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Δημιουργία ἀνθρώπων, 5508 π.Χ.

Σουμεριακός πολιτισμός, 3500 π.Χ.

Νεολιθική ἐποχή, 5400 π.Χ.
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Ἡἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ γιά τό σύμπαν καί τόν ἄνθρωπο περιέχεται στά 
θεόπνευστα βιβλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Τό πρῶτο βιβλίο τῆς Παλαιᾶς 

Διαθήκης (καί συνολικά τῆς Ἁγίας Γραφῆς) ὀνομάζεται Γένεση, δηλαδή δη-
μιουργία, κατασκευή. Ταυτόχρονα, εἶναι τό βιβλίο πού ἔχει παρερμηνευθεῖ 
καί ἔχει συκοφαντηθεῖ σέ μέγιστο βαθμό, μέ ἀποτέλεσμα νά θεωρεῖται ἀπό 
κάποιους κύκλους ὅτι ἡ Γένεση περιγράφει ψεύτικα καί ἀνύπαρκτα γεγονότα.

 Ὡστόσο, ἡ Γένεση μᾶς παραδίδει τήν ἀλήθεια γιά τό παρελθόν τοῦ 
ἀνθρώπου. Δέν εἶναι βιβλίο μυθολογίας, ἀντιθέτως εἶναι βιβλίο ἄκρως ἀντι-
κειμενικό καί ρεαλιστικό, μέσω ἀπό τό ὁποῖο ἀποκτοῦμε γνώσεις καί ἀπα-
ντήσεις, τίς ὁποῖες ἡ Προϊστορική Ἀρχαιολογία, ὅσο καί ἄν ἔχει προοδεύσει 
ἀπό τόν 19ο αἰῶνα μέχρι σήμερα, δέν εἶναι ἀκόμη σέ θέση νά μᾶς προσφέρει. 
Γιά τό μακρινό παρελθόν τῶν ἀνθρώπων δέν ἔχουμε γραπτά κείμενα, κατα-
γεγραμμένη Ἱστορία, ὥστε νά γνωρίσουμε πῶς ἐμφανίζεται ὁ ἄνθρωπος στήν 
γῆ καί πῶς δημιουργεῖ τόν πολιτισμό του.

Τό μόνο σαφές καί ἀληθινό κείμενο εἶναι ἡ Ἁγία Γραφή, ὅπως τήν ἑρμη-
νεύουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, καί ἔπειτα τά ποικίλα ἀρχαιολογικά 
εὑρήματα, τά ὁποῖα ἀπό μόνα τους εἶναι μόνο ἀποσπασματικές εἰκόνες, εἰκό-
νες δίχως λέξεις. Τίς λέξεις, πού ἐπεξηγοῦν τίς εἰκόνες, τίς παρέχει ἡ Γένε-
ση. Δυστυχῶς, ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη θεωρεῖ ὀρθόδοξη ὁδό γνώσης μόνο τόν 
ἀνθρώπινο νοῦ, ἐνῶ τήν χρήση τῆς Ἁγίας Γραφῆς στόν χῶρο τῶν ἐπιστημῶν 
τήν θεωρεῖ ἀδιανόητη καί αἱρετική! 

Ἐμεῖς, ἀσφαλῶς, διαφωνοῦμε καί πιστεύουμε ὅτι χωρίς θεία φώτιση, ἡ 
ἀνθρώπινη γνώση εἶναι φτωχή, ἄν ὄχι ἀνήμπορη. Καί ἔχοντας ὁδηγό τά βι-
βλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, θά συνδυάσουμε Ὀρθοδοξία καί Ἀρχαιολογία. Ὡς 
πρός τό κείμενο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, θά ἐξετάζουμε τόσο τήν ἑλληνική 
μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα (Ο΄, 3ος αἰ. π.Χ.), τήν ὁποία χρησιμοποιεῖ ἀπό 
τά ἀρχαία χρόνια ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, ὅσο καί τό ἑβραϊκό κείμενο 
(μασοριτικό, 7ος αἰ. μ.Χ.).

Καί μέσα ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη θά ἀποκομίσουμε πολύτιμες πληρο-
φορίες καί γιά τήν καταγωγή τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους, τό ὁποῖο ἐγκαθίσταται 
στόν χῶρο τοῦ Αἰγαίου τό 2735 π.Χ. καί δημιουργεῖ τόν λαμπρό ἑλληνικό 
πολιτισμό, πού ἐπηρέασε ὅλη τήν ἀνθρωπότητα. Μαζί μέ τήν πορεία τῶν 
Ἑλλήνων στόν χρόνο θά ἐξετάσουμε καί γενικότερα τούς λαούς, οἱ ὁποῖοι 
δημιούργησαν σπουδαίους πολιτισμούς, ἀπό τήν Νεολιθική Ἐποχή ὥς τήν 
ἀρχή τῆς Ἐποχῆς τοῦ Σιδήρου.

Πρό� γ� Πρό� γ� 

Πρωτοελλαδικός πολιτισμός, 
2735 π.Χ.

Ἔκρηξη ἡφαιστείου Θήρας 1630 π.Χ.

Γέννηση Ἀβραάμ, 2094 π.Χ.

Μωυσῆς καί Ἔξοδος, 1374 π.Χ.

Παλαιά Ἀνάκτορα στήν Κρήτη, 
1950 π.Χ.

Τρωικός πόλεμος, 1210 π.Χ.



Α. 
Ὁ � οϊστ	 ι� ς 

ἄνθρω� ς, 
5508 π.Χ.

Α. 
Ὁ � οϊστ	 ι� ς 

ἄνθρω� ς, 
5508 π.Χ.

Ὁ Θεός ντύνει τούς Πρωτοπλάστους μέ δερμάτινους χιτῶνες, Γέν. 3, 21. 
Ψηφιδωτό ἀπό τόν Ἅγιο Μάρκο Βενετίας, 13ος αἰώνας.



1716 Α. Ὁ προϊστορικός ἄνθρωπος, 5508 π.Χ. ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Α .  1  Ε ἰ σ α γ ω γ ή
Ἡ κρατοῦσα ἐπιστημονική ἀντίληψη ὑποστηρίζει ὅτι τό γνωστό σύμπαν 

ἔχει ἡλικία 13,8 δισεκατομμύρια ἔτη, ὁ πλανήτης Γῆ 4,5 δισεκατομμύρια 
χρόνια καί ὁ ἄνθρωπος (τό γένος Ηomo) 2,5 ἑκατομμύρια χρόνια. Γιά τά δύο 
πρῶτα δέν ἔχουμε νά ἀντιλέξουμε κάτι. Ἀλλά γιά τήν ἡλικία τοῦ ἀνθρώπου 
ἔχουμε τό ἑξῆς ἐρώτημα: τί ἔκαναν οἱ ἄνθρωποι πάνω στήν Γῆ ὅλα αὐτά τά 
ἑκατομμύρια χρόνια; Πῶς καί δέν ἀνατινάξαμε τόν πλανήτη στόν ἀέρα τόσα 
χρόνια; Κάτι πού ἑτοιμαζόμαστε νά κάνουμε στήν σύγχρονη ἐποχή!

Μέσα σέ αὐτό τό κλίμα τοῦ τυραννικοῦ δογ-
ματισμοῦ, τῆς πανεπιστημιακῆς δικτατορίας πού 
ἐπέβαλαν οἱ Σιωνιστές, καλοῦνται Φυσικοί, Βιο-
λόγοι, Παλαιοντολόγοι καί Ἀρχαιολόγοι νά ἀπο-
δέχονται καί νά ἀποδεικνύουν (ἔστω καί μέ ψευ-
δεπιχειρήματα) ὅτι οἱ ἄνθρωποι προέκυψαν μέσω 
τῆς ἐξέλιξης τῶν εἰδῶν καί τῆς προσαρμογῆς στό 
περιβάλλον, χωρίς τήν ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ὁποιαδήποτε ἀναφορά στόν Θεό ἤ στήν 
Ἁγία Γραφή, μέσα σέ αὐτούς τούς ἐπιστημονι-
κούς κλάδους, θεωρεῖται κάτι σάν… βλασφημία. 
Ἄν ὑπῆρχε Ἱερά Ἐξέταση στά σύγχρονα Πα-
νεπιστήμια, σίγουρα θά εἶχαν καεῖ ζωντανοί οἱ 
Χριστιανοί φοιτητές ἤ καθηγητές!

Ἀσφαλῶς, ὅσα ὁρίζει ἡ σύγχρονη Ἐπιστήμη 
δέν εἶναι ὅλα ψέματα, ὑπάρχει καί ἡ ἀλήθεια. 
Ἀλλά τό ψέμα εἶναι σάν τό δηλητήριο, λίγο 
δηλητήριο ἄν ρίξουμε σέ ἕνα ποτήρι μέ κα-
θαρό νερό, δηλητηριαστήκαμε. Ἀντίστοιχα, 
στήν δεξαμενή τῆς ἀκαδημαϊκῆς ἀλήθειας 
ρίχνουν μία ποσότητα ψεύδους οἱ Σιωνιστές, 
ὥστε νά δηλητηριάζεται τό μυαλό μας.

Ἐμεῖς, ὅμως, θά ἀκολουθήσουμε τό παρά-
δειγμα τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας 
μας, πού συνδύαζαν τόν φωτισμό τοῦ Θεοῦ, 
τήν μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τόν πλοῦτο 
τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς σοφίας, χωρίς νά ἐπι-
χειροῦν νά διασπάσουν τήν σχέση Θεοῦ καί 
Ἐπιστήμης, κάτι πού πέτυχαν νά ἐπιβάλουν οἱ 
Σιωνιστές στήν Εὐρώπη.

Α .  2  Ὁ  μ ύ θ ο ς  τ ῆ ς  Π α λ α ι ο λ ι θ ι κ ῆ ς  Ἐ π ο χ ῆ ς
Οἱ ἐπιστήμονες ἔχουν χωρίσει τό πρώι-

μο παρελθόν τοῦ ἀνθρώπου σέ δύο βασικές 
ἐποχές, τήν Παλαιολιθική καί τήν Νεολιθική, 
πού ἔχουν σχέση μέ τόν τρόπο πού ὁ ἄνθρω-
πος ἀποκτᾶ τήν τροφή του. Κυνηγός καί τρο-
φοσυλλέκτης στήν Παλαιολιθική Ἐποχή, ἐνῶ 
στήν Νεολιθική γεωργός καί κτηνοτρόφος.

Οἱ ὀνομασίες ἔχουν δοθεῖ σέ σχέση μέ τά 
ἐργαλεῖα πού κατασκευάζει ὁ ἄνθρωπος. Ἐπει-
δή τό βασικό ὑλικό, πού χρησιμοποιοῦν οἱ 
ἄνθρωποι, εἶναι ἡ πέτρα, ὁ λίθος, ὀνομάστηκε 
ἐποχή τοῦ Λίθου, μέ τήν πρώτη περίοδο, τήν 
Παλαιολιθική, νά ἔχει τεράστια χρονική διάρκεια (ἑκατομμύρια χρόνια). Στό 
τέλος τῆς Παλαιολιθικῆς, γύρω στό 10.000 π.Χ. ἀρχίζει ἡ Νεολιθική περίο-
δος, ἀλλά σέ κάποιες περιπτώσεις οἱ ἐπιστήμονες διακρίνουν καί μία ἐνδιά-
μεση χρονική φάση, πού τήν ὀνομάζουν Μεσολιθική.

Ἡ «κατεχόμενη» ἐπιστήμη ἔπλασε τόν μύθο τῆς Παλαιολιθικῆς Ἐποχῆς 
γιά νά πείσει τούς ἀνθρώπους ὅτι ἡ Ἁγία Γραφή διδάσκει ψέματα. Ἐπιπλέον, 
μέ τήν τεράστια χρονική διάρκεια τῆς Παλαιολιθικῆς Ἐποχῆς ἱκανοποιήθηκε 
καί ἡ ἀποκρυφιστική θεωρία τῆς μετενσάρκωσης (gilgul), στήν ὁποία πιστεύ-
ουν οἱ Σιωνιστές1. 

Οἱ θεωρίες αὐτές ὑπῆρχαν αἰῶνες πρίν, στίς παρανοϊκές ἀντιλήψεις τῆς 
σουμεριακῆς θρησκείας, μέχρι πού ἔγιναν κτῆμα τοῦ ἑβραϊκοῦ Γνωστικι-
σμοῦ, πού ἐξελίχθηκε στόν Καμπαλισμό, καί ὁ Καμπαλισμός μέ τήν σειρά 
του διοχετεύτηκε στίς μασονικές στοές στίς ἀρχές τοῦ 18ου αἰώνα, ἐνῶ τόν 
19ο αἰῶνα ὁ διάσημος Ἄγγλος Κάρολος Δαρβίνος μετέφερε αὐτές τίς θεωρί-
ες ἀπό τήν ἀγγλική μασονία στόν χῶρο τῆς ἐπιστήμης.

Συνοπτικά παραθέτουμε τί ἀναφέρει τό σιωνιστικό (καί δῆθεν ἐπιστημο-
νικό) παραμύθι:

Πρίν ἀπό σχεδόν 2,5 ἑκατομμύρια χρόνια κάποιοι πίθηκοι στήν κεντρική 
Ἀφρική ἄρχισαν νά ἀποκτοῦν ἐξυπνάδα, σοφία. Κατέβηκαν ἀπό τά δέντρα, 
ἄρχισαν νά περπατοῦν ὄρθιοι καί νά φτιάχνουν πέτρινα ἐργαλεῖα. Αὐτοί οἱ 
πίθηκοι ὀνομάζονται Αὐστραλοπίθηκοι ἀπό τήν κατεχόμενη ἐπιστήμη. 

1.  Περισσότερες λεπτομέρειες γιά τό θέμα Παλαιολιθικῆς ἐποχῆς καί δαρβινικῆς 
θεωρίας μπορεῖ νά δεῖ κανείς στό βιβλίο μας μέ τίτλο «Ὁ μασονικός μύθος τοῦ δαρβινι-
σμοῦ».

Ὁ πιθηκάνθρωπος ὡς 
πρόγονος τοῦ ἀνθρώπου, 

ἔργο τοῦ Robert Fludd, 1630.

Ὁ Θεός δημιουργεῖ τό σύμπαν, 
ψηφιδωτό ἀπό τό Monreale 

τῆς Σικελίας, 1180.

Φανταστική ἀναπαράσταση 
τοῦ ὑποτιθέμενου προγόνου 

μας, Homo Habilis.μας, Homo Habilis.
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ἦταν πνευματικά ἄνθρωποι, δηλαδή ὁ Θεός δέν τούς εἶχε δώσει ἀκόμη ψυχή. 
Αὐτό ἰσχυρίζονται οἱ ὀπαδοί τῆς ἐξελικτικῆς δημιουργίας, πού προσπαθοῦν 
νά γεφυρώσουν τό χάσμα ἀνάμεσα σέ Χριστιανισμό καί Σιωνισμό. 

Ὡστόσο, ἡ Ἁγία Γραφή εἶναι ξεκάθαρη. Ὁ ἄνθρωπος δέν πλάστηκε οὔτε 
200.000 χρόνια πρίν οὔτε 2.000.000, ἀλλά τό 5508 π.Χ. Καί αὐτό τό ὑπολό-
γισαν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας2, μέ βάση τίς πληροφορίες πού μᾶς δίνει 
ἡ Παλαιά Διαθήκη, σχετικά μέ τό πότε γεννήθηκε ὁ κάθε πρόγονος τοῦ 
Μεσσία.

Α .  3  Ὁ  μ ύ θ ο ς  τ ῆ ς  Ν ε ο λ ι θ ι κ ῆ ς  Ἐ π ο χ ῆ ς
Καθώς ἐξετάσαμε 

τήν μυθολογία τῆς Πα-
λαιολιθικῆς Ἐποχῆς, 
θά δοῦμε στήν συνέ-
χεια τά ψέματα πού 
ἀφοροῦν τήν Νεολιθι-
κή Ἐποχή. Ἡ κατεχό-
μενη ἐπιστήμη, θέλο-
ντας νά μᾶς πείσει ὅτι 
ὑπάρχει ἀδιάρρηκτη 
ἀλληλουχία γεγονότων 
στήν παρουσία τοῦ 
ἀνθρώπου στήν γῆ, μᾶς διδάσκει ὅτι γύρω στό 10.000 π.Χ. πραγματοποιήθη-
κε ἡ μετάβαση ἀπό τό στάδιο τῶν κυνηγῶν – τροφοσυλλεκτῶν σέ αὐτό τῶν 
μονίμως ἐγκατεστημένων γεωργῶν.

Αὐτή ἡ τεράστιας σημασίας ἀλλαγή θεωρεῖται πώς ἔγινε σχεδόν ταυτό-
χρονα σέ διάφορες περιοχές τοῦ πλανήτη (Ἐγγύς Ἀνατολή, βόρεια Ἀφρική, 
νοτιοανατολική Ἀσία, κεντρική καί νότια Ἀμερική). Καί ἐπειδή οἱ ἐπιστή-

2.  Ἀρκετοί Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας ἀσχολήθηκαν μέ τίς χρονολογήσεις πού μᾶς 
δίνει τό πρῶτο βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἡ Γένεσις. Ὑπολόγισαν σωστά ὅτι ἀνάμεσα στήν 
δημιουργία τοῦ Ἀδάμ καί τή γέννηση τοῦ Χριστοῦ μεσολάβησαν περίπου 5500 χρόνια. 
Τελικά προσδιορίστηκε μέ ἀκρίβεια τό ἔτος 5508 π.Χ. Ὁ Θεόφιλος Ἀντιοχείας γράφει 
γύρω στό 180 μ.Χ. (Πρός Αὐτολύκον Γ΄28): «Ὁμοῦ ἀπό κτίσεως κόσμου συνάγονται τά 
πάντα ἔτη ֥εχϟε΄ καί οἱ ἐπιτρέχοντες μῆνες καί ἡμέραι.». Δηλαδή ἀπό τήν δημιουργία ὥς τήν 
ἐποχή του (180 μ.Χ.) 5695 χρόνια. Ἀντίστοιχα, ὁ Ἅγιος Ἱππόλυτος Ρώμης γράφει γύρω 
στό 230 μ.Χ. (Χρονικά 700): «fi unt igitur (omnes anni ab Adam) usque in hu(nc diem anni 
VDCCXXXVIII)». Δηλαδή ἀπό Ἀδάμ ὥς τήν ἐποχή του (230 μ.Χ.) 5738 χρόνια.

Κάποια στιγμή, αὐτοί οἱ 
πιθηκάνθρωποι ἀποφάσισαν 
νά φύγουν ἀπό τήν κεντρική 
Ἀφρική (Out of Africa) καί 
περπατώντας ἐξαπλώθηκαν 
σέ ὁλόκληρη τήν γῆ. Πρίν 
ἀπό 700.000 χρόνια ἀνακά-
λυψαν καί τήν χρήση τῆς φω-
τιᾶς, ἐνῶ πρίν ἀπό 200.000 
χρόνια ἐξελίχθηκαν στόν 
σύγχρονο ἄνθρωπο (Hοmo 
Sapiens). Γιά ὅλη αὐτήν τήν 
περίοδο ζοῦσαν οἱ πιθηκάν-
θρωποι ὡς κυνηγοί καί τρο-
φοσυλλέκτες.

Καί ξαφνικά, γύρω στό 10.000 π.Χ., οἱ ἐξελιγμένοι πλέον ἄνθρωποι στήν 
Εὔφορη Ἡμισέληνο ἄρχισαν νά ἀσχολοῦνται μέ τήν γεωργία καί ἔπειτα μέ 
τήν κτηνοτροφία, ἐγκαταλείποντας τά σπήλαια καί δημιουργώντας μόνι-
μους οἰκισμούς. Ὁ ὅρος Εὔφορη Ἡμισέληνος (Fertile Crescent) δηλώνει τό 
μισοφέγγαρο πού σχηματίζεται στόν χάρτη τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ἀπό τήν 
Παλαιστίνη ὥς τά σύνορα Ἀνατολίας (Τουρκίας), Μεσοποταμίας (Ἰράκ) καί 
Περσίας (Ἰράν).

Ἀσφαλῶς, αὐτή ἡ κωμική ἱστορία δέν μπορεῖ νά ἀπαντήσει σέ ἁπλά ἐρω-
τήματα, ὅπως γιατί καί πῶς ἄρχισαν νά στέκονται ὄρθιοι οἱ Αὐστραλοπίθη-
κοι, γιατί ἔφυγαν ἀπό τήν Ἀφρική καί ἐξαπλώθηκαν σέ ὅλο τόν πλανήτη καί 
πολλά ἄλλα. Ἀλλά τό βασικότερο ὅλων εἶναι ὅτι τά διδάσκουν χωρίς νά ἔχουν 
ἀποδείξεις. Καί οἱ ἀποδείξεις σχετίζονται ἄρρηκτα μέ τίς χρονολογήσεις, οἱ 
ὁποῖες ἄν δέν ἰσχύουν, μετατρέπουν τήν ὅλη θεωρία σέ συντρίμμια.

Ἀσφαλῶς, θά ἀναρωτηθεῖ κανείς πῶς εἶναι δυνατόν νά εἶναι τόσο λανθα-
σμένες οἱ χρονολογήσεις τῶν φυσικῶν; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἡ ἑξῆς: ἡ Ἀρχαιο-
μετρία, ὁ κλάδος τῆς Φυσικῆς πού ἐρευνᾶ τήν ἡλικία τῶν ἀρχαίων ἀντικειμέ-
νων, πράγματι μπορεῖ νά σφάλει καί νά δώσει ἐξωπραγματικά νούμερα.

Οἱ μετρήσεις λένε ὅτι τό ἀρχαιότερο ὀστό σύγχρονου ἀνθρώπου (Hοmο 
Sapiens) χρονολογεῖται πρίν ἀπό 200.000 χρόνια. Ὑπάρχουν τρεῖς ἐκδοχές. 
Ἡ πρώτη εἶναι νά εἶναι λανθασμένη ἡ μέτρηση. Ἡ δεύτερη νά εἶναι πειραγ-
μένη, δηλαδή νά ὑποχρεώθηκαν οἱ φυσικοί νά δώσουν ἕναν ἀριθμό, πού νά 
ἐξυπηρετεῖ τό σύστημα! Καί ἡ τρίτη ἐκδοχή εἶναι νά εἶναι σωστή.

Ἄν οἱ χρονολογήσεις εἶναι σωστές, τότε αὐτό θά σήμαινε ὅτι ὑπῆρχαν 
ἀνθρωπόμορφα ζῶα, τά ὁποῖα ἦταν σωματικά ὅπως οἱ ἄνθρωποι, ἀλλά δέν 

Χάρτης τῆς Μεσοποταμίας. Τό πράσινο χρῶμα 
δείχνει τήν Εὔφορη Ἡμισέληνο.

Ἡ ἐξάπλωση τοῦ νεολιθικοῦ πολιτισμοῦ, 
μέ βάση τήν κατεχόμενη ἐπιστήμη.μέ βάση τήν κατεχόμενη ἐπιστήμη.
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χρειάζεται ὑψηλοῦ ἐπιπέδου τεχνολογικές γνώσεις καί κατάλληλα ἐργαλεῖα. 
Εἶναι πολύ πιό πιθανό νά κατασκευάστηκε τό 3500 π.Χ.

Γενικότερα, στά πρῶτα 5000 χρόνια τῆς Νεολιθικῆς Ἐποχῆς βλέπουμε νά 
ἐμφανίζονται κάποιοι οἰκισμοί, νά μένουν στάσιμοι ἤ νά σβήνουν, ἐνῶ μετά 
τό 5500 π.Χ. βλέπουμε τήν ἀκριβῶς ἀντίθετη εἰκόνα. Νά ἐξαπλώνονται σέ 
ὅλα τά μέρη τῆς γῆς οἱ ἄνθρωποι καί νά δημιουργοῦν οἰκισμούς, πολλοί ἀπό 
τούς ὁποίους ἐξελίχθηκαν σέ ὁλόκληρες πόλεις. Συνεπῶς, πῶς ἐξηγεῖται τό 
ὅτι γιά τά πρῶτα 5000 χρόνια κινοῦνται ὅλα σέ ρυθμούς χελώνας, ἐνῶ μετά 
τό 5500 καί μέσα σέ λίγους αἰῶνες κινοῦνται ὅλα μέ ταχύτατους ρυθμούς;

Α .  4  Τό  φ υ σ ι κό  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν
Τό κλίμα τῆς γῆς, ὅπως καί ἡ ἀνθρώπινη ἱστορία, χωρίζεται σέ περιό-

δους, διότι δέν μένει ἀμετάβλητο, ἀλλά στό πέρασμα τῶν αἰώνων ἀλλάζει. 
Μετά τήν ἐποχή τῶν παγετώνων (11.000 π.Χ.) ἔχουμε τήν ἐποχή τοῦ Βορέα 
ἤ Βόρεια Περίοδο (Βοreal period) καί, κατά τήν ἐποχή πού δημιουργεῖται ὁ 
ἄνθρωπος (5508 π.Χ.), ἔχουμε τήν Ἀτλαντική ἐποχή (Αtlantic period). 

Αὐτή εἶχε κάποιες διαφορές σέ σχέση μέ τίς σημερινές κλιματικές 
συνθῆκες, μέ βασικό χαρακτηριστικό ὅτι ἡ στάθμη τῆς θάλασσας ἦταν κατά 
μέσο ὅρο 20 μέτρα πιό χαμηλά, ἀπό ὅ,τι εἶναι σήμερα, ἄρα ἡ ἐπιφάνεια τῆς 
ξηρᾶς ἦταν μεγαλύτερη3. Καθώς, ὅμως, ὅλα αὐτά τά χρόνια λιώνουν οἱ πάγοι 
στούς δύο Πόλους τῆς γῆς, ἀνεβαίνει ἡ στάθμη τῆς θάλασσας.

Ἐπιπλέον, τό κλίμα τῆς γῆς ἦταν στήν βόρεια Εὐρώπη λίγο πιό θερμό καί 

3.  Βλέπε Τreuil 1996, Οἱ πολιτισμοί τοῦ Αἰγαίου, σελ. 114

μονες δέν μποροῦν νά ἐξηγήσουν τήν αἰτία, τό γιατί, ἀποδίδουν τήν ξαφνική 
ἀλλαγή στόν καιρό.

Δηλαδή, γύρω στό 10.000 π.Χ. λήγει ἡ «Ἐποχή τῶν Παγετώνων», τό κλίμα 
θερμαίνεται καί περνᾶμε ἀπό τό Πλειστόκαινο στό Ὁλόκαινο. Βέβαια, ὅπως 
προαναφέραμε, αὐτό εἶναι μία φτηνή δικαιολογία, γιά νά δικαιολογήσουν τά 
ἀδικαιολόγητα καί νά συμπληρώσουν τά κομμάτια ἑνός ψεύτικου πάζλ!

Ὡς πρός τήν μετάβαση στήν Νεολιθική Ἐποχή προκύπτουν νέα ἐρωτήμα-
τα, ὅπως γιατί οἱ ἄνθρωποι ἐγκατέλειψαν τήν ζωή στά σπήλαια, ὕστερα ἀπό 
ἑκατομμύρια χρόνια; Ἐπιπλέον, γιατί ἐμφανίζεται πρῶτα ἡ γεωργία καί ἔπει-
τα ἡ κτηνοτροφία καί ὄχι τό ἀντίστροφο; Καί τέλος, γιατί ἐμφανίζεται στήν 
Μεσοποταμία καί ὄχι στόν Νεῖλο ἤ γενικά στήν κεντρική Ἀφρική;

Ἡ ψεύτικη αὐτή εἰκόνα ἔχει προέλθει ἀπό τίς λανθασμένες χρονολογήσεις 
ὁρισμένων οἰκισμῶν στήν Εὔφορη Ἡμισέληνο, ὅπως ἡ Ἱεριχώ, ὅπου ὑποτί-
θεται πώς χρονολογεῖται στό 10.000 π.Χ. Ἡ πόλη τῆς Ἱεριχοῦς εἶναι πράγματι 
μία ἀπό τίς παλαιότερες τοῦ κόσμου, ἔχει διαδοχικά στρώματα καταστροφῆς 
καί ἀνοικοδόμησης, ἀλλά σίγουρα δέν εἶναι ἀρχαιότερη τοῦ 5400 π.Χ.

Οἱ χρονολογήσεις τῆς Νεολιθικῆς Ἐποχῆς, ἀπό τό 10.000 π.Χ. ὥς τό 5500 
π.Χ. μᾶς παρουσιάζουν μία παράλογη εἰκόνα. Δέν εἶναι δυνατόν στήν Ἱεριχώ 
νά ὑπῆρχε νεολιθικός πολιτισμός τό 10.000 π.Χ., νά περνάει ἀπέναντι στήν 
Κύπρο κατά τήν πρώιμη 9η χιλιετία (δηλαδή γύρω στό 8800 π.Χ.), ἀλλά στήν 
γειτονική Αἴγυπτο νά φτάνει μετά τό 6000 π.Χ. (Fayum A culture). 

Ἀκόμη πιό παράλογη εἶναι ἡ χρονολόγηση τοῦ Γκιεμπεκλί Τεπέ (GÖbekli 
Tepe) στήν 10η χιλιετία. Τό μεγαλιθικό μνημεῖο Γκιεμπεκλί εἶναι ἕνα σύνολο 

ἀπό τεράστιους πεσσούς (ὀρθο-
γώνιες κολόνες), ὕψους μέχρι καί 
6 μέτρων, πού ἀποκλείεται νά χτί-
στηκε ἀπό τροφοσυλλέκτες, ἀφοῦ 

Φωτογραφία ἀπό τό Γκιεμπεκλί Τεπέ 
(ἀριστερά) καί ἀναπαράσταση (κάτω).

Χάρτης τῆς Ἀραβίας (ἀριστερά) καί τῆς Ἀφρικῆς (δεξιά), τό 5000 π.Χ., 
ὅπου φαίνονται οἱ γόνιμες ἐκτάσεις καί τά ποτάμια, πού κάποτε ὑπῆρχαν.



2322 Α. Ὁ προϊστορικός ἄνθρωπος, 5508 π.Χ. ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

καί στήν κοσμική καί στήν πνευματική, δηλαδή ἔχει κοσμικό σῶμα καί πνευ-
ματική ψυχή. Ὡς πρός τήν σωματική ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου ἡ Βίβλος ἀνα-
φέρει ὅτι ὁ Θεός ἔπλασε τό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τό χῶμα τῆς γῆς7. 

Αὐτή ἡ φράση ἄν εἶναι κυριολεκτική, σημαίνει ὅτι ὁ Θεός μετατρέπει 
θαυματουργικά ἕνα τμῆμα τοῦ χώματος σέ ἀνθρώπινο σῶμα. Ἄν εἶναι μετα-
φορική, σημαίνει ὅτι ὁ Θεός χρησιμοποιεῖ τά ἴδια δομικά ὑλικά (ἠλεκτρόνια, 
πρωτόνια κ.λπ.) γιά νά πλάσει τόν ἄνθρωπο, μέ αὐτά πού χρησιμοποίησε γιά 
νά φτιάξει τήν γῆ.

Ὡστόσο, εἴτε μεταφορική εἴτε κυριολεκτική, ἡ διήγηση ἀναφέρει μέ σαφή 
τρόπο ὅτι ἡ δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου ἦταν αὐτοτελής καί μοναδική, δηλαδή 
ὁ Θεός ἀσχολήθηκε ξεχωριστά μέ τόν ἄνθρωπο καί τόν ἔπλασε χωρίς νά με-
σολαβήσει κάποιο ἄλλο μέσο, ὅπως εἶναι ἡ ἐξέλιξη ἀπό κάποιο εἶδος ζώου. 
Ἔπειτα, ὁ Θεός φύσηξε στό πρόσωπο τοῦ ἀνθρώπου καί μέσω τῆς θεϊκῆς 
πνοῆς ὁ ἄνθρωπος ἀπέκτησε ψυχή. 

Ἑπομένως, ἡ ψυχή στόν ἄνθρωπο ἔρχεται ἀπ’ εὐθείας ἀπό τόν Θεό καί ὄχι 
μέσα ἀπό κάποιο στοιχεῖο τῆς φύσης, κάτι πού σημαίνει ὅτι ἡ ψυχή δέν εἶναι 
ὁ ἐγκέφαλος, ἔστω καί ἄν ὑπάρχει ἀλληλεπίδραση μεταξύ τους. Ἡ ψυχή εἶναι 
«κατασκευασμένη» ἀπό κάποιο ἄλλο ὑλικό, ὅπως οἱ ἄγγελοι, πού ἔχουν μόνο 
πνευματική ὑπόσταση καί ὄχι σωματική. Γι’ αὐτό τόσο ἡ ψυχή ὅσο καί οἱ 
ἄγγελοι δέν μποροῦν νά γίνουν ἀντιληπτοί ἀπό τίς φυσικές ἐπιστῆμες, παρά 
μόνο ἀπό τούς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας8.

Α .  6  Ἡ  Ε ὔ α  κα ί  ἡ  ἀ ν θ ρ ω π ό τ η τ α
Θέλημα Θεοῦ ἦταν νά μήν εἶναι μόνος του ὁ Ἀδάμ, ἔστω καί ἄν ζοῦσε 

μέσα στόν Παράδεισο, στήν ἀπόλυτη εὐτυχία. Ἔπρεπε νά βρεθεῖ κάποιος βο-
ηθός στήν ζωή του, πού νά εἶναι ἴσος μέ τόν Ἀδάμ, δηλαδή ἄνθρωπος, ἀφοῦ 
τά ζῶα ἦταν κατώτερα. Γι’ αὐτό πλάθει ὁ Θεός ἕναν ἀκόμη ἄνθρωπο, τήν 
Εὔα, δηλαδή τήν πρώτη γυναίκα.

Ἡ περικοπή αὐτή μᾶς διδάσκει ξεκάθαρα δύο πράγματα: ὅτι ὁ ἄνθρωπος 
δέν εἶναι ζῶο καί ὅτι ἡ γυναίκα δέν εἶναι κατώτερη ἀπό τόν ἄνδρα. Ὅσο 
ἄνθρωπος εἶναι ὁ ἄνδρας, τόσο εἶναι καί ἡ γυναίκα. Ἔτσι, δημιουρ γεῖται 
ἡ πρώτη οἰκογένεια καί ἡ πρώτη κοινωνία ἀνθρώπων. Μέσα ἀπό αὐτό τό 
ζεῦγος θά προέλθει ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. 

7.  Γέν. 2,7
8.  Βλέπε Εὐεργετινός Δ΄, Ἔκδοση 6η , Ἀθήνα 1988, σελ. 365, Ἀββάς Ἀρσένιος καί 

Ἱερομονάχου Ἰσαάκ, Βίος Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, Ἅγιον Ὄρος 2004, σελ. 
577.

ὑπῆρχαν περισσότερες γόνιμες ἐκτάσεις. Χαρακτηριστική περίπτωση εἶναι ἡ 
Σαχάρα καί ἡ Ἀραβία, πού ἦταν γεμάτες ποτάμια καί πεδιάδες, πρίν μετατρα-
ποῦν σέ ἀμμώδεις ἐρήμους, ὅπως εἶναι σήμερα.

Α .  5  Ἡ  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  τ ο ῦ  ἀ ν θ ρ ώ π ο υ
Ἡ αἰτία τῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου 

ἦταν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός θέλησε νά 
πλάσει τόν ἄνθρωπο, ὅπως καί τόν ὑπόλοι-
πο κόσμο, φυσικό καί πνευματικό, ὁρατό καί 
ἀόρατο, ἐκδηλώνοντας τήν ἀγάπη Του. Τί-
ποτα δέν ἦταν ἀποτέλεσμα τύχης ἤ συμπτώ-
σεων. Καί γιά χάρη τοῦ ἀνθρώπου, ὁ Θεός 
πλάθει τά πάντα, τό σύμπαν, τήν γῆ, τά φυτά 
καί τά ζῶα. Τελευταῖο χρονικά πλάθει τόν 
ἄνθρωπο καί τόν τοποθετεῖ γιά ἀρχηγό ὅλου 
του κόσμου. Συνεπῶς ἡ γῆ εἶναι τό παλάτι 
καί ὁ ἄνθρωπος ὁ βασιλιάς.

Τά διάφορα στοιχεῖα τοῦ σύμπαντος 
ὁ Θεός τά δημιούργησε μέ τόν λόγο Του, 
«Εἶπεν… καὶ ἐγένετο»4. Πρῶτα δημιουργεῖ 

τόν πνευματικό κόσμο5, τούς Ἀγγέλους, καί ἔπειτα τόν φυσικό κόσμο, τό φῶς 
καί τό σύμπαν. Εἶναι λάθος νά ὀνομάζουμε ἄυλο τόν πνευματικό κόσμο, διότι 
ἄυλος, πέρα καί ἔξω ἀπό τήν ὕλη, εἶναι μόνο ὁ Θεός.

Γιά τήν δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου ὁ Θεός ἔδειξε ξεχωριστή πρόνοια, διότι 
εἶναι τό μοναδικό πλάσμα πού ἔγινε «κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν» Θεοῦ6. 
Ὁ ἄνθρωπος προικίστηκε μέ τήν ἱκανότητα νά γίνει ὅμοιος μέ τόν Θεό, ἀρκεῖ 
νά τηρεῖ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ.

Ἐπιπλέον, ὁ ἄνθρωπος μετέχει καί στίς δύο ὑποστάσεις τῆς δημιουρ γίας, 

4.  Γένεσις 1,3
5. Ἀσφαλῶς δέν μποροῦμε νά ἀναλύσουμε τήν ἔννοια τοῦ πνεύματος καί τῶν πνευ-

ματικῶν ὑποστάσεων, διότι αὐτό θά ἀπαιτοῦσε τήν συγγραφή ἄλλου βιβλίου! Αὐτό πού 
ἀναφέρουμε ἀκροθιγῶς εἶναι ὅτι τόσο οἱ Ἄγγελοι, ὅσο καί οἱ δαίμονες, μποροῦν νά 
ἐμφανιστοῦν στούς ἀνθρώπους καί νά τούς ἀγγίξουν (κάτι πού θά ἦταν ἀδύνατο ἄν οἱ 
Ἄγγελοι ἦταν παντελῶς ἄυλοι). Βλέπε τόν βίο τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου (στόν 
ὁποῖο ἐμφανίζονταν δαίμονες καί τόν χτυποῦσαν) καί τίς ἐμπειρίες τῶν σύγχρονων ὁσί-
ων, ὅπως τοῦ Ὁσίου Παϊσίου ἤ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου Τσαλίκη.

6.  Γέν. 1,26

Ἡ δημιουργία τοῦ Ἀδάμ 
ἀπό τόν Θεό (Monreale).ἀπό τόν Θεό (Monreale).
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τῶν γνώσεων πού εἶχε ὁ Ἀδάμ οἱ ἄνθρωποι ἄρχισαν νά παρακμάζουν καί νά 
ὁδηγοῦνται στήν ἀμάθεια καί τόν πρωτόγονο τρόπο ζωῆς.

Ὅπως σήμερα οἱ ἄνθρωποι κατασκευάζουν ἠλεκτρονικούς ὑπολογιστές, 
οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀπό τό ἐργοστάσιο κάποια προγράμματα καί ἐφαρμογές 
ἐνσωματωμένες στόν «ἐγκέφαλό» τους, τό Software, ἔτσι εἶχε καί ὁ Ἀδάμ 
ἕτοιμες ἔμφυτες γνώσεις, ὡς δῶρο. Παραδείγματος χάριν, ὁ Ἀδάμ εἶχε τήν 
γνώση τῆς γεωργίας καί τήν δίδαξε στά παιδιά του. Ἐπίσης εἶχε τήν γνώση 
τῆς ναυσιπλοΐας, γι’ αὐτό καί οἱ πρῶτοι ἄνθρωποι ξέρουν νά φτιάχνουν βάρ-
κες καί νά ταξιδεύουν στά νησιά. 

Ἐντούτοις, ἐνῶ ὅλοι οἱ πρῶτοι ἄνθρωποι διδάχθηκαν τά ἴδια πράγματα 
ἀπό τόν Ἀδάμ, βλέπουμε ὅτι δέν ἀξιοποίησαν μέ τόν ἴδιο τρόπο αὐτές τίς 
γνώσεις. Ὑπῆρχαν φυλές, γιά παράδειγμα, πού δέν ἔγιναν ποτέ γεωργοί, ἀλλά 
προτίμησαν νά ζοῦν σάν τροφοσυλλέκτες. Μέχρι σήμερα ὑπάρχουν τέτοιες 
φυλές ἰθαγενῶν, στόν Ἀμαζόνιο, στήν Ἀφρική, στήν Αὐστραλία (Αboriginal). 

Α .  8  Ἡ  τ ο π ο θ ε σ ί α  τ ο ῦ  Π α ρ α δ ε ί σ ο υ
Μετά τήν ἀναφορά στήν δημιουργία 

τοῦ ἀνθρώπου, τό βιβλίο τῆς Γένεσης πε-
ριγράφει τόν Παράδεισο, μέσα στόν ὁποῖο 
τοποθέτησε ὁ Θεός τόν Ἀδάμ. Ἡ εὐρύτερη 
περιοχή, πού βρισκόταν ὁ Παράδεισος, ὀνο-
μαζόταν Ἐδέμ (Εden). Ἡ Ἐδέμ ἦταν στόν 
σημερινό Περσικό Κόλπο, ἀνάμεσα στίς 
χῶρες Κουβέιτ, Ἰράκ καί Ἰράν, πού ἦταν 
τότε μία εὔφορη κοιλάδα9. Προο δευτικά, 
μέ τήν ἄνοδο τῆς στάθμης τῆς θάλασσας, ἡ 
Ἐδέμ ἐξαφανίστηκε κάτω ἀπό τήν θάλασσα. 
Ἡ περιοχή πού συνόρευε μέ τήν Ἐδέμ, τό 
σημερινό νότιο Ἰράκ, ὀνομαζόταν Σενναάρ 
ἤ Σινάρ (Sinar). 

Ὁ Παράδεισος ἦταν κῆπος, τόν ὁποῖο 
φύτεψε ὁ ἴδιος ὁ Θεός, γιά χάρη τοῦ Ἀδάμ, γεμάτος ποικίλα εἴδη ὡραίων δέ-

9.  Γιά τό θέμα αὐτό ὑπάρχουν ἀξιόλογες δημοσιεύσεις στό διαδίκτυο, ὅπως: http://
www.biblemysteries.com/library/edens.htm, https://www.cbsnews.com/news/lost-
civilization-may-have-existed-beneath-the-persian-gulf/, http://www.mentesbereanas.
info/english/earliestcivilization.html https://www.oodegr.com/oode/genesis/adam4.
htm#5 https://www.jstor.org/stable/10.1086/657397?seq=1#metadata_info_tab_contents

Ὅποτε ἔχουμε καί τό 
τρίτο συμπέρασμα: ὅλοι 
οἱ ἄνθρωποι προέρχονται 
ἀπό ἕνα ζεῦγος, συνεπῶς 
ὅλοι εἶναι ἴσοι καί ἀδέλφια 
μεταξύ τους. Εἴμαστε ὅλοι 
ἴσοι, ἀλλά ὄχι καί ὅμοι-
οι, κάθε ἄνθρωπος εἶναι 
μοναδικός. Ἐδῶ, βέβαια, 
γεννᾶται τό εὔλογο ἐρώτη-
μα: ἐφόσον ὅλοι οἱ ἄνθρω-

ποι προῆλθαν ἀπό ἕνα ζευγάρι ἀνθρώπων, τότε πῶς προέκυψαν οἱ διάφορες 
φυλές, ἡ λευκή, ἡ μαύρη καί ἡ μογγολική-κινέζικη; 

Ἀπάντηση δέν ἔχουμε ἀκόμη, ἀλλά μποροῦμε νά ὑποθέσουμε ὅτι μόλις 
ἐγκαταστάθηκαν οἱ πρῶτοι ἄνθρωποι στά διάφορα μέρη τῆς γῆς (ἐκνεολιθι-
σμός), ὁ Θεός τούς ἄλλαξε τό χρῶμα, τό ὕψος, τά μάτια καί τά ἄλλα βιολο-
γικά στοιχεῖα.

Γιά παράδειγμα, βλέπουμε ὅτι οἱ μαῦροι ἄνθρωποι ἔχουν ἀνώτερο μυϊκό 
σύστημα ἀπό τούς λευκούς, μέ ἀποτέλεσμα σέ κάποια ἀθλήματα νά κερδίζουν 
πάντα οἱ μαῦροι ἀθλητές τούς λευκούς, ὅπως στόν ἀγώνα δρόμου τῶν 100 
μέτρων. Σέ τέτοιες περιπτώσεις φαίνεται πόσο ἀνόητος ἦταν ὁ δυτικοευρω-
παϊκός ρατσισμός, πού θεωροῦσε τήν λευκή φυλή ἀνώτερη ἀπό τήν μαύρη!

Ἐνδεχομένως, μαζί μέ τίς φυλετικές αὐτές διαφοροποιήσεις, πού προ-
κάλεσε ὁ Θεός στούς ἀνθρώπους, νά τούς ἄλλαξε καί τίς γλῶσσες πού μι-
λοῦσαν, διαφορετικά δέν θά ὑπῆρχαν στήν γῆ τόσο πολλές γλῶσσες ἤ γλωσ-
σικές οἰκογένειες. Ἄν αὐτό δέν ἔγινε στήν ἀρχή, ἀπό τήν Νεολιθική ἐποχή, 
τότε σίγουρα ἔγινε τήν ἐποχή τῆς Βαβέλ, ὅπου διαχωρίστηκαν οἱ γλῶσσες 
τῶν Σηθιτῶν, ὅπως θά δοῦμε στό ἀντίστοιχο κεφάλαιο.

Α .  7  Ὁ  σ ο φ ό ς  Ἀ δ ά μ
Τέλος, ὁ Θεός δίνει τήν γνώση στόν ἄνθρωπο, ὄχι ὅμως καί τήν γνώση τοῦ 

κακοῦ. Συνεπῶς, ὁ ἄνθρωπος εἶναι σοφός ἀπό τήν δημιουργία του καί δέν ἀπέ-
κτησε σοφία καί λόγο μετά ἀπό ἑκατομμύρια χρόνια, μέσω τῶν μεταλλάξεων. 
Εἶναι σημαντικό νά τό κατανοήσουμε αὐτό, διότι ἡ κατεχόμενη ἐπιστήμη δι-
δάσκει ὅτι ἡ γνώση ἄρχισε νά γίνεται κτῆμα τοῦ ἀνθρώπου σταδιακά, λίγο 
λίγο, ἀπό τυχαῖες παρατηρήσεις καί ἀπό τήν προσαρμογή στό περιβάλλον. 

Ἔτσι, ἀπό τίς ἐλάχιστες γνώσεις τῶν πρωτόγονων ἀνθρώπων φτάσαμε 
στό σύγχρονο μεγαλεῖο τῆς ἐπιστήμης! Ἐνῶ ἔγινε τό ἀντίθετο, ἀπό τό πλῆθος 

Ἡ ἐξέλιξη τοῦ Περσικοῦ κόλπου 
(Ἐδέμ), ἀπό κοιλάδα σέ θάλασσα.

H ἔξωση τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας 
ἀπό τόν Παράδεισο. (Ἅγιος Μάρκος.)ἀπό τόν Παράδεισο. (Ἅγιος Μάρκος.)
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Ἡ ἀπάντηση δίνεται 
ἀργότερα, στό 11ο κεφά-
λαιο τῆς Γένεσης, ὅπου 
φαίνεται ξεκάθαρα ὅτι ἡ 
χώρα τῶν Κούς δέν ἦταν 
στήν σημερινή Αἰθιοπία, 
ἀλλά στά σημερινά σύνορα 
Ἰράν-Ἰράκ, στήν περιοχή 
πού οἱ Ἰρανοί ὀνομάζουν 
μέχρι τίς μέρες μας Κουζε-
στάν (Khuzestan), δηλαδή 
γῆ τοῦ Κούς!

Προφανῶς, κάποια χρο-
νική στιγμή, κάποιοι Κουσίτες ἔφυγαν ἀπό τό Κουζεστάν, ἔκαναν τόν παρά-
πλου12 τῆς Ἀραβίας καί κατέληξαν στήν Αἰθιοπία, ὅπου συγχωνεύτηκαν μέ 
τούς ντόπιους Ἀφρικανούς, καί ἔδωσαν τό ὄνομά τους στήν νέα τους πατρί-
δα. Ἑπομένως, ὁ ποταμός Γεῶν πρέπει νά εἶναι ἕνα ἀπό τά δύο ποτάμια, πού 
κυλοῦν μέχρι σήμερα στό Ἰράν, ἤ ὁ Καρούν ἤ ὁ Καρχέχ.

Α .  9  Ἔ ξο δ ο ς  ἀ π ό  τ ό ν  Π α ρ ά δ ε ι σ ο
Ἡ πτώση ἀπό τόν Παράδεισο εἶναι πτώ-

ση ἀπό μία ἀνώτερη κατάσταση σέ μία κα-
τώτερη. Ἐκτός ἀπό πτώση ὀνομάζεται στήν 
ἐκκλησιαστική γλώσσα καί ἔξοδος, ἀπό τόν 
κῆπο τῆς Ἐδέμ, ἀπέναντι τοῦ παραδείσου13, 
στόν χῶρο τῆς νότιας Μεσοποταμίας. Μέ 
αὐτό τό γεγονός τελειώνει ἡ «προϊστορική»
περίοδος καί ἀρχίζει ἡ ἱστορική περίοδος τῆς 
ἀνθρωπότητας, ἡ Νεολιθική Ἐποχή. 

Στό τρίτο κεφάλαιο τῆς Γένεσης περι-
γράφεται ἀναλυτικά τό προπατορικό ἁμάρ-
τημα τῶν Πρωτοπλάστων, πού παραβίασαν 
τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ καί ἔφαγαν τόν καρπό 
τοῦ δέντρου τῆς γνώσης τοῦ καλοῦ καί τοῦ 

12.  Γιά τά νησιά λέμε «τόν περίπλου», ἐνῶ γιά χερσονήσους «τόν παράπλου», ἀπό 
τό ρῆμα παραπλέω.

13.  Γέν. 3,24

ντρων, τά ὁποῖα εἶχαν καί καρπούς, γιά νά τρέφε-
ται ὁ ἄνθρωπος. Στό κέντρο τοῦ κήπου ὑπῆρχαν 
δύο συγκεκριμένα δέντρα, τό δέντρο τῆς Ζωῆς 
(ἀθανα σίας) καί τό δέντρο τῆς Γνώσης τοῦ καλοῦ 
καί τοῦ κακοῦ10.

Τά δέντρα ποτίζονταν ἀπό ἕνα ποτάμι, τό 
ὁποῖο διέσχιζε τόν Παράδεισο, καί ἔπειτα χω-
ριζόταν σέ τέσσερεις διαφορετικούς ποταμούς. 
Τό ποτάμι τοῦ παραδείσου εἶναι προφανῶς ὁ 
σημερινός ποταμός Ἄραμπ (Shatt el Arab), πού 

σχηματίζεται ἀπό τήν ἕνωση τῶν ποταμῶν Εὐφράτη καί Τίγρη καί ἐκβάλλει 
στόν Περσικό Κόλπο. 

Οἱ δύο ἀπό αὐτούς εἶναι 
οἱ γνωστοί ποταμοί τοῦ 
σημερινοῦ Ἰράκ, Τίγρης 
(Hiddekel) καί Εὐφράτης 
(Perat). Οἱ ἄλλοι δύο προκα-
λοῦν μέχρι σήμερα ἀπορία 
καί δυσκολία στούς ἑρμη-
νευτές τῆς Βίβλου, καθώς 
ἄλλαξαν οἱ ὀνομασίες τους 
στό πέρασμα τοῦ χρόνου. 
Ὁ πρῶτος ποταμός λεγόταν 
Φισῶν (Pison) καί κυλοῦσε 

στήν χώρα Εὐιλάτ (Havilah). Ὁ δεύτερος ποταμός λεγόταν Γεῶν (Gihon) καί 
κυλοῦσε στήν γῆ τῆς Αἰθιοπίας (Kus ἤ Cush)11. 

Ἡ Εὐιλάτ ἔχει ταυτιστεῖ μέ τήν Ἀραβία καί κατά πάσα πιθανότητα ὁ 
Φισῶν εἶναι ὁ σημερινός χείμαρρος Μπάτιν (Wadi al Batin), πού κυλάει στά 
σύνορα Κουβέιτ καί Σαουδικῆς Ἀραβίας, ὁ ὁποῖος πρίν ἀπό 7.500 χρόνια 
κατέληγε στήν Μεσοποταμία, περίπου στό σημεῖο πού εἶναι σήμερα ἡ πόλη 
Μπάσρα τοῦ Ἰράκ.

Τό ἄλλο αἰνιγματικό ποτάμι τοῦ παραδείσου, ὁ Γεῶν, μπέρδεψε ἀπό τήν 
ἀρχαιότητα τούς ἱστορικούς, κυρίως ἀπό τό ὅτι κύκλωνε (ἔρρεε καμπυλωτά) 
στήν γῆ Κούς ἤ Χούς, πού ἦταν στήν ἀρχαιότητα ἡ ὀνομασία τῆς Αἰθιοπίας. 
Ἀλλά πῶς ἦταν δυνατόν ἕνα ποτάμι νά ξεκινᾶ ἀπό τά βουνά τῆς Αἰθιοπίας 
καί νά καταλήγει στόν σημερινό Περσικό Κόλπο;

10.  Γέν. 2,9
11.  Γέν. 2,13

Τά ποτάμια τῆς Ἐδέμ καί οἱ πόλεις τῶν Σουμερίων.

Χάρτης τῆς Μεσοποταμίας, ἀρχαίας καί σύγχρονης.

Ἐξορία τῶν Πρωτοπλάστων 
(Monreale).

Δορυφορική εἰκόνα, πού 
δείχνει τά 4 ποτάμια τῆς Ἐδέμ.δείχνει τά 4 ποτάμια τῆς Ἐδέμ.
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Α .  1 0  Ἡ  γ ε ν ι ά  τ ο ῦ  Κ ά ι ν
Ὡστόσο, ὑπάρχει μία ἐξαίρεση στίς πρῶτες γενιές τῶν ἀνθρώπων, γιά τήν 

ὁποία μᾶς κάνει εἰδική μνεία ἡ Γένεση. Καί αὐτή εἶναι ἡ γενιά τοῦ Κάιν, δη-
λαδή τά παιδιά, τά ἐγγόνια καί οἱ ὑπόλοιποι ἀπόγονοι τοῦ Κάιν οἱ λεγόμενοι 
Καϊνίτες.

Ὁ Κάιν, ἀφοῦ 
δολοφόνησε τόν 
ἀδελφό του τόν 
Ἄβελ, ἔφυγε ἀπό 
τήν οἰκογένειά 
του καί τόν τόπο 
του, τήν νότια 
Μεσοποταμία, 
ἀρνήθηκε ὁρι-
στικά κάθε σχέ-
ση μέ τόν Θεό17

καί κατοίκησε 
στήν περιοχή 
Ναίδ, ἀπέναντι (ἀνατολικά) ἀπό τήν Ἐδέμ. Στό ἑβραϊκό πρωτότυπο ἡ Ναίδ 
γράφεται Nod (ἤ Νοvd). Μέ αὐτά τά δεδομένα, μποροῦμε νά ὑποθέσουμε ὅτι 
ὁ Κάιν, σέ πρώτη φάση, ἔφυγε στά βουνά Ζάγκρος τοῦ Ἰράν. 

Ὡστόσο, δέν γνωρίζουμε ποῦ ἐγκαταστάθηκε τελικά καί δημιούργησε τήν 
δική του οἰκογένεια18. Πιθανῶς νά κατοίκησε κάπου στήν εὐρύτερη περιοχή 
τῆς σημερινῆς Μέσης Ἀνατολῆς.

Αὐτό πού μᾶς ἀναφέρει ξεκάθαρα ἡ Γένεση εἶναι ὅτι ἡ γενιά τοῦ Κάιν ἀδι-

17.  …ἐξῆλθε δὲ Κάιν ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ, Γέν. 4,16
18.  Σχετικά μέ τόν Ἀδάμ καί τά παιδιά του ὁ Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης ἔλεγε 

χαρακτηριστικά: … Ὁ Κάιν εἶχε φύγει στά βουνά μετά τόν φόνο τοῦ ἀδελφοῦ του καί 
δέν ἤξερε ὅτι ἡ γυναίκα πού πῆρε ἦταν ἀδελφή του. Τά οἰκονόμησε ἔτσι ὁ Θεός, νά εἶναι 
οἱ ἄνθρωποι ἀπό μία φυλή, γιά νά μήν ὑπάρχει ἡ κακία καί τό ἔγκλημα. Νά λένε: «Ἀπό 
τούς ἴδιους γονεῖς εἴμαστε, τόν Ἀδάμ καί τήν Εὔα», γιά νά φρενάρεται ἡ κακία ἡ ἀνθρώ-
πινη. Παρ’ ὅλα αὐτά, βλέπεις τί κακία ὑπάρχει σήμερα!

Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου Λόγοι, Α΄ Μέ πόνο καί ἀγάπη γιά τόν σύγχρονο 
ἄνθρωπο, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος» Σουρωτή Θεσσα-
λονίκης 2011, σελ. 271 

Ἀσφαλῶς, ὁ Θεός πού ἐπιτρέπει στίς πρῶτες γενιές τῶν ἀνθρώπων τήν αἱμομιξία 
ἀνάμεσα στά ἀδέλφια, ὁ ἴδιος τήν καταργεῖ ἀργότερα καί τήν καθιστᾶ βαρύτατο ἁμάρ-
τημα. Μέχρι σήμερα, εἶναι ἀπαγορευμένος ὁ γάμος μέχρι καί τά δεύτερα ἐξαδέλφια.

κακοῦ. Μέ αὐτό τόν τρόπο ἔμαθαν τί εἶναι κακό, δηλαδή τί εἶναι ἀντίθετο 
πρός τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ μέχρι τότε εἶχαν μόνο τήν γνώση τοῦ καλοῦ.

Ὡστόσο, τό χειρότερο ἀπό ὅλα εἶναι ὅτι δέν μετανόησαν, δέν ζήτησαν 
συγγνώμη ἀπό τόν Θεό. Αὐτή ἦταν ἡ κορύφωση τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτή-
ματος, ἡ ἀμετανοησία. Ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα δέν ἐμπιστεύτηκαν τόν Θεό, παρά 
ἐμπιστεύτηκαν τόν Διάβολο, μέ ἀποτέλεσμα νά χαλάσουν τήν σχέση τους μέ 
τόν Θεό καί νά χάσουν τόν Παράδεισο. 

Βέβαια, ἀφοῦ ἐξορίστηκαν ἀπό τόν Παρά-
δεισο, μετανόησαν καί συνέχισαν νά πιστεύ-
ουν στόν Θεό, ἀλλά τό κακό εἶχε γίνει. Μετά 
τήν ἐξορία, ὁ Ἀδάμ γίνεται γεωργός καί ἀρχί-
ζει νά καλλιεργεῖ τήν γῆ τῆς Μεσοποταμίας, 
γιά νά τραφεῖ. Φτιάχνει τό πρῶτο σπίτι, γιά νά 
στεγάσει τόν ἑαυτό του καί τήν Εὔα, καί ἀρχί-
ζουν νά ἀποκτοῦν παιδιά.

Τό πρῶτο παιδί τό ὀνομάζουν Κάιν καί 
τό ἑπόμενο Ἄβελ καί στήν συνέχεια ἀπο-
κτοῦν καί ἄλλα παιδιά, ἀγόρια καί κορίτσια, 
ἄγνωστο πόσα συνολικά14. Αὐτή εἶναι ἡ πρώ-
τη οἰκογένεια ἀνθρώπων καί ταυτόχρονα ὁ 
πρῶτος νεολιθικός οἰκισμός στόν κόσμο, πού 
χρονολογεῖται λίγο μετά τό 5500 π.Χ. Τό μέ-
ρος, πού ἐγκαταστάθηκαν ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα, 
φαίνεται ὅτι ἦταν ἐκεῖ ὅπου κατόπιν χτίστηκε 
ἡ σουμεριακή πόλη Ἐριντού15. 

Ὡστόσο, θέλημα Θεοῦ ἦταν νά μή μείνουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι στό ἴδιο μέ-
ρος τῆς γῆς, ἀλλά νά ἐξαπλωθοῦν σέ ὅλες τίς ἠπείρους τῆς γῆς16. Μόλις, λοι-
πόν, μεγαλώνουν τά παιδιά τοῦ Ἀδάμ φεύγουν ἀπό τήν Μεσοποταμία καί 
ἐξαπλώνονται σέ ὅλο τόν κόσμο. Ἐδῶ βρίσκεται ἡ ἐξήγηση στό ἐρώτημα 
γιατί οἱ ἄνθρωποι ἔφυγαν ἀπό τήν ἀρχική τους κοιτίδα καί τόπο κατοικίας καί 
ἐγκαταστάθηκαν σέ ὅλες τίς περιοχές τοῦ πλανήτη.

14.  …καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καί θυγατέρας, Γέν. 5,4
15.  Ἡ πόλη Ἐριντού (Eridu) θεωρεῖτο ἀπό τούς κατοίκους τῆς ἀρχαίας Μεσοπο-

ταμίας ὡς ἡ ἀρχαιότερη πόλη τοῦ κόσμου. Μέ τήν ἄνοδο τῆς στάθμης τῶν ὑδάτων τοῦ 
Περσικοῦ κόλπου εἶχε γίνει παραθαλάσσια, ἀλλά σήμερα, ἀπό τίς προσχώσεις τῶν πο-
ταμῶν, ἀπέχει κάποια χιλιόμετρα ἀπό τήν θάλασσα. Οἱ Ἰρακινοί τήν ὀνομάζουν Tell 
Abu Shahrain.

16.  Γέν. 1,28, «πληρώσατε τὴν γῆν», δηλαδή γεμίστε, κατοικήστε όλη την γη.

O Κάιν δολοφονεῖ τόν Ἄβελ.

Ὁ Ἀδάμ ἐργάζεται ὡς γεωργός, 
μετά τήν ἔξοδο ἀπό τόν 
Παράδεισο. (Μonreale)
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Προφανῶς οἱ Σηθίτες γερνοῦσαν δέκα φορές πιό ἀργά, σέ σχέση μέ τούς 
σημερινούς ἀνθρώπους, δηλαδή ἕνας Σηθίτης πεντακοσίων ἐτῶν θά ἦταν 
ὅπως περίπου ἕνας σημερινός ἄνδρας πενήντα ἐτῶν. 

Ἡ γενιά τοῦ Σήθ δέν ἐγκατέλειψε τήν γῆ τῆς Μεσοποταμίας. Φαίνεται, 
ἦταν θέλημα Θεοῦ νά παραμείνουν ἐκεῖ καί νά μή φύγουν, ὅπως ἔγινε μέ τά 
ὑπόλοιπα παιδιά τοῦ Ἀδάμ, πού γέμισαν τήν οἰκουμένη. 

Γι’ αὐτό καί ἡ Γένεση, ὅσο ἀναφέρεται στούς Σηθίτες καί τήν γῆ, πού 
ζοῦν, ἐννοεῖ συνήθως τήν Μεσοποταμία καί σπάνια ἀναφέρεται στόν ὑπό-
λοιπο πλανήτη. Γιατί τό ζητούμενο στήν Γένεση καί γενικότερα στήν Παλαιά 
Διαθήκη εἶναι ὁ Μεσσίας καί ἔπειτα οἱ ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι θά γίνουν πρόγο-
νοι τοῦ Μεσσία.

Ὅπως θά δοῦμε καί στά ἑπόμενα κεφάλαια, ὁ Θεός κρατοῦσε τήν γενιά 
τοῦ Μεσσία στήν νότια Μεσοποταμία, μέχρι τήν ἐποχή τοῦ Ἀβραάμ. Ἴσως 
τό ἀρχικό θέλημα τοῦ Θεοῦ ἦταν νά γεννηθεῖ ὁ Μεσσίας στήν χώρα πού πλά-
στηκε καί ὁ Ἀδάμ, ἀφοῦ ὁ Μεσσίας θά ἦταν ὁ νέος Ἀδάμ, ὁ ὁποῖος θά ἔσωζε 
τόν παλαιό Ἀδάμ.

Ὡστόσο, ἡ ἁμαρτωλότητα τῶν ἀνθρώπων ἀνέτρεπε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. 
Θέλημα Θεοῦ ἦταν νά μήν μπεῖ στήν ζωή τῶν ἀνθρώπων ἡ κακία, ἡ ἀρρώ-

αφόρησε πλήρως γιά τόν ἀληθινό Θεό καί ἀσχολήθηκε ἀποκλειστικά μέ τόν 
τεχνικό πολιτισμό, μέ τεχνολογικές ἐφευρέσεις. Ἕνας πολιτισμός πού εἶχε τά 
πάντα, ἐκτός ἀπό τόν Θεό. Οἱ Καϊνίτες ἦταν οἱ πρῶτοι πού ἄσκησαν τήν πο-
λυγαμία, δηλαδή νά κάνει γάμο ἕνας ἄνδρας μέ δύο (ἤ περισσότερες) γυναῖκες 
ταυτόχρονα, παραβιάζοντας τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, πού ἦταν ἡ μονογαμία.

Ἑπομένως, ἐφόσον οἱ Καϊνίτες βάδιζαν ἀντίθετα πρός τίς ἐντολές τοῦ 
Θεοῦ, λογικό εἶναι νά ὑποθέσουμε ὅτι ἦταν οἱ πρῶτοι ἄνθρωποι πού στράφη-
καν στήν λατρεία τοῦ Διαβόλου, στόν σατανισμό, εἴτε ἑκούσια εἴτε ἀκούσια. 
Προφανῶς αὐτοί καθιέρωσαν καί δίδαξαν τόν πολυθεϊσμό, τήν εἰδωλολατρία 
καί τόν ἀποκρυφισμό (μαγεία). Ἡ γενιά τοῦ Κάιν θά μᾶς ἀπασχολήσει καί σέ 
ἑπόμενα κεφάλαια, μέ τό πρόσωπο τοῦ Θόβελ καί τόν λαό τῶν Σουμερίων.

Α .  11  Ἡ  γ ε ν ι ά  τ ο ῦ  Σ ή θ
Μετά τήν γενιά τοῦ Κάιν ἡ Γένεση ἀναφέρεται, μέ περισσότερες λεπτομέ-

ρειες, στήν γενιά τοῦ Σήθ. Ὁ Σήθ ἦταν ἕνα ἀπό τά παιδιά, πού ἀπέκτησαν ὁ 
Ἀδάμ καί ἡ Εὔα, μετά τήν δολοφονία τοῦ Ἄβελ. Ὁ Ἄβελ, ἄν προλάβαινε νά 
ζήσει, θά γινόταν ὁ πρόγονος τοῦ Μεσσία, δηλαδή ἀπό τούς ἀπογόνους τοῦ 
Ἄβελ θά γεννιόταν μία μέρα ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος19.

Συνεπῶς, ἔπρεπε ἀνάμεσα στά παιδιά τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας νά βρεθεῖ ὁ 
ἀντικαταστάτης τοῦ Ἄβελ, πού θά ἔπρεπε νά εἶναι ἁγνός καί ταπεινός ἄνθρω-
πος. Τελικά, αὐτός ὁ ἐκλεκτός ἄνθρωπος ἦταν ὁ Σήθ.

Ὅπως παρατηροῦμε, ἡ γενιά τοῦ Σήθ, οἱ λεγόμενοι Σηθίτες, εἶχε κάποια 
ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ἀρχικά, εἶχε πίστη καί εὐλάβεια πρός τόν Θεό 
(ἀκριβῶς τό ἀντίθετο ἀπό τήν γενιά τοῦ Κάιν!)20. Τηροῦσαν τίς ἐντολές τοῦ 
Θεοῦ καί θά λέγαμε ὅτι ἦταν οἱ Ὀρθόδοξοι μονοθεϊστές τῆς ἀρχαίας ἐποχῆς. 

Ἔπειτα, βλέπουμε ὅτι αὐτή ἡ γενιά ἀργοῦσε πολύ καί νά γεράσει καί νά 
πεθάνει. Ὅσο, ὅμως πλήθαινε ἡ ἁμαρτία, ὁ Θεός λιγόστευε τά ἔτη ζωῆς τῶν 
ἀνθρώπων, μέχρι πού φτάσαμε στό σημερινό μέσο ὅρο 70 μέ 80 χρόνια ζωῆς. 
Ὁ Ἀδάμ πέθανε σέ ἡλικία 930 ἐτῶν, τό 4578 π.Χ., καί τόν Σήθ τόν γέννησε21

σέ ἡλικία 230 ἐτῶν. Πῶς ἐξηγεῖται αὐτό; 

19.  Ὁ Θεός, ὡς παντογνώστης, ἤξερε ὅτι ἡ Παρθένος Μαρία, ἡ Ὑπεραγία Θεοτό-
κος, θά γεννιόταν μέσα ἀπό τό ἑβραϊκό ἔθνος, γι’ αὐτό στήν Παλαιά Διαθήκη ὀνομάζε-
ται ὁ ἑβραϊκός λαός περιούσιος λαός τοῦ Θεοῦ, λόγω τοῦ προσώπου τῆς Παναγίας, πού 
θά ἔφερνε τόν Μεσσία στόν κόσμο.

20.  Ὁ γιός τοῦ Σήθ, ὁ Ἐνώς, καθιέρωσε καί τήν προσευχή πρός τόν Θεό, ἴσως καί 
τήν δημόσια λατρεία. Γέν. 4, 26

21.  Στήν ἀρχαία ἑλληνική γλώσσα ὁ ἄνδρας γεννᾶ καί ἡ γυναίκα τίκτει!

Ἀναπαράσταση οἰκογένειας στό νεολιθικό τους σπίτι. 
Κάπως ἔτσι ἦταν καί ἡ πρώτη οἰκογένεια, τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας.
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στια καί ὁ θάνατος22. Παρόλα αὐτά, οἱ ἁμαρτίες τῶν Προπατόρων καί ὁ φθό-
νος τοῦ Διαβόλου κατέστρεψαν τό ἀρχικό σχέδιο τοῦ Θεοῦ. Ἀφοῦ ὁ Ἀδάμ 
χάλασε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὁ Θεός ἀλλάζει τό σχέδιό Του καί στέλνει τόν 
νέο Ἀδάμ στόν κόσμο, τόν ἴδιο Του τόν Υἱό.

22.  Τό ἀρχικό θέλημα τοῦ Θεοῦ ἦταν διαφορετικό καί γιά τά ζῶα. Ὁ Ὅσιος Παΐσιος 
ἔλεγε τά ἑξῆς: 

Στόν Παράδεισο τά σαρκοφάγα ζῶα δέν ἔτρωγαν ζωντανά τά ὑπόλοιπα ζῶα. Μόλις 
ψοφοῦσε ἕνα ζῶο, τότε πήγαιναν καί ἔτρωγαν τίς σάρκες του, τό πτῶμα. Μεταξύ τῶν 
ζώων ἐπικρατοῦσε ἁρμονία καί γαλήνη. Ἀπό τή στιγμή, ὅμως, πού εἰσῆλθε ἡ ἁμαρτία 
μέ τήν παρακοή καί δι’ αὐτῆς ὁ θάνατος, ἄρχισε ἡ διαταραχή τῶν σχέσεων μεταξύ τῶν 
ἀνθρώπων καί τῶν ζώων, καθώς καί μεταξύ τους. Τό λιοντάρι ὁρμοῦσε στόν ἄνθρωπο, 
γιατί δέν τόν ἀναγνώριζε πιά ὡς ἀφεντικό. Ὁ ἄνθρωπος ἔφτασε καί «παρεσυνεβλήθη 
τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καί ὠμοιώθη αὐτοῖς». Ἔγινε χειρότερος ἀπό τά ζῶα, ἀφοῦ 
ἐξέπεσε στό παρά φύσιν. Καί τά ζῶα ἀγρίεψαν. Καί ἄρχισαν νά τρῶνε τό ἕνα τό ἄλλο, 
τά ἰσχυρότερα νά τρῶνε τά ἀσθενέστερα. 

Νικολάου Ζουρνατζόγλου Μαρτυρίες Προσκυνητῶν Γέροντας Παΐσιος ὁ Ἁγιορεί-
της 1924-1994, Ἐκδόσεις Ἁγιοτόκος Καππαδοκία, Θεσσαλονίκη 2009, Ε΄ Ἔκδοση, σελ. 
199-200 

Ἀναπαράσταση νεολιθικῆς οἰκίας 
στήν περιοχή Βρυσί τῆς Κερύνειας, Κύπρος.

Νεολιθικοί πολιτισμοί τό 5000 π.Χ.

Β. 
Ν� � θι�  Ἐ� χή,
5400-4500 π.Χ.

Β. Β. 
Ν� � θι�  Ἐ� χή,
5400-4500 π.Χ.
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ὁρολογίας, κάτι πού ἐπιχειροῦμε στό παρόν βιβλίο μας. Μέ τήν σωστή χρονι-
κή ἀφετηρία, τό 5508 π.Χ., διακρίνουμε τίς ἑξῆς περιόδους: Νεολιθική Ἐπο-
χή (5400-4500), Ἐποχή τοῦ Χαλκοῦ ἤ Χαλκολιθική (4500-3266) καί Ἐποχή 
τοῦ Μπρούντζου (3265-1200).

Β .  2  Ἡ  ἐ ξά π λ ω σ η  τ ῶ ν  ἀ ν θ ρ ώ π ω ν  σ τ ή ν  γ ῆ
Δέν πρέπει νά μᾶς ξενί-

ζει τό γεγονός ὅτι μέσα σέ 
λίγα χρόνια ἐξαπλώθηκαν οἱ 
ἄνθρωποι σέ ὅλο τόν κόσμο. 
Ἄν ἕνας ἄνθρωπος διανύει 
κατά μέσο ὅρο 30 χιλιόμε-
τρα τήν ἡμέρα, μέσα σέ τρία 
ἤ τό πολύ τέσσερα χρόνια 
θά ἔχει φτάσει στήν ἄλλη ἄκρη τοῦ κόσμου!

Μέ αὐτά τά δεδομένα, ἄν ὁμάδες ἀνθρώπων ξεκίνησαν γύρω στό 5450 
π.Χ. νά φεύγουν ἀπό τήν Μεσοποταμία, μέσα σέ πέντε χρόνια τό πολύ θά 
εἶχαν κατοικήσει σέ ὅλες τίς ἠπείρους τοῦ πλανήτη, ἀκόμη καί στήν Αὐστρα-
λία καί τήν Ὠκεανία, ἀρκεῖ νά περπατοῦσαν κάθε μέρα.

Ἐπιπλέον, ἐφόσον ἡ στάθμη τῆς θάλασσας ἦταν πιό χαμηλά, σέ σχέση μέ 
τό παρόν, ἦταν πιό εὔκολο νά προσεγγίσουν καί νά κατοικήσουν τά διάφορα 
νησιά τοῦ κόσμου, πολλά ἀπό τά ὁποῖα ἐκείνη τήν ἐποχή ἦταν ἑνωμένα μέ 
τήν στεριά (ὁπότε δέν ἦταν νησιά, ἀλλά χερσόνησοι καί ἀκρωτήρια).

Καί πῶς ἤξεραν τήν διαδρομή ἤ ποῦ νά καταλήξουν; Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι 
ὁ Θεός φρόντισε γιά αὐτό καί ἤ ἔβαλε στούς πρώτους ἀνθρώπους ὡς ἔμφυτη 
γνώση τό ποῦ νά ὁδηγηθοῦν (ὅπως στά ἀποδημητικά πτηνά) ἤ τούς ἔδινε κα-
θοδήγηση μέ κάποιον ἄλλο τρόπο (ἴσως μέ κάποιον Ἄγγελο ὁδηγό).

Μία ἰδέα γιά τήν πρώτη ἐξάπλωση τῶν ἀνθρώπων μᾶς δίνει ὁ προφήτης 
Μωυσῆς στό βιβλίο «Δευτερονόμιο», λέγοντας: «ὅτε διεμέριζεν ὁ Ὕψιστος 
ἔθνη, ὡς διέσπειρεν υἱοὺς Ἀδάμ, ἔστησεν ὅρια ἐθνῶν κατὰ ἀριθμὸν ἀγγέλων 
Θεοῦ»24, δηλαδή ὅταν ἔδωσε στά ἔθνη τήν κληρονομιά τους, ὅταν χώρισε 
τά παιδιά τοῦ Ἀδάμ, ἔβαλε τά ὅρια τῶν λαῶν σύμφωνα μέ τόν ἀριθμό τῶν 
ἀγγέλων. Μέ βάση τόν προφήτη Δανιήλ, κάθε ἔθνος εἶχε τόν φύλακα ἄγγελό 
του25.

24.  Δευτερονόμιον 32,8
25.  Δανιήλ 10,20. Ὀνομάζει τούς ἀγγέλους ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν.

Β .  1  Ε ἰ σ α γ ω γ ή
Σημαντικό πρόβλημα στήν ἐπιστήμη τῆς Ἱστορίας εἶναι τόσο ἡ ὁρολογία, 

ὅσο καί τό λεγόμενο σύστημα τῶν τριῶν περιόδων. Εἴμαστε ὑποχρεωμένοι 
νά χωρίζουμε τήν ἀνθρώπινη ἱστορία σέ τμήματα, γιά νά μποροῦμε νά ἐπε-
ξεργαζόμαστε κάθε κομμάτι καλύτερα. Παράλληλα, αὐτή ἡ κατάτμηση, τό 
κομμάτιασμα, μᾶς βοηθᾶ νά καταλάβουμε πότε συμβαίνουν ἔντονες ἀλλαγές 
στήν ζωή τῶν ἀνθρώπων.

Γιά αὐτούς τούς λόγους καθιε-
ρώθηκε τό σύστημα τῶν τριῶν πε-
ριόδων, δηλαδή ἡ διαίρεση τῆς πρό 
Χριστοῦ ἱστορίας σέ τρεῖς ἐποχές, 
τοῦ Λίθου, τοῦ Χαλκοῦ καί τοῦ Σι-
δήρου. Τήν ἔμπνευση γιά αὐτόν τόν 
διαχωρισμό εἶχε ὁ Δανός Christian 
Thomsen τό 183623. Ἀργότερα, 
ἄρχισε νά διαιρεῖται κάθε περίοδος 
σέ τρεῖς ὑποπεριόδους, μέχρι πού 
φτάσαμε νά διαιροῦμε σέ φάσεις 
καί τίς ὑποπεριόδους. 

Ἡ ἐποχή τοῦ Λίθου χωρίστηκε, ὅπως προαναφέραμε, σέ Παλαιολιθική, 
Μεσολιθική καί Νεολιθική. Ἡ Νεολιθική διαιρεῖται σέ Ἀρχαιότερη, Μέση 
καί Νεότερη, ἀλλά μετά ἡ Νεότερη χωρίστηκε σέ Νεότερη καί Τελική (ἤ 
Χαλκολιθική). Ἀπό ἐδῶ ἀρχίζουν τά διάφορα προβλήματα, διότι κάθε περίο-
δος δέν ἀρχίζει τήν ἴδια χρονολογία σέ ὅλα τά μέρη τοῦ κόσμου. 

Γιά παράδειγμα, ἡ Νεολιθική Ἐποχή ὑποτίθεται ὅτι ξεκινᾶ στήν Ἑλλάδα 
γύρω στό 6500 π.Χ., στήν Παλαιστίνη καί τήν Ἀνατολία τό 10.000 π.Χ. καί 
στήν Βρετανία τό 4000 π.Χ. Τό ἴδιο πρόβλημα ὑπάρχει καί μέ τήν ἔναρξη ἤ 
τήν λήξη καί τῶν ἄλλων περιόδων.

Οἱ δυσκολίες, ὡστόσο, συνεχίζονται καί μέ τίς ἴδιες τίς ὀνομασίες, ἰδίως 
μέ τόν ὅρο «Ἐποχή τοῦ Χαλκοῦ». Ἐνῶ ἔχει ἀποδειχθεῖ ἐδῶ καί δεκαετίες ὅτι 
ὁ χαλκός καί ἡ ἐκμετάλλευσή του (ἡ μεταλλουργία) ἐξαπλώνονται γύρω στό 
4500 π.Χ., συνεχίζουμε νά ὀνομάζουμε Ἐποχή τοῦ Χαλκοῦ τήν περίοδο ἀπό 
τό 3200 π.Χ. ὥς τό 1200 π.Χ. Ἐπιπλέον, συγχέουμε τόν καθαρό χαλκό μέ τόν 
μπροῦντζο, ἀποκαλώντας τήν περίοδο 3200-1200 π.Χ., ὅπου ἐξαπλώνεται ἡ 
χρήση τοῦ μπρούντζου, ἐποχή τοῦ Χαλκοῦ.

Συνεπῶς, χρειάζεται πλήρης ἀναθεώρηση καί τῶν χρονολογήσεων καί τῆς 

23.  Γιαννόπουλος 2016, Πόθεν καί πότε οἱ Ἕλληνες, σελ. 66

Ἀνακατασκευασμένα νεολιθικά σπίτια 
στό Δισπηλιό Καστοριᾶς.

Ἡ ἐξάπλωση τοῦ νεολιθικοῦ πολιτισμοῦ στήν γῆ.Ἡ ἐξάπλωση τοῦ νεολιθικοῦ πολιτισμοῦ στήν γῆ.
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Γιά νά ἐξασφαλίσουν αὐτά τά βασικά ὑλικά (ἄργιλο, ὀψιανό, πυρόλιθο), 
οἱ ἄνθρωποι ἄρχισαν τά ταξίδια καί τό ἐμπόριο, θαλάσσιο καί χερσαῖο. Στό 
Αἰγαῖο οἱ κάτοικοι προμηθεύονταν ὀψιανό ἀπό τό νησί τῆς Μήλου, ἐνῶ στα-
διακά ἄρχισαν νά ἐμπορεύονται καί ἄλλα προϊόντα, ὅπως ἡ σμύριδα ἀπό τήν 
Νάξο27, τήν ὁποία χρησιμοποιοῦσαν γιά νά λειαίνουν τίς πέτρινες ἐπιφάνειες.

Β .  4  Μ υ θ ι κ έ ς  π α ρ α δ ό σ ε ι ς
Οἱ πρῶτοι κάτοικοι τῆς 

Ἑλλάδας ἔρχονται ἀπό τά μι-
κρασιατικά παράλια καί περ-
νοῦν μέ τά πρωτόγονα πλοῖα 
τους στίς εὐρωπαϊκές ἀκτές 
καί στά νησιά τοῦ Αἰγαίου 
καί τοῦ Ἰόνιου πελάγους. Τί 
γνωρίζουμε γιά αὐτούς τούς 
ἀνθρώπους;

Δυστυχῶς, ἐκτός ἀπό τά 
στοιχεῖα πού μᾶς φανερώνει ἡ 
ἀρχαιολογική σκαπάνη, ἐλά-
χιστα πράγματα μποροῦμε μέ 
βεβαιότητα νά ποῦμε, ἐκτός 
ἄν μελλοντικά βρεθοῦν καί 
ἀποκρυπτογραφηθοῦν γραπτά κείμενα ἐκείνης τῆς ἀπώτατης ἐποχῆς (ὅπως ἡ 
πρωτογραφή τοῦ Δισπηλιοῦ).

Ἐπειδή, λοιπόν, δέν ἔχουμε γραπτές μαρτυρίες γιά τήν Νεολιθική Ἑλλά-
δα, καταφεύγουμε στίς προφορικές μαρτυρίες, οἱ ὁποῖες ἐπιβίωσαν μέχρι τήν 
ἐποχή πού ἄρχισαν νά καταγράφουν οἱ Ἕλληνες τήν ἱστορία τους, ἀπό τόν 8ο 
αἰ. π.Χ. καί ἔπειτα, μέ τόν Ὅμηρο καί τόν Ἡσίοδο.

Ὁπωσδήποτε, οἱ προφορικές μαρτυρίες ἀλλοιώνονται στό πέρασμα τοῦ 
χρόνου, ἀπό γενιά σέ γενιά. Ὡς γνωστόν, τά λόγια πετοῦν, τά γραπτά μένουν! 
Σέ αὐτές τίς λιγοστές γραπτές μαρτυρίες θά καταφύγουμε, γιά νά ἀποκτή-
σουμε ἔστω καί μία ἀμυδρή εἰκόνα, γιά τό ποιοί ἦταν οἱ πρῶτοι κάτοικοι τοῦ 
Αἰγαίου, ἔστω καί ἄν δυσκολευόμαστε κάποιες φορές νά διαχωρίσουμε τόν 
μύθο ἀπό τήν ἱστορία.

Ἕνα πλῆθος ἀπό ἀρχαίους Ἕλληνες συγγραφεῖς ἀναφέρει ὅτι ὑπῆρξε 
ἐποχή, κατά τήν ὁποία τό Αἰγαῖο δέν εἶχε ἑλληνόφωνο πληθυσμό. Αὐτούς 

27.  Treuil 1996, σελ. 160

Β .  3  Ν ε ο λ ι θ ι κό ς  τ ρ ό π ο ς  ζω ῆ ς
Οἱ ἄνθρωποι εἶχαν ὡς πρῶτο μέ-

λημα νά ἐγκατασταθοῦν σέ τόπους, 
ὅπου ὑπῆρχε πόσιμο νερό, ἀπαραίτη-
το γιά τήν ἐπιβίωση ἀλλά καί ὡς πρώ-
τη πηγή ἐνέργειας. Γι’ αὐτό βλέπουμε 
τούς πρώτους νεολιθικούς οἰκισμούς 
δίπλα σέ λίμνες ἤ ποτάμια. 

Ἑπόμενο ζητούμενο ἦταν ἡ εὔφο-
ρη γῆ, γιά νά καλλιεργήσουν καί πα-
ραγάγουν τήν τροφή τους. Ἐφόσον 

ἐξασφάλιζαν αὐτούς τούς δύο στόχους (γῆ καί ὕδωρ), ἄρχιζαν νά χτίζουν 
τά σπίτια τους, δημιουργώντας τόν οἰκισμό τους. Σέ κάποιες περιπτώσεις 
οἱ οἰκισμοί περιβάλλονταν καί ἀπό τεῖχος, πού θά τούς προστάτευε ἀπό τά 
ἄγρια ζῶα ἤ, σπανιότερα, ἀπό ἐπιθέσεις ἄλλων φυλῶν.

Ἡ ζωή τῶν πρώτων ἀνθρώπων εἶναι οἰκολογική, δηλαδή ζοῦν σέ ἀπόλυ-
τη ἁρμονία μέ τό φυσικό περιβάλλον. Τό χρησιμοποιοῦν, χωρίς νά τό κατα-
στρέφουν. Προσαρμόζονται στό περιβάλλον καί ἀξιοποιοῦν τά στοιχεῖα του, 
δηλαδή χρησιμοποιοῦν τά ὑλικά πού ἡ ἴδια ἡ φύση τούς δίνει: πέτρες, ξύλα, 
κόκκαλα καί δέρματα. Αὐτά εἶναι τά τέσσερα βασικά ὑλικά. 

Ἐπειδή τό πιό ἀνθεκτικό ὑλικό στόν χρόνο εἶναι ἡ πέτρα, τά περισσότερα 
ἀντικείμενα πού ἔφτασαν ὥς τήν ἐποχή μας εἶναι τά πέτρινα. 

Σύντομα ἐπινόησαν καί τήν κεραμεική, δηλαδή 
τήν κατασκευή ἀγγείων καί ἄλλων ἀντικειμένων 
μέσω τῆς ὄπτησης (ψησίματος) τοῦ πηλοῦ. Γιά τήν 
σύνθεση τοῦ πηλοῦ ἦταν ἀπαραίτητο νά βρίσκουν 
οἱ ἄνθρωποι ἄργιλο26.

Τά ἐργαλεῖα, ὅμως, πού χρησιμοποιοῦσαν ἦταν 
ἀκόμη λίθινα, ξύλινα καί ὀστέινα. Ἕνας ἰδιαίτερα 

χρήσιμος λίθος ἦταν ὁ ὀψιανός 
(obsidian), ἕνα ἡφαιστειογενές πέ-
τρωμα πού μέ κατάλληλη ἐπεξερ-
γασία μποροῦσε νά γίνει λεπτό καί 
κοφτερό σάν ξυράφι. Μέ παρόμοιο 
τρόπο χρησιμοποιοῦσαν καί τόν 
πυρόλιθο ἤ τσακμακόπετρα (fl int).

26.  Treuil 1996, σελ. 164

Ἡ διαφοροποίηση τῶν ἑλληνικῶν ἀκτῶν 
στό πέρασμα τοῦ χρόνου.

Λεπίδα ἀπό ὀψιανό καί αἰχμές βελῶν Λεπίδα ἀπό ὀψιανό καί αἰχμές βελῶν 
ἀπό πυριτόλιθο.ἀπό πυριτόλιθο.

Καθημερινή ζωή σέ ἕνα νεολιθικό χωριό.Καθημερινή ζωή σέ ἕνα νεολιθικό χωριό.

Κεραμεικά ἀγγεῖα 
ἀπό τό Σέσκλο.
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δίας. Ἦταν αὐτός πού δίδαξε 
στούς ἀνθρώπους νά φτιάχνουν 
καλύβες καί νά ἐπεξεργάζονται 
τά δέρματα τῶν ζώων γιά νά τά 
φορᾶνε σάν ροῦχα. 

Συγκρίνοντας τίς μυθολογι-
κές ἀναφορές στόν Πελασγό καί 
τήν διήγηση τῆς Βίβλου γιά τόν 
Ἀδάμ, συμπεραίνουμε ὅτι ὁ μυ-
θικός Πελασγός θυμίζει τόν βι-
βλικό Ἀδάμ! Δηλαδή, οἱ ἀναμνή-
σεις πού εἶχαν οἱ πρῶτοι ἄνθρω-
ποι τοῦ Αἰγαίου, ἀπό τόν πρόγο-
νό τους τόν Ἀδάμ, ἔφτασαν ἀπό 
τήν Νεολιθική ἐποχή μέχρι τήν Ἑλλάδα τῆς 1ης χιλιετίας π.Χ., μέ διάφορες 
ἀλλοιώσεις βέβαια, πού πρόσθεσαν φανταστικά ἤ ἐξωπραγματικά στοιχεῖα.

Β .  5  Ν ε ο λ ι θ ι κ ή  Ἑ λ λ ά δ α
Λίγα, δυστυχῶς, στοιχεῖα ἐπιβίωσαν μέχρι 

σήμερα ἀπό τόν μακρινό νεολιθικό πολιτισμό 
τοῦ Αἰγαίου. Ἐκτός ἀπό τά πέτρινα καί τά κοκ-
κάλινα ἀντικείμενα, τά στοιχεῖα τοῦ πολιτισμοῦ, 
πού ἐντοπίζονται ἀνασκαφικά, εἶναι κυρίως πή-
λινα ἀντικείμενα, ὅπως κεραμεικά ἀγγεῖα, εἰδώ-
λια (ἀγαλματάκια) καί σφραγίδες (pintaderas)31. 
Ἡ γραπτή (ζωγραφισμένη) κεραμεική εἶναι 
τό πιό σημαντικό μέσο, πού χρησιμοποιοῦν οἱ 
ἀρχαιολόγοι, γιά νά χρονολογήσουν τούς οἰκι-

σμούς ἤ τά νεκροταφεῖα. 
Ἀσφαλῶς, οἱ νεολιθι-

κοί ἄνθρωποι ἀσχολοῦνταν καί μέ ἄλλες τέχνες, ὅπως 
ὑφαντουργική, καλαθοπλεκτική καί ξυλογλυπτική, 
ἀλλά δέν μᾶς σώζονται τέτοια ἀντικείμενα, διότι αὐτά 
τά ὑλικά δέν ἀντέχουν στήν φθορά τοῦ χρόνου.

Τά σπίτια χτίζονται μέ διάφορους τρόπους καί σέ 
διάφορα σχέδια. Ἀρχικά, χτίζονται μέ πλίνθους πού 

31.  Treuil 1996, σελ. 156

τούς ἀνθρώπους, πού κατοικοῦσαν στά 
ἑλληνικά ἐδάφη, ἀλλά δέν μιλοῦσαν 
ἑλληνικά, τούς ὀνόμαζαν βαρβάρους 
(χωρίς νά τούς θεωροῦν κατώτερους 
πολιτιστικά). 

Χαρακτηριστική εἶναι ἡ μαρτυρία 
τοῦ ἱστορικοῦ Ἑκαταίου (520 π.Χ.), 
τήν ὁποία διασώζει ὁ γεωγράφος Στρά-
βωνας: «Ἑκαταῖος μὲν οὖν ὁ Μιλήσιος 

περὶ τῆς Πελοποννήσου φησὶν διότι πρὸ τῶν Ἑλλήνων ᾤκησαν αὐτὴν βάρβα-
ροι. Σχεδὸν δέ τι καὶ ἡ σύμπασα Ἑλλὰς κατοικία βαρβάρων ὑπῆρξε τὸ παλαι-
όν».28 Συνεπῶς, οἱ νεολιθικοί κάτοικοι τῆς Ἑλλάδας, οἱ πρῶτοι ἀπόγονοι τοῦ 
Ἀδάμ πού ἦρθαν στό Αἰγαῖο, δέν μιλοῦσαν ἑλληνικά.

Ὁρισμένοι ἐπιστήμονες ἔχουν χρησιμοποιήσει τόν ὅρο Προέλληνες 
(Pregreeks), γιά νά χαρακτηρίζουν αὐτούς τούς πληθυσμούς, πού ζοῦσαν 
στήν Ἑλλάδα πρίν ἀπό τήν ἔλευση τῶν ἑλληνικῶν φύλων. Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλλη-
νες συγγραφεῖς, στήν πλειοψηφία τους, τούς ὀνόμαζαν Πελασγούς (ἐκτός 
ἀπό βαρβάρους).

Ἐντούτοις, δέν γνωρίζουμε πῶς ὀνόμαζαν τόν ἑαυτό τους οἱ ἴδιοι οἱ Προ-
έλληνες, καθώς ἡ λέξη Πελασγός δέν εἶναι προελληνική, ἀλλά ἰνδοευρωπα-
ϊκή29. Ὅπως, ἀντίστοιχα, δέν γνωρίζουμε ἄν μιλοῦσαν μία ἑνιαία γλώσσα ἤ 
περισσότερες, ἀλλά τό πιό πιθανό εἶναι τό δεύτερο.

Οἱ παλαιότεροι νεολιθικοί οἰκισμοί ἔχουν ἐντοπιστεῖ στήν Κνωσό τῆς 
Κρήτης, στήν Λέρνα τῆς Ἀργολίδας, στήν Ἄργισσα τῆς Θεσσαλίας. Παράλ-
ληλα, κατοίκηση ἔχουμε καί σέ σπήλαια, ὅπως στό Φράχθι τῆς Ἀργολίδας, 
στήν Θεοπέτρα τῆς Καλαμπάκας καί στήν Χοιροσπηλιά τῆς Λευκάδας.

Ἄν συγκρίνουμε τίς θέσεις, ὅπου ἀναπτύσσεται ὁ νεολιθικός πολιτισμός 
στό Αἰγαῖο, μέ τά μέρη, ὅπου κατοικοῦσαν οἱ Πελασγοί, μέ βάση τίς σωζό-
μενες ἀρχαιοελληνικές μαρτυρίες, βλέπουμε ὅτι ὑπάρχει ἀντιστοιχία. Ἀλλά 
ἀκόμη μεγαλύτερο ἐνδιαφέρον ἔχουν οἱ παραδόσεις πού ἀναφέρουν ὅτι οἱ 
Πελασγοί πῆραν τό ὄνομά τους ἀπό τόν Πελασγό, ὁ ὁποῖος ἦταν ὑπαρκτό 
πρόσωπο.

Οἱ μύθοι τῆς Ἀρκαδίας, πού καταγράφει ὁ Παυσανίας30, ἀναφέρουν ὅτι ὁ 
Πελασγός ἦταν ὁ πρῶτος ἄνθρωπος πού ἀναδύθηκε ἀπό τήν γῆ κι ἔγινε ἔτσι 
γενάρχης τῶν ἀνθρώπων. Ἐπίσης ἦταν ὁ γενάρχης τῶν βασιλέων τῆς Ἀρκα-

28.  Στράβωνος Γεωγραφικά Ζ΄, 7,1
29.  Γιαννόπουλος 2016, σελ. 91
30.  Παυσανίου, Ἑλλάδος Περιήγησις, Ἀρκαδικά, 8,1,4

Νεολιθικό εἰδώλιο μητέρας μέ βρέφος, 
Σέσκλο 4800 π.Χ. 

Περιοχές τοῦ Αἰγαίου, πού κατά παράδοση 
κατοικοῦσαν Πελασγοί.

Νεολιθικές σφραγίδες.Νεολιθικές σφραγίδες.

Σφραγίδα ἀπό τό 
Ντικιλί Τάς, Καβάλα.
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Β .  6  Ν ε ο λ ι θ ι κ ή  Κ ύ π ρ ο ς
Ἡ Κύπρος, ὅπως καί ὅλα 

τά νησιά, ἦταν μεγαλύτερη 
σέ ἐπιφάνεια, λόγω τῆς χα-
μηλότερης στάθμης τῆς θά-
λασσας. Συνεπῶς, οἱ πρῶτοι 
ἄνθρωποι πού ἔφτασαν στό 
νησί, εἴτε ἦρθαν ἀπό τίς συ-
ριακές ἀκτές εἴτε ἀπό τίς μι-
κρασιατικές, εἶχαν λιγότερη 
θαλάσσια ἀπόσταση νά διανύσουν. 

Ὁ πιό γνωστός νεολιθικός οἰκισμός τῆς Κύπρου εἶναι ἡ Χοιροκιτία, στήν 
ὁποία κυριαρχοῦν τά σπίτια μέ κυκλική κάτοψη37. Λίγο μεταγενέστερος ἦταν 
ὁ παραθαλάσσιος οἰκισμός στό Βρυσί (Ἅγιος Ἐπίκτητος) τῆς μέχρι σήμερα 
(δυστυχῶς) κατεχόμενης Κερύνειας. 

Στό νότιο ἄκρο τοῦ νησιοῦ, στήν θέση Ἀκρωτήρι – Ἀετόκρεμνος ἔχει 
ἐντοπιστεῖ μία ἀκόμη προϊστορική θέση, ὅπου ἔχουν ἐντοπιστεῖ καί ἀρκε-
τά ὀστᾶ ἀπό πυγμαίους ἐλέφαντες καί ἱπποπόταμους38. Στήν γειτονική θέση 
Σιλουρόκαμπος (Παρεκκλησιά), κοντά στήν Λεμεσό, ἀνακαλύφθηκε τάφος 
τῆς νεολιθικῆς περιόδου, ὅπου μαζί μέ τόν νεκρό βρέθηκε θαμμένη καί μία 
γάτα, ἡ ὁποία προφανῶς ἦταν τό ἀγαπημένο κατοικίδιο τοῦ νεκροῦ.

Β .  7  N ε ο λ ι θ ι κ ή  Μ έ σ η  Ἀ ν α τ ο λ ή
Στήν συνέχεια, θά ἐπιχειρήσουμε νά ἀνασυνθέσουμε τήν 

ἀληθινή χρονική καί γεωγραφική πορεία τοῦ ἐκνεολιθισμοῦ, 
πού ταυτίζεται μέ τήν ἐξάπλωση τῶν ἀνθρώπων στήν γῆ.

Μέ ἀφετηρία τήν νότια Μεσοποταμία (Ubaid-Eridu 
5450 π.Χ.) ἐξαπλώνονται οἱ ἄνθρωποι στήν ὑπόλοιπη 
Μεσοποταμία καί δημιουργοῦν τούς γειτονικούς πο-
λιτισμούς Σαμαρρά (Samarra), στό κεντρικό Ἰράκ, Χα-
λάφ (Halaf) στά ὅρια Ἰράκ καί Συρίας, καί Χασούνα 
(Hassuna), στό βόρειο Ἰράκ. 

37.  ΙΕΕ (Ἱστορία τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους, Ἐκδοτική Ἀθηνῶν), τόμος Α΄, σελ. 74-79
38. Βλέπε ἀναλυτικά τήν ἐργασία τῆς ἀρχαιολόγου Σοφίας Χαρτσιώτη γιά τόν πρώ-

ιμο ἀποικισμό τῆς Κύπρου: https://ir.lib.uth.gr/xmlui/bitstream/handle/11615/13623/
P0013623.pdf?sequence=1&isAllowed=y

ἀκουμποῦν ἀπ’ αὐθείας στό ἔδα-
φος. Οἱ πλίνθοι εἶναι ὠμές (ὠμό-
πλινθος), δηλαδή πλάθονται σέ 
ὀρθογώνιο σχῆμα καί ξεραίνο-
νται στόν ἥλιο, δέν ψήνονται σέ 
φοῦρνο. Ἀργότερα, φτιάχνουν 
πέτρινα θεμέλια καί τοίχους 
φτιαγμένους ἀπό πλίνθους32 καί 
στέγη (ἐπίπεδη, μονόρριχτη ἤ 
δίρριχτη) ἀπό ξύλα ἤ καλάμια.

Ἀναμφίβολα, ὁ πιό διάσημος νεολιθικός οἰκισμός τῆς Ἑλλάδας βρίσκε-
ται στό Σέσκλο τῆς Θεσσαλίας33 καί, γύρω στό 4800 π.Χ. ἐμφανίζεται ἄλλος 
ἕνας σπουδαῖος οἰκισμός στήν Θεσσαλία, τό Διμήνι, πού ὑπῆρχε παράλλη-
λα μέ τό Σέσκλο. Στήν Μακεδονία 
ἔχουν ἐντοπιστεῖ οἰκισμοί εἶναι οἱ 
Σιταγροί στήν Δράμα34, ἡ Νέα Νι-
κομήδεια Ἠμαθίας35 καί τό Ντικιλί 
Τάς στήν Καβάλα.

Στήν δυτική Μακεδονία ξεχω-
ρίζει ὁ νεολιθικός οἰκισμός στό 
Δισπηλιό τῆς Καστοριᾶς. Τά σπίτια 
χτίζονται στίς ὄχθες τῆς λίμνης καί 
εἶναι πασσαλόπηκτα. Στό Δισπηλιό 
ἔχει βρεθεῖ τό ἀρχαιότερο δεῖγμα 

πρωτογραφῆς36, ὥς τώρα, στήν Νεολιθική Ἑλλάδα 
καί χρονολογεῖται στό 5260 π.Χ. Καί λέμε πρωτο-
γραφή, διότι δέν γνωρίζουμε ἄν πρόκειται γιά γράμ-
ματα, συλλαβές,  ἰδέες, ἀριθμούς ἤ κάτι παρόμοιο. 

Ἀνασκαφικές μαρτυρίες γιά τούς πρώτους ἀνθρώ-
πους πού κατοίκησαν στίς Κυκλάδες ἔχουμε ἀπό τόν 
Σάλιαγκο στήν Ἀντιπάρο, ἐνῶ βέβαιη θεωρεῖται ἡ 
κατοίκηση στήν Μῆλο, ὅπου ἐξορύσσεται ὀψιανός 
καί διακινεῖται σέ διάφορα σημεῖα τῆς Ἑλλάδας.

32.  Γιαννόπουλος 2016, σελ. 69
33.  http://ime.gr/chronos/01/gr/nl/mn/sesklofr.html 
34.  http://ime.gr/chronos/01/gr/nl/nni/sitagroifr.html 
35.  http://ime.gr/chronos/01/gr/nl/an/nikomedeiafr.html 
36.  http://ime.gr/chronos/01/gr/nl/culture/index.html 

Ἀναπαράσταση τῆς ἀκρόπολης τοῦ Σέσκλου.

Σύγχρονη ἀνακατασκευή τοῦ Δισπηλιοῦ.

Ἀγγεῖο πολιτισμοῦ 
Ubaid.

Σύγχρονη ἀνακατασκευή σπιτιῶν τῆς Χοιροκιτίας.

Τά σύμβολα τῆς πρωτο-
γραφῆς τοῦ Δισπηλιοῦ.
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σμούς Τσόγκα Μπόνατ 
(Choga Bonut) καί Τσό-
γκα Μίς (Choga Mish). 
Γύρω στό 4400 π.Χ., κα-
ταστράφηκε τό Τσόγκα 
Μίς καί στήν συνέχεια 
χτίστηκε ἡ πόλη Σούσα 
(Susa), ἡ ὁποία ἦταν γιά 
αἰῶνες μία ἀπό τίς πιό 
σημαντικές πόλεις τῆς 
Μέσης Ἀνατολῆς. Στό κε-
ντρικό Ἰράν, ἀντίστοιχα, 
ὁ κυριότερος νεολιθικός 
οἰκισμός ἦταν τό Τεπέ 
Σιάλκ (Tepe Sialk).

Β .  8  Ν ε ο λ ι θ ι κ ή  Ε ὐ ρ ώ π η
Ἀπό τήν Ἀνατολία καί τό Αἰγαῖο οἱ 

ἄνθρωποι συνεχίζουν πρός τήν βαλκανι-
κή χερσόνησο καί δημιουργοῦν διάφο-
ρους οἰκισμούς στίς ὄχθες τοῦ Δούναβη. 
Ἔτσι ἐμφανίζονται στήν Σερβία οἱ πολι-
τισμοί Στάρτσεβο (Starčevo) καί Βίντσα 
(Vinča)41. Ὁ πολιτισμός τῆς Βίντσα φαί-
νεται ὅτι εἶχε ἄμεση ἐπικοινωνία μέ τόν 
ἑλλαδικό χῶρο καί, ὅπως καί στήν περί-
πτωση τοῦ Δισπηλιοῦ, ἔχουν βρεθεῖ ἴχνη 
πρωτογραφῆς.

Στήν Βουλγαρία δεσπόζει ὁ πολιτισμός στόν λόφο Καράνοβο (Karanovo), ὁ 
ὁποῖος ἔχει τεράστια χρονική διάρκεια (φτάνει ὥς τό 2700 π.Χ.) καί χωρίζεται 
σέ ἑπτά φάσεις. Στό Καράνοβο, ὅπως καί σέ ἄλλες νεολιθικές πόλεις, κάθε φορά 
πού καταστρέφονταν τά σπίτια ἀπό κάποια αἰτία, οἱ κάτοικοι ἔχτιζαν ξανά τά 
σπίτια τους πάνω στά θεμέλια τῶν παλαιῶν, μέ ἀποτέλεσμα νά ὑπάρχει ἀδιά-
κοπη στρωματογραφία, κάτι πού εἶναι ἡ πιό ἀσφαλής μέθοδος χρονολόγησης.

Συγγενικοί μέ τόν πολιτισμό Στάρτσεβο ἦταν στήν Οὐγγαρία ὁ Κιόρος 
(Körös) καί στήν Ρουμανία ὁ Κρίς (Criş). Αὐτοί οἱ πρῶτοι βαλκανικοί πολι-

41.  Γιαννόπουλος 2016, σελ. 360

Ἔπειτα ἐπεκτείνο-
νται στήν Ἀνατολία39 καί 
ἱδρύουν τούς περίφημους 
οἰκισμούς Νεβάλι Τσό-
ρι (Nevalι Çori), Τσατάλ 
Χιογιούκ (Çatal Höyük), 
Ἀσικλί Χιογιούκ (Asιklι 
Höyük) καί Χατσιλάρ 
(Hacιlar). Ὅλοι αὐτοί οἱ 
οἰκισμοί βρίσκονται σχε-
δόν στό ἴδιο γεωγραφικό 

πλάτος, στήν νότια πλευρά τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. 
Σέ μερικούς ἀπό αὐτούς, ὅπως στό Τσατάλ Χιο-

γιούκ, παρατηρήθηκε τό ἑξῆς παράδοξο: δέν ὑπάρ-
χουν δρόμοι ἀνάμεσα στά σπίτια καί ἡ μετακίνηση 
γινόταν ἀπό στέγη σέ στέγη (δηλαδή περπατώντας 
πάνω στίς ταράτσες). 

Ἄλλες ὁμάδες ἀνθρώπων προχωροῦν πρός τόν 
Βόσπορο καί τήν θάλασσα τοῦ Μαρμαρᾶ, ὅπου 
ἐμφανίζεται ὁ πολιτισμός Φικίρ Τεπέ (Fikirtepe), 
ὅπου κύριο χαρακτηριστικό του εἶναι τά χωριά ἀπό 
κυκλικές, καλαμόπλεκτες καλύβες. Στήν περιοχή 
γύρω ἀπό τήν ἀρχαία Προύσα ἐντοπίστηκαν καί 
ἄλλες νεολιθικές οἰκιστικές θέσεις, ὅπως τό Με-
ντεσέ Χιογιούκ (Menteşe Höyük) καί τό Ἰλιπινάρ (Ilipinar). 

Στήν γεωγραφική περιοχή Συρίας-Παλαιστίνης (Levant) ξεχωρίζουν οἱ 
οἰκισμοί Τέλ-Καραμέλ (Tell Qaramel) καί Οὐγκαρίτ (Ugarit ἤ Ras Shamra) 

τῆς Συρίας, ἡ πόλη Βύβλος 
(Byblos) στόν Λίβανο, στήν 
Παλαιστίνη ἡ πόλη τῆς Ἱερι-
χούς (Jericho ἤ Tell es-Sultan) 
καί στήν Ἰορδανία τό Γκαζάλ 
(Ain Ghazal)40. 

Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά τῆς 
Μεσοποταμίας, στό σημερινό 
δυτικό Ἰράν, ἔχουμε τούς οἰκι-

39.  Γιαννόπουλος 2016, σελ. 352
40.  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_of_the_ancient_Near_East 

Ἀναπαράσταση τοῦ Çatal Höyük.Ἀναπαράσταση τοῦ Çatal Höyük.

Σχεδιαστική ἀναπαράσταση 
σπιτιοῦ ἀπό τό Ilipinar.

Ἀνακατασκευή σπιτιῶν στό Aşιklι Höyük.

Χάρτης μέ νεολιθικές θέσεις τῆς νοτιοανατολικῆς 
Μεσογείου.

Σύμβολα τῆς πρωτογραφῆς Βίντσα.
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πού δια δίδεται στήν Καλαβρία καί τήν Μάλτα, ἐνῶ στήν Σαρδηνία ἐμφανίζε-
ται ὁ πολιτισμός Σου-Καρόπου (Su Carroppu).

Μετά τήν Οὑγγαρία ὁ ἐκνεολιθισμός προχωρᾶ στήν κεντρική Γερμανία 
καί στήν βόρεια Γαλλία, πού φέρει τήν ὀνομασία Γραμμική-Ταινιωτή Κερα-
μεική (Linear-bandkeramik στά γερμανικά, Linear Pottery culture στά ἀγγλι-
κά καί Culture rubanée στά γαλλικά). Ἀκόμη πιό βόρεια, στήν σημερινή Δα-
νία, ἐντοπίζουμε τόν πολιτισμό Ἐρτεμπόλε (Ertebølle culture).

Ἡ νεολιθική ἐποχή ἀρχίζει στήν Βρετανία καί τήν Σκανδιναβία τό 4000 
π.Χ., μέ βάση τήν χρονολόγηση τῆς κατεχόμενης ἀρχαιολογίας. Ἄν αὐτή ἡ 
χρονολόγηση ἰσχύει, τότε οἱ πρῶτοι ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ἐγκαταστάθηκαν 
σέ αὐτές τίς χῶρες, δέν ἀσχολήθηκαν μέ τήν γεωργία καί προτίμησαν πολύ 
ἀργότερα νά γίνουν ἀγρότες.

Γύρω στό 5000 π.Χ. ἀρχίζει νά ἐμφανίζεται στίς ἀτλαντικές ἀκτές τῆς δυ-
τικῆς Εὐρώπης τό φαινόμενο τῶν μεγαλίθων (megalith), δηλαδή νά στήνουν 
πέτρες μεγάλων διαστάσεων στό ἔδαφος, σάν κολῶνες, στύλους, ἤ νά δημι-
ουργοῦν κατασκευές σάν τραπέζια, μέ ὁριζόντιους καί κάθετους λίθους. Οἱ 
μεμονωμένοι στύλοι ὀνομάζονται μενίρ (menhir), ὅταν σχηματίζουν κύκλους 
ὀνομάζονται κρόμλεχ (cromlech) καί τά τραπέζια λέγονται ντολμέν (dolmen).

Οἱ λίθοι αὐτοί ἔχουν τε-
ράστιο βάρος, καθώς ζυγί-
ζουν μερικούς τόνους, ἀλλά 
εἶναι ἀκατέργαστοι, δηλαδή 
δέν ἔχουν λαξευτεῖ, ὥστε 
νά ἀποκτήσουν ὀρθογώνιο 
σχῆμα ἤ λεία ἐπιφάνεια, ἤ εἶναι μερικῶς κατεργασμένοι, δηλαδή ἔχει γίνει 
προσπάθεια νά ἀποκτήσουν σέ κάποιο βαθμό ὀρθογώνιο ἤ καμπύλο σχῆμα, 
διότι δέν ἔχουν ἀκόμη οἱ ἄνθρωποι τήν κατάλληλη τεχνογνωσία καί τά κα-
τάλληλα ἐργαλεῖα.

Γιά τήν μετακίνηση αὐτῶν τῶν μεγάλων λίθων μᾶλλον χρησιμοποιοῦσαν 
κορμούς δέντρων (δηλαδή κυ-
λοῦσαν τίς πέτρες πάνω σέ κορ-
μούς) καί ἔφτιαχναν ἀναχώμα-
τα, γιά νά ὑψώσουν τίς πέτρες 
(ἐφόσον δέν ὑπῆρχαν γερανοί). 
Ἕνα ἀπό τά ἀρχαιότερα μεγα-
λιθικά μνημεῖα τῆς Εὐρώπης 
εἶναι τό κρόμλεχ Ἀλμέντρες 
(Almendres), στήν Ἔβορα 
(Évora) τῆς Πορτογαλίας.

τισμοί στήν κοιλάδα τοῦ Δούναβη ἔχουν καί τήν ὀνομασία «Πολιτισμός τῆς 
Παλαιᾶς Εὐρώπης» (Old Europe Culture), μία ὁρολογία πού καθιερώθηκε 
ἀπό τήν Λιθουανή ἀρχαιολόγο Μαρίτσα Γκίμπουτας (ἤ Μαρίγια Γκιμπούτας, 
Marija Gimbutas)42. 

Γύρω στό 5200 π.Χ. ἐμφανίζεται στήν 
δυτική ἀκτή τοῦ Εὔξεινου Πόντου, στήν 
Ρουμανία, ἄλλος ἕνας λαμπρός νεολιθι-
κός πολιτισμός, ἡ Χαμαντζία (Hamangia), 
πού ἔχει σάν σῆμα κατατεθέν τά πήλινα 
εἰδώλια ἀπό σκοῦρο στιλβωμένο πηλό.

Λίγο πιό βορειοανατολικά, στά σημε-
ρινά σύνορα Ρουμανίας, Μολδαβίας καί 
Οὐκρανίας, ἐξαπλώνεται ὁ πολιτισμός μέ 
τήν σύνθετη ὀνομασία Κουκουτένι-Τρυ-
πίλλια, ἀπό τίς πόλεις Cucuteni στήν Ρου-

μανία καί Trypillia (ἤ Tripolye) στήν Οὐκρανία, ὁ ὁποῖος διαρκεῖ περίπου 
δύο χιλιετίες καί φτάνει σέ ὑψηλά ἐπίπεδα τήν ἑπόμενη ἐποχή (Χαλκολιθική). 

Ἀπό τά Βαλκάνια ὁ ἐκνεολιθισμός συνεχίζει δυτικά, 
πρός τήν θάλασσα τῆς Ἀδριατικῆς (Ἰταλία, Κροατία, 
Ἀλβανία) ὅπου ὁ νεολιθικός πολιτισμός παίρνει τό ὄνο-
μά του ἀπό τήν χαρακτηριστική Ἐμπίεστη (Impresso) 
κεραμεική. Ὁ ἴδιος πολιτισμός ἐξαπλώνεται καί στήν δυ-

τική Μεσόγειο, μέχρι 
τίς ἀκτές τῆς Γαλλίας 
καί τῆς Ἱσπανίας, ὅπου 
ὀνομάζεται Καρδια-
κή (Cardial) κεραμει-
κή. Στήν νότια Ἱσπα-
νία (Ἀνδαλουσία) ὑπάρχει, πρίν ἀπό τήν 
ἐμφάνιση τῆς καρδιακῆς κεραμεικῆς, ἕνας 
ἄλλος νεολιθικός πολιτισμός, πού ὀνομά-
ζεται κεραμεική τῆς Κόκκινης Ὤχρας (La 
Almagra pottery)43. 

Στήν Σικελία, λίγο μετά τό 5000 π.Χ. 
ἐμφανίζεται ἕνας ἰδιαίτερος πολιτισμός, 
πού ὀνομάζεται Στεντινέλο (Stentinello), 

42.  Γιαννόπουλος 2016, σελ. 51
43.  http://www.allempires.com/article/index.php?q=ancient_iberia 

Τά ἀγαλματάκια τῆς Χαμαντζία.

Οἱ λίθοι ἀπό τό κρόμλεχ Almendres, 5000 π.Χ.

Σύγχρονη ἐξομοίωση τοῦ τρόπου μετακίνησης 
τῶν μεγαλίθων.

Ἀγγεῖο 
τεχνοτροπίας 

Cardial, Ἱσπανία.

Ἀγγεῖα Γραμμικῆς κεραμεικῆς.
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χρι τό 2600 π.Χ., καλύπτοντας ἔτσι καί τήν 
νεολιθική περίοδο καί τήν χαλκολιθική.

Στήν σημερινή βόρεια Ἰνδία (Haryana) 
ἔχουμε τόν οἰκισμό Μπιρανά (Bhirrana). 
Σέ αὐτήν τήν περιοχή ὁ Ἰνδός ποταμός καί 
ἡ κοιλάδα του παρεῖχαν ἰδανικές συνθῆκες 
γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς γεωργίας, μέ ἀποτέ-
λεσμα νά ὑπάρχει ἀδιάκοπη κατοίκηση σέ 
ὅλες τίς ἑπόμενες ἐποχές. 

Στά σύνορα τοῦ Τουρκμενιστάν μέ τό 
Ἰράν ἐντοπίστηκε ὁ πολιτισμός Τζεϊτούν 
(Djeitun ἤ Jeitun). Λίγο πιό βόρεια ἦταν ὁ 
πολιτισμός Κελτεμινάρ (Kelteminar), πού 
ἐξαπλώθηκε στήν κεντρική Ἀσία καί ἀντιστοιχεῖ στίς σημερινές χῶρες Κα-
ζακστάν, Οὐζμπεκιστάν καί Τουρκμενιστάν.

Β .  11  Ν ε ο λ ι θ ι κ ή  Κ ί ν α
Στήν ἀχανή Κίνα νεολιθικοί οἰκισμοί ἐμφανίζονται σέ διάφορα μέρη45. 

Στήν βόρεια Κίνα ὁ πρῶτος νεολιθικός πολιτισμός εἶναι ὁ Νανζχουαγκντού 
(Nanzhuangtou). Νοτιότερα, στόν ποταμό Γιλούο (Yi-Luo) ἐμφανίζεται ὁ 
πολιτισμός Πειλιγκάγκ (Peiligang). Στόν ποταμό Γιαγκτσέ (Yangtze) ἀνα-
πτύσσεται ὁ Τσεγκντουσάν (Chengtoushan) καί ὁ Νταξί (Daxi). Ἐπίσης, στίς 
ὄχθες τοῦ Κίτρινου ποταμοῦ (Huang He) ἐξαπλώνεται ὁ λαμπρότερος νεολι-
θικός κινεζικός πολιτισμός, ὁ Γιαγκσάο (Yangshao).

45.  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Neolithic_cultures_of_China καί https://
www.metmuseum.org/toah/hd/cneo/hd_cneo.htm 

Γύρω στό 4800 π.Χ. ἐντοπίζουμε τήν ἐμφάνιση μεγαλιθικῶν μνημείων καί 
στήν Γαλλία, στήν περιοχή τῆς Βρετάννης (Brittany, Armorica), μέ τό μνη-
μεῖο Μπαρνενέζ (Cairn de Barnenez), ἐνῶ λίγο ἀργότερα δημιουργεῖται ἕνα 
μεγαλιθικό ταφικό μνημεῖο σέ σχῆμα τύμβων, ἡ νεκρόπολη τοῦ Μπουγκόν 
(Nécropole de Bougon). 

Προχωρώντας πρός τήν ἀνατολική Εὐρώπη συναντοῦμε στήν βόρεια 
Οὐκρανία τόν πολιτισμό τοῦ ποταμοῦ Δνείπερου (Dnieper–Donets), στήν 
περιοχή τῆς Βαλτικῆς τόν Νάρβα (Narva culture) καί πιό ἀνατολικά τόν πο-
λιτισμό Κάμα (Kama culture) . Βόρεια τῆς Μεσοποταμίας, στόν Καύκασο, 
ὁ πρῶτος νεολιθικός πολιτισμός ὀνομάζεται Σουλαβέρι (Shulaveri-Shomu 
culture), ὁ ὁποῖος ἐξαπλώνεται στίς σημερινές χῶρες τῆς Ἀρμενίας καί τῆς 
Γεωργίας.

Β .  9  N ε ο λ ι θ ι κ ή  Α ἴ γ υ π τ ο ς
Ἡ νεολιθική ἐποχή στήν Αἴγυπτο ἔχει ἐξαιρετικό ἐνδιαφέρον, ὅπως προ-

αναφέραμε, ἀφοῦ κανονικά στίς ὄχθες τοῦ Νείλου θά ἔπρεπε νά ἔχουν ἀνα-
πτυχθεῖ ἡ γεωργία καί ἡ κτηνοτροφία δεκάδες χιλιάδες χρόνια πρίν ἀπό τήν 
Εὔφορη Ἡμισέληνο. Ὡστόσο, οἱ ἴδιοι οἱ ἐπιστήμονες διαπιστώνουν ὅτι ὁ 
νεολιθικός πολιτισμός εἰσάγεται στήν Αἴγυπτο ἀπό τήν Μεσοποταμία. Αὐτό 

συμβαίνει μέ τόν πολιτισμό κοντά στήν πόλη Φαγιούμ (Fayum 
A culture)44, μόλις τo 5200 π.Χ. 

Στήν νότια Αἴγυπτο, κοντά στά σύνορα μέ τό Σουδάν, 
ὑπάρχει καί ὁ ἀρχαιολογικός χῶρος τῆς Νάμπτα Πλάγια 
(Nabta Ρlaya), τόν ὁποῖο χρονολογοῦν στό 7.000 π.Χ., ἀλλά 
προφανῶς εἶναι νεότερος, ἴσως καί νά εἶναι σύγχρονος μέ τόν 
Φαγιούμ. Γύρω στό 4800 π.Χ. ἀναπτύσσεται στό Δέλτα τοῦ 
Νείλου ὁ πολιτισμός Μεριμντέ (Merimde), ἀπό τόν ὁποῖο 
προέρχεται καί ἕνα πήλινο ὁμοίωμα ἀνθρώπινης κεφαλῆς, πού 
εἶναι ἡ ἀρχαιότερη ἀναπαράσταση ἀνθρώπου στήν Αἴγυπτο. 

Β .  1 0  Ν ε ο λ ι θ ι κ ή  Ἰ ν δ ί α 
Ἡ κοιλάδα τοῦ Ἰνδοῦ ποταμοῦ ἦταν ἡ κοιτίδα σπου-

δαίων πολιτισμῶν γιά τήν νότια Ἀσία. Στό σημερινό Πα-
κιστάν (στήν ἐπαρχία Balochistan) ἀνθίζει ὁ σπουδαῖος 
πολιτισμός Μέργκαρ (Mehrgarh), πού φτάνει χρονικά μέ-

44.  https://ancientegyptonline.co.uk/lower-neolithic/ 

Τό πήλινο 
πρόσωπο τοῦ 
πολιτισμοῦ 
Merimde.

Ἀγγεῖο ἀπό τό Μέργκαρ.Ἀγγεῖο ἀπό τό Μέργκαρ.

Χάρτης μέ τούς νεολιθικούς πολιτισμούς τῆς Κίνας, ἀριστερά, 
καί ἀναπαράσταση οἰκισμοῦ Yangshao, δεξιά.

Νεολιθικές θέσεις τῆς κοιλάδας 
τοῦ Ἰνδοῦ.
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Β .  1 2  Ν ε ο λ ι θ ι κ ή  Ἀ μ ε ρ ι κ ή
Στίς ἀκτές τοῦ Εἰρηνικοῦ, στό σημερινό Περού, στήν θέση Χουάκα Πρί-

ετα (Huaca Ρrieta), ἔχουμε τήν ἐμφάνιση τοῦ πρώτου νεολιθικοῦ οἰκισμοῦ 
στήν Ἀμερική, γύρω στό 5000 π.Χ., ὅπου τό βασικό γεωργικό προϊόν ἦταν 
τό καλαμπόκι. Τήν ἴδια περίπου ἐποχή ἀρχίζει καί στό Μεξικό ἡ νεολιθική 
περίοδος, στήν περιοχή Κοξκατλάν (Coxcatlan Cave).

Τό πιθανότερο δρομολόγιο, πού χρησιμοποίησαν οἱ ἄνθρωποι γιά νά φτά-
σουν μέχρι τήν ἀμερικανική ἤπειρο, εἶναι ἀπό τόν Βερίγγειο πορθμό. Ἀπό 
τήν Σιβηρία πέρασαν στήν Ἀλάσκα, ἀπό τόν Βερίγγειο πορθμό, καί ἔπειτα 
ἄρχισαν νά βαδίζουν πλάι μέ τίς ἀκτές τοῦ Εἰρηνικοῦ, μέχρι πού κατέληξαν 
καί στήν νότια Ἀμερική.

Γ. 
Ἐ� χή τοῦ Χ� � ῦ, 

4500-3266 π.Χ.

Γ. 
Ἐ� χή τοῦ Χ� � ῦ, 

4500-3266 π.Χ.

Χάρτης τοῦ Περοῦ, ἀριστερά, φωτογραφία τοῦ σπηλαίου Κοξκατλάν, δεξιά,
καί χάρτης μέ διάφορους ἀρχαίους πολιτισμούς τῆς γῆς, κάτω. 
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κοινωνίες τῶν ἀνθρώπων, πού μέχρι τότε ζοῦσαν τήν ἁπλότητα τοῦ νεολι-
θικοῦ πολιτισμοῦ. Ἀπό τά ἁπλοϊκά πέτρινα καί ξύλινα ἀντικείμενα ξαφνι-
κά περνᾶνε στά χρυσαφένια, συνεπῶς εἰσβάλλει στήν ζωή τῶν ἀνθρώπων ὁ 
πλοῦτος, ἡ ματαιοδοξία καί ἡ ἀνισότητα, πού μᾶς βασανίζουν μέχρι σήμερα.

Γ 2 .  Θ ό β ε λ  ( Το ύ μ π α λ  Κ ά ι ν )
Πῶς ὅμως ἀπέκτησαν οἱ 

ἄνθρωποι ὅλη τήν γνώση γύρω 
ἀπό τά μέταλλα καί τήν ἐπεξερ-
γασία τους; Τήν ἀπάντηση μᾶς 
τήν δίνει ξανά ἡ Γένεση, πού ἀνα-
φέρει ὅτι ὁ ἕκτος ἀπόγονος τοῦ 
Κάιν, ὁ Θόβελ (Τubal-cain) ἦταν 
ὁ «σφυροκόπος χαλκεύς χαλκοῦ 
καὶ σιδήρου»47, δηλαδή ὁ πρῶτος 
ἄνθρωπος πού ἀνακάλυψε πῶς νά 
κατασκευάζουν μεταλλικά ἀντι-
κείμενα. 

Ὁ Θόβελ, προφανῶς, πέτυχε νά λιώσει τόν χαλκό (πού ἔχει θερμοκρασία 
τήξης 1085 βαθμούς Κελσίου) σέ κατάλληλο κλίβανο καί στήν συνέχεια νά 
τόν σφυρηλατήσει, κατασκευάζοντας ἐργαλεῖα καί ὅπλα. Δέν ἀποκλείεται νά 
δημιούργησε καί τά πρῶτα κράματα, δηλαδή μείγματα μετάλλων σέ διάφο-
ρες ἀναλογίες, ὅπως ὁ μπροῦντζος (88% χαλκός καί 12% κασσίτερος).

Ἡ ἐξάπλωση τῆς μεταλλουργίας συμβαίνει στα-
διακά μετά τό 4500 π.Χ., ὅποτε συμπεραίνουμε ὅτι 
ὁ Θόβελ ἔζησε πρίν ἀπό τό 4500 π.Χ. Ὡστόσο ἡ 
ἀπορία παραμένει: πῶς ἀντιλήφθηκε ὁ Θόβελ ὅτι 
μέσα ἀπό κάποια πετρώματα μπορεῖ νά δημιουργη-
θοῦν μεταλλικά ἐργαλεῖα; «Πόθεν τούτῳ ἡ σοφία 
αὕτη;»48. Ἄν καί δέν μποροῦμε νά τό ἀποδείξου-
με, μποροῦμε νά ὑποθέσουμε ὅτι ἦταν δαιμονική 
ἔμπνευση, δηλαδή δαίμονες νά «φώτισαν» τόν Θό-
βελ, ὥστε νά ἀποκτήσει αὐτήν τήν γνώση. Καί κά-
νουμε αὐτήν τήν ὑπόθεση, διότι ὁ Θόβελ, ὡς Καϊνίτης, εἶχε ἄμεση ἤ ἔμμεση 
σχέση μέ τά πονηρά πνεύματα καί ὄχι μέ τόν Θεό. 

47.  Γέν. 4,22
48.  Ματθ. 13,54

Γ.  1  Ε ἰ σ α γ ω γ ή
Ἡ φυσική καί ἁπλοϊκή ζωή τῶν νεολιθικῶν 

ἀνθρώπων ἄλλαξε ὁριστικά, ὅταν στά μέσα περί-
που τῆς πέμπτης χιλιετίας εἰσβάλλει στήν ζωή τῶν 
ἀνθρώπων μία νέα τεχνολογία, ἡ μεταλλουργία, μέ 
τά ὑλικά της, τά διάφορα μέταλλα.

Τά μέταλλα δέν ὑπάρχουν αὐτόνομα στήν φύση, 
ὅπως ὑπάρχουν οἱ πέτρες καί τά βότσαλα, ἀλλά 
ὑπάρχουν ἀναμεμειγμένα μέ ἄλλα ὑλικά, μέσα στά 
πετρώματα τῆς φύσης, πού ὀνομάζονται μεταλλεύ-
ματα ἤ ὀρυκτά (ores ἤ minerals στήν ἀγγλική ὁρο-
λογία). Συνεπῶς, γιά νά ἀποκτήσουν οἱ ἄνθρωποι μέ-

ταλλα καί νά τά μετατρέψουν σέ ἐργαλεῖα, χρειάζεται πολύπλοκη ἐργασία, ἡ 
ὁποία ὀνομάζεται μεταλλουργία.

Τά τρία βασικά μέταλλα, μέ τά ὁποῖα ἀσχο-
λήθηκαν κυρίως οἱ νεολιθικοί ἄνθρωποι, εἶναι 
ὁ χρυσός, ὁ ἄργυρος (τό ἀσήμι) καί ὁ χαλκός, 
καί τά ὁποῖα ἔγιναν σύμβολα τῶν ἀνθρώπινων 
γενῶν ἀπό τόν Ἡσίοδο46. Στήν συνέχεια ἀνακά-
λυψαν καί ἄλλα μέταλλα, ὅπως ὁ μόλυβδος (τό 
μολύβι) καί ὁ κασσίτερος. 

Ὁ χαλκός εἶναι ἕνα μέταλλο πού εἶναι μαλα-
κό στήν φυσική του κατάσταση, ἀλλά ἄν ἑνωθεῖ μέ ἄλλα στοιχεῖα (ἀρσενικό, 
κασσίτερο) γίνεται ἀρκετά σκληρό καί ἀνθεκτικό. 

Ὁ χαλκός ἔγινε σύντομα μία περιζήτητη πρώτη ὕλη, πού εἶναι δυσεύρετη 
ὅμως. Ἔτσι οἱ ἄνθρωποι ἀναγκάστηκαν νά αὐξήσουν τήν ἐμπορική δραστη-
ριότητά τους, προκειμένου νά προμηθεύονται χαλκό ἀπό τίς περιοχές πού 
ὑπῆρχε σέ ἀφθονία (ὅπως ἡ Κύπρος). 

Παράλληλα μέ τόν χαλκό, οἱ μεταλλουργοί ἀσχολήθηκαν καί μέ τόν χρυ-
σό. Ὁ χρυσός εἶναι τό μέταλλο πού προφανῶς ἐντυπωσίασε τούς ἀνθρώ-

πους ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, μέ τό λαμπερό κίτρι-
νο χρῶμα του, πού θυμίζει τόν ἥλιο. Δυστυχῶς, 
ὅμως, αὐτή ἡ ἐντύπωση μετατράπηκε σέ μανία!

Ὅποιος κατεῖχε χρυσᾶ ἀντικείμενα ἄρχισε 
νά θεωρεῖται σπουδαῖος ἄνθρωπος, ἀνώτερος, 
ξεχωριστός. Αὐτό εἶχε τεράστια ἐπίδραση στίς 

46.  Γιαννόπουλος 2016, σελ. 305

Καθαρός χαλκός.

Ἀναπαράσταση τῶν πρώτων μεταλλουργῶν. 

Ἀκατέργαστος χαλκός.

Ἀκατέργαστος ἄργυρος.

Ἀκατέργαστος χρυσός.
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Οἱ Προέλληνες ἀσχολήθηκαν καί μέ τό ἀσήμι καί μά-
λιστα μέ ἰδιαίτερη ἐπιτυχία. Ἡ ἀνάπτυξη τῆς ἀργυροχοΐας 
στό Αἰγαῖο χρονολογεῖται λίγο πρίν ἀπό τό 4000 π.Χ. καί 
συνεχίζει σέ ὅλη τήν 4η χιλιετία. Ἀνάμεσα στά πρῶτα ἀση-
μένια ἔργα ξεχωρίζουν τά δακτυλιόσχημα περίαπτα51 (φυ-
λακτά), πού τά κρεμοῦσαν στόν λαιμό ἤ τά ἕραβαν πάνω 
στά ροῦχα, γιά διακόσμηση.

Οἱ οἰκισμοί πού ξεχωρίζουν αὐτήν τήν ἐποχή εἶναι 
τό Ραχμάνι τῆς Θεσσαλίας καί ἡ Κεφάλα στήν Κέα τῶν 
Κυκλάδων52. Ἀνάπτυξη παρουσιάζει καί ἡ ἀνατολική 

ἀκτή τῆς Ἀττικῆς, καθώς ἀπό τότε ἀρχίζει ἡ ἐκμε-
τάλλευση τῶν κοιτασμάτων χαλκοῦ καί ἀργύρου 
στό Λαύριο53.

Ὡς πρός τήν νεότερη φάση, μετά τό 3800 π.Χ., 
ξεχωρίζει ὁ οἰκισμός στά Δολιανά Ἰωαννίνων, 
στήν κεραμεική τοῦ ὁποίου ἐμφανίζεται ἕνα νέο 
χαρακτηριστικό σκεῦος, πού πῆρε τήν ὀνομασία 
φιάλη τύπου Μπρατισλάβας54. Μᾶλλον πρόκειται 
γιά πῶμα (καπάκι) ἀγγείων μεγάλου μεγέθους, 
ὅπως εἶναι τά πιθάρια. 

Τά τελευταῖα χρόνια ἀνακαλύφθηκε στόν 
Στρόφιλα τῆς Ἀνδρου55 ἄλλος ἕνας χαλκολι-
θικός οἰκισμός μέ μεγάλο ἐνδιαφέρον. Ἱδρύθηκε γύρω στό 5000 π.Χ., ἀλλά 

ἡ περίοδος ἀκμῆς του βρίσκεται 
στήν 4η χιλιετία. Ἡ πόλη τοῦ Στρό-
φιλα προστατευόταν ἀπό τεῖχος καί 
εἶχε ἀξιόλογες βραχογραφίες, πού 
ἀπεικονίζουν τά πλοῖα τῆς ἐποχῆς. 

Στό βόρειο Αἰγαῖο καί συγκε-
κριμένα στήν Λῆμνο, γύρω στό 
3500 π.Χ., ἀναπτύσσεται ἕνα μι-
κρό χωριό, τό ὁποῖο στούς ἑπόμε-

51.  Γιαννόπουλος 2016, σελ. 291
52.  http://ime.gr/chronos/01/gr/nl/tn/kefalafr.html 
53.  Treuil 1996, σελ. 161. Ὁ κυριότερος νεολιθικός οἰκισμός τῆς Ἀττικῆς ἦταν στήν 

σημερινή Νέα Μάκρη, κοντά στόν Μαραθώνα.
54.  Γιαννόπουλος 2016, σελ. 299
55.  Γιαννόπουλος 2016, σελ. 206. Ἡ ἀνασκαφή ἔγινε ἀπό τήν ἀρχαιολόγο Χριστίνα 

Τελεβάντου, https://emospeha.org/el/draseis/synergasies/52-strofi las-andros 

Ὁ σίδηρος ὑπάρχει ὡς μετάλλευμα σέ ἀφθονία στήν γῆ, περισσότερο ἀπό 
τόν χαλκό, ἀλλά ἔχει τό μειονέκτημα ὅτι λιώνει σέ πολύ ὑψηλότερη θερμο-
κρασία (σημεῖο τήξης 1538 βαθμούς Κελσίου) ἀπό τόν χαλκό. Γι’ αὐτό οἱ δι-
άφοροι λαοί προτίμησαν τήν χρήση τοῦ χαλκοῦ, τοῦ ὁποίου τό σημεῖο τήξης 
μποροῦσαν νά ἐπιτύχουν εὐκολότερα. 

Γ.  3  Χ α λ κο λ ι θ ι κ ή  Ἑ λ λ ά δ α 
Ἡ πρώτη φάση τῆς Χαλκολιθικῆς Ἑλλάδας (Πρώιμη, 4500-3800 π.Χ.) 

εἶναι περίοδος σημαντικῆς ἀνάπτυξης, σέ ἀντίθεση μέ τήν δεύτερη (Νεώτε-
ρη, 3800-3266 π.Χ.) πού εἶναι περίοδος παρακμῆς καί πληθυσμιακῆς ἐλάτ-
τωσης49.

Ὁ οἰκισμός τοῦ Σέσκλου καταστρέφεται 
τό 4400 π.Χ., μᾶλλον ἀπό ἐμφύλια διαμά-
χη, ἀλλά ὁ λαμπρός θεσσαλικός πολιτισμός 
συνεχίζεται στό Διμήνι, τό ὁποῖο φτάνει σέ 
μεγάλη ἀκμή (στό ἐσωτερικό τῆς ἀκρόπο-
λης κατοικοῦν γύρω στά 300 ἄτομα). 

Στήν ἴδια ἐποχή, κατά τήν ὁποία ἀκμά-
ζει τό Διμήνι, ἀναπτύσσεται ἄλλος ἕνας 
μεγάλος οἰκισμός στήν περιοχή Μακρύ-
γιαλος50 τῆς Πύδνας, κοντά στήν Νέα Νι-
κομήδεια. Δέν ἀποκλείεται οἱ νεολιθικοί 

κάτοικοι τῆς Νέας Νικομήδειας νά τήν ἐγκατέλειψαν γύρω στό 4800 π.Χ. καί 
νά μετανάστευσαν στόν Μακρύγιαλο. 

Οἱ κάτοικοι τοῦ Αἰγαίου ἀρχίζουν, 
ὅπως καί οἱ γύρω πολιτισμοί, νά ἀσχο-
λοῦνται μέ τό νά ἀποκτήσουν ἤ νά 
κατασκευάσουν χρυσά ἀντικείμενα. 
Ἐπιπλέον, ἐπιδίδονται στήν κατεργα-
σία τοῦ χαλκοῦ καί παρατηροῦμε ὅτι 
τόν χρυσό τόν χρησιμοποιοῦν κυρίως 
γιά διακοσμητικά ἀντικείμενα, ἐνῶ 
τόν χαλκό τόν ἔχουν καί γιά ἄλλες 
χρήσεις, ὅπως νά φτιάχνουν ἐργαλεῖα 
ἤ ὅπλα.

49.  Γιαννόπουλος 2016, σελ. 72 καί 280
50.  http://www.ime.gr/chronos/01/gr/nl/nnii/makrygfr.html 

στά ροῦχα, γιά διακόσμηση.
Ἀσημένιο 

περίαπτο ἀπό τήν 
Ἀλεπότρυπα, Μάνη.

Ἀγγεῖα «Μπρατισλάβας» 
ἀπό τά Δολιανά.

Ἀναπαράσταση τῆς ἀκρόπολης 
τοῦ Διμηνίου.

Ἡ εἰσβολή στό Σέσκλο, 4400 π.Χ., 
Giuseppe Rava.

Βραχογραφίες ἀπό τόν Στρόφιλα.
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Στήν Ἰταλία ἐμφανίζεται 
τό 3700 π.Χ. ὁ πολιτισμός 
Ριναλντόνε (Rinaldone), 
πού καλύπτει τήν κεντρική 
Ἰταλία, ἐνῶ τό 3400 π.Χ. 
στήν βόρεια Ἰταλία ἐξα-
πλώνεται ὁ πολιτισμός Ρε-
μεντέλο (Remedello).

Στήν Βουλγαρία συνεχί-
ζει νά ἀκμάζει ὁ οἰκισμός 
Καράνοβο (Φάση 6η ἤ 
Γκουμέλνιτσα, Gumelniţa–
Karanovo VΙ), ἀλλά παράλ-
ληλα, τό 4400 π.Χ., ἐμφανίζεται στήν πόλη Βάρνα (Varna) ἕνας χαλκολιθικός 
οἰκισμός, πού μᾶς ἐντυπωσιάζει μέχρι σήμερα. Στό νεκροταφεῖο τῆς Βάρνας 
βρέθηκε ἡ ἀρχαιότερη γνωστή συσσώρευση χρυσοῦ στόν κόσμο.

Στά σύνορα Ρουμανίας-Οὐκρανίας ὁ πολιτισμός 
Κουκουτένι (Μέση περίοδος, 4000 π.Χ.)57 φτάνει 
στήν μέγιστη ἀκμή του. Σέ αὐτήν τήν ἐποχή, οἱ νεο-
λιθικοί οἰκισμοί τῶν περασμένων αἰώνων ἔχουν με-
τατραπεῖ σέ ὁλόκληρες πόλεις, πού ὑπολογίζεται ὅτι 
εἶχαν ἕως καί 15.000 κατοίκους, ὅπως τό Ταλιάνκι 
τῆς Οὐκρανίας, τό ὁποῖο ἦταν ἡ μεγαλύτερη πόλη 
τῆς χαλκολιθικῆς Εὐρώπης. 

Στήν περιοχή τοῦ νότιου Καυκάσου κατά τά 
μέσα τῆς 4ης χιλιετίας ἀναπτύσσεται ὁ πολιτισμός 
Κούρα Ἄραξες (Kura-Araxes), στήν κοιλάδα τῶν 

ποταμῶν Κύρου καί Ἀράξη, 
ἀπό τούς ὁποίους ἔλαβε τό 
σύνθετο ὄνομα. 

Βόρεια τοῦ Καυκάσου, 
στά σημερινά ρωσικά ἐδάφη, 
ἐμφανίζεται ὁ λαμπρός πολι-
τισμός Μαϊκόπ58 (Maykop ἤ 
Maikop, 3700 π.Χ.), ὁ ὁποῖος 
φαίνεται ὅτι εἶχε ἀναπτύξει 

57.  Γιαννόπουλος 2016, σελ. 294
58.  Γιαννόπουλος 2016, σελ. 635

νους αἰῶνες θά ἐξελιχθεῖ σέ μία σπουδαία πόλη, τήν Πολιόχνη, ἡ ἱστορία τῆς 
ὁποίας χωρίστηκε σέ ὀνομασίες μέ χρώματα. Ἡ ἀρχική φάση, ἡ ὁποία χρο-
νολογεῖται στό 3500-3200 π.Χ., ὀνομάζεται Πολιόχνη Ι – Μελανή περίοδος. 

Κατά τήν διάρκεια τῆς νεότερης φάσης, μετά τό 3800 π.Χ., ἔχουμε λιγό-
τερα ἀρχαιολογικά εὐρήματα καί προφανῶς ἔχουμε μείωση πληθυσμοῦ στήν 
ἠπειρωτική Ἑλλάδα. Αὐτό τό φαινόμενο μᾶλλον σχετίζεται μέ κλιματικά φαι-
νόμενα καί ὄχι τόσο μέ βίαια ἐπεισόδια (ἐμφύλιους πολέμους ἤ ἐπιδρομές). 

Γύρω στό 3700 π.Χ. ἄρχισε τό κλίμα τῆς γῆς νά μεταβάλλεται καί ἀπό τήν 
Ἀτλαντική περίοδο περνᾶμε στήν Ὑποβόρεια (Subboreal). Αὐτό εἶχε ὡς ἀπο-
τέλεσμα τό κλίμα νά γίνει πιό ξηρό, σέ σχέση μέ τό παρελθόν, καί ἡ ξηρασία 
ἐπηρέασε ἀρνητικά τήν γεωργία.

Παράλληλα μέ τό Ὑποβόρειο κλίμα οἱ ἐπιστήμονες ἔχουν ἐντοπίσει ἄλλη 
μία περίεργη κλιματική ἀλλαγή, πού ὀνομάζεται Ταλάντωση Πιόρα (Piora 
Oscillation)56, ἀπό τήν κοιλάδα Πιόρα στήν Ἐλβετία. Αὐτό τό κλιματικό 
φαινόμενο προκάλεσε ἐκτεταμένες ξηρασίες σέ διάφορες περιοχές, ὅπως τό 
Αἰγαῖο, ἀλλά οἱ εἰδικοί δέν μποροῦν νά προσδιορίσουν ἀκριβῶς πότε χρονο-
λογεῖται τό φαινόμενο. Ἐνδέχεται νά ξέσπασε παράλληλα μέ τόν Κατακλυ-
σμό, τό 3266 π.Χ. 

Οἱ ἀγρότες τῆς Χαλκολιθικῆς Ἑλλάδας βρέθηκαν σέ δεινή θέση, λόγω τῆς 
ἀναστάτωσης αὐτῆς τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, καί ἴσως νά ἐγκατέλειψαν 
τούς οἰκισμούς τους, γιά νά βροῦν ἄλλες περιοχές μέ καλύτερες κλιματικές 
συνθῆκες. Ἐντύπωση προκαλεῖ τό γεγονός ὅτι αὐτήν τήν περίοδο ἔχουμε πε-
ρισσότερα κατοικημένα σπήλαια σέ σχέση μέ τήν ἀρχή τῆς Νεολιθικῆς πε-
ριόδου.

Γ 4 .  Χ α λ κο λ ι θ ι κ ή  Ε ὐ ρ ώ π η
Ἡ ἐποχή τοῦ Χαλκοῦ στήν Γερμανία ἀρχίζει 

μέ τόν πολιτισμό Ρέσεν (RÖssen), στά σύνορα 
Γερμανίας-Γαλλίας καί συνεχίζει, μετά τό 4300 
π.Χ., μέ τόν πολιτισμό τῶν Χοανοειδῶν Κυπέλλων 
(Trichterbecherkultur στά γερμανικά, Funnelbeaker 
culture στά ἀγγλικά), ὀνομασία πού προκύπτει ἀπό 
τά ἀγγεῖα τῆς ἐποχῆς, τά ὁποῖα ἔχουν λαιμό σέ 
σχῆμα χωνιοῦ. Στήν Οὐγγαρία ὁ ἀντίστοιχος πολι-
τισμός ὀνομάζεται Λεγκυέλ (Lengyel).

56.  Βλέπε http://sebarton.com/blog/2016/1/24/the-piora-ocsillation καί https://
en.wikipedia.org/wiki/Piora_Oscillation 

Ἀγγεῖο πολιτισμοῦ 
Κουκουτένι.

Ἀναπαράσταση τοῦ οἰκισμοῦ Ταλιάνκι.

Χρυσά ἀντικείμενα ἀπό τήν Βάρνα.

Χοανοειδές ἀγγεῖο.
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τα59, ὅπου πλέον δέν ἐφαρμόζεται ἡ ἁπλοϊκή τεχνολογία τῶν ἀκατέργαστων 
λίθων, ἀλλά ἐφαρμόζεται ἀνώτερη τεχνική, μέ πλήρως κατεργασμένους λί-
θους, πού ἐφαρμόζουν ἄριστα μεταξύ τους καί δημιουργοῦν ἀκόμη πιό ἐντυ-
πωσιακές κατασκευές. 

Γ.  5  Χ α λ κο λ ι θ ι κ ή  Α ἴ γ υ π τ ο ς
Στήν Αἴγυπτο ἀναπτύσ-

σονται διάφοροι ἀξιόλογοι 
πολιτισμοί, πού διαδέχονται 
τόν πολιτισμό Φαγιούμ, 
οἱ κυριότεροι τῶν ὁποίων 
εἶναι ὁ Τασιάν (Tasian) καί 
ὁ Μπαντάρι (Badari)60 καί 
χρονολογοῦνται στό 4400 
π.Χ. Ἀκολουθοῦν o Νακά-
ντα (Naqada, 3800 π.Χ.), ὁ 
Ἀμράτιαν (Amratian, 3600 
π.Χ.) καί ὁ Γκερζέχ61 (Gerzeh 
ή Naqada II, 3300 π.Χ.). 

Στόν τελευταῖο φαίνονται 
οἱ ἐπιρροές τῶν Σουμερίων, μέ τούς ὁποίους εἶχαν ἀναπτύξει ἐπικοινωνία καί 
ἐμπορικές σχέσεις οἱ χαλκολιθικοί - προχαμιτικοί Αἰγύπτιοι. 

Ἀξίζει νά σημειώσουμε ὅτι ἀναφερόμαστε ὥς 
τώρα στήν Αἴγυπτο καί τόν πολιτισμό της, χω-
ρίς νά ἐννοοῦμε τόν λαό τῆς Αἰγύπτου, πού θά 
σχηματιστεῖ μετά τό 2735 π.Χ. Τό ἴδιο ἰσχύει 
γιά κάθε λαό καί πολιτισμό, πού ἐξετάσαμε ὥς 
τώρα, εἴτε πρόκειται γιά τήν Αἴγυπτο, εἴτε γιά τήν 
Ἑλλάδα. Μέχρι τό 2735 π.Χ. σέ ὅλες τίς χῶρες 
τῆς γῆς κατοικοῦν οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἀδάμ, οἱ νεο-
λιθικοί ἄνθρωποι, οἱ πρῶτοι ἰθαγενεῖς, ἐκτός ἀπό 
τόν χῶρο τῆς Μεσοποταμίας, πού τά πάντα δια-
φέρουν.

59.  Βλέπε παρακάτω την παράγραφο γιά τούς Γίγαντες.
60.  https://ancientegyptonline.co.uk/upper-neolithic/ 
61.  https://en.wikipedia.org/wiki/Gerzeh_culture 

ἐμπορικές συναλλαγές μέ τούς Σουμερίους, ἀπό τούς ὁποίους γνώρισε καί 
τόν τροχό. Ἐπίσης, οἱ ἡγετικές «Μαϊκοπικές» οἰκογένειες θάβονται σέ μεγα-
λειώδεις τύμβους (Κουργκάν, Κurgan), μαζί μέ πολύτιμα μεταλλικά κτερί-
σματα.

Οἱ ὀπαδοί τῆς ἰνδοευρωπαϊκῆς θεωρίας, ὅπως ἡ Γκίμπουτας, 
θεω ροῦν ὅτι αὐτός ὁ πολιτισμός συνδέεται μέ τούς ἰνδοευρωπαϊ-
κούς λαούς καί τήν σταδιακή ἐξάπλωσή τους στήν Εὐρώπη καί τήν 

Ἀσία. Ἐντούτοις, ὅπως θά δοῦμε καί παρακάτω, 
ἡ θεωρία τους εἶναι ἐσφαλμένη, διότι οἱ φυλές 
πού κρύβονται πίσω ἀπό τόν πολιτισμό Μα-
ϊκόπ δέν εἶναι Ἰνδοευρωπαῖοι, ἀλλά εἶναι οἱ 

ἀπόγονοι τῶν νεολιθικῶν φυλῶν, πού βρίσκο-
νταν ἐκεῖ αἰῶνες πρίν.

Ἁπλά, μέσω τῶν ἐπαφῶν πού ἀνέπτυξαν μέ 
τούς Σουμερίους, γνώρισαν κάποια στοιχεῖα 
τῆς σουμεριακῆς τεχνολογίας καί τά μιμήθη-
καν, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀρχίσουν νά κατα-

σκευάζουν τροχοφόρα ὀχήματα ἤ ὑψηλοῦ ἐπιπέδου μεταλλικά ἀντικείμενα. 
Ὅσο γιά τούς ἰνδοευρωπαϊκούς λαούς, αὐτοί μέχρι τό 2735 π.Χ. βρίσκονται 
στήν Μεσοποταμία!

Στήν δυτική Εὐρώπη τό φαινόμενο τῶν μεγαλιθικῶν κτισμάτων ἐπεκτεί-
νεται, ὥστε σέ κάποιες περιοχές προσδιορίζουμε τούς τοπικούς πολιτισμούς 
ὡς μεγαλιθικούς πολιτισμούς (megalithic culture). Στήν Ἔβορα τῆς Πορτο-
γαλίας, κατά τήν 4η χιλιετία π.Χ., κατασκευάζεται τό ἐπιβλητικό ντολμέν τοῦ 
Ζαμπουζέιρο (Anta Grande do Zambujeiro), ἐνῶ στήν Βρετάνη τῆς Γαλλίας, 
στό Καρνάκ (Carnac ἤ Karnag), δημιουργεῖται σταδιακά ἕνα «δάσος» ἀπό 
περίπου 10.000 μενίρ, μέ πιθανότερη χρονολόγηση τό 3300 π.Χ. 

Ἀπό τά μέσα τῆς 4ης χιλιετίας τό φαινόμενο τῶν μεγαλιθικῶν μνημείων 
ἐξαπλώνεται μέ ἐντυπωσιακό τρόπο. Στίς ἀκτές τοῦ Ἀτλαντικοῦ ἐμφανίζεται 
στήν Βρετανία καί τήν Ἰρλανδία (Newgrance), ἐνῶ κάνει τήν ἐμφάνισή του 
καί σέ νησιά τῆς Μεσογείου, ὅπως ἡ Σαρδηνία (στήν ὁποία ἀκμάζει μεταξύ 
4000 καί 3400 π.Χ. ὁ πολιτισμός Μπόνου Ἰγκίνου, Bonu Ighinou) καί ἡ Μάλ-

Κτερίσματα, δηλαδή 
ἀντικείμενα - ἀφιερώματα 

μέσα σέ τάφο, Badari.

Ἀνάγλυφη διακόσμηση ἀπό τήν λαβή 
τοῦ μαχαιριοῦ Gebel el-Arak, πού μιμεῖται 

τήν σουμεριακή τέχνη.

Τό «δάσος» τῶν μενίρ στό Καρνάκ τῆς Γαλλίας, 3300 π.Χ.

Χρυσό ἀγαλματίδιο ταύρου, 
Μαϊκόπ.
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ἦταν φορεῖς ἑνός ἀνώτερου τεχνολογικά πολιτισμοῦ καί ὅτι μιλοῦσαν μία 
γλώσσα, ἡ ὁποία δέν ἔχει καμία σχέση μέ τίς ὑπόλοιπες γλῶσσες τῆς Μέσης 
Ἀνατολῆς ἤ γενικά τῆς ἀρχαιότητας. Αὐτό τό γεγονός ἔδωσε ἀφορμή γιά σε-
νάρια… ἐπιστημονικῆς φαντασίας, δηλαδή ὅτι οἱ Σουμέριοι ἦταν μία ἐξωγή-
ινη φυλή, πού ἦρθε ξαφνικά καί ἐγκαταστάθηκε στήν γῆ!

Οἱ Σουμέριοι δέν ἵδρυσαν κά-
ποιο ἑνιαῖο κράτος, ἀλλά ἦταν 
πάντα χωρισμένοι σέ πόλεις-
κράτη, πού ἐνίοτε πολεμοῦσαν 
καί μεταξύ τους. Ἡ λέξη Σουμέρ 
(Sumer) προῆλθε ἀπό τήν ὀνομα-
σία τῆς περιοχῆς Σινάρ (ἤ Σεννα-
άρ) καί ἐπικράτησε στήν διεθνή 
ὁρολογία. 

Ὡστόσο οἱ ἴδιοι οἱ Σουμέριοι 
δέν ὀνόμαζαν τήν χώρα τους Σι-
νάρ, ἀλλά Κι-ἐν-γκίρ (Kengir), 
δηλαδή Γῆ τῶν Εὐγενῶν Ἀρχό-
ντων, καί τόν λαό τους τόν ἀπο-
καλοῦσαν Σάγκ-Γκίγκ (sag gig), δηλαδή Μαυροκέφαλους, μαῦρα κεφάλια. 
Ἴσως ἡ φυλή τῶν Σουμερίων νά εἶχε λίγο πιό σκοῦρο χρῶμα δέρματος, σέ 
σύγκριση μέ τούς λευκούς Σηθίτες, ἀλλά σίγουρα δέν ἦταν μελανοί (μαῦροι), 
ὅπως οἱ Ἀφρικανοί.

Ἡ προέλευση τῶν Σουμερίων εἶναι ἕνα μεγάλο μυστήριο γιά τήν ἐπιστή-
μη. Τά ὅσα ἔχουμε ἀναφέρει γιά τούς Καϊνίτες (ἔφεση στόν τεχνικό πολι-
τισμό, πολυθεϊσμός, γεωγραφική καί γλωσσολογική ἀπομόνωση) μᾶς δημι-
ουργοῦν σοβαρές ὑποψίες μήπως οἱ Σουμέριοι ἦταν οἱ ἀπευθείας ἀπόγονοι 
τοῦ Κάιν (Καϊνίτες) ἤ ἕνας λαός, πού ἦρθε σέ ἐπι-
μειξία μέ τούς ἀπογόνους τοῦ Κάιν. 

Ὡστόσο, ὅποιοι καί νά ἦταν οἱ Σουμέριοι φυ-
λετικά, εἶναι ἀδύνατο νά ἑρμηνευθεῖ ἡ ἀπότομη 
πολιτιστική πρόοδος, ἡ ὁποία συνέβη στούς Σου-
μερίους τῆς Μεσοποταμίας, πολύ πρίν ἀπό κάθε 
ἄλλο λαό τῆς γῆς. 

Μέχρι τό 3500 π.Χ. ἀρχαιολογικά δέν ἐντο-
πίζεται κανένας πολιτισμός, πού νά κατέχει τίς 
γνώσεις τῶν Σουμερίων. Ἄν οἱ Σουμέριοι εἶχαν 
τίς γνώσεις αὐτές νωρίτερα, αὐτό θά εἶχε ἀφήσει 
κάποια ἀρχαιολογικά κατάλοιπα. Ἀντιθέτως, ὅλα 

Γ.  6  Χ α λ κο λ ι θ ι κ ή  Κ ί ν α
Ἡ γνώση τῆς μεταλλουργίας ἐξαπλώθηκε καί στήν 

Κίνα, ἡ ὁποία λόγω τῆς τεράστιας ἔκτασης ἔχει καί 
πολλούς πολιτισμούς, οἱ ὁποῖοι ἐντάσσονται χρονι-
κά στήν ἐποχή τοῦ Χαλκοῦ. Ἕνας ἀπό αὐτούς εἶναι ὁ 
Νταβενκού (Dawenkou), πού ἀρχίζει τό 4100 π.Χ. καί 
καλύπτει ὅλη τήν τέταρτη χιλιετία.

Οἱ Κινέζοι τεχνίτες, ἐκτός ἀπό τόν χαλκό, ἀσχολή-
θηκαν ἀπό αὐτήν τήν ἐποχή καί ἔπειτα μέ τόν ἴασπι ἤ 
νεφρίτη (jade)62, τόν ὁποῖο ὀνόμαζαν «Yu» καί μέ τόν 
ὁποῖο κατασκεύαζαν περίτεχνα κοσμήματα. Σέ ἀντίθε-
ση μέ τόν δυτικό κόσμο, οἱ Κινέζοι θεωροῦσαν τόν νε-
φρίτη πολυτιμότερο ὑλικό ἀπό τό χρυσάφι ἤ τό ἀσήμι.

Γ.  7  Χ α λ κο λ ι θ ι κ ή  Μ ε σ ο π ο τ α μ ί α
Μεταξύ 4000 καί 3000 π.Χ. 

(4η χιλιετία) τόν νεολιθικό πο-
λιτισμό Οὐμπάιντ (Ubaid) στήν 
Μεσοποταμία διαδέχεται ὁ χαλ-
κολιθικός πολιτισμός Οὐρούκ 
(Uruk V). Στήν περιοχή αὐτή 
ζοῦν οἱ ἀπόγονοι τοῦ Σήθ, ὁ 
λαός τῶν Σηθιτῶν, ὅπως ἔχουμε 
προαναφέρει.

Προϋπόθεση, γιά νά ἔρθει 
ὁ Μεσσίας μέσα ἀπό τούς Ση-
θίτες, ἦταν νά παραμείνουν 

πιστοί στόν Θεό63. Δυστυχῶς, ὅμως, αὐτό ἀνατράπηκε ἀπότομα γύρω στό 
3.500 π.Χ., ὅταν ἀνάμεσα στούς ὀρθόδοξους Σηθίτες, στήν νότια Μεσοποτα-
μία, ἐγκαταστάθηκαν οἱ εἰδωλολάτρες Σουμέριοι. 

Δύο στοιχεῖα γνωρίζουμε γιά τόν μυστηριώδη λαό τῶν Σουμερίων, ὅτι 

62.  https://www.khanacademy.org/humanities/art-asia/imperial-china/neolithic-art-
china/a/chinese-jade-an-introduction 

63.  Ὅλους αὐτούς τούς αἰῶνες οἱ Σηθίτες διατηροῦσαν τήν ὀρθή πίστη. Ἕνας ἀπό 
αὐτούς, μάλιστα, ὁ Ἐνώχ, εἶχε φτάσει σέ τέτοια ὕψη ἁγιότητας, πού ὁ Θεός δέν τόν 
ἄφησε νά πεθάνει, ἀλλά τόν μετέστησε ζωντανό στήν ἄλλη ζωή, το 4021 π.Χ. Γέν. 5,24 Σουμέριος βασιλιάς-ἱερέας.

Χάρτης τῆς Μεσοποταμίας μέ 
τίς κυριότερες σουμεριακές πόλεις.

Σουμεριακός ναός, Ζιγκουράτ (ziggurat), 
στήν πόλη Οὔρ.

Κινέζικος δράκος ἀπό 
νεφρίτη, Hongshan, 

3500 π.Χ.
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καινούριος πολιτισμός, ἕνας τρόπος ζωῆς μέ περισσότερη τεχνολογία. Ἀσχο-
λήθηκαν μέ τήν γεωμετρία, τήν ἀριθμητική, τήν ἀστρονομία, τήν ἀρχιτεκτο-
νική καί τήν γραφή.

Τό ἀρχαιότερο δεῖγμα γραφῆς τῶν 
Σουμερίων εἶναι τό πινάκιο ἀπό τήν 
πόλη Κίς (Kish Tablet)66, πού χρονολο-
γεῖται λίγο μετά τό 3500 π.Χ. καί ὀνο-
μάζεται «πικτογραφική γραφή», στήν 
ὁποία χρησιμοποιοῦνται ζωγραφιές ὡς 
σύμβολα λέξεων. Ἀργότερα οἱ Σου-
μέριοι δημιουργοῦν τήν λεγόμενη «σφηνοειδῆ γραφή» καί λίγο πρίν ἀπό τό 
3100 π.Χ. ἐμφανίζεται ἡ «ἱερογλυφική γραφή» στήν Αἴγυπτο, πού προφανῶς 
ἐπηρεάστηκε ἀπό τό σύστημα γραφῆς τῶν Σουμερίων.

Ἡ γραφή προέκυψε ἀπό τήν ἀνάγκη τῶν Σουμερίων νά καταγράφουν τά 
προϊόντα τους, εἰσαγόμενα ἤ ἐξαγόμενα, δηλαδή γιά οἰκονομικούς - λογιστι-
κούς λόγους. Στήν συνέχεια, ἡ χρήση τῆς γραφῆς ἐπεκτάθηκε καί σέ ἄλλους 
τομεῖς, ὅπως ἡ θρησκεία καί ἡ λογοτεχνία, δηλαδή ἄρχισαν νά γράφουν 
ὕμνους πρός τούς θεούς ἤ κατορθώματα βασιλιάδων καί ἡρώων.

Γ.  9  Θ ρ η σ κ ε ί α  τ ῶ ν  Σ ο υ μ ε ρ ί ω ν
Ἡ θρησκεία τῶν Σουμερίων ἦταν πολυθεϊστική καί ταυτόχρονα εἶναι 

ἡ ἀρχαιότερη γνωστή θρησκεία. Πολλές ἀπόψεις ἔχουν διατυπωθεῖ γιά τίς 
θρησκευτικές ἀντιλήψεις τῶν λαῶν τῆς Νεολιθικῆς περιόδου, ὅπως τό ὅτι τά 
γυναικεία εἰδώλια ἀναπαριστοῦν κάποια Μητέρα Θεά, ἀλλά ὅλα αὐτά εἶναι 
ἁπλές ὑποθέσεις. Ἀπό τούς Σουμερίους καί ἔπειτα γνωρίζουμε μέ σιγουριά 
σέ ποιά θρησκεία πίστευαν.

Οἱ Σουμέριοι θεωροῦσαν ὅτι οἱ διά-
φοροι θεοί προέκυψαν ἀπό γεννήσεις. 
Πρώτη χρονικά ἦταν ἡ Ναμού (Nammu), 
μετά γεννήθηκαν ὁ Οὐρανός (An) καί 
ἡ Γῆ (Ki) καί στήν συνέχεια ἔχουμε 
πλῆθος θεοτήτων, πού ἀποτελοῦν θεο-
ποίηση τῶν διάφορων στοιχείων τῆς 
φύσης, δηλαδή λατρεύουν τόν ἥλιο, τήν 
σελήνη, τήν θάλασσα κλπ. 

Αὐτές οἱ λανθασμένες, οἱ ψεύτικες 

66.  https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_writing 

τά ἀρχαιολογικά δεδομένα δείχνουν ὅτι οἱ Σουμέριοι ξαφνικά, ἀπό τό πουθε-
νά, ἀποκτοῦν καί κατέχουν ἕνα σωρό γνώσεις καί ἱκανότητες.

Συνεπῶς, πόθεν ἡ γνῶσις ταύτη; Θά κάνουμε τήν ἴδια ὑπόθεση, πού κά-
ναμε καί στήν περίπτωση τοῦ Θόβελ. Ἐφόσον ἦταν δαιμονολάτρες οἱ Σου-
μέριοι, οἱ ἴδιοι οἱ δαίμονες μᾶλλον μετέδωσαν ὅλες αὐτές τίς γνώσεις στούς 
Σουμερίους, γιά τό κακό τῆς ἀνθρωπότητας, διότι αὐτή ἡ τεχνογνωσία δημι-
ούργησε τόν πολιτισμό τῆς ἀδικίας καί τῆς κακίας, πού φτάνει μέχρι σήμερα. 

Γ.  8  Σ ο υ μ ε ρ ι α κό ς  π ο λ ι τ ι σ μ ό ς
Οἱ Σουμέριοι πρῶτοι ἐφεῦραν τόν τρο-

χό, τίς ρόδες, ἕνα ἀντικείμενο πού ἔφερε 
τεχνολογική ἐπανάσταση. Στήν συνέχεια 
ἔφτιαξαν τά πρῶτα ὀχήματα, τίς ἐμπορι-
κές ἅμαξες καί τά πολεμικά ἅρματα64. Οἱ 
τροχοί ἦταν συμπαγεῖς καί ξύλινοι, χωρίς 
ἀκτίνες, οἱ ὁποῖες ἐπινοήθηκαν γύρω στό 
2000 π.Χ. Τά πρῶτα ζῶα πού χρησιμοποι-
ήθηκαν ὡς ὑποζύγια, γιά νά σέρνουν τίς 
ἅμαξες, ἦταν βόδια καί ὄναγροι ἤ ἡμίονοι 
(ἄγρια γαϊδούρια ἤ μουλάρια).

Ἄλλη ἐφεύρεση ἦταν τό ἄροτρο65, τό 
ὁποῖο ἔδωσε μεγάλη ὤθηση στήν γεωργία 
καί ἡ ἀγροτική παραγωγή τῶν Σουμερίων 
πολλαπλασιάστηκε, μέ ἀποτέλεσμα νά 
ἔχουν μεγάλο πλεόνασμα σέ σιτηρά καί 
ἄλλα προϊόντα. 

Παράλληλα, οἱ Σουμέριοι ἀσχολήθη-
καν καί μέ τά συστήματα ἄρδευσης καί 
ἀποχέτευσης, δημιουργώντας κανάλια 
πού διοχέτευαν τό νερό ἀπό τά μεγάλα 
ποτάμια ὥς τά κτήματά τους, κάτι πού ἐπίσης βελτίωσε τίς γεωργικές καλλι-
έργειες.

Γενικότερα, οἱ Σουμέριοι ἔθεσαν τίς βάσεις, γιά νά δημιουργηθεῖ ἕνας 

64.  https://www.history.com/news/sumerians-inventions-mesopotamia 
65.  Μέχρι τότε οἱ ἀγρότες ἔσκαβαν τά χωράφια τους μέ σκαπάνη (τσάπα), γιά νά 

σπείρουν στήν συνέχεια. Ἐνῶ μέ τό ἄροτρο μποροῦσαν νά ὀργώσουν περισσότερη 
ἔκταση, μέ λιγότερο κόπο καί σέ λιγότερο χρόνο.

Ὁ Λευκός ναός, ἀφιερωμένος στόν 
Ἄν (ἤ Ἀνού), Οὐρούκ 3500 π.Χ.

Τό πινάκιο (tablet) τῆς πόλης Κίς.

Ἄροτρο πού σέρνεται 
ἀπό ζεῦγος βοδιῶν.

Σουμέριος κατασκευάζει 
ξύλινους τροχούς.



Nammu Τηθύς
An Ουρανός
Ki Γη

Abzu Ωκεανός
Enlil Κρόνος, Δίας
Kur Άδης

Ereshkigal Περσεφόνη, Εκάτη
Nergal Πλούτωνας 

Enki Ποσειδώνας 
Ninhursag Δήμητρα

Utu Ήλιος
Nanna Σελήνη
Inanna Αφροδίτη
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ριακές πόλεις καί ἰσχυρίζονταν ὅτι εἶναι 
κάτι σάν ἐπίγειοι θεοί, ἔβλεπαν ὅλους 
τούς ἄλλους ἀνθρώπους σάν σκλάβους, 
σάν κατώτερα πλάσματα, σάν ἀνθρωπό-
μορφα ζῶα. Οἱ βασιλιάδες καί ἡ ἡγετική 
ὁμάδα γύρω τους ἀντιπροσώπευαν τούς 
θεούς, ἐνῶ οἱ ἁπλοί ἄνθρωποι ἀντιπρο-
σώπευαν τά ρομπότ!

Στήν σουμεριακή γλώσσα ὁ βασιλιάς 
λέγεται Λού-γκάλ (Lu-gal), δηλαδή μεγάλος ἄνθρωπος. Ἐνῶ τόν λαό τους τόν 
ἀποκαλοῦν μέ τόν περιφρονητικό ὅρο «μαῦρα κεφάλια», ὅπως προείπαμε. Μαζί 
μέ αὐτές τίς ἄκρως ρατσιστικές θρησκευτικές ἀντιλήψεις ἄρχισαν νά ἐμφανί-
ζονται καί ἄλλες περίεργες ἰδέες, ὅτι κάποιες φυλές ἀνθρώπων προῆλθαν ἀπό 
μεταμορφώσεις ζώων ἤ φανταστικῶν πλασμάτων σέ ἀνθρώπους.

Τέτοιες ἰδέες ἔφτασαν μέχρι τήν ἑλληνική μυθολογία, ὅπως ἡ παράδοση 
γιά τήν φυλή τῶν Μυρμιδόνων, πού μέ βάση τόν μύθο ἦταν μυρμήγκια, τά 
ὁποῖα μεταμόρφωσε ὁ Δίας σέ ἀνθρώπους. Αὐτές οἱ θεωρίες διατηρήθηκαν 
στόν χῶρο τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί τελικά ἐνσωματώθηκαν στόν ἑβραϊκό 
ἀποκρυφισμό69.

Γ.  1 0  Γ ί γ α ν τ ε ς  –  Ν ε φ ι λ ί μ 
Ἀκόμη πιό αἰνιγματική, ἀπό τήν ἐμφάνιση 

τῶν Σουμερίων, εἶναι ἡ ἐμφάνιση τῶν Γιγά-
ντων, γιά τούς ὁποίους κάνει λόγο ἡ Γένεση 
στό ἕκτο κεφάλαιο. Ἀρχικά γίνεται ἀναφορά 
στούς μπενέ ἐλοχίμ (bene Elohim), τούς υἱούς 
τοῦ Θεοῦ, ὅπως μεταφράζουν οἱ Ο΄, οἱ ὁποῖοι 
ἔκαναν μεικτούς γάμους μέ τίς θυγατέρες τῶν 
ἀνθρώπων. 

Ὑπάρχουν διάφορες ἑρμηνεῖες γιά αὐτό τό 
χωρίο, ἀλλά σίγουρα ἀναφέρεται στίς ἐπιγα-

69.  Ἕνα τέτοιο παράδειγμα εἶναι καί ἡ σουμεριακή θεότητα Λαμαστού (Lamashtu), 
μέσω τῆς ὁποίας προέκυψε ἡ ἑβραϊκή - καμπαλιστική δαιμόνισσα Λίλιθ (Lilith). Ἀναλυτι-
κά γιά τόν ἑβραϊκό ἀποκρυφισμό βλέπε τό βιβλίο μας «Ἀπό τήν Συναγωγή στήν Μασονία, 
Ἑλληνική φιλοσοφία καί ἑβραϊκός Γνωστικισμός», καθώς καί τόν σύγχρονο Ἑβραῖο ἱστο-
ρικό Γκέρσομ Σόλεμ: Gershom Scholem «Kabbalah», New American Library, NY 1974 
https://www.yumpu.com/en/document/read/35376101/kabbalah-gershom-scholempdf 

εἰκόνες πού εἶχαν γιά τήν ἔννοια τοῦ Θεοῦ, ὀνομάζονται εἴδωλα καί ἐπίσης 
εἴδωλα ὀνομάζονται οἱ καλλιτεχνικές ἀναπαραστάσεις αὐτῶν τῶν ψεύτικων 
θεῶν. Συνεπῶς, οἱ Σουμέριοι ἦταν καί εἰδωλολάτρες, διότι λάτρευαν τά εἴδω-
λα, τίς ψεύτικες εἰκόνες τοῦ Θεοῦ. Αὐτό εἶναι τό βαθύτερο πρόβλημα τῆς 
εἰδωλολατρίας, ὄχι τό ὅτι οἱ ἄνθρωποι κατασκευάζουν εἰκόνες ἤ ἀγάλματα, 
ἀλλά τό ὅτι ἀποδίδουν λατρεία σέ ψεύτικους θεούς, δηλαδή σέ δαίμονες67.

Οἱ θρησκευτικές ἀντιλήψεις 
τῶν Σουμερίων ἄσκησαν τε-
ράστια ἐπιρροή σέ ὅλους τούς 
λαούς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Ἡ 
θρησκεία τῶν Ἀκκάδων, τῶν 
Βαβυλωνίων, τῶν Ἀσσυρίων, 
τῶν Χετταίων καί τῶν Αἰγυπτί-
ων εἶναι σέ μεγάλο βαθμό ἀντι-
γραφή τοῦ σουμεριακοῦ πολυ-
θεϊσμοῦ. Σέ πολλές περιπτώσεις 
βλέπουμε ὅτι μόνο τά ὀνόματα 
ἀλλάζουν ἀπό λαό σέ λαό, οἱ 
θεό τητες εἶναι οἱ ἴδιες68. 

Ἀπό αὐτήν τήν ἐπιρροή δέν 
ξέφυγαν οὔτε οἱ ἀρχαῖοι Ἕλλη-
νες, πού παρασύρθηκαν στήν 
πλειοψηφία τους στήν σουμερι-

ακή εἰδωλολατρία. Γιά παράδειγ-
μα, ἡ μυθική παράδοση γιά τόν εὐνουχισμό τοῦ Οὐρανοῦ ἀπό τόν Κρόνο ἔχει 
σουμεριακές ρίζες. Ὁ Κρόνος ἀντιστοιχεῖ στόν σουμεριακό Ἐνλίλ καί στόν 
χεττιτικό Κουμαρμπί, πού ἐπίσης εὐνούχισε τόν πατέρα του, τόν Ἀνού. 

Πολλές ἄλλες θρησκευτικές ἤ φιλοσοφικές θεωρίες τῶν Σουμερίων δι-
αδόθηκαν ἀπό τήν Αἴγυπτο ὥς τήν Ἰνδία, ὅπως ἡ θεωρία τῆς μετενσάρκω-
σης καί τοῦ αἰώνιου σύμπαντος. Ἀλλά ἡ πιό ὀλέθρια θεωρία τῶν Σουμερίων 
ἦταν τό ὅτι πίστευαν πώς οἱ θεοί ἔπλασαν τούς ἀνθρώπους γιά δούλους, ὅπως 
ἔχουμε σήμερα τά μηχανήματα καί τά ρομπότ. 

Συνεπῶς, οἱ βασιλιάδες καί ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι εἶχαν τήν ἐξουσία στίς σουμε-

67.  «Οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν δαιμόνια» Ψαλμός 95
68.  Γιά παράδειγμα, ὁ Ἅδης, ὁ Κάτω Κόσμος, τῶν Σουμερίων λεγόταν Kur ἤ Irkalla. 

Οἱ διηγήσεις τῶν Σουμερίων γιά τόν Ἅδη ἔχουν ἐντυπωσιακές ὁμοιότητες μέ τόν ἑλλη-
νικό Ἅδη, ὅπως τόν περιγράφει ὁ Ὅμηρος. Ἡ ἴδια ἡ λέξη Irkalla ἐνδέχεται νά πέρασε 
στήν γλώσσα τῶν ἀρχαίων Γερμανῶν καί τῶν Βίκινγκς, ὡς Βαλχάλλα (Valhalla). 

Σουμεριακός στρατός, 
βαρύ πεζικό.

Ψηφιακή ἀναπαράσταση 
τοῦ Λευκοῦ ναοῦ τῆς Οὐρούκ.

Πίνακας μέ τήν ἀντιστοιχία σουμεριακῶν 
καί ἑλληνικῶν θεοτήτων.
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Εὐρώπης, ὅπου δημιούργησαν τίς δικές τους φυλετικές ὁμάδες. Στήν ἑλληνι-
κή μυθολογία ἔμειναν γνωστοί μέ τό ὄνομα Κύκλωπες.

Ἡ συμπεριφορά τους ὅμως πρός τούς ὑπόλοιπους ἀνθρώπους ἦταν τυραν-
νική, γι’ αὐτό καί σταδιακά ἐξοντώθηκαν. Ὁ Διόδωρος Σικελιώτης διασώζει 
τήν παράδοση ὅτι στό Αἰγαῖο οἱ Γίγαντες πολεμήθηκαν ἀπό τόν Δία72. Τήν 
ὕπαρξη τῶν Γιγάντων κατά τήν ἀρχαιότητα βεβαιώνει, στήv σύγχρονη ἐπο-
χή, καί ὁ χαρισματικός Ὅσιος Πορφύριος73. 

Γ.  11  Κ α τ α κ λ υ σ μ ό ς  3 2 6 6  π . Χ .
Ἡ συγκατοίκηση Σηθιτῶν καί Καϊνιτῶν (Σουμερίων) στήν Μεσοποταμία 

ἦταν καταστροφική γιά τούς Σηθίτες. Ἄρχισαν νά κάνουν μεικτούς γάμους 
μεταξύ τους, Ὀρθόδοξοι καί εἰδωλολάτρες, καί τελικά οἱ Σηθίτες ἐγκατέλει-
ψαν τόν κατά Θεόν τρόπο ζωῆς καί μιμήθηκαν τήν ἀνήθικη ζωή τῶν Σουμε-
ρίων. 

Αὐτή ἡ παρακμή τῆς φυλῆς τοῦ Σήθ κράτησε ἀπό τό 3500 ὥς τό 3266 
π.Χ. Σέ ὅλο αὐτό τό χρονικό διάστημα, ὁ Θεός ἔδωσε χρόνο καί περιθώριο 
στούς Σηθίτες νά μετανοήσουν, ἀλλά αὐτοί γίνονταν ὅλο καί χειρότεροι. Τε-
λικά, ἀνάμεσα στούς 
χιλιάδες Σηθίτες, πού 
κατοικοῦσαν στήν 
Μεσοποταμία, ἔμεινε 
μόνο ἕνας ἄνθρωπος 
πιστός στόν Θεό! Καί 
αὐτός ἦταν ὁ Νῶε 
(Noah), πού γεννήθη-
κε τό 3866 π.Χ.

Ὁ Θεός ἔδωσε 
ἐντολή στόν Νῶε νά 
κατασκευάσει ἕνα τε-

72.  Διοδ. Σικ. 5,55 καί 5,71 
73.  Ὁ Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης (1906–1991), ἕνας ἀπό τούς μεγαλύτε-

ρους Ἁγίους πού ἀνέδειξε ἡ σύγχρονη Ἑλλάδα, «ἔβλεπε» μέ τήν Θεία Χάρη τά γεγονότα 
τοῦ παρελθόντος. Γιά τούς γίγαντες εἶχε ἀναφέρει συγκεκριμένα ὅτι ζοῦσαν στήν Πάτμο 
καί εἶχαν τεράστια σωματική δύναμη. Βλέπε Γ. Κρουσταλλάκη, Γέρων Πορφύριος, Ὁ 
πνευματικός πατέρας καί παιδαγωγός, Ἐκδόσεις Ἐν πλῶ, Ἀθήνα 2006, σελ. 101-102. 
Ἐπίσης, προφορικές παραδόσεις κατοίκων τῆς Λήμνου ἀναφέρουν ὅτι ἔχουν βρεθεῖ 
ὀστᾶ γιγάντων στό Κουκονήσι.

μίες πού ἔκαναν στήν γῆ τῆς Με-
σοποταμίας οἱ Σουμέριοι μέ τούς 
Σηθίτες. Τήν ἴδια ἐποχή ἀρχίζουν 
νά γεννιοῦνται καί οἱ Νεφιλίμ 
(nephilim), πού μεταφράζονται 
ὡς Γίγαντες. 

Ἐνδέχεται αὐτοί οἱ Γίγαντες 
νά ἦταν ἄνθρωποι, πού προῆλθαν 
ἀπό τήν ἐπιμειξία τῶν φυλῶν τοῦ 
Σήθ καί τοῦ Κάιν70. Οἱ Σουμέ-
ριοι κατοικοῦσαν μαζί μέ τούς 

Γίγαντες, οἱ ὁποῖοι ἀργότερα ἐξαπλώθηκαν καί στήν Μεσόγειο. Οἱ Γίγαντες 
προφανῶς εἶχαν ὑψηλότερο ἀνάστημα ἀπό τόν μέσο ἄνθρωπο (πάνω ἀπό δύο 
μέτρα ὕψος) καί μεγαλύτερη μυϊκή δύναμη. Δυστυχῶς, γύρω ἀπό τούς Γίγα-
ντες πλάστηκαν διάφορες ἐξωπραγματικές θεωρίες, πού δέν ἔχουν σχέση μέ 
τήν Ἁγία Γραφή καί τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας71.

Τήν περίοδο κατά τήν ὁποία ἐμφανίζεται ἡ φυλή τῶν Γιγάντων, τό 3500 
π.Χ., παρατηροῦμε ὅτι ἐξαπλώνεται στήν Εὐρώπη τό φαινόμενο τῶν μεγαλι-
θικῶν μνημείων. Χαρακτηριστική περίπτωση εἶναι τά μνημεῖα τῆς Μάλτας, 
μέ τούς τριφυλλόσχημους ναούς (ὅπως τό Χατζάρ Κίμ, Ħaġar Qim, περίοδος 
Τζιγκαντίγια, Ġgantija), πού μέχρι σήμερα προκαλοῦν δέος στόν ἐπισκέπτη. 

Προφανῶς τέτοια ὀγκώδη κτίρια ὀφείλονται στούς Γίγαντες, οἱ ὁποῖοι 
ἐνδεχομένως νά ἀσχολήθηκαν ἐντατικά μέ τόν ἀποκρυφισμό (μαγεία) καί μέ 
τήν βοήθεια δαιμόνων νά πραγματοποίησαν ἐντυπωσιακά γιά τήν ἐποχή τους 
ἔργα. 

Τήν ἴδια ἐποχή, 
οἱ λαοί τῆς Χαλκο-
λιθικῆς Εὐρώπης 
μέ τήν τεχνολογία 
πού εἶχαν, δέν θά 
μποροῦσαν νά φτιά-
ξουν τέτοια κτήρια. 
Οἱ Γίγαντες μᾶλλον 
ἐξαπλώθηκαν σέ 
διάφορα μέρη τῆς 

70.  Γέν. 6,4. Βλέπε καί τήν μελέτη τοῦ Γεωργίου Τσιμπιρίδη γιά τούς Γίγαντες: 
https://www.oodegr.com/oode/biblia/gigant1/perieh.htm 

71.  Οἱ Γίγαντες ἦταν ἄνθρωποι καί ὄχι μυθολογικά ἤ ἐξωγήινα τέρατα!

Ἡ εἴσοδος τῶν ἀνθρώπων καί τῶν ζώων στήν Κιβωτό 
(Monreale). 

Ἀεροφωτογραφία τῶν μεγαλιθικῶν ναῶν τῆς Μάλτας. 

Εἴσοδος μεγαλιθικοῦ ναοῦ τῆς Μάλτας,Εἴσοδος μεγαλιθικοῦ ναοῦ τῆς Μάλτας,
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ἡ Παλαιά Διαθήκη ἔχει δύο μαρτυρίες, 
μέσα ἀπό τίς ὁποῖες φαίνεται ὅτι ἦταν 
τοπικός77. Ἡ μία εἶναι τό ἔτος θανάτου 
τοῦ Μαθουσάλα, ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ παπ-
πούς τοῦ Νῶε καί πέθανε τό 3252 π.Χ., 
δηλαδή 14 χρόνια μετά τόν Κατακλυσμό. 

Ἐφόσον ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς βεβαιώνει 
ὅτι στήν Κιβωτό μπῆκαν μόνο 8 ἄνθρω-
ποι (ὁ Νῶε, οἱ γιοί του καί οἱ γυναῖκες 
τοῦ καθενός), αὐτόματα καταλαβαίνου-
με ὅτι ὁ Μαθουσάλα θά ἔπρεπε νά εἶχε 
πνιγεῖ, ἄν ἦταν παγκόσμιος ὁ Κατακλυ-
σμός. Ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται, ὁ Μαθουσάλα 
εἶχε μεταναστεύσει σέ ἄλλη χώρα, ἐκτός 
Μεσοποταμίας, πρίν ξεσπάσει ὁ Κατα-
κλυσμός, μέ ἀποτέλεσμα νά ἐπιβιώσει.

Ἡ δεύτερη ἀπόδειξη εἶναι ὅτι ἀπό 
τόν Κατακλυσμό γλίτωσαν καί κάποιοι Γίγαντες, ὅπως οἱ Ἀνακίμ καί οἱ Ρε-
φαΐμ78, τούς ὁποίους εἶδαν οἱ Ἑβραῖοι καί τρόμαξαν, στά χρόνια τοῦ Ἰησοῦ 
τοῦ Ναυῆ (1334 π.Χ.). Οἱ μεγαλόσωμοι Ἀνακίμ ἦταν ἀπόγονοι τῶν Νεφιλίμ 
καί εἶχαν ἐγκατασταθεῖ στήν νότια Παλαιστίνη, ἡ ὁποία δέν ἐπλήγη ἀπό τόν 
Κατακλυσμό, ὅπως ἡ Μεσοποταμία. 

H Κιβωτός προσάραξε στούς πρόποδες τοῦ ὄρους Ἀραράτ, ὅταν στέγνω-
σαν τά νερά, καί ἀπό ἐκεῖ βγῆκε ἡ οἰκογένεια τοῦ Νῶε καί ἐπέστρεψε στήν 
νότια Μεσοποταμία. Οἱ γιοί τοῦ Νῶε ἀπέκτησαν παιδιά, ἐγγόνια καί ἔτσι 
πληθαίνει ξανά ὁ λαός τῶν Σηθιτῶν, ὁ λαός πού πίστευε στόν ἀληθινό Θεό. 
Ἀλλά ἐκτός ἀπό τούς Σηθίτες, στήν Μεσοποταμία ἐπέστρεψαν καί ὅσοι Σου-
μέριοι ἐπιβίωσαν ἀπό τόν Κατακλυσμό καί ἄρχισαν νά χτίζουν ξανά τίς πό-
λεις τους.

Παρόλο πού ὁ Νῶε ἦταν ἅγιος ἄνθρωπος, ὁ νεότερος γιός του, ὁ Χάμ, 
ἀποδείχτηκε κακός χαρακτήρας, τό ἀντίθετο ἀπό τόν πατέρα του. Παρόμοια 

77.  Ἡ ἄποψή μας γιά τόν τοπικό καί ὄχι παγκόσμιο Κατακλυσμό δέν εἶναι δογματι-
κή. Γιά τά δόγματα τῆς Ἐκκλησίας μας ἔχουν ἀποφανθεῑ ἐδῶ καί αἰῶνες οἱ Πατέρες τῆς 
Ἐκκλησίας. Ἀλλά, ὅπως φαίνεται, ἡ Γένεση ἀναφέροντας ὅλη τήν γῆ ἐννοοῦσε ὅλη τήν 
γῆ τῆς Μεσοποταμίας, ὅπου ἦταν συγκεντρωμένη ἡ φυλή τοῦ Σήθ, καί ὄχι τόν πλανήτη 
Γῆ.

78.  http://oodegr.com/oode/genesis/katak1.htm#apog Επίσης βλέπε Αριθμοί 13,33 
καί Δευτερονόμιον 2,10.

ράστιο ξύλινο ὀρθογώνιο κουτί, τήν Κιβωτό, πού μπῆκε ὁ Νῶε, ἡ γυναίκα 
του, οἱ τρεῖς γιοί τους, ὁ Σήμ (םֵׁ֖ש), ο Χαμ (םָ֣ח) καί ο Ιάφεθ (תֶפָ֑י)74 καί οἱ γυ-
ναῖκες τῶν τριῶν ἀγοριῶν, σύνολο ὀκτώ ἄνθρωποι. Μαζί τους μπῆκαν ἀνά 
ζεύγη, ἀρσενικό καί θηλυκό, καί τά ζῶα τῆς Μεσοποταμίας καί ἐφοδιάστη-
καν καί μέ τροφές, γιά νά ἐπιβιώσουν μέσα στήν Κιβωτό. 

Κατά τήν διάρκεια τῆς κατασκευῆς τῆς Κιβωτοῦ, πού γινόταν ὑπαίθρια, 
μπροστά στά μάτια τῶν ὑπόλοιπων ἀνθρώπων, δόθηκε ἡ τελευταία εὐκαι-
ρία στούς Σηθίτες νά μετανοήσουν καί νά ἑτοιμαστοῦν γιά τήν καταστροφή. 
Ὡστόσο, κανείς δέν ἔδωσε σημασία στόν Νῶε καί στό μήνυμα, πού τούς 
ἔδινε ὁ Θεός, μέ τήν κατασκευή τῆς Κιβωτοῦ.

Στό μεταίχμιο τῆς Χαλκολιθικῆς ἐποχῆς μέ τήν ἐποχή τοῦ Μπρούντζου 
(3266 π.Χ.) ξέσπασε καί ὁ φοβερός Κατακλυσμός, πού ἔπληξε τήν Μεσο-
ποταμία καί τήν μετέτρεψε γιά ἕνα χρόνο σέ μία ἀπέραντη λίμνη. Ὁ Κα-
τακλυσμός ἄφησε ἀνεξίτηλα σημάδια τόσο στό ἔδαφος τῆς Μεσοποταμίας, 
ὅσο καί στίς ἀναμνήσεις τῶν λαῶν75. Μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου ἀλλοιώθηκε 
καί πῆρε μυθικές προεκτάσεις στίς διάφορες παραδόσεις76, ἀλλά στήν Γένεση 
ἀποτυπώνεται μέ ἀκριβή καί ὀρθολογικό τρόπο, χωρίς ἴχνος φανταστικῶν 
καί ἐξωπραγματικῶν στοιχείων.

Γ.  1 2  Μ ε τ ά  τ ό ν  Κ α τ α κ λ υ σ μ ό
Οἱ κάτοικοι τῆς Μεσοποταμίας, Σουμέριοι, Σηθίτες, Γίγαντες καί ἄλλοι 

πνίγηκαν στόν κατακλυσμό. Ἀντίστοιχα, καταστράφηκαν καί οἱ πόλεις πού 
ὑπῆρχαν ὥς τότε, ὅπως ἡ Οὔρ, ἡ Κίς. Ὡστόσο, σώθηκε ἡ οἰκογένεια τοῦ Νῶε, 
πού βρισκόταν μέσα στήν Κιβωτό καί ὅσοι βρίσκονταν στά γειτονικά βουνά. 

Προφανῶς, σώθηκαν καί κάποιοι Σουμέριοι, καθώς βλέπουμε ὅτι μετά 
τό 3266 π.Χ. ὁ σουμεριακός πολιτισμός ἀνθίζει ἀκόμη περισσότερο καί οἱ 
Σουμέριοι χτίζουν ξανά τίς πόλεις τους, ἀκόμη μεγαλύτερες αὐτήν τήν φορά.

Ἐνδεχομένως, κάποιοι Σουμέριοι νά πρόλαβαν νά ἀνέβουν στά βουνά ἤ 
νά ἔφυγαν μέ πλοῖα ἀπό τόν Περσικό κόλπο, ἐνῶ ἄλλοι ἔλειπαν σέ ἐμπορικά 
ταξίδια καί γυρίζοντας ἀντίκρυσαν τήν καταστροφή.

Πολλοί Χριστιανοί, μέχρι σήμερα, θεωροῦν ὅτι ὁ Κατακλυσμός ἦταν πα-
γκόσμιος καί ὄχι τοπικός, στήν περιοχή τῆς Μεσοποταμίας. Ὡστόσο, ἡ ἴδια 

74.  Τό ὄνομα Ἰάφεθ εἶναι τό ἴδιο μέ τό ὄνομα Ἰαπετός τῆς ἑλληνικῆς μυθολογίας.
75.  Γιά τήν σχέση Κατακλυσμοῦ καί ἀρχαιολογίας βλέπε τό βιβλίο μας «Πολιτιστική 

Ἔκρηξη, 2700 π.Χ.»
76.  Βλέπε τήν σουμεριακή «ἔκδοση» γιά τόν Κατακλυσμό μέ τόν Utnapishtim στήν 

θέση τοῦ Νῶε ἤ τήν ἰνδική μέ τόν Shraddhadeva Manu.

Ὁ Νῶε ἐλευθερώνει τό περιστέρι. 
Γέν. 8,8 (Monreale)
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κατάσταση εἶχε γίνει καί στό παρελθόν μέ τόν Κάιν. Ἀντίθετα, τά ἄλλα δύο 
ἀδέλφια, ὁ Ἰάφεθ καί ὁ Σήμ ἦταν ἐνάρετοι καί ἔμοιασαν στόν πατέρα τους. 
Τελικά, ὁ Σήμ ἔλαβε τήν εὐλογία νά γίνει ὁ πρόγονος τοῦ Μεσσία, πού θά 
γεννιόταν ἀπό τούς ἀπογόνους τοῦ Σήμ (Σημίτες)79. 

Εὐλογία ἔλαβε καί ὁ Ἰάφεθ (Ἰαπετός), νά πληθύνουν οἱ ἀπόγονοί του καί 
νά κυριαρχήσουν στήν γῆ. Πράγματι, αὐτή ἡ εὐλογία - προφητεία ἐκπληρώ-
νεται μέχρι σήμερα, ἀλλά δυστυχῶς οἱ περισσότεροι ἀπόγονοι τοῦ Ἰάφεθ δέν 
ἔχουν τίς ἀρετές του! Πάντως, σέ γλωσσικό ἐπίπεδο, κυριαρχοῦν παγκοσμίως 
οἱ γλωσσικοί ἀπόγονοι τοῦ Ἰάφεθ, δηλαδή ὅσοι ἄνθρωποι μιλοῦν τίς λεγό-
μενες ἰνδοευρωπαϊκές γλῶσσες, πού ὑπολογίζονται σήμερα στά τρία δισεκα-
τομμύρια ἀνθρώπους.80

79.  Γέν. 9,26
80.  Γιαννόπουλος 2016, σελ. 36 

∆. 
Πρώιµη Ἐ� χή 

τοῦ Μ� � � ζ¢  Ι, 
3265-2735 π.Χ.

∆. 
Πρώιµη Ἐ� χή 

τοῦ Μ� � � ζ¢  Ι, 
3265-2735 π.Χ.

Πολιτισμοί μετά τόν Κατακλυσμό, 3200 π.Χ.

Ὁ Θεός εὐλογεῖ τήν οἰκογένεια τοῦ Νῶε, μετά τόν κατακλυσμό.
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Ἐπίσης, μέχρι τό 2735 π.Χ., οἱ λαοί πού μιλοῦσαν τίς λεγόμενες ἰνδο-
ευρωπαϊκές καί ἀφροασιατικές γλῶσσες, ζοῦν ἀκόμη στήν Μεσοποταμία. 
Ὅποτε τόσο στό Αἰγαῖο, ὅσο καί στά ὑπόλοιπα μέρη τοῦ κόσμου, πού ἀνα-
πτύχθηκαν οἱ μεγάλοι πολιτισμοί τῆς ἀρχαιότητας, ὅπως ἡ Αἴγυπτος καί ἡ 
Ἰνδία, κατοικοῦν ἀκόμα οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἀδάμ, πού ἐγκαταστάθηκαν ἀπό τήν 
Νεολιθική Ἐποχή.

Μετά τήν Βαβέλ, μεταναστεύουν ὅλοι αὐτοί οἱ λαοί στίς χῶρες πού ζοῦν 
μέχρι σήμερα, οἱ Ἕλληνες στό Αἰγαῖο, οἱ Αἰγύπτιοι στόν Νεῖλο, οἱ Ἰνδοί στήν 
Ἰνδία κ.λπ.. Ἐκεῖ συγχωνεύονται μέ τούς αὐτόχθονες κατοίκους καί δημιουρ-
γοῦνται τά διάφορα ἔθνη τῆς ἀρχαιότητας.

Ὅσον ἀφορᾶ τήν ἑλληνική ἀρχαιολογία, ἡ ἐποχή τοῦ Μπρούντζου χωρίζε-
ται σέ τρεῖς γεωγραφικούς κλάδους, τόν ἑλλαδικό (γιά τήν ἠπειρωτική Ἑλλά-
δα), τόν μινωικό (γιά τήν Κρήτη) καί τόν κυκλαδικό. Ὁπότε, γιά τήν Πρώιμη 
Ἐποχή τοῦ Μπρούντζου στό Αἰγαῖο ἔχουμε τήν Πρωτοελλαδική (ΠΕ), τήν 
Πρωτοκυκλαδική (ΠΚ) καί τήν Πρωτομινωική περίοδο (ΠΜ), οἱ ὁποῖες χω-
ρίζονται σέ τρεῖς ὑποπεριόδους, τήν I (3265-2735 π.Χ.), τήν ΙΙ (2735-2300 
π.Χ.) καί τήν ΙΙΙ (2300-2000 π.Χ.).

Δ .  2  Π ρ ω τ ο ε λ λ α δ ι κ ή  Ι  ( Π Ε  Ι )
Ἡ Πρωτοελλαδική Ι περίοδος 

ἀκολουθεῖ χρονολογικά τήν Χαλ-
κολιθική καί παρουσιάζει στενή πο-
λιτιστική συνάφεια μέ αὐτήν82. Σέ 
κάποιες περιοχές ἡ ΠΕ Ι δέν εἶναι 
τίποτα περισσότερο ἀπό τήν φυσική 
συνέχεια τῆς Χαλκολιθικῆς, καθώς 
ὁ τρόπος ζωῆς παραμένει ἴδιος καί ἡ 
οἰκονομία παραμένει σταθερά ἀγρο-
τική. 

Τό μόνο πού σταδιακά ἀλλάζει εἶναι ὅτι ἀπό τόν καθαρό χαλκό ἀρχίζουν 
οἱ Προέλληνες νά φτιάχνουν κράμα χαλκοῦ μέ ἀρσενικό (arsenic bronze), τό 
ὁποῖο ὅμως ἦταν ἐπιβλαβές γιά τήν ὑγεία τῶν μεταλλουργῶν. Μέ βάση τήν 
μυθολογία, ὁ θεός τῆς μεταλλουργίας, ὁ Ἥφαιστος83 ἀπό τήν Λῆμνο, ἦταν 
κυλλός, δηλαδή κουτσός! Πίσω ἀπό αὐτήν τήν μυθική παράδοση μᾶλλον 
κρύβεται ἡ ζημιά πού προκαλοῦσε τό ἀρσενικό στήν ὑγεία τῶν μεταλ-

82.  http://www.ime.gr/chronos/02/mainland/gr/eh/intro/eb1/index.html 
83.  Burkert 1993, σελ. 354

Δ .  1  Ε ἰ σ α γ ω γ ή
Μέ βάση τό σύστημα τῶν τριῶν περιόδων, ἡ Ἐποχή τοῦ Λίθου λήγει ὁρι-

στικά γύρω στό 3200 π.Χ., δίνοντας τήν θέση της στήν Ἐποχή τοῦ Μπρού-
ντζου, ἡ ὁποία κακῶς ὀνομάζεται ἀκόμη ἐποχή τοῦ Χαλκοῦ, στήν ἑλληνι-
κή βιβλιογραφία. Ἐφόσον, ὅμως, γνωρίζουμε ὅτι ὁ Κατακλυσμός συνέβη 
ἀκριβῶς τό 3266 π.Χ., θέτουμε ὡς ἀρχή αὐτῆς τῆς νέας περιόδου τό ἔτος 
3265, ὅταν στέγνωσαν τά νερά τοῦ Κατακλυσμοῦ καί ἄρχισε ξανά ἡ ζωή 
στήν Μεσοποταμία. 

Στά 530 χρόνια, πού μεσολαβοῦν 
ἀπό τόν Κατακλυσμό ὥς τόν Πύργο 
τῆς Βαβέλ, ὁ ἐκτός Μεσοποταμίας κό-
σμος ἔχει μικρές ἀλλαγές. Ἰδίως ἡ ζωή 
στό Αἰγαῖο δέν ἔχει κάποια σπουδαία 
διαφορά. Ὁ μόνος χῶρος πού ἀλλάζει 
ἐντυπωσιακά εἶναι ἡ Μεσοποταμία, 
ὅπου ὁ σουμεριακός πολιτισμός φτά-
νει σέ μεγάλη ἀκμή, ἐνῶ ὁ ὑπόλοιπος 
πλανήτης ἔχει μείνει πολύ πίσω τεχνο-
λογικά! 

Ἔχει ἐπικρατήσει στήν διεθνή ὁρολογία νά χωρίζεται ἡ Ἐποχή τοῦ 
Μπρούντζου σέ τρεῖς φάσεις, Πρώιμη (Early Bronze Age), Μέση (Middle 
Bronze Age) καί Ὕστερη (Late Bronze Age). Τό πιό σωστό θά ἦταν νά χω-
ρίζεται σέ τέσσερις φάσεις, δηλαδή ἡ Πρώιμη νά εἶναι χωρισμένη σέ δύο 
ξεχωριστές φάσεις, στήν περίοδο πρίν ἀπό τόν Πύργο τῆς Βαβέλ (3265-2735 
π.Χ.) καί στήν ἐποχή μετά τήν Βαβέλ (2735-2000 π.Χ.)

Οὕτως ἤ ἄλλως, ἡ τεχνολογία τοῦ μπρούντζου μέχρι τό ἔτος τῆς Βαβέλ, 
2735 π.Χ., ἦταν γνωστή μόνο στήν Μεσοποταμία. Οἱ Σουμέριοι γνώριζαν 
πῶς νά συνθέτουν τό κράμα τοῦ χαλκοῦ μέ τόν κασσίτερο, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι 
λαοί ἄρχισαν τήν ἴδια ἐποχή νά φτιάχνουν κράμα χαλκοῦ καί ἀρσενικοῦ, τόν 
ἀρσενικοῦχο χαλκό, πού διαφέρει ἀπό τόν μπροῦντζο81.

81.  Ὁ μπροῦντζος εἶναι κράμα πού ἔχει κάποιες ὁμοιότητες μέ τόν ὀρείχαλκο, ὁ 
ὁποῖος εἶναι κράμα χαλκοῦ καί ψευδάργυρου (τσίγκου, brass). Ἡ λέξη ὀρείχαλκος, πού 
σημαίνει χαλκός τοῦ βουνοῦ, ὑπάρχει σέ ἀρχαῖα ἑλληνικά κείμενα, ὅπως στόν Ἡσίοδο 
«Ὣς εἰπὼν κνημῖδας ὀρειχάλκοιο φαεινοῦ, Ἡφαίστου κλυτὰ δῶρα, περὶ κνήμῃσιν ἔθη-
κεν» (Ἡσίοδος, Ἀσπίς Ἠρακλέους, στ. 122–123), ἀλλά δέν εἴμαστε σίγουροι ἄν ὁ ὀρεί-
χαλκος τοῦ Ἡσιόδου ταυτίζεται μέ τόν μπροῦντζο ἤ μέ κάποιο ἄλλο κράμα τοῦ χαλκοῦ. 
Ὁρισμένοι Ἕλληνες ἀρχαιολόγοι χρησιμοποιοῦν τήν ὁρολογία «Ἐποχή τοῦ Ὀρειχάλ-
κου», γιά νά μή χρησιμοποιοῦν τόν λατινικό ὅρο «μπροῦντζο».

Μπρούντζινες λεπίδες ἀπό ξίφη τῆς 
Κρήτης. Ὁ χαλκός καί ὁ μπροῦντζος 

ὅταν σκουριάζουν, πρασινίζουν!ὅταν σκουριάζουν, πρασινίζουν!

Τό Βουλευτήριο στήν Πολιόχνη.Τό Βουλευτήριο στήν Πολιόχνη.
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Δ . 3  Π ρ ω τ ο χα λ κ ῆ  Ε ὐ ρ ώ π η
Ἀφοῦ εἴδαμε συνοπτικά τήν μορφή πού εἶχε ὁ πολιτισμός στό Αἰγαῖο, λίγα 

χρόνια πρίν ἔρθουν οἱ Ἕλληνες ἀπό τήν Μεσοποταμία, θά ἐξετάσουμε καί 
τήν ἀντίστοιχη εἰκόνα τῆς ὑπόλοιπης Εὐρώπης, στίς παραμονές τῆς ἄφιξης 
τῶν Εὐρωπαίων-ἀπογόνων τοῦ Ἰάφεθ-Ἰαπετοῦ. 

Ἡ εἰκόνα πού ἔχουμε ἀπό 
τούς πολιτισμούς τῆς Εὐρώ-
πης, οἱ ὁποῖοι ἀντιστοιχοῦν 
χρονικά στήν ΠΕ Ι, εἶναι ὅτι 
συνεχίζουν σέ γενικές γραμ-
μές τήν πορεία πού εἶχαν στήν 
Χαλκολιθική Ἐποχή. Ἡ τε-
χνογνωσία τοῦ ἀρσενικούχου 
χαλκοῦ, πού ἐμφανίζεται στό 
Αἰγαῖο, διαδίδεται στήν Με-
σόγειο καί φτάνει μέχρι τήν 
Ἱσπανία, ὅπου ἀνθεῖ ὁ πολιτι-
σμός Μιγιάρες (Los Millares)88.

Στό ἄλλο ἄκρο τῆς Εὐρώπης, στά νησιά Ὀρκάδες (Orkney) τῆς βό ρειας 
Σκωτίας, ἀναπτύσσεται ἕνας ἐντυπωσιακός πολιτισμός, μέ ὄνομα Σκάρα 
Μπρέ (Skara Brae), μεταξύ 3180 καί 2500 π.Χ., πού συνδύαζαν γεωργία, 
κτηνοτροφία καί ἁλιεία στόν Ἀτλαντικό ὠκεανό.

Στήν κεντρική Εὐρώπη, σέ Αὐστρία, 
Οὐγγαρία, Τσεχία καί Σλοβακία ἀνθεῖ ὁ πο-
λιτισμός Μπάντεν (Βaden), πού ἔχει ὡς σῆμα 
κατατεθέν τά ὁμοιώματα τροχοφόρων ὀχημά-
των89. Ἡ πρώιμη φάση τοῦ πολιτισμοῦ Μπά-
ντεν ὀνομάζεται Μπόλερατς (Boleráz), ἐνῶ ἡ 
ὕστατη φάση Κόστολατς (Kostolac). Συγγενι-
κά στοιχεῖα μέ τόν Μπάντεν παρουσιάζει καί ὁ 
γειτονικός πολιτισμός Κοτσοφένι (Coţofeni), 
πού ἐκτείνεται στό κέντρο τῶν Βαλκανίων, 

στήν Ρουμανία, τήν Σερβία καί τήν Βουλγαρία. 
Τήν ὁμάδα αὐτοῦ τοῦ βαλκανο-δουνάβιου πλέγματος συμπληρώνει ὁ πο-

λιτισμός Τσερναβόντα (Cernavodă), πού ἐμφανίζεται μεταξύ Βουλγαρίας καί 

88.  https://www.minoanatlantis.com/Minoan_Spain.php 
89.  Γιαννόπουλος 2016, σελ. 631

λουργῶν τῆς Λήμνου (καί ὄχι μόνο), πού ἐνίοτε ὁδηγοῦσε σέ παράλυση τῶν 
κάτω ἄκρων. 

Στήν ἠπειρωτική Ἑλλάδα παρατηρεῖται τό φαινόμενο νά συνεχίζεται ἡ 
κατοίκηση στίς θέσεις οἱ ὁποῖες ἦταν κατοικημένες στά νεολιθικά χρόνια, 
ὅπως βλέπουμε στήν Εὔτρηση τῆς Βοιωτίας, στήν Λέρνα, στόν λόφο Κορά-
κου τῆς Κορινθίας. 

Ἀντίθετα, στά νησιά βλέπουμε ὅτι ἐγκαταλείπονται οἱ χαλκολιθικές θέσεις 
καί δημιουργοῦνται νέες84. Γιά παράδειγμα, στήν Ἄνδρο ἐρημώνει ὁ οἰκισμός 
τοῦ Στρόφιλα καί ὁ πληθυσμός μετακομίζει στό ἀκρωτήριο στήν Πλάκα τῆς 
Ἄνδρου. Διαφορετική εἰκόνα ἔχουμε ἀπό τήν Πολιόχνη τῆς Λήμνου, πού εἶναι 
ἕνα ἀπό τά λίγα σημεῖα τοῦ Αἰγαίου, πού ἀναπτύσσεται γοργά85. Αὐτή ἡ χρονι-
κή περίοδος ὀνομάζεται Πολιόχνη ΙΙ - Κυανή καί εἶναι σύγχρονη μέ τήν ΠΕ Ι. 

Ἡ περίοδος 3200-3000 π.Χ. εἶναι ἡ πρώτη ἤ ἀρχαϊκή φάση τῆς Κυανῆς 
Πολιόχνης, κατά τήν ὁποία εἶχε πληθυσμό γύρω στά 800 ἄτομα. Οἱ κάτοι-
κοί της ἀσχολοῦνταν μέ τήν μεταλλουργία καί εἶχαν ἐμπορικές σχέσεις μέ 
τήν Μικρά Ἀσία. Παράλληλα, εἶχαν χτίσει τεῖχος μέ ξερολιθιά γύρω ἀπό τήν 
πόλη, μᾶλλον γιά νά προστατεύουν τόν πλοῦτο τους.

Γύρω στό 3000 π.Χ. ἡ Πολιόχνη καταστρέφεται ἀπό πυρκαγιά, ἀλλά σύ-
ντομα ξαναχτίζεται καί περνᾶμε στήν δεύτερη ἤ ἐξελιγμένη φάση (3000-
2735 π.Χ.). Σέ αὐτήν τήν περίοδο ἡ Πολιόχνη ἀποκτᾶ νέα δημόσια κτήρια, 
ὅπως ἡ Σιταποθήκη καί τό Βουλευτήριο. Τό τέλος τῆς Κυανῆς Πολιόχνης 
ἦταν ἀπότομο, ἀφοῦ μία πλημμύρα κατέστρεψε τήν πόλη.

Τήν ἴδια ἐποχή, λίγο μετά τό 3000 π.Χ. 
χτίζονται δύο ἀκόμη οἰκισμοί, πού εἶχαν 
ἄμεσες πολιτιστικές καί ἐμπορικές σχέσεις 
μέ τήν Λῆμνο. Ὁ ἕνας οἰκισμός εἶναι στήν 
περίφημη Τροία, ὅπου χτίζεται ἕνα χωριό 
πού περιβαλλόταν ἀπό τεῖχος, καί ὁ ἄλλος 
εἶναι στήν Θερμή τῆς Λέσβου86, πού ἐξελί-
χθηκε σέ ἕνα σπουδαῖο ἀστικό κέντρο, τό 
ὁποῖο συνδύαζε ἀγροτική παραγωγή καί θα-
λάσσιο ἐμπόριο. Ἡ κατοίκηση τήν ἴδια ἐπο-
χή συνεχίζεται καί στούς Σιταγρούς (περίο-
δος ΙV) τῆς Δράμας87.

84.  Treuil 1996, σελ. 180
85.  http://www.ime.gr/chronos/02/islands/gr/habitation/eb/index1.html 
86.  http://www.ime.gr/chronos/02/islands/gr/habitation/eb/index2.html 
87.  https://escholarship.org/uc/item/38t6f3m0

Ἡ πύλη τῶν τειχῶν 
τῆς Τροίας Ι.τῆς Τροίας Ι.

Ἀναπαράσταση τοῦ οἰκισμοῦ Μιγιάρες.

Ὁμοίωμα τροχοφόρου, 
Μπάντεν.
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Οἱ ἴδιοι οἱ Σουμέριοι ἀναφέρουν ὅτι πρίν ἀπό τόν Κατακλυσμό, τόν ὁποῖο 
ὀνομάζουν abubu, ὑπῆρχαν πέντε βασιλικές πόλεις (Eridu, Bad-tibira, Larsa, 
Sippar, Shuruppak). Μετά τόν Κατακλυσμό ἀκμάζουν νέες πόλεις, μεταξύ 
τῶν ὁποίων εἶναι ἡ Κίς (Kish), ἡ Οὔρ (Ur), ὅπου γεννήθηκε ὁ Ἀβραάμ καί ἡ 
Οὐρούκ, πού ἔδωσε τό ὄνομά της καί στίς χρονικές περιόδους. Ἡ περίοδος 
μετά τόν Κατακλυσμό ὀνομάζεται Uruk III ἤ Jemdet Nasr (3265-2900 π.Χ.) 
καί στήν συνέχεια ἀκολουθεῖ ἡ Πρωτοδυναστική Ι φάση (Early Dynastic I, 
2900-2735 π.Χ.).

Γύρω στό 3100 π.Χ. ἡ Οὐρούκ ἔφτασε στήν μέγιστη ἀνάπτυξή της. Ὑπο-
λογίζεται ὅτι στό ἐσωτερικό τῆς πόλης κατοικοῦσαν περίπου 40.000 ἄνθρω-
ποι, ἐνῶ στά περίχωρα τῆς Οὐρούκ ζοῦσαν ἄλλοι 80.000, ἀριθμοί πού καθι-
στοῦν τήν Οὐρούκ ὥς τήν μεγαλύτερη πόλη τοῦ κόσμου ἐκείνη τήν ἐποχή. 
Τά μεγαλειώδη τείχη πού προστάτευαν τήν πόλη εἶχαν χτιστεῖ, μέ βάση τόν 
θρύλο, ἀπό τόν ἥρωα Γκιλγκαμές (Gilgamesh).

Στίς πόλεις Οὔρ καί Κίς, κατά τήν ἀνασκαφική ἔρευνα, βρέθηκαν καί ἴχνη 
ἀπό τόν Κατακλυσμό, πού ἐπιβεβαίωσαν τήν ἀλήθεια τῆς Ἁγίας Γραφῆς91. 
Στό βασιλικό νεκροταφεῖο τῆς Οὔρ, ὅπου θάβονταν οἱ βασιλιάδες τῆς πόλης, 
βρέθηκαν ἀμύθητης ἀξίας θησαυροί, ἀλλά διαπιστώθηκε ὅτι κατά τήν ταφή 
τῶν νεκρῶν βασιλιάδων γίνονταν καί ἀνθρωποθυσίες, ἕνα σατανικό ἔθιμο 
τῆς σουμεριακῆς εἰδωλολατρίας.

91.  Βλέπε τό βιβλίο μας «Πολιτιστική Ἔκρηξη 2700 π.Χ.»

Ρουμανίας, καί διαδέχεται τούς προγενέστερους πολιτισμούς Βάρνα καί Κα-
ράνοβο Ι. 

Στήν Μολδαβία καί δυτική Οὐκρανία ἐπικρατεῖ μέχρι τό 3000 π.Χ. ὁ πο-
λιτισμός Οὐσάτοβο (Usatovo), στήν κεντρική ὁ Μιχαήλοβκα (Mikhaylovka), 
ἐνῶ στήν ἀνατολική Οὐκρανία ἀνθίζει ὁ πολιτισμός Γιάμναγια (Yamnaya 
culture ἤ Yamna ἤ Pit Grave ἤ Ocher Grave), ὁ ὁποῖος διαδέχεται τόν Μαϊκόπ. 
Χαρακτηριστικά του εἶναι ὁ ἡμινομαδικός ποιμενισμός, ἡ χρήση τοῦ ἐξημε-
ρωμένου ἀλόγου, τά τροχοφόρα ὀχήματα καί τά ταφικά ἔθιμα Κουργκάν.

Λίγο βορειότερα ἀπό αὐτές τίς χῶρες ἐξαπλώθη-
κε ὁ πολιτισμός τῶν Σφαιρικῶν Ἀμφορέων (Globular 
Amphora culture στά ἀγγλικά καί Kugelamphoren-
Kultur στά γερμανικά), πού κάλυψε τήν βορειοανα-
τολική Γερμανία, τήν Πολωνία καί τήν βορειοδυτική 
Οὐκρανία. Τόσο ὁ πολιτισμός Γιάμναγια ὅσο καί τῶν 
Σφαιρικῶν Ἀμφορέων θεωρήθηκαν πολιτισμοί τῶν 

ἰνδοευρωπαϊκῶν λαῶν (πολιτισμοί τῆς στέππας – 
θεω ρία Κουργκάν), κάτι πού εἶναι πέρα γιά πέρα ἐσφαλμένο.

Ὅπως ἔχουμε τονίσει καί σέ ἄλλα σημεῖα, οἱ λαοί-φορεῖς αὐτῶν τῶν πο-
λιτισμῶν τῆς στέππας ἦταν οἱ νεολιθικοί-χαλκολιθικοί λαοί τῆς ἀνατολικῆς 
Εὐρώπης, πού ἄρχισαν νά γνωρίζουν καί νά υἱοθετοῦν στοιχεῖα ἀπό τούς 
Σουμερίους (ὅπως ὁ τροχός καί οἱ ἅμαξες). Στό νησί τῆς Μάλτας συνεχίζεται 
ἡ κατασκευή μεγαλιθικῶν ναῶν καί ὁ πολιτισμός τῆς περιόδου αὐτῆς ὀνομά-
ζεται Ταρσιίν (Tarxien), ἡ ὁποία ἀρχίζει μετά τό 3000 π.Χ. καί διαδέχεται τήν 
φάση Τζιγκαντίγια.

Δ .  4  Ο ὐ ρ ο ύ κ  Ι Ι Ι  –  Π ρ ω τ ο δ υ ν α σ τ ι κ ή  Ι
Οἱ Σουμέριοι, πού ἐπιβίωσαν ἀπό 

τόν Κατακλυσμό, ἐγκαταστάθηκαν 
ξανά στίς πόλεις τους, οἱ ὁποῖες ση-
μειώνουν ραγδαία ἀνάπτυξη. Ὡστό-
σο, ἡ συγκλονιστική ἐμπειρία τοῦ 
Κατακλυσμοῦ ὄχι μόνο δέν ἔσβησε 
ἀπό τήν μνήμη τους, ἀλλά ἀποφάσι-
σαν νά τήν καταγράψουν σέ κείμε-
να. Ἕνα ἀπό αὐτά λέγεται Κατάλο-
γος τῶν Βασιλέων (King List)90.

90.  https://en.wikipedia.org/wiki/Sumerian_King_List 

Σφαιρικός Ἀμφορέας

Ἀναπαράσταση τῆς πόλης Κίς.

Ἀναπαράσταση τῆς πόλης Οὐρούκ.
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Δ . 7  Π ρ ω τ ο χα ρ ά π π ε ι α  Ἰ ν δ ί α
Ὁ χαλκολιθικός πολιτισμός 

στήν κοιλάδα τοῦ Ἰνδοῦ συνεχί-
ζεται σέ αὐτήν τήν ἐποχή, τόσο 
στό Μέργκαρ ὅσο καί σέ ἄλλους 
οἰκισμούς, ὅπως ἡ Μπιρρανά καί 
ἡ Χαράππα, ἀπό τήν ὁποία ἔλαβε 
ὁ πολιτισμός τοῦ Ἰνδοῦ τό ὄνο-
μά του, Ηarappan culture. H πε-
ρίοδος αὐτή, ἡ πρωτοχαράππεια, 
ὀνομάζεται καί πολιτισμός Χάκρα 
(Hakra Ware culture).

Οἱ κάτοικοι τῆς νότιας  Ἰνδίας 
μέχρι σήμερα ὀνομάζονται Δρα-
βίδες καί μιλοῦν τίς δραβιδικές 
(dravidian) γλῶσσες. Ἐνῶ οἱ 
κάτοικοι τῆς βόρειας Ἰνδίας εἶναι οἱ Ἰνδοευρωπαῖοι Ἄριοι (Arya), πού μι-
λοῦσαν τήν σανσκριτική γλώσσα. Καθώς οἱ Ἄριοι βρίσκονται ἀκόμη στήν 
Μεσοποταμία, ὑποθέτουμε ὅτι ὁ πολιτισμός αὐτῆς τῆς περιόδου συνδέεται 
μέ δραβιδικές φυλές, πού ἴσως ἀργότερα νά ἐκτοπίστηκαν στήν νότια Ἰνδία.

Δ .  8  Χ α λ κο λ ι θ ι κ ή  Κ ί ν α
Οἱ ποικίλοι πολιτισμοί πού ἀκμάζουν στά ἐδάφη τῆς Κίνας διατηροῦν 

σέ μεγάλο βαθμό τόν «χαλκολιθικό» τους χαρακτήρα, δηλαδή συνδυά-
ζουν τόν ἁπλοϊκό τρόπο τῆς Νεολιθικῆς Ἐποχῆς μέ περιορισμένη ἄσκηση 
μεταλλουρ γίας. Τέτοιοι πολιτισμοί εἶναι o Ματζιγιάο (Majiayao), ὁ Γιαγκσάο 
(Yangshao), ὁ Λιαγκζού (Liangzhu), ὁ Λογκσάν (Longshan), ἡ τρίτη φάση 
τοῦ πολιτισμοῦ Νταβενκοῦ (Dawenkou III) καί ὁ Κουτζιαλίγκ (Qujialing).

Δ .  9  Π ε ρ ο υ β ι α ν ό ς  π ο λ ι τ ι σ μ ό ς
Στόν Εἰρηνικό ὠκεανό, στήν σημερινή χώρα τοῦ Περοῦ, ὅπου ἐμφανίστη-

κε ὁ πρῶτος νεολιθικός πολιτισμός τῆς Ἀμερικῆς, ἄρχισε νά ἀναπτύσσεται ὁ 
πολιτισμός Νόρτε Τσίκο (Norte Chico). Οἱ φορεῖς αὐτοῦ τοῦ πολιτισμοῦ, ἰθα-
γενεῖς της Ἀμερικῆς, ἐκμεταλλεύτηκαν τόσο τήν καλλιέργεια τοῦ καλαμπο-
κιοῦ, ὅσο καί τήν θάλασσα, προκειμένου νά δημιουργήσουν ἱκανοποιητική 
παραγωγή τροφῆς καί στήν συνέχεια εὔρωστη οἰκονομία. 

Δ .  5  Π ρ ω τ ο δ υ ν α σ τ ι κ ή  Α ἴ γ υ π τ ο ς
Ἕναν αἰώνα μετά τόν Κατακλυσμό, γύρω στό 3150 π.Χ., οἱ διάφοροι οἰκι-

σμοί στίς ὄχθες τοῦ Νείλου ἀποκτοῦν ἑνιαία διοίκηση καί δημιουργεῖται τό 
πρῶτο κράτος τῆς Αἰγύπτου, μέ πρωτεύουσα τήν Θίνη (Thinis) καί ἀργότερα 
τήν Μέμφιδα (Memphis). Κατά παράδοση, ὁ πρῶτος βασιλιάς ἦταν ὁ Μένης 
(Narmer), πού ἕνωσε τήν Ἄνω (νότια) καί τήν Κάτω (βόρεια) Αἴγυπτο καί 
πῆρε τόν τίτλο τοῦ Φαραώ.

Στήν ἐπιστημονική ὁρολογία αὐτή ἡ ἐποχή τῆς αἰγυπτιακῆς ἱστορίας ὀνομά-
ζεται «Ἀρχαϊκό Βασίλειο» ἤ «Πρωτοδυναστική περίοδος». Σέ αὐτήν τήν ἀρχα-
ϊκή Αἴγυπτο δέν ὑπάρχουν ἀκόμη πυραμίδες, ὡς ταφικά μνημεῖα, ἀλλά ὀρθο-

γώνιες κτιστές  κατασκευές, πού 
ὀνομάζονται μασταμπά (mastaba, 
πάγκος). Ἐπίσης, μέσα ἀπό τίς ἐπα-
φές, πού εἶχαν οἱ προχαμιτικοί Αἰγύ-
πτοι μέ τήν Μεσοποταμία καί τούς 
Σουμερίους, ἄρχισαν νά δημιουρ-
γοῦν τό δικό τους σύστημα γραφῆς, 
τά λεγόμενα ἱερογλυφικά.

Δ . 6  Π ρ ω τ ο ε λ α μ ι κό  Ἰ ρ ά ν 
Στήν περιφέρεια τῆς Μεσο-

ποταμίας, στό σημερινό δυτικό 
Ἰράν, ἡ πόλη Σούσα ἐξελίσσεται 
ἐπηρεασμένη ἔντονα ἀπό τόν 
σουμεριακό πολιτισμό. Ἡ περίο-
δος αὐτή λέγεται πρωτοελαμική 
(protoelamite) ἤ Σούσα ΙΙΙ ἤ 
Μπανές (Banesh)92. Οἱ κάτοικοι 
τῶν Σούσων ἀναπτύσσουν καί 
αὐτοί ἕνα εἶδος γραφῆς, πού ὀνομάζεται πρωτοελαμική γραφή, ἡ ὁποία σέ μετα-
γενέστερη φάση θά ἀντικατασταθεῖ ἀπό τήν ἐλαμική σφηνοειδῆ γραφή.

Δυστυχῶς ἡ πρωτοελαμική γραφή δέν ἔχει ἀποκρυπτογραφηθεῖ ἀκόμη, 
ὅπως ἔχει γίνει μέ τήν αἰγυπτιακή ἱερογλυφική τῆς ἴδιας ἐποχῆς, μέ ἀποτέ-
λεσμα νά μήν μποροῦμε νά διαβάσουμε τά κείμενά τους καί νά ἀντλήσουμε 
περισσότερες ἱστορικές γνώσεις. 

92.  https://www.academia.edu/38975040/THE_BIRTH_OF_ELAM_IN_HISTORY 

Mastaba el-Faraun 
(= ὁ πάγκος τοῦ Φαραώ).

Σφραγιδοκύλινδρος (cylinder seal) 
ἀπό τά Σοῦσα.

Χάρτης τῆς κοιλάδας τοῦ Ἰνδοῦ.
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μᾶς μιλᾶ γιά τόν Πύργο τῆς Βαβέλ, τήν Σύγχυση τῶν γλωσσῶν καί τήν Δια-
σπορά τῶν ἐθνῶν.

Τό ἀποτέλεσμα εἶναι νά διατυπώνονται ἐντελῶς ἐσφαλμένες θεωρίες. Ἡ 
πρώτη ἐκφράστηκε ἤδη ἀπό τό 1883 ἀπό τόν Γερμανό Otto Schrader, πού ἔλε-
γε ὅτι ἡ ἀρχική κοιτίδα τῶν ἰνδοευρωπαίων (συνεπῶς καί τῶν Ἑλλήνων) ἦταν 
στίς στέπες τῆς νότιας Ρωσίας, ἀνάμεσα στήν Οὐκρανία καί τό Καζακστάν94.

Ἡ δεύτερη θεωρία, πού ἐπικρατεῖ σήμερα στά Πανεπιστήμια, ἰσχυρίζε-
ται ὅτι τό ἑλληνικό ἔθνος ἐγκαταστάθηκε στό Αἰγαῖο ἀπό τήν Παλαιολιθική 
Ἐποχή, μέ κάποιες προσθῆκες τῆς Νεολιθικῆς. Ἡ τρίτη, ἡ ὁποία προέρχε-
ται ἀπό κύκλους νεοπαγανιστῶν, λέει ὅτι οἱ Ἕλληνες εἶναι αὐτόχθονες στό 
Αἰγαῖο, ὅτι ἡ ἑλληνική εἶναι ἡ ἀρχαιότερη γλώσσα τοῦ κόσμου καί ὅτι μέσα 
ἀπό τήν ἑλληνική γλώσσα προῆλθαν οἱ ὑπόλοιπες ἰνδοευρωπαϊκές γλῶσσες. 

Δ .  11  Ο ἱ  γ λ ω σ σ ι κ έ ς  ο ἰ κο γ έ ν ε ι ε ς
Ἡ ἐπιστήμη τῆς 

Γλωσσολογίας ἔχει 
ταξινομήσει τίς περί-
που 7000 γλῶσσες τοῦ 
κόσμου σέ ὁμάδες, σέ 
γλωσσικές οἰκογένειες, 
μέ ἀφορμή τήν μελέ-
τη τῶν ἰνδοευρωπα-
ϊκῶν γλωσσῶν95. Στόν 
χῶρο τῆς Μεσογείου 
θάλασσας ἡ κυριότερη 
ὁμάδα, ἐκτός ἀπό τήν 
ἰνδοευρωπαϊκή, εἶναι ἡ ἀφροασιατική (βόρεια Ἀφρική καί Αἰθιοπία), πού πε-
ριλαμβάνει καί τήν σημιτική (ἑβραϊκά, ἀραβικά).

Στήν σύγχρονη Εὐρώπη, οἱ μόνες χῶρες πού δέν μιλοῦν ἰνδοευρωπαϊκές 
γλῶσσες εἶναι ἡ Φιλανδία, ἡ Ἐσθονία, ἡ Οὑγγαρία (οὐραλικές γλῶσσες) καί 
ἡ Τουρκία (ἀλταϊκή γλώσσα). Ἐπίσης, ἐξαίρεση εἶναι καί ἡ γλώσσα τῶν Βά-
σκων τῆς Ἱσπανίας, πού μᾶλλον εἶναι κατάλοιπο ἀπό τήν Νεολιθική Εὐρώπη.

Ἐπίσης, οἱ γλῶσσες τοῦ Καυκάσου, ὅπως ἡ γεωργιανή, πρέπει νά εἶναι 
νεολιθικές, ἐκτός ἀπό τήν ἀρμενική, πού εἶναι ἰνδοευρωπαϊκή. Θεωροῦμε γε-
νικά ὅτι ὅλες οἱ γλωσσικές οἰκογένειες τοῦ κόσμου σχηματίστηκαν κατά τήν 

94.  Γιαννόπουλος 2016, σελ. 48
95.  Γιαννόπουλος 2016, σελ. 35

Δ .  1 0  Ἡ  Ἰ ν δ ο ε υ ρ ω π α ϊ κ ή  θ ε ω ρ ί α 
κα ί  τ ό  Ἑ λ λ η ν ι κό  Ἔ θ ν ο ς

Καθώς ἐξετάσαμε 
τήν πορεία τῶν πολι-
τισμῶν ἐντός καί ἐκτός 
Μεσοποταμίας, μετά τόν 
Κατακλυσμό, ἔφτασε ἡ 
ὥρα νά ἀντιμετωπίσου-
με καί τόν Γόρδιο Δεσμό 
τῆς Ἀρχαιολογίας καί 
τῆς Γλωσσολογίας, πού 
ὀνομάζεται ἰνδοευρωπα-
ϊκό πρόβλημα. 

Ὁ ὅρος «ἰνδοευρωπαϊκός» ἐπινοήθηκε τό 1813 ἀπό τόν Ἄγγλο Θωμᾶ 
Γιάνγκ (Thomas Young), ἀλλά ἡ ὅλη θεωρία ἐμφανίστηκε τό 1786 ἀπό τόν 
Ἄγγλο Γουίλιαμ Τζόουνς (sir William Jones), ὁ ὁποῖος διαπίστωσε τίς ὁμοι-
ότητες πού ὑπάρχουν ἀνάμεσα στά ἀρχαῖα ἑλληνικά, τά λατινικά καί τά σαν-
σκριτικά, δηλαδή τήν ἀρχαία ἰνδική γλώσσα93.

Ἀπό τότε μέχρι σήμερα πλανᾶται τό ἐρώτημα: πῶς εἶναι δυνατόν ἡ ἀρχαία 
ἰνδική νά συγγενεύει μέ τίς εὐρωπαϊκές γλῶσσες; Στήν πορεία τοῦ χρόνου, τό 
ἐρώτημα ἔγινε πιό σύνθετο, ἀφοῦ ἀνακαλύφθηκαν καί ἄλλες γλῶσσες, ὅπως 
ἡ τοχαρική, πού μιλιόταν στήν σημερινή δυτική Κίνα, οἱ ὁποῖες ἀνῆκαν σέ 
αὐτήν τήν ὁμάδα γλωσσῶν, πού ὀνομάστηκαν ἰνδοευρωπαϊκές.

Ἡ πιό λογική ὑπόθεση ἦταν ὅτι ὅλοι οἱ λαοί, οἱ ὁποῖοι μιλοῦσαν ἤ μιλοῦν 
καί σήμερα, γλῶσσες πού ἀνήκουν στήν ἰνδοευρωπαϊκή γλωσσική οἰκογέ-
νεια, στό παρελθόν ζοῦσαν μαζί, στόν ἴδιο γεωγραφικό χῶρο, μέχρι πού κά-
ποια στιγμή χωρίστηκαν καί μετανάστευσαν στίς σημερινές τους χῶρες.

Ὥς ἐδῶ, ἡ ἐπιστημονική σκέψη βάδιζε σωστά. Τά λάθη ξεκίνησαν ἀπό 
τήν στιγμή πού προσπάθησαν οἱ ἐπιστήμονες νά ἐντοπίσουν τόν χῶρο καί 
τόν χρόνο τῶν ἰνδοευρωπαίων, δηλαδή ποῦ ζοῦσαν ἀρχικά καί πότε χωρί-
στηκαν. Καί ἀσφαλῶς, μέσα σέ αὐτό τό ἐρώτημα βρίσκεται καί ἡ ἑλληνική 
γλώσσα μέ τό ἑλληνικό ἔθνος.

Ἐφόσον, ὅμως, ἡ κατεχόμενη ἐπιστήμη πρέπει νά ἀπορρίπτει τήν Βίβλο 
καί νά ἀναζητᾶ τήν ἀλήθεια μακριά ἀπό τήν ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ, ἄρχισε νά 
ψάχνει ἐκεῖ, ὅπου δέν ὑπῆρχε ἡ ἀπάντηση! 

Καί ἡ σωστή ἀπάντηση ἔχει δοθεῖ ἐδῶ καί αἰῶνες, ἀπό τήν Γένεση, πού 

93.  Γιαννόπουλος 2016, σελ. 41

Ἡ ἐξάπλωση τῶν ἰνδοευρωπαϊκῶν γλωσσῶν 
σέ Εὐρώπη καί Ἀσία στήν ἀρχαιότητα.

Ἡ ἀναλογία σέ ποσοστό τοῖς ἑκατό τῶν γλωσσικῶν 
οἰκογενειῶν ὡς πρός τόν πληθυσμό τῆς γῆς. 
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ὅπως ἀκριβῶς εἶχε πεῖ καί στούς πρώτους ἀνθρώπους, στά παιδιά τοῦ Ἀδάμ.
Αὐτή ἡ ἐντολή τοῦ Θεοῦ ἐνδέχεται νά σχετίζεται μέ τήν διάδοση τῆς ἀλη-

θινῆς πίστης σέ ὅλο τόν κόσμο. Ὅπως εἶχαν παρεκτραπεῖ σέ εἰδωλολατρία οἱ 
Σουμέριοι, ἐνδέχεται νά εἶχαν ἀλλοιωθεῖ θρησκευτικά καί ἄλλες ἀνθρώπινες 
φυλές στόν κόσμο. Ὅποτε, ἡ ἀποστολή τῶν ἀπογόνων τοῦ Νῶε σέ ὅλα τά 
μέρη τῆς γῆς θά ἔδινε τήν δυνατότητα τοῦ εὐαγγελισμοῦ καί τῆς κατήχησης 
ὅλων τῶν ἀνθρώπων, νά ξαναδιδάξουν τήν πίστη στόν ἀληθινό Θεό στούς 
πλανημένους ἀνθρώπους.

Ἐφόσον ὁ Νῶε ἦταν πιστός στόν Θεό, τήν πίστη αὐτήν τήν δίδαξε στά 
παιδιά του καί τά ἐγγόνια του, ὅπως εἶχε κάνει καί ὁ Ἀδάμ στό παρελθόν. 
Ἀρκεῖ, βέβαια, τά παιδιά τοῦ Νῶε νά υἱοθετοῦσαν τήν πίστη τοῦ πατέρα τους. 
Ἄν κρίνουμε, ὅμως, ἀπό τόν Χάμ καί τόν κακό του χαρακτήρα, δέν ὑπῆρχαν 
ἐλπίδες νά λειτουργοῦσε σάν ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ.

Τό ἀντίθετο, ὅπως ἔχουμε 
προαναφέρει, ἴσχυε γιά τόν 
Ἰάφεθ καί τόν Σήμ, πού ἦταν 
ἐνάρετοι ἄνθρωποι καί ἔλα-
βαν καί οἱ δύο τήν εὐλογία 
τοῦ πατέρα τους. Ἀπό ἐκεῖ καί 
ἔπειτα, δέν γνωρίζουμε τί ἔγι-
νε στίς ἑπόμενες γενιές, στά 
ἐγγόνια τοῦ Νῶε, στά δισέγγο-
να κ.λπ. Ὡστόσο, ὑποθέτουμε 
ὅτι κάποιοι θά κράτησαν τήν 
πίστη στόν Θεό, ἐνῶ ἄλλοι, 
ἀργά ἤ γρήγορα, θά ἔγιναν 
εἰδωλολάτρες. 

Ἡ μόνη οἰκογένεια, πού εἶχε ἐντολή νά παραμείνει στήν ἴδια θέση, στήν 
Σενναάρ, ἦταν ἡ φυλή τοῦ Ἀρφαξάδ καί ἰδίως ὁ δισέγγονος τοῦ Ἀρφαξάδ, ὁ 
Ἕβερ, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ γενάρχης τοῦ ἑβραϊκοῦ ἔθνους, ἀπό τόν ὁποῖο πῆραν 
καί τήν ὀνομασία τους οἱ Ἑβραῖοι. Ἤδη ἔχουμε τονίσει ὅτι μᾶλλον τό ἀρχικό 
θέλημα τοῦ Θεοῦ ἦταν ὁ Μεσσίας νά γεννηθεῖ στό ἴδιο μέρος τῆς γῆς, πού 
πλάστηκε καί ὁ Ἀδάμ, γι’ αὐτό καί ἡ γενιά τοῦ Ἕβερ παρέμεινε στήν νότια 
Μεσοποταμία.

Ὁ Ἕβερ γέννησε τό 2735 π.Χ. ἕναν γιό, τόν Φαλέγ (ἤ Πελέγ, Peleg στά 
ἑβραϊκά)97, τήν ἐποχή πού συνέβη τό γεγονός τοῦ Πύργου τῆς Βαβέλ, τό 
ὁποῖο ἄλλαξε τήν πορεία ὅλου τοῦ ἀρχαίου κόσμου. Ἡ Γένεση διηγεῖται 

97.  Γέν. 10,25

νεολιθική περίοδο, ἐνῶ οἱ ἰνδοευρωπαϊκές καί οἱ ἀφροασιατικές δημιουργή-
θηκαν μέ τό γεγονός τοῦ Πύργου τῆς Βαβέλ.

Οἱ περισσότερες νεολιθικές γλῶσσες τοῦ κόσμου εἶναι συγκολλητικές 
(agglutinative languages), ἐνῶ οἱ γλῶσσες τῆς Βαβέλ εἶναι συγχωνευτικές 
(infl ected languages)96. Ἡ διαφορά τῶν δύο αὐτῶν γλωσσικῶν ὁμάδων συ-
νίσταται στό πῶς συνδέεται ἡ ρίζα κάθε λέξης μέ τά γλωσσικά προθέματα καί 
ἐπιθήματα. 

Στίς συγχωνευτικές γλῶσσες ἡ ρίζα συγχωνεύεται μέ τίς προσθῆκες (πρό-
θεμα, ἐπίθημα, κατάληξη) καί ἀλλάζει μορφή, σάν νά γίνεται ἕνα καινούρ-
γιο μεῖγμα. Ἀντίθετα, στίς συγκολλητικές γλῶσσες ἡ ρίζα δέν ἀλλάζει καί 
οἱ προσθῆκες «κολλᾶνε» στήν ρίζα, πρίν ἤ μετά, χωρίς νά τήν ἀλλοιώνουν, 
ὅπως συνδέονται τά βαγόνια ἑνός τρένου, πού κολλᾶνε στήν ἀτμομηχανή, 
ἀλλά δέν μπαίνουν μέσα της. 

Δ .  1 2  Ὁ  Π ύ ρ γ ο ς  τ ῆ ς  Β α β έ λ
Μέσα ἀπό τήν οἰκογένεια τοῦ 

Νῶε συνεχίζει ἡ γενιά τῶν Σηθιτῶν, 
ἡ φυλή πού θά ἔφερνε τόν Μεσσία 
στόν κόσμο. Ὁ Νῶε, μετά τόν Κατα-
κλυσμό, δέν ἀπέκτησε ἄλλα παιδιά, 
ἀλλά οἱ τρεῖς γιοί του ἔκαναν παιδιά, 
τά ἐγγόνια τοῦ Νῶε, καί ἔτσι πολλα-
πλασιάστηκε ξανά ἡ φυλή τοῦ Μεσ-
σία. Ὅλοι αὐτοί οἱ ἄνθρωποι ζοῦσαν 
στήν ἴδια περιοχή, τήν νότια Μεσο-
ποταμία, ὅπως καί οἱ Σουμέριοι.

Ὡστόσο, δέν γνωρίζουμε ἄν 
ζοῦσαν μέσα στίς πόλεις τῶν Σουμε-
ρίων ἤ ἔξω, στήν ὕπαιθρο, σέ χωριά 
ἤ σκηνές. Ἐπίσης, ἡ Παλαιά Διαθή-
κη μᾶς ἀναφέρει ὅτι ὅλοι μιλοῦσαν 
τήν ἴδια γλώσσα, ἀλλά δέν γνωρίζου-
με ποιά ἦταν αὐτή ἡ γλώσσα. Αὐτό 
πού μαθαίνουμε μόνο εἶναι ὅτι ὁ 
Θεός τούς εἶχε δώσει τήν ἐντολή νά 
μεταναστεύσουν σέ ὅλον τόν κόσμο, 

96.  Γιαννόπουλος 2016, σελ. 453

Γλωσσικές οἰκογένειες Εὐρώπης 
καί Ἀφρικῆς.

Ἰνδοευρωπαϊκές γλῶσσες σέ Εὐρώπη καί Ἀσία.
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ρίπου τοῦ σημερινοῦ Ἰράκ, ὅπου αἰῶνες μετά χτίστηκε ἡ ὁμώνυμη πόλη, ἡ 
περίφημη Βαβυλώνα100.

Ἄς δοῦμε ἀναλυτικά τί ἀκριβῶς προκάλεσε αὐτή ἡ Βαβέλ, ἡ σύγχυση 
τῶν γλωσσῶν. Ἐπί τόπου ὁ Θεός χώρισε τήν κοινή γλώσσα τῶν Σηθιτῶν 
σέ τρεῖς γλωσσικές ὁμάδες, μία γιά κάθε γιό τοῦ Νῶε, γιά τόν Ἰάφεθ τήν 
ἰνδοευρωπαϊκή γλωσσική ὁμάδα, γιά τόν Χάμ τήν ἀφροασιατική καί γιά τόν 
Σήμ τήν σημιτική. Ἀλλά καί ἀνάμεσα στίς τρεῖς αὐτές ὁμάδες, ὁ Θεός χώρι-
σε τίς γλῶσσες σέ κλάδους, σέ μικρότερες ὁμάδες, μέ βάση τόν ἀριθμό τῶν 
ἐγγονῶν τοῦ Νῶε.

Δηλαδή, μεταξύ τῶν 
ὀκτώ γιῶν τοῦ Ἰάφεθ101, 
κάθε γιός ἀπέκτησε τήν 
δική του γλώσσα. Συ-
νεπῶς δημιουργήθηκαν 
ταυτόχρονα ὀκτώ δια-
φορετικές γλῶσσες στήν 
γλωσσική οἰκογένεια τοῦ 
Ἰάφεθ. Ἑπομένως, ὅσα 
ἦταν τά ἄρρενα ἐγγόνια 
τοῦ Νῶε, τόσες γλῶσσες δημιουργήθηκαν, ἀλλά καί τόσα ἔθνη ἀντίστοιχα. 
Δηλαδή κάθε ὁμάδα ἀνθρώπων, πού μιλοῦσε τήν ἴδια γλώσσα, ἀπέκτησε τήν 
δική της ξεχωριστή ἐθνική συνείδηση. Μέ ἄλλα λόγια, οἱ διάφορες γλῶσσες 
δημιούργησαν τά διάφορα ἔθνη.

Ὡστόσο, ἡ διαίρεση συνεχίστηκε καί ὡς πρός τά δισέγγονα τοῦ Νῶε, διότι 
τά παιδιά κάθε ἐγγονοῦ τοῦ Νῶε μιλοῦσαν τήν ἴδια γλώσσα, ἀλλά μέ μικρές 
διαφορές, δηλαδή ἴδια γλώσσα, ἀλλά διαφορετική διάλεκτο. Ὁπότε, κάθε μία 
ἀπό τίς τρεῖς γλωσσικές ὁμάδες κατακερματίστηκε σέ δεκάδες γλῶσσες καί 
φυλές. Ὡστόσο, ἔμειναν λίγα κοινά στοιχεῖα, τόσο στήν δομή τῶν γλωσσῶν, 
ὅσο καί στό λεξιλόγιο, γιά νά θυμοῦνται ὅλοι τήν κοινή τους καταγωγή102.

Μετά ἀπό τά ὅσα ἀναλύσαμε, φαίνεται ξεκάθαρα ὅτι κοιτίδα τῶν ἰνδοευ-
ρωπαίων δέν ἦταν οἱ στέπες τῆς Ρωσίας, ἀλλά ἡ Σενναάρ τῆς Μεσοποταμίας, 

100.  Ἡ ἴδια ἡ πόλη τῆς Βαβυλώνας ὀνομάστηκε Babili, πού σημαίνει πύλη τῶν 
θεῶν.

101.  Γέν. 10,2 «Υἱοὶ Ἰάφεθ: Γαμὲρ καὶ Μαγὼγ καὶ Μαδοὶ καὶ Ἰωύαν καὶ Ἐλισὰ καὶ 
Θοβὲλ καὶ Μοσὸχ καὶ Θείρας»

102.  Γιά παράδειγμα, ἡ λέξη (ἀριθμός) ἑπτά εἶναι σχεδόν ἴδια σέ ὅλες τίς ἰνδοευρω-
παϊκές γλῶσσες, μέχρι σήμερα (septem, seven, sieben, sapta), ἀκόμη καί στά ἑβραϊκά, 
πού ἀνήκουν στήν σημιτική (ἀφροασιατική) γλωσσική ὁμάδα.

ὅτι, ἐνῶ ὁ Θεός εἶχε 
δώσει τήν ἐντολή σέ 
ὅλες τίς οἰκογένειες 
τῶν Σηθιτῶν (πλήν 
τοῦ Ἀρφαξάδ, ὅπως 
εἴπαμε) νά διασκορ-
πιστοῦν σέ ὅλο τόν 
πλανήτη 98,  αὐτοί 
προτίμησαν πρῶτα 
νά φτιάξουν μία 
πόλη μέ ἕναν πύργο, 
τοῦ ὁποίου ἡ κορυ-
φή θά ἔφτανε στόν 
οὐρανό, δηλαδή ἕναν 
οὐρανοξύστη!

Ἡ αἰτία αὐτῆς τῆς προσπάθειας ἦταν ἡ ὑπερηφάνεια, δηλαδή ἤθελαν οἱ 
Σηθίτες νά κατασκευάσουν ἕνα ἐντυπωσιακό κτίσμα, πού θά τούς ἔκανε δι-
άσημους σέ ὅλο τόν κόσμο καί σέ ὅλες τίς ἑπόμενες γενεές, ἤθελαν νά ἐντυ-
πωσιάσουν ὅλη τήν ἀνθρωπότητα! Καί καθώς ζοῦσαν τόσους αἰῶνες μαζί μέ 
τούς Σουμερίους, εἶχαν γνωρίσει καί εἶχαν ἀποκτήσει ὅλες τίς γνώσεις καί τίς 
τεχνικές τῶν Σουμερίων.

Ἐφάρμοσαν, λοιπόν, καί στόν τομέα τῆς ἀρχιτεκτονικῆς τά ἐπιτεύγματα 
τῶν Σουμερίων. Καθώς ἡ πέτρα καί ἡ ἄργιλος σπανίζουν στήν Μεσοποταμία, 
χρησιμοποίησαν ὀπτή πλίνθο, δηλαδή πλίνθο ψημένη σέ φοῦρνο (ἀντίστοιχη 
μέ τά σημερινά τοῦβλα καί κεραμίδια) καί ἄσφαλτο (πίσσα). 

Στά σχέδιά τους, ὡστόσο, δέν ὑπολόγισαν τόν Θεό, ὁ ὁποῖος παρενέβη 
στά μεγαλεπήβολα ἔργα τους μέ μία μικρή ποινή: τούς ἄλλαξε τήν γλώσσα 
πού μιλοῦσαν καί δέν μποροῦσαν νά συνεννοηθοῦν, ὥστε νά συνεχίσουν τό 
χτίσιμο! Ἔτσι ἔλαβε πρόωρο τέλος ἡ ἀλαζονική ἐπιθυμία τῶν Σηθιτῶν, στα-
μάτησαν τίς οἰκοδομές καί διασκορπίστηκαν στά πέρατα τῆς γῆς, ὅπως τούς 
εἶχε δώσει ἐντολή ὁ Κύριος.

Ὅλο αὐτό τό περιστατικό ὀνομάστηκε «Πύργος τῆς Βαβέλ» στήν Παλαιά 
Διαθήκη, ἐπειδή ἡ περιοχή τῆς Μεσοποταμίας, πού ἐγκαταστάθηκαν οἱ Ση-
θίτες, ἀπό τότε ὀνομάστηκε Βαβέλ (Babel), πού σημαίνει Σύγχυση, δηλαδή 
μπέρδεμα, ἀνακάτεμα99. Ἡ Βαβέλ γεωγραφικά ἀντιστοιχεῖ στό κέντρο πε-

98.  Γέν. 11,4 «καὶ ποιήσωμεν ἑαυτοῖς ὄνομα πρὸ τοῦ διασπαρῆναι ἡμᾶς ἐπὶ πρόσω-
πον πάσης τῆς γῆς»

99.  Γέν. 11,9 Βλέπε καί https://biblehub.com/genesis/11-9.htm 

Ἀρχαῖες καί νεότερες ἰνδοευρωπαϊκές γλῶσσες.

Μή ἰνδοευρωπαϊκές γλῶσσες τῆς βόρειας Εὐρώπης.
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διά τοῦ Ἰάφεθ πολύ πέρα ἀπό τά ὅρια τῆς Ἐγγύς Ἀνατολῆς. Κάποιες ὁμάδες 
πέρασαν ἀπό τό Αἰγαῖο στά Βαλκάνια καί τήν κεντρική Εὐρώπη, ἐνῶ ἄλλες 
πέρασαν τόν Καύκασο καί ἐξαπλώθηκαν στήν ἀνατολική Εὐρώπη.

Τελικά, οἱ Ἰαπετίτες κατέκλυσαν σχεδόν ὅλη τήν Εὐρώπη, ἀπό τήν Ἰρλαν-
δία καί τήν Πορτογαλία ὥς τήν Ρωσία καί τήν Οὐκρανία. Σέ ἐλάχιστα σημεῖα 
ἐπιβίωσαν γλῶσσες μή ἰαπετικές, ὅπως εἶναι ἡ βασκική, μεταξύ Ἱσπανίας καί 
Γαλλίας. Ἀλλά ἡ ἐξάπλωση τῶν Ἰαπετιτῶν συνεχίστηκε καί στήν Ἀσία.

Οἱ ἀπόγονοι τοῦ Μαδαί, προφανῶς, κυριάρχησαν σέ ὅλο τό Ἰράν καί προ-
χώρησαν μέχρι τήν βόρεια Ἰνδία. Στά ἰρανικά ἐδάφη ἡ γλώσσα τῶν Μήδων 
ὀνομάστηκε ἀβεστική (avestan), ἐνῶ τῶν Ἰνδῶν ὀνομάστηκε σανσκριτική 
(Sanskrit). Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι Ἰαπετίτες ἔφτασαν τόσο στήν κεντρική Ἀσία 
(Βακτρία, Σογδιανή), ὅσο καί στήν δυτική Κίνα, ὅπου ὀνομάστηκαν Τόχαροι. 
Τέλος, ἔχουμε σοβαρές ἐνδείξεις ὅτι κάποιοι Ἰαπετίτες προχώρησαν καί στήν 
ὑπόλοιπη Κίνα καί τελικά ἔφτασαν μέχρι τήν Ἀμερική, στό Περού.

Δ .  1 4  Χ α μ ί τ ε ς 
Οἱ ἀπόγονοι τοῦ Χάμ κυριάρχησαν στήν Ἐγγύς Ἀνατολή. Ὁ πιό ἰσχυρός 

ἀπό τούς γιούς τοῦ Κούς ἦταν ὁ Νεβρώδ (Nimrod)104, ὁ ὁποῖος ἐξουσίαζε 
σχεδόν ὅλη τήν Μεσοποταμία καί τούς πρόποδες τοῦ ὄρους Ζάγκρος, ὅπου ἡ 
περιοχή ὀνομάστηκε Κουζεστάν, γῆ τοῦ Κούς. Τά ὑπόλοιπα παιδιά τοῦ Κούς 
μᾶλλον πέρασαν 
στήν Ἀραβία, μέ-
χρι πού κατέληξαν 
στήν  σημερινή 
Αἰθιοπία.

Ἡ εὐρύτερη πε-
ριοχή τῆς Παλαι-
στίνης, τῆς Φοινί-
κης καί τῆς νότιας 
Συρίας κατοικήθη-
κε ἀπό τούς γιούς 
τοῦ Χαναάν, ἀπό 
τόν ὁποῖο ὀνομά-
στηκαν καί Χανα-
ναῖοι αὐτοί οἱ λαοί. 

104.  Γιά τόν Νεβρώδ βλέπε καί στό κεφάλαιο 6, τήν παράγραφο γιά τήν Μέση 
Ἀνατολή. 

καί οἱ ἰνδοευρωπαϊκοί λαοί εἶναι οἱ ἀπόγονοί του Ἰάφεθ-Ἰαπετοῦ. Γι’ αὐτό 
καί στό ἑξῆς δέν θά χρησιμοποιοῦμε ἄλλο τόν ὅρο Ἰνδοευρωπαῖος καί ἰνδο-
ευρωπαϊκός, ἀλλά στήν θέση τους θά ἔχουμε τούς ὅρους «Ἰαπετίτης» καί «ἰα-
πετικός». Ἀντίστοιχα, γιά τό ἐπίθετο «ἀφροασιατικός» θά ἔχουμε τό ἐπίθετο 
«χαμιτικός», ἐνῶ γιά τήν ἑβραϊκή καί ἀραβική γλώσσα θά διατηρήσουμε τόν 
ὀρθό ὅρο σημιτικός. 

Δ .  1 3  Ἰ α π ε τ ί τ ε ς 
Καθώς περιγράψαμε τό γεγονός τῆς διαίρεσης τῶν γλωσσῶν καί τῆς δη-

μιουργίας νέων ἐθνῶν, θά δοῦμε συνοπτικά τήν ἐξάπλωση τῶν ἐθνῶν. Οἱ 
Ἰαπετίτες, σέ πρώτη φάση, μετακινήθηκαν βόρεια τῆς Μεσοποτα μίας, ἀπό 
τό Αἰγαῖο καί τήν Ἀνατολία ὥς τόν Καύκασο καί τήν Μηδία (βορειοδυτικό 
Ἰράν). 

Ἀπό τούς γιούς τοῦ Ἰάφεθ, μέ ἀπόλυτη βεβαιότητα ὁ Ἰωύαν εἶναι ὁ γενάρχης 
τῶν Ἑλλήνων, ὁ Ἴων, καί ὁ Μαδοί εἶναι ὁ γενάρχης τῶν Μήδων, τῶν Ἰρανῶν. 
Σχεδόν βέβαιοι εἴμαστε καί γιά τόν Γαμέρ, ὅτι εἶναι ὁ γενάρχης τοῦ ἀρχαίου 
λαοῦ τῶν Κιμμερίων103, πού μᾶλλον κατοίκησαν στήν περιοχή τοῦ Πόντου 

καί τῆς Καππαδο-
κίας καί ἀργότερα 
στήν Κριμαία τῆς 
Οὐκρανίας. Ἀπό 
τούς τρεῖς  γιούς 
τοῦ Γαμέρ, ὁ Ἀσκε -
νάζ εἶναι, κατά 
πάσα πιθανότητα, 
ὁ γενάρχης τῶν 
Σκυθῶν.

Ὅπως ἔγινε καί 
στήν περίπτωση 
τοῦ ἐκνεολιθισμοῦ, 
μέ τά παιδιά τοῦ 
Ἀδάμ, ἔτσι ἐξα-
πλώθηκαν, μετά 
τήν Βαβέλ, τά παι-

103.  Ὁ Διόδωρος Σικελιώτης (5, 32, 4) ἀναφέρει ὅτι κάποιοι Κιμμέριοι ἔφτασαν 
στήν βόρεια Εὐρώπη καί ἐκεῖ μετονομάστηκαν σέ «Κίμβρους», Cimbri. Οἱ Κίμβροι 
ἐγκαταστάθηκαν στήν Δανία καί ἀπό ἐκεῖ ἔκαναν διάφορες ἐπιδρομές. 

Χάρτης τῆς σύγχρονης ἐξάπλωσης τῶν ἰρανικῶν 
καί ἰνδικῶν διαλέκτων. Χάρτης μέ τήν διασπορά τῶν ἀφροασιατικῶν γλωσσῶν 

στήν σύγχρονη ἐποχή.



Ἡ ἐξάπλωση τῶν τεσσάρων ἑλληνικῶν φυλῶν σέ Αἰγαῖο καί Κύπρο, 2735 π.Χ.
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Ἕνας ἀπό αὐτούς τούς λαούς, οἱ Σιδώνιοι ἤ Φοίνικες, θά μᾶς ἀπασχολήσουν 
ἰδιαίτερα σέ ἑπόμενο κεφάλαιο, καθώς ἀργότερα ἦρθαν καί στήν Ἑλλάδα.

Ὁ ἑπόμενος γιός τοῦ Χάμ ἦταν ὁ Μεσραΐν (ἤ Μιζραΐμ, Mizraim) ὁ ὁποῖος 
εἶναι ὁ γενάρχης τῶν Αἰγυπτίων. Μέχρι σήμερα ἡ Αἴγυπτος στά ἀραβικά ὀνο-
μάζεται Μίσρ ἤ Μάσρ. Οἱ Μεσραΐτες κατοίκησαν τήν χώρα τοῦ Νείλου καί 
τήν χερσόνησο τοῦ Σινᾶ, μέχρι τήν σημερινή λωρίδα τῆς Γάζας. Διάφοροι 
ἄλλοι Χαμίτες κινήθηκαν δυτικά καί κατοίκησαν στά μεσογειακά παράλια 
τῆς Ἀφρικῆς, ἀπό τήν Λιβύη μέχρι τό Μαρόκο (Βέρβεροι).

Ἐπίσης, παρατηροῦμε ὅτι οἱ σύγχρονοι ἀπόγονοι τῶν Χαμιτῶν, ὅπως 
εἶναι οἱ Αἰγύπτιοι, ἔχουν λίγο πιό σκοῦρο χρῶμα δέρματος ἀπό τούς Σημίτες, 
ὅπως εἶναι οἱ Σαουδάραβες. Ἴσως ὁ ἴδιος ὁ Χάμ νά ἦταν πιό μελαμψός ἀπό 
τά ἄλλα δύο ἀδέλφια του, γι’ αὐτό ὑπάρχει αὐτή ἡ χρωματική διαφορά μέχρι 
σήμερα.

Δ .  1 5  Σ η μ ί τ ε ς 
Ἀρχικά οἱ Σημίτες διαιρέθηκαν σέ 6 ἔθνη, μέ βάση τούς ἕξι γιούς τοῦ Σήμ· 

τούς Ἀρφαξαδίτες πού ἔμειναν στήν Σουμερία, τούς Ἐλαμίτες πού κατοίκη-
σαν κοντά στούς Κουσίτες, στήν περιοχή τοῦ Ἰράν ἡ ὁποία μέχρι σήμερα 
ὀνομάζεται Ἰλάμ (Ilam), στούς Ἀσσύριους πού πῆγαν στήν βόρεια Μεσοπο-
ταμία, στούς Ἀραμαίους πού πῆγαν στήν βόρεια Συρία. Ἕνας ἀπόγονος τοῦ 
Ἀρφαξάδ, ὁ Ἰεκτάν, πέρασε τά σύνορα Ἰράκ καί Κουβέιτ καί ἐγκαταστάθηκε 
σέ διάφορα μέρη τῆς ἀραβικῆς χερσονήσου.

Ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ἡ Βίβλος, οἱ Σημίτες κατοίκησαν σέ περιοχές τῆς 
Μέσης Ἀνατολῆς, πού ἐγκαταστάθηκαν καί οἱ Χαμίτες. Αὐτή ἡ γειτνίαση 
χαμιτικῶν καί σημιτικῶν φυλῶν προκάλεσε στό πέρασμα τοῦ χρόνου τήν 
γλωσσική ἀφομοίωση τῶν Χαμιτῶν ἀπό τούς Σημίτες, δηλαδή σταδιακά οἱ 
Χαμίτες ξέχασαν τήν γλώσσα τους καί ἄρχισαν νά μιλοῦν σημιτικά. 

Αὐτό τό φαινόμενο δέν εἶναι ἀσυνήθιστο στήν ἱστορία. Κάτι παρόμοιο 
συνέβη στούς μικρασιατικούς λαούς, πού ἐξελληνίστηκαν γλωσσικά μετά τίς 
κατακτήσεις τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου στήν ἀρχαιότητα, καί στόν λαό τῶν Βουλ-
γάρων, στά μεσαιωνικά χρόνια, πού υἱοθέτησε τήν σλαβική γλώσσα. Ἀντίθε-
τα, στά ἐδάφη τῆς Ἀφρικῆς, πού κατοίκησαν μόνο Χαμίτες, χωρίς Σημίτες, 
διατηρήθηκαν οἱ χαμιτικές γλῶσσες (ὅπως ἡ ἀρχαία αἰγυπτιακή, ἡ βερβερική 
καί ἡ αἰθιοπική). 

Ε. 
£ ¤ φάνιση τοῦ 

Ἑ� ηνι� ῦ Ἔθν¢ ς, 
2735 π.Χ.

Ε. 
£ ¤ φάνιση τοῦ 

Ἑ� ηνι� ῦ Ἔθν¢ ς, 
2735 π.Χ.
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Ε .  2  Ἰ ω ύ α ν  -  Ι a v a n  (  ן ָו֖ (ָי
Τό ὄνομα Ἰωύαν εἶναι μεταγλώττιση ἀπό τά ἑβραϊκά στά ἑλληνικά τῆς λέ-

ξης Γιαβάν ἤ Ἰαύαν «ָיָו֖ ן» (Javan ἤ Iavan,). Τό ὄνομα αὐτό εἶναι ἡ ἴδια λέξη μέ 
τό ἀρχαῖο ἑλληνικό Ἴων, πού ἔγινε Ἴωνας στά νέα ἑλληνικά. Μέχρι σήμερα, 
ὅλοι οἱ λαοί τῆς Ἀσίας μᾶς ὀνομάζουν Ἴωνες (Γιαβάν, Γιουνάν κ.λπ.). 

Ἡ πορεία τῆς λέξης Ἰαύαν εἶναι ἡ ἑξῆς: στό ἑλληνικό ἀλφάβητο ἀρχικά 
γραφόταν ἸάFων (γεν. τοῦ ἸάFονος) καί στόν πληθυντικό ἸάFoνες. Δηλαδή 
ἡ διαφορά ἀπό τά ἑβραϊκά στήν ἑλληνικά εἶναι μόνο στήν κατάληξη, ὅπου τό 
ἄλφα ἔγινε ὄμικρον. Στό ἀρχαῖο ἑλληνικό ἀλφάβητο, ἀνάμεσα στά γράμματα 
Ἔψιλον καί Ζήτα, ὑπῆρχε ἀρχικά τό γράμμα Δίγαμμα -F-, τό ὁποῖο ἔσβησε 
στήν ἰωνική διάλεκτο, ἀλλά παρέμεινε μέχρι σήμερα στό λατινικό ἀλφάβητο.

Συνεπῶς, οἱ ἸάFονες ἔγιναν Ἰάονες καί τελικά, μέ τήν συναίρεση τοῦ 
ἄλφα καί τοῦ ὠμέγα, Ἴωνες. Στόν ὁμηρικό ὕμνο πρός τόν Ἀπόλλωνα (600 
π.Χ. περίπου) ἐπιβιώνει ἀκόμη ἡ μορφή Ἰάονες107. Στόν Ἴωνα ἀφιέρωσε τό 
412 π.Χ. μία ἀπό τίς τραγωδίες του ὁ Εὐριπίδης, πού εὐτυχῶς διατηρήθηκε 
ἀκέραιη καί διασώζει τήν ἀνάμνηση ὅτι ὁ Ἴωνας εἶναι ὁ γενάρχης τοῦ ἑλλη-
νικοῦ ἔθνους. 

Ἀλλά τό πιό ἐντυπωσιακό 
εἶναι ὅτι ὁ Εὐριπίδης ἀναφέρει 
ἀκριβῶς αὐτό πού ἀναφέρει καί 
ἡ Παλαιά Διαθήκη, ὅτι ὁ Ἴωνας 
εἶχε τέσσερις γιούς108! Καί ἄν 
δοῦμε τίς διαλέκτους, στίς ὁποῖες 
διαιρεῖτο ἡ ἀρχαία ἑλληνική 
γλώσσα, πάλι βλέπουμε ὅτι ἦταν 
τέσσερις: ἰωνική, δωρική, αἰολι-
κή καί ἀρκαδοκυπριακή.

Πῶς, ὅμως, ὁ λαός μας πῆρε 
τήν ὀνομασία Ἕλληνες; Μέχρι 
τήν Ἰλιάδα τοῦ Ὁμήρου109 τό 
ὄνομα Ἕλληνες δέν δήλωνε συ-
νολικά τό ἑλληνικό ἔθνος, ἀλλά μόνο τούς κατοίκους τῆς Φθίας (Φθιώτιδας) 
στήν νότια Θεσσαλία, (Δομοκός, Λαμία, Στυλίδα) πού κυβερνοῦσε ὁ Ἀχιλ-

107.  Στίχος 147 «ἔνθα τοι ἑλκεχίτωνες Ἰάονες ἠγερέθονται»
108.  Στίχος 1575 «Οἱ τοῦδε γὰρ παῖδες γενόμενοι τέσσαρες»
109. Ραψωδία Β΄ 683-685 «οἵ τ᾽ εἶχον Φθίην ἠδ᾽ Ἑλλάδα καλλιγύναικα, Μυρμιδόνες 

δὲ καλεῦντο καὶ Ἕλληνες καὶ Ἀχαιοί, τῶν αὖ πεντήκοντα νεῶν ἦν ἀρχὸς Ἀχιλλεύς.»

Ε .  1  Ε ἰ σ α γ ω γ ή
Ἡ Παλαιά Διαθήκη μᾶς λύνει καί τό πρόβλημα τῆς προέλευσης τοῦ ἑλληνι-

κοῦ ἔθνους, ἕνα πρόβλημα ἄλυτο ἀπό τήν ἐπιστήμη. Ἀφοῦ εἴδαμε, ὥς τώρα, τίς 
κοσμογονικές ἀλλαγές πού ἔγιναν μέ τήν Βαβέλ, μαθαίνουμε ποιοί τελικά εἶναι 
οἱ πρῶτοι Ἕλληνες ἀπό ποῦ ἔρχονται καί πότε ἐγκαθίστανται στήν Ἑλλάδα.

Καθώς ἔχει τεράστιο ἐνδιαφέρον γιά τήν ὑπόστασή μας, ὡς λαοῦ, νά γνωρί-
ζουμε τό πῶς δημιουργήθηκε τό ἔθνος μας, θά μελετήσουμε τήν ἀναφορά τῆς 
Βίβλου τόσο ἀπό τήν μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα, ὅσο καί ἀπό τό ἑβραϊκό 
πρωτότυπο. Ἡ ἀναφορά τῆς Γένεσης στούς Ἕλληνες λέει: «καὶ υἱοὶ ᾿Ιωύαν· 
᾿Ελισὰ καὶ Θάρσεις, Κίτιοι, Ρόδιοι»105, δηλαδή οἱ Ἕλληνες εἶναι οἱ τέσσερις 
γιοί τοῦ Ἰωύαν, ὁ Ἐλισά, ὁ Θάρσεις, οἱ Κίτιοι καί οἱ Ρόδιοι. 

Ἀπό τήν εὐρύτερη οἰκογένεια τῶν Ἰαπετιτῶν, λοιπόν, ὁ Ἰωύαν εἶναι ὁ 
πρῶτος Ἕλληνας, ὁ πρῶτος ἄνθρωπος γιά τόν ὁποῖο μέ βεβαιότητα γνωρί-
ζουμε ὅτι εἶναι φορέας τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας. 

Εἶναι ὁ γενάρχης τῶν Ἑλλήνων καί ἀκολουθοῦν οἱ τέσσερις γιοί του, οἱ 
πατριάρχες τῶν Ἑλλήνων, ἀπό τούς ὁποίους δημιουργοῦνται τέσσερα ἑλληνι-
κά φῦλα, τό καθένα μέ τήν διάλεκτό του106. Ἄς δοῦμε ἀναλυτικά κάθε ὄνομα.

105.  Γέν. 10,4
106. Γιά τίς ἀρχαῖες ἑλληνικές διαλέκτους βλέπε http://ethnologic.blogspot.com/

2010/12/blog-post_19.html καί https://www.greek-language.gr/greekLang/studies/
history/thema_07/index.html 

Πρωτοελλαδικό κτήριο στήν Τσούγκιζα 
Νεμέας. Στήν εἴσοδό του βλέπουμε ἕναν 

Ἕλληνα μέ μακρύ χιτώνα, πού μᾶς θυμίζει 
τήν φράση «Ἰάονες ἑλκεχίτωνες»!

Ἡ ἀντιστοιχία τῶν 4 πρωτοελληνικῶν φύλων 
καί τῶν 4 βασικῶν διαλέκτων.



Οἱ ἀρχαιοελληνικές 
διάλεκτοι 

περί τό 600 π.Χ.

9190 Ε. Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, 2735 π.Χ. ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

νός χείμαρρος Κουρλέσσα), τόν ὁποῖο ἀναφέρει καί ὁ Στράβωνας: «αὐτοῦ δέ 
που καὶ ὁ Ἐλίσων ἢ Ἔλισα ῥεῖ ποταμὸς ἐν τῇ λεχθείσῃ μεθορίαι.113».

Δεδομένου ὅτι στήν Ἀττική κατοικοῦσαν πάντα οἱ ἴδιοι πληθυσμοί, ὅπως 
μᾶς βεβαιώνει ὁ Θουκυδίδης114, καί πάντοτε μιλοῦσαν τήν ἀττική-ἰωνική δι-
άλεκτο, μποροῦμε μέ ἀσφάλεια νά συσχετίσουμε τό φῦλο τοῦ Ἐλισᾶ μέ τούς 
κατοίκους τῆς Ἀττικῆς καί τούς φορεῖς τῆς ἰωνικῆς διαλέκτου. 

Ἐντούτοις, δέν ὀνομάστηκαν Ἐλισοί, ἀλλά Ἴωνες. Ἴσως ὁ Ἐλισά, ὡς 
πρῶτος γιός τοῦ Ἴωνα, νά ἔδωσε τό ὄνομα στόν πρῶτο γιό του, δηλαδή ὁ 
ἐγγονός νά πῆρε τό ὄνομα τοῦ παπποῦ, ὁπότε νά ἐπικράτησε τό ὄνομα Ἴωνες 
στό πρῶτο κατά σειρά ἑλληνικό φῦλο. Ἤ ἐνδέχεται νά ξεχάστηκε τό ὄνομα 
τοῦ Ἐλισᾶ, πέρα ἀπό τά τοπωνύμια, καί νά ἀντικαταστάθηκε ἀπό τό ὄνομα 
τοῦ Ἴωνα.

Τό φῦλο τῶν Ἰώνων δέν εἶχε ἐγκατασταθεῖ μόνο στήν Ἀττική, ἀλλά καί 
σέ ἄλλες περιοχές τοῦ Αἰγαίου: στά νησιά τῶν βόρειων Κυκλάδων, στήν 
Εὔβοια115, στήν Χίο καί τήν Σάμο. Βέβαια, σέ κάποιες περιοχές μπορεῖ νά 
ἐγκαταστάθηκαν ἀπό κοινοῦ περισσότερα τοῦ ἑνός φῦλα, ἰδίως στήν Κύπρο, 
πού ἐνδέχεται νά εἶχαν ἐγκατασταθεῖ Ἕλληνες ἀπό διάφορα φῦλα, οἱ Ἐλισά 
(Αlasiya) στήν Ἔγκωμη, οἱ Κίτιοι στό Κίτιο καί οἱ Ταρσοί στήν Λευκωσία.

Ε .  4  Θ ά ρ σ ε ι ς  - Ta r s i s  ( ׁש י ִׁש֑ ְר (ַת
Τό δεύτερο φῦλο τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους ὀνομάζεται Θάρσεις ἤ Θαρσίς καί 

τήν ὀνομασία αὐτήν τήν συναντᾶμε σέ πολλά χωρία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. 
Ἡ λέξη αὐτή ταιριάζει πλήρως μέ τό ὄνομα Ταρσός, τήν γνωστή πόλη τῆς Κι-
λικίας. Προφανῶς οἱ πρῶτοι Ἕλληνες μετανάστευσαν ἀπό τήν Μεσοποταμία 
πρός τό Αἰγαῖο, περπατώντας παράλληλα μέ τίς ὄχθες τοῦ Εὐφράτη. 

Κατέληξαν στόν κόλπο τῆς Ἀλεξανδρέττας (Iskenderun) καί κάποια ὁμά-
δα ἔμεινε ἐκεῖ, στήν εὔφορη πεδιάδα τῆς Κιλικίας, κάποιοι πέρασαν ἀπέναντι 
στήν Κύπρο, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι Ἕλληνες συνέχισαν πρός τό Αἰγαῖο. Ἐκ πρώ-
της ὄψεως, ἡ Ταρσός δέν μᾶς πείθει ὅτι σχετίζεται μέ τήν Ἑλλάδα καί, πολύ 
περισσότερο, δέν πάει τό μυαλό μας ὅτι ἕνα ἀπό τά πρῶτα ἑλληνικά φῦλα 

113.  Γεωγραφικά Η, 3,3
114.  Α΄ 2,5 «τὴν γοῦν Ἀττικὴν ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον διὰ τὸ λεπτόγεων ἀστασίαστον 

οὖσαν ἄνθρωποι ᾤκουν οἱ αὐτοὶ αἰεί.»
115.  Στήν Εὔβοια ἔχουμε ΠΕ ΙΙ οἰκισμούς στό Λευκαντί καί στήν Μάνικα, ὅπου μέ 

βεβαιότητα ἐγκαταστάθηκαν οἱ πρῶτοι Ἕλληνες. Ἀλλά ὑπάρχουν καί τοπωνύμια μέ κα-
τάληξη –νθός, τά ὁποῖα σχετίζονται κυρίως μέ τό ἑπόμενο φῦλο, τούς Ταρσούς. Πιθανόν 
νά ὑπῆρχε συγκατοίκηση Ἐλισῶν (Ἰώνων) καί Ταρσῶν.

λέας110. Ἐπίσης, ὑπῆρχε καί ἡ 
ὀνομασία Γραικοί, πού ὁ Ἀρι-
στοτέλης ἀναφέρει ὅτι ἦταν 
ἡ ὀνομασία τῶν Σελλῶν τῆς 
Δωδώνης, πού μετά ὀνομά-
στηκαν Ἕλληνες111. 

Μέ βάση πάλι τόν Ἀριστο-
τέλη, στό μακρινό παρελθόν 
Ἑλλάδα ὀνομαζόταν ἡ περι-
οχή ἀπό τήν Δωδώνη ὥς τόν 
ποταμό Ἀχελῶο112. Ἐφόσον 
αὐτή ἡ μαρτυρία ἰσχύει, ὑπο-
θέτουμε ὅτι κάποια στιγμή με-
τανάστευσαν οἱ Σελλοί-Γραι-
κοί-Ἕλληνες ἀπό τήν Δωδώνη 
πρός τήν Φθιώτιδα, ἴσως κατά 
τήν Πρωτοελλαδική ΙΙΙ ἐποχή 
(λίγο πρίν ἀπό τό 2000 π.Χ.), 
μέ τήν περίφημη κάθοδο τῶν 
Δωριέων, πού θά ἐξετάσουμε 
σέ ἑπόμενο κεφάλαιο.

Ε .  3  Ἐ λ ι σ ά  -  E l i s a h  ( ה ָׁש֣ י ִל (ֱא
Ὡς πρῶτο γιό τοῦ Ἴωνα καί πρῶτο ἀπό τά τέσσερα φῦλα τῶν Ἑλλήνων 

βλέπουμε τόν Ἐλισά. Στήν Ἀθήνα, ἕνα ἀπό τά τρία ποτάμια τῆς ἀρχαίας πό-
λης ἦταν ὁ Ἰλισός (τά ἄλλα δύο ἦταν ὁ Κηφισός καί ὁ Ἠριδανός). Ἡ ἀρχική 
γραφή τῆς λέξης ἦταν Εἰλισσός, τό ὁποῖο γλωσσολογικά ταιριάζει μέ τόν 
Ἐλισά. Δέν ἀποκλείεται καί ὁ ἥρωας Ἐλεύσινος, ὁ ἱδρυτής τῆς πόλης Ἐλευ-
σίνας, νά ἕλκει τό ὄνομά του ἀπό τόν Ἐλισά.

Ἕνα ἀκόμη τοπωνύμιο (ὑδρωνύμιο γιά τήν ἀκρίβεια) πού μᾶς ὁδηγεῖ στόν 
Ἐλισά εἶναι ὁ ποταμός Ἔλισα ἤ Ἐλίσων στήν Ἀμαλιάδα Ἠλείας (ὁ σημερι-

110.  Ὁ Θουκυδίδης, σχολιάζοντας τόν Ὅμηρο, λέει: «τεκμηριοῖ δὲ μάλιστα Ὅμηρος· 
πολλῷ γὰρ ὕστερον ἔτι καὶ τῶν Τρωικῶν γενόμενος οὐδαμοῦ τοὺς ξύμπαντας ὠνόμασεν, οὐδ᾽ 
ἄλλους ἢ τοὺς μετ᾽ Ἀχιλλέως ἐκ τῆς Φθιώτιδος, οἵπερ καὶ πρῶτοι Ἕλληνες ἦσαν» Α΄ 3,3 

111.  Μετεωρολογικά Α΄, 352b «ᾤκουν γὰρ οἱ Σελλοὶ ἐνταῦθα καὶ οἱ καλούμενοι τότε 
μὲν Γραικοὶ νῦν δ' Ἕλληνες»

112.  Μετεωρολογικά Α΄, 352a «καὶ τούτου περὶ τὴν Ἑλλάδα τὴν ἀρχαίαν. αὕτη δ' 
ἐστὶν ἡ περὶ Δωδώνην καὶ τὸν Ἀχελῷον»
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συγγενεῖς τοῦ Πυράμου νά 
τιμήσουν τήν μνήμη του καί 
τό πρόωρο τέλος του, δίνο-
ντας τό ὄνομά του στό ἀντί-
στοιχο κτήριο; 

Καί, γιά νά προκαλέσου-
με τήν φαντασία μας, ἄς κά-
νουμε καί ἄλλες ὑποθέσεις! 
Μήπως ἡ πυραμίδα πού χτί-
στηκε τό 2720 π.Χ. στό χω-
ριό Ἑλληνικό τῆς Ἀργολίδας, ἦταν ἀπό τούς Ταρσούς συγγενεῖς του Πυρά-
μου; Ἤ μήπως ὁ Πύραμος ἦταν ὁ ἀρχιτέκτονας, πού ἐπινόησε τήν τριγωνική 
πυραμίδα;

Ἄς μήν ξεχνᾶμε ὅτι ἕνα ἀκόμη ὁμοιοκατάληκτο ὄνομα, ὁ Κέραμος, προ-
φανῶς ἔδωσε τό ὄνομά του στήν γνωστή λέξη *κεραμίδς >κεραμίς >κεραμί-
δι, τό ὁποῖο τεχνολογικά ἦταν ἄγνωστο στούς Προέλληνες, ἀλλά τό φέρνουν 
οἱ Ἕλληνες στό Αἰγαῖο, τό 2735 π.Χ., ὅπως βλέπουμε καί στήν περίφημη 
Οἰκία τῶν Κεράμων στήν Λέρνα.

Στήν συνέχεια θά ἐξετάσουμε τίς ἱστορίες πού ἔχουν ἐπίκεντρο τόν Ἄτλα-
ντα120. Ὁ Τιτάνας Ἄτλαντας, μέ σύζυγο τήν κόρη τοῦ Ὠκεανοῦ Πλειόνη, 
ἐγκαταστάθηκε στό ὄρος Κυλλήνη τῆς Ἀρκαδίας, ὅπου γέννησε τά παιδιά 
του. Οἱ κόρες του ὀνομάστηκαν Πλειάδες, ἀπό τό ὄνομα τῆς μητέρας τους, 
τῆς Πλειόνης.

Οἱ πιό γνωστές Πλειάδες ἦταν ἡ Μαία, ἡ μητέρα τοῦ Ἑρμῆ, ἡ Ταϋγέτη, 
πού ἔδωσε τό ὄνομά της στόν Ταΰγετο τῆς Λακωνίας, καί ἡ Ἠλέκτρα121 (ὄχι 
ἡ γνωστή κόρη τοῦ Ἀγαμέμνονα). Ἡ Ἠλέκτρα παντρεύτηκε τόν Κόρινθο καί 
ἀπέκτησαν τόν Ἰασίωνα καί τόν Δάρδανο.

Ὁ Δάρδανος γεννήθηκε στήν Ἀρκαδία, καί νυμφεύτηκε ἀρχικά τήν Χρυ-
σή, τήν κόρη τοῦ Πάλλαντα. Ὁ ἕνας ἀπό τούς γιούς τοῦ Δαρδάνου, ὁ Ζάκυν-
θος, ἔφυγε γιά τό Ἰόνιο πέλαγος, καί ἐγκαταστάθηκε στό νησί, πού ἔλαβε τό 
ὄνομά του. Ἕνας ἄλλος, πού ὀνομαζόταν Ἰδαῖος, ἔδωσε τό ὄνομά του σέ δύο 
βουνά, τό ὅρος Ἴδη στήν Κρήτη (Ψηλορείτης) καί στήν Τρωάδα.

Ὁ ἴδιος ὁ Δάρδανος, σέ μεταγενέστερη φάση, χήρεψε καί ἔφυγε στήν Σα-
μοθράκη καί ἀπό ἐκεῖ πέρασε στήν ἀπέναντι μικρασιατική ἀκτή, ὅπου νυμ-
φεύθηκε τήν Βάτεια, τήν κόρη τοῦ βασιλιᾶ τῆς Τρωάδας Τεύκρου.

120.  https://www.theoi.com/Titan/TitanAtlas.html 
121.  https://www.theoi.com/Nymphe/NympheElektra2.html 

ἦταν οἱ Ταρσοί. Καί ὅμως, ἄν ξεδιπλώσουμε τό κουβάρι τῶν μύθων καί τῶν 
τοπωνυμίων, προκύπτουν ἀπίστευτα στοιχεῖα. 

Ὁ Ταρσός, μέ τό μεγάλο σόι του, τήν φαμίλια του, εἶναι ἕνας ἀπό τούς 
τέσσερις πατριάρχες τῶν Ἑλλήνων, μετά τόν γενάρχη μας, τόν Ἴωνα. Στήν 
συνέχεια, θά δοῦμε πῶς ἀπό τήν ἴδια οἰκογένεια, τοῦ Ταρσοῦ, προῆλθαν οἱ 
Τιτάνες τῆς Κρήτης, οἱ ἥρωες τῆς Κορινθίας, τῆς Ἀρκαδίας καί τῆς Ἀργολί-
δας, μέχρι καί οἱ κάτοικοι τῆς θρυλικῆς Ἀτλαντίδας.

Ἡ μυθολογία ἀναφέρει 
σάν θεϊκή οἰκογένεια, πρίν 
ἀπό τόν Δία καί τό γνωστό 
Δωδεκάθεο, τήν οἰκογέ-
νεια τῶν Τιτάνων116, πού 
ὑποτίθεται ὅτι ἦταν παιδιά 
τοῦ Οὐρανοῦ καί τῆς Γῆς. 
Οἱ Τιτάνες δημιούργησαν 
καί τό ἀνθρώπινο γένος, 
μέ βάση τίς ἴδιες παραδό-

σεις. Ἀνάμεσα στούς δώδεκα Τιτάνες (6 ἀγόρια καί 6 κορίτσια), ἦταν ὁ Ἰαπε-
τός117 καί ὁ μικρός ἀδελφός του, ὁ Κρόνος.

Τά τέκνα τοῦ Ἰαπετοῦ ἦταν ὁ Ἄτλαντας, ὁ Προμηθέας, ὁ Ἐπιμηθέας, ὁ 
Μενοίτιος, ὁ Βουφάγος καί ἡ Ἀγχιάλη118. Ἡ Ἀγχιάλη παντρεύτηκε τόν Ἑκά-
τερο καί ἔτεκε τόν Κύδνο. Κατά μία παράδοση, παιδιά τους ἦταν καί οἱ Δά-
κτυλοι (πού συχνά ταυτίζονται μέ τούς Κουρῆτες τῆς Κρήτης) καί οἱ Ἐκατε-
ρίδες. Στήν χώρα τῆς Κιλικίας ἕνας ἀπό τούς ποταμούς ὀνομάστηκε Κύδνος 
καί μία ἀπό τίς πόλεις πῆρε τό ὄνομα Ἀγχιάλη.

Ἕνας ἄλλος ποταμός τῆς Κιλικίας ὀνομαζόταν Πύραμος, μέ τόν ὁποῖο 
συνδέεται μία ρομαντική ἀλλά καί θλιβερή ἱστορία. Ὁ Πύραμος εἶχε ἐρωτευ-
τεῖ τήν κόρη τοῦ Ἀσωποῦ, τήν Θίσβη, ἀλλά τελικά καί οἱ δύο νέοι πέθαναν 
μέ τραγικό τρόπο119. Ἡ ἱστορία αὐτή ἐνέπνευσε καί πολλούς ποιητές, ἀπό τόν 
Ρωμαῖο Ὀβίδιο μέχρι τόν Γουίλιαμ Σαίξπηρ (Ρωμαῖος καί Ἰουλιέτα).

Ὡστόσο, τό ὄνομα Πύραμος ἔμεινε στήν ἱστορία καί γιά ἕναν ἀκόμη λόγο, 
καθώς οἱ Ταρσοί Ἕλληνες ἔδωσαν τό ὄνομά του στό ὁμώνυμο γεωμετρικό 
στερεό, τήν πυραμίδα. Ἀξίζει νά γνωρίζουμε ὅτι πυραμίδα (*Πυραμίδς, >Πυ-
ραμίς) κατά λέξη σημαίνει κόρη τοῦ Πυράμου! Μήπως ἤθελαν οἱ Ἕλληνες 

116.  https://www.theoi.com/Titan/Titanes.html 
117.  https://www.theoi.com/Titan/TitanIapetos.html 
118.  https://www.theoi.com/Titan/TitanisAnkhiale.html 
119.  https://en.wikipedia.org/wiki/Pyramus_and_Thisbe 

Χάρτης τῆς Κιλικίας.Χάρτης τῆς Κιλικίας.

Ἡ πυραμίδα στό χωριό Ἑλληνικό Ἀργολίδας.
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δια γιά τήν Ἱσπανία σίγουρα 
εἶχαν ἐνδιάμεσο σταθμό τά 
Ἑπτάνησα στό Ἰόνιο πέλαγος, 
μέ βασικό ναύσταθμο τό νησί 
τῆς Λευκάδας.

Στήν περιοχή Στενό, στό Νυ-
δρί τῆς Λευκάδας, ἀνακαλύφθη-
κε τό 1908 ἀπό τόν μεγάλο Γερ-
μανό ἀρχαιολόγο Ντέρπφελντ 
(Wilhelm Dörpfeld)123 ἕνα πρω-
τοελλαδικό νεκροταφεῖο τύμβων, πού χρονολογεῖται μέ σιγουριά στό 2700 
π.Χ. (ΠΕ ΙΙα), τό ὁποῖο φανερώνει ὅτι στήν Λευκάδα μᾶλλον ἐγκαταστάθη-
καν μέλη τῆς οἰκογένειας τῶν Ἀτλάντων (μήπως ὁ ἴδιος ὁ Ἑρμῆς;) καί ἀπό 
ἐκεῖ ταξίδευαν πρός τήν δυτική Μεσόγειο.

Ὁ μικρός γιός τοῦ μυθικοῦ Ἰαπετοῦ, ὁ Κρόνος, κατέφυγε στήν Κρήτη 
καί κατοίκησε ἤ στήν Κνωσό124 ἤ κάπου κοντά στόν Ψηλορείτη. Ἡ Κρήτη 
συνδέεται μέ τήν Ἀρκαδία (Γόρτυνα, Γορτυνία), ἀλλά καί μέ τήν Κιλικία. 
Κατ’ ἀρχάς, βλέπουμε τίς κοινές καταλήξεις τῶν ὀνομάτων Ταρσός καί Κνω-
σός. Ἔπειτα, μέ βάση τούς μύθους τῆς Τιτανομαχίας, οἱ Τιτάνες τῆς Κρήτης 
δέν ἤθελαν γιά βασιλιά τους τόν γιό τοῦ Κρόνου, τόν γνωστό Δία.

Ὁ Δίας νίκησε τούς συγγενεῖς του, τούς Τιτάνες, νίκησε καί τούς Γίγαντες 
καί στό τέλος συγκρούστηκε μέ τόν Τυφώνα, ὁ ὁποῖος εἶχε γεννηθεῖ στήν 
Κιλικία! Ἀλλά καί ἡ Εὐρώπη, τήν ὁποία ἔκλεψε ὁ Δίας μεταμορφωμένος σέ 
λευκό ταῦρο, εἶχε ἀδελφό τόν Κίλικα, ὁ ὁποῖος ἔδωσε τό ὄνομά του στήν 
Κιλικία.

Δέν πρέπει νά παραλείψουμε ὅτι ὁ Κρόνος σχετίζεται ἄμεσα μέ τήν ἀρχαία 
Ὀλυμπία, καθώς ὁ λόφος βόρεια τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου ὀνομάζεται Κρό-
νιος λόφος. Ἐκεῖ πού βρίσκεται ὁ τύμβος τοῦ Πέλοπα (ἤ Πελόπιον)125 εἶχαν 

λιτισμό τῆς Ἀτλαντίδας. Μέ τήν ἐξάπλωση τοῦ ἑρμητισμοῦ καί τοῦ καμπαλισμοῦ στήν 
Νεότερη Εὐρώπη, τό ἐνδιαφέρον τῶν Εὐρωπαίων ἀποκρυφιστῶν γιά τήν Ἀτλαντίδα 
ἀναθερμάνθηκε, μέχρι πού φτάσαμε στήν Οὐκρανή καμπαλίστρια Ἔλενα Μπλαβάτσκυ 
(Blavatsky), ἡ ὁποία σέ βιβλία πού δημοσίευσε τό 1877 καί τό 1888 ὁλοκλήρωσε τήν 
κακοποίηση τῆς Ἀτλαντίδας, δημιουργώντας πλῆθος ἀπό ἀνόητες καί ἀνυπόστατες πα-
ραδόσεις γύρω ἀπό τήν Ἀτλαντίδα. Τίς παρανοϊκές καί σατανικές θεωρίες τῆς Μπλαβά-
τσκυ ἐνστερνίστηκαν οἱ Ναζί καί ὁ Χίτλερ στήν Γερμανία καί διάφορες νεοπαγανιστι-
κές ὁμάδες στήν Ἑλλάδα. Βλέπε καί https://en.wikipedia.org/wiki/Root_race 

123.  Γιαννόπουλος 2016, σελ. 213
124.  Διόδ. 5,66
125.  Γιαννόπουλος 2016, σελ. 242

Πολύ πιό δυτικά ἀπό τόν Ζάκυνθο ἔφτασαν κάποια ἄλλα παιδιά, πού κα-
τέληξαν στό τέλος τῆς Μεσογείου, στό Γιβραλτάρ τῆς Ἱσπανίας, καί ἐγκατα-
στάθηκαν στόν ποταμό Γκουανταλκιβίρ (Quadalquivir), ὅπου ἵδρυσαν τήν 
πόλη Ταρτησσό (κοντά στήν σημερινή πόλη Huelva) καί τήν περίφημη Ἀτλα-
ντίδα. 

Ἐδῶ τίθεται τό ἑξῆς ἐρώτημα: γιατί νά σηκωθοῦν νά φύγουν οἱ Ταρσοί ἀπό 
τήν Πελοπόννησο 
καί νά ἐγκαταστα-
θοῦν στήν Ἱσπανία, 
στίς ἀκτές τοῦ Ἀτλα-
ντικοῦ Ὠκεανοῦ; Ἡ 
ἀπάντηση εἶναι ὅτι 
ἀναζητοῦσαν πολύ-
τιμα μέταλλα, συ-
νεπῶς ἤθελαν νά γί-
νουν πλούσιοι! 

Ἔψαχναν  γ ιά 
χῶρες πλούσιες σέ 

χρυσό, χαλκό καί κασσίτερο, ὁ ὁποῖος ἦταν ἀπαραίτητος γιά τήν κατασκευή 
τοῦ μπρούντζου. 

Στήν συνέχεια, ἡ ἑλληνική ναυτιλία ἀναλάμβανε τήν μεταφορά τῶν με-
τάλλων, ἀπό τίς μακρινές χῶρες μέχρι τό Αἰγαῖο! Αὐτό ἔγινε καί στήν Ταρ-
τησσό, ὅπου ὁ μύθος ἀναφέρει ὅτι ἐξορίστηκε ὁ Τιτάνας Ἄτλαντας καί ὑπο-
χρεώθηκε νά βαστᾶ μέ τούς ὤμους του τό οὐράνιο στερέωμα. Ἔκτοτε, ἡ 
θάλασσα πού ἁπλώνεται πέρα ἀπό τήν Μεσόγειο καί τά στενά τοῦ Γιβραλτάρ 
ὀνομάστηκε Ἀτλαντικός ὠκεανός.

Ἐκεῖ χτίστηκε, ἀπό τούς ἀπογόνους τοῦ Ἄτλαντα, καί ἡ διάσημη Ἀτλα-
ντίδα, ἡ ὁποία ἦταν μία ἑλληνική ἀποικία τῆς 3ης χιλιετίας π.Χ. καί ὄχι κάτι 
ἐξωγήινο ἤ ὑπερφυσικό, ὅπως πολλοί φαντάζονται μέχρι σήμερα122. Τά ταξί-

122.  Ὁ μύθος τῆς Ἀτλαντίδας περιγράφεται στόν Τίμαιο καί τόν Κριτία τοῦ Πλάτω-
να. Τίς πληροφορίες γιά τήν Ἀτλαντίδα τίς ἔλαβε ὁ σοφός Ἀθηναῖος Σόλωνας ἀπό ἕναν 
Αἰγύπτιο ἱερέα, πού ξεκινᾶ νά μιλάει στόν Σόλωνα μέ τήν περίφημη φράση: «Ἕλληνες 
ἀεί παῖδες ἐστε» (Τίμαιος 22b). Οἱ Αἰγύπτιοι εἶχαν καταγράψει τήν ἱστορία τῆς Ἀτλα-
ντίδας, ἀλλά εἶχαν προσθέσει ἀρκετά φανταστικά καί λανθασμένα στοιχεῖα, ὅπως τό 
ὅτι αὐτά τά γεγονότα συνέβησαν πρίν ἀπό 9000 χρόνια, (Τίμαιος 23e) δηλαδή γύρω 
στό 10.000 π.Χ.! Στήν πορεία τοῦ χρόνου ὁ μύθος προσέλαβε καί ἄλλα στοιχεῖα, ὅτι 
ἕνας ἀπό τούς ἐπιζῶντες, μετά τήν καταστροφή τῆς Ἀτλαντίδας, ὁ Θώθ (Τρισμέγιστος 
Ἑρμῆς) βρῆκε καταφύγιο στήν Αἴγυπτο καί ἐκεῖ μετέφερε τήν τεχνολογία καί τόν πο-

Χάρτης τῆς ἀρχαίας Ἱσπανίας, μέ τήν Ταρτησσό.

Ἀναπαράσταση θηραϊκοῦ – μινωικοῦ 
πλοίου, 17ος αἰ. π.Χ.
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σμα τοῦ χρόνου συρρικνώθηκε γεωγραφικά καί ἐπιβίωσε μόνο στήν Ἀρκαδία 
καί τήν Κύπρο. Ἡ συγγένεια πού παρουσιάζει ἡ Γραμμική Β΄, στήν 2η χιλι-
ετία, μέ τήν Ἀρκαδική διάλεκτο128 εἶναι ἕνα ἐπιπλέον ἀποδεικτικό στοιχεῖο.

Ε .  6  Κ ί τ ι ο ι  - K i t i m  ( ם י ִּת֖ (ִּכ
Ὁ τρίτος γιός τοῦ Ἴωνα ἦταν ὁ Κίτιος, ὁ ὁποῖος ἔδωσε τό ὄνομά του στήν 

πόλη Κίτιον τῆς ἀρχαίας Κύπρου (τήν σημερινή Λάρνακα). Ὡστόσο, ἡ Πα-
λαιά Διαθήκη ὀνομάζει καί τόν Μέγα Ἀλέξανδρο βασιλιά τῶν Κιτίων129. Καί 
πράγματι, στήν ἀρχαία Μακεδονία ὑπῆρχε ἐπίσης πόλη πού ὀνομαζόταν Κί-
τιο καί βρισκόταν κοντά στήν σημερινή Νάουσα. 

Ἕνας ἀκόμη λαός, πού συνδέε-
ται μέ τό φῦλο τῶν Κιτίων ἦταν οἱ 
Ρωμαῖοι, διότι οἱ πρῶτοι Ρωμαῖοι 
κατάγονταν ἀπό τήν Τροία, ὅπως 
φαίνεται ἀπό τούς θρύλους τῶν 
Ρωμαίων γιά τόν Αἰνεία. Ἄν ἐπι-
στρέψουμε στούς μύθους γιά τούς 
Τιτάνες, θά δοῦμε ὅτι ὁ Τεῦκρος, ὁ 
πρῶτος βασιλιάς τῆς Τροίας, ἦταν 
γιός τοῦ Σκαμάνδρου, ὁ ὁποῖος 
ἦταν γιός τοῦ Τιτάνα Ὠκεανοῦ καί 
τῆς Τηθύος.

Πάλι θά κάνουμε τήν ὑπόθεση μήπως ὁ Ὠκεανός ἦταν γιός τοῦ Κιτίου ἤ 
ἄν δέν ὑπῆρχε ὑπαρκτό πρόσωπο Ὠκεανός, μήπως ὁ Σκάμανδρος ἦταν γιός 
τοῦ Κιτίου; Σίγουρα, κάποιο ἀγόρι ἀπό τήν οἰκογένεια τοῦ Κιτίου λεγόταν 
Ἀλέξανδρος, διότι καί ὁ γνωστός Πάρις στήν Ἰλιάδα τοῦ Ὁμήρου εἶχε καί τό 
ὄνομα Ἀλέξανδρος, πού ἦταν ὄνομα καί πολλῶν βασιλιάδων τῆς Μακεδονίας. 

Ἐντύπωση μᾶς προκαλεῖ ὅτι καί ἄλλα κιτιακά ἀνδρικά ὀνόματα τελειώ-
νουν μέ τήν κατάληξη –νδρος: Σκάμανδρος, Ἀλέξανδρος, Λέανδρος (μυθι-
κό πρόσωπο ἀπό τήν Ἄβυδο, πόλη κοντά στήν Τροία), Τέρπανδρος (ποιητής 
γεννημένος στήν Ἀντισσα τῆς Λέσβου).

Συνεπῶς, οἱ Κίτιοι ἐγκαταστάθηκαν, ἐκτός ἀπό τήν Κύπρο, στήν Τροία, 
στήν Μακεδονία (κεντρική καί ἀνατολική) καί στά νησιά γύρω ἀπό τήν Τρω-
άδα, δηλαδή τήν Λῆμνο, τήν Λέσβο, τήν Θάσο, τήν Σαμοθράκη κλπ. Ἡ ὁμοι-

128.  Γιαννόπουλος 2016, σελ. 128
129.  Α΄ Μακκαβαίων, 1. Ὀνομάζει τήν Μακεδονία γῆ Χεττειείμ, ἐννοώντας Κιτίμ, 

γῆ τῶν Κιτίων.

χτίσει οἱ Ἕλληνες, λίγο μετά τό 2700 π.Χ., ἕναν τεράστιο πύργο, μέ διάμετρο 
27 μέτρα. Στό ἴδιο γεωγραφικό πλάτος, στήν Τίρυνθα τῆς Ἀργολίδας, ἔχτισαν 
τήν ἴδια ἐποχή ἕνα παρόμοιο κυκλικό κτήριο, ἴδιων διαστάσεων126.

Δύσκολα μποροῦμε νά φανταστοῦμε κάτι ἄλλο, ἐκτός ἀπό τό ὅτι καί τά 
δύο μνημειώδη κτήρια κατασκευάστηκαν ἀπό τήν οἰκογένεια τῶν Τιτάνων-
Ταρσῶν. Καί ἡ Ὀλυμπία σχετίστηκε μέ τόν Κρόνο ἀρχικά, ἐνῶ ὁ Ὄλυμπος μέ 
τόν γιό τοῦ Κρόνου. Ὅσο γιά τούς Ὀλυμπιακούς ἀγῶνες, ὁ θρύλος ἀναφέρει 
ὅτι ἱδρύθηκαν ἀπό τόν κρητικό Ἡρακλῆ127 (τόν Ἰδαῖο Δάκτυλο, ὄχι τόν ἥρωα).

Τελειώνουμε τήν ἀναφορά στούς Ταρσούς μέ τήν σχέση Κορινθίας καί 
Κιλικίας. Τό ὄνομα Ταρσός ἐπιβιώνει μέχρι σήμερα στά χωριά Ἄνω καί Κάτω 
Ταρσός, στήν ὀρεινή Κορινθία. Ἐπίσης, στήν ἀρχαία Κόρινθο ὑπάρχει ὁ λό-
φος Κοράκου, ὅπου ἀνακαλύφθηκε σπουδαῖος πρωτοελλαδικός οἰκισμός. 
Ἀλλά καί στά σύνορα Κιλικίας καί Παμφυλίας ὑπῆρχε ἡ παραθαλάσσια πόλη 
Κορακήσιον (ἡ σημερινή Alanya). Τοπωνύμιο Κοράκου ὑπάρχει καί στήν 
Κύπρο, κοντά στήν Λευκωσία. 

Ἐπιστρέφοντας στήν μυθολογία, ἄν ἐξετάσουμε τόν Κορίνθιο ἥρωα Βελ-
λερεφόντη, θά δοῦμε ὅτι ἡ δράση του εἶναι με-
ταξύ Κορίνθου καί Κιλικίας! 

Πῶς τελικά ἐξηγοῦνται ὅλες αὐτές οἱ παρα-
δόσεις, πού ἀνάγονται στήν Πρωτοελλαδική 
ΙΙα ἐποχή, ὅταν ἐγκαθίστανται οἱ Ἕλληνες στό 
Αἰγαῖο;

Τό πρῶτο πιθανό σενάριο εἶναι ὅτι οἱ Τιτά-
νες ἦταν τά παιδιά τοῦ Ταρσοῦ καί ἴσως ἡ γυ-
ναίκα του νά λεγόταν Τιτάνη, πού ὑπάρχει ὡς 
τοπωνύμιο στήν ὀρεινή Κορινθία. Τό δεύτερο 
σενάριο εἶναι ὁ Ταρσός νά εἶχε κάποιο γιό, μέ 
ὄνομα Τιτάν(ας), πού ἀπέκτησε τά παιδιά πού 

ὀνομάστηκαν Τιτάνες. Τό τρίτο σενάριο εἶναι ὁ Ταρσός, πού ἦταν ἐγγονός 
τοῦ βιβλικοῦ Ἰαπετοῦ (Ἰάφεθ), νά εἶχε ὀνομάσει κάποιον γιό του Ἰαπετό, 
ὁπότε ὁ Ἰαπετός τῆς ἑλληνικῆς μυθολογίας νά ἦταν δισέγγονος τοῦ βιβλικοῦ 
Ἰαπετοῦ. 

Ποιά διάλεκτο, ἄραγε, μιλοῦσε τό φῦλο τῶν Ταρσῶν; Ὅλα τά στοιχεῖα, πού 
παραθέσαμε ὥς τώρα, μᾶς ὁδηγοῦν στήν ὑπόθεση ὅτι πρέπει νά μιλοῦσαν τήν 
Ἀρκαδική διάλεκτο, πού ὀνομάζεται καί Ἀρκαδοκυπριακή, ἡ ὁποία στό πέρα-

126.  Γιαννόπουλος 2016, σελ. 196 Ὀνομάστηκε κυκλικό κτίσμα (Rundbau στά γερ-
μανικά) καί τά ἐρείπιά του βρίσκονται στήν ἄνω ἀκρόπολη τῆς Τίρυνθας.

127.  Διόδ. 5,64

Ὁ Βελλερεφόντης σκοτώνει 
τήν Χίμαιρα.

Μάχη ἔξω ἀπό τά τείχη τῆς Τροίας, 
ἀναπαράσταση μέ μινιατοῦρες.
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Ἡ τοποθεσία τῆς Δωδώ-
νης, μέ τήν ὁποία ταιριάζει 
ἄψογα ἡ λέξη Δωδανίμ, σί-
γουρα ἦταν τό μέρος τῆς 
Ἠπείρου, ὅπου ἐγκαταστά-
θηκαν οἱ Ροδανοί – Δωδα-
νοί, πού τελικά ὀνομάστηκαν 
Δωριέες – Δωριεῖς. Πιθανῶς 
αὐτοί ἔδωσαν καί τήν ὀνομα-
σία Πίνδος στήν ὁροσειρά, 
στήν ὁποία ἐγκαταστάθηκαν.

Ὑποθέτουμε ὅτι πρίν κα-
ταλήξουν οἱ Ροδανοί στήν δυτική Ἑλλάδα, ἕνα τμῆμα τους ἐγκαταστάθηκε 
στά Δωδεκάνησα, ὅπου ἔδωσαν τό ὄνομά τους στό μεγαλύτερο νησί, τήν 
Ρόδο. Κάποιοι ἄλλοι, ἀργά ἤ γρήγορα, κατοίκησαν καί στήν ἀνατολική Κρή-
τη, στήν ὁποία σέ ὅλη τήν ἀρχαιότητα ὑπῆρχε μεικτός πληθυσμός.

Ὅπως προαναφέραμε, στήν Κρήτη κατοίκησαν καί οἱ Ταρσοί (Τιτάνες), 
ἀλλά κατοικοῦσαν καί ἄνθρωποι πού δέν μιλοῦσαν τήν ἑλληνική γλώσσα, 
ὅπως φαίνεται ἀπό τίς ἐτεοκρητικές ἐπιγραφές, πού ἔχουν ἀνακαλυφθεῖ 
στήν Δρῆρο καί τήν Πραισό τῆς ἀνατολικῆς Κρήτης. Τήν ὕπαρξη πολλῶν 
φυλῶν στήν Κρήτη ἐπιβεβαιώνει καί ὁ Ὅμηρος στήν Ὀδύσσεια, λέγοντας 
ὅτι ζοῦσαν Ἀχαιοί (Ταρσοί, κεντρική Κρήτη), Ἐτεόκρητες, Κύδωνες (δυτική 
Κρήτη), Δωριεῖς καί Πελασγοί131. 

Εἶναι δύσκολο νά καταλάβουμε ποιούς ἐννοεῖ ὁ Ὅμηρος ὡς Ἐτεόκρητες 
καί ποιούς ὡς Πελασγούς. Ἐννοεῖ τούς κατοίκους τῆς Κρήτης ἀπό τήν Νεο-
λιθική ἐποχή; Ἐννοεῖ κάποια ἰαπετική ἀνατολιακή φυλή, ὅπως ἦταν οἱ Λού-
βιοι; Τά λιγοστά ἀρχαιολογικά καί φιλολογικά στοιχεῖα πού διαθέτουμε δέν 
μᾶς βοηθοῦν νά διαλευκάνουμε τό μυστήριο.

Οἱ Ροδανοί, ἐκτός ἀπό τό νησί τῆς Ρόδου, ἔδωσαν τό ὄνομά τους καί στόν 
ποταμό Ροδανό (Rhone), ὁ ὁποῖος βρίσκεται στήν Γαλλία καί ἐκβάλλει κοντά 
στήν Μασσαλία. Δέν γνωρίζουμε πότε δόθηκε ἡ ὀνομασία στό ποτάμι, ἄν 
ἔγινε σέ αὐτήν τήν πρώιμη ἐποχή ἤ ἄν σχετίζεται μέ τήν ἵδρυση τῆς πόλης 
τῆς Μασσαλίας, τήν ὁποία ἔχτισαν τό 600 π.Χ. ἄποικοι ἀπό τήν Φώκαια τῆς 
Μικρᾶς Ἀσίας. 

131.  Ραψωδία τ΄, στ. 172-177: «Κρήτη τις γαῖ ἔστι μέσῳ ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ, καλὴ 
καὶ πίειρα, περίρρυτος· ἐν δ' ἄνθρωποι πολλοὶ ἀπειρέσιοι, καὶ ἐννήκοντα πόληες· ἄλλη δ' 
ἄλλων γλῶσσα μεμιγμένη· ἐν μὲν Ἀχαιοί, ἐν δ' Ἐτεόκρητες μεγαλήτορες, ἐν δὲ Κύδωνες 
Δωριέες τε τριχάϊκες δῖοί τε Πελασγοί·»

ότητα τῶν πρωτοελλαδικῶν πολιτισμῶν Πολιόχνης ΙΙΙ καί Τροίας ΙΙ συνηγο-
ρεῖ ὑπέρ τῆς θεωρίας αὐτῆς.

Ἄς δοῦμε καί τό θέμα τῆς γλώσσας τῶν Κιτίων. Οἱ ἀρχαῖοι Ρωμαῖοι, πού 
ἦταν πρόσφυγες ἀπό τήν Τροία, μιλοῦσαν τήν λατινική γλώσσα, ἡ ὁποία συγ-
γενεύει μέ τήν αἰολική διάλεκτο, πού μιλοῦσαν στήν ἀρχαία Λέσβο καί στίς 
γύρω περιοχές. Ἑπομένως, εὔλογο εἶναι νά θεωρήσουμε ὅτι ἡ αἰολική διάλε-
κτος ἦταν ἡ γλώσσα τῶν Κιτίων.

Στήν ὁμάδα τῆς αἰολικῆς διαλέκτου κατά τήν 1η χιλιετία ἀνῆκε καί ἡ 
γλώσσα τῶν Βοιωτῶν καί τῶν Θεσσαλῶν, πού ἀρχικά κατοικοῦσαν ἀπό κοι-
νοῦ στήν θεσσαλική πόλη Ἄρνη, ἀλλά οἱ Θεσσαλοί ἔδιωξαν τούς Βοιωτούς, 
ἑξήντα χρόνια μετά τόν τρωικό πόλεμο, καί τότε οἱ Βοιωτοί ἐγκαταστάθηκαν 
στήν σημερινή Βοιωτία.130

Ε .  7  Ρ ό δ ι ο ι  -  D o d a n i m  ( ם י ִנֽ ָד (ֹד
Ὁ τελευταῖος κλάδος τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους ἔχει τήν ὀνομασία Δωδανίμ 

στά ἑβραϊκά. Ὡστόσο, καθώς τό Δέλτα καί τό Ρό στά ἑβραϊκά μοιάζουν στόν 
τρόπο γραφῆς, σέ κάποια χειρόγραφα βλέπουμε τό γράμμα Ρ στήν θέση τοῦ 
Δ, ὅποτε ἔχουμε καί τήν γραφή Ροδανίμ (γιά τήν ἀκρίβεια Ροβδανίμ, ים  ,(רֹוָדִנֽ
τήν ὁποία μεταφέρουν οἱ Ἑβδομήκοντα στά ἑλληνικά ὡς «Ρόδιοι».

Ἑπομένως, ψάχνουμε ποιοί ἦταν οἱ Ἕλληνες πού ἦταν ἀπόγονοι τοῦ Δω-
δανοῦ ἤ Ροδανοῦ. Σέ ὅλη αὐτήν τήν ἀναζήτηση, μέχρι τώρα, δέν ἔχουμε δεῖ 
τούς Ἕλληνες τῶν Δωδεκανήσων ἀφενός, ἀφετέρου τῆς δυτικῆς Ἑλλάδας, 
αὐτούς πού ζοῦσαν στήν Ἤπειρο, στήν Εὐρυτανία καί τήν Φωκίδα. 

Παρόλο πού αὐτές οἱ περιοχές εἶναι τά δύο γεωγραφικά ἄκρα τῆς Ἑλλά-
δας, συνδέονται μεταξύ τους μέ ὁμοιοκατάληκτα τοπωνύμια, Πίνδος καί Λίν-
δος. Ταυτόχρονα, εἶναι οἱ περιοχές πού κατά παράδοση ζοῦσαν τά ἀρχαῖα 
δωρικά φῦλα.

Αὐτός ὁ περίεργος συνδυασμός Ἠπείρου καί Ρόδου ἐξηγεῖται ἄν ἐξετά-
σουμε γλωσσολογικά τήν λέξη Ροβδ-αν-ίμ, τοῦ ἑβραϊκοῦ πρωτοτύπου. Ἡ 
ἑβραϊκή κατάληξη –ίμ δηλώνει πληθυντικό, τό ἐπίθημα –αν σημαίνει οὐρα-
νός στά σουμεριακά, ὅποτε ἡ ρίζα τῆς λέξης εἶναι –Ροβδ καί πιό σωστά 
ΡοFδ, με δίγαμμα.

Ὅπως φαίνεται, τά γράμματα ρ καί δ ἔπαθαν ἀντιμετάθεση καί προέκυψε 
ἡ λέξη δορF, πού σημαίνει ξύλο, καί προέκυψαν οἱ λέξεις *ΔορFιέες> Δωρι-
έες> Δωριεῖς (=ξυλοκόποι), ἀλλά καί *δόρFειος> δούρειος (=ξύλινος). Μέ 
ἄλλα λόγια, Δωδανοί καί Ροδανοί εἶναι ὁ ἴδιος λαός.

130.  Θουκ. Α΄12

Τό μαντεῖο τῆς Δωδώνης κατά τό 400 π.Χ. 
Ἐπίκεντρο τοῦ χώρου ἦταν ἡ ἱερή βελανιδιά.
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Γιά παράδειγμα, τό τρίτο πληθυντικό πρόσωπο τοῦ ἐνεστώτα (τῆς ἐνεργη-
τικῆς φωνῆς) στίς νότιες διαλέκτους ἔχει κατάληξη -ουσι, ἐνῶ στίς βόρειες ἡ 
κατάληξη ἦταν –οντι. Δηλαδή τό «αὐτοί φέρνουν» στά βόρεια λεγόταν «οὗτοι 
φέροντι» ἐνῶ οἱ νότιοι ἔλεγαν «οὗτοι φέρονσι» καί τελικά τό φέρονσι ἔγινε 
φέρουσι. Τό ἴδιο γινόταν στίς μετοχές, φέροντjα ἔλεγαν οἱ βόρειοι, ἐνῶ στήν 
νότια Ἑλλάδα ἔλεγαν φέρονσα καί τελικά φέρουσα.

Ἡ πιό νεωτεριστική ἀπό τίς τέσσερις διαλέκτους ἦταν ἡ ἰωνική, πού ἔπαψε 
νά προφέρει τό δίγαμμα καί ἔπαψε νά τό γράφει, μέ ἀποτέλεσμα νά ξεχαστεῖ 
γενικότερα στήν ἑλληνική γλώσσα. Ἔτσι, πολλές λέξεις πού εἶχαν δίγαμμα, 
ὅπως ελαίFα, Fέργον, Fεσπέρα, ΑχαιFός, τό ἔχασαν στά ἑλληνικά, ἀλλά δια-
τηρήθηκε σέ ἄλλες ἰαπετικές γλῶσσες, μέ τά γράμματα V ή W (olive, werk, 
vesper, Ahhijawa).

Σέ αὐτό τό σημεῖο θά ἐξετάσουμε ἄλλο ἕνα περίπλοκο καί ἀκανθῶδες 
ζήτημα, τά προελληνικά τοπωνύμια. Ὅπως ἐπαναλάβαμε ἀρκετές φορές ὥς 
τώρα, ἀπό τό 2735 π.Χ καί ἔπειτα, στό Αἰγαῖο βρίσκονται δύο ἀλλόγλωσσοι 
πληθυσμοί, οἱ Ἕλληνες καί οἱ Προέλληνες. Καί καθώς οἱ Ἕλληνες δέν κα-
ταλαβαίνουν τήν γλώσσα τῶν Προελλήνων, τούς ὀνομάζουν βαρβάρους ἤ 
Πελασγούς.

Στό παρελθόν, μέ τήν πρόοδο πού εἶχε ἡ Ἱστορικοσυγκριτική Γλωσσολο-
γία, διάφοροι ἐρευνητές ἄρχισαν νά διατυπώνουν τήν ἄποψη ὅτι πολλές λέξεις 

Ε .  8  Π ρ ω τ ο ε λ λ η ν ι κ ή  γ λ ώ σ σ α 
κα ί  π ρ ο ε λ λ η ν ι κά  τ ο π ω ν ύ μ ι α

Ἡ εἰκόνα πού ἔχουμε γιά τήν ἑλληνική γλώσσα, μέσα ἀπό τήν διδασκαλία 
τοῦ σχολείου, εἶναι προβληματική, καθώς δέν διδασκόμαστε τίς ἐπιμέρους 
διαλέκτους καί τά τοπικά ἰδιώματα, ἀλλά μαθαίνουμε τά ἀρχαῖα ἑλληνικά 
μόνο ὡς πρός τήν ἀττική διάλεκτο καί τά νέα ἑλληνικά μόνο ὡς πρός τήν 
σύγχρονη ἀθηναϊκή διάλεκτο.

Ὡστόσο, ἡ ἑλ ληνική γλώσσα, ἤδη ἀπό τήν γένεσή της τό 2735 π.Χ., ἦταν 
χωρισμένη σέ τέσσερις βασικές διαλέκτους, δέν ἦταν μονοδιάστατη. Βέβαια, 
οἱ διαφορές μεταξύ τῶν διαλέκτων δέν ἦ ταν τόσο μεγάλες, ὥστε νά μήν μπο-
ροῦν οἱ ὁμιλητές τῆς μίας διαλέκτου νά ἐπικοινωνοῦν μέ τούς ὑπόλοιπους. 

Σέ γενικές γραμμές, θά μπορούσαμε νά ποῦμε ὅτι στήν βόρεια Ἑλλάδα 
ἀντιστοιχοῦν ἡ αἰολική διάλεκτος τῶν Κιτίων καί ἡ δωρική τῶν Ροδανῶν, 
ἐνῶ στήν νότια Ἑλλάδα κυριαρχοῦν ἡ ἀρκαδική διάλεκτος τῶν Ταρσῶν καί ἡ 
ἰωνική τῶν Ἐλισῶν. Ἀνάμεσα σέ βορρά καί νότο, σάν νά ὑπῆρχε μία γλωσσι-
κή διαχωριστική γραμμή, βλέπουμε νά ὑπάρχει ἡ ἑξῆς λεπτομέρεια: οἱ βόρει-
οι διατηροῦν τό γράμμα ταῦ στίς καταλήξεις ρημάτων καί ἀντωνυμιῶν, ἐνῶ 
οἱ νότιοι μετατρέπουν τό ταῦ σέ σίγμα (συριστικοποίηση)132. 

132.  https://smerdaleos.wordpress.com/tag/αντίδραση/ Ἐπίσης, ἡ δωρική διάλεκτος 
διατηροῦσε τό σύμπλεγμα -νσ- στήν αἰτιατική πληθυντικοῦ. Δηλαδή ἡ φράση «τούς λα-
ούς» στά δωρικά ἦταν «τὸνς λαόνς».

Τοπωνύμια μέ κατάληξη –νός ἤ –νά. 

Τοπωνύμια μέ κατάληξη –νθός ἤ -νδός. 
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τοπωνύμια, δέν σημαίνει ὅτι ὁπωσδήποτε εἶναι δάνεια ἀπό τήν λουβική στήν 
ἑλληνική γλώσσα. 

Εἴδαμε ὅτι στίς μυθικές παραδόσεις τό πρῶτο ὄνομα μέ κατάληξη –νθός 
εἶναι ὁ Κόρινθος καί μετά ὁ ἐγγονός του, ὁ Ζάκυνθος, κάτι πού φανερώνει 
ὅτι στήν διάλεκτο τῶν Ταρσῶν, ἀπό τήν ὁποία προῆλθε ἡ ἀρκαδοκυπριακή, 
ἦταν κοινό στοιχεῖο αὐτή ἡ κατάληξη. Ἐπίσης, πολλές καταλήξεις σέ –(σ)σός 
μπορεῖ κάλλιστα νά εἶναι ἑλληνικές, ἀφοῦ καί ὁ Ἐλισά καί ὁ Ταρσός εἶναι 
ἑλληνικά ὀνόματα, μέ κατάληξη –σά καί –σός.

Διαφορετικά, θά πρέπει νά δεχτοῦμε ὅτι οἱ Λούβιοι μετανάστευσαν μαζι-
κά στά μέρη τοῦ Αἰγαίου, ἔσβησαν τά ἑλληνικά τοπωνύμια καί ἀντικαταστά-
θηκαν ἀπό λουβικά. Γιά λίγα τοπωνύμια εἴμαστε βέβαιοι ὅτι εἶναι λουβικά, 
ὅπως ὁ Παρνασσός καί ἡ Παρνηθα, καθώς πάρνα (parna) στά λουβικά σημαί-
νει οἶκος ἤ ναός.

Ὡστόσο, μία τόσο μεγάλης ἔκτασης μετανάστευση «λουβικόφωνων» πλη-
θυσμῶν ἀποκλείεται νά ἔγινε στό Αἰγαῖο. Ἀκόμη καί ὅταν ἔγινε ἡ μετανά-
στευση τῶν Σλάβων στήν Ἑλλάδα τόν 7ο αἰ. μ.Χ. δέν ἐξαφανίστηκε οὔτε τό 
ἑλληνικό στοιχεῖο οὔτε τά ἑλληνικά τοπωνύμια. Ἁπλά σέ κάποιες περιοχές 
ἐπικράτησαν τά σλαβικά, ὅπως σέ –βό, –βά καί –τσά. Ὁπότε μᾶλλον εἶναι 
λανθασμένη ἡ ἀντίληψη τῶν γλωσσολόγων ὅτι πρέπει νά θεωροῦμε ὡς μή 
ἑλληνικές ὅλες αὐτές τίς λέξεις. 

τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας, ὅπως τήν γνωρίζουμε ἀπό τήν 1η χιλιετία 
π.Χ., δέν μποροῦν νά ἐτυμολογηθοῦν ἐντός της ἑλληνικῆς γλώσσας133 καί, κυ-
ρίως, διάφορα τοπωνύμια καί ὑδρωνύμια (ὀνόματα λιμνῶν καί ποταμῶν).

Ὅλες αὐτές οἱ λέξεις θεωρήθηκαν, ἀπό φιλολόγους τῶν ἀρχῶν τοῦ 20οῦ 
αἰώνα, προελληνικές, δηλαδή ὅτι ἀνήκουν στήν γλώσσα (ἤ τίς γλῶσσες) τῶν 
νεολιθικῶν κατοίκων τοῦ Αἰγαίου. Μέ τήν ἄφιξη τῶν Ἑλλήνων (τήν ὁποία 
τοποθετοῦσαν χρονικά γύρω στό 2000 π.Χ.) καί τήν συγχώνευση ἑλληνικῶν 
καί προελληνικῶν πληθυσμῶν, ἐπικράτησε ἡ ἑλληνική γλώσσα, ἀλλά πέρα-
σαν σέ αὐτήν, ὡς δάνεια134, ὅλες αὐτές οἱ προελληνικές λέξεις. 

Ὡστόσο, στήν πορεία τοῦ χρόνου βγῆκαν καί ἄλλα στοιχεῖα στήν ἐπιφά-
νεια, ὅπως τό ὅτι οἱ γλῶσσες πού μιλοῦσαν οἱ λαοί τῆς Ἀνατολίας, κατά τήν 
ἐποχή τοῦ Μπρούντζου, ἦταν καί αὐτές ἰαπετικές, ὅπως ἡ ἑλληνική. Ἡ πρώτη 
ἀνατολιακή (μικρασιατική) γλώσσα πού ἀποκρυπτογραφήθηκε (τό 1915)135

καί διαπιστώθηκε ὅτι ἀνῆκε στήν ἰαπετική οἰκογένεια, ἦταν ἡ χεττιτική (Hittite 
language). Λίγο ἀργότερα, ἀνακαλύφθηκαν ἄλλες δύο ἀνατολιακές γλῶσσες, 
συγγενικές μέ τήν χεττιτική, ἡ λουβική (Luwian) καί ἡ παλαϊκή (Palaic). 

Οἱ νέες ἀνακαλύψεις, ἀντί νά λύσουν τό μυστήριο μέ τίς προελληνικές 
λέξειες, τό ἔμπλεξαν περισσότερο! Πολλές φορές, στήν ἐπιστήμη τῆς Ἱστο-
ρίας, ὅταν γίνεται μία καινούρια ἀνακάλυψη, δημιουργοῦνται νέα περισσό-
τερα ἐρωτήματα, ἀπό ὅσα ὑπῆρχαν παλαιότερα. Ἔτσι, στήν περίπτωση τοῦ 
προελληνικοῦ γλωσσικοῦ ὑποστρώματος, διαπιστώθηκε ὅτι τά περισσότερα 
τοπωνύμια, πού ἀρχικά θεωρήθηκαν προελληνικά, ὑπῆρχαν καί στίς ἀνατο-
λιακές γλῶσσες.

Ἄς δοῦμε κάποια παραδείγματα. Μέχρι σήμερα, οἱ λέξεις καί τά ἀρχαία 
τοπωνύμια πού θεωροῦνται μή ἑλληνικῆς προέλευσης εἶναι ὅσες ἔχουν πα-
ραγωγικές καταλήξεις -σ- (Κνωσός, Λάρισα), -σσ- (Παρνασσός, Ἄργισσα), 
-ττ- (Ὑμηττός, Λυκαβηττός), -μν- (Κάλυμνος, Λάρυμνα), -νθ- (Ζάκυνθος, 
Κόρινθος) καί -νδ- (Πίνδος, Λίνδος).

Τά ἐπιθήματα -νδ- καί –σσ- εἶναι πολύ συχνά στήν λουβική γλώσσα136. 
Ὡστόσο, τό ὅτι ὑπάρχουν στήν λουβική γλώσσα καί σέ πολλά μικρασιατικά 

133.  Γιαννόπουλος 2016, σελ. 97
134.  Στήν Γλωσσολογία, λέγοντας δάνεια (loanwords), ἐννοοῦμε τίς ξένες λέξεις πού 

μπαίνουν σέ μία γλώσσα καί διατηροῦνται γιά πάντα. Τά δάνεια προκύπτουν συνήθως 
ὅταν συγκατοικοῦν στόν ἴδιο γεωγραφικό χῶρο, γιά πολύ καιρό, λαοί πού μιλοῦν διαφο-
ρετικές γλῶσσες. Στήν σύγχρονη ἐποχή, ἔχουμε ἀρκετά δάνεια λόγω τεχνολογικῆς ἐξέλι-
ξης (ὅπως στόν χῶρο τῆς Πληροφορικῆς, πού χρησιμοποιοῦμε ἀρκετές ἀγγλικές λέξεις). 

135.  Γιαννόπουλος 2016, σελ. 99
136.  Γιαννόπουλος 2016, σελ. 101 Τοπωνύμια μέ κατάληξη –(σ)σός.
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Μέσα ἀπό τά γραπτά κείμενα τῶν Χετταίων, πού χρονολογοῦνται μετά 
τό 2000 π.Χ., διαπιστώθηκε, ἐκτός ἀπό τήν ὕπαρξη τῶν τριῶν ἰαπετικῶν 
γλωσσῶν τῆς Ἀνατολίας (χεττιτική, λουβική καί παλαϊκή) καί ἡ ὕπαρξη τῆς 
μή ἰαπετικῆς γλώσσας ἑνός λαοῦ, πού ὀνομαζόταν Χάττι (Hatti), πού προ-
φανῶς ἦταν νεολιθικοί Μικρασιάτες καί κατοικοῦσαν στήν κεντρική Ἀνατο-
λία, στήν Καππαδοκία.

Ἀπό τά λίγα στοιχεῖα πού ἔχουν συγκεντρώσει οἱ γλωσσολόγοι γιά τήν 
χαττική γλώσσα, συμπεραίνουν ὅτι ἀνήκει στίς συγκολλητικές γλῶσσες 
(agglutinative language), ὅπως συμβαίνει μέ τίς περισσότερες νεολιθικές 
γλῶσσες, καί φαίνεται ὅτι συγγενεύει μέ τίς γλῶσσες τοῦ Καυκάσου (πλήν 
τῆς ἰαπετικῆς ἀρμενικῆς). 

Στήν χαττική γλώσσα ὁ πληθυντικός τῶν οὐσιαστικῶν σχηματίζεται μέ τό 
πρόθεμα λέ- (le). Αὐτό τό στοιχεῖο ὁδήγησε τούς γλωσσολόγους στόν συσχε-
τισμό τῶν Χαττίων μέ τούς Λέλεγες137, πού μέ βάση τίς ἀρχαῖες μαρτυρίες 
κατοικοῦσαν, ὅπως καί οἱ Πελασγοί, στό Αἰγαῖο, πρίν ἀπό τήν ἄφιξη τῶν 
Ἑλλήνων.

Τό ὄνομα Λέλεγες στόν ἑνικό ἀριθμό εἶναι Λέξ (Λέγ-ς), δηλαδή σχηματί-
ζει τόν πληθυντικό του μέ τήν προσθήκη τοῦ λέ- (Λέ-λεγ-ες), ὅπως συμβαίνει 
καί στήν χαττική γλώσσα. Αὐτό μᾶς ὁδηγεῖ στό συμπέρασμα ὅτι οἱ Λέλεγες 
τοῦ Αἰγαίου μιλοῦσαν τήν ἴδια ἤ μία συγγενική γλώσσα μέ τούς Χαττίους 
τῆς Ἀνατολίας. Συνεπῶς, οἱ Λέλεγες πρέπει νά ἦταν προελληνικό φῦλο, νε-
ολιθικοί Ἑλλαδίτες. Λελεγική - χαττική ἐνδέχεται εἶναι καί ἡ λέξη Λέρνα138

(Λέ-ερνα, πολλές πηγές).

137.  https://el.wikipedia.org/wiki/Λέλεγες
138.  https://smerdaleos.wordpress.com/2013/11/10/προελληνικά-τοπωνύμια/
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θικοί ἰθαγενεῖς» ἦταν ὀλιγάριθμοι στίς περισσότερες χῶρες, καθώς ὁ παγκό-
σμιος πληθυσμός τό 2735 π.Χ. ἦταν πολύ ἀραιοκατοικημένος, ἐκτός Μεσο-
ποταμίας, καί δέν ὑπῆρχαν ἀκόμη χῶρες μέ κρατική καί στρατιωτική ὀργά-
νωση, πού θά μποροῦσαν νά ἀντισταθοῦν σέ μία εἰσβολή.

Ἀπό τήν συγχώνευση τῶν παλαιῶν-νεολιθικῶν πληθυσμῶν καί τῶν νέων 
(Ἰαπετιτῶν, Χαμιτῶν καί Σημιτῶν) προέκυψαν τά ἔθνη, ὅπως τά γνωρίζου-
με στήν ὑπόλοιπη ἀρχαιότητα. Αὐτή ἡ μαζική μετανάστευση ἐπέφερε καί 
γλωσσικές ἀλλαγές, καθώς σέ κάποια μέρη τοῦ κόσμου, ὅπως στήν Εὐρώπη, 
οἱ γλῶσσες τῆς Βαβέλ κυριάρχησαν καί σχεδόν ἐξαφάνισαν τίς νεολιθικές 
γλῶσσες, πού μιλοῦνταν στήν Εὐρώπη, ἐνῶ σέ ἄλλα μέρη, ὅπου ἔφτασε πολύ 
μικρός πληθυσμός ἀπογόνων τοῦ Νῶε, ὅπως στήν Κίνα ἤ τήν Ἀμερική, δι-
ατηρήθηκαν οἱ προγενέστερες γλῶσσες καί ξεχάστηκαν οἱ γλῶσσες Βαβέλ.

Ἡ τεχνολογία, ὅμως, διαδίδεται πολύ πιό εὔκολα ἀπό τήν γλώσσα. Ὅπο-
τε ἡ σουμεριακή τεχνολογία, πού κατεῖχαν οἱ λαοί τῆς Βαβέλ, μεταφέρθηκε 
μέσα σέ λίγα χρόνια ὅπου καί ἄν ἔφτασαν οἱ ἀπόγονοι τοῦ Νῶε. Τό ἀποτέλε-
σμα ἦταν νά ἀναπτυχθοῦν ταυτόχρονα, τό 2700 π.Χ., ὅλοι οἱ μεγάλοι πολιτι-
σμοί τῆς ἀρχαιότητας, ὁ ἑλληνικός, ὁ αἰγυπτιακός, ὁ ἰνδικός, ὁ κινεζικός καί 
ὁ περουβιανός.

Στ .  2  Ἡ  ἔ λ ε υ σ η  τ ῶ ν  Ἑ λ λ ή ν ω ν
Ἡ ἄφιξη τῶν πρώτων Ἑλλήνων στό Αἰγαῖο ἔχει ἀφήσει ἀτέλειωτα ση-

μάδια, τά ὁποῖα ἔρχονται ἀδιάκοπα στό φῶς, μέσω τῶν ἀρχαιολογικῶν ἀνα-
σκαφῶν. Δύο βασικά στοιχεῖα εἶναι ξεκάθαρα καί ἀναμφισβήτητα. Τό πρῶτο 
εἶναι ὅτι στό Αἰγαῖο ἐγκαθίσταται ξαφνικά πλῆθος ἀνθρώπων, μέ ἀποτέλε-
σμα νά ἔχουμε κατακόρυφη αὔξηση τῶν οἰκισμῶν καί τῶν νεκροταφείων. 
Δέν ξέρουμε πόσοι συνολικά ἦταν οἱ Ἕλληνες, ὅταν ἔφτασαν στό Αἰγαῖο, 
ἀλλά σίγουρα ἦταν χιλιάδες, ἄν ὄχι δεκάδες χιλιάδες.

Στ .  1  Ε ἰ σ α γ ω γ ή

Ἡ χρονολογία 2735 π.Χ. εἶναι ἕνα ὁρόσημο, μία βαθειά τομή στήν ἱστο-
ρία, τόσο στήν ἑλληνική, ὅσο καί στήν παγκόσμια. Εἶναι ἡ χρονιά πού ἔρχο-
νται γιά πρώτη φορά οἱ Ἕλληνες στό Αἰγαῖο, στήν πατρίδα πού μᾶς ὅρισε ὁ 
Θεός νά ἐγκατασταθοῦμε, ἐνῶ μέχρι τότε ἤμασταν αὐτόχθονες στήν Μεσο-
ποταμία. Τό ἴδιο, βέβαια, συμβαίνει καί μέ ἄλλους ἀρχαίους λαούς, ὅπως οἱ 
Αἰγύπτιοι, οἱ Πέρσες, οἱ Ἰνδοί καί ἄλλοι. 

Οὐσιαστικά συνέβη ὅ,τι ἔγινε μετά τό 1492 μ.Χ., ὅταν Ἰσπανοί καί Πορ-
τογάλοι ἄρχισαν νά ἀνακαλύπτουν τήν Ἀμερική. Ἰθαγενεῖς της Ἀμερικῆς καί 
Δυτικοευρωπαῖοι συναντήθηκαν ξαφνικά, δύο διαφορετικοί κόσμοι. Καί οἱ 
Εὐρωπαῖοι ἐποίκησαν τήν Ἀμερική, εἰσάγοντας καί τόν δικό τους πολιτισμό 
στά νέα ἐδάφη.

Ὡστόσο, ὅπως δείχνουν τά ἀρχαιολογικά δεδομένα, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Νῶε 
ἐγκαταστάθηκαν εἰρηνικά στά μέρη πού τούς σκόρπισε ὁ Θεός, δέν ἐπιβλή-
θηκαν μέ αἱματηρό καί κτηνώδη τρόπο, ὅπως φέρθηκαν οἱ Εὐρωπαῖοι στήν 
νεότερη ἐποχή. 

Αὐτή ἡ εἰρηνική διείσδυση συνδυάζεται καί μέ τό γεγονός ὅτι οἱ «νεολι-

Ἀναπαράσταση πρωτοελλαδικῶν σπιτιῶν, Τσούγκιζα Κορινθίας, 2400 π.Χ.

Πλατυβόλα Χανίων. Κέρος Κυκλάδων. Βοϊδοκοιλιά Μεσσηνίας.

Ἕνα ἀπό τά σχήματα ἀγγείων, πού δημιουργοῦν οἱ Ἕλληνες τό 2700 π.Χ., 
σέ ὅλο τό Αἰγαῖο εἶναι ἡ κύμβη ἤ ἐμβαμματοδοχεῖο (σαλτσιέρα), 

σύμβολο τῆς πρωτοελλαδικῆς κεραμεικῆς.
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Στ .  3  Π ρ ω τ ο ε λ λ α δ ι κ ή  I I  ( Π Ε  Ι Ι )
Μόλις ἐγκαταστάθηκαν στήν νέα τους πατρίδα, οἱ Ἕλληνες ἀποφάσισαν 

νά ἐκτονώσουν τό ἀπωθημένο πού εἶχαν, πού δέν τούς ἄφησε ὁ Θεός νά χτί-
σουν τόν πύργο πού ἐπιχείρησαν νά φτιάξουν στήν Βαβέλ. Τό ἴδιο ἀπωθημέ-
νο, μᾶλλον εἶχαν καί οἱ Αἰγύπτιοι, μέχρι καί οἱ ἀρχαῖοι Περουβιανοί! 

Ἀλλά μαζί μέ αὐτά τά κτήρια, πού ἀπαι-
τοῦν ἀνώτερη γνώση ἀρχιτεκτονικῆς, ἐφάρ-
μοσαν καί ὅλες τίς γνώσεις, πού κατεῖχαν ἀπό 
τήν συμβίωσή τους μέ τούς Σουμερίους, ὅπως 
ἡ μεταλλουργία τοῦ μπρούντζου, ἡ κατασκευή 
κεραμιδιῶν, μέχρι καί ἡ χρήση τοῦ ἀρότρου142, 
πού μέχρι τότε ἦταν ἄγνωστο στό Αἰγαῖο! Ἐπί-
σης, οἱ νεοφερμένοι Ἕλληνες ἀσχολήθηκαν 
ἐντατικά μέ τήν καλλιέργεια τῆς ἐλιᾶς καί τῆς 
ἀμπέλου143.

Ἀναφέραμε στό προηγούμενο κεφάλαιο ὅτι 
ἡ μνημειώδης ἀρχιτεκτονική στήν ἠπειρωτι-
κή Ἑλλάδα ἐμφανίζεται μέ τούς δύο πύργους, 
σέ Ὀλυμπία καί Τίρυνθα. Μέ τό πέρασμα τοῦ 
χρόνου, γύρω στό 2500 π.Χ., χτίζονται καί νέα 
ἐντυπωσιακά κτήρια, τά ὁποῖα ἔχουν ὀνομα-
στεῖ Κτήρια μέ Διαδρόμους144. Στήν Λέρνα ἔχει 

ἀνακαλυφθεῖ ἕνα τέτοιο κτίσμα (Οἰκία 
τῶν Κεράμων) καί στόν οἰκισμό Κολώνα 
τῆς Αἴγινας (Λευκή Οἰκία). 

Στό Ἰόνιο πέλαγος ὁ σημαντικότερος 
πρωτοελλαδικός οἰκισμός ἔχει ἐντοπιστεῖ 
στό Νυδρί τῆς Λευκάδας, ὅπου ἔχει ἰδιαί-
τερο ἐνδιαφέρον, ὄχι μόνο γιά τά εὐρήμα-
τα (σφηκωτῆρες)145, ἀλλά καί γιά τό ὅτι 
μᾶλλον ἐκεῖ ἦταν ἡ ὁμηρική Ἰθάκη, ὅπως 
ὑπέθεσε ὁ ἀνασκαφέας Ντέρπφελντ.

142.  Treuil 1996, σελ. 197
143.  Γιαννόπουλος 2016, σελ. 204 καί 231
144.  http://www.ime.gr/chronos/02/mainland/gr/eh/habitation/architecture/index3.

html 
145.  Γιαννόπουλος 2016, σελ. 218

Τά ἀνασκαφικά δεδομένα φωνάζουν! Ἐνῶ στήν ΠΕ Ι ἔχουμε ἐντοπίσει 
86 θέσεις ὥς τώρα, στήν ΠΕ ΙΙ ἔχουμε συνολικά 270 θέσεις139 (καί ἡ ἔρευνα 
συνεχίζεται). Ἀλλά δέν αὐξάνει μόνο ὁ ἀριθμός τῶν θέσεων, ἀλλά καί τό 
μέγεθος τῶν οἰκισμῶν, πού περιλαμβάνει περισσότερες οἰκίες. Ποτέ ἄλλοτε, 
στήν ἱστορία τοῦ Αἰγαίου, δέν ἔχουμε τόσο μεγάλη αὔξηση στόν πληθυσμό, 
συνεπῶς ἔχουμε ὁλοφάνερη ἄφιξη νέου πληθυσμοῦ. 

Σέ κάποιες περιπτώσεις, οἱ ἐπήλυδες (νεοφερμένοι) Ἕλληνες κατοικοῦν σέ 
θέσεις, πού ἤδη ζοῦσαν οἱ χαλκολιθικοί Ἑλλαδίτες, δηλαδή οἱ ἀπόγονοι τοῦ 
Ἀδάμ πού πρωτοκατοίκησαν στό Αἰγαῖο. Αὐτό συμβαίνει σέ θέσεις ὅπως ἡ Λέρ-
να ἤ ἡ Εὔτρηση, ὅπου προφανῶς συγκατοίκησαν Ἕλληνες καί Προέλληνες. 

Σέ ἄλλες περιοχές, πού μέχρι τότε ἦταν ἔρημες, οἱ Ἕλληνες δημιουργοῦν 
νέους οἰκισμούς, ὅπως ἔγινε στόν Ἅλιμο. Στήν ἐνδοχώρα τοῦ Ἁλίμου (Εὐώ-
νυμον, Τράχωνες), πού συνδύαζε πεδινή ἔκταση καί ρέματα πού ξεκινοῦσαν 
ἀπό τόν Ὑμηττό, ἐγκαταστάθηκαν οἱ Ἐλισοί Ἕλληνες, δημιούργησαν ἐργα-
στήρια στήν θέση Κοντοπήγαδο140 καί ἔφτιαξαν καί λιμάνι, στό ἀκρωτήρι τοῦ 
Ἁγίου Κοσμᾶ (Κωλιάς Ἄκρα), ἀπό ὅπου προμηθεύονταν πρῶτες ὕλες καί 
διακινοῦσαν προϊόντα. 

Τό δεύτερο στοιχεῖο, πού ἐπίσης φαίνεται ἀπό τά ἀρχαιολογικά τεκμήρια, 
εἶναι ὅτι ὁ πολιτισμός πού ἀνατέλλει στό Αἰγαῖο εἶναι ὁμοιόμορφος, κάτι πού 
φαίνεται σέ ποικίλους τομεῖς, ὅπως ἡ κεραμεική141, ἡ ἀρχιτεκτονική, ἡ μεταλ-
λουργία, ἡ ναυσιπλοΐα, ἀπό τήν Τροία καί τήν Λῆμνο, ἀπό τήν Λευκάδα καί 
τήν Πελοπόννησο, ἀπό τήν Κρήτη καί τίς Κυκλάδες, παντοῦ βλέπουμε κοινό 
πολιτισμό, πού δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν πρωτοελληνικό πολιτισμό, ὁ ὁποῖος, 
γιά πρακτικούς λόγους, χωρίστηκε σέ τρεῖς κλάδους, τόν Πρωτοελλαδικό, 
τόν Πρωτοκυκλαδικό καί τόν Πρωτομινωϊκό (ἤ Προανακτορικό). 

Πιό σωστό θά ἦταν νά ἔχουμε χωρίσει πλήρως τήν Πρώιμη ἐποχή τοῦ 
Μπρούντζου, τουλάχιστον γιά τόν ἑλλαδικό χῶρο, σέ προελληνική καί πρω-
τοελληνική. Ἀλλά, καθώς κάτι τέτοιο εἶναι δύσκολο, ἀκολουθοῦμε καί ἐμεῖς, 
στό παρόν βιβλίο, τήν γενικευμένη διαίρεση σέ Πρωτοελλαδική Ι, ΙΙ καί ΙΙΙ. 
Η ΠΕ ΙΙ περίοδος, πού μᾶς ἐνδιαφέρει περισσότερο λόγω τῆς ἔλευσης τῶν 
Ἑλλήνων, χωρίζεται ἀρχαιολογικά σέ δύο φάσεις, τήν ΠΕ ΙΙα, μέ χρονικό ὁρί-
ζοντα 2735-2500 π.Χ., καί τήν ΠΕ ΙΙβ, πού ἀντιστοιχεῖ στό 2500-2300 π.Χ. 

139.  Γιαννόπουλος 2016, σελ. 281 καί http://www.ime.gr/chronos/02/mainland/gr/
eh/habitation/index.html 

140.  Βλέπε Κωνσταντίνας Καζά-Παπαγεωργίου καί Ἐλίνας Καρδαμάκη, Κοντο-
πήγαδο Ἀλίμου Ἀττικῆς (Ἀνατύπωση ἐκ τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἐφημερίδος) Ἀθήνα 2018

141.  Γιαννόπουλος 2016, σελ. 209

Ἡ Λευκή Οἰκία στήν Αἴγινα.

Τό κυκλικό κτίσμα 
στήν Τίρυνθα.
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νέοι οἰκισμοί. Παράλληλα, ἐπικρατοῦν νέα ταφικά ἔθιμα, ὅπως βλέπουμε 
στόν ἐντυπωσιακό θολωτό τάφο στό χωριό Ἀπεσωκάρι Μεσαρᾶς, πού χρονο-
λογεῖται στήν ΠΜ ΙΙα. 

Οἱ Ἕλληνες τῆς Κρήτης ἀξιοποίησαν πλήρως τήν εὐφορία τοῦ νησιοῦ, μέ 
ἀποτέλεσμα νά ἀναπτύξουν γρήγορα μία εὔρωστη οἰκονομία, πού βασιζόταν 
στήν γεωργία καί τήν κτηνοτροφία. Ἐφόσον ἐξασφάλιζαν ἄφθονα 
προϊόντα ἀπό τήν γῆ, εἶχαν στήν συνέχεια καί τήν ἄνεση νά 
ἀσχοληθοῦν μέ τά βιοτεχνικά προϊόντα, τά ὁποῖα διακι-
νοῦσαν μέσω τοῦ θαλάσσιου ἐμπορίου καί τά ἀντάλλασ-
σαν μέ πρῶτες ὕλες πού δέν εἶχε ἡ Κρήτη, ὅπως ὁ ὀψιανός 
καί τά διάφορα μέταλλα. 

Ἕνα ἀκόμη πλεονέκτημα τῆς Κρήτης ἦταν τά δάση καί ἡ 
ξυλεία, πού προκύπτει ἀπό αὐτά. Οἱ Κρητικοί ἐμπορεύονταν 
καί τό ξύλο, ὡς πρώτη ὕλη, σέ χῶρες πού δέν ὑπῆρχε 
ἀρκετό, ὅπως στήν Αἴγυπτο καί κυρίως στήν Μεσοπο-
ταμία. Ἀξίζει νά τονίσουμε καί τό ὅτι οἱ Κρητικοί ἀπο-
δείχθηκαν ἄριστοι τεχνίτες καί σέ ἄλλους τομεῖς, ὅπως 
ἡ σφραγιδογλυφία καί ἡ λιθοτεχνία147.

Στ .  6  Λ ῆ μ ν ο ς  κα ί  Τ ρ ο ί α
Στό νησί τῆς Λήμνου ἔφτασαν οἱ Ἕλληνες, προφανῶς οἱ Κίτιοι, καί ἐγκα-

ταστάθηκαν στήν Πολιόχνη, μαζί μέ τούς Προέλληνες. Ἡ Πολιόχνη τῆς ΠΕ 
ΙΙ ἐποχῆς ὀνομάζεται Πράσινη (Πολιόχνη ΙΙΙ, 2735-2600 π.Χ.). Ἡ ἄφιξη τοῦ 
νέου πληθυσμοῦ φαίνεται ἀρχαιολογικά, καθώς χτίστηκε νέο τεῖχος στά δυτι-
κά γιά νά χωρέσουν τά νέα σπίτια. Ὁ πληθυσμός τῆς πόλης ὑπολογίζεται ὅτι 
ἔφτασε τούς 1300 κατοίκους.

147.  http://www.cretanthematicpark.com/gr/minoan-civilization/pre-palace-period/
stone-engraving.aspx

Στ .  4  Π ρ ω τ ο κ υ κ λ α δ ι κ ή  Ι Ι  ( Π Κ  Ι Ι )
Τό ἑλληνικό ἀπωθημένο γιά πυραμίδες 

καί μνημειώδη ἀρχιτεκτονική τό βλέπου-
με καί στά νησιά τῶν Κυκλάδων, ὅπου 
ἀναπτύσσεται ὁ λαμπρός Κυκλαδικός πο-
λιτισμός, μέ σῆμα κατατεθέν τά διάσημα 
εἰδώλια. Στίς πρόσφατες ἀνασκαφές πού 
διεξήχθησαν στό νησάκι Κέρος, διαπι-
στώθηκε ὅτι οἱ πρόγονοί μας εἶχαν μία κα-
ταπληκτική ἔμπνευση: νά διαμορφώσουν 

ἕναν βράχο κωνικοῦ σχήμα-
τος σέ οἰκισμό χτισμένο μέ 
κτήρια ἀπό λευκό μάρμαρο 
Νάξου.

Τό ἀποτέλεσμα ἦταν ὅτι 
τά καράβια πού ταξίδευαν 
στίς Κυκλάδες ἔβλεπαν ξαφ-
νικά νά ξεπροβάλει μέσα 
ἀπό τήν θάλασσα μία μαρμάρινη πυραμίδα, ἰδίως τίς ὧρες πού ὁ ἥλιος ἔλουζε 

μέ τό φῶς του τά λευκά, μαρμάρινα κτίσματα!
Ἐννοεῖται ὅτι γιά αὐτό τό ἔργο χρειάστηκαν τό-

νοι μαρμάρου, πού μεταφέρθηκαν ἀπό τήν Νάξο 
στήν Κέρο, μέ τά μακρόστενα κωπήλατα πλοῖα 
τῆς ἐποχῆς. Γιά τά πρωτοκυκλαδικά πλοῖα146 ἔχου-
με στοιχεῖα κυρίως ἀπό τά λεγόμενα τηγανόσχη-
μα ἀγγεῖα, ἀλλά καί ἀπό ναυάγια, ὅπως αὐτό πού 
ἐντοπίστηκε στήν νῆσο Δοκό.

Στ .  5  Π ρ ω τ ο μ ι ν ω ι κ ή  Ι Ι  ( Π Μ  Ι Ι )
Στήν Κρήτη διαπιστώνουμε τά ἴδια φαινόμενα, πού ἐντοπίσαμε στήν ἠπει-

ρωτική Ἑλλάδα. Μόλις ἀρχίζει ἡ Πρωτομινωική ΙΙα ἱδρύονται διάφοροι με-
γάλοι οἰκισμοί, ὅπως εἶναι ὁ Μύρτος, ἡ Βασιλική, ὁ Μόχλος καί τό Παλαίκα-
στρο. Οἱ περισσότερες θέσεις ἐντοπίζονται στήν ἀνατολική Κρήτη, ἐνῶ στήν 
δυτική πλευρά, στά Χανιά, εἶναι σαφῶς λιγότερες. 

Ὑπολογίζεται ὅτι στήν ΠΜ Κρήτη ἐμφανίστηκαν περισσότεροι ἀπό 100 

146.  http://www2.egeonet.gr/forms/fLemmaBodyExtended.aspx?lemmaID=6952

Ἀναπαράσταση τῆς «πυραμίδας» στήν Κέρο.

Ὁ αὐλητής καί ὁ ἁρπιστής, τά 
πρωτοκυκλαδικά ἀριστουργήματα. 

Πρωτοκυκλαδικά πλοῖα.

Τά ἐρείπια τοῦ θολωτοῦ τάφου στήν Μεσαρά καί ἀναπαράσταση.

Ραμφόστομη πρόχους 
ἀπό τόν Μύρτο 
τῆς Ἱεράπετρας, 

ρυθμός Κουμάσας.
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στε ὅτι εἶναι ποίη μα ἡ Ὀδύσ-
σεια καί σέ κάθε ποίημα ὁ 
ποιητής γράφει ὅ,τι θέλει, 
εἴτε λογικό εἴτε παράλογο, ἡ 
κεντρική ἰδέα εἶναι περίεργη.

Τό ἄλλο περίεργο μέ τήν 
Ὀδύσσεια εἶναι ἡ περιγρα-
φή τοῦ κεντρικοῦ νησιοῦ 
τῆς ὑπόθεσης, δηλαδή τῆς 
Ἰθάκης. Οἱ περιγραφές γύρω 
ἀπό τήν Ἰθάκη δέν ταιριά-
ζουν μέ τήν πραγματικότητα. Καί πάλι ἡ εὔκολη ἀπάντηση εἶναι ὅτι ὁ Ὅμη-
ρος δέν γνώριζε τήν γεωγραφία τῶν Ἑπτανήσων, ἐπειδή ἦταν ἀπό τήν Χίο. 

Ὡστόσο τό θέμα εἶναι πολύ πιό σύνθετο. Ἡ ἀπάντηση κρύβεται στό ὅτι ἡ 
Ὀδύσσεια δέν εἶναι ἕνα ποίημα, ἀλλά συρραφή πολλῶν ποιημάτων καί μάλι-
στα ἀπό διαφορετικές ἐποχές. Τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ τήν Ἰλιάδα. Δηλαδή 
ὁ Ὅμηρος μάζεψε διαφορετικά ποιήματα πού ἐπιβίωναν ὥς τήν ἐποχή του, 
σχετικά μέ τά Ἑπτάνησα καί τίς θαλασσινές περιπέτειες τῶν Ἑλλήνων, καί τά 
ἕνωσε σέ ἕνα ἔργο.

Αὐτό τό εἶχε ἀντιληφθεῖ ὁ Ντέρπφελντ καί μελετώντας τίς περιγραφές πού 
κάνει ὁ Ὅμηρος γιά τήν γεωγραφία καί τήν μορφολογία τῆς Ἰθάκης, κατέληξε 
στό συμπέρασμα ὅτι ἡ Ἰθάκη τῆς Ὀδύσσειας μᾶλλον εἶναι ἡ Λευκάδα καί ὄχι ἡ 
σημερινή Ἰθάκη! Αὐτό ἦταν καί τό κίνητρο νά κάνει τίς ἀνασκαφές, πού ἀπο-
κάλυψαν τούς μεγαλοπρεπεῖς τάφους μέ τά πλούσια κτερίσματα στό Νυδρί. 

Μέ βάση τήν θεωρία τοῦ Ντέρπφελντ, ἡ ὁμηρική Ἰθάκη εἶναι ἡ σημερινή 
Λευκάδα, ἡ ὁμηρική Σάμη149 εἶναι ἡ σημερινή Ἰθάκη, τό ὁμηρικό Δουλίχιον 
ἡ σημερινή Κεφαλονιά καί (εὐτυχῶς) ἡ ὁμηρική Ζάκυνθος εἶναι ἡ Ζάκυνθος! 
Ἀλλά ἀκόμη καί γιά τήν Ζάκυνθο, ὑπάρχει παράδοση ὅτι κάποτε ὀνομαζόταν 
Ὑρία150, μέχρι πού ἐγκαταστάθηκε ἐκεῖ, κάποια στιγμή στήν ΠΕ ΙΙ, ὁ ὁμώνυ-
μος γιός τοῦ Δαρδάνου.

Ὅλο αὐτό τό μπέρδεμα, σχετικά μέ τήν ὁμηρική Ἰθάκη, συνεχίζεται μέ τό 
πρόσωπο τοῦ ἴδιου τοῦ βασιλιᾶ της, τοῦ περίφημου Ὀδυσσέα. Ἄν ἐξετάσου-
με τό μυθικό γενεαλογικό του δέντρο, διαπιστώνουμε ὅτι εἶναι δισέγγονος 
τοῦ Ἑρμῆ! Ἡ μητέρα τοῦ Ὀδυσσέα, ἡ Ἀντίκλεια, ἦταν κόρη τοῦ Αὐτολύκου, 
πού ἦταν γιός τοῦ Ἑρμῆ.

149.  Γιαννόπουλος 2016, σελ. 273
150.  Plinius, Naturalis Historia, 4,54 «Zacynthus, aliquando appellata Hyrie». Τό 

σημερινό χωριό Γύρι στήν Ζάκυνθο ἴσως εἶναι κατάλοιπο τοῦ ὀνόματος Ὑρία-Ὑρίη.

Ἡ ἑπόμενη φάση τῆς Πολιόχνης ὀνομάζεται Ἐρυθρή (Πολιόχνη ΙV, 2600-
2400 π.Χ.) καί συμπίπτει χρονικά μέ τήν δεύτερη φάση τῆς πόλης Τροίας 
(Τροία ΙΙ). Αὐτήν τήν ἐποχή ὁ μικρός οἰκισμός τῆς Τροίας I μετατρέπεται σέ 
κανονική πόλη, ἔχει διπλάσιο μέγεθος καί πληθυσμό, κάτι πού μᾶς ὁδηγεῖ 
στό συμπέρασμα ὅτι τότε, γύρω στό 2600 π.Χ. οἱ Κίτιοι Ἕλληνες ἐγκαταστά-
θηκαν καί στήν Τροία.

Στήν Τροία ΙΙ ἡ πόλη χωρίζεται 
σέ δύο τμήματα, τήν κάτω πόλη πού 
ζοῦσε ὁ λαός καί τήν ἄνω πόλη, τήν 
ἀκρόπολη τῆς Τροίας, ὅπου ζοῦσαν 
οἱ ἄρχοντες. Τά ὑπέροχα χρυσά ἀντι-
κείμενα, πού ἀνακάλυψε ὁ Γερμανός 
Σλήμαν, στό ἀνασκαφικό στρῶμα 
τῆς Τροίας ΙΙ ὀνομάστηκαν «θησαυ-
ρός τοῦ Πριάμου», καθώς ὁ Σλήμαν 
θεώρησε ἐσφαλμένα ὅτι ἡ Τροία ΙΙ 
ἦταν ἡ ὁμηρική Τροία.148

Ἄν θυμηθοῦμε τίς μυθολογικές παραδόσεις, ὁ Τεῦκρος, ὁ γιός τοῦ Σκα-
μάνδρου, εἶναι ὁ πρῶτος Ἕλληνας πού ἐγκαταστάθηκε στήν περιοχή τῆς 
Τρωάδας, ἀπέναντι ἀπό τήν Λῆμνο, μέ τούς συντρόφους του. Ἀργότερα ἦρθε 
καί ὁ Δάρδανος, ὁ ὁποῖος νυμφεύτηκε τήν κόρη τοῦ Τεύκρου, τήν Βάτεια, 
ὅποτε ὁ Κίτιος-Τεῦκρος ἔγινε πεθερός τοῦ Ταρσοῦ- Δαρδάνου. 

Ὁ ἐγγονός τοῦ Δαρδάνου, ὁ Τρώας, ἐγκαταστάθηκε στήν πόλη τῆς  Τροίας 
καί τῆς ἔδωσε τό ὄνομά του. Ἐπίσης, ὁ γιός τοῦ Τρώα, ὁ Ἴλος, ἔδωσε καί 
αὐτός τό ὄνομά του στήν περιοχή τῆς Τροίας, πού ὀνομάστηκε Ἴλιον, τό 
ὁποῖο ἀρχικά εἶχε δίγαμμα. Δηλαδή ἦταν ὁ Fίλος καί τό Fίλιον, γι’ αὐτό καί οἱ 
Χετταῖοι ὀνόμαζαν τήν Τροία Wilusa. 

Στ .  7  Π ρ ω τ ο ε λ λ α δ ι κ ή   Ὀ δ ύ σ σ ε ι α
Ἡ ὑπόθεση τοῦ ἐπικοῦ ἔργου τῆς Ὀδύσσειας εἶναι ἡ περιπλάνηση τοῦ 

Ὀδυσσέα ἀπό τήν πόλη τῆς Τροίας στήν δυτική Μεσόγειο θάλασσα, ἄν ὄχι 
καί μακρύτερα, πέρα ἀπό τίς Ἡράκλειες Στῆλες, γιά νά καταλήξει τελικά στό 
Ἰόνιο πέλαγος.

Ὡστόσο, γιά ἕνα νησιωτικό λαό μέ τέτοια πείρα στήν ναυτιλία, ὅπως ἔχουν 
οἱ Ἕλληνες, ἡ ὑπόθεση τοῦ ἔργου εἶναι ἐντελῶς παράλογη, νά ταξιδεύει κα-
νείς ἀπό τό Αἰγαῖο στό Ἰόνιο πέλαγος μέσω Ἱσπανίας! Ἔστω καί ἄν δεχόμα-

148.  http://www.salimbeti.com/micenei/history.htm

Ἀναπαράσταση τῆς Τροίας ΙΙ.Ἀναπαράσταση τῆς Τροίας ΙΙ.

Ἀναπαράσταση πλοίου μέ βάση τίς τοιχογραφίες 
τῆς Σαντορίνης.
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Στ .  8  Κ ύ π ρ ο ς  –  Π ο λ ι τ ι σ μ ό ς  Φ ι λ ι ᾶ ς 
Ἀπό τά τέλη τῆς 4ης χιλιετίας π.Χ. οἱ χαλκολιθικοί Κύπριοι 

εἶχαν ξεκινήσει τήν ἐκμετάλλευση τῶν κοιτασμάτων χαλκοῦ στό 
ὄρος Τρόοδος, τόν ὁποῖο ἐμπορεύονταν μέ τίς γειτονικές χῶρες 

τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου. Οἱ Κύπριοι ἔδιναν χαλκό καί ἔπαιρ-
ναν γιά ἀντάλλαγμα χρυσό καί ἐλεφαντόδοντο151. Ἡ παρουσία 
τῶν Ἑλλήνων στήν Κύπρο ἐκπροσωπεῖται ἀρχαιολογικά μέ τόν 

πολιτισμό τῆς Φιλιᾶς152, μέ τόν ὁποῖο φαίνεται ἡ μετάβαση τοῦ 
μαρτυρικοῦ νησιοῦ στήν ἐποχή τοῦ Μπρούντζου.

Τά εὑρήματα ἀπό τήν Φιλιά, στά ὁποῖα κυριαρχεῖ ἡ 
κοκκινόχρωμη κεραμεική, χρονολογοῦνται ἀπό τό 2500 
π.Χ. καί ἔπειτα, ἀλλά σίγουρα οἱ Ἕλληνες δέν κατοίκη-
σαν τότε τήν Κύπρο. Ἀναμφίβολα, σέ μελλοντικές ἀνα-

σκαφές θά βρεθοῦν καί ἀρχαιολογικά ἴχνη τοῦ 2700 π.Χ. 
Σέ μεταγενέστερα κείμενα, Ἀσσυρίων καί Αἰγυπτίων, 
ἡ Κύπρος ἀναφέρεται ὡς Ἀλασίγια (Alashiya), μία 
ὀνομασία πού σχετίζεται μέ τό ὄνομα τοῦ Ἐλισᾶ. 

Στ .  9  Ἰ α π ε τ ι κ ή  Ε ὐ ρ ώ π η
Ἀπό τήν Ἀνατολία οἱ Ἰαπετίτες περνᾶνε στό Αἰγαῖο 

καί ἐξαπλώνονται στήν Εὐρώπη. Στά Βαλκάνια ἔχουμε 
τήν ἐμφάνιση δύο φυλετικῶν ὁμάδων, στήν ἀνατολική 
πλευρά τούς Θράκες καί στήν δυτική τούς Ἰλλύριους, μέ 
βασικό τόν πολιτισμό Βούτσεντολ (Vucedol) στήν Κρο-
ατία καί Λιουμπλιάνα (Ljubljana) στήν Σλοβενία. Ἀπό 
τήν Θράκη οἱ Θράκες ἐξαπλώνονται βόρεια, στήν Βουλ-
γαρία καί τήν Ρουμανία, ὅπου ὀνομάστηκαν Δάκες.

Σχετικά μέ τούς Θράκες, ὑπάρχει ἡ πιθανότητα νά 
εἶναι ἀπόγονοι τοῦ τελευταίου γιοῦ τοῦ Ἰαπετοῦ, πού ὀνο-
μαζόταν Θείρας (ἤ Τίρας, Tiras). Ὡστόσο, δέν ἔχουμε 
γραπτά μνημεῖα ἀπό τίς θρακικές ἤ τίς ἰλλυρικές διαλέ-
κτους, μέ ἀποτέλεσμα νά μήν μποροῦμε νά ξεχωρίσουμε εὔκολα ποιά φῦλα, 
ἰδίως στήν κεντρική βαλκανική, ἦταν θρακικά ἤ ἰλλυρικά. Ἡ μόνη γλώσσα 
πού ἐπιβίωσε ἀπό ἐκείνη τήν ἐποχή εἶναι ἡ σημερινή ἀλβανική, ἀλλά καί 

151.  https://www.getty.edu/publications/resources/virtuallibrary/0892361689.pdf 
152.  https://ant.david-johnson.co.uk/catalogue/

Ὁ Ἑρμῆς, ὅπως εἴδαμε σέ προηγούμενο κεφάλαιο, εἶναι ἐγγονός τοῦ 
Ἄτλαντα. Ἑπομένως, ἄν ὅλα αὐτά τά πρόσωπα δέν ἦταν φανταστικά, ἀλλά 
πραγματικά, ὁ Ὀδυσσέας ἀνήκει στήν εὐρύτερη οἰκογένεια τῶν Ἀτλάντων 
(τοῦ φύλου τῶν Ταρσῶν), πού κατά παράδοση ἐγκαταστάθηκαν καί στήν 
Ταρτησσό τῆς Ἱσπανίας.

Ἕνα ἄλλο σημαντικό πρόσωπο τῆς Ὀδύσσειας εἶναι ἡ Νύμφη Καλυψώ, 
πού ἦταν ἐπίσης κόρη τοῦ Ἄτλαντα καί ἀδελφή μέ τίς Ἑσπερίδες. Ἄλλες 
παραδόσεις θέλουν τήν Καλυψώ κόρη τοῦ Τιτάνα Ὠκεανοῦ ἤ τοῦ Νηρέα καί 
τῆς Δωρίδος, κόρης τοῦ Ὠκεανοῦ. Ὅπως καί νά ἔχει, ἡ Καλυψώ συνδέεται 
μέ τήν δυτική Εὐρώπη καί, ἐνδεχομένως, μέ κάποιο νησί στόν Ἀτλαντικό 
ὠκεανό.

Τό συμπέρασμα εἶναι ὅτι οἱ 
περιπλανήσεις τοῦ Ὀδυσσέα 
στήν δυτική Μεσόγειο ἀπηχοῦν 
τήν προσπάθεια τῶν Ἑλλήνων 
νά ἐξαπλωθοῦν καί νά ἑδραιω-
θοῦν ἀπό τό Ἰόνιο πέλαγος, μέ 
ἐπίκεντρο τήν Λευκάδα, μέχρι 
τίς ἀτλαντικές ἀκτές τῆς Ἱσπα-
νίας. 

Σίγουρα θά εἶχαν δημιουρ-
γήσει καί ἐνδιάμεσους παρα-
θαλάσσιους σταθμούς, στήν 
νότια Ἰταλία, στήν Σικελία καί 
στήν Μάλτα. Πολύ πιθανό νά 
συνεργάζονταν καί μέ λιμάνια 
τῶν μεσογειακῶν ἀκτῶν τῆς 
Ἀφρικῆς στόν Νότο καί τῆς 

Γαλλίας στόν Βορρᾶ. Ἑπομένως, κατά τήν ΠΕ ΙΙ περίοδο, τό βασίλειο τοῦ 
Ὀδυσσέα εἶχε πρωτεύουσα τήν Λευκάδα, πού ὅπως φαίνεται πράγματι ἦταν 
ἡ ὁμηρική Ἰθάκη.

Στούς αἰῶνες πού ἀκολούθησαν, στό τέλος τῆς πρωτοελλαδικῆς ἐποχῆς ἤ 
στήν μεσοελλαδική, μᾶλλον οἱ Δωριεῖς εἰσέβαλαν ἀπό τήν Ἤπειρο στήν Λευ-
κάδα καί ἐκτόπισαν τούς Ἰθακήσιους Ταρσούς, οἱ ὁποῖοι προφανῶς βρῆκαν 
καταφύγιο στό σημερινό νησί τῆς Ἰθάκης, στό ὁποῖο ἔδωσαν τό ὄνομα τῆς 
προηγούμενης πατρίδας τους, μέ ἀποτέλεσμα στό τέλος νά ἀναμιχθοῦν στό 
ἴδιο ποίημα οἱ ἀναμνήσεις ἀπό τήν πρωτοελλαδική Ἰθάκη (Λευκάδα) καί τήν 
ὑστεροελλαδική Ἰθάκη (σημερινή Ἰθάκη). 

Ὁ Ὀδυσσέας δεμένος στό κατάρτι, ἀκούει τό 
τραγούδι τῶν Σειρήνων. Ρωμαϊκό ψηφιδωτό 

ἀπό τήν Τυνησία, 3ος αἰ. μ.Χ.

Ραμφόστομη πρόχους 
τοῦ πολιτισμοῦ Φιλιᾶς.

εἶναι ἀπόγονοι τοῦ τελευταίου γιοῦ τοῦ Ἰαπετοῦ, πού ὀνο-
Τό περιστέρι Τό περιστέρι Τό περιστέρι 

τοῦ Βούτσεντολ.
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λοῦσαν τίς διάφορες ἰταλικές γλῶσσες, ὅπως ἡ ὀσκο-οὐμβρική γλώσσα, ἡ 
ἀρχαία βενετική καί ἡ φαλισκική (faliscan). Οἱ Ρωμαῖοι, πού ἀρχικά μιλοῦσαν 
τήν αἰολική-κιτιακή διάλεκτο, ἐπηρεάστηκαν γλωσσικά ἀπό τήν φαλισκική 
ἰταλική γλώσσα καί ἔτσι διαμορφώθηκε ἡ λατινική γλώσσα, πού τελικά κυρι-
άρχησε στήν Ἰταλία, ἐκτοπίζοντας τίς ὑπόλοιπες ἰταλικές διαλέκτους. 

Στήν ἀνατολική Εὐρώπη, μεταξύ τῆς Βαλτικῆς θάλασσας καί τοῦ Εὔξει-
νου Πόντου, ὁδηγήθηκαν οἱ πρόγονοι τῶν Βαλτικῶν (Λιθουανοί καί Λετο-
νοί) καί τῶν Σλαβικῶν λαῶν, γιά τούς ὁποίους ἐπίσης δέν ἔχουμε γραπτές 
πηγές, γιά νά παρακολουθήσουμε τήν πορεία τους καί τό ποῦ ἀκριβῶς ἐγκα-
ταστάθηκαν. 

Στ .  1 0  Ἰ α π ε τ ι κ ή  Ἀ ν α τ ο λ ί α
Στήν Μικρά Ἀσία ἤ Ἀνατολία ἐξαπλώνονται τά ξαδέλφια τῶν Ἑλλήνων, 

δηλαδή οἱ διάφοροι ἀπόγονοι ἀπό τούς γιούς τοῦ Ἰαπετοῦ. Ἀπό αὐτούς θά σχη-
ματιστοῦν οἱ ἀνατολιακές γλῶσσες, δηλαδή ἡ λουβική, ἡ χεττιτική καί ἡ παλα-
ϊκή, γιά τίς ὁποῖες κάναμε λόγο στό κεφάλαιο γιά τήν πρωτοελληνική γλώσσα. 
Στό τέλος τῆς Ἀνατολίας, στόν Καύκασο, ἐγκαταστάθηκαν οἱ Ἀρμένιοι. 

Τό πρόβλημα πού ἀντιμετωπίζουμε μέ τόν χῶρο τῆς Ἀνατολίας εἶναι ὅτι 
ἔχουν γίνει ἐλάχιστες ἀρχαιολογικές ἔρευνες γιά αὐτήν τήν χρονική περίοδο. 
Ἔχουν γίνει ἐκτεταμένες ἀνασκαφές σέ νεολιθικές θέσεις, μέ ἀποτέλεσμα νά 
ἔχουμε πολύ καλή εἰκόνα γιά τήν νεολιθική Μικρά Ἀσία, ἔχουν γίνει ἀνασκα-
φές σέ πόλεις τῆς Ὕστερης Ἐποχῆς τοῦ Μπρούντζου, ἀλλά ὑπάρχει ἀρχαιο-
λογικό κενό ὅσον ἀφορᾶ τήν 3η χιλιετία, τήν Πρώιμη Ἐποχή τοῦ Μπρούντζου.

Ἐνῶ στό Αἰγαῖο ἔχουν γίνει ἀρκετές ἀνασκαφές, πού ἀποκαλύπτουν τήν 
ἐξάπλωση τῶν Ἑλλήνων Ἰαπετιτῶν μετά τήν Βαβέλ, γιά τά ὑπόλοιπα παιδιά 
τοῦ Ἰαπετοῦ, πού ἐγκαταστάθηκαν στήν Ἀνατολία ἔχουμε ἐλάχιστες γνώσεις 
καί οὐσιαστικά στηριζόμαστε στά δεδομένα τῆς 2ης χιλιετίας, στόν πολιτι-

πάλι δέν γνωρίζουμε ποιά σχέση 
ὑπάρχει ἀνάμεσα στήν ἀλβανική 
γλώσσα καί τήν ἀρχαία ἰλλυρι-
κή (ἤ τίς ἀρχαῖες ἰλλυρικές, ἄν ἡ 
ἰλλυρική χωριζόταν σέ περισσό-
τερες διαλέκτους). 

Στήν κεντρική καί ἀνατολική 
Εὐρώπη κυριαρχεῖ ὁ πολιτισμός 
τῆς Σχοινοειδοῦς Κεραμεικῆς 
(πού ἔχει τίς ὀνομασίες Corded 
Ware, Battle Axe, Single Grave 
Culture, Schnur-keramik-Kultur), 

ὁ ὁποῖος ἐξαπλώνεται στά ἐδάφη πού μέχρι σή-
μερα κυριαρχοῦν οἱ γερμανικές γλῶσσες. Ὁπότε 
αὐτός ὁ πολιτισμός φαίνεται ὅτι ἀντιστοιχεῖ στά 
πρῶτα γερμανικά φῦλα, πού εἶναι οἱ πρόγονοι τῶν 
σημερινῶν Γερμανῶν, Δανῶν, Νορβηγῶν, Σου-
ηδῶν, Ὀλλανδῶν καί Αὐστριακῶν. 

Παράλληλα μέ τήν σχοινοειδῆ κεραμεική τῶν 
Πρωτογερμανῶν, στήν δυτική Εὐρώπη ἔχουμε 
τόν πολιτισμό τῶν Κωδωνοειδῶν Κυπέλλων (Bell 
Beaker Culture ἤ Glockenbecher-Kultur), πού σέ 
γενικές γραμμές συμπίπτει μέ τούς λεγόμενους 
Κέλτες, πού ἐξαπλώθηκαν στίς ἀκτές τοῦ Ἀτλαντι-
κοῦ, ἀπό τήν Βρετανία ὥς τήν Ἱσπανία.

Ἡ γενίκευση αὐτή σίγουρα δέν εἶναι 
ἀπόλυτη, δηλαδή δέν σημαίνει ὅτι ὅπου 
βρέθηκε κωδωνο-κεραμεική ἀπαραιτή-
τως οἱ πληθυσμοί μιλοῦσαν κελτικά, ἐνῶ 
ὅπου ἐντοπίζουμε σχοινοειδῆ ἀπό πίσω 
κρύβονται γερμανόφωνοι, διότι σίγουρα 
σέ κάποιες περιοχές γειτνίαζαν γερμανικά 
καί κελτικά φῦλα, πού σίγουρα θά εἶχαν 
καί πολιτιστικές ἀνταλλαγές μεταξύ τους. 

Στήν ἰταλική χερσόνησο ἐγκαθίστα-
νται τά διάφορα ἰταλικά φῦλα, πού μι-

Γλωσσικές οἰκογένειες στήν ἰταλική 
χερσόνησο, κατά τήν ἐποχή τοῦ Σιδήρου.

Σχοινοειδής «γερμανική» κεραμεική.

Κωδωνόσχημη «κελτική» 
κεραμεική.

Χάρτης τῆς 
Ἀνατολίας, 
μέσα 2ης 
χιλιετίας π.Χ.
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οἱ βασιλιάδες τῆς Δεύ-
τερης Δυναστείας, πού 
ἄρχισε τό 2890 π.Χ. καί 
ὅτι τό 2735 π.Χ. βασι-
λιάς στήν Αἴγυπτο ἦταν 
ὁ Σεχεμίμπ (Sekhemib-
Perenmaat), ἐνῶ ἡ Δυνα-
στεία αὐτή τελειώνει μέ 
τόν Χασεχεμβί (Khase-
khemwy). 

O γιός τοῦ Χασεχεμβί, ὁ Τζοσέρ (Djoser, Djeser ἤ Zoser) εἶναι ὁ πρῶτος 
Αἰγύπτιος βασιλιάς πού κατασκευάζει τό διάσημο κτήριο τῆς πυραμίδας, 
ἐφαρμόζοντας τήν σουμεριακή τεχνολογία, στήν περιοχή Σακάρα (Saqqara), 
γύρω στό 2650 π.Χ. Ὡστόσο, ἡ πυραμίδα τοῦ Τζοσέρ εἶναι ἀκόμη βαθμι-
δωτή, ὅπως τά ζιγκουράτ τῶν Σουμερίων, διότι ἡ τριγωνική πυραμίδα ἦταν 
ἑλληνική ἐπινόηση καί ἐμφανίζεται ἀργότερα στήν Αἴγυπτο.

Μέ τόν Τζοσέρ ἐγκαινιάζεται ἡ Τρίτη Δυναστεία τῶν βασιλιάδων τῆς 
Αἰγύπτου καί ταυτόχρονα ἀρχίζει ἡ ἐποχή τοῦ Παλαιοῦ Βασιλείου (Old 
Kingdom), πού λήγει γύρω στό 2200 π.Χ. Οἱ πρῶτες τριγωνικές πυραμίδες 
χτίζονται ἀπό τόν βασιλιά Σνεφερού (Sneferu), γύρω στό 2600 π.Χ. Νοτιότε-
ρα ἀπό τήν Αἴγυπτο, στό σημερινό Σουδάν, ἐγκαταστάθηκαν κάποιοι Κουσί-
τες καί δημιούργησαν τόν πολιτισμό Κέρμα (Kerma culture).

Στ .  1 2  Μ έ σ η  Αν α τ ο λ ή
Ἀπό τήν Μεσοποταμία ὥς τήν Αἴγυπτο κυριαρχοῦν οἱ Χαμίτες, οἱ ἀπόγο-

νοι τοῦ Χάμ. Στά σημερινά σύνορα Ἰράν καί Ἰράκ ἐγκαταστάθηκαν οἱ Κου-
σίτες ἤ Χουσίτες. Ὁ πιό ἰσχυρός Κουσίτης ἦταν ὁ Νεβρώδ (Nimrod)153, πού 
ἐνδέχεται νά εἶναι ὁ μυθικός Νίνος (Ninus) τῶν Ἀσσυρίων. Ἀσσύριοι ὀνομά-
στηκαν οἱ Σημίτες καί οἱ Χαμίτες πού κατοίκησαν στήν βόρεια Μεσοποτα-
μία. Ἀπό τόν Νεβρώδ ἱδρύονται ἤ ἐπεκτείνονται διάφορες σημαντικές πόλεις 
τῆς Μεσοποταμίας, ὅπως ἡ Ἀσσούρ καί ἡ Νινευί.

Ἄλλες πόλεις πού ἀκμάζουν αὐτήν τήν περίοδο μεταξύ Μεσοποταμίας καί 
τῶν μεσογειακῶν ἀκτῶν ἦταν ἡ Μάρι (Mari), ἡ Νάγκαρ (Nagar, Tell Brak) 
καί ἡ Ἔμπλα (Ebla), πού δημιουργοῦν μικρά βασίλεια, τά ὁποῖα προσπα-
θοῦν νά ἐλέγξουν τούς ἐμπορικούς δρόμους τῆς Ἀνατολῆς, μέ ἀποτέλεσμα νά 
ἔχουν μεταξύ τους διαρκεῖς συγκρούσεις.

153.  Γέν.10,8 

σμό τῶν Χετταίων, γιά νά ἐξαγάγουμε κάποια συμπεράσματα γιά τήν Ἀνατο-
λία τῆς 3ης χιλιετίας. 

Οἱ Χάττιοι πού ζοῦσαν στήν κεντρική Ἀνατολία, στήν Καππαδοκία, εἶχαν 
ὀνομάσει τήν πρωτεύουσά τους Χαττούς (Hattush). Ἀντίστοιχα, ἡ περιοχή 
τῆς Καππαδοκίας ὀνομαζόταν «γῆ τῶν Χάττι», μία ὀνομασία πού διατηρήθη-
κε, ἀκόμη καί ὅταν κατακτήθηκαν οἱ Χάττιοι ἀπό τούς Ἰαπετίτες Χετταίους. 
Ὅπως εἴδαμε στό προηγούμενο κεφάλαιο, ἡ χαττική γλώσσα φαίνεται ὅτι 
ὁμιλεῖτο καί στήν Μικρά Ἀσία καί στό Αἰγαῖο, πρίν ἀπό τό 2735 π.Χ.

Στό ἀνατολικό ἄκρο τῆς Ἀνατολίας ἐπιβίωσαν καί ἄλλες νεολιθικές 
γλῶσσες, νότια της Ἀρμενίας, ὅπως ἡ χουρριτική γλώσσα τῶν Χουρριτῶν 
(Hurrians) καί ἡ οὐραρτινή τῶν Οὐραρτινῶν (Urartu). Οἱ Χουρρίτες στα-
διακά ὑποτάχθηκαν σέ μία ὁμάδα Ἰαπετιτῶν, πού ὀνομάζονταν Μιταννοί 
(Mitanni), ἐνῶ οἱ Οὐραρτινοί συγχωνεύτηκαν μέ τούς Ἀρμενίους.

Τελικά, οἱ ἀρχαῖες νεολιθικές γλῶσσες ἔσβησαν σέ ὅλη τήν περιοχή τῆς 
Ἀνατολίας, κατά τήν 1η χιλιετία π.Χ., καί ἐπικράτησαν οἱ ἰαπετικές γλῶσσες. 
Μόνο στόν Καύκασο ἐπιβίωσαν οἱ νεολιθικές γλῶσσες, ὅπως ἡ σημερινή 
γλώσσα τῆς Γεωργίας, πού δέν ἔχουν σχέση μέ τίς γλῶσσες τῆς Βαβέλ. 

Στ .  11  Χ α μ ι τ ι κ ή  Α ἴ γ υ π τ ο ς
Ἡ Αἴγυπτος βίωσε ἀπό τό 

2735 π.Χ. καί ἔπειτα τίς πολι-
τιστικές ἀλλαγές πού ἔγιναν 
καί στό Αἰγαῖο. Καταφτάνουν 
οἱ Χαμίτες Αἰγύπτιοι (Μεσραΐ-
τες ἤ Μιζραΐτες), ἐξαπλώνονται 
στήν χώρα τοῦ Νείλου καί ἀνα-
μειγνύονται μέ τούς ἰθαγενεῖς 
χαλκολιθικούς κατοίκους τῆς 
Αἰγύπτου, ὅπως καί οἱ Ἕλλη-
νες μέ τούς Προέλληνες στό 
Αἰγαῖο. Ἐδῶ, ὡστόσο, ὑπάρ-
χουν καί κάποιες διαφορές. 

Δηλαδή ὁ πολιτισμός τῶν Προαιγυπτίων ἦταν πιό ἀναπτυγμένος, για-
τί εἶχαν ἐπαφές μέ τούς Σουμερίους αἰῶνες πρίν, κάτι πού δέν γινόταν στό 
Αἰγαῖο. Ἐπίσης, ἡ προχαμιτική Αἴγυπτος δέν ἦταν τόσο ἀραιοκατοικημένη, 
ὅσο τό προελληνικό Αἰγαῖο.

Λίγες εἶναι οἱ πληροφορίες πού ἔχουμε γιά τήν Αἴγυπτο, γιά τό ἔτος πού 
ἐγκαταστάθηκαν οἱ Μιζραΐτες στόν Νεῖλο. Γνωρίζουμε ὅτι τήν ἐξουσία εἶχαν 

Ἡ πρώτη πυραμίδα στήν Αἴγυπτο.

Ἀναπαράσταση ἐσωτερικοῦ μίας πυραμίδας.



121120 Στ. Πρώιμη Ἐποχή τοῦ Μπρούντζου ΙΙ, 2735-2300 π.Χ. ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Οἱ σημαντικότερες 
πόλεις τοῦ ἰνδικοῦ πο-
λιτισμοῦ ἦταν ἡ Χα-
ράππα (Harappa), ἡ 
Ντολαβίρα (Dholavira), 
τό Μοχέντζο-Ντάρο 
(Mohenjo-Daro), τό 
Λόθαλ (Lothal) καί τό 
Ραχιγκάρι (Rakhigarhi). 
Ἡ ἐποχή αὐτή τῆς μεγά-
λης ἀκμῆς τοῦ ἰαπετικοῦ 
ἰνδικοῦ πολιτισμοῦ, πού 
εἶναι ἀντίστοιχη χρονι-
κά μέ τήν Πρωτοελλαδι-
κή ΙΙ φάση, ὀνομάζεται 
Ὥριμη Χαράππεια περίοδος (Mature Harappan Phase).

Ἡ κοινή καταγωγή Ἑλλήνων καί Ἰνδῶν ἀπό τήν Σουμερία – Μεσοποταμία 
φαίνεται σέ πολλά πολιτιστικά στοιχεῖα, ἰδίως τήν ἐποχή πού ἀναπτύσσεται 
ὁ Παλαιοανακτορικός πολιτισμός στήν Κρήτη, ὅπου ἀνάμεσα στά μινωικά 
ἀνάκτορα καί τίς ἰνδικές πόλεις ὑπάρχουν ἐντυπωσιακές ὁμοιότητες155. Δέν 
ἀποκλείεται νά ὑπῆρχε καί ἐπικοινωνία ἀνάμεσα στούς δύο λαούς, μέσω τῶν 
ἐμπορικῶν δρόμων τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. 

Στ .  1 4  Κ ί τ ρ ι ν ο ς  Β α σ ι λ ι ά ς
Βόρεια τῆς Ἰνδίας, στήν σημερινή δυτική Κίνα, ἐγκαταστάθηκε ἕνας ἰαπε-

τικός λαός, μέ τό ὄνομα Τόχαροι. Ὡστόσο, τό ταξίδι τῶν Ἰαπετιτῶν πρός τήν 
ἀνατολή δέν τελειώνει ἐκεῖ. Κάποιοι ἄγνωστοι σέ μᾶς Ἰαπετίτες διείσδυσαν 
στήν καρδιά τῆς ἀρχαίας Κίνας καί ἐκεῖ μεταλαμπάδευσαν ὅλα τά πολιτιστι-
κά ἐπιτεύγματα τῆς Μεσοποταμίας.

Ὁπωσδήποτε, οἱ Ἰαπετίτες στήν τεράστια Κίνα ἦταν μία σταγόνα στόν 
ὠκεανό, σέ ἐπίπεδο πληθυσμοῦ, μία χούφτα ἀνθρώπων. Γι’ αὐτό οὔτε οἱ 
ἰαπετικές γλῶσσες ἐπιβίωσαν στήν Κίνα οὔτε τά φυλετικά χαρακτηριστικά 
τῆς κινεζικῆς φυλῆς ἐπηρεάστηκαν. Αὐτό ὅμως πού ἔμεινε καί ἐπηρέασε τήν 
Κίνα ἦταν ἡ γνώση, πού ἔφεραν οἱ λιγοστοί Ἰαπετίτες.

Ἡ παράδοση καί οἱ θρύλοι τῆς Κίνας ἀναφέρουν ὅτι γύρω στό 2710 π.Χ. 
γεννήθηκε ὁ Κίτρινος Βασιλιάς, ὁ Χουαγκντί (Huang di), ὁ ὁποῖος ἔγινε 

155.  https://www.bibhudevmisra.com/2017/03/indus-valley-cultural-elements-in.html 

Στήν ἀνατολική πλευρά τῆς Μεσοποταμίας, στήν περιοχή τοῦ Ἐλάμ, ἐγκα-
ταστάθηκαν Σημίτες, ἀλλά οἱ Ἐλαμίτες πού ζοῦσαν στήν περιοχή, πρίν ἀπό 
τήν ἐποχή τῆς Βαβέλ, διατήρησαν τήν ἐλαμική τους γλώσσα, ἡ ὁποία ὅπως 
καί ἡ σουμεριακή, δέν εἶχε καμία ὁμοιότητα μέ τίς ὑπόλοιπες γλῶσσες τῆς 
Μέσης Ἀνατολῆς. Οἱ Ἐλαμίτες, ἀπό τό 2700 π.Χ. καί ἔπειτα, βρίσκονταν σέ 
διαρκή σύγκρουση μέ τούς Σουμερίους, ἀπό τούς ὁποίους ὑφίσταντο συχνά 
ἧττες. Παρόλα αὐτά, στό τέλος τῆς χιλιετίας, λίγο πρίν ἀπό τό 2000 π.Χ., οἱ 
Ἐλαμίτες κατάφεραν νά διαλύσουν τό τελευταῖο σουμεριακό κράτος τῆς Οὔρ.

Στ .  1 3  Ἰ ν δ ο ί  –  Ἄ ρ ι ο ι
Στήν κοιλάδα τοῦ Ἰνδοῦ ἔμελλε νά ἐγκατασταθοῦν οἱ Ἰαπετίτες Ἄριοι, οἱ 

ὁποῖοι μιλοῦσαν τήν σανσκριτική γλώσσα. Ὅ,τι ἔκαναν οἱ Ἕλληνες καί οἱ 
Αἰγύπτιοι, ἔκαναν καί οἱ Ἄριοι στίς ὄχθες τοῦ Ἰνδοῦ 
ποταμοῦ, δηλαδή ἄρχισαν νά χτίζουν πόλεις, χρησι-
μοποιώντας τήν ἀνώτερη σουμεριακή τεχνολογία, μέ 
ἀποτέλεσμα μέχρι τό 2600 π.Χ. εἶχαν χτιστεῖ λαμπρές 
πόλεις, μέ ἄρτιο ὑδρευτικό καί ἀποχετευτικό δίκτυο, 
καθώς καί ἰσχυρά τείχη. 

Ἐπίσης, ἐφάρμοσαν τίς μεταλλουργικές γνώσεις 
τοῦ μπρούντζου, πού ἦταν ἄγνωστος μέχρι τότε στήν 
Ἰνδία, καί δημιούργησαν καί τό δικό τους σύστη-
μα γραφῆς, πού ὀνομάζεται γραφή τοῦ Ἰνδοῦ (Indus 
script)154, ἀλλά δέν ἔχει ἀποκρυπτογραφηθεῖ ἀκόμη. 

154.  https://www.harappa.com/content/origin-and-development-indus-script-
insights-harappa-and-other-sites 

Χάρτης 
τῆς Μέσης 
Ἀνατολῆς, 
μετά τό 2700 
π.Χ.

Χάρτης τῆς Ὥριμης Χαράππειας Περιόδου.

Σφραγίδα μέ εἰκόνα 
ἐλέφαντα καί ἰνδική 

ἐπιγραφή.
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αὐτοκράτορας τῶν κινεζικῶν φυλῶν καί δίδαξε στούς 
Κινέζους ἕναν ἀνώτερο πολιτισμό. Μέχρι καί ἡ σύζυ-
γος τοῦ Χουαγκντί, ἡ Λειζού (Leizu) λέγεται ὅτι ἀνα-
κάλυψε τήν μεταξουργία. Ἡ κινεζική παράδοση θεωρεῖ 
ὅτι ὁ Χουαγκντί ἦταν ντόπιος Κινέζος, δέν ἦρθε ἀπό 
ἄλλη χώρα, ὁπότε μποροῦμε νά ὑποθέσουμε ὅτι γνώ-
ρισε ἀπό μικρός κάποιους Ἰαπετίτες, διδάχθηκε ἀπό 
αὐτούς τίς διάφορες γνώσεις τῆς Μεσοποταμίας, καί μέ 
τήν σοφία πού ἀπέκτησε μπόρεσε νά ἀλλάξει τήν πολι-
τιστική πορεία τῆς Κίνας.

Τήν ἐποχή πού ἔζησε ὁ Χουαγκντί ἀκμάζει στήν κε-
ντρική Κίνα ὁ πολιτισμός Ματζιαγιάο (Majiayao culture), 
ὁ ὁποῖος ξεχωρίζει γιά τά ὑψηλῆς ποιότητας ἀγγεῖα ἀλλά 
καί γιά τήν ἐμφάνιση τῶν πρώτων μπρούτζινων ἐργα-
λείων. Τήν ἴδια ἐποχή βλέπουμε παρόμοια στοιχεῖα 
προόδου στήν Ὕστερη φάση τῶν πολιτισμῶν Λογκσάν 
(Longshan late period) καί Λιαγκζού (Liangzhu).

Στ .  1 5  Ἰ α π ε τ ι κό  Π ε ρ ο ύ
Ἡ ἐξάπλωση τῶν Ἰαπετιτῶν, ὅσο 

παράξενο καί ἄν ἀκούγεται, ξεπέρα-
σε τά ὅρια τῆς Ἀσίας καί ἔφτασε στίς 
ἀκτές τοῦ Εἰρηνικοῦ, στό σημερινό Πε-
ρού. Ὁ πιό ἀπομακρυσμένος λαός, ἀπό 
αὐτούς πού ἔφυγαν ἀπό τήν Βαβέλ, 
ἦταν οἱ Περουβιανοί, γιά τούς ὁποίους 
δέν γνωρίζουμε πῶς λέγονταν, ἀλλά ὁ 
πολιτισμός πού δημιουργοῦν ἦταν ἐξί-

σου ἐντυπωσιακός, ὅπως τῶν Ἑλλήνων, τῶν Ἰνδῶν καί τῶν Αἰγυπτίων. 
Ἐγκαταστάθηκαν στήν ἴδια εὔφορη περιοχή, πού εἶχε ἀναπτυχθεῖ ὁ πο-

λιτισμός Νόρτε Τσίκο, καί ἔχτισαν γύρω στό 2600 π.Χ. ἐντυπωσιακές βαθ-
μιδωτές πυραμίδες, στήν πόλη 
Καράλ (Caral), κοντά στόν πο-
ταμό Σούπε (Rio Supe). 

Οἱ ἐπιβλητικές βαθμιδωτές 
πυραμίδες στό Καράλ, 2600 π.Χ.

Προσωπογραφία τοῦ 
Κίτρινου Βασιλιᾶ.

Κεραμεική τοῦ 
πολιτισμοῦ Majiayao.

Ζ. 
Πρώιµη Ἐ� χή

τοῦ Μ� � � ζ¢  ΙΙΙ, 
2300-2000 π.Χ.

Ζ. 
Πρώιµη Ἐ� χή

τοῦ Μ� � � ζ¢  ΙΙΙ, 
2300-2000 π.Χ.

Ἀναπαράσταση πρόσοψης μινωικοῦ ἀνακτόρου.
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ΙΙΙ (πού ἀντιστοιχεῖ στήν ΠΕ ΙΙ) καί ἀρχίζει ἡ Λέρνα ΙV, ἀλλά ἡ πόλη τῆς Λέρ-
νας δέν εἶναι πιά ἡ ἴδια. Ἡ Οἰκία τῶν Κεράμων δέν ξαναχτίστηκε ποτέ καί στήν 
θέση της οἰκοδομήθηκε ἕνας διακοσμητικός τύμβος, μέ διάμετρο 19 μέτρα156. 

Τονίζουμε τήν περίπτωση τῆς Οἰκίας τῶν Κεράμων, διότι δέν ἦταν ἕνα 
τυχαῖο κτήριο. Ἦταν, γιά τήν ἐποχή του, ἕνα τεράστιο κτήριο, κατασκευα-
σμένο μέ τήν τεχνολογία πού εἰσήγαγαν οἱ Ἕλληνες στό Αἰγαῖο, τό 2735 π.Χ. 
Πρίν ἀπό τό 2735 π.Χ. δέν ὑπῆρχαν κεραμίδια στόν ἑλλαδικό χῶρο, ἀφοῦ δέν 
ὑπῆρχε ἡ ἀντίστοιχη τεχνογνωσία. Αὐτοῦ τοῦ εἴδους τά ὀρθογώνια κεραμίδια 
τῆς Λέρνας παύουν νά φτιάχνονται στήν Ἑλλάδα.

Ἐπιπλέον, ἡ Οἰκία τῶν Κεράμων εἶχε ἕνα δωμάτιο στό ἐσωτερικό της, 
γεμάτο σφραγίδες γιά προϊόντα. Ἀντίστοιχα, ἡ χρήση τέτοιων σφραγίδων θά 
ἐπανέλθει στήν Ἑλλάδα πάλι μετά ἀπό 600 χρόνια. Ὅπως καταλαβαίνουμε, 
ἡ Οἰκία τῶν Κεράμων ἦταν ἕνα κεντρικό διοικητικό κτήριο, σύμβολο ἐξου-
σίας, ὅπως εἶναι σήμερα ἡ Βουλή τῶν Ἑλλήνων.

Ὁ οἰκισμός τῆς Λέρνας, μετά τήν καταστροφή, ἄλλαξε ριζικά. Ἔμεινε χω-
ρίς τείχη, ἀνοχύρωτος, ἐνῶ τά κτήρια κατασκευά-
ζονται μέ διαφορετική κάτοψη, ἁψιδωτή. Κατά τήν 
διάρκεια τῆς ΠΕ ΙΙΙ καταστρέφονται ἤ καταρρέουν 
ἀπό τήν φθορά τοῦ χρόνου καί τά ὑπόλοιπα μνημει-
ώδη κτήρια, ὁ πύργος στήν Ὀλυμπία καί ὁ πύργος 
στήν Τίρυνθα, χωρίς νά ἀνοικοδομηθοῦν ποτέ ξανά.

Ἐκτός ἀπό τίς καταστροφές πού ἔγιναν στήν 
Πελοπόννησο, παρατηροῦμε ὅτι σέ οἰκισμούς τῆς 
Ἀττικῆς καί τῶν Κυκλάδων μειώνεται ὁ πληθυ-
σμός. Ἰδίως στίς Κυκλάδες ἐγκαταλείπονται ὅλοι 
οἱ ὀρεινοί ὀχυρωμένοι οἰκισμοί καί παρακμάζει ἡ 
σπουδαία μαρμαρογλυπτική παράδοση. Προφανῶς, 
ἡ κλιματική ἀλλαγή πού ἔπληξε τήν γεωργική πα-
ραγωγή, προκάλεσε πείνα, θανάτους καί μετανα-
στεύσεις πληθυσμῶν, πού θά ἔψαχναν κάποια ἄλλη 
χώρα, μέ περισσότερη τροφή.

Ἀκόμα καί στούς οἰκισμούς πού οἱ Ἕλληνες πα-
ρέμειναν καί δέν τούς ἐγκατέλειψαν, φαίνεται ὅτι 
ὑπάρχει ἀναστάτωση, ἀλλαγή πρός τό χειρότερο. 
Βέβαια, αὐτό δέν σημαίνει ὅτι αὐτές οἱ ἀλλαγές ἔγιναν παντοῦ στόν ἴδιο χρό-
νο, ἀφοῦ ἡ ἴδια ἡ Πρωτοελλαδική ΙΙΙ περίοδος διαρκεῖ περίπου τρεῖς αἰῶνες.

Αὐτό πού ἐπίσης σβήνει μέσα στήν ΠΕ ΙΙΙ εἶναι ἡ ὁμοιομορφία τῆς κερα-

156.  Γιαννόπουλος 2016, σελ. 243

Ζ .  1  Ε ἰ σ α γ ω γ ή
Ὕστερα ἀπό τέσσερις αἰῶνες ἀκμῆς τοῦ πρώτου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, 

τῆς ΠΕ ΙΙ πού ἐξετάσαμε, ἄρχισαν τά προβλήματα στό Αἰγαῖο, πού ἀρχίζουν 
νά φαίνονται ἀπό τό 2300 π.Χ. καί ἔπειτα, ὅταν εἰσερχόμαστε στήν Πρωτο-
ελλαδική ΙΙΙ περίοδο.

Κατά ἕναν περίεργο τρόπο, κάθε χίλια χρόνια, ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Κατα-
κλυσμοῦ, συνέβαιναν κλιματικές ἀναστατώσεις, πού ἔπλητταν κυρίως τόν το-
μέα τῆς γεωργίας. Γύρω στό 3300 π.Χ. ξεράθηκε ἡ Σαχάρα μέ τήν Ἀραβία, 
ἀλλά ἐπηρεάστηκε καί ἡ χερσόνησος τοῦ Αἵμου, μέ ἀποτέλεσμα τήν παρακμή 
τῶν χαλκολιθικῶν πολιτισμῶν τῆς Ἑλλάδας καί τῆς Μολδαβίας (Κουκουτένι).

Ἀπό τό 2300 π.Χ. καί ἔπειτα πρέπει νά συνέβη κάποιο φαινόμενο παγκό-
σμιας κλιματικῆς ἀλλαγῆς, πού προκάλεσε ξηρασία, τεράστια προβλήματα 
στήν γεωργική καί κτηνοτροφική οἰκονομία. Ἡ ἀναστάτωση φαίνεται σέ 
ὅλους τούς μεγάλους ἀρχαίους πολιτισμούς τῆς ἐποχῆς, στούς Ἕλληνες τοῦ 
Αἰγαίου, στούς Ἀκκάδες τῆς Μεσοποταμίας, στούς Ἰνδούς τῆς Χαράππα, μέ-
χρι καί στούς πολιτισμούς τῆς Κίνας καί τοῦ Περοῦ. 

Μέσα σέ ἕναν αἰώνα περίπου κατέρρευσαν καί οἱ πρῶτες μεγάλες «αὐτο-
κρατορίες». Καί μᾶλλον τό ἴδιο συνέβη γύρω στό 1200 π.Χ., κάτι πού προ-
κάλεσε τήν διάλυση τοῦ μυκηναϊκοῦ κόσμου καί γενικότερα τῶν πολιτισμῶν 
τῆς ἐποχῆς τοῦ Μπρούντζου στήν ἀνατολική Μεσόγειο.

Στό παρελθόν, οἱ καταστροφές πού ἀρχίζουν νά πλήττουν τόν χῶρο 
τοῦ Αἰγαίου, μετά τό 2300 π.Χ., εἶχαν θεωρηθεῖ ὡς ἀπόδειξη τῆς εἰσβολῆς 
τῶν Ἰνδοευρωπαίων Ἑλλήνων ἀπό τήν βόρεια βαλκανική πρός τόν ἑλλαδι-
κό χῶρο. Ἡ ἀντίληψη αὐτή τῶν ὀπαδῶν τῆς ἰνδοευρωπαϊκῆς θεωρίας εἶχε 
περάσει καί στά σχολικά βιβλία ἱστορίας καί γιά δεκαετίες διδασκόμασταν 
ἐντελῶς λανθασμένες ἰδέες γιά τήν προέλευση τῶν Ἑλλήνων.

Τελικά, ἀπό ὅ,τι φαίνεται, ἔγινε τό ἀντίθετο. Στήν ἐποχή μεταξύ 2300 καί 
2000 π.Χ. μεταναστεύουν στόν ἑλληνικό χῶρο διάφοροι λαοί ἀπό τήν ἀνατο-
λική Μεσόγειο, κυρίως στό νησί τῆς Κρήτης, μέ ἀποτέλεσμα νά διαταραχθεῖ 
ἡ πρωτοελληνική πολιτιστική ὁμοιομορφία τοῦ Αἰγαίου, ὅπως τήν εἴδαμε νά 
διαμορφώνεται στήν ἐποχή 2700-2300 π.Χ. Ὡστόσο, τό ἑλληνικό στοιχεῖο, 
ἔστω καί ἄν δέχθηκε ἐπιρροές ἀπό τήν Ἀνατολή, διατήρησε τήν ταυτότητά 
του καί στίς ἑπόμενες περιόδους κυριάρχησε ξανά στό Αἰγαῖο.

Ζ .  2  Ο ἱ  κα τ α σ τ ρ ο φ έ ς 
Μέ τό ξεκίνημα τῆς ΠΕ ΙΙΙ παρατηροῦμε ὅτι ἡ Οἰκία τῶν Κεράμων τῆς 

Λέρνας καταστρέφεται ἀπό πυρκαγιά. Ἔτσι τελειώνει ἡ λαμπρή φάση Λέρνα 

Πρόχους (κανάτα) μέ 
σφαιρικό σῶμα, ΠΕ ΙΙΙ, 
Κοντοπήγαδο Ἀλίμου.
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Ζ .  4  Κ ά θ ο δ ο ς  τ ῶ ν  Δ ω ρ ι έ ω ν
Τό ζητούμενο, ὡστόσο, εἶναι τό τί γίνεται μετά. Ἔχουμε εἰσβολή ἄλλων 

λαῶν στήν Ἑλλάδα, μετά τό κενό ἐξουσίας πού δημιουργεῖται, ἀπό τήν κα-
τάρρευση τοῦ ΠΕ ΙΙ πολιτισμοῦ; Ἡ ἀρχαιολογική ἔρευνα ἐντοπίζει καί τέτοια 
στοιχεῖα, πού ὀνομάστηκαν φαινόμενο Τσέτινα. 

Ἐκτός ἀπό τήν δυτική Μεσόγειο, οἱ Ἕλλη-
νες εἶχαν ἀναπτύξει καί ἐμπορικές σχέσεις μέ 
πολιτισμούς πού ἀναπτύχθηκαν βόρεια ἀπό τό 
Ἰόνιο πέλαγος, στήν θάλασσα τῆς Ἀδριατικῆς. 

Ἕνας ἀπό αὐτούς ὀνομάζεται Τσέτινα 
(Cetina)160, ἀπό τόν ὁμώνυμο ποταμό τῆς 
Κροατίας πού ἐκβάλλει στήν Ἀδριατική, στίς 
ἀκτές τῆς Δαλματίας, ὅπου εἶχαν ἐγκαταστα-
θεῖ ἰλλυρικά φῦλα. Γύρω στό 2200 π.Χ. ἡ 
κεραμεική καί κάποια ἄλλα ἀντικείμενα τοῦ 
πολιτισμοῦ Τσέτινα ἄρχισαν νά ἐξαπλώνονται 
στήν Ἀδριατική, μέχρι τήν Σικελία καί τήν 
Μάλτα, ἀλλά καί στήν Ἑλλάδα, στήν Λευκά-
δα, στήν Ὀλυμπία καί στήν Λέρνα. 

Φαίνεται, λοιπόν, ὅτι οἱ «Τσετιναῖοι» Δαλ-
ματοί πῆραν τόν ἔλεγχο τοῦ θαλάσσιου ἐμπο-
ρίου, πού ὥς τότε εἶχαν οἱ Λευκαδίτες, γύρω 
ἀπό τό Ἰόνιο πέλαγος, καί προφανῶς κάποιοι 
ἐγκαταστάθηκαν καί στήν Ὀλυμπία καί τήν 
Λέρνα.

Τά στοιχεῖα τοῦ πολιτισμοῦ Τσέτινα φτάνουν μέχρι τό 2000 π.Χ. καί μετά 
ἐξαφανίζονται, κάτι πού δείχνει ὅτι αὐτοί οἱ Δαλματοί πού ἦρθαν στήν Ἑλλά-
δα ἤ ἔφυγαν ἤ ἀφομοιώθηκαν ἀπό τό ντόπιο ἑλληνικό στοιχεῖο. Ὡστόσο, 
ἀρκετοί ἀρχαιολόγοι θεωροῦν ὅτι παράλληλα μέ τούς λίγους Δαλματούς με-
τακινήθηκαν καί κάποιοι ἀπό τούς Δωριεῖς τῆς δυτικῆς Ἑλλάδας πρός τήν 
Λευκάδα καί τήν Ὀλυμπία.

Ἐξάλλου, οἱ Δωριεῖς εἶχαν ἐγκατασταθεῖ μέχρι τήν βόρεια Ἤπειρο καί συ-
νόρευαν μέ τούς Ἰλλυρίους, πού εἶχαν ἐξαπλωθεῖ στίς βορειοτέρες περιοχές, 
μέχρι τήν σημερινή Κροατία. Ὅποτε, δέν μποροῦμε νά ἀποκλείσουμε συνερ-
γασία Δωριέων καί Δαλματῶν, κατά τήν διάρκεια τῆς ΠΕ ΙΙΙ. 

Σίγουρα, ὅμως, οἱ Δαλματοί δέν ἀλλοίωσαν τό ἑλληνικό στοιχεῖο, ἐνῶ οἱ 

160.  Γιαννόπουλος 2016, σελ. 247

μεικῆς, πού ἴσχυε στήν ΠΕ ΙΙ. Τό σῆμα κατατεθέν τῶν Ἑλλήνων κεραμέων, 
ἡ σαλτσιέρα, ἐξαφανίζεται καί δημιουργοῦνται διάφορα τοπικά ἐργαστήρια 
κεραμεικῆς, πού ἀκολουθοῦν διαφορετικές καλλιτεχνικές τεχνοτροπίες. Στήν 
περιοχή τῆς Μαγνησίας καί τῆς Εὔβοιας ἔχουμε λιγότερες ἀλλαγές στήν κε-
ραμεική, ἐνῶ στήν δυτική Πελοπόννησο καί τήν Μῆλο βλέπουμε πλήρη ἀσυ-
νέχεια157, ἀνάμεσα στήν ΠΕ ΙΙ καί ΠΕ ΙΙΙ κεραμεική. 

Ὅλα αὐτά τά στοιχεῖα δείχνουν ὅτι ἡ ἐποχή μετά τό 2300 π.Χ. εἶναι τό 
τέλος τῆς πρώτης «αὐτοκρατορίας» πού δημιούργησαν οἱ Ἕλληνες, μέ τόν 
ἐρχομό τους στό Αἰγαῖο. Ἰδίως ἡ πυρπόληση τῆς οἰκίας τῶν Κεράμων θυμίζει 
ἐπαναστάτες, πού βάζουν φωτιά σέ ἕνα σύμβολο τυραννίας, καταπίεσης.

Ζ .  3  Π ρ ω τ ο μ ι ν ω ι κ ή  Ι Ι Ι
Ἀπό τήν παρακμή τῆς Πρωτοελλαδικῆς ΙΙΙ ἐποχῆς μία περι-

οχή ἔμεινε σχεδόν ἀλώβητη καί κατάφερε νά δια-
τηρήσει τήν οἰκονομική καί πολιτιστική σταθε-
ρότητά της· ἡ Κρήτη. Στήν ΠΜ ΙΙΙ φάση βλέ-
πουμε ὅτι ἡ ζωή σέ μεγάλο βαθμό συνεχίζεται 

ἀπρόσκοπτα καί ὅσο πλησιάζουμε στό τέλος 
τῆς περιόδου, δηλαδή κοντά στό 2000 π.Χ., 
βλέπουμε πρόοδο καί στίς τέχνες (ὅπως ἡ 
κατεργασία τῆς φαγεντιανῆς καί τοῦ ἐλεφα-
ντόδοντου)158 καί στήν οἰκονομία.

Οἱ ἰσχυρές οἰκογένειες (Τιτάνες) πού διοικοῦσαν τούς μεγάλους οἰκι-
σμούς τῆς Κρήτης, στό τέλος τῆς 3ης χιλιετίας, εἶχαν πλέον τόν πλοῦτο 
καί τήν διάθεση νά δημιουργήσουν τά πρῶτα ἀνάκτορα, τά ὁποῖα ἐμφανί-
ζονται λίγο μετά τό 2000 π.Χ., μεταξύ Πρωτομινωικῆς καί Μεσομινωικῆς 
περιόδου.

Ἐπίσης, τήν ἐποχή αὐτή πού ἔχουν παρακμάσει καί οἱ βόρειες Κυκλά-
δες, ἐμφανίζονται δύο νέοι οἰκισμοί στίς νότιες Κυκλάδες, ἡ Φυλακωπή στήν 
Μῆλο καί τό Ἀκρωτήρι στήν Θήρα159 (Σαντορίνη), ἄμεσα ἐξαρτώμενοι ἀπό 
τήν Κρήτη, ἐνῶ στήν σφαίρα ἐπιρροῆς τῆς Κρήτης περνᾶ καί τό νησί τῶν 
Κυθήρων.

157.  Γιαννόπουλος 2016, σελ. 227
158.  http://www.cretanthematicpark.com/gr/minoan-civilization/pre-palace-period.

aspx
159.  http://www.ime.gr/chronos/02/islands/gr/habitation/lc/index2.html 

Προκαμαραϊκά ἀγγεῖα.

Ἡ γεωγραφική ἐξάπλωση 
τοῦ φαινομένου Τσέτινα.
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βη ποτέ ἡ περίφημη κάθοδος καί ὅτι οἱ Δωριεῖς ἦταν ἁπλά οἱ ὑπήκοοι τῶν μυ-
κηναϊκῶν βασιλείων, πού τελικά ἐπαναστάτησαν ἐναντίον τῶν βασιλιάδων 
τους. Δέν συμμεριζόμαστε πλήρως αὐτήν τήν ἄποψη, ἀλλά σίγουρα περιέχει 
ἕνα σωστό στοιχεῖο, τό ὅτι οἱ Δωριεῖς δέν ἐμφανίστηκαν γιά πρώτη φορά 
στήν Πελοπόννησο καί τήν ὑπόλοιπη ἀνατολική Ἑλλάδα μετά τά Τρωικά 
(δηλαδή μετά τό 1200 π.Χ.), ἀλλά συνυπῆρχαν μέ τούς Μυκηναίους, στήν 
Ὑστεροελλαδική Ἐποχή.

Τό λάθος τοῦ Τσάντγουικ ἦταν ὅτι ἀρνήθηκε στό 100% τίς παραδόσεις 
τῶν ἀρχαίων συγγραφέων γιά τήν Κάθοδο τῶν Δωριέων, θεωρώντας τες σάν 
μεταγενέστερη φανταστική ἐπινόηση, γιά νά δικαιολογήσουν οἱ Δωριεῖς τήν 
ταπεινή τους καταγωγή. Κάθοδος ἤ γενικότερα μετακίνηση τῶν δωρικῶν φύ-
λων ὑπῆρχε, ἀλλά ὅπως φαίνεται, ἔγινε σέ δύο δόσεις! 

Ἡ πρώτη δόση (φάση), πού ἐξετάσαμε σέ αὐτό τό κεφάλαιο, ἔγινε τό 2200 
π.Χ. καί ἡ δεύτερη δόση ἔγινε πράγματι λίγο μετά τό 1200 π.Χ., σέ συνεργα-
σία μέ τούς Ἡρακλεῖδες, ὅταν ὁλοκληρώθηκε πιά ἡ μετακίνηση τῶν Δωριέων 
καί ἡ Ἑλλάδα πῆρε τήν μορφή, πού εἶχε στήν κλασική ἀρχαιότητα. 

Ζ .  5  Φ ο ί ν ι κ ε ς  –  Σ ι δ ώ ν ι ο ι 
Ἐκτός ἀπό τούς Δωριεῖς

καί τούς  «Τσετιναίους», 
θεωροῦμε πολύ πιθανό 
νά ἐκμεταλλεύτηκαν καί 
ἄλλοι λαοί τά προβλήμα-
τα τῶν Ἑλλήνων καί νά 
μετανάστευσαν μέ εἰρη-
νικό τρόπο στό Αἰγαῖο. Οἱ 
ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἱστορι-
κοί, ὅπως ὁ Ἡρόδοτος καί 
ὁ Θουκυδίδης, μᾶς ἀνα-
φέρουν ὅτι στήν Ἑλλάδα 
εἶχαν ἐγκατασταθεῖ διά-
φοροι λαοί τῆς Ἀνατολῆς, 
ὅπως οἱ Φοίνικες καί οἱ 
Κᾶρες, τούς ὁποίους στα-
διακά ὑπέταξαν οἱ Ἕλληνες ἤ τούς ἔδιωξαν ἀπό τό Αἰγαῖο.

Ὁ λαός τῶν Φοινίκων ἀνῆκε στούς Χαμίτες, πού εἶχαν ἐγκατασταθεῖ στίς 
ἀκτές τῆς Μεσογείου ἀνατολικά της Κύπρου, μεταξύ Συρίας καί Παλαιστί-
νης, στόν σημερινό Λίβανο. Γενικά τούς κατοίκους αὐτῆς τῆς παραλιακῆς 

Ἕλληνες Δωριεῖς φαίνεται ὅτι ἔμειναν μόνιμα σέ περιοχές τῆς δυτικῆς καί 
βόρειας Πελοποννήσου. 

Παραθέσαμε αὐτές τίς λεπτομέρειες γιά τό φαινόμενο Τσέτινα, διότι πίσω 
ἀπό αὐτό κρύβεται ἡ πρώτη φάση τῆς περίφημης Καθόδου τῶν Δωριέων στήν 
Πελοπόννησο. Ἀπό τότε, δηλαδή ἀπό τό 2200 π.Χ. καί ἔπειτα, ἡ Πελοπόν-
νησος δέν ἔχει μόνο Ταρσούς καί Ἐλισούς, δηλαδή ὁμιλητές τῆς Ἀρκαδικῆς 
καί τῆς Ἰωνικῆς διαλέκτου, ἀλλά καί Δωδανούς, τούς φορεῖς τῆς Δωρικῆς 
διαλέκτου.

Πιθανή εἶναι καί ἡ μετακίνηση τῶν Δωριέων ἀπό τήν Ἤπειρο πρός τήν 
Φθιώτιδα, γύρω ἀπό τήν Λαμία, ὅπου βρισκόταν τό βασίλειο τοῦ Ἀχιλλέα, 
στόν Τρωικό πόλεμο. Ὁ Ἀχιλλέας παρουσιάζεται στήν Ἰλιάδα νά προσεύχε-
ται στόν Δωδωναῖο Δία161, κάτι πού φαινομενικά εἶναι ἄσχετο, νά ἐπικαλεῖται 
τόν Δία ἀπό τήν Δωδώνη, ἐνῶ ὑποτίθεται ὁ Δίας κατοικεῖ στόν Ὄλυμπο. Ἄν, 
ὡστόσο, εἶχε προηγηθεῖ ἡ κάθοδος τῶν Δωριέων ἀπό τήν Δωδώνη στήν Φθι-
ώτιδα, τότε ἡ ἐπίκληση τοῦ Ἀχιλλέα εἶναι ἀπόλυτα δικαιολογημένη. 

Σχετικά μέ τήν κάθοδο τῶν Δωριέων, ὁ Τσάντγουικ (John Chadwick)162

εἶχε διατυπώσει τό 1976 μία ἐλαφρῶς… ἐπαναστατική θεωρία, ὅτι δέν συνέ-

161.  Ἰλιάδα Π, 234 «Ζεῦ ἄνα Δωδωναῖε Πελασγικὲ τηλόθι ναίων Δωδώνης μεδέων 
δυσχειμέρου»

162.  Γιαννόπουλος 2016, σελ. 262

Ἡ ἐξάπλωση τῶν ἑλληνικῶν διαλέκτων τό 800 π.Χ. 
Ἡ ἀρκαδική-ταρσική περιορίστηκε στήν Ἀρκαδία.

Ἀναπαράσταση φοινικικοῦ ἐμπορικοῦ πλοίου, 
1300 π.Χ. 



Πρόσωπο Φιλισταίου πού φορᾶ 
περικεφαλαία μέ λωρίδες. 
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δων. Ἀπό τήν ἀνάμειξη τῶν δύο αὐτῶν φυλῶν (Χασλωνιείμ καί Καφθοριείμ) 
προῆλθε ὁ λαός τῶν Φιλισταίων (Φυλιστιείμ, Philistim ἤ Pelistim). Τούς Φι-
λισταίους οἱ Αἰγύπτιοι τούς ὀνόμαζαν Πελεσέτ.

Ὡστόσο, ἡ Βίβλος μᾶς ἀναφέρει ὅτι ἀπό τήν Ἑλλάδα, συγκεκριμένα ἀπό 
τήν Κρήτη, κατάγεται ὁ λαός τῶν Φιλισταίων. Αὐτό φαινομενικά ἔρχεται σέ 
ἀντίθεση μέ τίς προηγούμενες πληροφορίες πού παραθέσαμε, καθώς εἴδαμε 
ὅτι οἱ Φιλισταῖοι μέ τούς Κάφθορες (Καφθοριείμ) κατοικοῦσαν στήν παραλία 
τῆς Παλαιστίνης. Τήν ἴδια τήν Κρήτη τήν ἀποκαλοῦν Καφθόρ (Caphtor) οἱ 
συγγραφεῖς τῆς Βίβλου168. Πῶς ὅμως οἱ Φιλισταῖοι συνδέονται καί μέ τήν 
Κρήτη καί τήν Παλαιστίνη; 

Ὁ Ἡρόδοτος ἀναφέρει ὅτι οἱ Κᾶρες ἦταν ὁ λαός πού ἐπάνδρωνε τά μινωι-
κά πλοῖα καί συνέβαλε ἀποφασιστικά στήν θαλασσοκρατία τοῦ Μίνωα169. 
Ἐπιπλέον, λέει ὅτι οἱ Ἕλληνες ὀφείλουν στούς Κᾶρες τρεῖς ἐφευρέσεις, τό 
λοφίο στά κράνη, τά ἐμβλή-
ματα καί τίς λαβές (ὄχανα) 
στίς ἀσπίδες170. 

Πράγματι, μελετώντας τήν 
πρωτοελληνική στρατιωτική 
ἱστορία, βλέπουμε ὅτι στά 
πρῶτα κράνη (πού λέγονταν 
πίλοι) οἱ Ἕλληνες δέν συνή-
θιζαν νά βάζουν λοφία171, κάτι 
πού ἀπό τήν Ὑστεροελλαδι-
κή ἐποχή καί ἔπειτα γίνεται 
ἀγαπημένη συνήθεια! Ἐκτός 
ἀπό λοφία, οἱ Ἕλληνες κο-
σμοῦσαν τά κράνη τους καί 
μέ κέρατα (δυστυχῶς).

168.  https://www.jewishvirtuallibrary.org/caphtor Βλέπε καί Αμώς 9,7, Δευτερονό-
μιον 2,23 καί Σοφονίας 2,5. Στό βιβλίο τοῦ Σοφονία (Zephaniah) οἱ Ο΄ ἀναφέρουν ὅτι 
οἱ Φιλισταῖοι κατάγονταν ἀπό τήν Κρήτη, ἐνῶ σέ ἄλλες περιπτώσεις μεταφράζουν τήν 
λέξη Καφθώρ ὡς Καππαδοκία. Στήν πορεία τους ἀπό τήν Κρήτη μέχρι τήν Παλαιστίνη, 
οἱ Φιλισταῖοι εἶχαν σταθμό τά νότια παράλια της Καππαδοκίας, δηλαδή τήν Κιλικία.

169.  Ἡρόδ. Α΄171
170.  Ἡρόδ. Α΄171,4 «καί σφι τριξὰ ἐξευρήματα ἐγένετο τοῖσι οἱ Ἕλληνες ἐχρήσαντο· 

καὶ γὰρ ἐπὶ τὰ κράνεα λόφους ἐπιδέεσθαι Κᾶρές εἰσι οἱ καταδέξαντες καὶ ἐπὶ τὰς ἀσπίδας 
τὰ σημήια ποιέεσθαι, καὶ ὄχανα ἀσπίσι οὗτοί εἰσι οἱ ποιησάμενοι πρῶτοι·»

171.  Τά λοφία μετονομάστηκαν ὡς τουφία στήν μεσαιωνική μας γλώσσα καί ὡς 
φοῦντες στήν νεότερη.

ζώνης τούς ὀνόμαζαν Φοίνικες οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες συγγραφεῖς, ἀλλά ὅπως 
βλέπουμε ἀπό τήν Γένεση, ἦταν ἀπόγονοι τοῦ Χαναάν καί ὀνομάζονταν Σι-
δώνιοι163. 

Οἱ Φοίνικες ἔμποροι, ὅπως μᾶς πληροφοροῦν οἱ ἀρχαῖοι συγγραφεῖς, 
εἶχαν ἐγκατασταθεῖ καί σέ διάφορα ἑλληνικά ἐδάφη, ὅπως στήν Κύπρο καί τά 
Κύθηρα164, στην Θάσο165 καί σέ ἄλλα νησιά ἤ παράκτιες περιοχές166. 

Προφανῶς, ἡ κρίση πού μάστιζε τό Αἰγαῖο ἦταν ἡ εὐκαιρία γιά τούς Φοί-
νικες, ὥστε νά πάρουν στά χέρια τους τόν ἐμπορικό ἔλεγχο τῆς Μεσογείου, 
πού δέν βρισκόταν πιά στά χέρια τῶν Ἑλλήνων. Ἔτσι ἄρχισαν νά ἐξαπλώ-
νονται δυτικά, νά κάνουν ἀποικίες καί νά κερδίζουν πλούτη ἀπό τίς ναυτικές 
δραστηριότητες. Ἐπιπλέον, ἀξίζει νά γνωρίζουμε ὅτι ἐκεῖνες τίς ἐποχές τό 
ἐμπόριο δέν εἶχε μεγάλη ἀπόσταση ἀπό τήν πειρατεία! Οἱ ἴδιοι ναυτικοί μπο-
ρεῖ νά ἦταν καί ἔμποροι καί πειρατές μαζί, ἀνάλογα μέ τό περιβάλλον.

Ζ .  6  Κ ᾶ ρ ε ς  –  Φ ι λ ι σ τ α ῖ ο ι 
Τόσο ὁ Θουκυδίδης, ὅσο καί ὁ Ἡρόδο-

τος, μᾶς βεβαιώνουν ὅτι μαζί μέ τούς Φοί-
νικες δραστηριοποιοῦνταν στό Αἰγαῖο καί 
ἄλλοι ναυτικοί (καί πειρατές), πού λέγο-
νταν Κᾶρες. Σέ κάποιες περιπτώσεις, φαί-
νεται ὅτι Φοίνικες καί Κᾶρες ἦρθαν «πακέ-
το» στό Αἰγαῖο! Ὁπότε οἱ Κᾶρες πρέπει νά 
ἦταν κάποιος λαός συγγενικός καί γειτονι-
κός μέ τούς Φοίνικες.

Λίγο νοτιότερα ἀπό τούς Φοίνικες, μεταξύ Αἰγύπτου καί Παλαιστίνης 
ζοῦσαν οἱ συγγενεῖς τῶν Αἰγυπτίων, πού ὀνομάζονται στήν Γένεση Χασλω-
νιείμ167 (Casluhim) καί Καφθοριείμ (Caphtorim). Οἱ περισσότερες ἀπό αὐτές 
τίς φυλές ξέχασαν τήν ἀρχική χαμιτική (αἰγυπτιακή) γλώσσα τους καί μι-
λοῦσαν σημιτικές γλῶσσες, ὅπως βλέπουμε καί στήν περίπτωση τῶν Ἀκκά-

163.  Γέν. 10,15 «Χαναὰν δὲ ἐγέννησε τὸν Σιδῶνα πρωτότοκον αὐτοῦ»
164.  Ἡρόδ. Α΄,105,3 «καὶ γὰρ τὸ ἐν Κύπρῳ ἱρὸν ἐνθεῦτεν ἐγένετο, ὡς αὐτοὶ Κύπριοι 

λέγουσι, καὶ τὸ ἐν Κυθήροισι Φοίνικές εἰσι οἱ ἱδρυσάμενοι ἐκ ταύτης τῆς Συρίης ἐόντες.»
165.  Ἡρόδ. Β΄,44,4 «ἀπικόμην δὲ καὶ ἐς Θάσον, ἐν τῇ εὗρον ἱρὸν Ἡρακλέος ὑπὸ Φοι-

νίκων ἱδρυμένον, οἳ κατ᾽ Εὐρώπης ζήτησιν ἐκπλώσαντες Θάσον ἔκτισαν»
166.  Θουκ. Α΄ 8 «καὶ οὐχ ἧσσον λῃσταὶ ἦσαν οἱ νησιῶται, Κᾶρές τε ὄντες καὶ Φοίνι-

κες· οὗτοι γὰρ δὴ τὰς πλείστας τῶν νήσων ᾤκησαν.»
167.  Γέν. 10,14

Περικεφαλαῖες ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Χαλκοῦ 
ὥς τήν μυκηναϊκή ἐποχή. Στήν ἀρχή ὑπῆρχαν 

μόνο διακοσμητικά κέρατα, ἀργότερα 
ἐμφανίζονται τά λοφία.



Ἡ περικεφαλαία μέ τίς λωρίδες καί ἡ ἀσπίδα 
μέ τά ἐμβλήματα – ἐξογκώματα, ἀπό τόν 

δίσκο τῆς Φαιστοῦ. 
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χρόνια συναναστροφῆς μέ τούς Ἕλληνες ἑπόμενο ἦταν νά υἱοθετήσουν στοι-
χεῖα τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ. Χαρακτηριστικό εἶναι τό κυλινδρικό κρά-
νος πού ἀπολήγει σέ φτερά, σάν λωρίδες. Μοιάζει ἰδιαίτερα μέ τό ἀντίστοιχο 
πρόσωπο μέ φτερά πού βλέπουμε στόν δίσκο τῆς Φαιστοῦ (1700 π.Χ.).

Μία ἀκόμη ἐνδιαφέρουσα λεπτομέρεια, πού συνδέει τούς Φιλισταίους 
μέ τό Αἰγαῖο, εἶναι τό ὄνομα τοῦ γνωστοῦ Φιλισταίου πολεμιστῆ Γολιάθ 
(Goliath)175, ὁ ὁποῖος μονομάχησε μέ τόν Δαβίδ. Τό Γολιάθ ἐνδέχεται νά 
ἦταν, στήν ἀρχική του μορφή, τό ὄνομα Κωλιάδης, ὅπου χάθηκε ἡ ἑλληνική 
κατάληξη –ης, ἔγινε Κωλιάδ καί στό τέλος Γολιάδ-Γολιάθ. Ἡ λέξη Κωλιάδ-
ης ὑπάρχει στό τοπωνύμιο Κωλιᾶς (*Κωλιάδς) Ἄκρα, πού ἦταν ἡ ὀνομασία 
τῆς παραλίας τοῦ Ἀλίμου στήν ἀρχαιότητα καί ἀντιστοιχεῖ στό σημερινό 
ἀκρωτήρι τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ. 

Ζ .  7  Λ ύ κ ι ο ι
Μετά τούς Φοίνικες καί τούς Κᾶρες, φαίνεται ὅτι ἦρθαν στό Αἰγαῖο καί 

κάποια ξαδέλφια μας ἀπό τήν Μικρά Ἀσία, μέ τούς ὁποίους ἔχουμε μεγαλύ-
τερη γλωσσική συγγένεια. Λέγοντας ξαδέλφια ἐννοοῦμε τά ἐγγόνια τοῦ Ἰα-
πετοῦ, πού ἐγκαταστάθηκαν στήν Ἀνατολία, μέχρι τήν Ἀρμενία. Ἕνας ἀπό 
αὐτούς τούς λαούς ἦταν καί ὁ λαός τῶν Λυκίων, πού μιλοῦσε τήν λουβική 
γλώσσα ἤ κάποια συγγενική μέ τήν λουβική γλώσσα. 

Τελικά τούς Λυκίους τούς ἔδιωξε ὁ Μίνωας176 καί τελικά κατοίκησαν στά 
μικρασιατικά παράλια ἀπέναντι ἀπό τό Καστελόριζο, ὅπως ἔγινε καί μέ τούς 
Κᾶρες. Τά τοπωνύμια τοῦ Αἰγαίου, πού ἐξετάσαμε στό ἕκτο κεφάλαιο, καί 
ἀναφέραμε ὅτι σχετίζονται μέ τήν λουβική γλώσσα, ἐνδέχεται νά σχετίζονται 
μέ τούς Λυκίους, πού ἐγκαταστάθηκαν στό Αἰγαῖο. Δέν ἀποκλείεται, σέ κά-
ποιες περιπτώσεις, πού οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες συγγραφεῖς ἀναφέρονται σέ Πε-
λασγούς, νά ἐννοοῦν τούς Λυκίους, ὅπως στήν περίπτωση τῶν Πελασγῶν τῆς 
Κρήτης, πού βλέπουμε στήν Ὀδύσσεια. Οἱ Αἰγύπτιοι τούς ὀνομάζουν Λούκα 
(Lukka).

Ζ .  8  Τυ ρ σ η ν ο ί  –  Λ ή μ ν ι ο ι
Στά ἑλληνικά ἐδάφη ἐντοπίζουμε ἕναν ἀκόμη λαό, πού δέν μιλοῦσε ἑλλη-

νικά, ἀλλά μᾶς ἄφησε ἴχνη τῆς παρουσίας του στό Αἰγαῖο. Θά προσπαθήσου-

175.  Βασιλειών Α΄, 17,4
176.  Ἡρόδ. Α΄173 «οἱ δὲ Λύκιοι ἐκ Κρήτης τὠρχαῖον γεγόνασι (τὴν γὰρ Κρήτην εἶχον 

τὸ παλαιὸν πᾶσαν βάρβαροι)»

Ἐπίσης, οἱ ἀσπίδες μας ἀρχικά εἶχαν μόνο λουρί 
(τελαμώνα), ἐνῶ ἡ λαβή ἦταν ἐπαναστατική ἐφεύρεση, 
σάν τόν ἀναβολέα τῶν ἱππέων τοῦ Μεσαίωνα. 

Ἀπό τήν πλευρά του, ὁ Θουκυδίδης ἰσχυρίζεται ὅτι 
ὁ Μίνωας ἔδιωξε τούς Κᾶρες ἀπό τά νησιά τῶν Κυκλά-
δων172. Ἰδίως στό νησί τῆς Δήλου οἱ μισοί καί πλέον 
τάφοι ἀνῆκαν σέ Κᾶρες173, σύμφωνα μέ τόν Ἀλιμούσιο 
ἱστορικό. Ἐνδέχεται νά ἰσχύουν καί οἱ δύο μαρτυρίες, 
δηλαδή κάποιους Κᾶρες νά τούς ἔδιωξε ὁ Μίνωας καί 
ἄλλους νά τούς ὑποδούλωσε, νά τούς ἔκανε ὑπηρέτες 
του καί μισθοφόρους. Ποιοί ἦταν ὅμως αὐτοί οἱ Κᾶρες; 

Ἄν ἀφαιρέσουμε ἀπό τό ὄνομα Καφθόρ τή μεσαία συλλαβή –φθό προκύ-
πτει ἡ λέξη Κάρ. Αὐτό τό γραμματικό φαινόμενο λέγεται σύντμηση καί συμ-
βαίνει στήν ἑλληνική γλώσσα, ὅπως στήν λέξη ἀμφιφορεύς πού συντμήθηκε σέ 
ἀμφορεύς. Συνεπῶς οἱ Καφθοριείμ τῆς Παλαιστίνης (πού εἶχαν ἔρθει μαζί μέ 
Φιλισταίους) ὀνομάστηκαν Κά-φθο-ρες ἀπό τούς Ἕλληνες καί τελικά Κᾶρες! 

Οἱ Κᾶρες, μετά τήν ἐκδίωξή τους ἀπό τήν Ἑλλάδα, μετακινήθηκαν ἀπένα-
ντι ἀπό τήν Ρόδο, καί ἐγκαταστάθηκαν στήν περιοχή πού πῆρε τό ὄνομά τους 
καί ὀνομάστηκε Καρία. Ἐκεῖ ἀφομοιώθηκαν γλωσσικά ἀπό τούς ντόπιους 
μικρασιατικούς πληθυσμούς καί ξέχασαν τήν σημιτική τους γλώσσα.

Ὁρισμένοι ἀπό αὐτούς συνέχισαν κάποια στιγμή τό ταξίδι, μέχρι πού ἐπέ-
στρεψαν στήν Παλαιστίνη, στόν 
τόπο καταγωγῆς τους. Πολλοί 
Κᾶρες βρῆκαν ἐργασία ὡς μισθο-
φόροι στόν αἰγυπτιακό στρατό τοῦ 
Φαραώ καί ἀπεικονίζονται σέ διά-
φορες αἰγυπτιακές παραστάσεις.

Οἱ Αἰγύπτιοι τούς ὀνόμαζαν 
Πελεσέτ (Φιλισταίους δηλαδή) καί 
τούς εἰκονίζουν μέ ἑλληνικά ὅπλα 
καί θωράκιση.174 Μετά ἀπό τόσα 

172.  Θουκ. Α΄4 «καὶ τῶν Κυκλάδων νήσων ἦρξέ τε καὶ οἰκιστὴς πρῶτος τῶν πλεί-
στων ἐγένετο, Κᾶρας ἐξελάσας καὶ τοὺς ἑαυτοῦ παῖδας ἡγεμόνας ἐγκαταστήσας·»

173.  Θουκ. Α΄8 «Δήλου γὰρ καθαιρομένης ὑπὸ Ἀθηναίων ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ καὶ τῶν 
θηκῶν ἀναιρεθεισῶν ὅσαι ἦσαν τῶν τεθνεώτων ἐν τῇ νήσῳ, ὑπὲρ ἥμισυ Κᾶρες ἐφάνησαν, 
γνωσθέντες τῇ τε σκευῇ τῶν ὅπλων ξυντεθαμμένῃ καὶ τῷ τρόπῳ ᾧ νῦν ἔτι θάπτουσιν.»

174.  Βλέπε καί τό 9ο κεφάλαιο τοῦ βιβλίου μας, τήν παράγραφο γιά τούς Λαούς τῆς 
Θάλασσας.

Πρωτοελλαδικό 
κράνος, μέ κέρατα, 
ἀλλά χωρίς λοφίο.
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Ζ .  9  Ἀ κ κά δ ε ς
Ἡ κυριαρχία τῶν σουμεριακῶν πόλεων στήν Μεσοποταμία ἀνατράπηκε, 

ὅταν ἕνας Χαμίτης πολεμιστής κατάφερε νά συγκροτήσει στρατό καί νά κα-
τακτήσει τούς Σουμερίους. Αὐτός ἦταν ὁ Σαργών (ἤ Σαργκόν, Sargon) ἀπό 
τήν πόλη Ἀγάδη (Agade) ἤ Ἀκκάδ (Akkad ἤ Accad). Ὁ Σαργών, ἄν καί Χα-
μίτης, μιλοῦσε σημιτικά, ὅποτε καταλαβαίνουμε ὅτι ἡ γλωσσική ἀφομοίωση 
τῶν Χαμιτῶν ἀπό τούς Σημίτες εἶχε ἤδη συντελεστεῖ στόν 24ο αἰ. π.Χ.

Ἄν καί δέν ὑπάρχει ἀπόλυτη ὁμοφωνία γιά τήν ἐποχή πού βασίλεψε ὁ 
Σαργών, ἡ ἐπικρατέστερη χρονολογία εἶναι 2340-2284 π.Χ. Μέ τόν Σαργών, 
οἱ Ἀκκάδες πῆραν τήν ἐξουσία ἀπό τούς Σουμερίους καί δημιούργησαν τό 
δικό τους κράτος στήν Μεσοποταμία. Ὡστόσο, υἱοθέτησαν πολλά σουμερι-
ακά στοιχεῖα, ὅπως τήν σφηνοειδῆ γραφή, πού τήν χρησιμοποίησαν γιά νά 
γράφουν τήν ἀκκαδική (σημιτική) τους γλώσσα.

Σταδιακά, τό κράτος τῶν Ἀκκάδων 
κατέκτησε καί ἄλλες περιοχές, μέσα ἀπό 
νικηφόρες στρατιωτικές ἐκστρατεῖες, μέ 
ἀποτέλεσμα νά ἐπεκτείνει τήν κυριαρχία 
του, ὑποτάσσοντας τούς Ἐλαμίτες καί 
ἄλλους λαούς, μέχρι τήν Συρία. Ὁ ἐγγο-
νός τοῦ Σαργών μάλιστα, ὁ Ναράμ-Σίν 
(Naram-Sin), ἦταν ὁ πρῶτος βασιλιάς 
στήν Μεσοποταμία πού ἀνακηρύχθηκε… 
θεός! Χρησιμοποιοῦσε τόν τίτλο «θεός 
τῆς Ἀκκάδ καί βασιλιάς τοῦ σύμπαντος». 

Ὡστόσο, μετά τόν «θεϊκό» Ναράμ-Σίν 
ἄρχισε ἡ παρακμή τῆς ἀκκαδικῆς αὐτο-
κρατορίας. Ἡ κλιματική ἀλλαγή καί οἱ ἐπιδρομές τῶν γύρω λαῶν, ὅπως ἦταν 
οἱ Γούτιοι ἤ Κούτιοι (Gutians)179, προκάλεσαν τήν ἀποσταθεροποίηση καί 
τελικά τήν διάλυση τοῦ κράτους τῶν Ἀκκάδων, γύρω στό 2135 π.Χ. Μετά 
τήν πτώση τῶν Ἀκκάδων, οἱ Σουμέριοι βρῆκαν τήν εὐκαιρία νά ξαναπάρουν 
τήν ἐξουσία στά χέρια τους.

Οἱ Σουμέριοι τῆς πόλης Οὔρ, μέ ἀρχηγό τόν στρατηγό Οὔρ-Ναμού (Ur-
Nammu), δημιούργησαν ἕνα νέο σουμεριακό κράτος, πού ἔμεινε στήν ἱστο-
ρία ὡς ἡ Τρίτη Δυναστεία τῆς Οὔρ (Third Dynasty of Ur, 2112-2004 π.Χ.) ἤ 
Οὔρ ΙΙΙ. Ὡστόσο, τό κράτος αὐτό δέν εἶχε τήν δύναμη πού εἶχαν κάποτε οἱ 
Σουμέριοι στήν Μεσοποταμία. Ἦταν κάτι σάν τήν παλαιολόγεια ἐποχή τοῦ 

179.  Οἱ Γούτιοι ἴσως νά ἦταν Ἰρανικός λαός.

με νά ἐξιχνιάσουμε τήν πα-
ρουσία αὐτοῦ του λαοῦ, ξεκι-
νώντας μέ μία ἐπιτάφια στήλη 
τοῦ 6ου αἰ. π.Χ., πού βρέθηκε 
στήν Λῆμνο. Εἶναι γραμμέ-
νη μέ τό ἑλληνικό ἀλφάβη-
το, ἀλλά ἡ γλώσσα δέν εἶναι 
ἑλληνική. Οἱ γλωσσολόγοι 
συμφωνοῦν ὅτι ἡ ἐπιγραφή 
αὐτή τῆς Λήμνου μοιάζει μέ 
τήν γλώσσα τῶν Ἐτρούσκων 
τῆς βόρειας Ἰταλίας. 

Τούς Ἐτρούσκους οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες τούς ὀνόμαζαν Τυρσηνούς (ἤ Τυρ-
ρηνούς) καί ὑπάρχουν ἀρκετές ἀναφορές τῶν ἀρχαίων ἱστορικῶν177, πού τούς 
ὀνομάζουν πειρατές θεωροῦν ὅτι ἔφυγαν ἀπό τήν Λυδία τῆς Μικρᾶς  Ἀσίας 
καί κατέληξαν στήν Ἰταλία. Ὡστόσο, σύγχρονοι ἱστορικοί διαφωνοῦν μέ 
αὐτήν τήν ἀρχαία παράδοση καί πιστεύουν ὅτι ἔγινε τό ἀντίστροφο: ἀπό τήν 
Ἐτρουρία ἔφυγαν ναυτικοί, μᾶλλον μετά 
τό 1000 π.Χ., καί ἐγκαταστάθηκαν στήν 
Λῆμνο.

Ἐπίσης, ὑπάρχει ἡ ὑπόθεση ὅτι αὐτοί 
οἱ μυστηριώδεις Τυρσηνοί εἶναι οἱ Τερές 
(Teresh), πού ἐπιτέθηκαν στούς Αἰγυ-
πτίους, τήν ἐποχή τῶν Λαῶν τῆς Θάλασ-
σας (Sea Peoples), ἀλλά καί πάλι ὑπάρ-
χει ὁ ἀντίλογος ὅτι οἱ Τερές ἴσως νά εἶναι 
οἱ κάτοικοι τῆς Ταρσοῦ.

Ἕνας ἀκόμη λαός, πού κατοικοῦσε 
στήν Λῆμνο, ἦταν οἱ Σίντιες, τό ὄνομα 
τῶν ὁποίων διασώζει ὁ Ὅμηρος, πού 
λέει ὅτι κάποτε οἱ «Σίντιες ἄνδρες» περι-
μάζεψαν τόν Ἥφαιστο, ὅταν αὐτός ἔπε-
σε στήν Λῆμνο μισοπεθαμένος178. 

177.  Ἡρόδ. Α΄, 57 καί Θουκ. 4,106
178.  Ὁ Ἥφαιστος εἶχε ἀντιμιλήσει στόν Δία καί ὁ Δίας ὀργισμένος ἅρπαξε τόν 

Ἥφαιστο ἀπό τό πόδι καί τόν… ἐκσφενδόνισε ἀπό τόν Ὄλυμπο! (Ἰλιάδα Α΄,594). Τελι-
κά ὁ Ἥφαιστος προσγειώθηκε στήν Λῆμνο. Βλέπε καί Ὀδύσσεια θ,294 «ἐς Λῆμνον μετὰ 
Σίντιας ἀγριοφώνους».

Ἡ ἐξάπλωση τῆς Τυρρηνικῆς γλώσσας.

Ἡ ἐπιτάφια στήλη τῆς Λήμνου.

Ἀναπαράσταση τοῦ Ναράμ-Σίν.
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ἀναζητοῦσε τόν ἀληθινό Θεό, 
παρόλο πού γεννήθηκε σέ ἕνα 
ἄκρως ἁμαρτωλό καί εἰδωλο-
λατρικό περιβάλλον. Ὁ πα-
τέρας τοῦ Ἀβραάμ, ὁ Θάρα, 
κάποια στιγμή ἀποφάσισε νά 
πάρει τήν οἰκογένειά του καί 
νά φύγει ἀπό τήν Οὔρ, μέ προ-
ορισμό τήν γῆ Χαναάν, δηλα-
δή τήν Παλαιστίνη. 

Ἴσως ἡ ἀπόφαση τοῦ Θάρα 
νά ἦταν ἀποτέλεσμα τοῦ 
 χάους πού ἐπικρατοῦσε ἐκεῖνα 
τά χρόνια στήν Σουμερία, μέ 
τούς ἀλλεπάλληλους πολέμους πού εἶχαν οἱ Σουμέριοι μέ τούς γύρω λαούς. 

Τελικά ὁ Θάρα ἐγκαταστάθηκε 
στήν πόλη Χαρράν181, στήν βό-
ρεια Συρία, ὅπου καί πέθανε. 
Στήν συνέχεια, ὁ Θεός φανε-
ρώθηκε στόν Ἀβραάμ καί τόν 
κάλεσε νά μετακινηθεῖ πρός 
τήν Παλαιστίνη, ἀφοῦ τόν 
εὐλόγησε καί τοῦ ἀποκάλυψε 
ὅτι θά γινόταν ὁ πρόγονος τοῦ 
Μεσσία.

Αὐτό τό γεγονός συνέβη 
τό 2019 π.Χ., τήν ἐποχή πού 
οἱ Ἐλαμίτες εἶχαν γίνει ὁ φό-
βος καί ὁ τρόμος τῆς Μέσης 
Ἀνατολῆς! Μέ τήν ἄφιξη τοῦ 
Ἀβραάμ στήν Παλαιστίνη 
ἀλλάζει ὁριστικά τό σχέδιο 
τοῦ Θεοῦ, γιά τό ποῦ θά γεν-
νιόταν ὁ Μεσσίας182. Στήν συ-

181.  Γέν. 11, 31
182.  Ὅπως εἴπαμε στήν ἀρχή τοῦ βιβλίου μας, ὁ Θεός κρατοῦσε τήν φυλή τοῦ 

Μεσσία κοντά στήν περιοχή τῆς Ἐδέμ, ἀλλά «ἀναγκάστηκε» νά ἀλλάξει τό σχέδιό Του, 
διότι ὁ Θεός σέβεται τήν ἀνθρώπινη βούληση καί συνεργάζεται μέ τόν ἄνθρωπο, δέν 
ἰσοπεδώνει τήν ἀνθρώπινη θέληση.

Βυζαντίου, τό κύκνειο 
ἄσμα πρίν ἀπό τήν τελι-
κή καταστροφή.

Καί τήν καταστροφή 
τῶν Σουμερίων τελικά 
τήν ἔφερε ὁ γειτονικός 
λαός τῶν Σημιτῶν τοῦ 
Ἐλάμ. Οἱ κάτοικοι τοῦ 
Ἐλάμ συμμάχησαν μέ 
τούς κατοίκους τῶν 
Σούσων καί ὁ συμμα-
χικός στρατός τῶν Ἐλα -
μιτῶν κυρίευσε τήν 
πόλη Οὔρ, τό 2004 π.Χ.,

δίνοντας τήν χαριστική βολή στό τελευταῖο σουμεριακό κράτος.
Βασιλιάς τῶν Σουμερίων ἦταν ὁ Ἰμπί-Σίν (Ibbi-Sin), ἐνῶ τῶν Ἐλαμιτῶν 

ὁ Κιντάντου (Kindattu), ἀπό τήν δυναστεία Σιμάσκι (Shimaski). Οἱ κατε-
στραμμένοι πιά Σουμέριοι ἔγραψαν γύρω στό 2000 π.Χ. τό ποίημα πού διε-
κτραγωδεῖ τήν ἅλωση τῆς Οὔρ, μέ τόν τίτλο Θρῆνος γιά τήν Οὔρ (Lament for 
Ur). Ἀπό τότε, οἱ Σουμέριοι ἐξαφανίζονται ὡς ἐθνική καί πολιτική ὀντότητα, 
χάνονται ἀπό τήν ἱστορία.

Ὡστόσο, δύο στοιχεῖα τῶν Σουμερίων ἐπιβίωσαν μέχρι σήμερα, τά πολι-
τιστικά τους ἐπιτεύγματα καί ἡ θρησκεία τους. Ὁ σουμεριακός πολιτισμός 
μεταλαμπαδεύτηκε στούς μεγάλους ἀρχαίους πολιτισμούς, τῶν Ἑλλήνων, 
τῶν Αἰγυπτίων, τῶν Ἰνδῶν, τῶν Κινέζων καί τῶν Περουβιανῶν. Ἀλλά μαζί, 
δυστυχῶς, μέ τόν πολιτισμό διαδόθηκε καί ἡ δαιμονική θρησκεία τῶν Σουμε-
ρίων, πού ἐπιβιώνει μέχρι σήμερα μέσα στόν ἑβραϊκό Καμπαλισμό. 

Ζ .  1 0  Ἀ β ρ α ά μ  2 0 9 4  π . Χ .
Καθώς συνέβαιναν στήν Ἐγγύς Ἀνατολή ὅλα αὐτά τά γεγονότα καί οἱ 

ἀνακατατάξεις, οἱ Σημίτες πρόγονοι τοῦ Μεσσία παρέμεναν στήν περιοχή 
τῆς Σινάρ, μαζί μέ τούς Σουμερίους. Τό 2094 π.Χ., τήν ἐποχή πού βασίλευε 
στήν πόλη Οὔρ ὁ Σουμέριος βασιλιάς Σούλγκι (Shulgi), γεννήθηκε ἀπό τούς 
Σημίτες πού ζοῦσαν ἐκεῖ ἕνας ἀκόμη πρόγονος τοῦ Μεσσία, ὁ Ἀβραάμ.

Ὅπως ὁ Νῶε ξεπερνοῦσε ὅλη τήν γενιά του σέ ἁγιότητα, ἔτσι συνέβαινε 
καί μέ τόν Ἀβραάμ, πού ἀρχικά ὀνομαζόταν Ἅβραμ180. Ἦταν ἐνάρετος καί 

180.  Γέν. 11, 27

Ἡ ἐξάπλωση τῆς ἀκκαδικῆς αὐτοκρατορίας 
στήν Μέση Ἀνατολή.

Μινιατοῦρες μέ Σουμέριους στρατιῶτες (πάνω) 
καί Ἐλαμίτες (κάτω).

Ἡ πορεία τοῦ Ἀβραάμ ἀπό τήν Οὔρ πρός τήν 
Χαρράν καί ἔπειτα πρός τήν Χαναάν.
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priest). Ἀλλά ἱερέας τίνος; 
Ἱερέας τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψί-
στου186, δηλαδή τοῦ μό-
νου ἀληθινοῦ Θεοῦ! Μέ 
ἄλλα λόγια, ἡ πίστη καί 
ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ δέν 
εἶχαν σβήσει ἀκόμη, τό 
ἔτος 2010 π.Χ. Ὑπῆρχαν 
ἀκόμη ἄνθρωποι πού δέν 
εἶχαν παρασυρθεῖ ἀπό τήν 
εἰδωλολατρία, ἀπό τόν 
πολυθεϊσμό τῆς Μέσης 
Ἀνατολῆς.

186.  Γέν. 14,18

νέχεια, τό ἱερό κείμενο μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ἐκεῖνα τά χρόνια συνέβη λιμός183, 
δηλαδή πείνα, μέ ἀποτέλεσμα ὁ Ἀβραάμ νά ἀναγκαστεῖ νά καταφύγει στήν 
Αἴγυπτο, πού προφανῶς εἶχε ἐπάρκεια τροφῶν. 

Δέν ἀποκλείεται αὐτή ἡ πείνα νά ἦταν παρενέργεια τῆς κλιματικῆς 
ἀλλαγῆς, πού ἀναφέραμε ὅτι εἶχε συμβεῖ αὐτήν τήν περίοδο. Στήν Αἴγυ-
πτο βασίλευε τήν ἐποχή ἐκείνη ὁ Φαραώ Μεντουχοτέπ Β΄ (Mentuhotep II), 
ἐνῶ στούς Ἐλαμίτες βασιλιάς εἶχε γίνει ὁ Χοδολλογομόρ (Chedorlaomer 
ἤ Kudurlagamar, στήν ἐλαμική γλώσσα)184, ὁ ὁποῖος εἶχε ὑποχρεώσει τούς 
ἄλλους βασιλιάδες τῆς Μεσοποταμίας νά τόν ἀκολουθοῦν στίς ληστρικές 
ἐπιδρομές πού διεξῆγε. 

Οἱ Ἐλαμίτες ἔσφαζαν καί κατέστρεφαν τά πάντα στό πέρασμά τους, μέ-
χρι πού ἔφτασαν καί στήν Παλαιστίνη, ὅπου νίκησαν καί τούς βασιλιάδες 
τῶν γνωστῶν πόλεων Σοδόμων καί Γομόρρων185. Ἐκεῖ αἰχμαλώτισαν καί τόν 
ἀνιψιό τοῦ Ἀβραάμ, τόν Λώτ, ἀλλά ὁ Ἀβραάμ δέν φοβήθηκε τόν τρομερό 
στρατό τῶν Ἐλαμιτῶν. Ἐπιτέθηκε τήν νύχτα στούς Ἐλαμίτες, μέ μόλις 318 
ἄνδρες, τούς ἔτρεψε σέ φυγή καί ἔσωσε τόν Λώτ.

Ἡ διήγηση τῆς 
Βίβλου κλείνει μέ 
τό ἐνδιαφέρον γε-
γονός ὅτι, μετά τόν 
θρίαμβο τοῦ Ἀβρα-
άμ, ἦρθε καί τόν συ-
νεχάρη ὁ βασιλιάς 
τῆς Ἱερουσαλήμ, ὁ 
Μελχισεδέκ. Τήν 
ἐποχή αὐτή, δηλα-
δή γύρω στό 2010 
π.Χ., ἡ Ἱερουσαλήμ 
ἦταν ἀκόμη ἕνα χω-
ριό, ἐνῶ περίπου χί-

λια χρόνια ἀργότερα τήν κατέκτησαν οἱ Ἑβραῖοι καί ὁ βασιλιάς Δαβίδ τήν 
μετέτρεψε σέ πρωτεύουσα τοῦ ἑβραϊκοῦ κράτους. 

Τό πιό ἐνδιαφέρον ἀπό ὅλα αὐτά τά γεγονότα εἶναι ἡ παρουσία τοῦ Μελ-
χισεδέκ, γιά τόν ὁποῖο ἡ Γένεση ἀναφέρει ὅτι ἦταν βασιλιάς καί ἱερέας (king-

183.  Γέν. 12,10
184.  Γέν. 14,1
185.  Γέν. 14,8

Χάρτης τῆς Ἐγγύς Ἀνατολῆς κατά τό 2250 π.Χ., 
τήν ἐποχή τῆς μέγιστης ἐξάπλωσης τῆς Ἀκκαδικῆς αὐτοκρατορίας.

Ἀβραάμ - Μελχισεδέκ, 
5ος αἰ. μ.Χ., 

Santa Maria Maggiore. 

Εἰκόνα μέ τήν καθημερινή ζωή τῶν Ἑβραίων 
στά χρόνια του Ἀβραάμ.
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Καί αὐτό τό γεγονός ἴσως νά ἦταν ἄλλη μία αἰτία, γιά τήν ὁποία ὁ Θεός 
θέλησε νά φύγει ὁ Ἀβραάμ ἀπό τήν Οὔρ καί νά καταλήξει στήν Παλαιστίνη, 
ὅπου ὑπῆρχαν ἀκόμη μικρές ἑστίες, ὅπου ἔκαιγε ἡ φωτιά τῆς ἀληθινῆς πί-
στης. Σημειωτέον ὅτι μόνο ὁ Μελχισεδέκ ἦταν ἱερέας τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ ὁ Ἀβρα-
άμ δέν εἶχε τό ἀξίωμα τῆς ἱεροσύνης, παρόλο πού ἦταν ἅγιος καί δίκαιος.

Λίγα χρόνια ἀργότερα, τό 2004 π.Χ., καταστρέφεται ἀπό τούς Ἐλαμίτες ἡ 
Οὔρ, ὅπως εἴπαμε, ἐνῶ λίγο μετά τό 2000 π.Χ. καταστρέφονται καί οἱ πόλεις 
Σόδομα καί Γόμορρα, λόγω τῆς ἀπίστευτης σαρκικῆς ἀνωμαλίας πού ἐπικρα-
τοῦσε στούς κατοίκους τῶν δύο πόλεων. Ὁ ἴδιος ὁ Ἀβραάμ πέθανε τό 1919 
π.Χ. καί κατατάχθηκε στούς μεγαλύτερους ἁγίους τῆς πρό Χριστοῦ ἐποχῆς.

Η. 
Μª η Ἐ� χή

τοῦ Μ� � � ζ¢ , 
2000-1630 π.Χ.

Η. 
Μª η Ἐ� χή

τοῦ Μ� � � ζ¢ , 
2000-1630 π.Χ.

Ἀναπαράσταση τοῦ Νέου ἀνακτόρου στήν Κνωσό, 
17ος αἰ. π.Χ.

Ἀβραάμ - Μελχισεδέκ, Ἅγιος Μάρκος Βενετίας.
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βασιλιᾶ, ἦταν 
διοικητικά κέ-
ντρα, μονάδες 
ἀ π ο θ ή κ ε υ σ η ς 
καί ἀναδιανομῆς 
ἀγαθῶν, χῶροι 
στέγασης ἐξειδι-
κευμένων ἐργα-
σ τ η ρ ί ω ν  κα ί 
τεχνιτῶν, ἀλλά καί τόποι λατρείας, θρησκευτικῶν τελετῶν καί ἀθλητικῶν 
ἐκδηλώσεων188. 

Μετά ἀπό δύο αἰῶνες, ἀνάμεσα στό 1750 καί 1700 π.Χ., ἰσχυροί σεισμοί 
πού πλήττουν τήν Κρήτη γκρεμίζουν τά Παλαιά ἀνάκτορα, ἀλλά οἱ Κρητικοί 
παραμένουν ἀπτόητοι! Ξαναχτίζουν τά ἀνάκτορά τους, ἀκόμη πιό ἐντυπω-
σιακά. Τά Παλαιά ἀνάκτορα βρίσκονταν στήν Κνωσό, τήν Φαιστό καί τά 
Μάλια, ἐνῶ τά Νέα ἀνάκτορα ἐξαπλώνονται καί σέ ἄλλα μέρη τοῦ νησιοῦ, 
στήν Ζάκρο, στίς Ἀρχάνες, στόν Πετρά τῆς Σητείας, ἀλλά καί στά Χανιά 
(Κυδωνίες) καί τό Ρέθυμνο.

Στήν ἀρχαιολογική ὁρολογία ὁρισμένοι ἐρευνητές διαχωρίζουν τήν μεσο-
μινωική περίοδο σέ δύο φάσεις, μέ βάση τά ἀνάκτορα, καί διακρίνουν τήν 
Παλαιοανακτορική περίοδο (2000-1700 π.Χ.) καί τήν Νεοανακτορική περί-
οδο (1700-1490 π.Χ.). Στήν ἐποχή τῶν Νέων ἀνακτόρων ἐμφανίζονται καί 
μικρογραφίες ἀνακτόρων, τά ὁποῖα ὀνομάζονται μινωικές ἐπαύλεις (βίλες), 
στά ὁποῖα προφανῶς κατοικοῦσαν πρόσωπα μέ ἐνδιάμεση ἐξουσία (ἀνάμεσα 
στόν βασιλιά καί τόν λαό) ἤ συγγενεῖς τῶν βασιλιάδων. 

188.  Γιαννόπουλος 2016, σελ. 76 Ἀπό τήν μινωική Κρήτη τίθενται οἱ βάσεις γιά τήν 
ἐμφάνιση τοῦ ὀργανωμένου ἀθλητισμοῦ στήν Εὐρώπη.

Η .  1  Ε ἰ σ α γ ω γ ή
Ἡ ἐποχή, ἡ ὁποία μᾶς εἰσάγει στήν δεύτερη χιλιετία π.Χ., ὀνομάζεται 

Μέση Ἐποχή τοῦ Μπρούντζου καί εἶναι ἡ περίοδος κατά τήν ὁποία σβήνει 
ὁριστικά ὁ σουμεριακός πολιτισμός, δίνοντας τήν θέση του σέ ἄλλους λαούς 
καί πολιτισμούς, πού κυριαρχοῦν στήν Μέση Ἀνατολή, ὅπως οἱ Ἀσσύριοι καί 
οἱ Βαβυλώνιοι.

Στήν πλευρά τῆς Ἑλλάδας, ἡ Κρήτη παίρνει τά ἡνία τῆς κυριαρχίας στό 
Αἰγαῖο καί ὁδηγεῖται σέ μία λαμπρή περίοδο, πού ἔμεινε στήν ἱστορία συ-
νυφασμένη μέ τό ὄνομα τοῦ θρυλικοῦ της βασιλιά, τοῦ Μίνωα. Ὁ μινωικός 
πολιτισμός φτάνει στήν μέγιστη ἀκμή του τόν 17ο αἰ. π.Χ. καί ἡ ζωντάνια του 
θά ἐπηρεάσει θετικά καί τήν ἠπειρωτική Ἑλλάδα, πού θά ἐμπνευστεῖ καί θά 
μιμηθεῖ τόν μινωικό πολιτισμό, μέχρι πού θά τόν ἀντικαταστήσει, μέσω τοῦ 
μεταγενέστερου μυκηναϊκοῦ πολιτισμοῦ.

Παράλληλα μέ τόν μινωικό πολιτισμό ἀκμάζει καί ἡ μικρή πολιτεία τοῦ 
νησιοῦ τῆς Θήρας (Σαντορίνης), τό ἡφαίστειο τῆς ὁποίας ἦταν καταστρο-
φή καί σωτηρία μαζί! Καταστροφή γιά τήν ζωή αὐτοῦ τοῦ πανέμορφου νη-
σιωτικοῦ πολιτισμοῦ, ἀλλά ταυτόχρονα σωτηρία ὡς πρός τήν μάχη ἐνάντια 
στόν χρόνο. Ἡ λάβα καί ἡ στάχτη τοῦ ἡφαιστείου σκέπασαν καί διατήρησαν 
σχεδόν ἀκέραιο τόν οἰκισμό τοῦ Ἀκρωτηρίου, μέ ἀποτέλεσμα νά βλέπουμε 
μέχρι σήμερα ὄχι μόνο θεμέλια κτηρίων, ὅπως γίνεται στούς περισσότερους 
ἀρχαιολογικούς χώρους, ἀλλά ὁλόκληρα σπίτια. 

Δυστυχῶς, ὅλη αὐτή ἡ οἰκονομική καί πολιτιστική ἀκμή τῶν Ἑλλήνων 
δέν συνοδεύεται καί ἀπό τήν ὀρθή θρησκευτική πίστη. Οἱ Ἕλληνες ξεχνοῦν 
τόν ἀληθινό Θεό, τόν ὁποῖο λάτρευε ὁ πρόγονός μας, ὁ Ἰαπετός, καί στρέφο-
νται μαζικά στήν εἰδωλολατρία, χτίζοντας ναούς στούς ψεύτικους θεούς καί 
θεοποιώντας τούς σπουδαίους βασιλιάδες τοῦ παρελθόντος.

Μέσα σέ αὐτήν τήν θρησκευτική παρακμή τῶν λαῶν, πού ἀπέρριψαν τόν 
ἀληθινό Θεό καί προτίμησαν τήν δαιμονική θρησκεία τῶν Σουμερίων, μονα-
δική ἐλπίδα παραμένει μία χούφτα ἀνθρώπων, ἀπογόνων του Ἀβραάμ, πού 
ἔμειναν πιστοί στόν ἀληθινό Θεό καί διατήρησαν τήν εὐλογία, νά ἔρθει μέσα 
ἀπό τήν γενιά τους ὁ Μεσσίας στόν κόσμο.

Η .  2  Μ ε σ ο μ ι ν ω ι κ ή  Κ ρ ή τ η
Μεταξύ 2000 καί 1900 π.Χ. χτίστηκαν τά Παλαιά ἀνάκτορα στήν Κρή-

τη187, τά ὁποῖα ἐξυπηρετοῦσαν πολλαπλούς σκοπούς. Ἦταν ἡ κατοικία τοῦ 

187.  Treuil 1996, σελ. 223

Χάρτης τῆς μινωικῆς Κρήτης.

Κατόψεις ἀνακτόρων (δεξιά) καί ἀναπαράσταση (ἀριστερά) σέ τομή.
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χνικές τοιχογραφίες, πού βασίζονται σέ δύο 
τεχνικές190, τήν νωπογραφία (buon fresco) καί 
τήν ζωγραφική σέ στεγνή ἐπιφάνεια (fresco 
secco).

Μέ τό πέρασμα στόν 17ο αἰῶνα, στήν 
Νεοανακτορική φάση, διαπιστώνουμε ὅτι ὁ 
μινωικός πολιτισμός φτάνει στό ἀπόγειο τῆς 
δημιουργικότητάς του. Μινωικῆς τεχνοτρο-
πίας τοιχογραφίες κάνουν τήν ἐμφάνισή τους 
στήν Μέση Ἀνατολή καί τήν Αἴγυπτο. Οἱ 
θαλάσσιοι ἐμπορικοί δρόμοι τῆς Μεσογείου 
περνοῦν στά χέρια τῶν Κρητικῶν, πού μέ τά 
πλοῖα τους ἐπιβάλλουν τήν «μινωική θαλασ-
σοκρατία». Καί στόν τομέα τῆς κεραμεικῆς 
τόν καμαραϊκό ρυθμό διαδέχεται ὁ θαλάσσιος ρυθμός, ὅπου κυριαρχοῦν τά 
θαλάσσια διακοσμητικά μοτίβα.

Η .  3  Κ ρ ό ν ο ς  κα ί  Δ ί α ς
Ἡ μέγιστη ἀκμή, 

στήν ὁποία ἔφτασε ἡ 
Κρήτη τόν 17ο αἰῶνα, 
δέν μπορεῖ νά νοηθεῖ 
χωρίς μεγάλους ἡγέ-
τες, χωρίς λαμπρές 
προσωπικότητες. Δέν 
εἶναι δυνατόν αὐτά τά 
κολοσσιαῖα ἀνάκτορα 
νά μήν διοικοῦνταν 
ἀπό ἔνδοξους βασιλιά-
δες. Ὁπωσδήποτε, τό 
ὅτι δέν μποροῦμε ἀκό-
μη νά διαβάσουμε τήν 
κρητική Γραμμική Α΄ μᾶς στερεῖ τήν δυνατότητα νά ἀποκτήσουμε περισσό-
τερες πληροφορίες γιά τόν μινωικό πολιτισμό. 

Γι’ αὐτό καταφεύγουμε πάλι στήν μυθολογία, προκειμένου νά βροῦμε 

190.  Ἑλληνική Τέχνη, τόμος Α΄, Ἐκδοτική Ἀθηνῶν, σελ. 140. Οἱ τοιχογραφίες 
ἐμφανίζονται μετά τό 1700 π.Χ.

Γιά ὅλη αὐτήν τήν ἐποχή πρέπει νά ἔχουμε κατά νοῦ ὅτι ἡ 
Κρήτη δέν εἶχε 100% ἑλληνικό πληθυσμό. Μετά τήν Πρωτο-

μινωική ΙΙ περίοδο, πού τό ἑλληνικό στοιχεῖο ἦταν κυρίαρχο 
σέ ὅλο τό Αἰγαῖο, ἡ Κρήτη μᾶλλον ἀπέκτησε τήν εἰκόνα 
πολυεθνικῆς ἑταιρείας! Φοίνικες, Κᾶρες, Λύκιοι-Πελα-
σγοί, Ἐτεόκρητες (νεολιθικοί Κρητικοί) συμπληρώνουν 
τό πληθυσμιακό ψηφιδωτό.

Αὐτό, βέβαια, δέν σημαίνει ὅτι τό ἑλληνικό στοιχεῖο 
πέρασε στό περιθώριο, ἀντιθέτως ὁ μεσομινωικός πολιτι-

σμός παραμένει σταθερά ἑλληνικός. Ἀλλά δέν μποροῦμε νά 
ἀρνηθοῦμε ὅτι οἱ διάφοροι Ἀνατολίτες δέν ἄφησαν τά 
σημάδια τους. Ἡ ἴδια ἡ ἰδέα τῆς κατασκευῆς ἀνακτό-
ρων ὑποθέτουμε ὅτι ἦταν ἀνατολική καί ὄχι ἑλληνική. 
Οἱ Ἕλληνες Κρητικοί, μέχρι τό 2000 π.Χ. δέν ἐπιδίω-

ξαν νά χτίσουν ἀνάκτορα, παρόλο πού δέν τούς ἐμπόδιζε τίποτα. 
Εἶχαν πλοῦτο, εἶχαν τήν τεχνογνωσία, ἀλλά προτίμησαν νά διοχετεύσουν 

τίς ἱκανότητές τους σέ ἄλλους τομεῖς. Γιά παράδειγμα, οἱ Κρητικοί ἄρχισαν 
ἀπό τό 2700 π.Χ. νά κατασκευάζουν θολωτούς τάφους, ἀλλά δέν ἤθελαν νά 
φτιάξουν παλάτια. Γι’ αὐτό ὑποθέτουμε ὅτι τήν ἰδέα τῶν ἀνακτόρων τήν ἔδω-
σαν οἱ Ἀνατολίτες στούς Κρητικούς. 

Ἡ ὕπαρξη πολλῶν ἀνακτόρων ταυτόχρονα, σέ διάφορα σημεῖα τοῦ νησι-
οῦ, δημιουργεῖ τήν ὑποψία ὅτι ἴσως ἡ Κρήτη εἶχε ἀποκτήσει ἕναν ὁμοσπονδι-
ακό τρόπο διοίκησης, κάτι σάν Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Κρήτης! Κάθε ἀνά-
κτορο θά ἦταν ἡ πρωτεύουσα τῆς κάθε πολιτείας, ἀλλά σίγουρα ἡ Κνωσός 
θά ἦταν τό κυρίαρχο καί συνάμα τό ἑλληνικό διοικητικό κέντρο τοῦ νησιοῦ. 
Κάποιο ἄλλο ἀνάκτορο θά ἦταν ὑπό τόν ἔλεγχο τῶν Λυκίων, ἐνῶ κάποιο θά 
τό ἔλεγχαν οἱ Κᾶρες. 

Μέσα σέ αὐτό τό πολυφυλετικό καί πολυπολιτισμικό πλαίσιο ἀναπτύχθη-
καν καί τά δύο συστήματα γραφῆς τῆς Κρήτης, ἡ ἱερογλυφική καί ἡ Γραμμι-
κή Α΄. Μέσα ἀπό τίς διάφορες προσπάθειες πού ἔχουν γίνει γιά τήν κατανόη-
ση τῆς γλώσσας τῆς Γραμμικῆς Α΄, οἱ περισσότεροι ἐπιστήμονες συγκλίνουν 
στό ὅτι μᾶλλον δέν εἶναι ἑλληνική γλώσσα, ἀλλά ἀνατολιακή, ἴσως λουβική.

Ἡ κεραμεική τῆς ἐποχῆς λέγεται καμαραϊκή189 καί γίνεται περιζήτητη τόσο 
στήν Αἴγυπτο, ὅσο καί στήν Συρία. Τά ἐπιτεύγματα τοῦ μινωικοῦ πολιτισμοῦ 
ἐπεκτείνονται στήν μεταλλουργία, στήν λιθοτεχνία, στήν σφραγιδογλυφία καί 
τέλος στήν τοιχογραφία. Τά παλάτια καί οἱ ἐπαύλεις κοσμοῦνται μέ καλλιτε-

189.  http://www.fhw.gr/chronos/02/crete/gr/artsandtechnology/index5c.html 

Ραμφόστομη πρόχους 
καμαραϊκοῦ ρυθμοῦ, 

1800-1700 π.Χ.
Πήλινο φλασκί θαλάσσιου 

ρυθμοῦ.

Μινωικός στρατός, 17ος αἰ. π.Χ.
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μέ ἀποτέλεσμα 
νά ξεσπάσει ἡ 
Τι τανομαχ ία , 
δηλαδή ἐμφύ-
λιος πόλεμος 
ἀνάμεσα στούς 
Τιτάνες, γιά τό 
ποιός θά πάρει 
τήν ἐξουσία. 

Ὁ Δίας νί-
κησε τελικά καί 
ἐκδικήθηκε τούς 
Τιτάνες, πού ἀ ν-
τιτάχθηκαν στήν ἐκλογή του. Κατά μία παράδοση, ἐξόρισε τόν πατέρα του 
στά Τάρταρα καί τόν Τιτάνα Προμηθέα στόν Καύκασο. 

Ὑπάρχει ἄλλο ἕνα στοιχεῖο, πού ὑποδεικνύει ὅτι ἡ διακυβέρνηση τοῦ Δία 
εἶχε καί ἀντιπολίτευση, δηλαδή ἀντιδράσεις ἀπό ἄλλα πρόσωπα τῆς ἐξου-
σίας, καθώς στήν Ἰλιάδα195 ὁ Ὅμηρος ἀναφέρει ὅτι ἡ Ἥρα, ὁ Ποσειδώνας 
καί ἡ Ἀθηνᾶ εἶχαν ἐπιχειρήσει νά ἐπιτεθοῦν στόν Δία καί νά τόν δέσουν μέ 
ἁλυσίδες, ἀλλά τόν ἔσωσε ἡ Θέτιδα, φωνάζοντας γιά βοήθεια τόν γίγαντα 
Βριάρεω, ὁ ὁποῖος ἔπαιξε τόν ρόλο τοῦ σωματοφύλακα τοῦ Δία!

Ὁ Δίας δέν πρόλαβε νά ἀπολαύσει τήν ἐξουσία του στήν Κρήτη, καθώς 
οἱ πολιτικοί του ἀντίπαλοι συμμάχησαν μέ τούς Γίγαντες ἐναντίον του καί 
ἀκολούθησε ἡ Γιγαντομαχία, μέσα ἀπό τήν ὁποία βγῆκε ξανά νικητής ὁ Δίας. 
Ὡστόσο, οἱ Ταρσοί-Κρητικοί δέν ἀποδέχθηκαν τήν ἥττα καί ἐπικοινώνησαν 
μέ τούς συγγενεῖς τους στήν Κιλικία, ἀπό ὅπου ζήτησαν βοήθεια.

Ἡ μυθολογία λέει ὅτι στήν Κιλικία ζοῦσε ὁ Τυφώνας, πού ἴσως νά ἦταν κά-
ποιος βασιλιάς ἤ στρατιωτικός ἡγέτης, ὁ ὁποῖος ἀνταποκρίθηκε στήν κλήση τῶν 
Κρητικῶν συγγενῶν του καί ἦρθε νά πολεμήσει τόν Δία. Ἀρχικά τόν νίκησε, 
ἀλλά στό τέλος ὁ Δίας ἐξόντωσε τόν Τυφώνα. Μέ τήν τελική ἐπικράτηση τοῦ Δία 
σέ βάρος τοῦ Τυφώνα, ὁ Δίας μένει ὁριστικά ὡς κυρίαρχος θεῶν καί ἀνθρώπων. 

Μετά τά πολιτικά καί στρατιωτικά γεγονότα, πού κρύβονται πίσω ἀπό 
τούς μύθους γιά τήν ἐξουσία τοῦ Δία, θά ἐξετάσουμε καί τά φυσικά καί γε-
ωλογικά φαινόμενα, πού μᾶλλον σχετίζονται μέ τούς ἴδιους μύθους καί τήν 
ἴδια ἐποχή. Ἄν ἀπομονώσουμε τά στοιχεῖα πού περιγράφουν τίς ὑπερφυσικές 
ἱκανότητες τῶν Γιγάντων καί τοῦ Τυφώνα, καταλαβαίνουμε ὅτι αὐτά τά στοι-
χεῖα ταιριάζουν πλήρως μέ τήν ἔκρηξη τοῦ ἡφαιστείου τῆς Θήρας. 

195.  Ἰλιάδα Α΄, 396-406

κάποιες ἀπαντήσεις στίς ἀπορίες μας. Ἔχουμε ἤδη ἐξετάσει τήν σχέση τῶν 
Τιτάνων μέ τήν Κρήτη, πού ὑποθέτουμε ὅτι ἀνάγεται στήν ἐποχή πού ἐγκατα-
στάθηκαν οἱ πρῶτοι Ἕλληνες στό νησί, κατά τήν ΠΜ ΙΙα. 

Ὡστόσο, οἱ μύθοι ἀναφέρουν ὅτι ὁ Κρόνος ἦταν ὁ νεότερος σέ ἡλικία ἀπό 
τούς Τιτάνες, κάτι πού μπορεῖ νά ἔχει τήν ἑρμηνεία ὅτι ὁ Κρόνος ἔζησε σέ 
νεότερη ἐποχή, σέ σχέση μέ τήν πρώτη γενιά Τιτάνων. 

Ἐπίσης, οἱ μυθικές παραδόσεις, τίς ὁποῖες διέσωσαν καί ἀρχαῖοι ἱστορι-
κοί, ὅπως ὁ Διόδωρος Σικελιώτης191, ἀναφέρουν ὅτι ὁ Κρόνος βασίλευε στήν 
Κρήτη καί ἡ βασιλεία του ἦταν χρυσή ἐποχή γιά τούς ἀνθρώπους192. Γιά τήν 
Κρήτη, πιό χρυσή ἐποχή ἀπό τόν 17ο αἰῶνα δέν ὑπῆρχε! 

Παρόμοια θεωρία μέ τόν Διόδωρο εἶχε καί ὁ Εὐήμερος ὁ Μεσσήνιος193, 
πού ὑποστήριζε ὅτι οἱ θεοί τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων ἦταν ἄνθρωποι, βασιλιά-
δες κατά βάση, πού θεοποιήθηκαν μετά θάνατον194. Ἄν ὑποτεθεῖ ὅτι αὐτή 
εἶναι ἡ ἀλήθεια, τότε δέν πρέπει νά βλέπουμε ὅλα τά μυθικά πρόσωπα σάν 
ψεύτικα, σάν νά μήν ὑπῆρχαν ποτέ, ἀλλά σάν πρόσωπα πού κατά πάσα πιθα-
νότητα ὑπῆρξαν, ἀλλά ἡ ἱστορικότητά τους ἀναμίχθηκε μέ ψεύτικα στοιχεῖα, 
στό πέρασμα τοῦ χρόνου. 

Ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν καί οἱ ἀναφορές στόν Κρονίωνα ἤ Κρονίδη, 
δηλαδή τόν γιό τοῦ 
Κρόνου, τόν γνωστό 
Δία (Ζεύς). Οἱ μύθοι 
ἐπιμένουν ὅτι ὁ Δίας 
διαδέχθηκε τόν πατέ-
ρα του στήν ἐξουσία 
μέ ἰδιαίτερα περιπετει-
ώδη τρόπο. Ἀρχικά, ὁ 
νεαρός ὑποψήφιος τοῦ 
θρόνου συνάντησε τήν 
ἀντίδραση τῆς ὑπόλοι-
πης βασιλικῆς οἰκο-
γένειας, τῶν Τιτάνων, 

191.  Διόδ. 5,66
192.  Τό ἀναφέρει ὁ Ἡσίοδος, Ἔργα καί ἡμέραι, 111
193.  Ἔζησε στά τέλη τοῦ 4ου αἰ. π.Χ. Τήν ἴδια ἀντίληψη ἔχει καί ὁ Ἅγιος Ἀθανάσι-

ος Ἀλεξανδρείας, στόν ἐξαιρετικό λόγο τοῦ «Κατά εἰδώλων» 9,5.
194.  Διόδ. 5,70 «μετὰ τὴν ἐξ ἀνθρώπων τοῦ Κρόνου μετάστασιν εἰς θεούς» καί 5,46 

«ὅτε (Ζευς) κατ’ ἀνθρώποις ὤν ἐβασίλευε τῆς οἰκουμένης» Στό ὅρος Γιούχτας τῆς Κρή-
της πίστευαν οἱ Κρητικοί ὅτι βρισκόταν ὁ τάφος τοῦ Δία.

Ἀναπαράσταση δωματίου στό ἀνάκτορο τῆς Κνωσοῦ, 
μέ πολύχρωμες τοιχογραφίες.

Ἀναπαράσταση τῆς «αἴθουσας τοῦ Θρόνου».
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Η .  4  Θ ή ρ α
Τό νησί τῆς Σαντορίνης συνδέεται ἄρρηκτα μέ τό ἡφαίστειό του198. Μέ 

τήν ἔκρηξη τοῦ ἡφαιστείου, ἕνα τμῆμα τῆς γῆς τοῦ νησιοῦ τινάχτηκε στόν 
ἀέρα! Ἡ τρομερή καταστροφή, πού ἔμεινε στήν μνήμη τῶν Ἑλλήνων μέ τήν 
μορφή μύθων, παλαιότερα χρονολογεῖτο γύρω στό 1500 π.Χ. καί ταυτιζόταν 
μέ τήν κατάρρευση τοῦ μινωικοῦ πολιτισμοῦ, πού παρακμάζει καί δίνει τήν 
θέση του στόν μυκηναϊκό πολιτισμό. 

Ὡστόσο, ἡ σύγχρο-
νη ἔρευνα τοποθετεῖ 
χρονικά τήν ἡφαιστει-
ακή ἔκρηξη πολύ νω-
ρίτερα, μεταξύ 1630 
καί 1620 π.Χ., μέ ἀπο-
τέλεσμα νά ἀποσυνδε-
θεῖ ἡ καταστροφή τῆς 
Θήρας ἀπό τήν κατα-
στροφή τῆς μινωικῆς 
Κρήτης. Αὐτό, βέβαια, 
δέν σημαίνει ὅτι ἡ Κρήτη ἔμεινε καί ἀνεπηρέαστη. Εἶναι ξεκάθαρο ὅτι τό 
ἡφαίστειο εἶναι ἡ ἀρχή τοῦ τέλους γιά τό μινωικό μεγαλεῖο. 

Οἱ ναυτικοί τῶν Κυκλάδων μέ τά γοργά πλοῖα τους ἐργάζονταν σάν με-
ταφορεῖς καί διακινητές ἀγαθῶν, ἀνάμεσα στούς μεγάλους πολιτισμούς τῆς 
ἐποχῆς. Θεωρεῖται ὅτι ἡ μινωική Κρήτη χρησιμοποίησε τούς Κυκλαδίτες, 
ἰδίως τούς Σαντορινιούς ναυτικούς, γιά νά μεταφέρει τά προϊόντα της. 

Ὁρισμένοι ἀρχαιολόγοι θεωροῦν ὅτι ἡ Θήρα εἶχε γίνει μινωική ἀποικία, 
ἐνῶ ἄλλοι πιστεύουν ὅτι ἁπλῶς ὑπῆρχε συνεργασία ἀνάμεσα στούς δύο πο-
λιτισμούς199. 

Τά σημάδια πού εἶχε δώσει τό ἡφαίστειο πρίν ἀπό τήν ἔκρηξη (ἀέρια, δονή-
σεις) βοήθησε τούς Σαντορινιούς νά καταλάβουν ὅτι κινδύνευε ἡ ζωή τους, γι’ 
αὐτό καί ἐγκατέλειψαν τόν ὑπέροχο οἰκισμό, πού εἶχαν φτιάξει στήν νότια ἀκτή 
τοῦ νησιοῦ, τό σημερινό Ἀκρωτήρι. Μετά τήν ἔκρηξη, ὁλόκληρο τό νησί τῆς 
Θήρας θάφτηκε κάτω ἀπό ἕνα παχύ στρῶμα στάχτης καί ἐλαφρόπετρας. Ἔτσι, 
ὁ οἰκισμός τοῦ Ἀκρωτηρίου ἀνασκάφηκε τόν περασμένο αἰώνα ἀπό τόν μεγά-
λο Ἕλληνα ἀρχαιολόγο Σπυρίδωνα Μαρινάτο, ἀκριβῶς ὅπως καταστράφηκε 
τό 1630 π.Χ., χωρίς νά μεσολαβήσουν ἄλλες φθορές στό πέρασμα τῶν αἰώνων. 

198.  http://www.fhw.gr/chronos/02/crete/gr/naturalenvironment/index9a.html 
199.  Ἑλληνική Τέχνη σελ. 33

Ἡ ἔκρηξη τοῦ ἡφαιστείου εἶχε κάποια συγκεκριμένα στοιχεῖα «προετοι-
μασίας», ὅπως τό ὅτι ἄρχισε νά ἐκλύει στήν ἀτμόσφαιρα δηλητηριώδη ἀέρια 
καί προκαλοῦσε σεισμικές δονήσεις. Ἡ τελική φάση τῆς ἔκρηξης προκάλε-
σε ἐκκωφαντικό θόρυβο, ἐκτόξευση στόν ἀέρα βράχων καί πυρακτωμένων 
λίθων, καπνό πού ἔφτανε στόν οὐρανό καί βέβαια τήν τρομερή λάβα, πού 
ἔβγαινε σάν πύρινο ποτάμι.

Συνέπειες ὑπῆρχαν καί μετά τήν ἔκρηξη, ὅπως τό ὅτι ὁ οὐρανός τοῦ Αἰγαί-
ου ἦταν θολός καί γεμάτος στάχτη, προκλήθηκαν παλιρροϊκά κύματα (τσου-
νάμι196) καί ξαφνικές καταρρακτώδεις βροχές. 

Ὅλα αὐτά τά τρομακτικά φυσικά φαινόμενα βλέπουμε νά συμβαίνουν 
στήν Γιγαντομαχία καί ἔπειτα στήν πάλη τοῦ Δία μέ τόν Τυφώνα. Γιά παρά-
δειγμα, τό ὅτι ὁ Τυφώνας οὔρλιαζε καί ἔτρεμε ἡ γῆ ἀπό τόν ἀπίστευτο θόρυ-
βο ἤ τό ὅτι βομβάρδιζε τόν Δία μέ ὁλόκληρα βουνά, πού φαίνονται σάν μή 
ρεαλιστικά μυθικά στοιχεῖα, πράγματι ἔγιναν, στήν τελική φάση τῆς ἔκρηξης 
τοῦ ἡφαιστείου.

Μέσω ὅλων αὐτῶν τῶν δεδομένων, καταλήγουμε στό συμπέρασμα ὅτι οἱ 
μύθοι γιά τόν Δία ὑποκρύπτουν μάχες γιά τήν διαδοχή τῆς ἐξουσίας καί πα-
ράλληλα τό ἡφαίστειο τῆς Σαντορίνης. Δέν ἀποκλείεται νά προηγήθηκε ἡ 
ἔκρηξη καί μετά νά ξέσπασε ἡ ἐμφύλια διαμάχη γιά τό ποιός θά γίνει βασι-
λιάς στήν Κρήτη καί γενικότερα στήν μινωική αὐτοκρατορία. 

Καί μέσα σέ ὅλα αὐτά τά γεγονότα θεωροῦμε ὅτι κατά πάσα πιθανότητα 
ἔζησε ὁ Κρόνος, πού πρόλαβε νά χαρεῖ τήν ἀκμή τῆς Κρήτης στά μέσα τοῦ 
17ου αἰώνα, καί στήν συνέχεια ὁ «ἄτυχος» Κρονίων-Δίας, τοῦ ὁποίου ἡ ἀρχή 
τῆς βασιλείας συνέπεσε μέ τήν ὀλέθρια ἔκρηξη τοῦ ἡφαιστείου καί τίς ποι-
κίλες ἀναστατώσεις, πού τήν συνόδευσαν. Καί ὅλα αὐτά τά συμβάντα, στό 
μῆκος τοῦ χρόνου, προσέλαβαν ποικίλες φανταστικές προεκτάσεις ἤ ἀναμί-
χθηκαν μέ μεταγενέστερους μύθους.

Ὅσο γιά τό ἴδιο τό ὄνομα Ζεῦς (<*ΣδεFς ἤ *ΔjεFς, γενική τοῦ ΔιFός> τοῦ 
Διός), πού ὑπάρχει στήν θρησκεία τῶν ἰαπετικῶν λαῶν ὡς *Djeus καί σημαί-
νει φωτεινός, λαμπερός197, σίγουρα δέν ἦταν τό ὄνομα αὐτοῦ του βασιλιᾶ, 
ἀλλά ὁ θεϊκός τίτλος, ὅπως εἶχαν οἱ Ρωμαῖοι αὐτοκράτορες τόν τίτλο Αὔγου-
στος (Augustus, Σεβαστός), πού ἀρχικά δινόταν στούς θεούς. Καί πίσω ἀπό 
τόν ἰαπετικό θεό Djeus, ἀντίστοιχα, κρύβεται ὁ σουμεριακός Enlil.

196.  Τσουνάμι σημαίνει κύμα στό λιμάνι.
197.  Στά λατινικά εἶναι Ju-piter καί Divus (=θεϊκός), ἐνῶ στά σανσκριτικά Dyaus 

Pita (Ζευς Πατήρ). Βλέπε καί https://smerdaleos.wordpress.com/2014/01/31/γλωσσολο-
γικά-ο-ζεύς-καί-ο-άδης/.

Γεωφυσική ἀναπαράσταση τῆς Σαντορίνης, 
πρίν καί μετά τήν ἡφαιστειακή ἔκρηξη.πρίν καί μετά τήν ἡφαιστειακή ἔκρηξη.
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δα ἔχουν τήν μεγαλύτερη συγκέντρωση οἰκισμῶν 
καί πληθυσμῶν, ἡ Βοιωτία καί ἡ Ἀργολίδα, μέρη μέ 
εὔφορες πεδιάδες πού ἀνέκαθεν εἶχαν πλούσια ἀγρο-
τική ζωή.

Μετά ἀπό αὐτές τίς δύο περιοχές βλέπουμε ὅτι 
ἀκολουθοῦν σέ κατοίκηση ἡ Μεσσηνία καί ἡ Λακω-
νία. Αὐτό ἀξίζει νά τό ἔχουμε κατά νοῦ, διότι αὐτές οἱ 
περιοχές πού σέ ὅλη τήν Μεσοελλαδική Ἐποχή ἀκμά-
ζουν (ἔστω καί μέ τήν μορφή μεγάλων ἀγροτικῶν χω-
ριῶν), στήν ἑπόμενη φάση, τήν μυκηναϊκή, θά γίνουν 
τά κέντρα τοῦ μυκηναϊκοῦ πολιτισμοῦ.

Ὡς πρός τήν καλλιτεχνική δράση τῶν Ἑλλήνων τῆς 
ΜΕ περιόδου δέν παρατηροῦμε κάτι ἐντυπωσιακό. 
Αὐτό πού ξεχωρίζει εἶναι ἡ τροχήλατη κεραμεική, πού διακρίνεται σέ δύο 
τεχνοτροπίες, τήν μινυακή κεραμεική201 καί τήν ἀμαυρόχρωμη (θαμπή). Ἡ 
μινυακή κεραμεική εἶχε κάνει τήν ἐμφάνισή της ἀπό τήν προηγούμενη φάση 
(ΠΕ ΙΙΙ), ἀλλά τώρα ἐξαπλώνεται.

Στό τέλος αὐτῆς τῆς περιόδου, στό 
1650 π.Χ., δημιουργεῖται δυτικά τῆς 
ἀκρόπολης τῶν Μυκηνῶν ἕνα νεκρο-
ταφεῖο, τά εὐρήματα τοῦ ὁποίου δεί-
χνουν ὅτι οἱ Ἕλληνες τῆς Ἀργολίδας 
θέλουν νά ἐπιστρέψουν στά μεγαλεῖα 
τοῦ παρελθόντος, τῆς ΠΕ ΙΙ ἐποχῆς, 
ἤ ἁπλά θέλουν νά μιμηθοῦν τά με-
γαλεῖα τῆς μινωικῆς Κρήτης. Τό νε-
κροταφεῖο αὐτό ὀνομάστηκε Ταφικός 
Κύκλος Β΄202 καί χρησιμοποιήθηκε 
γιά ἑκατό χρόνια περίπου.

Περιεῖχε 26 τάφους καί εἶχε γύρω του ἕναν κυκλικό περίβολο, ἀπό ὅπου 
πῆρε τήν ὀνομασία του. Ἡ ἀρίθμηση Β΄ δηλώνει ὅτι ἀνακαλύφθηκε δεύτερο, 
σέ σχέση μέ τόν Ταφικό Κύκλο Α΄, πού θά ἐξετάσουμε στό ἑπόμενο κεφά-
λαιο. Παρόλα αὐτά, αὐτό τό Β΄ νεκροταφεῖο εἶναι ἀρχαιότερο χρονικά ἀπό 
τό Α΄ νεκροταφεῖο, ἀλλά ἐπικράτησε ἡ ὁρολογία μέ βάση τήν ἀρχαιολογική 
ἀνακάλυψη καί ὄχι μέ βάση τήν παλαιότητα.

Ὁ Ταφικός Κύκλος Β΄ εἶχε κιβωτιόσχημους καί κάθετους λακκοειδεῖς τά-

201.  http://www.ime.gr/chronos/02/mainland/gr/mh/culture/keramiki/index1.html 
202.  http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=13301 

Ἡ ἀνασκαφή τῆς Σαντορίνης ἔδωσε ἄφθονα στοιχεῖα γιά τήν ζωή τῶν προ-
γόνων μας στό Αἰγαῖο, κατά τόν 17ο αἰώνα. Πολύτιμες πληροφορίες δίνουν 
οἱ τοιχογραφίες πού σώθηκαν στά σπίτια τοῦ Ἀκρωτηρίου, ἰδίως ἡ περίφημη 
τοιχογραφία πού ἀπεικονίζει τό λιμάνι τοῦ οἰκισμοῦ, μέσα ἀπό τήν ὁποία 
καταλαβαίνουμε ποιά ἀκριβῶς μορφή εἶχαν τά θηραϊκά - μινωικά πλοῖα τῆς 
ἐποχῆς, μέ τό τετράγωνο ἱστίο (πανί).

Η .  5  Μ ε σ ο ε λ λ α δ ι κ ή  ἠ π ε ι ρ ω τ ι κ ή  Ἑ λ λ ά δ α
Μετά τήν ταραχώδη ΠΕ ΙΙΙ πε-

ρίοδο φαίνεται ὅτι ἐπῆλθε ἠρεμία 
στήν νότια Ἑλλάδα καί ἡ ζωή συ-
νεχίστηκε, χωρίς τά μεγαλεῖα τῆς 
ΠΕ ΙΙ ἐποχῆς200. Τά βασικά στοιχεῖα 
πού ἔσβησαν ἦταν ἡ μνημειώδης 
ἀρχιτεκτονική καί ἡ ἐκτεταμένη 
ἐμπορική δραστηριότητα, μέσω τῆς 
ὁποίας οἱ Ταρσοί ἔφερναν πολύτιμα 
μέταλλα στήν νότια Ἑλλάδα.

Ἡ οἰκονομία ἐπικεντρώθηκε 
ξανά στήν γεωργία, ἐνῶ τό γεγονός 
ὅτι οἱ περισσότεροι μεσοελλαδικοί 
οἰκισμοί εἶναι ἀνοχύρωτοι, φανε-
ρώνει ὅτι δέν ὑπῆρχαν πολεμικές 
συγκρούσεις. 

Μία ἄλλη ὑπόθεση εἶναι ὅτι ἡ ἔλλειψη ὀχυρώσεων δείχνει ὅτι ἐπικρατεῖ 
οἰκονομική ἰσότητα, δηλαδή δέν ὑπάρχει μία (ἤ περισσότερες) πολύ πλού-
σια καί ἰσχυρή οἰκογένεια, πού προσπαθεῖ νά προστατέψει τήν περιουσία της 
πίσω ἀπό τείχη. 

Ἐξαίρεση ἀποτελοῦσε ὁ οἰκισμός Κολώνα στήν Αἴγινα, ὅπου δέν ἔπα-
ψε νά περιβάλλεται ἀπό ἰσχυρή ὀχύρωση. Δύο περιοχές στήν νότια Ἑλλά-

200.  Τreuil 1996, σελ. 268

Ἡ τοιχογραφία τῆς Νηοπομπῆς. 
Σήμερα βρίσκεται στό Ἐθνικό Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο Ἀθηνῶν.

Οἰκιστικές θέσεις τῆς Μεσοελλαδικῆς 
περιόδου.περιόδου.

Μινυακή ὑψίποδη φιάλη 
μέ δακτυλιόσχημο πόδι, 

ἀπό τόν Ὀρχομενό.

Ἀναπαράσταση τοῦ Ταφικοῦ Κύκλου Β΄.
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νουάλης προμηθεύονταν οἱ Ἕλληνες κασσίτερο, ἁπλά δέν εἴμαστε βέβαιοι 
πότε ἄρχισε τό ἐμπόριο Πρεττανῶν καί Ἑλλήνων. Δέν ἀποκλείεται νά ξεκί-
νησε ἀπό τά μέσα τῆς 3ης χιλιετίας, ἀπό τήν ΠΕ ΙΙ ἐποχή, μέσω τῆς Ἀτλαντί-
δας καί τῆς Ταρτησσοῦ, πού ἔλεγχαν οἱ Ἕλληνες στήν Ἱσπανία.

Στό γειτονικό Ἔσσεξ (Wessex) τῆς νότιας Ἀγγλίας ἀναπτύχθηκε τά ἔτη 
2000-1400 π.Χ. ὁ ὁμώνυμος πολιτισμός204, πού εἶναι γνωστός ἀπό τίς πλού-
σιες, ἡγεμονικές ταφές στούς ταφικούς του τύμβους. Ἐκτός ἀπό τόν κασσί-
τερο, οἱ Πρεττανοί τοῦ Ἔσσεξ ἀσχολήθηκαν καί μέ τό ἤλεκτρο, τό ὁποῖο 
προμηθεύονταν ἀπό τίς ἀκτές τῆς Βαλτικῆς. 

Διάφορα περιδέραια ἀπό χάντρες ἠλέκτρου, πού ἐντοπίζονται στούς τάφους 
τοῦ Ἔσσεξ, εἶναι ὅμοια μέ ἀντίστοιχα εὑρήματα στούς μεταγενέστερους μυκη-
ναϊκούς τάφους, ὁπότε ἡ ἐμπορική σχέση ἀνάμεσα στό Αἰγαῖο καί τήν Βρετανία 
τῆς ἐποχῆς τοῦ Μπρούντζου εἶναι ἀναμφίβολη. Τό θέμα αὐτό θά μᾶς ἀπασχο-
λήσει καί στό ἑπόμενο κεφάλαιο, μέ τό ταξίδι τοῦ Ἡρακλῆ μέχρι τήν Ἀμερική.

Η .  7  Ἐ γ κα τ ά σ τ α σ η  Ἑ β ρ α ί ω ν  σ τ ή ν  Α ἴ γ υ π τ ο
Μετά τόν Ἀβραάμ, ἑπόμενος πρόγονος τοῦ Μεσσία ἦταν ὁ Ἰσαάκ, μέ τόν 

ὁποῖο πέρασε ὁ Ἀβραάμ τήν μεγάλη δοκιμασία ἀπό τόν Θεό, πού ἦταν νά 
μπεῖ στήν διαδικασία νά τόν θυσιάσει. Ἀσφαλῶς, ὁ Θεός δέν ἐπιθυμοῦσε τήν 
ἀνθρωποθυσία, πόσο μᾶλλον νά θυσιάσει ὁ πατέρας τό παιδί του.

Ὡστόσο, τό δαιμονικό ἔθιμο νά θυσιάζουν οἱ γονεῖς τά παιδιά τους εἶχε 
κυριαρχήσει πιά στούς λαούς τῆς Παλαιστίνης, γι’ αὐτό καί ὁ Θεός καταδικά-
ζει αὐτά τά ἐγκλήματα, μέσω τῆς πλαστῆς θυσίας τοῦ Ἀβραάμ. 

Ὁ Ἰσαάκ ζεῖ μεταξύ τῶν ἐτῶν 1994-1814 π.Χ. καί τόν διαδέχεται ὁ γιός 
του, ὁ Ἰακώβ (1934-1787 π.Χ.), ὁ ὁποῖος ὀνομαζόταν καί Ἰσραήλ, γι’ αὐτό 
καί οἱ Ἑβραῖοι ὀνομάζονται καί Ἰσραηλίτες. Ὁ Ἰακώβ ἀπέκτησε 12 γιούς, 
μέσα ἀπό τούς ὁποίους δημιουργήθηκαν οἱ δώδεκα φυλές τοῦ Ἰσραήλ. Ἀπό 
τούς γιούς τοῦ Ἰακώβ, ὁ Ἰούδας καί ἡ φυλή του πῆραν τήν εὐλογία νά γίνουν 
οἱ πρόγονοι τοῦ Μεσσία.

Ἡ Γένεση ἀσχολεῖται ἐκτενῶς μέ τήν ζωή ἑνός ἄλλου γιοῦ τοῦ Ἰακώβ, τοῦ 
Ἰωσήφ (1843-1733 π.Χ.), ὁ ὁποῖος βίωσε τραγικές ἐμπειρίες. Τά μεγαλύτερα 
ἀδέλφια του τόν ζήλευαν, τόν μίσησαν καί τελικά τόν πούλησαν σάν δοῦλο, 
μέχρι πού κατέληξε στήν Αἴγυπτο. Ἐκεῖ πέρασε ἀκόμη χειρότερες καταστά-
σεις, φυλακίστηκε ἄδικα, μέχρι πού ὁ Θεός τόν λύτρωσε καί τόν δικαίωσε. 
Ἀπό τήν φυλακή βρέθηκε στό παλάτι τοῦ Φαραώ Ἀμενεμχάτ Δ΄ (Amenemhat 
IV) καί ἔγινε τό «δεξί χέρι» τοῦ Αἰγύπτιου βασιλιᾶ.

204.  Γιαννόπουλος 2016, σελ. 161

φους (δηλαδή σκαμμένους σέ ἀρκετό βάθος, σάν ὀρθογώνιο πηγάδι). Στήν 
κορυφή τῶν τάφων εἶχαν τοποθετήσει ἐπιτύμβιες στῆλες μέ ἀνάγλυφη δι-
ακόσμηση, γιά νά θυμίζουν ποιός ἔχει θαφτεῖ μέσα στό νεκροταφεῖο. Αὐτό 
τό ἔθιμο μέ τίς ἐπιτύμβιες (ἤ ἐπιτάφιες) στῆλες ἐμφανίζεται τότε γιά πρώτη 
φορά στήν Ἑλλάδα καί διατηρεῖται μέχρι σήμερα.

Ἐπίσης, ὑπάρχουν ἐνδείξεις ὅτι 
πάνω στούς τάφους οἱ συγγενεῖς καί 
οἱ φίλοι τῶν νεκρῶν τελοῦσαν νεκρι-
κά δεῖπνα, καθώς βρέθηκαν στό χῶμα 
ὀστᾶ ζώων καί τμήματα ἀγγείων. Ἀπό 
τά κτερίσματα τῶν τάφων πού ἀνα-
καλύφθηκαν ξεχωρίζουν μία νεκρική 
προσωπίδα ἀπό ἤλεκτρο καί ἕνα ἀγγεῖο 
ἀπό ὀρεία κρύσταλλο σέ μορφή πάπιας.

Η .  6  Β ρ ε τ α ν ί α  –  Ἔ σ σ ε ξ
Μετά τό 2000 π.Χ., ὅταν τελειώ-

νει ἡ κλιματική ἀναστάτωση καί ἡ 
ζωή στήν γῆ ἐπανέρχεται σέ φυσι-
ολογικούς ρυθμούς, ἀναπτύσσονται 
νέα κράτη καί νέοι πολιτισμοί, πού 
θά κυριαρχήσουν μέχρι τό τέλος τῆς 
Ἐποχῆς τοῦ Μπρούντζου. Καί κα-
θώς γιά τήν παρασκευή τοῦ μπρού-
ντζου χρειαζόταν ὁ δυσεύρετος κασ-
σίτερος, τά μέρη τῆς γῆς πού εἶχαν 
μεταλλεῖα κασσίτερου γίνονται 
ἐμπο ρικά καί οἰκονομικά κέντρα.

Κασσίτερος ὑπῆρχε ἄφθονος στό 
Βελέριον, δηλαδή στήν σημερινή 
Κορνουάλη (Cornwall) τῆς Βρετα-
νίας, ἡ ὁποία στήν ἀρχαιότητα ὀνο-
μαζόταν Πρεττανία203 νῆσος καί οἱ 
Βρετανοί ὀνομάζονταν Πρεττανοί, 

ὅπως μᾶς ἐνημερώνει ὁ Διόδωρος Σικελιώτης. Ἀπό τά κοιτάσματα τῆς Κορ-

203.  Διόδ. 5,21 Τά τρία ἄκρα τῆς Βρετανίας τά ὀνομάζει ὁ Διόδωρος Βελέριον, 
Κάντιον καί Ὄρκα.

Ἡ «πάπια» τοῦ Ταφικοῦ Κύκλου Β΄. 

Χάρτης τῆς μεσαιωνικῆς Βρετανίας.
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Η .  8  Χ ε τ τ α ί ο ι
Κατά τήν διάρκεια τοῦ 18ου αἰ. π.Χ. ἕνας Ἰαπετίτης βασιλιάς, ὁ Πιθά-

να (Pithana), πού βασίλευε στήν περιοχή Κουσσάρα (Kussara), κατέκτησε 
τήν πόλη Κανές 
(Kanesh) ἤ Νέσα 
(Nesha), στό ση-
μερινό Κιούλτε-
πε (Kultepe) τῆς 
Καππαδοκίας. Ὁ 
γιός τοῦ Πιθάνα, 
ὁ Ἀνίττα (Anitta) 
μετέτρεψε τήν 
πόλη Κανές σέ 
πρωτεύουσα τοῦ 
κράτους του καί 
συνέχισε βόρεια, κατακτώντας τήν Ζάλπουβα (Zalpuwa), κοντά στήν Σαμ-
ψούντα τοῦ Πόντου.

Παράλληλα, ὁ Ἀνίττα ἐπιτέθηκε στήν πόλη Χαττούς καί τήν κατέστρεψε, 
ἀλλά οἱ διάδοχοί του τήν ἀποκατέστησαν καί τήν ἔκαναν πρωτεύουσα τοῦ 
βασιλείου, ἀλλάζοντας τό ὄνομά της ἀπό Χαττούς σέ Χαττοῦσα, ἐνῶ ὁ βασι-
λιάς ὀνομάστηκε Χαττουσίλι (Hattusili), δηλαδή Χαττούσιος.

Οἱ σύγχρονοι ἱστορικοί ὀνόμασαν αὐτόν τόν ἰαπετικό λαό Χετταίους ἤ 
Χιττίτες (Hittites), συνδυάζοντας τό ὄνομα Χάττι μέ τό βιβλικό ὄνομα Χετ-
ταῖος (Χετ, Heth)206 ἀλλά αὐτή ἡ ὀνομασία εἶναι λανθασμένη καί ἄστοχη. Οἱ 
Χετταῖοι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ζοῦσαν στήν νότια Παλαιστίνη καί δέν ἔχουν 
σχέση μέ τούς Χάττιους τῆς Ἀνατολίας.

Οἱ ἄνθρωποι, πού ἐμεῖς σήμερα ὀνομάζουμε Χετταίους, ὀνόμαζαν τόν 
ἑαυτό τους «Νές» καί τήν γλώσσα τους «Νεσίλι», ὅποτε καί ἐμεῖς θά ἔπρεπε 
νά τούς λέμε Νέσιους ἤ Κανέσιους, ὄχι Χετταίους. Δέν θά ἦταν ἄστοχο νά 
τούς ὀνομάζαμε καί Καππαδόκες, ἀφοῦ οἱ Καππαδόκες τῆς ἐποχῆς τοῦ Σιδή-
ρου πρέπει νά ἦταν ἀπόγονοι αὐτῶν τῶν Νεσίων. 

Η .  9  Σ κ ῦ θ ε ς  –  Σ ι ν τ ά σ τ α 
Οἱ Ἰαπετίτες, πού εἶχαν ἐγκατασταθεῖ στίς στέπες τῆς δυτικῆς Σιβηρίας 

καί ἀνατολικά τῆς Κασπίας, εἶχαν ἀναπτύξει γύρω στό 2300 π.Χ. τόν δικό 

206.  Γέν. 10,16

Τελικά, μέσα ἀπό 
διάφορες ἄλλες περι-
πέτειες, ὁ Ἰωσήφ συγ-
χώρησε τά μοχθηρά 
ἀδέλφια του καί κάλε-
σε ὅλη τήν οἰκογένειά 
του στήν Αἴγυπτο, τό 
1804 π.Χ. Ἀπό τότε, 
οἱ Ἑβραῖοι ἐγκατα-
στάθηκαν στήν Κάτω 
(βόρεια) Αἴγυπτο, μέ 
τήν συγκατάθεση τοῦ 
Φαραώ, κάτι πού εἶχε 

καί ἀρνητικές συνέπειες, διότι ὁ ἑβραϊκός λαός διδάχθηκε τήν αἰγυπτιακή μα-
γεία, ζώντας ἀνάμεσα στούς Αἰγύπτιους εἰδωλολάτρες. Ἡ μαγεία τῶν Αἰγυ-
πτίων, στήν μετά Χριστόν ἐποχή, ὀνομάστηκε ἑρμητισμός205 καί ἐπιβιώνει 
μέχρι σήμερα, κυρίως μέσω τῆς ἀστρολογίας καί τῶν νεοπαγανιστῶν.

Η .  8  Ἀ μ ο ρ ρ α ῖ ο ι ,  Β α β υ λ ώ ν α  κα ί  Ἀ σ σ υ ρ ί α
Ἕνας ἀκόμη λαός, πού μετακινήθηκε λόγω τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς, ἦταν 

ἡ φυλή τῶν Ἀμορραίων ἤ Ἀμορριτῶν (Amurru). Ἔφυγαν ἀπό τήν σημερινή 
Συρία καί ἐγκαταστάθηκαν στήν κεντρική Μεσοποταμία, ὅπου δημιούργη-
σαν τήν δική τους αὐτοκρατορία, πού ἔμεινε γνωστή στήν ἱστορία ὡς Παλαιά 
Βαβυλώνια Αὐτοκρατορία (Old Babylonian Empire). Ὁ κορυφαῖος Ἀμορ-
ραῖος – Βαβυλώνιος βασιλιάς ἦταν ὁ Χαμουραμπί (Hammurabi), πού βασί-
λεψε κατά τά ἔτη 1792-1750 π.Χ. καί μετέτρεψε τήν μέχρι τότε ἀσήμαντη 
πόλη τῆς Βαβυλώνας σέ πρωτεύουσα τῆς αὐτοκρατορίας.

Γείτονες μέ τούς Βαβυλωνίους ἦταν οἱ Ἀσσύριοι, πού ζοῦσαν στήν βόρεια 
Μεσοποταμία. Οἱ πιό σημαντικές τους πόλεις ἦταν ἡ πρωτεύουσα Ἀσσούρ 
(Assur) καί ἡ Νινευή (Nineveh), πού εἶχαν χτιστεῖ ἀπό τόν Νεβρώδ. Οἱ 
Ἀσσύριοι, ὅπως καί οἱ Βαβυλώνιοι, μιλοῦσαν σημιτικές γλῶσσες καί χρη-
σιμοποιοῦσαν τήν σφηνοειδῆ γραφή. Τό κράτος τους ὀνομάστηκε Παλαιά 
Ἀσσυριακή Αὐτοκρατορία (Old Assyrian Empire) καί κατά καιρούς εἶχε συ-
γκρούσεις μέ τούς Βαβυλωνίους, γιά τό ποιός θά κυριαρχήσει στήν Μεσοπο-
ταμία.

205.  Πληροφορίες γιά τόν ἑρμητισμό (hermetism) βλέπε στό βιβλίο μας: «Ἀπό τήν 
Συναγωγή στήν μασονία».

Ἡ συμφιλίωση τοῦ Ἰωσήφ μέ τά ἀδέλφια του 
στήν Αἴγυπτο, 1804 π.Χ. 

Χάρτης τῆς Ἀνατολίας, μέ βάση τά χεττιτικά κείμενα.
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τους πολιτισμό, πού μᾶλλον ἔμεινε ἀνε-
πηρέαστος ἀπό τήν κλιματική ἀναστά-
τωση. Στίς στέπες αὐτές «ἁλωνίζουν»
κατά τήν 1η χιλιετία π.Χ. οἱ Σκῦθες, οἱ 
ὁποῖοι εἶχαν ἡμινομαδικό τρόπο ζωῆς. 
Ἄν καί δέν μᾶς ἄφησαν γραπτά κείμενα 
οἱ Σκῦθες, τά ἀρχαιολογικά εὑρήματα 
δείχνουν ὅτι ὁ πολιτισμός αὐτός τῆς στέ-
πας, πού ἀνακαλύφθηκε στίς πόλεις Σι-
ντάστα (Sintashta), Ἀρκάιμ (Αrkaim) καί 

Πέτροβκα (Petrovka), ἀνῆκε στούς προγόνους τῶν Σκυθῶν.
Ὁ πολιτισμός Σιντάστα χαρακτηρίζεται γιά τό ὑψηλό ἐπίπεδο μεταλλουρ-

γίας, γιά τούς ὀχυρωμένους οἰκισμούς καί τίς μεγαλοπρεπεῖς ταφές. Λίγο 
μετά τό 2000 π.Χ. φαίνεται ὅτι οἱ Σκῦθες τῆς Σιντάστα κατασκεύασαν τά 
πρῶτα ἅρματα μέ ἀκτινωτούς τροχούς207. Ἡ ἐφεύρεση τῶν ἀκτινῶν στούς 
τροχούς σύντομα διαδόθηκε καί στούς πολιτισμούς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. 
Ἐπιπλέον, οἱ ἄνθρωποι τῆς Σιντάστα ἀσχολήθηκαν ἰδιαίτερα μέ τήν ἵππευση 
τοῦ ἀλόγου, ἐκτός ἀπό τήν χρήση τοῦ ἀλόγου στά ἅρματα.

H .  1 0  Κ ί ν α  -  Δ υ ν α σ τ ε ί α  Ξ ι ά
Μέ βάση τήν κινεζική ἱστοριο-

γραφία, ἡ ἀρχαιότερη πολιτική δυ-
ναστεία στά ἐδάφη τῆς Κίνας ἦταν 
ἡ Ξιά (Xia dynasty), ἡ ὁποία χρο-
νικά τοποθετεῖται μεταξύ 2000 καί 
1600 π.Χ., δηλαδή ἦταν παράλλη-
λη μέ τήν Μεσοελλαδική Ἐποχή. 
Ἡ δυναστεία Ξιά εἶχε ἐπικρατήσει 
σέ ἕνα μικρό γεωγραφικά τμῆμα 
τῆς ἀνατολικῆς Κίνας καί ἔχει γί-
νει ἡ ὑπόθεση ὅτι μᾶλλον συνδέε-

ται μέ τόν πολιτισμό Ἐρλιτού (Erlitou culture), ὁ ὁποῖος ἀναπτύσσεται στόν 
ἴδιο χῶρο καί χρόνο, στήν κοιλάδα τοῦ Κίτρινου ποταμοῦ. 

Ἱδρυτής τῆς δυναστείας ἦταν ὁ Μέγας Γιού (Yu the Great), ὁ ὁποῖος ἦταν 
μακρινός ἀπόγονος τοῦ Κίτρινου Αὐτοκράτορα Χουαγκντί. Ὁ βασιλιάς Γιού 
κατάφερε νά ἀντιμετωπίσει καί τό πρόβλημα πού μάστιζε τήν Κίνα, μέ τίς 
συχνές πλημμύρες τοῦ Κίτρινου ποταμοῦ. 

207.  Γιαννόπουλος 2016, σελ. 56

Ἡ γεωγραφική ἐξάπλωση τοῦ κράτους 
τῶν Ξιά στόν χάρτη τῆς Κίνας.τῶν Ξιά στόν χάρτη τῆς Κίνας.

Ἀναπαράσταση τοῦ κυκλικοῦ 
οἰκισμοῦ στό Ἀρκάιμ.

Θ. 
Ὕστ® η Ἐ� χή

τοῦ Μ� � � ζ¢ , 
1630-1200 π.Χ.

Θ. Θ. 
Ὕστ® η Ἐ� χή

τοῦ Μ� � � ζ¢ , 
1630-1200 π.Χ.

Οἱ ἥρωες τοῦ Τρωικοῦ πολέμου, Peter Connolly.
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Ταρσοί τῆς Πρωτοελλαδικῆς ΙΙ περιό-
δου πρωτίστως καί δευτερευόντως οἱ 
Ἐλισοί – Ἴωνες. Γιά τούς Δωριεῖς (Δω-
δανοί, Ροδανοί), ὅπως ἔχουμε ἤδη πεῖ, 
πιστεύουμε ὅτι εἶναι παρόντες στόν μυ-
κηναϊκό κόσμο, ἰδίως στήν Πελοπόννη-
σο, ἀλλά παραγκωνισμένοι, ἴσως κάτι 
σάν πολίτες Β΄ κατηγορίας.

Αὐτό τό συμπεραίνουμε κυρίως ἀπό 
τήν ἑλληνική γλώσσα, πού σχετίζεται 
μέ τήν Γραμμική Β΄, ἡ ὁποία δέν ἔχει 
σχέση μέ τήν δωρική διάλεκτο. Ὑποθέ-
τουμε ὅτι οἱ Ἀχαιοί (Ταρσοί), πού ἔχουν 
ξανά τήν ἐξουσία στά χέρια τους στήν 
Πελοπόννησο, ἴσως νά ἔβλεπαν μέ πε-
ριφρόνηση τούς Δωριεῖς, σάν ἀγράμμα-
τους χωριάτες, ἐνῶ οἱ ἴδιοι νά ἔνιωθαν 

ἀριστοκράτες, ὅτι ἀποτελοῦν τήν ὑψηλή κοινωνία τοῦ μυκηναϊκοῦ κόσμου!
Ἄν ἰσχύουν αὐτές οἱ ὑποθέσεις, καταλαβαίνουμε γιά ποιόν λόγο στό τέλος 

τῆς μυκηναϊκῆς ἐποχῆς, γύρω στό 1200 π.Χ. ἐξεγείρονται οἱ πληθυσμοί τῆς 
Πελοποννήσου καί καταστρέφουν τά ἀνάκτορα. Οἱ «ποπολάροι» Δωριεῖς208

ξεσπᾶνε ἐνάντια στούς μέχρι πρότινος κυρίαρχους Ἀχαιούς καί βάζουν φωτιά 
στά παλάτια τους! 

Ἐπιπλέον, σέ αὐτό τό κεφάλαιο θά δοῦμε καί τήν τελική φάση τῆς Ἐποχῆς 
τοῦ Μπρούντζου, πού λήγει τό 1200 π.Χ., ὡς ἀποτέλεσμα μίας ἀκόμη κλι-
ματικῆς ἀλλαγῆς, πού προκάλεσε ξηρασία, πείνα, μεταναστεύσεις καί κατα-
στροφές. Ἡ ἐποχή πού ἀνατέλλει μετά τό 1200 π.Χ. ὀνομάζεται Ἐποχή τοῦ 
Σιδήρου καί σέ γενικές γραμμές ἀντιστοιχεῖ στήν 1η χιλιετία π.Χ. 

Θ .  2  Ὑ σ τ ε ρ ο μ ι ν ω ι κ ή  Κ ρ ή τ η
Ἡ σύγχρονη ἀρχαιολογική ἔρευνα πιστοποιεῖ ὅτι ἡ ἔκρηξη τοῦ ἡφαι στείου 

τῆς Θήρας συνέβη στήν ἀρχή τῆς Ὑστερομινωικῆς Ἐποχῆς (ΥΜ Ια), ἡ ὁποία 
ἀντιστοιχεῖ στήν Ὑστεροκυκλαδική (ΥΚ) Ια καί τήν Ὑστεροελλαδική (ΥΕ) 
Ια, μεταξύ 1630 καί 1620 π.Χ. Μέχρι σήμερα ἀνακαλύπτονται στρώματα 
τέφρας (ἡφαιστειακῆς στάχτης) στήν ἀνατολική κυρίως Κρήτη, στό νοτιο-

208.  Θά μποροῦσε νά χαρακτηριστεῖ ὡς «Τό ρεμπελιό τῶν ποπολάρων», δηλαδή ἡ 
ἐξέγερση τοῦ φτωχοῦ λαοῦ.

Θ .  1  Ε ἰ σ α γ ω γ ή

Μετά τήν συγκλονιστική ἐμπειρία πού ἔζησαν οἱ Ἕλληνες στό Αἰγαῖο, μέ 
τήν ἔκρηξη τοῦ ἡφαιστείου τῆς Θήρας, καί τίς ἀναταραχές πού προκλήθηκαν 
στήν Κρήτη, ἀρχίζει ἡ ἀντίστροφη μέτρηση γιά νά περάσει ἡ θαλασσοκρατία 
καί ἡ πολιτιστική ἀκμή στά χέρια τῶν Ἑλλήνων τῆς ἠπειρωτικῆς Ἑλλάδας. 
Στήν σύγχρονη ἱστοριογραφία, ὁ πολιτισμός αὐτῆς τῆς τελευταίας φάσης τῆς 
Ἐποχῆς τοῦ Μπρούντζου, τῆς ὑστεροελλαδικῆς περιόδου, ἔλαβε (ὄχι ἄδικα) 
τήν ὀνομασία μυκηναϊκή ἐποχή.

Ἐνῶ γνωρίζουμε πάρα πολλά στοιχεῖα γιά τήν Ὑστεροελλαδική Ἐποχή, 
μέ τίς ἀμέτρητες ἀρχαιολογικές θέσεις πού ἔχουν ἐντοπιστεῖ, μέσω τῶν ἀνα-
σκαφῶν, ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Σλήμαν μέχρι σήμερα, ἀκόμη δέν ἔχουμε ξεκα-
θαρίσει τό ἁπλό ἐρώτημα: ποιοί ἦταν οἱ Μυκηναῖοι; Ἐννοεῖται ὅτι ἡ λέξη 
Μυκηναῖος δέν ἔχει τήν ἔννοια τοῦ κατοίκου τῶν Μυκηνῶν, ἀλλά δηλώνει 
τούς Ἀχαιούς, ὅπως τούς περιγράφει ὁ Ὅμηρος στήν Ἰλιάδα.

Καθώς ἐξετάσαμε τήν διάκριση τῶν τεσσάρων ἑλληνικῶν φύλων, μπο-
ροῦμε σέ γενικές γραμμές νά ποῦμε ὅτι οἱ Μυκηναῖοι (ἤ Ἀχαιοί) εἶναι οἱ 

Συμβούλιο Μυκηναίων βασιλιάδων στήν αἴθουσα τοῦ θρόνου, 
στό ἀνακτορικό μέγαρο 13ος αἰ. π.Χ. Igor Dzis. 

Χρονολογικός πίνακας τῆς 
ὑστεροελλαδικῆς περιόδου. 
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π.Χ. Σέ αὐτά τά χρόνια δια-
πιστώνεται ὅτι συμβαίνουν 
καταστροφές σέ ὅλα τά ἀνα-
κτορικά κέντρα τῆς Κρήτης, 
ἐκτός ἀπό τήν Κνωσό213. Δέν 
ἀποκλείεται κάποιες ζημιές νά 
ἔγιναν ἀπό σεισμούς ἤ ἄλλα 
φυσικά φαινόμενα, ἀλλά σέ 
κάποιες περιπτώσεις εἶναι ξε-
κάθαρο τό ὅτι ἔχουμε πυρπό-
ληση μεμονωμένων κτηρίων 
στό σύνολο ἑνός οἰκισμοῦ. 

Τελικά, γύρω στό 1450 
π.Χ., ὅλα τά ἀνάκτορα τῆς 
Κρήτης καταστρέφονται καί 
ἐπιβιώνει μόνο αὐτό τῆς Κνω-
σοῦ. Αὐτό τό γεγονός φανερώ-
νει ὅτι μᾶλλον συνέβησαν τά 
ἑξῆς: ἤ ἔχουμε λαϊκή ἐπανά-
σταση ἐνάντια στήν ἄρχουσα τάξη τοῦ νησιοῦ, ἀπό τήν ὁποία μόνο ἡ ἡγεσία 
τῆς Κνωσοῦ μπόρεσε νά γλιτώσει ἤ ἔχουμε ἐσωτερικό ἐμφύλιο πόλεμο, ἀνά-
μεσα στήν Κνωσό καί τά ὑπόλοιπα ἀνάκτορα. 

Ἄν θυμηθοῦμε τίς ἀναφορές τοῦ Ἡροδότου καί τοῦ Θουκυδίδη στόν Μί-
νωα καί τό ὅτι ἔδιωξε τούς Λυκίους καί τούς Κᾶρες ἀπό τό νησί, μποροῦμε 
νά ὑποθέσουμε ὅτι ἔγινε ἕνα «ξεκαθάρισμα λογαριασμῶν» ἀνάμεσα στούς 
ἑλληνόφωνους Κρητικούς, πού εἶχαν γιά κέντρο τους τήν Κνωσό, καί τούς 
μή ἑλληνόφωνους Λυκίους (Λουβίους) καί Κᾶρες (Φιλισταίους). 

Ἴσως αὐτήν τήν ἐποχή φεύγουν οἱ Λύκιοι ἀπό τήν Κρήτη καί καταλήγουν 
στήν μικρασιατική ἀκτή, ἀπέναντι ἀπό τό Καστελόριζο, πού ὀνομάστηκε Λυ-
κία καί οἱ Κᾶρες ἀπέναντι ἀπό τήν Ρόδο, στήν ἀκτή πού ὀνομάστηκε Καρία.

Καί ἐνδέχεται τήν ἴδια περίοδο κάποιοι Κᾶρες - Κάφθορες - Φιλισταῖοι τῆς 
Κρήτης νά ἐπέστρεψαν στίς ἀκτές τῆς Παλαιστίνης καί νά ἑνώθηκαν μέ τούς 
συγγενεῖς τους, τούς Φιλισταίους τῆς Γάζας καί τῆς Ἀσκαλώνας (Ascelon).

Μέσα σέ αὐτές τίς ὑποθέσεις πού διατυπώνουμε ὑπάρχει καί ἡ θεωρία ὅτι 
οἱ Μινωίτες τῆς Κνωσοῦ δέν νίκησαν μόνοι τους τούς ὑπόλοιπους Κρητικούς, 
ἀλλά μέ τήν βοήθεια μυκηναϊκοῦ στρατοῦ214, ἀπό τήν ἠπειρωτική Ἑλλάδα.

213.  Γιαννόπουλος 2016, σελ. 82 καί Τreuil 1996, σελ. 343
214.  Γιαννόπουλος 2016, σελ. 82

ανατολικό Αἰγαῖο καί 
στήν δυτική Μικρά 
Ἀσία, χρονολογού-
μενα ὅλα στήν ἴδια 
ἐποχή209.

Ὡστόσο, ἡ λήξη 
- καταστροφή τῆς 
Νεοανακτορικῆς πε-
ριόδου στήν Κρήτη 
συμβαίνει μετά ἀπό 
ἕναν αἰώνα, τό 1490 
π.Χ. Σήμερα ἔχει 
ἐγκαταλειφθεῖ ἡ ἰδέα 
τοῦ Μαρινάτου ὅτι 
τά παλιρροϊκά κύ-
ματα σκέπασαν ὅλο 

τό νησί τῆς Κρήτης καί θεωρεῖται ὅτι προκάλεσαν καταστροφές μόνο στήν 
βόρεια καί τήν ἀνατολική ἀκτή τοῦ νησιοῦ210. 

Ἐπιπλέον, ἡ τέφρα πού ἔπεσε στήν Κρήτη σίγουρα προκάλεσε ἀρχικά 
πρόβλημα στήν βλάστηση καί τίς καλλιέργειες, ἀλλά ὄχι καί δηλητηρίαση, 
καθώς δέν περιέχει ἀρκετό φθόριο211.

Ὅσο καί ἄν φαίνεται παράδοξο, τελικά περισσότερες καταστροφές φαί-
νεται ὅτι ὑπέστησαν τά Δωδεκάνησα ἀπό τό ἡφαίστειο, παρά ἡ ἴδια ἡ Κρή-
τη212. Ὅποτε, θεωροῦμε ὅτι λίγο πρίν ἀπό τό 1600 π.Χ. ἡ ζωή στήν Κρήτη θά 
πρέπει νά εἶχε ἐπιστρέψει σέ κανονικούς ρυθμούς. Ἀκολουθεῖ ὁ 16ος αἰώνας, 
κατά τόν ὁποῖο ἐνδέχεται νά ἔζησε καί ὁ θρυλικός βασιλιάς Μίνωας, γιά τόν 
ὁποῖο βέβαια δέν εἴμαστε σίγουροι ἄν ἦταν ἕνα ἤ περισσότερα πρόσωπα,  
(ὅπως παππούς καί ἐγγονός, μέ τό ἴδιο ὄνομα).

Κατά τήν διάρκεια τοῦ 16ου αἰώνα φαίνεται ὅτι οἱ Μινωίτες παραμένουν 
ἰσχυροί καί συνεχίζουν νά πρωταγωνιστοῦν στούς θαλάσσιους δρόμους τῆς 
ἀνατολικῆς Μεσογείου. Προφανῶς, ἡ κατάσταση δέν ἦταν τόσο ἀκμαία, ὅσο 
τόν 17ο αἰώνα, πρίν ἀπό τό ἡφαίστειο, ἀλλά ἡ Κρήτη παραμένει δυνατή, μέ-
χρι τό 1500 π.Χ.

Τά σοβαρά προβλήματα ἀρχίζουν ἀπό τό 1490 π.Χ. περίπου ὥς τό 1450 

209.  Γιαννόπουλος 2016, σελ. 78
210.  Τreuil 1996,σελ. 395
211.  Τreuil 1996,σελ. 393
212.  Τreuil 1996,σελ. 396

Μυκηναῖοι στρατιῶτες σέ θρησκευτική τελετή 
(θυσία ταύρου) στήν Κρήτη. Ἀναπαράσταση ἀπό 

τήν σαρκοφάγο της Ἁγίας Τριάδας Κρήτης, 1400 π.Χ.
Ἡ καταστροφή τῆς Κνωσοῦ, 1380 π.Χ. 

Ἀριστερά ὁ βασιλιάς τῆς Κρήτης καί δεξιά 
ὁ Μυκηναῖος βασιλιάς. Giuseppe Rava.
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Ἰνάχου (ἤ Ἰάσου). Ἄν ἰσχύει ἡ ὑπόθεση ὅτι ὁ 
ἱστορικός Δίας, ὁ Κρονίων, ἦταν βασιλιάς τῆς 
Κρήτης τήν ἐποχή τῆς ἔκρηξης τοῦ ἡφαιστεί-
ου, τότε μέ βάση τόν Αἰσχύλο καί ἡ Ἰώ ἔζησε 
τήν ἴδια περίοδο, δηλαδή γύρω στό 1630 π.Χ.

Τό ὅτι ἔμεινε στήν μνήμη τῶν Ἑλλήνων, 
ἔστω καί σάν μυθική παράδοση, τό ὄνομα τοῦ 
Ἰνάχου καί τῆς Ἰοῦς μέ τούς ἀπογόνους της, 
φαίνεται ὅτι αὐτή ἡ βασιλική οἰκογένεια ἦταν 
διάσημη στήν Ἑλλάδα, εἶχε ξεχωρίσει. Καί τό 
γεγονός ὅτι γύρω στό 1600 π.Χ. δημιουργεῖται 
στίς Μυκῆνες ὁ μεγαλοπρεπής Ταφικός Κύ-
κλος Α΄, μᾶς κάνει νά συνδέσουμε τόν βασιλιά 
τοῦ Ἄργους Ἴναχο μέ αὐτό τό καινούριο νεκροταφεῖο.

Ἑπομένως, μέ αὐτά τά φιλόδοξα πρόσωπα πού πῆραν τήν ἐξουσία στό 
Ἄργος τόν καιρό πού ἔσκασε τό ἡφαίστειο τῆς Σαντορίνης, ἀρχίζει ἡ λαμπρή 
μυκηναϊκή περίοδος. Γιά τήν βασιλοπούλα Ἰώ ὑπάρχουν πολλές παραδόσεις, 
πού συγκλίνουν στό ὅτι ἔφυγε (ἑκούσια ἤ ἀκούσια) ἀπό τό Ἄργος καί κατέ-
ληξε στήν Αἴγυπτο, ὅπου ἔτεκε τόν γιό της τόν Ἔπαφο. 

Ὁ Ἐπαφος, σύμφωνα μέ τήν μυθολογία, μεγάλωσε στήν Αἴγυπτο, νυμφεύ-
θηκε τήν Μέμφιδα καί γέννησαν τήν Λιβύη. Ἡ Λιβύη γέννησε τόν Βῆλο καί 
τόν Ἀγήνορα (μέσα 16ου αἰ. π.Χ.). Ὁ Βῆλος παρέμεινε στήν Αἴγυπτο, ἐνῶ ὁ 
Ἀγήνορας ἐγκαταστάθηκε στήν Φοινίκη. Ἑπομένως, σχηματίζεται μία ἑλλη-
νο-αἰγυπτιακή οἰκογένεια καί μία ἑλληνο-φοινικική, μέ βάση τήν μυθολογία.

Ἡ γενεαλογία τοῦ Ἀγήνορα παρουσιάζει μεγαλύτερο ἐνδιαφέρον, καθώς 
ἡ κόρη τοῦ Ἀγήνορα, πού ὀνομαζόταν Εὐρώπη, ἀπήχθη ἀπό τόν Δία, πού 
τήν ἔφερε στήν Κρήτη καί τήν ἔκανε σύζυγό του. Τά ἀδέλφια τῆς Εὐρώπης, 
ὁ Κάδμος, ὁ Φοίνικας καί ὁ Κίλικας, προσπάθησαν νά τήν φέρουν πίσω 
καί ἦρθαν στό Αἰγαῖο, σέ ἀναζήτηση τοῦ ἀπαγωγέα Δία καί τῆς κλεμμένης 
ἀδελφῆς τους. Τελικά δέν τήν ἐντόπισαν, γι’ αὐτό καί δέν ἐπέστρεψαν στήν 
Φοινίκη. 

Μετά ἀπό διάφορες περιπέτειες, ὁ Κάδμος ἐγκαταστάθηκε στήν Θήβα 
(περίπου τό 1500 π.Χ.), ἐνῶ τήν ἴδια περίπου ἐποχή ἦρθε καί στήν Ἑλλάδα 
ὁ Δαναός, γιός τοῦ Βήλου καί ξάδελφος τοῦ Κάδμου, ἀπό τήν Αἴγυπτο καί 
ἐγκαθίσταται στό Ἄργος. Ἔτσι, τό Ἄργος καί ἡ Θήβα ἀποκτοῦν δύο βασιλι-
κές οἰκογένειες συγγενικές μεταξύ τους, πού συνδυάζουν ἑλληνική καί χαμι-
τική (αἰγυπτιακή - φοινικική) καταγωγή.

Εἴτε ἀληθεύουν εἴτε δέν ἀληθεύουν, αὐτές οἱ παραδόσεις δείχνουν ὅτι οἱ 
βασιλιάδες τῆς Ἀργολίδας εἶχαν ἀναπτύξει ἔντονη κινητικότητα καί γιά νά 

Τελικά, φαίνεται ὅτι οἱ Μυκηναῖοι βρῆκαν τήν εὐκαιρία νά κυριαρχήσουν 
στήν Κρήτη καί γύρω στό 1380 π.Χ. κατέστρεψαν καί τό ἴδιο τό ἀνάκτορο 
τῆς Κνωσοῦ215, ἕνα τμῆμα τοῦ ὁποίου χρησιμοποιήθηκε ξανά, μέχρι τό 1200 
π.Χ., πού ἐγκαταλείφθηκε ὁριστικά. 

Θ .  3  Ἡ  ἄ ν ο δ ο ς  τ ῶ ν  Μ υ κ η ν ῶ ν ,  1 6 ο ς  α ι .  π . Χ .
Ἐνῶ στήν Κρήτη συνέβαιναν 

ὅλες αὐτές οἱ ἀναστατώσεις, ἡ 
ἠπειρωτική Ἑλλάδα ἄρχισε νά 
βγαίνει ἀπό τόν ἤρεμο καί ἥσυ-
χο τρόπο ζωῆς, πού εἶχε σέ ὅλη 
τήν διάρκεια τῆς Μεσοελλαδικῆς 
Ἐποχῆς, καί νά ξαναμπαίνει σέ 
ρυθμούς ἡγεμονικούς καί ἐπε-
κτατικούς. Ὁ Ταφικός Κύκλος 
Β΄, πού εἴδαμε στό προηγούμε-
νο κεφάλαιο, δείχνει ὅτι ὑπῆρχε 
στήν Ἀργολίδα μία (ἤ περισσότε-

ρες) ἰσχυρή καί πλούσια οἰκογένεια, πού ἐπιδίωκε μέ τίς πολυτελεῖς ταφές νά 
κάνει ἐπίδειξη δύναμης. 

Λίγο ἀργότερα δημιουργεῖται ἕνα νέο νεκροταφεῖο, ὁ Ταφικός Κύκλος Α΄, 
ὅπου ὑπάρχει ἀκόμη πιό ἔντονη διάθεση γιά ἐπίδειξη πλούτου. Ποιά ἄραγε 
ἦταν αὐτή ἡ βασιλική οἰκογένεια στήν Ἀργολίδα, πού ἐπιθυμοῦσε νά μιμηθεῖ 
τούς βασιλιάδες τῆς Κρήτης ἤ καί ἄλλων χωρῶν τῆς Μεσογείου; 

Ἐδῶ ἴσως ἡ ἀπάντηση 
δίνεται ἀπό τόν Αἰσχύλο, 
στήν διάσημη τραγωδία του 
«Προμηθεύς Δεσμώτης»216. 
Καθώς ὁ Αἰσχύλος διεκτρα-
γωδεῖ τά βασανιστήρια τοῦ 
Τιτάνα Προμηθέα ἀπό τόν 
νεαρό βασιλιά Δία, ξαφνικά 
ἐμφανίζεται στήν σκηνή ἡ 
πριγκίπισσα Ἰώ, κόρη τοῦ 
βασιλιᾶ τοῦ Ἄργους, τοῦ 

215.  Γιαννόπουλος 2016, σελ. 86
216.  Στίχος 568 καί ἐξῆς.

Τοπογραφικό σχέδιο τῶν Μυκηνῶν, 
ὅπου φαίνονται οἱ θέσεις 

τῶν Ταφικῶν Κύκλων Α΄ καί Β΄. τῶν Ταφικῶν Κύκλων Α΄ καί Β΄. 

Ἀναπαράσταση τοῦ Ταφικοῦ Κύκλου Α΄, 
μέσα στήν ἀκρόπολη τῶν Μυκηνῶν.

Τό χρυσό «Νέστορος ποτήριον» 
ἀπό τόν Ταφικό Κύκλο Α΄, 

16ος αἰ. π.Χ.



165164 Θ. Ὕστερη Ἐποχή τοῦ Μπρούντζου, 1630-1200 π.Χ. ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

ριαρχία τῶν Μυκηναίων, ὁ Περσέας218, γιός τῆς Δανάης, πού ἦταν κόρη τοῦ 
βασιλιᾶ τοῦ Ἄργους Ἀκρίσιου.

Ὁ μύθος διηγεῖται ὅτι ὁ Περσέας μεγάλωσε στήν Σέριφο καί τοῦ ἀνατέθη-
κε ὁ ἄθλος νά πάει κάπου στόν Ἀτλαντικό ὠκεανό καί νά ἀποκεφαλίσει τήν 
Μέδουσα.

Ἐδῶ παρεμβαίνει ξανά ὁ Διόδωρος Σικελιώτης219 καί μᾶς ἐνημερώνει ὅτι 
ἡ Μέδουσα ἦταν ἡ βασίλισσα μίας φυλῆς, πού ὀνομάζονταν Γοργόνες καί 
κατοικοῦσαν στίς ἀτλαντικές ἀκτές τῆς Ἱσπανίας. Αὐτές οἱ Γοργόνες ἦταν 
συχνά σέ πόλεμο μέ τούς Ἀτλάντιους, δηλαδή τούς Ἕλληνες τῆς Ἱσπανίας, 
στήν Ταρτησσό-Ἀτλαντίδα, καί μᾶλλον τούς δημιουργοῦσαν πρόβλημα στό 
θαλάσσιο ἐμπόριο ἀπό τόν Ἀτλαντικό πρός τήν Μεσόγειο.

Οἱ Ἀτλάντιοι εἶχαν ἀντιμετωπίσει, πάντα μέ βάση τόν Διόδωρο, καί τήν ἐπι-
δρομή ἄλλης μιᾶς γυναικείας πολεμικῆς φυλῆς, τῶν Ἀμαζόνων, ὄχι ὅμως τῶν 
γνωστῶν Ἀμαζόνων πού ζοῦσαν στόν Εὔξεινο Πόντο, ἀλλά μιᾶς φυλῆς ἀπό 
κάποιο νησί τοῦ Ἀτλαντικοῦ ὠκεανοῦ, πού εἶχαν γιά βασίλισσα τήν Μύρινα220. 

Ἴσως αὐτές οἱ μυθολογικές ἀναφορές νά φαντάζουν σάν ἄσκοπες φλυα-
ρίες, ἀλλά δύσκολα μποροῦμε νά ἀπο-
φύγουμε τήν σύγκριση ἀνάμεσα στίς 
Ἀμαζόνες τοῦ Διοδώρου καί τήν ἐμπει-
ρία πού ἔζησε ὁ Ἰσπανός τυχοδιώκτης 
Φρανθίσκο Ντέ Ὀρεγιάνα (Francisco 
de Orellana), o ὁποῖος ἀναζητώντας 
χρυσάφι (τό περίφημο Εl Dοradο) 
στόν Ἀμαζόνιο ποταμό, τό 1542 μ.Χ., 
δέχθηκε τήν ἐπίθεση τῶν ἰθαγενῶν 
Πίρα-Ταπούγια (Ρira-tapuya), ὅπου 
ὑπῆρχαν καί γυναῖκες πολεμίστριες, 
ἐκτός ἀπό ἄνδρες.

Ὁ Ὀρεγιάνα καί οἱ ἄνδρες του, 
τρομαγμένοι ἀπό τίς πολεμοχαρεῖς γυ-
ναῖκες καί γνωρίζοντας ἀπό τήν ἑλλη-
νική ἱστορία τίς ἀναφορές τοῦ Διοδώ-
ρου καί τοῦ Ἡροδότου στίς Ἀμαζόνες, 
ὀνόμασαν αὐτές τίς μάχιμες γυναῖκες 
Ἀμαζόνες καί τό ποτάμι Ἀμαζόνιο!

218.  https://www.theoi.com/Heros/Perseus.html 
219.  Διόδ. Σικ. 3,55
220.  Διόδ. Σικ. 3, 53-55

ἔχουν τόσο πλούσιες ταφές, γεμάτες χρυσάφι, φανερώνει ὅτι κατάφεραν νά 
πάρουν στά χέρια τους ἕνα μέρος τοῦ θαλάσσιου ἐμπορίου, ἴσως σέ συνεργα-
σία μέ τούς Μινωίτες, κατά τήν διάρκεια τοῦ 16ου αἰ. π.Χ.

Ὅταν ἀνακαλύφθηκε ἀπό τόν Σλήμαν ὁ 
Ταφικός Περίβολος Α΄ καί ἦρθαν στό φῶς τά 
πολυτελῆ κτερίσματα, ὁ Σλήμαν πίστεψε ὅτι 
βρῆκε τήν οἰκογένεια τοῦ Ἀγαμέμνονα θαμ-
μένη ἐκεῖ. Γι’ αὐτό καί ὀνόμασε τήν διάσημη 
χρυσή νεκρική προσωπίδα πού ἀνακάλυψε 
ὡς «Προσωπίδα τοῦ Ἀγαμέμνονα». 

Ποῦ νά φανταζόταν ὁ Σλήμαν ὅτι αὐτά τά 
εὑρήματα δέν εἶχαν σχέση μέ τήν ἐποχή τοῦ 
Τρωικοῦ πολέμου, δηλαδή λίγο πρίν τό 1200 
π.Χ., ἀλλά χρονολογοῦνταν 300 χρόνια πρίν, 

λίγο πρίν τό 1500 π.Χ.! Καί ἡ περίφημη προσωπίδα εἶναι πολύ πιθανό νά 
εἶναι ἡ νεκρική μάσκα τοῦ Δαναοῦ, πού ἔζησε ἐκεῖνα τά χρόνια, καί σέ καμία 
περίπτωση τοῦ Ἀγαμέμνονα.

Θ .  4  Ἡ  ἐ π ο χ ή  τ ῶ ν  ἡ ρ ώ ω ν
Ἡ ἀνάπτυξη καί ἡ πρόοδος τοῦ 

μυκηναϊκοῦ πολιτισμοῦ συνεχίζει 
στόν ἑπόμενο αἰῶνα, τόν 15ο π.Χ., 
κατά τόν ὁποῖο οἱ Ἀργεῖοι-Μυκη-
ναῖοι ἐμπλέκονται καί στά ἐσωτερικά 
προβλήματα τῆς Κρήτης, ἐνῶ παράλ-
ληλα ἀφομοιώνουν πολλά καλλιτε-
χνικά στοιχεῖα τοῦ μινωικοῦ πολι-
τισμοῦ. Τήν ἴδια ἐποχή κάνουν τήν 
ἐμφάνισή τους οἱ θολωτοί τάφοι217

στόν μυκηναϊκό κόσμο, μέ τά πρωι-
μότερα δείγματα νά προέρχονται ἀπό 
τήν Μεσσηνία.

Στό τέλος αὐτοῦ τοῦ αἰώνα, γύρω 
στό 1400 π.Χ. γεννιέται καί ἕνα βα-
σιλόπουλο, τό ὁποῖο θά δώσει νέα 
ὤθηση στόν ἐπεκτατισμό καί τήν κυ-

217.  http://www.fhw.gr/chronos/02/mainland/gr/mg/society/burials/index2.html 

Ἡ νεκρική μάσκα τοῦ Δαναοῦ;

Ὁ πιό ἐντυπωσιακός θολωτός τάφος τοῦ 
μυκηναϊκοῦ κόσμου, ὁ τάφος τοῦ Ἀτρέα.

Σφραγιδόλιθος ἀπό τόν τάφο τοῦ Γρύπα 
Πολεμιστῆ στήν Πύλο, 15ος αἰ. π.Χ. 

Εἰκονίζει μάχη Μυκηναίων στρατιωτῶν. 
Ἴσως κάπως ἔτσι νά ἦταν καί ὁ Περσέας.



167166 Θ. Ὕστερη Ἐποχή τοῦ Μπρούντζου, 1630-1200 π.Χ. ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Ἦταν ἡ κατοικία τοῦ ἀνώτατου ἄρχοντα, τοῦ ἄνακτα (Fάναξ, wanaka), 
ἦταν στρατόπεδα καί ὁπλοστάσια, ἐργαστήρια, χῶροι ἀποθήκευσης προϊό-
ντων. Στά ἀνάκτορα δούλευαν καί οἱ ὑπάλληλοι τοῦ κράτους, πού γνώρι-
ζαν τήν μυκηναϊκή γραφή, τήν Γραμμική Β΄, καί διατηροῦσαν τά οἰκονομικά 
ἀρχεῖα.

Κατώτερος στήν ἱεραρχία ἦταν ὁ βασιλεύς (qasireu), ὁ ὁποῖος φαίνε-
ται ὅτι ἦταν διοικητής μίας περιορισμένης ἐπαρχίας, κάτι σάν δήμαρχος ἤ 
νομάρχης. Ὡστόσο, ὅταν κατέρρευσε ἡ ἀνακτορική διοίκηση, στό τέλος 
τῆς μυκηναϊκῆς ἐποχῆς, μᾶλλον οἱ βασιλεῖς πῆραν τήν ἐξουσία στά χέρια 
τους, μέ ἀποτέλεσμα νά ξεχαστεῖ ἡ λέξη (F)ἄναξ καί ἡ λέξη βασιλεύς νά 
πάρει τήν θέση της καί στήν ἑλληνική γλώσσα, δηλώνοντας τόν ἀρχηγό 
τοῦ κράτους. 

Δυστυχῶς, οἱ Ἕλληνες τοῦ μυκηναϊκοῦ κόσμου δέν μπόρεσαν ἤ δέν προ-
σπάθησαν νά ἑνωθοῦν σέ ἕνα ἑλληνικό κράτος. Ἦταν διαιρεμένοι σέ πολ-
λά μικρά κρατίδια, πού συνήθως πολεμοῦσαν μεταξύ τους, ὅπως βλέπουμε 
καί στήν περίφημη τραγωδία «Ἑπτά ἐπί Θήβας», ὅπου οἱ Ἀργεῖοι ἐπιτίθενται 
στήν Θήβα καί τήν καταστρέφουν.

Ἡ ἐθνική μας «ἀσθένεια», ἡ διχόνοια, ὄχι μόνο δέν ἐπέτρεψε νά δημιουρ-
γηθεῖ τό πρῶτο ἑνιαῖο ἑλληνικό κράτος, ἀλλά ὅπως βλέπουμε καί στήν Ἰλιά-
δα τοῦ Ὁμήρου, οἱ Ἕλληνες ἄνακτες συγκρούονταν καί «τρώγονταν» μεταξύ 
τους, ἀκόμη καί στήν κοινή ἐκστρατεία ἐναντίον τῆς Τροίας, ἡ ὁποία, ὅπως 
θά δοῦμε παρακάτω, ἦταν ἄλλος ἕνας ἐμφύλιος σπαραγμός.

Ὁ μυκηναϊκός πολιτι-
σμός αὐτῆς τῆς περιόδου 
(1400-1200 π.Χ.) εἶναι 
πολύ καλά τεκμηριωμέ-
νος, λόγω τοῦ ἄφθονου 
ἀρχαιολογικοῦ ὑλικοῦ, 
πού ἔχει ἀνακαλυφθεῖ 
ἀπό τήν ἐποχή τῶν ἀνα-
σκα φῶν τοῦ Σλήμαν 
(1870) μέχρι σήμερα. Γι’
αὐτό δέν θά ἀναλωθοῦμε
σέ λεπτομερῆ ἀνάλυση 
τῶν ποικίλων πολιτι-
στικῶν στοιχείων, τῆς τέχνης, τῆς τεχνολογίας, τῶν ταφικῶν ἐθίμων, τῆς 
γραφῆς (Γραμμικῆς Β΄), τῆς οἰκονομίας καί ἄλ  λων, γιά τά ὁποῖα εὐτυ χῶς 
ἔχουν γραφτεῖ ἀρκετά βιβλία, ἀλλά καί κυκλοφοροῦν ἀναλυτικά στό διαδί-
κτυο. 

Ἀλλά, ὅπως ὁ Ὀρεγιάνα δέν πῆγε στήν Λατινική Ἀμερική γιά… τουρι-
σμό, ἀλλά γιά χρυσό, μᾶλλον τό ἴδιο ἔγινε καί μέ τόν Περσέα! Ὁ Περσέας, 
ὄχι μόνος βέβαια ὅπως λέει ὁ μύθος, ἀλλά μέ ἑλληνικό στρατό ἐκστράτευσε 
στόν Ἀτλαντικό ὠκεανό καί ἀποκατέστησε τήν ἀπρόσκοπτη ναυσιπλοΐα τῶν 
Ἑλλήνων πρός τήν Δύση.

Ἐπίσης, ὁ μύθος ἀναφέρει ὅτι ὁ Περσέας πέρασε καί ἀπό τήν Αἰθιοπία, 
ὅπου γνώρισε καί ἔσωσε τήν μελλοντική του σύζυγο, τήν Ἀνδρομέδα. Ἴσως 
καί στίς ἀκτές τῆς Αἰθιοπίας νά εἶχαν δημιουργήσει κάποια ἀποικία ἤ ἁπλῶς 
νά εἶχαν ἀναπτύξει ἐμπορικές σχέσεις καί μέ τούς Αἰθίοπες, ὥστε νά ἐπεκτα-
θοῦν καί στόν Ἰνδικό ὠκεανό, ἐκτός ἀπό τόν Ἀτλαντικό.

Ὁ Περσέας, στό τέλος τῆς ζωῆς του, ἐγκαταστάθηκε στίς Μυκῆνες καί 
φρόντισε καί γιά τήν ὀχύρωση τῆς πόλης μέ τά περίφημα κυκλώπεια τείχη, 
γύρω στό 1350 π.Χ. Ἡ παράδοση ἀναφέρει ὅτι στό κτίσιμο τῶν τειχῶν τόν 
βοήθησαν οἱ Κύκλωπες221, ἐνῶ ὁ θεῖος τοῦ Περσέα, ὁ Προῖτος, τείχισε τήν 
Τίρυνθα, ἐπίσης μέ κυκλώπεια τείχη.

Θ .  5  Ἀ ν α κ τ ο ρ ι κ ή  δ ι ο ί κ η σ η
Μετά τήν ἐποχή τοῦ Περ-

σέα ὁ μυκηναϊκός πολιτισμός 
φτάνει στό ἀπόγειό του, στήν 
μέγιστη ἀκμή. Ὁ 14ος καί ὁ 
13ος αἰώνας εἶναι ἡ χρυσή 
ἐποχή τῶν Μυκηνῶν, κατά 
τήν ὁποία δημιουργοῦνται τά 
μυκηναϊκά ἀνάκτορα222 σε δι-
άφορες πόλεις, στίς Μυκῆνες 
καί τήν Τίρυνθα, στήν Πύλο, 
στήν Σπάρτη, στήν Ἀθήνα, 
στήν Θήβα καί τόν Ὀρχομε-
νό, στήν Ἰωλκό καί ἀλλοῦ. 

Τά ἀνάκτορα, τά παλάτια 
δηλαδή, ὅπως καί στήν Κρή-
τη, ἐξυπηρετοῦσαν πολλούς 
σκοπούς. 

221.  Στράβ. Γεωγρ. 8,6,11
222.  Γιαννόπουλος 2016, σελ. 82 καί http://www.fhw.gr/chronos/02/mainland/gr/

mg/habitation/palaces/index.html 

Χάρτης μέ τά ἀνάκτορα καί 
τήν ἐξάπλωση τῶν Μυκηναίων. 

Δύο «ἀγαπημένα» εἴδη μυκηναϊκῶν ἀγγείων, 
ἡ ὑψίποδη κύλικα ἀριστερά καί 
ὁ ψευδόστομος ἀμφορέας δεξιά. 
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ἀπό χρυσάφι. Ὡστόσο, τά θηλυκά 
ἐλάφια δέν ἔχουν κέρατα καί δέν 
εἶναι μεγαλόσωμα, ὅπως ἦταν τό 
ἐλάφι τῆς Ἄρτεμης, μέ ἀποτέλεσμα 
οἱ ἐρευνητές νά ὑποπτεύονται ὅτι 
ἦταν θηλυκός τάρανδος τῆς βόρειας 
Εὐρώπης καί ὄχι ἐλάφι. 

Τί γύρευε ὁ Ἡρακλῆς στήν βό-
ρεια Εὐρώπη; Ἐκεῖ, στίς ἀκτές τῆς 
Βαλτικῆς, ἦταν ἡ πηγή τοῦ ἠλέ-
κτρου226 (amber), τό ὁποῖο ἦταν πε-
ριζήτητο στίς πλούσιες οἰκογένειες 
τῆς Εὐρώπης. Ἐπίσης, τό ἤλεκτρο 
τό ἐμπορεύονταν καί οἱ Βρετανοί 
τῆς Κορνουάλης καί τό διοχέτευαν 
στήν Μεσόγειο. Συνεπῶς, οἱ περιο-
δεῖες τοῦ Ἡρακλῆ στήν Γερμανία, τήν Γαλλία227 καί τήν Ἱσπανία εἶχαν σκοπό 
ἤ νά κλείσει ἐμπορικές συμφωνίες ἤ καί νά ἐγκαταστήσει σέ καίρια σημεῖα 
ἑλληνικές ἀντιπροσωπεῖες, γιά νά ἐλέγχει τό ἐμπόριο.

Χαλκός καί χρυσός ὑπάρχει καί σέ ἄλλους ἄθλους, στίς Στυμφαλίδες ὄρνι-
θες πού εἶχαν χάλκινα ράμφη καί νύχια, τά ἄλογα τοῦ Διομήδη στήν Θράκη, 
πού εἶχαν χάλκινα σαγόνια, τά χρυσά μῆλα τῶν Ἑσπερίδων στήν Ἱσπανία. 
Ἀλλά ὁ κορυφαῖος ἄθλος ἦταν ὁ δωδέκατος καί τελευταῖος, ὁ ὁποῖος ὑποτί-
θεται ὅτι ἦταν νά φέρει τόν Κέρβερο ἀπό τόν Ἅδη.

Ποιός ἦταν ὅμως ὁ Ἅδης; Τό μυαλό μας πάει στόν θάνατο, ἀλλά ὁ 
Ἡρακλῆς δέν εἶχε σκοπό νά πεθάνει, ἀλλά νά πλουτίσει! Ἀπό ὅλους τούς 
συγγραφεῖς τῆς ἀρχαιότητας μόνο ἕνας διέσωσε μία ἀπίστευτη διήγηση, ἡ 
ὁποία μᾶς ἐπεξηγεῖ τόν 12ο ἄθλο. Ἡ μαρτυρία προέρχεται ἀπό τόν Καρχηδό-
νιο Σύλλα, ὁ ὁποῖος ἐξιστορεῖ γύρω στό 75 μ.Χ. στόν Ἕλληνα φιλόσοφο καί 
ἱστορικό Πλούταρχο228 τό ταξίδι πού ἔκαναν κάθε 30 χρόνια οἱ Καρχηδόνιοι, 
μιμούμενοι τόν Ἡρακλῆ.

Ὁ ἴδιος ὁ Πλούταρχος ἀναφέρει ὅτι κατά τήν ἐπίσκεψή του στήν Ρώμη, 
στήν διάρκεια ἑνός συμποσίου, ὁ Σύλλας διηγήθηκε τίς λεπτομέρειες τοῦ τα-

226.  Γιαννόπουλος 2016, σελ. 
227.  Γιά τά ταξίδια τοῦ Ἡρακλῆ στήν Γαλλία καί τήν Ἱσπανία βλέπε Διόδ. Σικ. 4,19 

καί 5,24
228.  Πλουτάρχου Ἠθικά, Περὶ τοῦ ἐμφαινομένου προσώπου τῷ κύκλῳ τῆς Σελή-

νης, 941

Θά κάνουμε μόνο μία σύντομη ἀναφορά στήν Γραμμική Β΄223, ἡ ὁποία 
ἦταν συλλαβογραφική γραφή, δηλαδή τό κάθε σύμβολο ἀντιστοιχεῖ σέ μία 
συλλαβή καί ὄχι σέ ἕνα φθόγγο, ὅπως γίνεται μέ τό σημερινό ἑλληνικό ἀλφά-
βητο. Τήν χρησιμοποιοῦσαν κυρίως στά ἀνάκτορα, γι’ αὐτό καί οἱ περισσότε-
ρες πήλινες πινακίδες τῆς Γραμμικῆς Β΄ βρέθηκαν στά ἀνάκτορα τῆς Πύλου 
καί τῆς Κνωσοῦ.

Τό παλαιότερο δεῖγμα Γραμμικῆς Β΄ προέρχεται ἀπό τήν Καυκανιά Ὀλυ-
μπίας καί εἶναι ἕνα στρογγυλό βότσαλο224, πού χρονολογεῖται γύρω στό 1650 
π.Χ. Ὡστόσο, οἱ ὑπόλοιπες πινακίδες χρονολογοῦνται στόν 14ο καί 13ο 
αἰῶνα, μέ ἀποτέλεσμα νά ὑπάρχει ἐνδιάμεσα μεγάλο κενό. Στά κείμενα τῆς 
Γραμμικῆς Β΄ ἔχουν ἐντοπιστεῖ καί πολλά ὀνόματα θεῶν225, ὅπως τοῦ Διο-
νύσου (diwonuso, ΔιFόνυσος), ὄχι ὅμως καί τοῦ Ἀπόλλωνα, πού μέχρι τότε 
λατρευόταν μόνο στήν Τροία. Μετά τήν καταστροφή τῆς Τροίας (1210 π.Χ.) 
οἱ Τρῶες αἰχμάλωτοι ἄρχισαν νά διαδίδουν τήν λατρεία τοῦ Ἀπόλλωνα στήν 
ὑπόλοιπη Ἑλλάδα. 

Θ .  6  Ἡ ρ α κ λ ῆ ς 
Μετά τόν Περσέα ἐμφανίζονται καί ἄλλες 

χαρισματικές προσωπικότητες στήν μυκηναϊκή 
Ἑλλάδα, οἱ ὁποῖες ὅμως συνδέθηκαν μέ μύθους 
καί δυστυχῶς δυσκολευόμαστε σήμερα νά τούς 
ἀντιμετωπίσουμε σάν ἱστορικά πρόσωπα. Ὁ κορυ-
φαῖος ἀπό αὐτούς τούς Ἕλληνες ἦταν ὁ Ἡρακλῆς, 
ὁ δισέγγονος τοῦ Περσέα.

Ὁ Ἡρακλῆς, πού γεννήθηκε λίγο πρίν ἀπό τό 
1300 π.Χ., ἦταν ὅπως φαίνεται ἕνας εὐφυέστατος 
καί πολυτάλαντος βασιλιάς, ἔστω καί ἄν ἔμεινε 
γνωστός περισσότερο γιά τήν μυϊκή του δύναμη. 
Στούς ἄθλους του φαίνεται ξεκάθαρα ὅτι ταξίδεψε 
παντοῦ γιά νά φέρει χαλκό καί χρυσό στήν Ἑλλάδα. 

Λόγου χάρη, ὁ τρίτος ἄθλος ἦταν νά αἰχμαλω-
τίσει τήν ἐλαφίνα τῆς Ἄρτεμης, ἡ ὁποία εἶχε πόδια ἀπό χαλκό καί κέρατα 

223.  Ἡ Γραμμική Β΄ ἀποκρυπτογραφήθηκε τό 1952 ἀπό τόν Ἄγγλο ἀρχιτέκτονα 
Βέντρις, μέ τήν συνδρομή τοῦ ἐπίσης Ἄγγλου φιλόλογου Τσάντγουικ. Βλέπε Γιαννό-
πουλος 2016, σελ. 124 καί Τreuil 1996, σελ. 417

224.  Γιαννόπουλος 2016, σελ. 127
225.  Βurkert 1993, σελ. 111

Μινιατούρα πού 
ἀναπαριστᾶ τόν Ἡρακλῆ.

Ὁ Ἡρακλῆς δαμάζει τόν ταῦρο 
τῆς Κρήτης.
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ὑποψιαζόμαστε ὅτι μπορεῖ νά εἶχαν ταξιδέψει καί πιό νότια, στήν κεντρική 
καί νότια Ἀμερική. Δύσκολα μποροῦμε νά θεωρήσουμε τυχαῖο τό γεγονός ὅτι 
στήν γλώσσα Νάουατλ (Nahuatl) τῶν Ἀζτέκων τῆς κεντρικῆς Ἀμερικῆς, ἡ 
λέξη θεός λέγεται τεό (teo230)!

Εἶναι πραγματικά ἀπορίας ἄξιον τό πῶς ἔσβησε, στό πέρασμα τοῦ χρόνου, 
ὄχι μόνο αὐτό τό θαλάσσιο ὑπερατλαντικό ταξίδι (πού τό διατήρησαν μόνο 
οἱ Καρχηδόνιοι), ἀλλά καί ἡ ἴδια ἡ ἀνάμνησή του στήν ἀρχαία Ἑλλάδα. Ἄν 
δέν σωζόταν καί αὐτό τό κείμενο ἀπό τόν Πλούταρχο, δέν θά εἴχαμε ἰδέα γιά 
τό πόσο μακριά κατάφεραν νά φτάσουν οἱ Ἕλληνες τῆς Ἐποχῆς τοῦ Μπρού-
ντζου. 

Κατά τήν διάρκεια τῶν ἄθλων του ὁ Ἡρακλῆς πραγματοποίησε καί μία 
ἐκστρατεία στήν Τροία, περίπου 40 χρόνια πρίν ἀπό τήν τελική ἅλωση τῆς 
Τροίας πού ἐξιστορεῖ ὁ Ὅμηρος. Ἡ ἅλωση τῆς Τροίας, ἀπό τόν Ἡρακλῆ, ἐπι-
βεβαιώθηκε ἀρχαιολογικά καί συνέβη γύρω στό 1260 π.Χ. Τήν ἴδια περίπου 
ἐποχή ἔγινε καί ἡ Ἀργοναυτική ἐκστρατεία καί λίγο ἀργότερα ἡ ἅλωση τῆς 
Θήβας (Ἑπτά ἐπί Θήβας), ὅταν εἶχε ἤδη πεθάνει ὁ Ἡρακλῆς.

Θ .  7  Θ η σ έ α ς
Στά χνάρια τοῦ Ἡρακλῆ βάδισε καί ὁ 

ἥρωας τῆς Ἀθήνας, ὁ Θησέας, ὁ ὁποῖος 
κατά παράδοση ἦταν λίγα χρόνια νεότε-
ρος ἀπό τόν Ἡρακλῆ. Ὁ Fάναξ Θη σέας 
μιμήθηκε τόν Ἡρακλῆ, ὄχι μόνο στά 
ἀνδραγαθήματα, ἀλλά καί στίς ἐπιχειρή-
σεις (business!).

Συμμετεῖχε στήν Ἀργοναυτική ἐκστρα-
τεία, πού εἶχε ἐπικεφαλῆς τόν Θεσσαλό 
ἥρωα Ἰάσονα, ὅπου γιά μία ἀκόμη φορά 
βλέπουμε νά κρύβεται ὁ χρυσός (χρυσό-
μαλλο δέρας), πίσω ἀπό τόν μύθο. Ἐπί-
σης, ταξίδεψε μέ τόν φίλο του, τόν ἥρωα 
Πειρίθου, στόν Ἅδη, γιά νά κλέψει τήν 
Περσεφόνη, ἀλλά τελικά ἐγκλωβίστηκαν 
ἐκεῖ, μέχρι πού ἦρθε ὁ Ἡρακλῆς καί ἔσω-
σε τόν Θησέα.

230.  Μία ἀπό τίς πιό σημαντικές ἀρχαῖες μεξικάνικες πόλεις ἦταν ἡ Τεοτιχουάκαν 
(Teotihuacan), πού σημαίνει γέννηση τῶν θεῶν, σάν νά λέμε Θεογεννήτωρ. 

ξιδιοῦ, τίς ὁποῖες κατέγραψε καί διέσωσε ὁ Πλούταρ-
χος. Ἐν ὀλίγοις, μαθαίνουμε ὅτι τελικά ὁ τόπος 

πού εἶχε ἐξοριστεῖ ὁ Κρόνος (Τάρταρα, Ἅδης 
κ.λπ.) ἦταν οἱ θάλασσες τῆς βόρειας Εὐρώ-

πης, ἀπό τήν Σκανδιναβία ὥς τήν Γροιλαν-
δία καί τόν Βόρειο Πόλο, πού ὀνομάζονταν 
Κρόνιο Πέλαγος.

Συνεπῶς, οἱ ἀποστολές τῶν ἡρώων 
πρός τόν Ἅδη ἦταν στήν πραγματικότητα 
ταξίδια μέχρι τόν Βόρειο Ἀρκτικό Κύκλο. 

Εἴδαμε ὥς τώρα ὅτι οἱ Μυκηναῖοι εἶχαν 
ἐμπορικές σχέσεις μέ τήν Βρετανία καί γε-

νικά τήν Βόρεια Εὐρώπη, ἀλλά τελικά ἀποδει-
κνύεται ὅτι ἡ λαχτάρα νά βροῦν νέα κοιτάσματα 

χρυσοῦ καί χαλκοῦ τούς ὁδήγησε νά φτά-
σουν μέχρι τήν Ἀμερική. 

Ἡ ἀποστολή τῶν Ἑλλήνων ἔφτανε στήν 
Βρετανία καί μετά ἔπλεαν δυτικά γιά πέντε 

μέρες, «δρόμον ἡμερῶν πέντε Βρεττανίας ἀπέχουσα πλέοντι πρός ἑσπέραν»
μέχρι πού ἔφταναν στό νησί τῆς Ὠγυγίας, πού μᾶλλον ἀντιστοιχεῖ στήν ση-
μερινή Ἰσλανδία229. Ἡ πορεία συνέχιζε πρός τόν Βόρειο Πόλο, ὅπου ἡ ἡλιο-
φάνεια τό καλοκαίρι κρατοῦσε σχεδόν ὅλο τό 24ωρο, «καὶ τὸν ἥλιον ὁρᾶν 
κρυπτόμενον ὥρας μιᾶς ἔλαττον ἐφ’ ἡμέρας τριάκοντα· καὶ νύκτα τοῦτ’ εἶναι, 
σκότος ἔχουσαν ἐλαφρὸν καὶ λυκαυγὲς ἀπὸ δυσμῶν περιλαμπόμενον».

Στό τέλος ἔφταναν σέ ἕνα νησί, πού βρισκόταν στό ἴδιο γεωγραφικό πλά-
τος (στήν ἴδια νοητή ὁριζόντια εὐθεία) μέ τό στόμιο τῆς Κασπίας θάλασ-
σας, ὅπου ὑπῆρχε ἕνας κόλπος σάν τήν Μαιώτιδα (Ἀζοφική) θάλασσα, «περὶ 
κόλπον οὐκ ἐλάττονα τῆς Μαιώτιδος, οὗ τὸ στόμα τῷ στόματι τοῦ Κασπίου 
πελάγους μάλιστα κατ’ εὐθεῖαν κεῖσθαι».

Οἱ γεωγραφικοί προσδιορισμοί πού δίνει ὁ Πλούταρχος δέν ἀφήνουν 
περιθώριο ἀμφιβολίας. Οἱ Ἕλληνες κατέληγαν στό νησί Νιουφάουντλαντ 
(Newfoundland) τοῦ Καναδᾶ καί στόν κόλπο τοῦ Ἁγίου Λαυρεντίου (Saint 
Lawrence), ὅπου εἶχαν κάνει ἄλλη μία μικρή ἀποικία. Ὁπότε, ὁ τελευταῖος 
ἄθλος τοῦ Ἡρακλῆ ἦταν νά πάει μέχρι τόν Καναδά, νά ἐπανδρώσει ἤ νά ἀνα-
διοργανώσει τήν μυκηναϊκή ἀποικία καί νά ἐπιστρέψει στήν Ἑλλάδα.

Ἐφόσον, λοιπόν, οἱ Ἕλληνες κατόρθωσαν νά φτάσουν μέχρι τόν Καναδά, 

229.  Ἐνδιάμεσα πρέπει νά ἔκαναν στάση στά νησιά Φερόε (Faroe) γιά ἀνεφοδια-
σμό. Μέχρι σήμερα, τό δυτικότερο νησί τῶν Φερόε ὀνομάζεται Μykines! 

Χάρτης πού ἀπεικονίζει τήν διαδρομή 
πού ἀκολουθοῦσαν οἱ Ἕλληνες, 

στό ταξίδι πρός τήν Ἀμερική.

Ἀναπαράσταση τῆς Ἀκρόπολης 
τῆς Ἀθήνας, μέ τό ἀνάκτορο καί 
τά κυκλώπεια τείχη (πάνω) καί 
τό μέγαρο τοῦ ἀνακτόρου μέ τήν 
τετράγωνη καπνοδόχο (κάτω).
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Ἀθανάσιο232, πού μᾶς ἐνημερώνει ὅτι μέ ἐντολή τοῦ Θησέα ἐπιβλήθηκε ἡ 
λατρεία τοῦ Δία στό κράτος τῆς Ἀθήνας.

Θ .  8  Ὁ  Τ ρ ω ι κό ς  π ό λ ε μ ο ς

Μετά τήν ἐποχή τῶν μεγάλων ἡρώων καί τῆς μεγάλης ἀκμῆς τοῦ μυκηναϊ-
κοῦ πολιτισμοῦ, γύρω στό 1220 π.Χ., πραγματοποιήθηκε ἡ διάσημη ἐκστρα-
τεία στήν Τροία, πού προκάλεσε τήν καταστροφή της. Χάρις στόν Ὅμηρο, 
οἱ διάφορες ποιητικές παραδόσεις πού προϋπῆρχαν ἤ συντέθηκαν γιά τόν 
Τρωικό πόλεμο, ἐνσωματώθηκαν στά δύο μεγάλα ἔπη, τήν Ἰλιάδα καί τήν 
Ὀδύσσεια, δημιουργώντας δύο γιγαντιαῖα ποιήματα.

Ὡστόσο, εἶναι σχῆμα ὀξύμωρο τό ὅτι αὐτά τά ἀριστουργήματα τοῦ Ὁμή-
ρου καταγράφουν μία ἀπό τίς πιό μελανές καί θλιβερές σελίδες τῆς ἑλληνικῆς 
ἱστορίας! Διότι ἀφενός ὁ Τρωικός πόλεμος ἦταν ἐμφύλιος πόλεμος, μεταξύ 
τῶν Ἑλλήνων, ὅπως ἀργότερα ὁ Πελοποννησιακός πόλεμος, ἀφετέρου δι-
απράχθηκαν φρικτές βαρβαρότητες233 καί ἱεροσυλίες ἀπό τούς ἴδιους τούς 
Ἕλληνες. 

Ὑπενθυμίζουμε ὅτι οἱ Τρῶες ἦταν ἑλληνικό φῦλο, πού ἀνῆκε στήν φυλή 
τῶν Κιτίων καί μιλοῦσε τήν αἰολική διάλεκτο. Σύμμαχοι τῶν Τρώων βλέπου-
με ὅτι ἦταν καί ἄλλοι Ἕλληνες Κίτιοι τῆς βόρειας Ἑλλάδας, ἐνῶ οἱ Ἀχαιοί, 
μέ ἀρχιστράτηγο τόν Ἀγαμέμνονα, ἦταν κατά βάση Ταρσοί καί Ἐλισοί.

Ἐπίσης, ὁ κορυφαῖος ἥρωας τῶν Ἀχαιῶν, ὁ Ἀχιλλέας, παρουσιάζεται 

232.  Λόγος Κατά εἰδώλων, 9,4 «ταῖς Θησέως τοῦ παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ἱστορουμένου 
διαταγαῖς ἐκρίθησαν λέγεσθαι θεοί»

233.  Μόλις κυρίευσαν οἱ Ἀχαιοί τήν Τροία, ἀνάμεσα στά ὑπόλοιπα ἐγκλήματα, πέ-
ταξαν ἀπό τά τεῖχη καί σκότωσαν τόν μικρό γιό τοῦ Ἕκτορα, τόν Ἀστυάνακτα, πού ἦταν 
νήπιο. Βλέπε Εὐριπίδου Τρωάδες, στ.1156. Ὁ Λοκρός Αἴαντας, ἀντίστοιχα, ἀτίμασε τήν 
Κασσάνδρα μέσα στόν ναό τῆς Ἀθηνᾶς.

Ἀφοῦ εἴδαμε διεξοδικά τί σημαίνει ταξίδι στόν Ἅδη, καταλαβαίνουμε ὅτι 
μᾶλλον καί ὁ Θησέας ἐπιχείρησε ἐκστρατεία στόν Ἀτλαντικό ὠκεανό, ἀλλά 
δέν τά κατάφερε ὅπως ὁ Ἡρακλῆς. Ἐπίσης, ἡ δράση τοῦ Θησέα στήν Κρήτη, 
ὅπου σκότωσε τόν Μινώταυρο, ἴσως νά κρύβει τήν προσπάθεια τῶν Ἀθηναί-
ων νά ἐπεκταθοῦν οἰκονομικά ἤ καί πολιτικά στήν Κρήτη. 

Μέ βάση τήν παράδοση, ὁ Θησέας εἶναι ὑπεύθυνος γιά τόν «συνοικισμό»
τῆς Ἀθήνας, δηλαδή γιά τό ὅτι ἕνωσε ὅλους τούς μέχρι τότε αὐτοδιοίκητους 
οἰκισμούς τῆς Ἀττικῆς σέ ἕνα κράτος, μέ πρωτεύουσα τήν Ἀθήνα. Τό διοικη-
τικό κέντρο τοῦ ἀττικοῦ κράτους βρισκόταν στήν σημερινή Ἀκρόπολη τῆς 
Ἀθήνας, πού ἦταν τειχισμένη μέ κυκλώπεια τείχη.

Ὡστόσο, τά μνημειώδη ἔργα πού κατασκευάστηκαν στήν Ἀθήνα τῆς κλα-
σικῆς περιόδου, τόν 5ο καί 4ο αἰ. π.Χ., τά ὁποῖα σέ μεγάλο βαθμό χτίστηκαν 
πάνω στά μυκηναϊκά ἐρείπια, σχεδόν ἐξαφάνισαν τά ὑστεροελλαδικά κτήρια 
τῆς Ἀκρόπολης. Τό ἀνακτορικό μέγαρο τοῦ Θησέα βρισκόταν ἐκεῖ περίπου, 
πού σήμερα ὑπάρχει τό Ἐρέχθειο, ἐνῶ μυκηναϊκά ἴχνη ὑπάρχουν καί κάτω 
ἀπό τόν Παρθενώνα. 

Τό ὅτι ὁ Θησέας ἦταν, ἐκτός ἀπό ἥρωας, καί μεγάλος… ἐπιχειρηματίας 
φαίνεται ἀπό μία σύγχρονη ἀρχαιολογική ἀνακάλυψη, στόν σημερινό Ἅλι-
μο231, ὅπου ὄχι μόνο ἐπανακατοικήθηκε ὁ πρωτοελλαδικός οἰκισμός τοῦ Κο-
ντοπήγαδου, ἀλλά δημιουργήθηκε μία τεράστια καί πρωτότυπη ἐργαστηρι-
ακή ἐγκατάσταση, ἐπεξεργασίας τοῦ (φυτοῦ) λιναριοῦ, ἀπό τό ὁποῖο ἔφτια-
χναν λινά ὑφάσματα, σκοινιά μέχρι καί πανιά γιά καράβια.

Αὐτή ἡ μεγάλη ἀθηναϊκή βιο-
τεχνία λειτουργοῦσε στά χρόνια 
τοῦ Θησέα (13ος αἰ. π.Χ.) καί 
ἐγκαταλείφθηκε μετά τό 1200 
π.Χ. Ἀπό ἐκεῖ προφανῶς φτιά-
χτηκαν τά πανιά γιά τά καράβια, 
μέ τά ὁποῖα συμμετεῖχε ἡ Ἀθήνα 
στόν Τρωικό πόλεμο, καί ἐνδε-
χομένως νά προμήθευε καί λινά 
πανιά καί σέ ἄλλα μυκηναϊκά 
κράτη. Γιά τόν Θησέα ἔχουμε καί 
μία πληροφορία ἀπό τόν Ἅγιο 

231.  Βρίσκεται στόν σταθμό Μετρό τοῦ Ἁλίμου. Βλέπε καί Κωνσταντίνα Καζᾶ-Πα-
παγεωργίου, Ἡ ἀρχαία ἀστική ὁδός καί τό Μετρό κάτω ἀπό τή Λεωφόρο Βουλιαγμένης, 
Ἐκδόσεις Καπόν, Ἀθήνα 2016

Μυκηναϊκή πεντηκόντορος, δηλαδή πλοῖο μέ 
50 κουπιά, 25 σέ κάθε πλευρά. Εἶχε μέγιστη 
ταχύτητα 9 κόμβους (περίπου 15 χλμ/ὥρα).

Ἀναπαράσταση τῆς πόλης τῆς Τροίας (ἀριστερά) καί πύργου στά τείχη (δεξιά).Ἀναπαράσταση τῆς πόλης τῆς Τροίας (ἀριστερά) καί πύργου στά τείχη (δεξιά).



Ὁ Αἰνείας, μέ τόν γέρο πατέρα του ἀγκαλιά, 
ἐγκαταλείπει τήν κατεστραμμένη Τροία.
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τόν Ὅμηρο καί ἄλλους ἀρχαί-
ους συγγραφεῖς. Τόσο πολύ 
σκοτίστηκε ὁ νοῦς τῶν ἀνθρώ-
πων στήν ἀρχαιότητα, πού 
ἔφτασαν σέ σημεῖο νά νομί-
ζουν ὅτι ἡ θρησκεία ἀπαιτεῖ 
θυσία ἀνθρώπων, μέχρι καί 
νά θυσιάζουν οἱ ἴδιοι οἱ γονεῖς 
τά παιδιά τους, ὅπως ἔκανε 
ὁ Ἀγαμέμνονας μέ τήν κόρη 
του, τήν Ἰφιγένεια.

Ὡστόσο, τουλάχιστον στό 
ἑλληνικό ἔθνος, πάντα ὑπῆρχαν τά πρόσωπα πού ἀμφισβητοῦσαν αὐτήν τήν 
δαιμονική θρησκεία, πού δέν μποροῦσαν νά ἀποδεχθοῦν ὅτι οἱ θεοί εἶναι κα-
κοί καί διψοῦν γιά ἀνθρώπινο αἷμα236. Ἡ ἀντίδραση τῶν Ἑλλήνων σέ αὐτήν 
τήν ἀπατηλή θρησκεία ξεκίνησε ἤδη τόν 5ο αἰ. π.Χ., ὅταν οἱ Ἕλληνες σοφοί 
ἄρχισαν ἐπίσημα νά ἀμφισβητοῦν τό Δωδεκάθεο καί νά ἀναζητοῦν νά βροῦν 
τήν ἀλήθεια γιά τόν Θεό, μία ἀναζήτηση πού ὁλοκληρώθηκε τόν 1ο αἰ. μ.Χ., 
ὅταν οἱ Ἕλληνες γνώρισαν τό πρόσωπο τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ.

Θ .  9  Α ἴ γ υ π τ ο ς  κα ί  Μ ω υ σ ῆ ς
Ἀντίστοιχη χρονικά μέ τήν ὑστεροελλαδική περίοδο εἶναι ἡ ἐποχή τοῦ 

Νέου Βασιλείου στήν Αἴγυπτο, πού ἀρχίζει στά μέσα τοῦ 17ου αἰ. π.Χ. Ἐκεί-
νη τήν περίοδο διείσδυσε στήν Αἴγυπτο ἕνα σημιτικό φῦλο, πού εἶναι γνω-
στοί στήν ἱστορία ὡς Ὑξῶς. Πολλοί ἱστορικοί συσχετίζουν τούς Ὑξῶς μέ 
τούς Ἑβραίους, ἀλλά μέ βάση τίς γενεαλογίες τῆς Βίβλου (καί τίς χρονολο-
γίες πού προκύπτουν ἀπό αὐτές), ὑπάρχει μεγάλη χρονική διαφορά, καθώς οἱ 
Ἑβραῖοι ἐγκαταστάθηκαν τό 1804 π.Χ. στήν Αἴγυπτο.

Οἱ Ὑξῶς κυβέρνησαν γιά περίπου ἕναν αἰώνα τήν Αἴγυπτο καί μετά ἡ 
ἐξουσία ἐπανῆλθε στά χέρια τῶν Αἰγυπτίων. Τό 1478 π.Χ. ἔγινε Φαραώ στήν 
Αἴγυπτο μία γυναίκα, ἡ Χατσεψούτ (Hatshepsut), ἡ ὁποία ἀποδείχτηκε ἱκανή 
πολιτική ἀρχηγός. Στήν συνέχεια, τήν ἐξουσία πῆρε ὁ Θούτμως Γ΄ (ἤ Τούθ-
μωσις, Thutmose III), ὁ ὁποῖος ἔχει ἐπονομαστεῖ «Ναπολέων τῆς Αἰγύπτου», 
καθώς διεξήγαγε ἀναρίθμητες ἐκστρατεῖες καί μετέτρεψε τήν Αἴγυπτο σέ μία 
πανίσχυρη αὐτοκρατορία.

236.  Τά πρωτεῖα στίς ἀνθρωποθυσίες εἶχε ὁ λαός τῶν Ἀζτέκων, οἱ ὁποῖοι πίστευαν 
ὅτι ἔστω καί μία μέρα ἄν δέν τελοῦσαν ἀνθρωποθυσία, θά ἔσβηνε ὁ ἥλιος!

κτηνώδης, σέ ἀντίθεση μέ τόν ἥρωα τῶν Τρώων, 
τόν Ἕκτορα, ὁ ὁποῖος παρουσιάζεται σάν τρυφερός 
οἰκογενειάρχης, πού ἀγωνίζεται γιά τήν σωτηρία τῆς 
πόλης του. 

Ὁ Ἀχιλλέας, ἀπό τήν πλευρά του, ἀφοῦ σκοτώνει 
τόν Ἕκτορα, διαπομπεύει τό νεκρό σῶμα (κάνοντας 
καί τήν σκέψη νά πετάξει τό σῶμα του νά τό φᾶνε 
τά σκυλιά!) καί, τό χειρότερο ὅλων, πραγματοποιεῖ 
ἀνθρωποθυσία δώδεκα νεαρῶν Τρώων234, μέ σκοπό 
τόν ἐναγισμό τοῦ φίλου του, τοῦ νεκροῦ Πατρόκλου. 

Λέγοντας ἐναγισμό, ἐννοοῦμε τίς θυσίες πού προ-
φέρονταν γιά νά τιμήσουν κάποιον νεκρό. Δυστυχῶς, 
οἱ Ἕλληνες κατά τήν ὑστεροελλαδική περίοδο εἶχαν 
υἱοθετήσει τό σουμεριακό – δαιμονολατρικό ἔθιμο 
νά τελοῦν ἀνθρωποθυσίες, πρός τιμήν κάποιου νε-
κροῦ, κυρίως τήν στιγμή τῆς ταφῆς του. 

Ἡ ἀνθρωποθυσία, μέ σκο-
πό τόν ἐναγισμό, εἶχε γίνει καί 
στήν Ἑλλάδα μέρος τῆς θρη-
σκείας τῶν Μυκηναίων, ἦταν 
θρησκευτική - τελετουργική 
πράξη. Ἄμεσα ἤ ἔμμεσα, διαπι-
στώνουμε ὅτι δέν ὑπῆρχε εἰδω-
λολατρική θρησκεία στό παρελ-
θόν, πού νά μήν εἶχε τό στοιχεῖο 
τῆς ἀνθρωποθυσίας, εἴτε γιά 
ἐναγισμό εἴτε γιά ἄλλους λό-
γους, ὅπως ἡ μαντεία (κυρίως 
μέσα ἀπό νεκρά βρέφη).

Στοιχεῖα ἀνθρωποθυσιῶν 
ἔχουν ἐντοπιστεῖ καί σέ ἀρχαι-
ολογικές ἀνασκαφές235 στήν 
Ἑλλάδα, πού ἐπιβεβαιώνουν 

234.  Ἰλιάδα Ψ, στ. 21-23 «Ἕκτορα δεῦρ᾽ ἐρύσας δώσειν κυσὶν ὠμὰ δάσασθαι, δώδε-
κα δὲ προπάροιθε πυρῆς ἀποδειροτομήσειν Τρώων ἀγλαὰ τέκνα»

235.  Burkert 1993, σελ. 96 καί 142, 403. Βλέπε καί https://www.academia.edu/7705209/
D_D_Hughes_Human_Sacrifice_in_Ancient_Greece_London_1991_?email_work_
card=view-paper 

Ὁ Ἀχιλλέας σέρνει 
τό νεκρό σῶμα τοῦ 

Ἕκτορα, δεμένο 
στό πίσω μέρος τοῦ 
ἅρματος (πάνω) καί 

δέχεται ἕνα βέλος στήν 
φτέρνα του (δεξιά), πού 
τοῦ προκάλεσε θάνατο.

Μινιατούρα πού ἀπεικο-
νίζει τόν Ἀγαμέμνονα, 
μέ βάση τίς περιγραφές 

στήν Ἰλιάδα.
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Μέ τήν μάχη τῆς Μεγιδδώ τό 1457 
π.Χ. ὁ Θούτμως κατάφερε νά ὑποτά-
ξει ὅλη τήν Παλαιστίνη, φτάνοντας 
τήν κυριαρχία τῶν Αἰγυπτίων ὥς τήν 
Συρία. Λίγο ἀργότερα, τό 1454 π.Χ. 
γεννήθηκε στήν Αἴγυπτο τοῦ Θούτμως 
ἕνα ἀκόμη πρόσωπο, πού ἔχει ξεχω-
ριστή θέση στήν Παλαιά Διαθήκη, ὁ 
Μωυσῆς (Moseh). 

Ἑπομένως, ὁ σκληρόκαρδος Φα-
ραώ πού εἶχε δώσει ἐντολή νά δολο-
φονοῦν οἱ μαῖες τά νεογέννητα ἀγόρια 
τῶν Ἑβραίων237, γιά νά ἐξολοθρεύσει 
τό ἑβραϊκό ἔθνος, ἦταν ὁ Θούτμως. 
Ὡστόσο, οἱ μαῖες δέν ὑπάκουσαν στήν 
ἐγκληματική ἐντολή, μέ ἀποτέλεσμα 
νά σωθοῦν οἱ Ἑβραῖοι, ἀλλά ὁ Θού-

τμως γιά ἀντίποινα τούς ἐπέβαλε σκληρά καταναγκαστικά ἔργα, γιά νά τούς 
ἀφανίσει ἔμμεσα. 

Οἱ Ἑβραῖοι ἔμειναν συνολικά 
430 χρόνια στήν Αἴγυπτο, δηλαδή 
μέχρι τό 1374 π.Χ., ὅταν συμβαί-
νει ἡ περίφημη Ἔξοδος ἀπό τήν 
Αἴγυπτο πρός τήν γῆ τῆς Ἐπαγ-
γελίας, τήν Παλαιστίνη, μέ ἡγέτη 
τόν Μωυσῆ. Ὁ ἴδιος ὁ Θεός κά-
λεσε τόν Μωυσῆ νά ἀναλάβει τήν 
πνευματική καί στρατιωτική ἡγε-
σία τῶν Ἑβραίων, καθώς ὁ Μω-
υσῆς ἦταν ὁ πιό ἐνάρετος Ἑβραῖος 
τῆς ἐποχῆς του.

Ὁ ἴδιος ὁ Μωυσῆς θεωροῦσε 
ἀνάξιο τόν ἑαυτό του, γιά ἕνα τόσο 
ὑψηλό ἀλλά καί δύσκολο ἀξίω-
μα. Παράλληλα, γνωρίζοντας τήν 
στρατιωτική δύναμη τῶν Αἰγυπτί-
ων, δέν τολμοῦσε νά ἀναμετρηθεῖ 

237.  Ἔξοδος 1,16

μέ τόν ἴδιο τόν Φαραώ. Ὡστόσο, ὁ Θεός τόν ἐνίσχυσε 
καί τόν ἔστειλε στήν Αἴγυπτο νά κάνει τό ἀκατόρθωτο, 
νά ἀντιπαρατεθεῖ μέ τόν πανίσχυρο βασιλιά της.

Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Θεοῦ στόν Μωυσῆ συνέβη τό 1374 
π.Χ., τόν καιρό πού βασίλευε στήν Αἴγυπτο ὁ Ἀμεν-
χοτέπ Γ΄ (Amenhotep ΙΙΙ ἤ Ἀμένοφις). Ὁ Ἀμενχοτέπ 
ἀντιμετώπισε μέ περιφρόνηση τόν Μωυσῆ καί ἀρνή-
θηκε νά ἐπιτρέψει τήν ἔξοδο τῶν Ἑβραίων ἀπό τήν 
Αἴγυπτο. Τό ἀποτέλεσμα τῆς ἀδιαλλαξίας τοῦ Ἀμεν-
χοτέπ ἦταν νά ξεσπάσουν οἱ περίφημες Δέκα Πληγές 
στήν Αἴγυπτο. Χρειάζεται νά ἐπισημάνουμε ὅτι ἐκεῖνα 
τά χρόνια ἡ Αἴγυπτος δέν ἦταν μόνο πανίσχυρο κρά-
τος, ἀλλά ἦταν ταυτόχρονα καί τό κάστρο, τό ἐπίκε-
ντρο τῆς μαγείας καί τοῦ ἀποκρυφισμοῦ.

Οἱ Αἰγύπτιοι ἱερεῖς ἦταν τρομεροί μάγοι, πού μέ 
τήν βοήθεια τῶν δαιμόνων μποροῦσαν νά τελοῦν 
ὑπερφυσικές πράξεις. Γενικότερα, ἡ αἰγυπτιακή μα-
γεία θεωρεῖτο στήν ἀρχαιότητα πολύ ὑψηλοῦ ἐπιπέ-
δου! Γι’ αὐτό καί ὁ Θεός θέλησε νά γελοιοποιήσει καί 
νά διασύρει τήν δαιμονολατρία μέσα στήν ἴδια της τήν ἕδρα, στήν ἄκρως 
ἀποκρυφιστική Αἴγυπτο.

Οἱ ἱερεῖς τῆς Αἰγύπτου 
καλοῦνταν σέ κάθε πληγή 
τῆς χώρας νά κάνουν μάγια, 
γιά νά διώξουν τήν πληγή. 
Ὡστόσο, τό μόνο πού κα-
τάφεραν ἦταν νά ὁμολογή-
σουν στόν Ἀμενχοτέπ ὅτι 
ἡ δύναμη τοῦ Μωυσῆ ἦταν 
ἀσύγκριτα ἀνώτερη ἀπό 
τήν δική τους238. Ἦταν μία 
ντροπιαστική ἧττα ἡ ἀνα-
μέτρηση τῆς αἰγυπτιακῆς 
θρησκείας μέ τόν Μωυσῆ 
καί τόν ἀληθινό Θεό, πού 

238.  Ἔξ. 8,18 «ἐποίησαν δὲ ὡσαύτως καὶ οἱ ἐπαοιδοὶ ταῖς φαρμακίαις αὐτῶν ἐξαγα-
γεῖν τὸν σκνῖφα, καὶ οὐκ ἠδύναντο· καὶ ἐγένοντο οἱ σκνῖφες ἐν τοῖς ἀνθρώποις καὶ ἐν τοῖς 
τετράποσιν. εἶπαν οὖν οἱ ἐπαοιδοὶ τῷ Φαραώ: Δάκτυλος θεοῦ ἐστὶν τοῦτο».

Αἰγυπτιακός στρατός τοῦ Νέου 
Βασιλείου. Ὁ Φαραώ, στά ἀριστερά, 

φορᾶ φολιδωτό θώρακα καί μπλέ 
στέμμα, τό Χεπρές (Khepresh). Ὁ 

στρατιώτης, δεξιά, φορᾶ λινό θώρακα 
καί ἔχει ξίφος-δρεπάνι (khopesh).

Ἡ ἔκταση τῆς αἰγυπτιακῆς αὐτοκρατορίας 
στά χρόνια του Θούτμως Γ΄.

Ὁ Φαραώ Ραμσής 
Β΄, πού ἐσφαλμένα 

θεωρεῖται ὡς ὁ 
Φαραώ τῶν 10 
Πληγῶν καί τῆς 

Ἐξόδου.

Οἱ Ἑβραῖοι διασχίζουν τόν Ἰορδάνη ποταμό, 
φέροντας στούς ὤμους τήν Κιβωτό τῆς Διαθήκης.
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ἐκπροσωποῦσε ὁ Μωυσῆς, μέ ἀποτέλεσμα ὁ Ἀμενχοτέπ νά ἀναγκαστεῖ νά 
δώσει ἄδεια νά φύγουν οἱ Ἑβραῖοι ἀπό τήν Αἴγυπτο.

Ὅσο περίεργο καί ἄν φαίνεται, ὁ ἴδιος ὁ Μωυσῆς ταλαιπωρήθηκε περισ-
σότερο ἀπό τούς Ἑβραίους, παρά ἀπό τούς Αἰγυπτίους! Οἱ Ἑβραῖοι σέ ὅλη 
τήν Παλαιά Διαθήκη ἀποδεικνύονται ἀνάξιοι τῆς εὐλογίας πού ἔλαβαν ἀπό 
τόν Θεό. Μία μειοψηφία Ἑβραίων μόνο ἐφάρμοζε τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ 
ἡ πλειοψηφία παρασυρόταν κάθε τόσο στήν εἰδωλολατρία, μέχρι καί στόν 
ἀποκρυφισμό.

Τό ἀποτέλεσμα ἦταν ὁ ἴδιος ὁ Μωυσῆς, στό τέλος τῆς ζωῆς του, νά ἐκφρά-
σει τήν πίκρα καί τήν ἀπογοήτευση πού ἔνιωθε ἀπό τούς συμπατριῶτες του, 
πού ἀποδείχθηκαν ἀχάριστοι ἀπέναντι στόν Θεό καί τίς εὐεργεσίες Του. Τά 
φρικτά παράπονα τοῦ Μωυσῆ καταγράφηκαν στήν λεγόμενη «Ὠδή Μωυσέ-
ως239» τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὅπου ὀνομάζει τούς Ἑβραίους «γενεά σκολιά 
καί διεστραμμένη240» καί λαό πού ἔχει χάσει τά λογικά του241.

Θ .  1 0  Ἡ  κα τ ά κ τ η σ η  τ ῆ ς  Π α λ α ι σ τ ί ν η ς
Ὁ ἑβραϊκός λαός περιπλα-

νήθηκε στήν ἔρημο 40 χρόνια, 
λόγω τῶν ἀλλεπάλληλων ἁμαρ-
τιῶν του, καί τελικά κατάφερε 
νά κατακτήσει ἕνα τμῆμα τῆς 
Παλαιστίνης μετά τόν θάνατο 
τοῦ Μωυσῆ, τό 1334 π.Χ. Ἐκεῖ 
ἦρθαν σέ σύγκρουση μέ τόν λαό 
τῶν Φιλισταίων, πού κατοικοῦσε 
κυρίως στήν παράκτια ζώνη τῆς 
Παλαιστίνης.

Οἱ Φιλισταῖοι, ὅμως, ἦταν 
πλέον δύο κατηγορίες (ἀνάμει-

κτες), ἡ μία πού κατοικοῦσε ἀπό τό 2700 π.Χ, μετά τήν Βαβέλ, καί ἡ ἄλλη πού 
ἔφυγε ἀπό τήν Κρήτη καί τό Αἰγαῖο (οἱ Κᾶρες πού προαναφέραμε), ἡ ὁποία 
ἦταν μᾶλλον καί ἡ κυρίαρχη, λόγω τοῦ ἀνώτερου πολεμικοῦ ἐξοπλισμοῦ καί 

239.  Δευτ. 32, 1-43
240.  Δευτ. 32,5. Αὐτή ἡ φράση στά νέα ἑλληνικά θυμίζει τό «στραβός καί ἀνάποδος»!
241.  Δευτ. 32,28 «ἔθνος ἀπολωλεκὸς βουλήν ἐστι, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖς ἐπιστή-

μη». Ἡ Παλαιά Διαθήκη περιέχει τίς πιό σκληρές καί αὐστηρές φράσεις ἐναντίον τῶν 
Ἑβραίων!

τακτικῆς πού εἶχαν φέ-
ρει ἀπό τήν μυκηναϊκή 
Ἑλλάδα.

Ἕνα ἄλλο ἀξιοση-
μείωτο γεγονός τῆς 
ἴδιας ἐποχῆς εἶναι ἡ 
δράση τοῦ Φαραώ 
Ἀκενατών (Akhena-
ten), ὁ ὁποῖος ἦταν 
γιός τοῦ Ἀμενχοτέπ Γ΄, 
καί ἀρ χικά ὀνομαζόταν 
Ἀμενχοτέπ Δ΄. 

Ὁ Ἀκενατών ἦταν 
ἕνας ἀσυνήθιστος Φαραώ, πού προσπάθησε νά καταργήσει τήν πολυθεϊστική 
θρησκεία τῆς Αἰγύπτου καί νά ἐπιβάλει τήν μονοθεϊστική θρησκεία τοῦ θεοῦ 
- ἥλιου Ἀτών (Aten). Συγκρούστηκε εὐθέως μέ τό ἱερατεῖο τῶν Αἰγυπτίων, 
πού θεωροῦσαν κορυφαῖο θεό τόν Ἄμμων - Ρά (Amun - Re), μέ τούς ὁποίους 
εἶχε συγκρουστεῖ καί ὁ Μωυσῆς. 

Ὁ Ἀκενατών, ὅπως φαίνεται, συνειδητοποίησε ὅτι 
οἱ ἱερεῖς τοῦ Ἄμμων - Ρά ἦταν μάγοι, πού ἐξαπατοῦσαν 
τόσα χρόνια τόν λαό τῆς Αἰγύπτου, καί ἀποδείχτηκαν 
ἀνίσχυροι μπροστά στήν θεϊκή δύναμη τοῦ Μωυσῆ, τόν 
ὁποῖο ἐνδυνάμωνε ὁ ἀληθινός Θεός. Εἶναι ἐντυπωσιακό 
τό ὅτι ὁ πατέρας τοῦ Ἀκενατών, ὁ Ἀμενχοτέπ Γ΄, πού βί-
ωσε τίς δέκα πληγές καί εἶδε τήν θαυμαστή δύναμη τοῦ 
Μωυσῆ, δέν μετανόησε ἀλλά ἔμεινε σκληρόκαρδος, ἐνῶ 
ὁ γιός του ὁ Ἀκενατών, ἐπηρεάστηκε θετικά καί χάραξε 
διαφορετική πορεία στήν θρησκευτική του πολιτική.

Παρά τίς προσπάθειες τοῦ Ἀκενατών, ὁ λαός τῆς 
Αἰγύπτου παρέμεινε πιστός στήν εἰδωλολατρία καί τόν 
πολυθεϊσμό. Ὡστόσο, ὁ Ἀκενατών ἔμεινε στήν ἱστορία 
ὡς ὁ πρῶτος ἡγέτης πού ἐπιχείρησε νά καταργήσει τόν 
πολυθεϊσμό καί νά ἐπιβάλει τόν μονοθεϊσμό. Ἡ ἐπιμονή 
του καί τά κίνητρά του θά ἦταν πραγματικά ἀκατανόη-
τα, ἄν δέν γνωρίζαμε τί εἶχε προηγηθεῖ στήν Αἴγυπτο 30 χρόνια πρίν ἀπό τήν 
ἐποχή τοῦ Ἀκενατών.

Ἀρκετοί σύγχρονοι ἱστορικοί χρονολογοῦν τήν ἐποχή τοῦ Μωυσῆ καί τήν 
Ἔξοδο ἀπό τήν Αἴγυπτο μετά τό 1300 π.Χ., στά χρόνια τοῦ Φαραώ Ραμσῆ 
Β΄. Αὐτή ἡ ἐσφαλμένη χρονολόγηση τῆς ἐποχῆς τῆς Ἐξόδου ὑπῆρξε ἀφορμή 

Μάχη τοῦ Καντές, 1274 π.Χ. Αἰγύπτιοι 
ἐναντίον Χετταίων.

Ἀναπαράσταση τοῦ παλατιοῦ τοῦ Ἀμενχοτέπ Γ΄ 
στήν Μαλκάτα (Malqata).

Ἄγαλμα πού 
ἀπεικονίζει τόν 

Ἀκενατών. 
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Θ .  11  Ἡ  κα τ ά ρ ρ ε υ σ η  τ ο ῦ  μ υ κ η ν α ϊ κο ῦ  κό σ μ ο υ
Ἡ λήξη τοῦ Τρωικοῦ πολέ-

μου συνδέεται μέ τήν ραγδαία 
ἀποδυνάμωση τῶν μυκηνα-
ϊκῶν βασιλείων. Εἴμαστε χρο-
νικά στήν περίοδο 1200-1180 
π.Χ., ὅπου μᾶλλον συνέβη 
μία ἀκόμη κλιματική ἀλλαγή, 
πού προκάλεσε ξηρασία καί 
πείνα. Τά προβλήματα στήν 
γεωργία προκάλεσαν μία 
ἀκόμη κρίση, ὅπως εἶχε συμ-
βεῖ γύρω στό 2200 π.Χ., πού 
εἶχε ὁδηγήσει σέ κατάρρευση 
ὅλους τούς μεγάλους πολιτι-
σμούς τῆς 3ης χιλιετίας π.Χ.

Ὡστόσο, τώρα ἡ κρίση 
ἦταν ἀκόμη χειρότερη καί 
σάρωσε τά περισσότερα κρά-
τη τῆς Ὕστερης Ἐποχῆς τοῦ 
Μπρούντζου. Ἰδίως στήν 
ἀνατολική Μεσόγειο βλέπου-
με ἀλλεπάλληλες καταστρο-
φές στίς μεγάλες πόλεις τῆς 
ἐποχῆς. Καταστρέφεται ἡ πόλη Χαττούσα τῶν Χετταίων, ἡ Οὐγκαρίτ τῆς Συ-
ρίας, ἡ Ἔγκωμη καί τό Κίτιο στήν Κύπρο καί τά μυκηναϊκά ἀνάκτορα. 

Ἡ πείνα καί ἡ ἀπελπισία, πού προφανῶς βίωναν οἱ λαοί, τούς ὁδήγησε 
σέ ἐπανάσταση ἐναντίων τῶν ἀρχόντων, οἱ ὁποῖοι ὥς τότε εἶχαν τόν πλήρη 
ἔλεγχο τῶν γεωργικῶν καί κτηνοτροφικῶν προϊόντων.

Μαζί μέ τίς ἐπαναστάσεις τῶν λαϊκῶν στρωμάτων, πού ἀνέτρεψαν τά μο-
ναρχικά πολιτικά καθεστῶτα τῆς ἐποχῆς, ἔχουμε καί τήν διακοπή τοῦ ὑπερ-
πόντιου ἐμπορίου. Μέ τήν ἀναστάτωση πού ἐπικρατοῦσε σταμάτησαν τά μα-
κρινά ταξίδια πρός τόν Ἀτλαντικό καί τήν βόρεια Εὐρώπη, μέ ἀποτέλεσμα νά 
μήν μποροῦν πλέον οἱ Ἕλληνες νά προμηθεύονται κασσίτερο.

Αὐτό εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νά μήν μποροῦν νά κατασκευάζουν μπροῦντζο, 
ὁπότε κάπως ἔτσι τελειώνει ἡ Ἐποχή τοῦ Μπρούντζου, λίγο μετά τό 1200 
π.Χ. Οἱ ἄνθρωποι πλέον στρέφονται στά ὑλικά καί τά μεταλλεύματα πού 
ὑπάρχουν στήν γῆ τους καί ὄχι σέ μακρινές χῶρες, ὁπότε ἡ λύση ἦταν νά 

γιά νά κυκλοφορήσουν διάφορες ἀλλόκοτες θεωρίες, τίς ὁποῖες εἶχε ὑποστη-
ρίξει καί ὁ γνωστός Φρόιντ (Sigmund Freud), πού ὑποστήριζε ὅτι ὁ Μωυσῆς 
ἦταν ἕνας ἱερέας τοῦ Ἀτών στά χρόνια τοῦ Ἀκενατών, πού ἐκδιώχθηκε ἀπό 
τήν Αἴγυπτο μετά τόν θάνατο τοῦ Ἀκενατών καί προσπάθησε νά ἐπιβάλει τήν 
μονοθεϊστική θρησκεία στούς Ἑβραίους. Ἡ ἀλήθεια, ὅμως, εἶναι ὅτι συνέβη 
ἀκριβῶς τό ἀντίθετο, ὅτι ὁ Ἀκενατών ἐπηρεάστηκε ἀπό τά θαυμαστά ἔργα 
τοῦ Μωυσῆ καί ὄχι ὁ Μωυσῆς ἀπό τόν Ἀκενατών.

Μία ἀκόμη ἀπόδειξη, ὅτι ἡ εἴσοδος τῶν 
Ἑβραίων στήν Παλαιστίνη ξεκίνησε τό 1334 
π.Χ. εἶναι τά ἀρχαιολογικά εὑρήματα τῆς πό-
λης Ἱεριχοῦς242, στό νεκροταφεῖο τῆς ὁποίας 
ἐντοπίστηκαν σκαραβαῖοι τῶν Φαραώ Χα-
τσεψούτ, Θούτμως ΙΙΙ καί Ἀμενχοτέπ ΙΙΙ. 
Αὐτό πρακτικά σημαίνει ὅτι ἡ Ἱεριχώ εἶχε 
δραστηριότητα καί ἐπικοινωνία μέ τήν Αἴγυ-
πτο μέχρι τά μέσα τοῦ 14ου αἰώνα, ἐνῶ μετά 
κυριεύθηκε καί κάηκε, μέ ἀποτέλεσμα νά 
ἐρημωθεῖ ἀπό κατοίκους, ὅπως μᾶς ἀναφέρει 
ἡ βιβλική διήγηση.

242.  Βλέπε https://biblearchaeology.org/research/conquest-of-canaan/2310-did-the-
israelites-conquer-jericho-a-new-look-at-the-archaeological-evidence 

Χάρτης τῆς Ἐγγύς Ἀνατολῆς τό 1250 π.Χ. Οἱ ὀνομασίες προέρχονται 
κυρίως ἀπό χεττιτικά κείμενα, ὅπου οἱ Ἀχαιοί (Μυκηναῖοι) 

ὀνομάζονται Ἀχιγιάβα (Ahhiyawa).

Οἱ σκαραβαῖοι πού 
ἐντοπίστηκαν στό νεκροταφεῖο 

τῆς Ἱεριχοῦς.

Ἡ ἀκρόπολη τῆς Τίρυνθας τό 1250 π.Χ. (πάνω) 
καί μετά τήν καταστροφή (κάτω). Πάνω στά 

ἐρείπια ἔχτισαν οἱ Ἕλληνες ἕνα νέο μεγαροειδές 
κτίσμα.
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Θ .  1 2  Τό  τ έ λ ο ς  τ ῆ ς  2 η ς  π . Χ .  χ ι λ ι ε τ ί α ς
Τά τελευταῖα στοιχεῖα τοῦ μυκηναϊκοῦ πολιτισμοῦ ἀρχίζουν νά σβήνουν 

κατά τόν 11ο αἰ. π.Χ. Ἡ περίοδος 1060-1000 π.Χ. ὀνομάζεται Ὑπομυκηναϊ-
κή, ἐποχή κατά τήν ὁποία νέες πρακτικές (καύση νεκρῶν, κιβωτιόσχημοι τά-
φοι) ἀντικαθιστοῦν βαθμιαῖα τά μυκηναϊκά νεκροταφεῖα καί τίς παραδόσεις 
τῶν θαλαμοειδῶν τάφων.

Ἡ κλιματική ἀλλαγή τοῦ 1200 π.Χ. φαίνεται ὅτι ξεπεράστηκε, μαζί μέ 
τά ὅποια προβλήματα προκάλεσε, καί μετά τό 1000 π.Χ. ἀρχίζει ἡ ἑπόμενη 
φάση τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας, γνωστή ὡς Πρωτογεωμετρική καί ἔπειτα Γεω-
μετρική περίοδος, κατά τήν ὁποία οἱ διάφορες ἑλληνικές πόλεις, εἴτε μικρές 
εἴτε μεγάλες σέ πληθυσμό, μετατρέπονται ὁριστικά σέ αὐτόνομα κράτη, μέ 
ἀποτέλεσμα νά προκύψει ὁ γνωστός ὅρος «πόλις-κράτος».

Τό πολιτικό σύστημα τῶν πόλεων-κρατῶν 
τῆς Ἐποχῆς τοῦ Σιδήρου, πού ὅπως εἴδαμε ἔχει 
τίς ρίζες του στήν Μετανακτορική Ἐποχή, ἦταν 
μᾶλλον ἐπιζήμιο γιά τό ἑλληνικό ἔθνος, διότι ὁ 
λαός μας κατακερματίστηκε καί διαιρέθηκε σέ 
πολλά μικρά κράτη, πού βρίσκονταν ἀδιάκοπα σέ 
πολεμική ἀναμέτρηση μεταξύ τους, γιά τό ποιός 
θά ἐλέγχει τό ἐμπόριο ἤ τίς εὔφορες πεδιάδες.

Οἱ ἐμφύλιοι πόλεμοι τῶν πόλεων-κρατῶν τῆς 
Ἑλλάδας ἦταν τόσο συχνοί, ὥστε μέσω αὐτῶν 
χύθηκε τόσο ἑλληνικό αἷμα, ὅσο δέν χύθηκε ἀπό 
τούς πολέμους μέ ξένους λαούς (ὅπως π.χ. στούς 
Περσικούς πολέμους)! Ἔχει μείνει στήν ἱστορία 
τό παράπονο τοῦ Σπαρτιάτη βασιλιᾶ Ἀγησιλάου, 
πού ἔφτασε νά πεῖ μετά ἀπό μία μάχη ὅτι ἡ Ἑλλά-
δα ἔχασε τόσους στρατιῶτες, ὅσοι θά ἀρκοῦσαν 
γιά νά κατακτήσουν τούς βαρβάρους245.

Ἡ μόνη ἐξαίρεση σέ αὐτήν τήν θλιβερή πορεία τοῦ ἐμφύλιου σπαραγμοῦ, 
ἦταν οἱ Ἕλληνες τῆς Μακεδονίας, οἱ ὁποῖοι σέ ἀντίθεση μέ τήν πορεία τῆς 
νότιας Ἑλλάδας, δέν χωρίστηκαν σέ πόλεις-κράτη, ἀλλά παρέμειναν ἑνωμέ-
νοι σέ ἕνα κράτος, ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ ἑκάστοτε Μακεδόνα βασιλιᾶ.

245.  Πλουτάρχου, Λακωνικά ἀποφθέγματα: «πυθόμενος δὲ μάχην γεγονέναι περὶ 
Κόρινθον, καὶ Σπαρτιατῶν μὲν παντάπασιν ὀλίγους τεθνάναι, Κορινθίων δὲ καὶ Ἀθηναί-
ων καὶ τῶν ἄλλων συμμάχων αὐτοῖς παμπόλλους, οὐκ ὤφθη περιχαρὴς οὐδ᾽ ἐπηρμένος 
τῇ νίκῃ, ἀλλὰ καὶ πάνυ βαρὺ στενάξας, ‘φεῦ τᾶς Ἑλλάδος,’ ἔφη, ‘ἃ τοσούτους ὑφ᾽ αὑτᾶς 
ἀπολώλεκεν, ὅσοις ἀρκεῖ τὼς βαρβάρως νικᾶν ἅπαντας.’»

ἀσχοληθοῦν μέ τό μέταλλο τοῦ σι-
δήρου, πού ἦταν πολύ πιό εὔκολο νά 
βρεθεῖ. 

Παράλληλα, εἶχαν πλέον τήν τε-
χνογνωσία οἱ μεταλλουργοί νά ἀγγί-
ζουν τήν ὑψηλή θερμοκρασία, πού 
χρειάζεται ὁ σίδηρος γιά νά λιώσει 
(1538°C), συνεπῶς ἄρχισε ἡ «ἀγο-
ρά» νά ἐπενδύει στό σίδερο! Γενι-
κεύτηκε ἡ χρήση του, περιορίστηκε 
ἡ χρήση μπρούντζου, μέ ἀποτέλε-
σμα ἡ ἐποχή πού ἀνατέλλει μετά τό 
1200 π.Χ. νά ὀνομαστεῖ Ἐποχή τοῦ 
Σιδήρου (Iron age).

Ἀσφαλῶς, τό ὅτι ἔσβησε τό ἀνα-
κτορικό πολίτευμα δέν σημαίνει ὅτι 
ἐπικράτησε ἀναρχία στόν ἑλληνικό 
κόσμο. Διαλύθηκε ἡ κεντρική ἐξου-
σία τῶν ἀνάκτων, ἀλλά διατηρήθηκε 

ἡ τοπική ἐξουσία-αὐτοδιοίκηση τῶν βασιλέων. Κάθε πόλη, χωριό ἤ νησί τοῦ 
Αἰγαίου μετατράπηκε σέ ἕνα μικρό αὐτόνομο κράτος.

Σέ κάποιους οἰκισμούς, ὅπως ἡ Τίρυνθα, ἤ καί σέ ὁλόκληρες περιοχές, 
ὅπως ἡ Φωκίδα, ἡ Λοκρίδα καί ἡ Ἀχαΐα, κατά τόν 12ο αἰῶνα (ΥΕ ΙΙΙΓ ἤ Με-
τανακτορική περίοδος) παρατηρεῖται μεγαλύτερη εὐμάρεια ἀπό ὅ,τι κατά τήν 
προηγούμενη περίοδο243. Ἐπίσης, οἱ κεραμεῖς τῆς περιόδου, ἀπαλλαγμένοι 
ἀπό τίς σχεδόν βιομηχανικές ἀπαιτήσεις τῆς παραγωγῆς πού ἐπέβαλλαν τά 
ἀνάκτορα, μποροῦν τώρα νά ξεδιπλώσουν τήν δημιουργικότητά τους.

Ἡ κεραμεική τοῦ 13ου αἰώνα (ΥΕ ΙΙΙΒ) χαρακτηριζόταν ἀπό τυποποίηση, 
πού ὀφειλόταν στήν πίεση πού εἶχαν οἱ κεραμεῖς ἀπό τά ἀνάκτορα, προκει-
μένου νά παράγουν μεγάλες ποσότητες ἀγγείων, γιά νά πουλᾶνε οἱ ἄνακτες 
ἐλαιόλαδο, κρασί καί ἄλλα προϊόντα στίς γύρω χῶρες. Ὅταν διαλύθηκαν τά 
ἀνάκτορα, ἐλαττώθηκε ἡ ποσότητα παραγωγῆς ἀγγείων, ἀλλά αὐξήθηκε ἡ 
ποιότητα244. 

243.  Γιαννόπουλος 2016, σελ. 87
244.  Περισσότερα γιά τήν μυκηναϊκή κεραμεική βλέπε http://www2.fhw.gr/

chronos/02/mainland/gr/mg/technology/pottery/index.html καί Penelope Mountjoy, 
Μυκηναϊκή Γραπτή Κεραμική, Ἐκδόσεις Καρδαμίτσα, Ἀθήνα 1998

Ὁ Ὀδυσσέας σκοτώνει τούς μνηστῆρες, 
Peter Connolly.

Ἀχαιοί πολεμιστές 
(κέντρο καί ἀριστερά) καί 

Δωριέας στρατιώτης (δεξιά). 
12ος αἰ. π.Χ.
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Δέν θά ἐπεκταθοῦμε ἄλλο στήν παγκόσμια 
ἱστορία, ἁπλά θά ἀναφέρουμε ἐπιγραμματικά ὅτι 
παράλληλα μέ τόν μυκηναϊκό πολιτισμό ἄκμασαν 
καί ἄλλοι σπουδαῖοι πολιτισμοί. Στόν χῶρο τῆς 
Μεσογείου ξεχωρίζει ὁ νουραγικός (nuraghi) πο-
λιτισμός τῆς Σαρδηνίας ἐνῶ στόν ὑπόλοιπο κόσμο 
ἔχουμε τούς Ὀλμέκους (Olmec) στό Μεξικό καί 
τήν δυναστεία Σάνγκ (Shang) στήν Κίνα.

Θ .  1 4  Ἑ λ λ η ν ι κ ή  ἱ σ τ ο ρ ί α  κα ί 
σ ι ω ν ι σ τ ι κ ή  π ρ ο π α γ ά ν δ α

Μέσα στίς σελίδες αὐτοῦ τοῦ βιβλίου ἐξετάσαμε τήν ἀληθινή πορεία τοῦ 
ἀνθρώπου, ἀπό τόν Ἀδάμ ὥς τήν ἀρχή τῆς ἐποχῆς τοῦ Σιδήρου. Γνωρίζουμε 
ὅτι σέ πολλά σημεῖα ἐρχόμαστε σέ σύγκρουση μέ τήν κρατοῦσα ἐπιστημονική 
ἀντίληψη, ἰδίως σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν Παλαιολιθική Ἐποχή. Ὡστόσο, τό ζητούμε-
νο γιά μᾶς εἶναι ἡ ἀλήθεια γιά τήν ἐπιστήμη τῆς Ἱστορίας, ἡ ὁποία «στενάζει 
καί βοᾶ» κάτω ἀπό τήν ἐπιστημονική δικτατορία τοῦ Σιωνισμοῦ, μία κατάστα-
ση πού ξεκινᾶ στά μέσα τοῦ 18ου αἰώνα στήν Εὐρώπη, ὅταν ἐμφανίζονται οἱ 
πρῶτοι μασόνοι ἱστορικοί, ὅπως ὁ Γάλλος Βολταῖρος καί ὁ Ἄγγλος Γκίμπων. 

Μέχρι σήμερα, γιά πολλούς Ἕλληνες, ἀρχαία ἑλληνική ἱστορία εἶναι μόνο 
ὁ 5ος αἰ. π.Χ., ἡ Ἀθήνα τοῦ Περικλῆ. Οἱ ὑπόλοιπες ἐποχές, πρίν καί μετά τόν 
5ο αἰ. π.Χ., εἶναι ἀδιάφορες ἤ ἄγνωστες. Ἐπιπλέον, ἡ μεσαιωνική (βυζαντινή) 
χριστιανική μας ἱστορία ἀκόμη θεωρεῖται περίοδος παρακμῆς καί σκοταδι-
σμοῦ, μία νοοτροπία πού φύτεψαν στό μυαλό μας ἄνθρωποι ἀνθέλληνες καί 
ἀντίχριστοι. Καί σάν νά μήν ἔφταναν ὅλα αὐτά, τά τελευταῖα χρόνια ἔχουν 
ἐμφανιστεῖ καί οἱ διάφορες ἀρχαιολατρικές καί νεοπαγανιστικές ὁμάδες, οἱ 
ὁποῖες ἐν ἀγνοία τους ἐλέγχονται ἀπό τόν Σιωνισμό, πού ὁλοκληρώνουν τήν 
δηλητηρίαση τῶν νεοελληνικῶν συνειδήσεων.

Διαδίδουν ὅτι οἱ Ἕλληνες, ὅσο ἦταν πολυθεϊστές, ἦταν κάτι σάν τέλειοι 
ἄνθρωποι, ἐπίγειοι θεοί, ἀλλά μέ τόν ἐρχομό τοῦ Χριστιανισμοῦ ὅλα κατα-
στράφηκαν. Μᾶς κατηγοροῦν, ἐμᾶς τούς Χριστιανούς Ἕλληνες, ὅτι κατα-
στρέψαμε τά ἀρχαῖα μνημεῖα, ὅτι καταστρέφαμε τούς ἀρχαίους ναούς247 καί 

247.  Γιά τό θέμα αὐτό βλέπε τό βιβλίο μας «Ἡ ἀλήθεια γιά τήν καταστροφή τῶν 
ἀρχαίων μημείων».

Θ .  1 3  Λ α ο ί  τ ῆ ς  Θ ά λ α σ σ α ς
Ἡ ὅλη ἀναστάτω-

ση, ἡ ὁποία ἐπικρατεῖ 
στό τέλος τῆς Ἐποχῆς 
τοῦ  Μπρούντζου, 
συνδέεται καί μέ τίς 
ἐπιδρομές τῶν περί-
φημων «Λαῶν τῆς Θα-
λάσσης», ὅπως τούς 
περιγράφουν οἱ αἰγυ-
πτιακές πηγές. Μέσα 
στό χάος πού ἐπικρά-
τησε στά τέλη τοῦ 
13ου αἰώνα, διάφοροι 
πολεμιστές κινήθη-
καν ἐπιθετικά πρός τίς 
πλούσιες χῶρες, εἴτε 
γιά νά τίς κατακτήσουν εἴτε γιά νά βροῦν τροφή καί ἀνέσεις. 

Τούς πολεμιστές αὐτούς τούς ἀκολούθησαν καί ἄλλοι (πεινασμένοι καί 
ἀπελπισμένοι) στρατιῶτες μέ τίς οἰκογένειές τους, μέ ἀποτέλεσμα νά συγκρο-
τηθοῦν μεγάλες ὁμάδες, πού λεηλατώντας καί καταστρέφοντας ἔφτασαν μέχρι 
τήν Αἴγυπτο246. Ἡ κατάσταση αὐτή θυμίζει ἀρκετά αὐτό πού ἔγινε μέ τά γερ-
μανικά φῦλα στήν δυτική Εὐρώπη τό 407 μ.Χ., ὅταν ὁλόκληρες φυλές πέρα-
σαν τόν Ρῆνο καί εἰσέβαλαν στό δυτικό τμῆμα τῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας.

Ἡ καταγωγή τῶν Λαῶν τῆς Θάλασσας ἔχει προβληματίσει τούς ἱστορι-
κούς, ἀλλά σίγουρα κάποιοι ἀπό αὐτούς ζοῦσαν στά παράλια τῆς Μικρᾶς 
Ἀσίας. Ἡ δυσκολία ταύτισης ἔγκειται καί στό ὅτι οἱ Αἰγύπτιοι στήν γραφή 
τους σημείωναν μόνο τά σύμφωνα καί ὄχι τά φωνήεντα.

Οἱ ὀνομασίες τῶν λαῶν πού ταυτίζονται μέ ἀσφάλεια εἶναι οἱ Lk (Lukka) Λύ-
κιοι, Srdn (Sherden) Σαρδηνοί, Plst (Peleset) Φιλισταῖοι. Τελικά οἱ λαοί αὐτοί 
τῆς Θάλασσας συγκρούστηκαν μέ τούς Αἰγυπτίους, τό 1207 π.Χ. στήν ἐποχή 
τοῦ Φαραώ Μερνεφθά (Merneptah), καί ἔπειτα στά χρόνια τοῦ Φαραώ Ραμσῆ 
Γ΄, τό 1180 π.Χ. Οἱ Αἰγύπτιοι, ἔστω καί ἄν βγῆκαν νικητές ἀπό αὐτές τίς μάχες, 
ἐξαντλήθηκαν καί ἀποδυναμώθηκαν. Ὁ μόνος λαός πού ἔμεινε «ὄρθιος» στήν 
ἀνατολική Μεσόγειο ἦταν αὐτός τῶν Ἀσσυρίων, οἱ ὁποῖοι στούς ἑπόμενους 
αἰῶνες ἐξελίχθηκαν στήν πιό ἰσχυρή αὐτοκρατορία τῆς Ἀνατολῆς.

246.  ΙΕΕ, τόμος Α΄, σελ. 286-288 καί http://www.salimbeti.com/micenei/sea.htm 

Ὁ αἰγυπτιακός στρατός τοῦ Ραμσῆ Γ΄ νικᾶ τούς 
Λαούς τῆς Θάλασσας στό Δέλτα τοῦ Νείλου, 1180 π.Χ. 

Ἀναπαράσταση ἀπό τό μνημεῖο Μedinet Ηabu, Igor Dzis.

Πολεμιστές ἀπό τούς Λαούς τῆς Θάλασσας. 
Φιλισταῖος στά ἀριστερά καί Σαρδηνός στό κέντρο.
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χτίζαμε τίς ἐκκλησίες μας πάνω τους, ἀκόμη καί ὅτι σκοτώναμε τούς εἰδωλο-
λάτρες Ἕλληνες! 

Ὡστόσο, ὅπως εἴδαμε στά προηγούμενα κεφάλαια, ὅλα αὐτά τά ἔκαναν οἱ 
ἴδιοι οἱ Ἕλληνες στήν προχριστιανική Ἑλλάδα. Οἱ Ἕλληνες κατέστρεψαν τά 
πρωτοελλαδικά μνημεῖα, οἱ Ἕλληνες ἔκαψαν τά μινωικά καί μυκηναϊκά ἀνά-
κτορα (πού εἶχαν καί χώρους θρησκευτικῆς λατρείας στό ἐσωτερικό τους), οἱ 
Ἕλληνες σκότωναν τούς Ἕλληνες, μέχρι πού μᾶς κατέκτησαν οἱ Ρωμαῖοι καί 
σταματήσαμε νά σφαζόμαστε μεταξύ μας!

Καί, ἀσφαλῶς, οἱ Ἕλληνες ἔχτιζαν καινούρια κτήρια, πάνω στά ἐρείπια 
τῶν προηγούμενων γενεῶν (ὅπως μέ τήν Οἰκία τῶν Κεράμων). Ἀλλά κανέ-
νας σύγχρονος δωδεκαθεϊστής δέν παραπονιέται γιά τό ὅτι ὁ Παρθενώνας καί 
τό Ἐρέχθειο στήν Ἀκρόπολη τῆς Ἀθήνας εἶναι χτισμένα πάνω στό μυκηναϊκό 
ἀνάκτορο. Ἀγανακτοῦν, ὅμως, γιά τίς βυζαντινές ἐκκλησίες, πού εἶναι χτι-
σμένες πάνω σέ ἀρχαίους ναούς.

Τό τελευταῖο θέμα πού θά θίξουμε εἶναι τό θέμα τῆς διδασκαλίας τῆς 
Ἱστορίας στά ἑλληνικά σχολεῖα. Δέν ὑπάρχει πιό μισητό μάθημα γιά τά παι-
διά ἀπό τήν Ἱστορία! Τά σχολικά βιβλία εἶναι ὡς ἐπί τό πλεῖστον κουραστικά 
καί βαρετά, ἡ μάθηση τῆς Ἱστορίας ἐδῶ καί χρόνια ταυτίζεται μέ τήν ἀπο-
στήθιση-παπαγαλία, ἐνῶ οἱ καθηγητές φιλόλογοι δέν ἔχουν ἐπαρκεῖς γνώσεις 
γιά νά διδάξουν Ἱστορία. 

Ἀλλά γιά ὅλα αὐτά τά προβλήματα τήν εὐθύνη δέν ἔχουν οἱ καθηγη-
τές, ἀλλά ἡ ἑκάστοτε ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, ἡ ὁποία μαζί μέ τό 
Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ βλάπτει τήν ἑλληνική παιδεία καί τόν πολιτισμό στήν 
Ἑλλάδα. Ὡστόσο, ὅπως ἔλεγε ὁ Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, δουλεύει ὁ 
Διάβολος, ἀλλά δουλεύει καί ὁ Χριστός. Πάντα θά ὑπάρχουν Ἕλληνες, πού 
θά ἀγαποῦν τόν Χριστό καί τήν Ἑλλάδα, καί θά ἐργάζονται γιά τό ἀγαθό.

Ἡ ἀκρόπολη τῆς Ἀθήνας στά τέλη τοῦ 6ου αἰ. π.Χ.

Ε ἶναι κρίμα νά βλέπει κανείς σπουδαίους Ἀρχαιολόγους, πού ἀφιέρωσαν 
τήν ζωή τους στήν ἔρευνα γιά τό παρελθόν τοῦ ἀνθρώπου, νά γνωρίζουν 
ἄριστα καί τό τελευταῖο ὄστρακο πού βρέθηκε σέ ἀνασκαφή, ἀλλά νά 

μήν μποροῦν (ἤ νά μήν τολμοῦν) νά καταλήξουν σέ ἁπλά συμπεράσματα 
γιά τήν ἱστορία μας, ὅπως τό πότε ἐμφανίζονται οἱ ἄνθρωποι, πότε ἀρχίζει ἡ 
ἑλληνική ἱστορία. 

Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος πείστηκε ὅτι ἡ ἀλήθεια τῆς Ἁγίας Γραφῆς (Ἀδάμ 
καί Εὔα, Κατακλυσμός, Πύργος Βαβέλ) εἶναι ψέμα καί παραμύθι, ἐνῶ οἱ 
ἀνοησίες τῶν Σιωνιστῶν (πιθηκάνθρωποι) εἶναι ἡ ἀλήθεια τῆς ἐπιστήμης. 
Ὅμως, ὁ ἀνθρώπινος νοῦς δέν εἶναι παντοδύναμος, δέν μπορεῖ νά γνωρίσει 
τά πάντα. Χρειάζεται καί ἡ φώτιση τοῦ Θεοῦ, ἀλλιῶς ὁ ἄνθρωπος ὁδηγεῖται 
σέ πλάνη.

Γι’ αὐτό καί σέ αὐτό τό βιβλίο ἐπιχειρήσαμε νά συνδυάσουμε τήν ἀλή-
θεια τοῦ Θεοῦ μέ τήν ἀνθρώπινη γνώση. Ὀρθόδοξη πίστη καί Προϊστορική 
Ἀρχαιολογία δέν εἶναι δύο ἀντίπαλα στρατόπεδα! Καί αὐτό, μεταξύ ἄλλων, 
ἀποδείχθηκε καί στό πρόσωπο τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτη, ὁ 
ὁποῖος μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ ἔβλεπε τά ἀρχαῖα μνημεῖα, πού ἦταν θαμμένα 
σέ διάφορα μέρη τῆς ἑλληνικῆς γῆς, καί μποροῦσε νά γνωρίζει καί τήν χρο-
νολογία τους.

Εὐχόμαστε τό παρόν βιβλίο νά βοηθήσει, ἔστω καί στό ἐλάχιστο, νά ξανα-
γίνει ἡ Ἱστορία, ἰδίως ὁ κλάδος τῆς Προϊστορικῆς Ἀρχαιολογίας, ἕνα εὐχάρι-
στο καί ὠφέλιμο ἀντικείμενο μελέτης γιά ὅλους, μικρούς καί μεγάλους. Νά 
γνωρίσουμε τόσο τά λαμπρά ἐπιτεύγματα τῶν Ἑλλήνων, ἀλλά καί τά σφάλ-
ματα πού διέπραξαν, ὥστε νά μήν τά ἐπαναλαμβάνουμε.

Ἐ  ̄� γ� Ἐ  ̄� γ� Ἐ  ̄� γ� 



Ὄνομα Ἡλικία 
πατρότητας

Ἔτη 
ζωῆς

Χρονολογία 
(π.Χ.)

1 Ἀδάμ (Adam) 230 930 5508 – 4578
2 Σήθ (Seth) 205 912 5278 – 4366
3 Ἐνώς (Enos) 190 905 5073 – 4168
4 Καϊνάν (Kenan) 170 910 4883 – 3973
5 Μαλελεήλ (Mahalalel) 165 895 4713 – 3818
6 Ἰάρεδ (Jared) 162 962 4548 – 3586
7 Ἐνώχ (Enoch) 165 365 4386 – 4021
8 Μαθουσάλα (Methuselah) 167 969 4221 – 3252
9 Λάμεχ (Lamech) 188 753 4054 – 3301
10 Νῶε (Noah) 502 950 3866 – 2916
11 Σήμ (Shem) 100 600 3364 – 2764
12 Ἀρφαξάδ (Arphaxad) 135 535 3264 – 2729
13 Καϊνάν (Kenan) 130 460 3129 – 2669
14 Σαλά (Shelah) 130 460 2999 – 2539
15 Ἕβερ (Eber) 134 404 2869 – 2465
16 Φαλέγ (Peleg) 130 339 2735 – 2396 
17 Ραγαύ (Reu) 132 339 2605 – 2266
18 Σερούχ (Serug) 130 330 2473 – 2143
19 Ναχώρ (Nahor) 179 304 2343 – 2039
20 Θάρα (Terah) 70 205 2164 – 1959
21 Ἀβραάμ (Abraham) 100 175 2094 – 1919
22 Ἰσαάκ (Isaac) 60 180 1994 – 1814
23 Ἰακώβ (Jacob) 91 147 1934 – 1787
24 Ἰωσήφ (Joseph) 30 110 1843 – 1733

Χρονολογικός πίνακας ἀπό τόν Ἀδάμ ὥς τόν Ἰωσήφ, 
μέ βάση τούς Ἑβδομήκοντα (Septuagint).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Γεγονός Ἔτος π.Χ.
Δημιουργία Ἀνθρώπου (Ἀδάμ) 5508
Νεολιθική Ἐποχή στήν Μεσοποταμία ~5450
Ἐξάπλωση τῶν ἀνθρώπων στήν γῆ – Νεολιθική Ἐποχή στήν Ἑλλάδα ~5400
Ἐφεύρεση μεταλλουργίας στήν Μεσοποταμία (Θόβελ) ~4500
Ἄνθιση πολιτισμοῦ Σουμερίων (ἐφεύρεση γραφῆς, τροχοῦ) ~3500
Κατακλυσμός στήν Μεσοποταμία (Νῶε) 3266
Πύργος Βαβέλ – σύγχυση γλωσσῶν – δημιουργία νέων ἐθνῶν 2735
Κλιματική ἀλλαγή – Παρακμή πρωτοελλαδικοῦ πολιτισμοῦ ~2300
Γέννηση Ἀβραάμ 2094
Ἀναχώρηση Ἀβραάμ ἀπό Χαρράν πρός Χαναάν 2019
Σύγκρουση Ἀβραάμ καί Χοδολλογομόρ (Φαραώ Μentuhotep ΙΙ) ~2010
Καταστροφή Σουμερίων ἀπό Ἐλαμίτες 2004
Ἀνοικοδόμηση Παλαιῶν ἀνακτόρων στήν Κρήτη ~2000
Καταστροφή Σοδόμων καί Γομόρρων ~1995
Ἄφιξη Ἰακώβ καί Ἑβραίων στήν Αἴγυπτο (Φαραώ Amenemhat IV) 1804
Μεγάλος σεισμός στήν Κρήτη – καταστροφή Παλαιῶν ἀνακτόρων ~1700
Ἔκρηξη ἡφαιστείου Θήρας ~1630
Ἐγκατάσταση Δαναοῦ στό Ἄργος – Κάδμου στήν Θήβα ~1500
Μάχη τῆς Μεγιδδώ – Σύγκρουση Αἰγυπτίων καί Χαναναίων 1457
Γέννηση Μωυσῆ (Φαραώ Thutmose III) 1454
Καταστροφή Νέων ἀνακτόρων στήν Κρήτη (πλήν τῆς Κνωσοῦ) ~1450
Εἰσβολή Μυκηναίων στήν Κνωσό ~1380
Ἔξοδος Ἑβραίων ἀπό Αἴγυπτο (Φαραώ Amenhotep III) 1374
Θάνατος Μωυσῆ – Εἴσοδος Ἑβραίων στήν Χαναάν 1334
Γέννηση Ἡρακλῆ – Κορύφωση μυκηναϊκοῦ πολιτισμοῦ ~1310
Μάχη τοῦ Καντές – Σύγκρουση Αἰγυπτίων καί Χετταίων 1274
Καταστροφή Τροίας ἀπό Ἀγαμέμνονα (Ἰλιάδα) ~1210
Καταστροφή Χετταίων – Λαοί τῆς Θάλασσας ~1200
Καταστροφή μυκηναϊκῶν κρατῶν στήν Ἑλλάδα ~1190

Xρονολόγηση σημαντικῶν ἱστορικῶν γεγονότων (τό σύμβολο ~ 
δηλώνει χρονολογία κατά προσέγγιση, χωρίς ἀπόλυτη βεβαιότητα).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄



Παναγῆ Καββαδία, Προϊστορική Ἀρχαιολογία, Ἀθήνα 1909 (ἀνατύπω-
ση ἀπό τίς Ἐκδόσεις Εὐθεία) 

Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, Τόμος Α΄, Προϊστορία καί Πρωτοϊ-
στορία, Ἐκδοτική Ἀθηνῶν

R. H. Simpson, Mycenaean Greece, Noyes Press, Park Ridge, New 
Jersey 1981

Walter Burkert, Ἀρχαία Ἑλληνική Θρησκεία, Ἐκδόσεις Καρδαμίτσα, 
Ἀθήνα 1993

J. N. Coldstream, Γεωμετρική Ἑλλάδα, Ἐκδόσεις Καρδαμίτσα, Ἀθήνα 
1993

Sinclair Hood, Ἡ τέχνη στήν Προϊστορική Ἑλλάδα, Ἐκδόσεις Καρδαμί-
τσα, Ἀθήνα 1993

Ἑλληνική Τέχνη, Τόμος Α΄, Ἡ αὐγή τῆς Ἑλληνικῆς Τέχνης, Ἐκδοτική 
Ἀθηνῶν 1994

R. Treuil – P. Darcque – J.-Cl. Poursat – G. Touchais, Οἱ πολιτισμοί τοῦ 
Αἰγαίου κατά τή Νεολιθική καί τήν ἐποχή τοῦ Χαλκοῦ, Ἐκδόσεις Καρδα-
μίτσα, Ἀθήνα 1996

Μαρία Παντελίδου Γκόφα, Ἡ Νεολιθική Ἀττική, Ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιο-
λογική Ἑταιρεία, Ἀθήνα 1997

Penelope Mountjoy, Μυκηναϊκή Γραπτή Κεραμική, Ἐκδόσεις Καρδαμί-
τσα, Ἀθήνα 1998

Felix Guirand, Παγκόσμια Μυθολογία, Ἐκδόσεις Παπαμάρκου, Ἀθήνα 
1998

Ἀρχαιολογικές ἀναπαραστάσεις καί εἰκόνες:
http://www.salimbeti.com/micenei/
https://ancientathens3d.com/el/
https://archaeologyillustrated.com/
http://www.artefacts-berlin.de/
http://www.vizin.org/
http://www.ime.gr/chronos/gr/prehistory.html
https://www.hellenicarmors.gr/

Ἐπίσης, βλέπε στό διαδίκτυο τούς καλλιτέχνες εἰκονογράφησης ἀρχαίας 
ἱστορίας Peter Connolly, Igor Dzis, Giuseppe Rava, Angus McBride, Johnny 
Shumate καί Χρῆστο Γιαννόπουλο.

ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙ² ΡΑΦΙΑ:ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙ² ΡΑΦΙΑ:

Βιβλικά, Ὁ Ἄτλας τῆς Βίβλου, Ἐκδόσεις Α. Κεντικελένης, Ἀθήνα 2007

Θεόδωρος Γιαννόπουλος, Πόθεν καί πότε οἱ Ἕλληνες; Πανεπιστημια-
κές Ἐκδόσεις Κρήτης, Ἡράκλειο 2016

Κωνσταντίνας Καζᾶ - Παπαγεωργίου καί Ἐλίνας Καρδαμάκη, Κοντο-
πήγαδο Ἁλίμου Ἀττικῆς (Ἀνατύπωση ἐκ τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἐφημερί-
δος) Ἀθήνα 2018

Γεώργιος Μπαμπινιώτης, Τό Ἑλληνικό Ἀλφάβητο, Κέντρο Λεξικολο-
γίας Ι.Κ.Ε., Ἀθήνα 2018

Terence Wise – Angus McBride, Ancient Armies of the Middle East, 
Osprey Publishing 1981

Nic Fields – Donato Spedaliere, Τροία, Μύθος καί Ἱστορία, Osprey 
Publishing (Ἐκδόσεις Τέσσερα Πι 2011)

Nicolas Grguric – Angus McBride, Μυκῆνες, ἡ ἐποχή τῶν Ἡρώων, 
Osprey Publishing (Ἐκδόσεις Τέσσερα Πι 2011)

Raff aele D’Amato – Andrea Salimbeti – Giuseppe Rava, Early Aegean 
Warrior 5000–1450 BC, Osprey Publishing 2013



ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΡΑΜΜΟΥ


