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[5,47] Περὶ δὲ τῶν κατὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ 

Αἰγαῖον πέλαγος κειμένων νῦν διέξιμεν, 

τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῆς Σαμοθρᾴκης 

ποιησάμενοι. ταύτην γὰρ τὴν νῆσον ἔνιοι 

μέν φασι τὸ παλαιὸν Σάμον 

ὀνομασθῆναι, τῆς δὲ νῦν Σάμου 

κτισθείσης διὰ τὴν ὁμωνυμίαν ἀπὸ τῆς 

παρακειμένης τῇ παλαιᾷ Σάμῳ Θρᾴκης 

Σαμοθρᾴκην ὀνομασθῆναι. ᾤκησαν δ´ 

αὐτὴν αὐτόχθονες ἄνθρωποι· διὸ καὶ 

περὶ τῶν πρώτων γενομένων παρ´ 

αὐτοῖς ἀνθρώπων καὶ ἡγεμόνων οὐδεὶς 

παραδέδοται λόγος. ἔνιοι δέ φασι τὸ 

παλαιὸν Σαόννησον καλουμένην διὰ 

τοὺς ἀποικισθέντας ἔκ τε Σάμου καὶ 

Θρᾴκης Σαμοθρᾴκην ὀνομασθῆναι. 

ἐσχήκασι δὲ παλαιὰν ἰδίαν διάλεκτον οἱ 

αὐτόχθονες, ἧς πολλὰ ἐν ταῖς θυσίαις 

μέχρι τοῦ νῦν τηρεῖται. οἱ δὲ Σαμόθρᾳκες 

ἱστοροῦσι πρὸ τῶν παρὰ τοῖς ἄλλοις 

γενομένων κατακλυσμῶν ἕτερον ἐκεῖ 

μέγαν γενέσθαι, τὸ μὲν πρῶτον τοῦ περὶ 

τὰς Κυανέας στόματος ῥαγέντος, μετὰ 

δὲ ταῦτα τοῦ Ἑλλησπόντου. τὸ γὰρ ἐν τῷ 

Πόντῳ πέλαγος λίμνης ἔχον τάξιν μέχρι 

τοσούτου πεπληρῶσθαι διὰ τῶν 

εἰσρεόντων ποταμῶν, μέχρι ὅτου διὰ τὸ 

πλῆθος παρεκχυθὲν τὸ ῥεῦμα λάβρως 

ἐξέπεσεν εἰς τὸν Ἑλλήσποντον καὶ 

πολλὴν μὲν τῆς Ἀσίας τῆς παρὰ 

θάλατταν ἐπέκλυσεν, οὐκ ὀλίγην δὲ καὶ 

τῆς ἐπιπέδου γῆς ἐν τῇ Σαμοθρᾴκῃ 

θάλατταν ἐποίησε· καὶ διὰ τοῦτ´ ἐν τοῖς 

μεταγενεστέροις καιροῖς ἐνίους τῶν 

ἁλιέων ἀνεσπακέναι τοῖς δικτύοις λίθινα 

κιονόκρανα, ὡς καὶ πόλεων 

κατακεκλυσμένων. τοὺς δὲ 

περιληφθέντας προσαναδραμεῖν εἰς 

τοὺς ὑψηλοτέρους τῆς νήσου τόπους· 

τῆς δὲ θαλάττης ἀναβαινούσης ἀεὶ 

μᾶλλον, εὔξασθαι τοῖς θεοῖς τοὺς 

ἐγχωρίους, καὶ διασωθέντας κύκλῳ περὶ 

ὅλην τὴν νῆσον ὅρους θέσθαι τῆς 

σωτηρίας, καὶ βωμοὺς ἱδρύσασθαι, ἐφ´ 

ὧν μέχρι τοῦ νῦν θύειν· ὥστ´ εἶναι 

φανερὸν ὅτι πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ 

κατῴκουν τὴν Σαμοθρᾴκην. 

 Τώρα θα σας διηγηθώ την ιστορία 

των νησιών του Αιγαίου 

αρχίζοντας από την Σαμοθράκη. 

Το νησί κατοικούσαν αυτόχθονες. 

λένε ότι στα αρχαία χρόνια 

ονομαζόταν Σαόννησος. Οι 

Σαμόθρακες διηγούνται ότι πριν 

από τους κατακλυσμούς που 

έγιναν σε άλλους λαούς συνέβη 

εκεί ένας άλλος μεγάλος 

κατακλυσμός στην διάρκεια του 

οποίου άνοιξε το στενό στις 

«Κυανές πέτρες» (οι μυθικές 

συμπληγάδες) και στην συνέχεια 

(άνοιξε) ο Ελλήσποντος. Γιατί η 

θάλασσα του Εύξεινου πόντου 

ήταν πρώτα λίμνη και φούσκωσε 

σε τέτοιο σημείο που από την 

πίεση του ρεύματος ξεχύθηκαν με 

ορμή τα νερά στον Ελλήσποντο 

και κατέκλυσαν μεγάλο μέρος από 

τα Ασιατικά παράλια και όχι και 

λίγη πεδινή έκταση της 

Σαμοθράκης μετατράπηκε σε 

θάλασσα. Και γι` αυτόν τον λόγο 

στα μεταγενέστερα χρόνια μερικοί 

ψαράδες ανασύρουν με τα δίχτυα 

τους λίθινα κιονόκρανα, γιατί 

ακόμα και πόλεις κατακλύστηκαν 

απ` τα νερά. Κι` όσοι γλίτωσαν απ` 

τον κατακλυσμό κατέφυγαν στα 

ψηλότερα μέρη του νησιού. Αλλά 

καθώς η θάλασσα ανέβαινε 

ολοένα και ψηλότερα, ευχήθηκαν 

στους θεούς του τόπου κι` όταν 

σώθηκαν σε ανάμνηση του 

γεγονότος ύψωσαν πέτρινα 

σύνορα γύρω-γύρω απ` το νησί 

κι` έκτισαν βωμούς. Είναι φανερό 

λοιπόν ότι η Σαμοθράκη ήταν 

κατοικημένη πριν απ` τον 

κατακλυσμό. 

 


