίτου, ήτις θά ανταλλαγή μέ την ληξιαρχικήν πράξιν τοΰ γάμου
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τής προικισθείσης. Ό  γάμος έν τούτοις, καίτοι τταρήλθεν έπτάμηναν, δεν 
έτελέσθη είσέτι καί ό Πρόεδρος ημών, συνωμίλησε κατ’ έπανάληψιν μετά τοϋ 
Μητροπολίτου, έλθόντος ένταϋθα έπ’ άφορμή του Συνεδρίου τής Ιεραρχίας 
και συνεφωνήθη να δοθή τελευταία τρίμηνος παράτασις, μετά την έκπνοήν 
τής οποίας τό ποσόν νά διατεθή δι’ άλλην νεάνιδα.

"Οσον άφορρ την δευτέραιν προικοδότησιν πάλιν έκ δραχ. 5.000 διά τό 
1958, άπό τον εις χεΐρας μας πίνακα προεκρίναμεν δύο πρόσωπα, πάντοτε 
άπό την γενέτειραν του διαθέτου, με πλήρη δλα τά άπαραίτητα πιστοποιη
τικά καί έκ περισσού θύματα πολέμου μέ τούς πατέρας των έκτελεσθέντας 
ύπό των Βουλγάρων καί άναμένομεν την ύπόδειξιν τής μιας έκ των δύο παρά 
τής Υποεπιτροπής, ϊνα όριστικώς άποστείλωμεν έτέρας δραχ. 5.000 διά τό 
1958. Θά συνεχίσωμεν τάς ένεργείας μας καί διά τρίτην προικοδότησιν διά 
τό 1959, έν τφ μεταξύ δε προσπαθοΰμεν νά είσπράξωμεν καί έτερον ποσόν 
έκ τόκων τού Κληροδοτήματος, ϊνα ούτως ή τελευταία θέλησις τού διαπρε
πούς διαθέτου άπροσκόπτως καί εις τό μέλλον συνεχισθή.

Εις εποχήν, καθ’ ήν τόσην άπήχησιν έχει ή προικοδότησις διά χιλιοδρά- 
χμου πλήθους πτωχών κορασίδων, ή έπιμελεία τού Θρακικοΰ Κέντρου διά 
πενταπλασίου ποσού άμεσος προικοδότησις, έδημιούργησε διά τό ΣωματεΤον 
μας είς τόν στενόν κύκλον τής περιοχής Δελλιωνών καί γενικώτερον την δέου
σαν ευμενή έντύπωσιν. Άτυχώς, τό παράδειγμα τού άλησμονήτου Ιεράρχου 
δεν ευρε μέχρι τοΰδε μιμητός, ϊνα διά διαθηκών φροντίζωσι μετά θάνατον διά 
τήιν πατρίδα των. Ίδ ιαίτεραι συνεννοήσεις τού Προέδρου μέ εϋπορον ομογενή, 
έν δψει συντάξεως τής διαθήκης του, ως έμπιστευτικοΰ χαρακτήρος, δέν πρό
κειται νά ανακοινωθούν προ τής εύοδώσεώς των.

ΑΝ Α Κ Η Ρ Υ Ξ ΙΣ  ΩΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥ 
ΤΟΥ κ. Α Θ Α Ν Α ΣΙΟ Υ  Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΟ Υ

Έν συνεχεία προς τό κεφάλαιόν μας «Συγκεντρώσεις καί Ψυχαγωγία 
τών ,μελών», έν ώ άναφέρομεν διά τήν άνακήρυξιν ως Μεγάλου Ευεργέ
του τού κ. ’Αθανασίου ’Αναστασίου, είναι ανάγκη νά προσθέσωμεν δτι διά 
τής νέας ταύτης δωρεάς συνεφωνήθη, δπως παλαιά ύπόσχεσίς του περί υπο
τροφίας ενός ή δύο Θρακών σπουδαστών, άτονήση, λόγφ τών κάτωθι δυσχε- 
ρειών, αϊτινες ένεφανίσθησαν καί νά μή συνεχισθούν αί σχετικαί ένέργειαι:

Τό Θρακικόν Κέντρον, κατά τήν διανυθεΐσαν διετίαν άπετάνθη γραπτώς 
καί προφορικώς είς τά δύο Πανεπιστήμια ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης καί προς 
τό Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνεΐον καί έζήτησε νά τού υποδειχθούν τελειό
φοιτοι αριστούχοι, ειδικώς καταγόμενοι έξ ’Ανατολικής Θράκης, σπουδασταί, 
διακριθέντες διά τήν έπίδοσίν των, οϊτινες θά άπεστέλλοντο είς τό έξωτερικόν, 
δαπάναις τής οικογένειας ’Όθωνος ’Αναστασίου. Άτυχώς, ή άπάιντησις τών 
ως άνω άνωτέρων Ιδρυμάτων ύπήρξεν αρνητική. Έ ξ άλλου, τόν τελευταΐον 
καιρόν υφίσταται πληθώρα διαγωνισμών τής Ελληνικής Κυβερνήσεως καί ξέ
νων τοιούτων, ϊνα οί έπιτυγχάνοντες μεταβαίνωσι διά κρατικών δαπανών εις 
τό έξωτερικόν. Είς τήν προσπάθειαν ταύτην, καθοδηγουμένην καί έλεγχομέ- 
νην άπό αρμόδιας κρατικός υπηρεσίας, δεν δύνανται νά προσθέτουν τι μία 
ή δύο ιδιαίτεροι ύποτροφίαι καί άν άκόμη ένεφανίζοντο τά κατάλληλα πρό
σωπα.

Ό  κ. ’Αναστασίου είς τό παρελθόν έδειξε διαθέσεις, ως φιλόπατρις όμο- 
γενής, δπως εύρύτερον συμβάλλη είς τούς παρά τοϋ Θρακικοΰ Κέντρου έπι-
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διωκόμενους σκοπούς, διά τής δημιουργίας φιλανθρωπικής Εστίας εις την» 
Βόρειον Ελλάδα προς περίθαλψιν των άπορων συμπολιτών μας Θρακών. Την 
δαπάνην ενός τοιούτου έργου, θά άνελάμβανε κατά το ήμισυ ό ’ίδιος, έφ’ δσον 
καί άλλοι Θράκες, περισσότερον ή όλιγώτερον εύποροι αυτοί), θά συνεπλήρω- 
νον το έτερον ήμισυ τοΰ άπαιτηθησομενού ποσού, ΐνα έπιμελεία του Θρακικοΰ 
Κέντρου, εύοδωθή ό τοιοΰτος κοινωνικός σκοπός. Δυστυχώς ή πατριωτική 
πρόθεσις του κ. ’Αναστασίου, καταλλήλως παρ’ ημών προπαγανδισθεΐσα, 
δεν ευρεν άπήχησιν καί μιμητάς μέχρι τοΰδε, καίτοι άπετάνθημεν προφορικώς 
καί διά του Τύπου τής Νέας 'Υόρκης προς τους έκ τών Θρακών αρμοδίους. 
Συνετέλεσεν ίσως εις τούτο, ή σοβαρά γνωστή ναυτιλιακή κρίσις καί αί έπη- 
ρεασθεΐσαι έξ αυτής καί εξ άλλων αιτίων, οίκονομικαί δυσχέρειαι.

Τόν άγώνα τούτον δεν θά έγκαταλείψωμεν καί άποφεύγομεν νά προεξο- 
φλήσωμεν το αποτέλεσμα, με την ελπίδα on μελλοντικώς θά επικρατήσουν 
εΰνοϊκώτεραι περιστάσεις καί θά άφυπνισθή ή υπέρ τών Θρακικών σκοπών 
πατριωτική διάθεσις.

ΤΟΜΕΥΣ Φ ΙΛΑΝΘ ΡΩ Π ΙΚΗΣ Δ ΡΑ ΣΕ Ω Σ

Προσεπαθήσαμεν νά τονώσωμεν τόν τομέα τής φιλανθρωπικής δράσεως, 
κατωρθώσαμεν δέ κατά την έλεγχομένην διετίαν νά συλλεγή το ποσόν τών 
δραχ. 15.450 από δωρεάς εις μνήμην τεθνεώτων Θρακών ή άλλων. Θά ήτο δυ
νατόν τά είσπραχθέντα ποσά νά ήσαν κατά πολύ ανώτερα, εάν είς τούς ελά
χιστους φανατικούς, τούς κινούντας τνό τομέα τούτον, προσετίθεντο καί άλλα 
μέλη, είτε έξ ιδίων είτε διά παρακινήσεως προς φίλους των. Διότι παρετη- 
ρήθη ότι αντί τούτου καί μέλη τού Δ. Σ. ακόμη, τοιαύτας, έστω σπανίας, 
δωρεάς, διέθετον δι’ άλλα Σωματεία. Δ ιά νά μή νομισθή δέ ότι ό πόρος ουτος 
έδημιουδγήθη προς αΰξησιν τών εσόδων μας, εφέτος έπ ’ ευκαιρία τών εορτών, 
ή Διευθύνουσα ’Επιτροπή άπεφάσισεν δπως διανεμηθώσι βοηθήματα είς εξα
κριβωμένους απόρους Θράκας. Προς τόν σκοπόν τούτον άπετάνθημεν προς τά 
δύο Γηροκομεία ’Αθηνών καί Πειραιώς, προς τό ’Άσυλον ’Ανιάτων, το Δρο- 
μοκαΐτειον Θεραπεύτηριον καί άλλα Ιδρύματα, χωρίς νά μάς υποδειχθούν 
παρ’ δλων τά ζητούμενα στοιχεία, προς ύποστήριξιν προσώπων έκ Θράκης, 
έχόντων απόλυτον ανάγκην τοιούτων βοηθημάτων. Διετέθη προς τούτο μέχρι 
τοΰδε τό ποσόν τών δραχ. 8.020, ή τοιαύτη δέ ένέργειά μας συνεχίζεται καί 
θά παγιωθή καί διά τό μέλλον. Μετά τόν ισολογισμόν διετέθησαν έτεραι δραχ. 
2.500, ήτοι σύνολον δραχ. 10.520.

ΗΘ ΙΚΗ Ε Ν ΙΣ Χ Υ Σ ΙΣ  ΘΡΑΚΩΝ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ 
Ε ΙΣ  ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ

Είς τούς έ'χοντας ανάγκην συμπολίτας μας, τούς προσερχομένους συχνό
τατα είς τό γραφεϊον μας καί ζητούντας ποικίλας μεσολαβήσεις καί συστά
σεις, παρά τοίς Ύπουργείοις καί διαφόροις Όργαντσμοΐς, ουδέποτε ήρνή- 
θημεν προσωπικήν, τηλεφωνικήν ή γραπτήν συμπαράστασιν. ’Αποτελέσματα 
τών τοιούτων ένεργειών μας άπεκόμισαν πλεΐστα, οι καταφεύγοντες είς ημάς. 
’ Ιδιαιτέρως έπετεύχθη ή μέσον ’ Εφοπλιστικών γραφείων, μεθ’ ών διατηροΰ- 
μεν άπό ετών φιλικάς σχέσεις, ευρεσις μονίμου έργαισίας έντός άτμοπλοίων 
καί δωρεάν μετάβασις είς τό έξωτερικόν οκτώ μέχρι τοΰδε Θρακών, έχόν- 
των ανάγκην τής τοιαύτης μεταβάσεως δι’ άνωτέρας σπουδάς ή προς άνεύ- 
ρεσιν έργασίας είς τήν αλλοδαπήν καί έστερημένων τών προς τούτο μέσων.
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Τά πρόσωπα ταύτα ευρισκόμενα εις ανεργίαν και έσχάτην δυσχέρειαν άπε- 
κατεστάθησαν, εις έκδήλωσιν δέ ευγνωμοσύνης μερικοί αύθορμήτως ένεγρά- 
φησαν μέλη τού Σωματείου. 'Η τοιαύτη δι’ άλλου τρόπου άσκησις τού το- 
μέως τής φιλανθρωπίας δι’ έξευρέσεως εργασίας κλπ. θά συνεχισθή καί θά 
είχε μεγάλην άπόδοσιν, εάν δεν έμεσολάβει έν τφ μεταξύ ή γνωστή ναυτιλια
κή και οικονομική κρίσις.

Ε Ν ΙΣ Χ Υ Σ Ε ΙΣ  ΤΟΥ ΔΗ Μ Ο ΣΙΟ Υ

’Από ετών έπεκράτησεν ή συνήθεια, ϊνα τό Δημόσιον έι< τοΰ κονδυλίου 
των Κρατικών Λαχείων, έρχηται αρωγόν εις τά Σωματεία καί τάς διαφόρους 
’Οργανώσεις προς ένίσχυσιν τών πνευματικών καί εκδοτικών επιδόσεων των. 
Κατά τήν διανυθεΐσαν διετίαν εις τό Θρακικόν Κέντρον έχορηγήθη τό άσή- 
μαντον ποσόν τών δραχ. 30.000 μόνον. Ή  τοιαύτη ένίσχυσις τόσον διά γρα
πτών, όσον καί διά προφορικών του Προέδρου διαβημάτων, έκρίθη ώς πενιχρά 
καί ανεπαρκής έναντι τής γενομένης σημαντικής εργασίας έκδόσεως τών 
«Θρακικών» καί έν συγκρίσει προς άλλους όμοιους ’Οργανισμούς, οϊτινες 
ούτε τό ήμισυ τών ίδικών μας εκδόσεων έχουν νά άντιπαρατάξουν. Ό  αρμό
διος Υπουργός καί αί υπηρεσίαι του Υπουργείου Οικονομικών άνεγνώρισαν 
τό δίκαιον τών τοιούτων διαμαρτυριών μας, ύπεσχέθησσ,ν δέ ότι δεν θά έπανα- 
ληφθή εις τό μέλλον ή τοιαύτη άνισος μεταχείρισις. Τούτο, κατά τήν άντί- 
ληψίν μας, προήλθεν εκ τής πληθώρας τών αίτούντων όμοίαν ένίσχυσιν Σω
ματείων καί τών άσκηθεισών πιέσεων, αϊτινες μειοόνουν τά χορηγούμενα ποσά. 
Εάν συνεχισθή καί εις τό μέλλον όμοια τακτική, σκεπτόμεθα, διά λόγους 

αξιοπρέπειας, νά άρνηθώμεν τήν τοιαύτην άδικον συμπεριφοράν, διότι ή δι
καιολογία τής ανθήρας οικονομικής καταστάσεως τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, 
αντί νά έπαινήται καί νά βραβεύηται, άντιθέτως παραγνωρίζεται.

Τ Α Κ Τ ΙΚ Α  ΜΕΑΗ

'Ως καί εις τήν προηγουμέιην λογοδοσίαν άνεφέραμεν, εις τό κεφάλαιον 
εγγραφής νέων μελών δεν δυνάμεθα νά εϊμεθα ικανοποιημένοι. Τά έν ένεργείςκ 
τακτικά μας μέλη, τά έκπληρώσαντα τάς ταμειακάς των υποχρεώσεις, δεν 
ύπερβαίνουν τά 102. Μετά δυσχερείας, ή μείωσις τών μελών από θανάτους, 
εκπατρισμούς καί αρνήσεις συμμετοχής, άναπληροΰται δι’ έγγραφής νέων 
τοιούτων, άτινα κατά τό διετές χρονικόν διάστημα, έπιμελεία κατά τό πλεΐ- 
στον τοΰ Προέδρου, άνήλθον εις 15.

Ή  παλαιά νόσος τής άμελείας καί αδιαφορίας καί αυτών ακόμη τών 
μελών τοΰ Δ. Συμβουλίου προς έγγραφήν μελών, όχι μόνον δέν έθεραπεύθη, 
άλλ’ έπεδεινώθη. Δέν είναι μεγάλη θυσία ή έκ μέρους τών 24 μελών τοΰ Δ ιοι
κητικού Συμβουλίου έγγραφή, έστω καί ενός μέλους, οπότε ή γενική αΰξησις 
θά ήτο δυνατόν νά ύπερβή ευκόλως τον αριθμόν τουλάχιστον τριάκοντα ή καί 
τεσσαράκοντα. Δέν έπαύσαμεν νά συνιστώμεν καί νά προτρέπωμεν εις τοιαύ
την ενέργειαν, ήτις παρακαλοΰμεν νά ληφθή σοβαρώς ύπ’ οψιν καί οπτό τούς 
συμπατριώτας, τούς παρισταμένους κατά τήν σημερινήν Γενικήν Συνέλευσιν.

’Αλλά καί τά έν ένεργείσ, τακτικά μέλη δέν έκπληροΰν όλα ανελλιπώς 
καί άνευ κοπιώδους φροντίδος καί κατ’ έπανάληψιν μεταβάσεων τοΰ είσπρά- 
κτορος, τήν καταβολήν τοΰ άσημάντου ποσού τής έξ 60 δραχ. συνδρομής των. 
Ευτυχώς, ή πρόβλεψίς μας πρός έγγραφήν δωρητών - τακτικών μελών, έστέ- 
φθη υπό έπιτυχίας, ώς θά παρατηρήσητε εις τό κάτωθι κεφάλαιον τής οικο
νομικής κοτταστάσεως καί κατ’ αύτόν τον τρόπον, αί τρέχουσαι δαπάναι τοΰ
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Σωματείου καλύπτονται ούχί έκ του άποθεματικου των παρά τη Τραπέζη 
λ)σμών τού Θρακικοΰ Κέντρου.

Έκπληροΰντες λυπηρόν καθήκον άναφέρομεν τον θάνατον τακτικών και 
δωρητών μελών μας τών αειμνήστων Θ. Διαμαντοπούλου, Γ. Χατζηγιεχννάκη, 
Γ. Μανουηλίδη, Γ. Ματθαίου, I. Αάγια, Σ. Μανίδου καί X. Πάταρα. Οί τελευ
ταίοι, πολύτιμα μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου, παρέσχον ανεκτίμητους 
υπηρεσίας καθ’ δλην την πολυετή δράσιν του Θρακικοΰ Κέντρου. Συμμετέ- 
σχομεν κατά καθήκον είς το πένθος τών οικείων των καί θλιβόμεθα διά την 
απώλειαν διακεκριμένων μελών τής Θρακικής οικογένειας. Πρέπει νά τονί- 
σωμεν δτι εκτός τής παλαιοτέρας χιλιοδράχμου δωρεάς τής χήρας I. Αάγια 
καί αι χήραι τών εσχάτως άποδημησάντων Γ. Ματθαίου καί Σ. Μανίδου έκ 
Ραιδεστοΰ, διά γενναίων εισφορών πέντε καί επτά χιλιάδων δραχμών, ένί- 
σχυσσν τάς εκδόσεις μας. Φωτογραφίας τών μεταστάντων μετά βιογραφιών 
έδημοσιεύσαμεν είς τούς κυκλοφορήσαντας Τόμους, τούτο δέ συνεχίζεται διά 
κάθε διακεκριμένον Θράκα, καί παρασχόντα υπηρεσίας είς τήν διοίκησιν του 
Σωματείου μας.

Μνεία τών ως άνω θανάτων έγένετο κατά την τελευταίαν συνεδρίασιν τοΰ 
Δ. Σ. (πλήν του X. Πάταρα) καί έτηρήθη ενός λεπτού σιγή. Τό ψηφοδέλτιον 
τών εκλογών προς άντικατάστασιν του ήμίσεος τών μελών του Δ. Συμβουλίου 
αντί ί 2 θά περιλάβη εφέτος 14 πρόσωπα, συνεπεία τών ώς άνω θανάτων καί 
μιας παραιτήσεως. Ό  Θρακικός κόσμος έθλίβη είλικρινώς επί τφ θανάτφ του 
’Αρχιεπισκόπου ’Αμερικής Κυροΰ Μιχαήλ διακεκριμένου Θρακός Ιεράρχου, 
μετά του όποιου διετηρήσαμεν στενάς φιλικάς σχέσεις, έξεδηλώσαμεν δέ δια- 
φοροτρόπως την επί τή άπωλεία του συμπατριοοτου μας συμπάθειαν.

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ ΙΑ Σ Ε ΙΣ  Δ ΙΟ ΙΚ . ΣΥΜ ΒΟ ΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘ . ΕΠ ΙΤΡΟ Π ΗΣ

Κατά τό διετές υπό έλεγχον χρονικόν διάστημα, τό Διοικ. Συμβούλιον 
συνήλθεν είς δυο συνεδριάσεις, ματαιωθείο'ης καί μιας τοιαύτης ελλείψει 
απαρτίας. Ώς προς την Διευθύνουσαν ’ Επιτροπήν, παρά την έπιδεικνυομένην 
παρ ’ δλων τών μελών αυτής προθυμίαν, δέν έπετεύχθη, κατά τό όρισθέν 15- 
μερον, τακτική σύγκλησις συνεδριάσεων, διότι παρενεβάλοντο έορταί, άπου- 
σίαι καί άλλα κωλύματα. Έπραγματοποιήθησαν, εν τούτοις, 19 τοιαυται 
συνεδριάσεις, καθ’ ας έγένετο συνεχής παρακολούθησις καί ομόφωνος έγκρι- 
σις τών έμφανιζομένων ποικίλων θεμάτων. ’Από τήν κτηθεΐσαν πείραν, φρο- 
νοΰμεν δτι δέν βλάπτει καί δταν ακόμη διά διαφόρους λόγους, δέν τηρούνται 
ακριβώς αί κατά 15θήμερον συνεδριάσεις τής Δ. ’Επιτροπής, διότι παρα
κωλύεται τό καθημερινόν έργον τού Σωματείου.

Ή  άλληλογραφία του γραφείου καί ή παρακολούθησις δλων τών υποθέ
σεων, μέ τον φόρτον τής έκδόσεως τών «Θρακικών», ήτο συνεχής καί έπίπο- 
νος, ώς έκ τής δλης έκθέσεως τών πεπραγμένων συνάγεται. Κατά τήν πρώτην 
συνεδρίασιν του Δ. Συμβουλίου τής 27ης Νοεμβρίου 1957 έγένετο άποδεκτή, 
ή διά λόγους φόρτου έργασίας παραίτησις από Γενικοΰ Γραμματέως του κ. 
Δ. Λουΐζου, προς δν έξεφράσθησαν α! ομόθυμοι ευχαριστίαι τοΰ Θρακικοΰ 
Κέντρου διά τάς προς αυτό συνεχείς καί πολυτίμους υπηρεσίας του, άντεκα- 
τεστάθη δέ οΰτος παρά τοΰ κ. Π. Τσατάλα, δστις άνέλαβε τήν Γενικήν Γραμ
ματείαν μέ αναπληρωτήν τον κ. Κ. Άναγνωσταράν.

Αναφερεται ωσαύτως δτι ή ασθένεια τοΰ πολυτίμου συνεργάτου καί 
συναδέλφου κ. Δ. Αουΐζου βαίνει βελτιουμένη, παραμένει δέ  οΰτος ώς μέλος 
τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου, μέ τήν όλόθερμον ευχήν τής πλήρους άποκατα- 
στάσεως της ύγείας του.
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