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ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ

SEMAINES PHILIPPOPOLITAINES 
DE L’HISTOIRE ET DE LA CULTURE THRACE 

Φιλιππούπολη, 4 -19 ’Οκτωβρίου 1976

Πριν έλθουν οί Σλάβοι, τη χώρα μας κατοικού
σαν οι Θράκες, δημιουργοί ενός άπό τούς μεγαλύ
τερους άρχαίους Ευρωπαϊκούς πολιτισμούς. Στις 
φλέβες μας τρέχει καί θρακικό αίμα. Εϊμεθα πι
στοί κληρονόμοι τής 'Ιστορίας τους καί τού πολι
τισμού τους, των θρακικών μνημείων, τά όποια 
είναι διάσπαρτα στη χώρα μας.

Τ. Ζίφκοφ

Όσοι ζήσαμε τό φοιτητικό περιβάλλον τών πανεπιστημιακόν διαδρόμων γύρω στά 
1930 κι έπειτα μέ άντιπατριωτικά κομμουνιστικά συνθήματα δειλά καί κρυφά γραμμένα σέ 
τοίχους ή φωναχτά σέ διαδρόμους τοϋ Πανεπιστημίου καί στους δρόμους, δέν έχουμε ανάγ
κη να ξέρουμε τί γίνεται σήμερα στους ίδιους έλληνικούς χώρους, γιά νά διερωτηθοϋμε 
τί είναι αυτό πού συμβαίνει μέ τήν «Ίλλυρολογία» στήν ’Αλβανία, άπό τό 1969 καί έξης κυ
ρίως, ή τί είναι ό «θρακολογικός» πυρετός τής Βουλγαρίας στά ίδια περίπου τελευταία 
χρόνια. Είναι όψεις τοϋ διού νομίσματος: άλλη βλέπει προς τήν ’Αλβανία καί τή Βουλγα
ρία, άλλη βλέπουμε εμείς. Έν τούτοις δέν λείπει αληθινό έπιστημονικό ένδιαφέρον καί ει
λικρινής μόχθος γιά τήν άλήθεια άπό τούς περισσότερους πού μετέχουν σέ Διεθνή ή ’Ε
θνικά έπιστημονικά Συνέδρια, όπως αύτοϋ τοϋ έτους τό Συμπόσιο δύο έβδομάδων στή Φιλιπ- 
πούπολη. Τό ώργάνωσαν οί Βούλγαροι μέ κεντρικό θέμα: «Les migrations en Thrace». Ό τί
τλος τοϋ θέματος είναι χρονικά καί τοπικά πολύ... σεμνός! Κάτω απ’ αύτόν τόν τίτλο χώ- 
ρεσαν τόσα πολλά, πού δύσκολα μπορεί νά βρεθή τίτλος γιά νά τά καλύψη.

Ή έλληνική συμμετοχή στό Συμπόσιο ήταν ή πολυμελέστερη μετά τή βουλγαρική. 
Ώς άντιπροσωπεία τοϋ ΙΜΧΑ πήγαμε καθηγηταί καί άρχαιολόγοι μέ ένδιαφέροντα στραμ
μένα προς τό βόρειο 'Ελληνισμό καί τά Βαλκάνια: ό κ. καί ή κ. Χρύση Πελεκίδη, ή δ. Β. 
Παπούλια, ή κ. Χάιδω Κουκούλη-Χρυσανθάκη, ό κ. Ίω. Τουράτσογλου καί ό ύπογραφό- 
μενος. Τίς τελευταίες μέρες ήλθαν ό καθηγητής καί ή κ. Μ. Σακελλαρίου.

Οί Βούλγαροι παρέταξαν πανστρατιά γλωσσολόγων, ιστορικών καί άρχαιολόγων. 
Σεβαστά όνόματα τής «παλαιός φρουράς», όπως οί καθηγηταί VI. Georgiev, G. Mihailov, 
V. Velkov, K. Vlahov, V. Besevliev, I. Duridanov, T. Venedikov, Garanka Tonceva, R. Katin- 
carov, Christo Danov κ.ά. Ηγετική μορφή τοϋ Συμποσίου ήταν ό καθηγητής A. Foil, άντι- 
πρόεδρος τής ’Επιτροπής Τεχνών καί Πολιτισμού τής Βουλγαρίας καί Διευθυντής τοϋ 
Θρακολογικοϋ ’Ινστιτούτου, ό όποιος σέ κατάλληλη στιγμή τόνισε τή σημασία τοϋ δια
δρόμου τής Δοβρουτσάς προς τό «θρακικό» χώρο. Στά νεώτερα μέλη περιλαμβάνονταν 
γνωστοί πανεπιστημιακοί διδάσκαλοι τής Σόφιας, μέλη τών ’Ινστιτούτων τής Βουλγαρικής 
’Ακαδημίας, Διευθυνταί καί άλλοι υπάλληλοι τών έπαρχιακών Μουσείων.
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’Από τις ξένες άντιπροσωπεΐες πολυμελέστερες ήταν ή ρουμανική, ή ρωσσική, ή ιτα
λική καί ή άγγλική. Ήταν άκόμη Γάλλοι μεταξύ των όποίων οί καθηγηταί G. Daux καί 
H.-G. Pflaum, καί άλλοι Εύρωπαϊοι από τήν ’Ανατολική Γερμανία, τήν Τσεχοσλοβακία, 
τήν Πολωνία, τήν Πορτογαλία κ.ά. Είδική περίπτωση αποτελεί ό νέος ’Ολλανδός κα
θηγητής J. G. Best.

Ή χρονική περίοδος των δύο έβδομάδων τού Συμποσίου ήταν κατανεμημένη σ’ ένα 
έπιγραφικό, γλωσσικό καί όνοματολογικό μέρος πρώτο, σέ Ιστορικό καί άρχαιολογικό 
δεύτερο μέρος, καί σέ 4-5 ήμέρες πού έγιναν έκδρομές.

Στο πρώτο, τό γλωσσικό μέρος, βασικός όμιλητής, μέ τήν εισήγησή του (rapport) καί 
τίς παρεμβάσεις του στις συζητήσεις, ήταν ό καθηγητής καί ακαδημαϊκός Vladimir Geor
giev. Είσάγοντας τό θέμα: «Τά θρακικά άνθρωπωνύμια» τόνισε:

Ευθύς εξ άρχής είναι ανάγκη νά καθορίσουμε τί εννοούμε θρακική γλώσσα... ή θρακική, 
ή δακική και ή φρυγική, μολονότι παρουσιάζουν ώρισμένες ομοιότητες, αποτελούν πράγματι 
τρεις διαφορετικές γλώσσες ίνδοευρωπαϊκές, πού είναι αδύνατο νά υπαχθούν στην ϊδια γλωσ
σολογ ική ομάδα: είναι Ινδοευρωπαϊκές γλώσσες αύτόνομες.

Τό λεξιλόγιο καί τά τοπωνύμια τών Θρακών, των Δακών καί των Φρυγών είναι διαφο
ρετικά. Διαφορετικά επίσης είναι καί τά άνθρωπωνύμια τών Θρακών, τών Δακών καί τών Φρυ
γών.

Άν άφήσουμε τά μακρυνά μας δακικά, για τά περισσότερο δικά μας φρυγικά ό καθη
γητής Georgiev παρατηρεί:

Άνθρωπωνύμια όπως Κότ υ ς, Ο λ ο ρος, Τ ό ρ κ ο ς καί τά σύνθετα μέ -τ ο κ ο ς, 
όπως A μ ατ οκος, Καβατοκος, Μητοκος — Μ ε τ ο κ ο ς, Σαρατοκος, 
Σ π a ρτ ο κ ο ς... είναι πιθανώτατα (πρώτο)φρυγικής αρχής. Αντιστοιχούν ακριβώς προς 
τά έλληνικά ονόματα προσώπων μέ -δοκος (π.χ. Δημόδοκος), καί προς τά θρακικά άν
θρωπωνύμια μέ -τάκος (π.χ. Spartacus).

Για τή μελέτη τών θρακικών άνθρωπωνυμίων ό G. τά όρισε σέ: διθεματικά, ΰποκορι- 
στικά καί μονοθεματικά.

Σχετικά μέ τά διθεματικά σημειώνουμε τήν παρατήρηση τού G., ότι δέν συναντούμε 
όνομα έλληνικής θεότητος στα άνθρωπωνύμια, τών όποίων τό δεύτερο συνθετικό είναι λέξη 
θρακική. Αύτό δείχνει ότι αυτά τά διθεματικά όνόματα είναι πανάρχαια, άρχαιότερα άπό 
τίς έλληνικές επιδράσεις στή Θράκη, πού άρχίζουν κατά τόν 8ο αί. π.Χ.

Τά ύποκοριστικά όνόματα είναι τά συνηθέστερα, περίπου 30-40% στό σύνολο. Συ
χνότερα άποβάλλεται τό δεύτερο συνθετικό τους, σπανιότερα τό πρώτο. Είναι περισσότερο 
προβληματικά.

Τά ίνδοευρωπαϊκά μονοθεματικά όνόματα, άντίθετα μέ τή θεωρία τών Α. Fick καί F. 
Bechtel, θεωρούνται τώρα άρχαιότερα άπό τά διθεματικά. Είναι λέξεις πού σημαίνουν ζώα, 
πτηνά, ψάρια, δένδρα, φυτά κλπ. καί θεωρούνται κατάλοιπα πανάρχαιου τοτεμισμού.

Σχετικά μέ τήν έτυμολογία τών θρακικών όνομάτων ό G. παρατηρεί ότι ή δυσκολία 
προέρχεται άπό τήν άγνοια τής σημασίας τους. Στά διθεματικά όμως βοηθάει ή γνώση τής 
έλληνικής γλώσσας (Διαζένης=Διογένης, Βριαζένης=Άστυγένης, Ζίπας=Διόπαις κ.τ.δ.).

Τό συμπέρασμα τού καθηγητοΰ Georgiev είναι ότι χρειάζεται άκόμα πολλή μελέτη γιά 
νά βεβαιωθή ή έτυμολογία πολλών όνομάτων καί γιά νά ξεχωρίσουν τά άληθινά θρακικά 
άνθρωπωνύμια άπό τά δακικά, τά (πρωτο)φρυγικά, τά μακεδονικά, τά έλληνικά καί τά 
Ιρανικά.

Στό σημείο αύτό ρώτησα τόν καθηγητή G. πώς έννοεΐ τά μακεδονικά, άν όχι έλληνικά. 
Ή άπάντησή του ήταν:

•—Μέ τή σύγχρονη έννοια τών διαλεκτικών διαφορών. Δέν διαφωνούμε σ’ αύτό. Εϊμε- 
θα σύμφωνοι.
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Ό καθηγητής A. Foil μέ τήν ανακοίνωσή του διώρθωσε προηγούμενα δημοσιεύματα 
του (1965 καί 1968/9). Διαγράφει τώρα, άπό τούς καταλόγους ©ρακών, όνόματα πού είχε 
θεωρήσει παλαιότερα ώς θρακικά άνθρωπωνύμια ή έθνικά. Είναι όνόματα μυθικά ή άρχαϊκά. 
(Άγάθυρσος, Όρφεύς, Rodolus, Θάμυρις, Ρήσος), έθνικά (Bessus, Dansala, Dardams, Me- 
dus, Paeonus, Sappaeus, Θράξ, Thyna, άλλα καί Astius, Brigo, Geta, Serdus), ύδρωνύμια 
(Danuvius, Hebro, Strymonius, Haemo), άσιατικά, λατινικά καί τά έλληνικά Zenis καί Phyr- 
rus/Pynus, γιά τό όποιο πάντως δέχονται κάτι παρόμοιο θρακικό οί Βούλγαροι (ό καθη
γητής G. Mihailov πάντως τόνισε στήν άνακοίνωσή του, ότι είναι έλληνικό όνομα).

Άπό τήν άξιοσημείωτη άνακοίνωσή των V. Velkov καί A. Foil γιά τούς Θράκες στήν 
Έλληνο-ρωμαϊκή Αίγυπτο άξιοσημείωτο είναι ότι οί Θράκες στήν Αίγυπτο τών Πτολε- 
μαίων είναι κατά κανόνα στρατιώτες στήν υπηρεσία ξένων ή προέρχονται άπό πόλεις «pro
fondément hellénisées». «Il est regretable donc de le dire, mais le nombre totale de Thraces 
serait plus bas que celui, qui est enregistré dans le catalogue».’Eξ άλλου κατά τούς ρωμαϊκούς 
χρόνους: «les noms thraces restreints et standarisés de l’époque romaine montrent l’absence 
de nouveau-venus en Egypte»...«Après la fondation de Constantinople la Thrace européenne 
est devenue le grand arrière-pays de la capitale mondiale et ses habitants-soldats de l’Empire». 
’Αλλά ξεχνούν οί Βούλγαροι συνάδελφοι ότι δέν ύπάρχουν πλέον Θράκες μέ τήν άρχαία 
έννοια. Ή Βυζαντινή αύτοκρατορία είναι, κατά τόν καλύτερο σύντομο όρισμό: «τό έκχρι- 
στιανισθέν ρωμαϊκόν κράτος τού έλληνικοϋ έθνους». Ό έξελληνισμός τών άρχαίων Θρα
κών έχει συντελεσθή γιά πάντα στήν 'Ιστορία. Είναι φαινόμενο άντίστοιχο πρός τήν ro
manisation, πού έγινε βορείως τού Αίμου καί τήν δέχονται οί Βούλγαροι.

Ό κ. Stephen Mitchell, Christ Church, Oxford, δέν μπόρεσε νά παραστή στό Συμπόσιο. 
Ή άνακοίνωσή του διαβάστηκε καί κυκλοφορήθηκε πολυγραφημένη μέ τίτλο: «Onoma
stic Survey of Mysia and the Asiatic shore of the Propontis». ’Αποσπούμε έδώ τά έξης άξιοση- 
μείωτα: «Ή Προποντίς... άπό άποψη κλίματος μοιάζει πιό πολύ τό Αιγαίο καί οί νότιες 
άκτές της παρουσιάζουν τή γνώριμη Μεσογειακή όψη... Κατά τήν άρχαϊκή περίοδο οί με
γάλες άποικιακές πόλεις τής Ελλάδος, κυρίως ή ιωνική Μίλητος καί τά δωρικά Μέγαρα 
έστειλαν τούς άποίκους τους γιά νά έξασφαλίσουν τούς θαλάσσιους δρόμους... Κύματα μετα
ναστών άπό τήν παλαιά Ελλάδα καί άπό τήν (έλληνική) Μικρά Άσία έξακολούθησαν νά 
έρχωνται σ’ όλη τήν κλασσική περίοδο, δυναμώνοντας έτσι τήν κυριαρχία τού έλληνικοϋ 
πολιτισμού πάνω στον ντόπιο πληθυσμό... Φυσικά τά περισσότερα όνόματα πού εύρίσκον- 
ται σ’ έπιγραφές τής Μυσίας, τής δυτικής Βιθυνίας καί τών άκτών τής Προποντίδος είναι 
έλληνικά καί ρωμαϊκά στή μορφή τους καί στήν καταγωγή τους. Έχουν νά ποΰν τή δική 
τους ιστορία στήν ιστορία τής περιοχής, άλλά, γιά τό σκοπό τής άνακοινώσεως, είναι λυπη
ρό ότι τό έκπολιτιστικό άποτέλεσμα τής έλληνικής καί ρωμαϊκής έγκαταστάσεως έφθασε 
νά έκμηδενίση σχέδόν ντόπια όνόματα στον πληθυσμό... οί βαρβαρικοί λαοί... άφομοιώ- 
θηκαν μέ τόν έλληνικό κόσμο... Δωριείς άπό τά Μέγαρα... Βοιωτοί καί Θεσσαλοί ίδρυσαν 
τέσσερες σπουδαίες άποικίες... τό Βυζάντιο, τή Σηλύβρια, τή Χαλκηδόνα καί τήν ’Αστακό, 
καθώς καί άλλες στήν ίδια τή Μαύρη Θάλασσα. Οί θρησκευτικοί καί πολιτικοί θεσμοί τής 
μητροπόλεως, όπως καί ή δωρική διάλεκτος, διατηρήθηκαν ώς τούς προχωρημένους χρό
νους τής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας (ίδέ Κ. Hanell, Megarische Studien, L. Robert, Helleni- 
ca II, 51-3, 56, VIII, 76, Études Anatoliennes, 258-9). Ή μαρτυρία τών όνομάτων λέει τήν 
ίδια ίστορία, όπως έδειξε μέ λεπτομέρειες ό Robert, «Stèles Funéraires de Byzance». Ή κεν
τρική περιοχή τής Προποντίδος κυριαρχούνταν άπό έγκαταστάσεις Μιλησίων, τήν Κύζικο, 
τήν Άβυδο, τήν Πρίαπο, τό Πάριον καί τίς δυό πόλεις τού έσωτερικοΰ, τή Μιλητούπολη 
καί τήν ’Απολλωνία, πού ήταν προσιτές άπό τή θάλασσα διά τού ποταμού Ρυνδάκου. Ή 
Πέρινθος καί ή Σηστός στις θρακικές άκτές είχαν ίδρυθή άπό Σαμίους καί Αίολείς άντι- 
στοίχως καί, κατά μίαν παράδοσιν, ή Λάμψακος ήταν άποικία τών Φωκαέων... Οί πληρέστε
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ρες μαρτυρίες έρχονται άπό τήν Κύζικο, όπου οί τέσσερες ιωνικές φυλές έμειναν στο κέντρο 
τών θεσμών τής πόλεως τουλάχιστον ώς τα μέσα τού 3ου ai. μ.Χ., όπότε μας λείπουν μαρτυ
ρίες. Οί λατρείες τής Μιλήτου, Ιδίως ή λατρεία τοϋ ’Απόλλωνος, ήταν έπίσης κυρίαρχες... 
Τό Θεσσαλικό ή Μακεδονικό όνομα Κόρραγος άπαντά δυό φορές... καί θυμίζει τή στρα
τιωτική έγκατάσταση Μακεδόνων. Σχέσεις μέ τό Βυζάντιον...» κλπ.

Ό J. Κ. Davies μέ τήν άνακοίνωσή του για τήν πρόοδο τοϋ Onomasticon Graecum, 
πού έτοιμάζεται στήν ’Οξφόρδη μέ διεθνή συμμετοχή, προκάλεσε ζωηρότατο ένδιαφέρον, 
όσο καμμιά άλλη ανακοίνωση ίσως. Τό Λεξικό τών 'Ελληνικών Κυρίων ’Ονομάτων άρχισε 
να έτοιμάζεται πριν άπό τέσσερα χρόνια, μέ σκοπό νά άντικαταστήση τό άπηρχαιωμένο 
πλέον τών Pape-Benseler. Σημαντικές πρόοδοι στήν ανάλυση καί κατάταξη τών κυρίων 
όνομάτων έχουν γίνει εκτοτε. Οί νέες έπιγραφικές μαρτυρίες πλήθυναν. Αυτούς τούς λόγους 
έξετίμησε ή Βρεταννική ’Ακαδημία καί άνέλαβε τή χρηματοδότηση τοϋ έγχειρήματος ό- 
στερα άπό Υπόμνημα τοϋ Ρ. Μ. Fraser, καθηγητοϋ στήν ’Οξφόρδη.

Μια πολυπρόσωπη ’Επιτροπή καί είδικοί συνεργάτες κατά κλάδους έργάζονται συ
στηματικά. Συλλέγονται όλα τα όνόματα πού άπαντοΰν σέ έλληνόγλωσσες πηγές, άλλα 
ίσως τα Εβραϊκά, Αίγυπτιακά κ.τ.ό. όνόματα θά μπουν σέ Appendix. ’Αντίθετα θά περι- 
ληφθοϋν στό Λεξικό έλληνικά όνόματα άπό άλλόγλωσσες πηγές. Στή λεξικογράφηση γί
νεται χρήση computer, πού λύνει πολλά προβλήματα (άλλα δημιουργεί καί άλλα δικά του).

Τή σπουδαιότητα τοϋ Λεξικού Ελληνικών Κυρίων ’Ονομάτων τόνισε καί ό καθηγη
τής Georgi Mihailov στήν είσαγωγή τής άξιολογώτατης άνακοινώσεώς του γιά τά Μικρα
σιατικά όνόματα στή Θράκη, άπό τά όποια τά περισσότερα είναι έλληνικά. Όλα βέβαια 
τά συναντοϋμε σέ άποκλειστικά σχεδόν έλληνικές έπιγραφές, κυρίως άπό τίς έλληνικές 
πόλεις τών θρακικών παραλίων (dans les villes maritimes), άλλά καί σέ ποτάμια λιμάνια 
τοϋ Δουνάβεως, όπως ή έλληνώνυμη Νικόπολη έπί τοϋ Τστρου. ’Αλλά καί οί φορείς τών 
όνομάτων κατάγονται άπό πόλεις τοϋ Ελληνισμού τής ’Ασίας, όπως ή Νίκαια καί ή Νικο
μήδεια τής Βιθυνίας, ή Άμάσεια τού Πόντου, οί Σάρδεις, τά Θυάτειρα, ή Κύμη τής Αίο- 
λίδος κ.ο.κ. ώς τήν Παμφυλία καί τή Συρία. «Beaucoup de Micrasiate se cachent sous de 
noms grecs ordinaires» είπε ό Mihailov. ’Αλλά τόν ρώτησαν: γιατί «se cachent», τί φοβούνται;

’Αλήθεια, τί υπήρχε νά φοβούνται έκεϊνοι; Τό καθεστώς, οί Ρωμαίοι, δέν ήταν έλλη- 
νικό. Έξ άλλου όμως οί Ρωμαίοι ήταν έθνος μέ σοβαρότητα καί δικό τους πολιτισμό. Γι’ 
αύτό δέν ζήλευαν τόν έλληνικό. Οί Έλληνες τής Μικράς ’Ασίας έμειναν Έλληνες. Δέν 
ώφελεΐ νά τούς μετονομάζουμε τώρα «Asiates» ή «Mikrasiates». «Ce sont eux aussi qui ont 
joué un très grand rôle dans le processus de l’urbanisation du pays (ένν. τής Θράκης). Parmi 
eux, il y avait des gens de situation modeste, ouvriers, artisans, petits commerçants, épiciers 
ou cabarétiers («bacals»)...mais aussi des gens qui ont accumulé une fortune par le commerce 
et par d’autres entreprises, et des hommes de la culture, maîtres d’école, rhéteurs, avocats, 
et ses derniers jouaient un rôle dans la vie administrative et sociale des cités, archontes, bou- 
leutes, gérousiastes, gymnasiarques, agonothètes, grands prêtres, etc.». Πολύ σωστά! Ή pax 
romana είχε καταργήσει όριστικά τά παραπετάσματα, πού είχε σχίσει προηγουμένως ό Μ. 
’Αλέξανδρος.

Ό έξελληνισμός τών Θρακών δέν κατονομάζεται άπό τούς Βουλγάρους μέ όσο θάρρος 
κατονομάζεται «la romanisation entre le Danube et le Balkan» (B. Guérov, 1949-1952) άπό 
τήν Margarita Tacheva-Hitova στήν άνακοίνωσή της. Ή κ. Tacheva όμως άδικεΐται κι αυτή 
άπό τή βουλγαρική προτίμηση σέ όρους όπως Asie ή Asie mineure, πού πολιτιστικά καί έθνι- 
κά δέν σημαίνουν τίποτε. Διαβάζοντας τήν άνακοίνωσή της μόνον άπό τά όνόματα πόλεων: 
Νικομήδεια, Νίκαια, Ηράκλεια, ’Αλεξάνδρεια τής Τρωάδος, Κύζικος, Πέργαμος, Σμύρ
νη, Έφεσος κ.ο.κ. καταλαβαίνουμε περί τίνος πρόκειται. Άπό τά όνόματα τών πόλεων 
λοιπόν καταλαβαίνει κανείς τό έθνικό καί πολιτιστικό κλίμα πού έφεραν μαζί τους αύτοί
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οί «micrasiates» σέ πόλεις τού Πόντου, όπως οί Τόμοι, ή Ίστρία, ή Πέρινθος ή καί πόλεις 
τοϋ έσωτερικοϋ, όπως ή Φιλιππούπολη, καί ποτάμια λιμάνια όπως ή Νικόπολη στόν Ίστρο 
Κ.Ο.Κ.: «...la population asiatique...constitue...un facteur de premier importance. Constru
cteurs, sculpteurs, tailleurs de pierres et céramistes, ils introduisaient dans leurs oeuvres maints 
traits traditionnels hérités de génération en génération». Είναι ή έλληνική παράδοση. Αύτό 
είναι τό μόνο όνομα πού της ταιριάζει στήν έπιστήμη, όταν δέν έπηρεάζεται από πολιτι
κούς άναχρονισμούς.

Στόν καθηγητή Georges Daux πρότειναν οί όργανωταί τό θέμα: «Population et onoma
stique d’Asie Mineure en Macedoine». Γράφει στήν εισαγωγή: «Le mot «Thrace» ne figure 
pas dans le titre qui m’a été proposé». Στή συνέχεια ÓD. παρατηρεί ότι ή Μακεδονία καί ή 
Μικρά ’Ασία δέν προσφέρονται γιά μελέτη των όνομάτων, όπως ή ...Βουλγαρία, τής όποιας 
τις έλληνικές έπιγραφές δημοσίευσε ό G. Mihailov. Στή Μακεδονία δούλεψαν «Occidentaux 
comme LeonHeuzey» (γιά τά όνόματα;), ό Σέρβος Nicolas Vulié, ό Δήμιτσας (!) καί από κεϊ 
φθάνομε στόν Edson, άφοϋ ή Προσωπογραφία τού Κανατσούλη καί τό σύγγραμμα τού Καλ- 
λέρη γιά τούς άρχαίους Μακεδόνες δέν είναι άκριβώς έξαντλητική συλλογή έπιγραφών 
με indices γιά τά όνόματα. Οί διάσπαρτες δημοσιεύσεις των Ελλήνων πράγματι δέν προσ- 
φέρονται γιά διεθνή χρήση, άφού γι’ άλλους (π.χ. τούς Βουλγάρους) είναι άπρόσιτες καί 
γι’ άλλους graeca sunt non leguntur.

Προηγουμένως είχε έπικαλεσθή τόν G. Daux ό J. G. Best (ή ιδιαίτερη περίπτωση τοϋ 
Συμποσίου), γιά νά καταγγείλη στούς συνέδρους ότι κρατούμε 200 έπιγραφές άδημοσίευτες 
«στή Μακεδονία». Ό καθηγητής Daux διώρθωσε «στή Θεσσαλονίκη» καί σέ έρώτησή 
μου διευκρίνησε ότι έννοεϊ νέες έπιγραφές πού βρέθηκαν μετά τή δημοσίευση τού IG X, 
2, I. Είναι όμως γνωστό ότι καί από αύτές έχουν ήδη δοθή οί περισσότερες σέ Χρονικά 
έλληνικών καί ξένων περιοδικών μέ ταχύτητα όχι συνηθισμένη.

Ή άνακοίνωση τού Giovanni Forni, «Le tribù romane nelle provincie balcaniche», είναι 
πολλαπλός ένδιαφέρουσα καί όχι μόνον γιατί άναφέρεται σέ έπιγραφές των Φιλίππων καί 
άλλων μακεδονικών πόλεων. Ό Γιάννης Τουράτσογλου μέ τό θέμα πού τού δόθηκε καί μέ 
τίτλο: «Anthroponymie thrace en Macédoine Occidentale», παρουσίασε μέ πολλή έπιμέλεια 
τά θρακικά όνόματα πού συναντούμε σέ έπιγραφές τής Δυτικής Μακεδονίας. ’Αμφισβη
τήθηκε μόνο τό όνομα ΒΑΣΣΟΣ/ΒΑΣΣΑ καί ΒΑΣΤΟΣ, πού καί ô Τ. είχε χαρακτηρίσει 
«peut-être plus justement thracoromaine». Ό καθηγητής VI. Georgiev πιθανολόγησε ενα 
προηγούμενο μακεδονικό Faazôç. Ή έπιγραφή τού Μουσείου Φλωρίνης: Μέστα Πρωτάν 
τόν ανδρα κλπ., τώρα είκονίζεται στά Χρονικά ’Αρχαιολογικά 1968-1970, Μακεδονικά 15, 
(1975) πίν. 225. Ό κ. Τουράτσογλου τιμήθηκε μέ προεδρία Συνεδρίας, όπως καί ό καθη
γητής Χρύσης Πελεκίδης.

’Από τίς άλλες είσηγήσεις καί ’Ανακοινώσεις πολύ ένδιαφέρουσα ήταν ή άνακοίνωση 
τής δ. Β. Παπούλια μέ θεωρητικό άντίκρυσμα τής «Ορακολογίας» καί έπιφυλάξεις ώς πρός 
τήν δικαιολογημένη ύπαρξη Ιδιαίτερης έπιστήμης μέ αύτό τό όνομα.

’Επιφυλάξεις πολλές διατυπώθηκαν κυρίως κατά τίς συζητήσεις πού άκολουθοΰσαν 
τίς άνακοινώσεις.

’Από τή θέση μου ή από τό βήμα παρατήρησα: Είναι άπατηλός ό τίτλος τής είσηγή- 
σεως τού I. Venedicov, «Les Migrations en Thrace», αφού ή Εισήγηση απλώθηκε, πέρα άπό 
κάθε όριο τής Θράκης, στά Βαλκάνια, στό Αίγαϊο, στή Μ. ’Ασία. Ώς άντίβαρο άνέφερα 
άλλο παράδειγμα άπατηλό, τόν τίτλο τού βιβλίου τού J. Bouzek, «Greco-Macedonian Bron
zes», άφού άποτελεΐ μελέτη χαλκών μιας περιοχής, ή όποια στήν Πρώιμη ’Εποχή τού Σιδή
ρου κατά τό μεγαλύτερο μέρος της δέν ήταν έλληνική ή μακεδονική, άλλα θρακική (πρβ. 
Μακεδονικά 14 (1974), σ. 423 κ.έ., κυρίως σ. 429).

Έξ άλλου στό Συμπόσιο μόνον ό καθηγητής Venedikov άνέφερε τή λέξη: βάρβαρος,
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σέ αντιπαράθεση πρός τούς Έλληνες, ένώ κατά κανόνα στούς Έλληνες άντιπαρέθεσαν οί 
Βούλγαροι καί άλλοι τούς «autochtones» τούς «indigènes», τούς «thraces», ή «micrasiates» 
κ.ο.κ. Παρετήρησα λοιπόν δτι τούτο είναι άτοπο. Πρώτα γιατί κινδυνεύουν οί αύτόχθονες 
κ.τ.ό. να ταυτισθοϋν πρός τούς βαρβάρους, καί, δεύτερο, γιατί οί Έλληνες δέν ήταν αύτό
χθονες μόνο στην ’Αττική καί στήν ’Αρκαδία! Ούτε άναδύθηκαν άπό τή θάλασσα, όπως ή 
’Αφροδίτη. Πρέπει νά άκριβολογοϋμε. Οί άπλοποιήσεις στήν 'Ιστορία είναι έπικίνδυνες. 
Έτσι, άν είναι άδικο γιά τούς βαρβάρους όταν όλους συλλήβδην τούς άντιπαραθέτουμε 
πρός τούς Έλληνες, είναι έξ ίσου άδικο νά άντιπαραθέτουμε τούς Έλληνες πρός «αύτόχθο
νες», «ντόπιους», «μικρασιάτες», «Θράκες» κ.ο.κ. Οί Έλληνες ήταν at home καί στή Θράκη 
καί στή Μ. ’Ασία. Μπορούσαν νά όνομάζωνται Θράκες, χωρίς νά σημαίνη ότι δέν ήταν 
Έλληνες. Θύμισα τόν Έκαταΐο. Γιά τή Θέρμη λέει, πώς ήταν πόλη: "Ελλήνων θρηΐκων. 
Καί, παίζοντας κάπως, δήλωσα ότι άν δέν πιστεύω ’Αθηναίους όπως ό Δημοσθένης, όμως 
έχω πολλή έμπιστοσύνη σέ «Micrasiates», όπως ό Έκαταϊος καί ό Ηρόδοτος, ή «Thra
ces», όπως ό Θουκυδίδης. ’Αν αυτοί οί Έλληνες στή Θράκη καί στή Μ. ’Ασία δέν ήταν 
at home στον τόπο τους, ποιοι ήταν who were the Greeks.

'Ως πρός τήν «έθνογένεση» (κατά τόν όρο τής μόδας) τών Θρακών, προκάλεσαν θυ
μηδία θεωρίες ότι δήθεν στή Μέση Έλλαδική Εποχή διαμορφώθηκαν τά συστατικά στοι
χεία, πού άποτέλεσαν τή βάση γιά τή γένεση τών Θρακών τής Πρώιμης Εποχής τού Σιδή
ρου. Ούτε ή προσεκτική περιφραστική διατύπωση ούτε ή διόρθωση (Θράκες έννοοΰμε 
τούς Πρωτοθράκες) σώζει τή θεωρία. Ό καθηγητής Crossland, άν κατάλαβα καλά, δέν πι
στεύει σέ έθνότητες τής Εποχής τού Χαλκού κομμένες στά χνάρια τών ίστορικών χρόνων. 
Αύτό, νομίζω, ήταν γενικώτερη θέση τών συνέδρων.

Άπό τούς νεώτερους Βουλγάρους άρχαιολόγους λίγοι ήταν πού γνώριζαν κάπως τό
πους καί πράγματα τής Ελλάδος, όπως ή κ. T. Lasova πού παρακολούθησε μαζί μέ τήν κ. 
Μ. Taceva-Hitova τά θερινά μαθήματα τής περιόδου 1976 τού ’Ινστιτούτου Μελετών τής 
Χερσονήσου τού Αίμου στή Θεσσαλονίκη.

Στήν καταληκτήρια συνεδρία ό προεδρεύων κ. Best ζήτησε άπό τούς συνέδρους νά 
έγκρίνουν τόν όρισμό τής «Θρακολογίας», όπως διαμορφώθηκε ύστερα άπό άπαντήσεις, 
πού ζητήθηκαν καί πάρθηκαν, ιδρυμάτων τής ’Ανατολής καί τής Δύσης, μεταξύ τών όποιων 
καί ή Fondation Frankfort τού Amsterdam. 'Υπήρξαν έπιφυλάξεις, παρατηρήσεις καί άντιρ- 
ρήσεις συνέδρων. Άπ’ αύτές έγινε δεκτή ή πρόταση νά προστεθή στόν όρισμό τής «θρακο
λογίας» καί ή άνάγκη νά καθορισθή ποιοι είναι οί Θράκες. Ό καθηγητής Μ. Σακελλαρίο» 
πού έκαμε τήν πρόταση, τελείωσε μέ ζητωκραυγή «γιά τή φιλία τών βαλκανικών μας λαών», 
πού χειροκροτήθηκε. Ό κ. Best πάλι είσηγήθηκε νά μετάσχουν οί «θρακολόγοι» όμαδικά 
στό Συμπόσιο, πού όργανώνεται άπό τόν καθηγητή Crossland στό Sheffield γιά τόν ’Απρί
λιο τού 1976. Πρέπει νά υποστηρίξουν, είπε, τις άπόψεις τών «θρακολόγων», πρέπει νάδεί- 
ξουν ότι ή Τροία ήταν θρακική(!). Στό σημείο αύτό τού παρατήρησε ό κ. Πελεκίδης ότι στό 
Συμπόσιο γιά τήν Τροία δέν θά μετάσχουν μόνον «θρακολόγοι», άλλά καί άλλοι έπιστήμο- 
νες: φιλόλογοι, όμηρισταί, άρχαιολόγοι κ.ο.κ., οί όποιοι, πρόσθεσα έγώ, θά σκέπτωνται 
όχι μόνον τήν άποψη τής «θρακολογίας», άλλά καί τήν άποψη τής ίδιας τής Τροίας ώς 
έλεύθεροι έπιστήμονες πού άναζητούν τήν άλήθεια καί όχι, ώς όμάδα, άποφασισμένοι καί 
ώργανωμένοι.

Ό κ. Best έπίσης έξεφώνησε τήν άπόφαση νά μή μονοπωλήται πλέον ή «θρακολογία» 
άπό μόνους τούς Βουλγάρους, άλλά νά διεθνοποιηθή, δηλαδή νά βάζουμε καί άλλους νά 
μιλούν άπό τήν άποψη τών «θρακολόγων».

Ό έχων ώτα άκούειν άκουέτω καί ό νοών νοεί.

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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