


 

Στήμνήμη τον πατέρα μον 

Κωνσταντίνον, τον Aιγνπτιώτη Έλληνα 

Αιγαίον (Δωδεκανησίον) πού 17 

χρονών έφνγε από το Κάιρο καί 

πολέμησε εθελοντής στή Μ. Ασία, 

ζωντανή άπόδειξις  της αδιάσπαστης 

σννέχειας τον ένιαίον Ελληνισμού. 
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Η ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

« Ή αληθινή Ιζηορία δέν είναι ασηή 

πού μας διδάζκοσν» Ρενέ 

Γκρουσσέ 

1. Τά γεγολόηα από κόλα ηοσς δέλ αποηειούλ Ιζηορία. 

Ασηά ζσκβαίλοσλ θαί τάλοληαη. Ιζηορία ζσληζηούλ όζα 

άπ' ασηά, κέλοσλ. Καη κέλοσλ εθείλα πού θάποηοη 

επηιέγοσλ, παροσζηάδοσλ θαη λοεκα-ηοδοηούλ. 

2. Οί θραηούληες ειέγτοσλ ηήλ δηαδηθαζία επηιογής, 

παροσζηάζεφς θαί λοεκαηοδοηήζεφς ηφλ γεγολόηφλ. Γη' 
ασηό ή «αδέθαζηε Ιζηορία», δέλ σπάρτεη. Είλαη κύζος 
παραπιαλεηηθός. Ή σπαρθηή Ιζηορία είλαη ασηή πού 
ζέιεη ηό Καηεζηεκέλο. Ή ζσκβαηηθή. 

3. Ή αιεζηλή Ιζηορία είλαη ζακκέλε θάηφ από ηήλ 

ζσκβαηηθή. Εθεί επηθραηεί ηό βαζύηερο ζθόηος. Τό 
ζσλαπαρηίδοσλ: 

α) Οί περηορηζκέλες δσλαηόηεηες ηες αλζρφπίλοσ 

θύζεφς ζηήλ προζπάζεηα ηες λ' απόθηεζε ζσλοιηθή 

εποπηεία αηηίφλ - γεγολόηφλ αποηειεζκάηφλ. Ό 

σποθεηκεληζκός θαί ή ηάζης πρός ζτεκαηο-ποίεζη 

αιιοηώλοσλ ηήλ εηθόλα ηφλ όζφλ ζσλέβεζαλ. 

β) Τά όρηα πού ζέηεη ό τρόλος. Κρίλοσκε «έθ ηφλ 

σζηέρφλ»,όπόηε «ό επηηστώλ δεδηθαίφηαη». Καί θρίλοσκε 

θαηά ηης αληηιήυεης κας, ότη κ' εθείλες ηού θαί ηφλ ηόηε. 

γ) Τό θραηούλ ζύζηεκα ζθέυεφς κέ ηό οποίο ηείλοσλ 

λά ζσκβηβαζζούλ οί ζσγγράθοληες. 
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ηά ηνπ. Τπνηίζεηαη δηη πξόγνλνο ηνπ άλζξσπνπ είλαη ό 

Αύζηξαινπίζεθνο ό "Αθξηθαληθόο ό όπνηνο παξνπζηάζζεθε 
ζηήλ πεξηνρή ηνπ "Ιζεκεξηλνύ πξίλ άπό 6 έθ. ρξόληα. Άπ' απηόλ 
πξνήιζε ό "Αλζξσπνο ό Δπηδέμηνο (Homo Habilis) πξίλ από 3,7 
έθ. ρξόληα. Αθνινπζεί ό όξζηνο άλζξσπνο (Homo Erectus) 
ειηθίαο 1,5 έθ. εηώλ. Απηόο εμειίζζεηαη ζηνλ Ρνδεζηαλό 
"Αλζξσπν θαη ζηνλ Άλζξσπν ηνπ Μπόζθνπ (Ν. Αθξηθή). Δίλαη 

νί Αθξηθαλάλζξσπνη, άπό ηνπο νπνίνπο πξνέθπςε ηειηθώο ό 
ζύγρξνλνο Άλζξσπνο, ό Έκθξσλ (Homo Sapiens). 

Ό δρ Λ. Λήκσ, (1903-1972) βξήθε ζηελ Σαλδαλία 

ιείςαλα πνύ ππνδειώλνπλ όηη θάπνην είδνο αλζξσπνεηδνύο 

έδεζε εθεί πξίλ άπό 1,5-2 έθ. έηε. Οί ιίζηλνη πειέθεηο πνύ 

βξέζεθαλ ππνινγίζζεθαλ 1 έθ. εηώλ. 

Όμως: 

α) ' 0  Αύζηξαινπίζεθνο ό Αθξηθαληθόο δέλ είλαη 
άλζξσπνο, άιιά αλζξσπνεηδήο πίζεθνο θαί ηίπνηε δέλ 
απνδεηθλύεη όηη ππήξμε πξόγνλνο ηνύ άλζξσπνπ. 

β) Σήλ ίδηα αξραηόηεηα κέ ηνλ Αύζηξαινπίζεθν ηνλ 

Αθξηθαληθό έρνπλ νί ιεγόκελνη άξραηάλζξσπνη ηήο Αζίαο. 
Πνιινί επηζηήκνλεο ακθηζβεηνύλ όηη όινη απηνί απεηέιεζαλ 
ηδηαίηεξν γέλνο. 

γ) Σήλ ίδηα ειηθία κέ ηά εξγαιεία ηήο Αθξηθήο έρνπλ θαί 
απηά πνύ βξέζεθαλ ζηά ζπήιαηα Βαιινλέ ηήο Γαιιίαο, έλώ 
ζηήλ Διιάδα, βξέζεθαλ ζηήλ Πεξ-δίθθα Πηνιεκαίδνο εξγαιεία 

2,7-3 έθ. εηώλ, ηά αξραηόηεξα ζηήλ γή. 

δ) Σό 1969, ό Φ. Κλάρκ Χόγοσελ, βξήθε ζηήλ Αηζηνπία 

ππνιείκκαηα Έκθξνλνο Αλζξώπσλ, 2 έθ. εηώλ. Άξα απηόο 

πξνύπήξμε ηνύ Όξζηνπ Αλζξώπνπ, ηνύ Ρνδεζηαλνύ θαί ηνύ 

Μπόζθνπ - δέλ είλαη κεηεμέ-ιημηο ηνπο. Ό Αξράλζξσπνο ηήο 

Διιάδνο (ζπήιαην Πεηξαιώλσλ Υαιθηδηθήο) έρεη ειηθία 

750.000 εηώλ θαί ό Σξηγιηαλόο (Σξπγία Υαιθηδηθήο) 11 έθ. 

εηώλ. 
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ε) Ύπειόγηδαλ δηη ή πξώηε θσηηά άπό άλζξσπν, άλαςε 

πξηλ από 500-700.000 ρξόληα. "Οκσο ζην ζπήιαην 

Πεηξαιώλσλ ηεο Υαιθηδηθήο βξέζεθαλ τρλε θσηηάο 1 έθ. 

έησλ ηήο αξραηόηεξεο ζηνλ θόζκν.
1 

ζη) Αθόκε θαη αλ ηα αθξηθαληθά επξήκαηα παξέκελαλ 

ηα αξραηόηεξα, απηό δέλ ζεκαίλεη άλα-γθαζηηθώο δηη δέλ 

ππάξρνπλ ή ππήξμαλ παιαηόηεξα πνύ ράζεθαλ ή άπισο δέλ 

βξέζεθαλ. Γέλ βξήθα θάηη, δέλ ηαπηίδεηαη κέ ην δέλ ππάξρεη. 

Ούηε ην παιαηόηεξν εύξεκα κνπ, ηαπηίδεηαη νπσζδήπνηε θαη 

κέ ην αληηθεηκεληθώο παιαηόηεξν. 

* * * 

πλεπώο ηα λεώηεξα επξήκαηα, εηδηθόηεξα ζηήλ 

Διιάδα (Ούξαλνπίζεθνο, Αξράλζξσπνο Πεηξαιώλσλ, 

εξγαιεία Πεξδίθθαο, θσηηά Πεηξαιώλσλ) αλαηξέπνπλ ηήλ 

ύπόζεζη δηη ό άλζξσπνο πξσηνεκθαλίζζεθε ζηήλ Αθξηθή. 

Απηό, αλεμαξηήησο ηνύ γεγνλόηνο δηη ή πα-ιαηόηεο κόλε ηεο 

δέλ ζεκαίλεη θαη αλαγσγή ζέ απνθαζηζηηθό παξάγνληα, αθνύ 

άλζξσπνη νί νπνίνη εκθαλίζζεθαλ άιινπ, έζησ θαη άλ 

ππνηεζνύλ λεώηεξνη, κπνξεί λά δηεδξακάηηζαλ ξόιν απείξσο 

ζεκαληηθόηεξν ζηήλ διε έμάπισζη θαη άλάπηπμη ηνύ αλζξσπί-

λνπ είδνπο. 

Μονογένεζις ή Πολσγένεζις; Ή ζπκβαηηθή ζθέςηο 

πξνζπαζεί λά άλαγάγε νιόθιεξν ην γέλνο ησλ αλζξώπσλ ζέ 

θάπνηνπο θνηλνύο πξνγόλνπο, νί όπνηνη κπνξεί λά κήλ είλαη ό 

'Α- 

' Ό "Ανθπωπορ ηων Πεηπαλώνων άπό οπιζμένοςρ θεωπείηαι 

"Ανπθωπορ Δπιδέξιορ και άπό άλλοςρ πιό εξελιγμένη μοπθή ηος, 

αποκαλούμενορ Απσαϊκόρ Έμθπων "Ανθπωπορ (Homo Sapiens 

archaic). Όμωρ ππο 750.000 εηών ςποηίθεηαι όηι ό ππωηάνθπωπορ 

δεν είσε ακόμη καηαθθάζει άπό ηήν Αθπική. Έξ άλλος, ζηήν 

κοιλάδα ηος Αξιος, 40μ. ΒΓ. Τήρ Θεζζαλονίκηρ, βπέθηκε κπανίο 

εξελιγμένος πιθήκος, πού άπε-κλήθη Ούπανοπίθηκορ ό 

Μακεδόνικορ, 9-10 έκ. εηών. Γιαηί νά μήν πποήλθε άπ 'αςηόν ό 

άνθπωπορ; 
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δάκ θαη ή Δχα. αιιά πάλησο είλαη κία κηθξή νκάδα πνχ 

εκθαλίζζεθε σο πξντφλ εμειίμεσο ζέ θάπνην ηφπν θαη άπφ 

εθεί, δηά ησλ απνγφλσλ ηεο απιψζεθε ζ νιφθιεξε ηήλ γε. 

Οί απφγνλνη απηνί έδηαθνξνπνηνυλην αλαιφγσο ησλ 

ζπλζεθψλ θαη έηζη πξνέθπςαλ νί θπιέο. Δίλαη ή ζεσξία ηεο 

Μονογενέσεως, θαηά ηήλ νπνία φινη νί άλζξσπνη θαη νί 

θπιέο ηνπο, θαηάγνληαη άπφ έλα θαη κνλαδηθφ αξρηθφ ηχπν. 

Οί κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο είλαη δεπηεξεχνπζεο, νθεηιφκελεο 

ζηήλ έπί-δξαζη εμσηεξηθψλ αίηησλ. "Αξα ή θνηηίο ηνχ 

αλζξψπνπ είλαη κία: θαί ηήλ ηνπνζεηνχλ ζηήλ "Αθξηθή ή 

ζηήλ Κ. "Αζία. Ή κνλνγέλεζηο, ζπλεπάγεηαη ηήλ παξαδνρή 

κηάο κνλαδηθήο θπινγελεηηθήο ζεηξάο δειαδή ηφλ 

μο-νουυλετισμό. 

Βξίζθσ ηήλ ηδέα απηήλ εμφρσο άινγε: α) Γέλ βιέπσ γηαηί ή 

άλζξσπνγνλία πξέπεη λά ζπληειέζζεθε ζέ έλα κφλν ζεκείν 

ηνχ πιαλήηε. 

β) Γέλ αληηιακβάλνκαη πψο άπφ απηφ ηφ ζεκείν, νί 

πξσηάλζξσπνη κπφξεζαλ λ" απισζνχλ ζ" νιφθιεξν ηφλ 

πιαλήηε, ππεξπεδψληαο δπζθνιίεο αλππέξβιεηεο.
2 

γ) Γέλ 

θαηαλνψ γηαηί ζά ηφ έθαλαλ απηφ. δ) Γέλ κπνξψ λά 

θαηαιάβσ γηαηί θαί πψο νί "ίδηνη άλζξσπνη ζά γίλνληαλ 

βαζκηαίσο θίηξηλνη, ιεπθνί, έξπζξφδεξκνη. Οί καχξνη κπνξεί 

λά είλαη ηέηνηνη έμ' αίηηαο ηνχ ειίνπ θαί άο δερζνχκε φηη 

θζάλνληαο ζηήλ Δπξψπε άζπξηζαλ. Γηαηί φκσο ζηήλ 

Άπσ-Αλαηνιή λά - θηηξηλήζνπλ θαί ζηήλ Ακεξηθή λά θνθθη-

λίζνπλ θαί ζηφ Πακίξ λά... αζπξίζνπλ;
1 

- Πώρ πέπαζε ό πιθηκάνθπυπορ άπό ηιρ εκβολέρ ηού Νείλος, πού 

ηόηε βπίζκονηαν ζηό Άζζοςάν ή καί νοηιόηεπα, ζηήν Εςπώπη; 

Καηείσε ηήν ναςπηγική καί ηήν ναςζιπλοΐα: ■' Λένε όηι ηό Παμίπ 

ςπήπξε ή κοιηίρ ηήρ λεςκήρ θςλήρ επειδή αςηό δέν καλύθθηκε 

άπό παγεηώνερ καί είσε ήπιο κλίμα. Όμυρ ή Αίγαιίρ επίζηρ δέν 

καλύθθηκε άπό πάγοςρ και είσε ηπιόηεπο κλίμα, συπίρ ηό 

μειονέκηημα ηού ςτομέηπος ηυν 4.000 μ. Έπί πλέον, 

πποζθέπεηαι απείπυρ καλύηεπα υρ κέν-ηπον εξαπλώζευρ. 
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"Αληηζέησο, ή ινγηθή θαη ή παξαηήξεζηο. νδεγνχλ 

ζηήλ παξαδνρή ηεο Πνιπγελέζεσο. Κάη' απηήλ, νη κεηαμχ 

ησλ κεγάισλ αλζξσπίλσλ νκάδσλ δηαθνξέο είλαη βαζηθέο 

θαη εγγελείο.
4
 Οη θπιέο αληηζηνηρνχλ ζέ δηαθνξεηηθνχο 

αξρηθνχο ηχπνπο. "Άξα ππάξρνπλ δηάθνξεο θπινγελεηηθέο 

ζεηξέο (πνιπθπιεηηζκφο). Οη θνηηίδεο ηνχ άλζξνφπνπ είλαη 

ηνπιάρηζηνλ φζεο θαη νί βαζηθέο θπιέο, πηζαλφηαηα 

πεξηζζφηεξεο. 
 

Ή Όξζνγέλεζηο 

"Αλ φκσο είλαη έηζη. ηφηε πψο παληνχ νί άλζξσπνη 

εμειίρζεζαλ πξνο ηήλ ίδηα γεληθή θαηεχζπλζη; Τήλ άπάληεζη 

έδσζε φ Ιηαιφο βηνιφγνο Νη. Ρφδα κέ βάζηλ ηήλ 

'Αξηζηνηειηθήλ αξρήλ ηεο Δληειέρεηαο θαηά ηήλ νπνίαλ 

θάζε φλ θαηαηείλεη πξφο ηήλ φιoθιήξσζίλ ηνπ (ηχ βαιαλίδη 

λά γίλε βαιαληδηά, ηφ βξέθνο έλήιημ θ.ν.θ.). Καη" απηφλ, ηχ 

εμειηθηηθφ κέιινλ θάζε είδνπο βξίζθεηαη «έλ δπλάκεη» ζηχλ 

γνλφηππν ηνπ. Κάπνηα ζηηγκή ή ηζνξξνπία ηνχ γνλφηππνπ 

δηαηαξάζζεηαη, νπφηε ηφ είδνο δηρνηνκείηαη ζέ δχν είδε θαη 

απηφ ζπλερίδεηαη έσο φηνπ ηφ ετδνο απνθηήζεη ζηαζεξφηεηα 

ή εμαθαληζζεί. "Η έμέιημηο είλαη χπνρξεσηηθή, ζπλερήο, 

πνιπγελεηηθή! 

. Τήλ άπάληεζη νινθιήξσζε φ Χάαθε (1893) κέ ηήλ 

ζεσξία ηεο Οξζνγελέζεσο. Κάη" απηήλ, θάζε είδνο 

άθπιππζεΐ εμειηθηηθή πνξεία πξπζαλαηπιηζκέλελ πξφο 

φξηζκέλελ θαηεχζπλζη. Γει. Κάζε ετδνο θαηαηεί- 

4
 Οί θςλέρ δέν διαθέποςν μόνον ώρ ππόρ ηό σπώμα ηηρ 

έπιδεπμίδορ. αλλά διακπίνονηαι από ένα ζύνολο ζυμαηικών, 

τςσικών καί πνεςμαηικών διαθοπών. Τέηοιερ είναι ηό ζσήμα ηοϋ 

κπανίος και ηος πποζώπος, ηο ανάζηημα, ή διάπλαζιρ. ή 

πςκνόηηρ καί ηό είδορ ηηρ ηπισοθςίαρ, ή συπηηικόηηρ ηών 

πνεςμόνυν, ό μεηαβολιζμόρ, ο πςθμόρ ηών καπδιακών παλμών, ή 

ηασύηηρ ηηρ αναπηύξευρ, ό σπόνορ εμθανίζευρ ηηρ ήβηρ. ή 

γονιμοηηρ. ή όξύηηρ ηών αιζθήζευν, οί ίδπυποιοί αδένερ, ηό 

σπώμα ηηρ έπιδεπμίδορ. ή πνεςμαηικύηηρ. ή καλλιηεσνική 

διάθεζιρ. 
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λεη πξνο ηήλ «ηειείωζη» ηνπ. Οί θπιέο ινηπόλ ήζαλ έμ' άξρεο 

ρωξηζηέο, πξνϊόληα παξαιιήιωλ εμειηθηηθώλ δηεξγαζηώλ. 

Καί θάζε κία ηνπο επεθηάζεθε άθηηλν-εηδώο, άπό ηήλ θνηηίδα 

ηεο, δεκηνπξγώληαο ηόλ δηθό ηεο ρώξν. Απηνί, παξά ηίο 

κεηαθηλήζεηο πιεζπζκώλ παξέκελαλ βαζηθώο ακεηάβιεηνη. 

Οί εύξωπηδείο, νί κνγγνινεηδεΐο, νί λεγξνεηδείο, νί 

έξπζξόδεξκνη παξακέλνπλ ζηνπο αξρηθνύο ρώξνπο ηνπο - 

Δπξώπε, Άπω Αζία, Αθξηθή, Ακεξηθή. Τίπνηε απνιύηωο δέλ 

δείρλεη δηη νί πξωηάλζξωπνη αλήθνπλ ζέ κία κόλνλ άπό ηίο 

θπιέο, είραλ κία θνηηίδα θαί άπό έθεΐ απιώζεθαλ 

ζ'όιόθιεξε ηήλ πδξόγεην. Μία ηέηνηα ύπόζεζηο πξνζθόπηεη 

ζηό θπζηθώο θαί ινγηθώο αδύλαην. 

"Αλ ινηπόλ θάζε θπιή έρεη ηήλ θνηηίδα ηεο ζά πξέπεη 

λά ηήλ αλαδεηήζνπκε, βαζηδόκελνη ζέ αλζξωπνινγηθά θαί 

αξραηνινγηθά επξήκαηα, ζηίο παξαδόζεηο, ζηίο γιωζζηθέο 

ζπγγέλεηεο θαί ζηά δεδνκέλα ηήο γεωθπζηθήο. Καί απηό 

έπεηρεηξώ γηά ηήλ θπιή ηώλ Δύξωπηδώλ. 
 

Ή εποχή τών παγετώνων 
Η επνρή ηώλ παγεηώλωλ άξρηζε πξίλ άπό 700.000 έηε 

θαί δηαθξίλεηαη ζέ ηέζζεξηο πεξηόδνπο κεηαμύ ηώλ νπνίωλ 

κεζνιαβνύλ «κεζνπαγεηώδεηο» πεξίνδνη. Ή α' πεξίνδνο 

δηήξθεζε 100.000 ρξόληα. Ή β' άξρηζε πξίλ άπό 500.000 

ρξόληα θαί έιεμε πξίλ άπό 400.000 έηε. Ή γ', άξρηζε πξίλ 

άπό 250.000 θαί έιεμε πξίλ άπό 150.000 ρξόληα. Ή ηεηάξηε, 

ή Βούρμιος, άξρηζε πξίλ άπό 120.000 ρξόληα (θαη' άιινπο 

πξίλ άπό 100.000 ή θαί ιηγόηεξα) θαί άξρηζε λά ιήγε πξίλ 

άπό 25.000 ρξόληα κέ θνξύθωζη ηήο ηήμεωο ηώλ πάγωλ πξίλ 

15-20.000 ρξόληα. 

Καηά ηήλ Βνύξκην επνρή, ή Δπξώπε, θαιύθζεθε άπό 

πάγνπο, έθηνο άπό ηά λόηηα ηκήκαηα ηεο. Δπνκέλωο, όπνηνο 

πιεζπζκόο ππήξρε, πεξηνξίζζεθε θαί πε- 
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ξηέπεζε ζέ θαηάζηαζη αλάινγε πξόο ηωλ ζεκεξηλώλ 
Έζθηκώωλ.
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• Ή δηεξγαζία ηεο ηήμεωο ηωλ πάγωλ άξρηζε πξίλ 

άπό 25.000 ρξόληα θαη δηήξθεζε αξθεηέο ρηιηεηίεο. Τνπο 

πάγνπο αληηθαζηζηνύζαλ έιε, ιίκλεο, εθηεηακέλα δαηδαιώδε 

πνηάκηα ζπζηήκαηα, ππθλή βιά-ζηεζηο, δάζε αδηαπέξαζηα. 

Απηά ώο ηό 7-8.000 π.Χ. νπόηε ό άλζξωπνο άξρηζε λά 

αλαθηά ηήλ ήπεηξν. Όξ-κώκελνο άπό πνπ; Φπζηθά άπό ηά 

λνηηόηεξα ηκήκαηα ηεο. Γηόηη μόνον εθεί κπνξνύζαλ λά 

ππάξρνπλ αμηόινγεο αλζξώπηλεο θνηλόηεηεο θαί λά 

αλαπηπρζνύλ πνιηηηζηηθώο. 

• Παξά ηαϋηα: 

Σηήλ Δπξώπε βξέζεθαλ ϊρλε πξνϊζηνξηθώλ «πν-

ιηηηζκώλ όπωο ό Ώξηλάθηνο (32.000 έηε), ό Σνινπ-ηξαΐνο 

(20.000), ό Μαγδαιελαίνο (16.000) θαη ό Άδη-ιαίνο 

(12.000). Σηό Λπζζάθ θαί ζηό Μνληηληάθ-Λα-ζθό ηεο 

Γαιιίαο νί ζπειαηνγξαθίεο ππνινγίζζεθαλ γύξω ζηό 9.000 

π.Χ. θαί θαη' άιινπο 15-20.000 εηώλ! Οί δηαθνξέο ζηηο 

εθηηκήζεηο δείρλνπλ ηήλ αβεβαηόηεηα ηώλ ρξνληθώλ 

πξνζδηνξηζκώλ, δηόηη νί βξαρνγξαθίεο, ηά πέηξηλα εξγαιεία 

θ.ιπ. δέλ ρξνλνκεηξνύληαη (ό άλζξαθαο 14 άθνξα κόλνλ ζηίο 

νξγαληθέο νπζίεο). Γέλ απνθιείεηαη ινηπόλ νξηζκέλα λά 

είλαη έξγα αλζξώπωλ πνύ έδεζαλ πξίλ άπό ηήλ Βνύξκην, ελώ 

άιια λά πξνέξρνληαη άπό ηήλ επνρή πνύ νί πάγνη ππνρω-

ξνύζαλ θαί νί άλζξωπνη απιώλνληαλ. («Μαγδαιε-λαΐνο»,« 

Άδηιαΐνο»). 

Σηήλ Δπξώπε θαί Β. Ακεξηθή, ηό θιίκα πήξε ηά 

ζεκεξηλά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γύξω ζηό 7-8.000 π.Χ. Έγηλε 

ζεξκόηεξν θαί κεγάιεο εθηάζεηο πνύ ήζαλ θα- 

1
 Οί παγεηώνερ πού ενέζκηταν μέ ηήν Βούπμιο πεπίοδο, εφναι ή 

πιθανόηεπη ή ή κςπιόηεπη αιηία ηηρ απόηομηρ εξαθανίζευρ ηος 

Νεανηεπνηαλίος άνθπυπος, ό όποιορ ώρ ππίν άπό 100.000 

πεπίπος σπόνια κςπιαπσούζε ζηήν κενηπική καί βόπεια Ευρώπη. 
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ιπκκέλεο κέ πάγνπο άξρηζαλ λ απειεπζεξώλνληαη γηά 
θπηά, δώα, αλζξώπνπο. Αληηζέησο, θαίλεηαη δηη θαηά ηήλ 
Ιδηα επνρή, ζέ κεγάια ηκήκαηα ηεο Αζίαο, ηό θιίκα 
ρεηξνηέξεπζε. Γύξσ ζηό 9.500 π.Χ., ηό Πακίξ πάγσζε, 
πηζαλώο από κία απόηνκε άλύςσζη ηνπ θινηνύ ηεο γεο ή 
νπνία ίζσο ζπλδέεηαη κέ ηνλ θαηαπνληηζκό ηεο 
Αηιαληίδνο. Απηό εμεγεί θαη ηόλ αηθλίδην ζάλαην ηώλ 
κακνύζ πνύ βξέζεθαλ ζηήλ Σηβεξία, (ή έμέηα-ζηο κέ 
άλζξαθα - 14 ηνύο έδσζε ειηθία 12.000 εηώλ άξα πάκε 
ζηό 10.000 π.Χ. πνύ ζπκπίπηεη κέ ηό 9.564 π.Χ. ηεο 
θαηαζηξνθήο ηήο Αηιαληίδνο.) 

 

Σςμπέπαζμα: Αθού ή Εςπώπη ήηαν παγυμένη, ή 
άνάκηηζίρ ηηρ από ηον άνθπυπο ήηαν εθικηή μόνον μέ 
αθεηηπία ηα νόηια ημήμαηα ηηρ, αςηά πού δέν είσαν 
καηακαλύτει οι παγεηώνερ. 

Επώηημα: Υπήπσαν ηέηοιερ πεπιοσέρ ζηη νόηια 
Εςπώπη; 

 

Ή Αιγαιίς 
"Οηαλ άξρηζε ηό ηέινο ηήο παγεηώδνπο πεξηόδνπ, νί 

πνξζκνί πνύ ρσξίδνπλ ηήλ Δπξώπε άπό ηήλ Αθξηθή θαη 
ηήλ Αζία, δέλ ππήξραλ - ήζαλ ζηεξηέο. Δπίζεο, Ιηαιία - 
Σηθειία - Τπλεζία, ήζαλ ελσκέλεο.

6
 Σηήλ ζέζη ηήο 

Μεζνγείνπ, ππήξραλ δύν ρσξηζηέο ζάιαζζεο, κία ζηήλ 
δπηηθή θαη κία ζηήλ αλαηνιηθή Μεζόγεην. Ό κεγαιύηεξνο 
εληαίνο, ειεύζεξνο άπό πάγνπο ρεξζαίνο ρώξνο ζηήλ 
Δπξώπε, ήηαλ ή Αηγαηίο ρώξα. Άξρηδε δπηηθώο ηώλ Ινλίσλ 
(πνύ δέλ ήζαλ λεζηά), θάιππηε ηήλ Διιάδα, ηό Αηγαίν 
(πνύ δέλ ήηαλ ζάιαζζα), ηήλ Μ. 'Αζία, ηήλ Κξήηε, ηήλ 
Κύπξν θαη έθζαλε σο ηήλ Σπξία. Τήλ Αηγαηίδα ή Αίγεηίδα 
δηέζρηδε ό Αηγαίνο πνηακόο πνύ εξρόηαλ άπό ηόλ 
ζεκεξηλό Δύμεηλν (ό Βόζπνξνο, ή Πξνπνληίο θαη ό 
Διιήζπνληνο 

* Τό γράυει ό Στράβων (Γ50.4) και ή σύγχρονη γεωλογία τόν 

επιβεβαίωσε. 



 

2 

 

ήζαλ ηκήκαηα ηεο θνίηεο ηνπ), δηέξξεε ηήλ κεγάιε πεδηάδα 
κεηαμύ Διιάδνο - Μ. "Αζίαο, ζρεκάηηδε κία ιίκλε 
αλαηνιηθώο ηεο Δπβνίαο θαη ρπλόηαλ ζηελ αλαηνιηθή 
θιεηζηή ζάιαζζα λνηηνδπηηθόο θαη λνηηναλαηνιηθήο ηεο 
Κξήηεο. Σηήλ ίδηα ζάιαζζα ρπλόηαλ θαη ό Νείινο, ό νπνίνο 
δελ είρε αθόκε ζρεκαηίζεη ην Γέιηα ηνπ θαη νί εθβνιέο ηνπ 
βξίζθνληαλ, ζηήλ άλσ Αίγππην θαζώο θαη ό "Αδξηαηηθόο 
πνηακόο, πνύ έμέ-βαιιε θάπνπ βνξεηνδπηηθήο ηεο 
Κέξθπξαο. Ή Αηγαηίο είρε ήπην θιίκα, άθζνλα λεξά, 
αμηόινγεο πεδηλέο εθηάζεηο. Άλ ππήξραλ εθεί άλζξσπνη ζά 
εμειίζζνληαλ. Καη άπ' απηήλ ζ' άξρηδαλ ηήλ θαηάθηεζηο ή 
άλάθηε-ζη ησλ ρσξώλ πνύ απειεπζέξσλε ή ηήμηο ησλ 
πάγσλ. 

 

Άπάνηηζις ζηο ηεθέν ερώηημα: Κοιηίρ ηος Ες-
πυπαίος θά μποπούζε να είναι ή Α Ιγαιίρ. Όποηε, πποκύπηει 
ηο επόμενο. 

Ερώηημα: Υπήπξαν άνθπυποι ζηήν Α ίγαιίδα; 
 

Ό Αρτάνθρωπος ηης Αίγαιίδος 

• Τν 1959 άξρηζε ή έμεξεύλεζηο ηνύ ζπειαίνπ ησλ 
Πεηξαιώλσλ ζηήλ Χαιθηδηθή. Τν 1964, ό Γεξκαλόο 
θαζεγεηήο Δ. Μπξάτηηγθεξ, αλαθνίλσζε ζην 7° δηεζλέο 
ζπλέδξην αλζξσπνινγηθώλ θαη εζλνινγηθώλ επηζηεκώλ, 
ζηή Μόζρα, δηη ζην ζπήιαην βξέζεθε θξαλίν 50-70.000 
εηώλ. 

• Οί έξεπλεο ζπλερίζζεθαλ θαη έθεξαλ ζην θώο 
εξγαιεία, ίρλε θσηηάο θαί θξαλίν Πξώηκνπ Έκ-θξνλνο 
Άλζξσπνπ (Pro Homo Sapiens) ειηθίαο 400-500.000 εηώλ. 
Ήδε απηόο ό άλζξσπνο, ρξεζηκνπνηνύζε ηήλ θσηηά θαί είρε 
ιίζηλα εξγαιεία θαζώο θαη καραίξηα άπό βσμίηε. 

• Σην ίδην ζπήιαην κέ κεηαγελέζηεξεο έξεπλεο 
βξέζεθαλ δύν αλζξώπηλνη ζθειεηνί 800.000 εηώλ! 
('Α-λαθνίλσζηο 'Αρ. Ποσλιανού, Μάτνο 1981). Ό 'Αξ. 
Πνπ-ιηαλόο βάθηηζε ηνλ θάηνηθν ηώλ Πεηξαιώλσλ Αξράλ-
ζξσπν θαί πξόθεηηαη γηά ηνλ αξραηόηεξν επξεζέληα 



Ό Ίάπων πυρηνικός φυσικός Μοτόγι Ίκέγια μέ 
την μέθοδο της στροφορμής των ηλεκτρονίων έδωσε 
στον Αρχάνθρωπο ηλικία 750.000 ετών (« Άνθρωπος» 
12ος τόμ.). Τό κρανίο του Αρχανθρώπου είναι 209 χιλ. 
όσο και των σημερινών κατοίκων της περιοχής. (Ά. 
Πουλιανός συνέντευξις πρός περ. «Δαυλός» Φεβρ. 
1995). 

Ό αρχάνθρωπος κατά τόν ανθρωπολόγο Ά. Που-
λιανό, είναι άσχετος πρός τόν Ροδεσιανό και κάθε 
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δ) Ή Μεηαιινπξγία 

ηήλ Θξάθε, ζηελ Κξήηε, ζηήλ Ραθήλα Αηηηθήο, επξήκαηα 

ηεο δ'-γ' π.Χ. ρηιηεηίαο πείζνπλ ύηη ε επνρή ηνπ ραιθνύ, γηα ηήλ 

Δύξνόπε θαη πηζαλώο γηά νιόθιεξν ηόλ θόζκν, άξρηζε ζην Αηγαίν. 

(C. RENFREW «The Emergence of Civilization » London 1972 

θαη Cambridge Ancient History. I. . 103). 

ηηο ρώξεο ηήο Αξραίαο "Αλαηνιήο δέλ βξέζεθαλ ρπηήξηα 

ραιθνύ. Βξέζεθε όκν)ο ζηήλ Ραθήλα ηήο "Αηηηθήο θαη αλάγεηαη 

ζηήλ γ' π.Χ. ρηιηεηία. Σν αξραηόηεξν ράιθηλν θξάλνο ζηόλ θόζκν 

βξέζεθε ζηελ Κλσζζό (ηε' αηώλαο π.Χ.) θαη ό αξραηόηεξνο 

ράιθηλνο ζώξαθαο ζηήλ "Αξγνιίδα (ηε')." 

ζν γηά ηόλ νξείραιθν (κίγκα ραιθνύ - θαζζίηεξνπ πνύ 

πιενλεθηεί έλαληη ηνύ ραιθνύ) απηόο ρξεζηκνπνηήζεθε πξώηα 

ζηόλ Διιαδηθό ρ<6ξν θαη κεηά ζηήλ Αίγππην θαη ζηίο άιιεο 

αλεπηπγκέλεο ρώξεο ηήο επνρήο. Ο Will Durant (Παγθ. Ίζηνξ. 

Σνύ Πνιηηηζκνύ) δίλεη ηηο εμήο ρξνλνινγίεο γηά ηήλ έκθάληζη ηνύ 

νξείραιθνπ: 

• Κξήηε: 3.000 π.Χ. 

• Αίγππηνο: 2.800 π.Χ. 

• Σξνία: 2.000 π.Χ. 

ηήλ Cambridge Ancient History αλαθέξνληαη oi ίδηεο 

ρξνλνινγίεο γηά ηήλ Σξνία θαη ηήλ Αίγππην θαη πξνζηίζεηαη: 

«ηήλ Κξήηε ό νξείραιθνο εκθαλίζζεθε 

" Σηήλ «Ίζ. ηού Έιι. Έζλοσς» Έθδ. Άζ. (Α! 88) σποζηερίδεηαη όηη «ό 
ταιθός, ηα άζηεα. ή γραθή, βρέζεθαλ ζηήλ Αλαηοιή, γύρω ζηο 3.000 
π.Χ. Έδώ ζηολ Α ηγαηαθό τώρο δέλ έθζαζαλ ούηε κεηά από 1.000. 
ϊζως ούηε κέ 1.500 τρόληα». "Οκηος ζηήλ εποκέλε ζ.89. 

δηαβάδοσκε: « Η Χαιθοθραηία άρτηζε ζηήλ Ειιάδα από ηό 2.800 ή 
2.700 π.Χ.» θαη ζηήλ ζ.77 «οη δεκηοσργοί ηού Χαιθοθραηηθοϋ 
Ποιηηηζκού ηής Θεζζαιίας, ήζαλ Έιιελες». Από ηό 3.000 ως ηο 
2.800. δελ κεζοιαβούλ βεβαίως 1.000-1.500 τρόληα. Kai αλ ή 
Χαιθοθραηία ήιζε από ηήλ Αλαηοιή, πώς oi δεκηοσργοί ηες ήζαλ 
Έιιελες: 
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αθόκε λσξίηεξα, ζηελ αξρή ζρεδόλ ησλ Μηλσηθώλ πεξηόδσλ» 

δει. πξίλ άπύ ην 3.000 π.Χ. 

 θαζ. ηεο άξρ. Θ. ππξύπππινο (Καζ. 29 Ιαλ. 1996) 

γξάθεη: «Μία. άιιε ζεκαληηθή αλαθάιπςε ησλ ηειεπηαίσλ 

ρξόλσλ εμεγεί ηήλ ηδηαίηεξε ζεκαζία πνύ είρε ή πξντζηνξηθή 

Αξθαδία ζέ Σερλνινγηθά επηηεύγκαηα. Πξόθεηηαη γηα ηηο 

εμαηξεηηθέο ζεξκπκε-ηαιιππξγηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηά ρσξηά 

ηελό θαη Αγησξγίηηθα ηεο Μαληηλείαο. Καη ζηηο δύν πεξηπην)-ζεηο 

απνθαιύθζεθαλ κεηαιινπξγηθνί θιίβαλνη. "Ο ζεκαληηθόηεξνο 

θιίβαλνο ηεο κεζνγεηαθήο πξντζηνξίαο, απεθαιύθζε πξόζθαηα 

ζην θηήκα Αιέκε ζηή ζέζε άιινπ ηεο Κνηλόηεηαο 

"Αγησξγίηηθσλ. Κνληά ζ απηόλ, βξέζεθαλ ιεηηνπξγηθέο 

εγθαηαζηάζεηο κεηαιινπξγίαο, δειαδή πιπληήξηα, δεμακελέο θαη 

εξγαζηήξηα γηά ηόλ εκπινπηηζκό θαη ηή ηήμε ηνύ κεηαιιεύκαηνο, 

ό αθξηβήο πξνζδηνξηζκόο ηνύ νπνίνπ, ζά γίλεη κέ ηηο αλαιύζεηο 

ησλ ζθσξίσλ πνύ άπεθαιύ-θζεζαλ. 

Ή κεηαιινπξγηθή εγθαηάζηαζε ησλ "Αγησξγί-ηηθσλ. είλαη 

ακηγώο πξντζηνξηθή (2.500-1.700 π.Χ.) θαη είλαη ή κνλαδηθή 

πξντζηνξηθή εγθαηάζηαζε άπύ νιόθιεξν ηόλ αξραίν θόζκν. Απηό 

δίλεη ηό ζηίγκα ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ηεο "Αξθαδίαο, ζάλ 

θέληξν κεηαιινπξγηθήο ηερλνινγίαο ζηήλ αξραηόηεηα, εξκελεύεη 

θαη ηνύο ηδηαίηεξνπο δεζκνύο ηεο "Αξθαδίαο κέ ηήλ Κύπξν, πνύ 

είλαη γλσζηή ζαλ «λήζνο ηνύ ραιθνύ». Γηαπηζηώζεθε επίζεο, όηη 

νί πξντζηνξηθνί Άξ-θάδεο εθκεηαιιεύνληαλ ηά ιηγληησξπρεία 

Μεγαιν-πύιεσο. » 

 

ε) Ή Ναπζηπινία 

ην Φξάγρζη "Δξκνλίδνο, βξέζεθε όςηδηαλύο ιίζνο πνύ 

κεηαθεξόηαλ έθετ άπό ηήλ Μήιν, πξίλ άπό ΙΟΙ 2.000 ρξόληα. Πνύ 

ζά πε όηη θαηά ηό 10.000 π.Χ., ίζσο θαη παιαηόηεξα, ζηό Αηγαίν 

είραλ ιαηνκεία, εκπόξην θαη λαπζηπινία.  Colin Renfrew, 

ραξαθηεξίδεη ηήλ 
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δηζ.πίζη(νζηλ απηήλ «ζπληαξαθηηθή» («Δκπφξην θαη Σερληθή 

Έοεηδίθεπζηο - Νενιηζηθή Διιάο» έθδ. ΔΣΔ. 1973 ζ. 180). 

Π ηφ ζπληεξεηηθνί εηδηθνί, ηνπνζεηνχλ ηήλ άλά-πηπμη ηεο 

λαπζηπινΐαο ησλ Αηγαίσλ, ζηήλ δ! π.Χ. ρηιηεηία (Τ. Jacobson: 

«17.000 years ofGreek Prehistory» ζην « Scientific American» 

234/1976). 

To γεγνλφο είλαη φηη νί θάηνηθνη ηνπ Αηγαίνπ ετλαη νί πξψηνη 

Δπξσπαίνη (ίζσο θαη άλζξσπνη γεληθψο) πνχ αλαπηχζζνπλ ηήλ 

ζαιαζζνπιν'ία. Πξνθαλψο είλαη νη εθεπξέηεο ηεο. " απηφ σζήζεθαλ 

άπχ ηηο αλάγθεο γηά επηθνηλσλία θαη αληαιιαγέο πνχ δεκηνπξγήζεθαλ 

κέ ηήλ θαηαβχζηζη ηεο Αίγαηίδνο. νπφηε νί άπνκνλσζέληεο ζηά λεζηά 

θάηνηθνη υπνρξεσζεθαλ λά ζηξαθνχλ πξνο ηήλ θαηάθηεζη ηήο 

ζάιαζζαο. 

Καηά ηφλ Γηφδσξν (Δ 60). νί πξψηνη πνχ ηειεηνπνίεζαλ ηήλ 

λαπζηπινία, λαππεγψληαο κεγάια θαξάβηα, ήζαλ χ Μάθαξ απφ ηήλ 

Ρφδν θαη νί αδειθνί ηνπ. Παλάξραηεο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο 

έπεζεκάλζε-θαλ ζηνλ Μαξαζψλα, ζηήλ Νάμν. ζηήλ Άλδξν, ζηήλ 

Γήιν. Δθεπξέηεο ηψλ πνιεκηθψλ πινίσλ εζεσξείην φ Ατγσλ ή 

Αηγαίσλ, βαζηιεχο ηψλ Αηγψλ (Λίκλε Δπβνίαο) πνχ θπξηάξρεζε ζ'φιν 

ηφ Αηγαίν, ζηφ φπνην έδσζε ηχ φλνκα ηνπ θαη ήηαλ ηφζν παιαηφο, 

ψζηε λά θέξεηαη σο πίνο ηνχ Οπξαλνχ θαη ηήο Γαίαο. Ό Δπζηάζηνο 

ζηά ζρφιηα ηνπ έπί ηήο "Ιιηάδνο (Α 397) γξάθεη φηη χ Ατγσλ έδξαζε 

πξφ ηνχ Μίλσνο. έ ζπλδπαζκφ θαη κέ άιια ζηνηρεία
12

 ζπλάγεηαη φηη 

ή ζαιαζζνθξαηνξία ηνχ Ατγσλνο. ζά πξέπεη λά ηνπνζεηεζεί ζηήλ δ! ή 

ε! π.Χ. ρηιηεηία. 

Όπσο αλέθεξα, φ νξείραιθνο πξσηνεκθαλίδεηαη ζηήλ Κξήηε. 

ηήλ κεγαιφλεζν φκσο δέλ ππάξρνπλ νχηε ραιθφο, νχηε θαζζίηεξνο. 

Σνλ ραιθφ ηφλ έθεξλαλ 

Evans. Glot. Π. Καββαδίαρ, ανάγοςν ηήν έξοδο ηήρ Κπήηηρ από 
ηήν πποϊζηοπία ζηήν ζη! π.Χ. σιλιεηία. Πιζηεύω όηι είναι απκεηέρ 
σιλιεηίερ παλαιόηεπη. 
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απφ ηήλ Κχπξν, ηνλ θαζζίηεξν απφ ηήλ Β.Γ. Ιηαιία, ηελ Ιζπαλία θαη 

ηηο «Καζζηηεξίδεο λήζνπο» δει. ηά Βξεηαλληθά λεζηά. πλεπψο, ήδε 

θαηά ηήλ δ! π.Χ. ρηιηεηία νί Κξήηεο ηαμίδεπαλ ζ χιε ηήλ Μεζφγεην 

(απφ ηηο Ληπαξίππο Νήζνπο ηνπ Σπξξεληθνχ έθεξλαλ ιηπαξίηε ιίζν) 

θαη ζηχλ "Αηιαληηθφ.
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ζη) Γξαθή - Μνπζηθή 

Σν αξραηφηεξν γξαπηφ θείκελν ζ φιν ηνλ θφζκν, είλαη κία 

επηγξαθή, ζέ μχιηλε πηλαθίδα, πνχ βξέζεθε ζηφλ ιηκλαίν νηθηζκφ ηνχ 

Γηζπειηνχ Καζηνξηάο. Σφ μχιν είρε ζπληεξεζεί, ζακκέλν ζηήλ ίιχ ηεο 

ιίκλεο. Μέ ηνλ άλζξαθα C-14 ρξνλνινγήζεθε ζην 5.250 π.Χ. 

Πξφθεηηαη γηά πξψηκε Διιεληθή γξαθή πνχ ζπγγελεχεη κέ ηήλ 

Γξακκηθή Α. 

Οί αλαζθαθέο ηνχ Γ. Χνπξκνπδηάδε έδεημαλ φηη ζηφ Γηζπειηφ. 

θαηά ηή ζη! π.Χ. ρηιηεηία, ππήξρε νξγαλσκέλνο πνιηηηζκφο. Οί 

θάηνηθνη ηνχ νηθηζκνχ, έθζαλαλ ηηο 5.000, δνχζαλ αζθαιείο ζέ 

ιηκλαίεο θαηνηθίεο, αιίεπαλ, θπλεγνχζαλ θαη θαιιηεξγνχζαλ ηήλ γή 

(βξέζεθαλ απνιηζσκέλνη ζπφξνη θαιιηεξγνχκελσλ θπηψλ). Δίραλ 

εμειηγκέλα εξγαιεία θαη φπια, ζηήλ θαηαζθεπή ησλ νπνίσλ, 

ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη χςηδηαλχ πνχ εξρφηαλ άπχ ηήλ Μήιν - άξα ζηήλ 

"Διιάδα ηήο ζη! π.Χ. ρηιηεηίαο ππήξρε αλεπηπγκέλν λαπηηθφ θαη 

ρεξζαίν εκπφξην. 

Ό Καιιίκαρνο Γηνγέλεο (πεξ. «Γαπιφο» 147/ 1994) 

βαζηδφκελνο ζηήλ Γξακκηθή Α έθαλε κία πξψηε πξνζπάζεηα 

αλαγλψζεσο ηεο επηγξαθήο πνχ απνηειείηαη άπχ δέθα ζεηξέο 

γξακκάησλ θαη έδσζε ηχ έμεο θείκελν: «ηχλ Κάζηνξα ηήο 

Θεζπξσηίαο ιίκλεο ηήο Γχζεο (ή ησλ δχν ιηκλψλ) ηχλ ήξσα». 

'·' Βλέπε ζηο βιβλίο μος ·< Ή Πποϊζηοπική Έράπλωζιρ ηων Α 

ϊγαι'ων» ηύ β 'αςηήρ ηήρ ζειπάρ. 
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θαη Ρόδνο. ηελ Φπιαθσηή ηεο Μήινπ εθηόο από ηνλ νηθηζκό, 

βξέζεθαλ θαη ζηνηρεία πνύ απνδεηθλύνπλ ύηη από εθεί γηλόηαλ 

εμαγσγή εξγαιείσλ από όςηαλύ ιίζν ζηελ Αίγππην, πξίλ από 

ηό 3.400 π.Υ. ηελ Ρόδν. επξήκαηα ζηνλ Αζώκαην, ζηελ 

Ίαιπζζό. θαί ζηελ Κάκηξν, δείρλνπλ ύηη ό πνιηηηζκόο ηεο ήηαλ 

όκνηνο κέ εθείλνλ ηνύ β. Αηγαίνπ. Πξντόληα άπό ηήλ «πξντ-

ζηνξηθή» Ρόδν βξέζεθαλ ζηελ ελδνρώξα ηεο Μ. "Αζίαο. 

• Αιιά θαί ζηήλ Κεθαιιελία θαη ζηήλ Λεπθάδα ππάξρνπλ 

αλάινγα επξήκαηα. "Δδώ, ηό ζαιάζζην εκπόξην ζά πξέπεη λα 

ήηαλ ζηξακκέλν πξόο ηήλ Γύζη (ηθειία. Ιηαιία. Έηξνπξία). 

' όινπο ηνύο νηθηζκνύο ππήξραλ θαινθηηαγκέλα 

ιηζόθηηζηα θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα. Οί θάηνηθνη έρπλαλ 

κεηαιιεύκαηα θαί θαηαζθεύαδαλ αληηθείκελα άπό ραιθό, 

κόιπβδν, όςηαλύ. 

"Ο θαζεγεηήο ηεο αξραηνινγίαο ζηό Παλεπηζηήκην 

Αζελώλ. Γ. Κνξξέο, γξάθνληαο γηά ηηο αλαζθαθέο ζηήλ 

Μεζζελία, δηαπηζηώλεη: 

«Γίλεηαη θαηαλνεηό πιένλ, ύηη ή γ' π.Υ. ρηιηεηία ήηαλ 

πεξίνδνο ηδηαηηέξαο, ζέ ύιν ηόλ ρώξν ηνύ Αηγαίνπ θαί ζηήλ 

Διιαδηθή πεξηνρή, αθκήο» (Καζ. 29 Ιαλ. 1996). 

Άπάληεζηο: Ό Α φγαίορ πολιηιζμόρ δέν μποπούζε νά 

θθάζει ηόζο γπήγοπα (μέ Ιζηοπικά κπιηήπια) ζέ ηόζο ςτηλά 

επίπεδα. Άπα ζςμπεπαίνεηαι, όηι όηαν βςθίζηηκε ή Αφγαιίρ. 

διέθεηε ήδη ςτηλό πολιηιζμό, ηόν όποιον κληπονόμηζαν οί 

διαζυθένηερ κάηοικοι ηηρ. πού αθού ζςνήλθαν άπό ηό πλήγμα, 

ηόν ανόπθυζαν, ηόν ζςνέσιζαν και ηόν ανέπηςξαν. 

Δξώηεκα: Πόηε καί γιαηί βςθίζηηκε ή Α'ιγαιίρ: 
 

Ή βύθισις της Αιγαιίδος 
Μέ ηήλ ηήμη ησλ πάγσλ, ή ζηάζκε ησλ σθεαλώλ 

αλέβεθε. Ή Βξεηαλλία θαί ή "Ιξιαλδία έγηλαλ λεζηά, 

ζρεκαηίζζεθε ή Βόξεηνο Θάιαζζα κέ ηήλ νπνία έλώ- 
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ζεθε ή Βαιηηθή ιίκλε θαη ηά λεξά ηνπ Αηιαληηθνί), αλνίγνληαο 

ηόλ πνξζκό πνύ ρώξηδε ηελ Δπξώπε, από ηήλ "Αθξηθή, 

ζρεκάηηζαλ ηήλ Μεζόγεην, ηήλ Αδξηαηηθή θαη ην Αηγαίν. Μέγα 

κέξνο ηεο Αίγαηίδνο θαιύθζεθε άπύ ηήλ ζάιαζζα, πηζαλώο 

θαηά ηήλ ηγ' - ηδ' π.Υ. ρηιηεηία. Σόηε πεξίπνπ, ό ράξηεο πήξε 

ηήλ ζεκεξηλή ηνπ κνξθή, κέ δύν ζεκαληηθέο δηαθνξέο: 

α) Γέλ είρε αθόκε ζρεκαηηζζεί ηό Γέιηα ηπύ Νείινπ, ζηήλ 

ζέζη ηνύ νπνίνπ θαη αθόκε λνηηόηεξα, απισλόηαλ ή ζάιαζζα 

θαί 

β) Τπήξρε κία ζαιάζζηα δίνδνο άπύ ηήλ Μεζόγεην πξόοηήλ 

Δξπζξά.
16 

Ή Αίγαηίο δέλ θαηαπνληίζηεθε απόηνκα, αιιά κέ άξγή 

γεσινγηθή δηεξγαζία πνύ θξάηεζε αηώλεο, ή ρηιηεηίεο. ηήλ 

δηάξθεηα αύηεο ηήο δηεξγαζίαο, ή Μεζόγεηνο πξνρσξνύζε άπό 

δύν ξήγκαηα κεηαμύ Κξήηεο - Γσδεθαλήζνπ θαί Κξήηεο - 

Πεινπνλλήζνπ, έλώ ή Μαύξε Θάιαζζα άπύ ηύλ Βύζπνξν, ηήλ 

Πξνπνληίδα θαί ηύλ Διιήζπνλην, αθνινπζώληαο ηήλ θνίηε ηπύ 

κεγάινπ Αηγαίνπ πνηακνύ. Έηζη δεκηνπξγήζεθε ηό Αηγαίν. 

Καζώο ηά λεξά αλέβαηλαλ, νί θάηνηθνη απνζύξνληαλ ζηίο 

ύςειύηεξεο πεξηνρέο θαί ζηά λεζηά πνύ ζρεκαηίδνληαλ. Καί 

θπζηθά, γηά λά επηθνηλσλνύλ θαί λά ζπλαιιάζζνληαη κεηαμύ 

ηνπο εθεύξαλ, άλ ήδε δέλ ηήλ ήμεξαλ, ηήλ λαπζηπινία θαί 

πάλησο ηήλ αλέπηπμαλ. Καί ύπσο ήηαλ έπύκελν γηά αλζξώπνπο 

πνύ δηέζεηαλ πινία, ύπια, εξγαιεία θαί ηαπηνρξύλσο ήζαλ 

αλαγθαζκέλνη λά δνύλ ζέ ζηελύ θαί άγνλν ρώξν, άξρηζαλ λά 

επεθηείλνληαη πξύο θάζε δπλαηή θα-ηεύζπλζη θαί λά 

θαηαιακβάλνπλ ηνπο θελνύο ή αξαηνθαηνηθεκέλνπο ρώξνπο. 

Έηζη άξρηζε ή έπέθηαζίο 

"' Απ αςηήν ηήν δίοδο θά ππέπει νά πέπαζαν οί Α ίγαφοι γιά νά 
βγοςν ζηόν Ινδικό καί ζηον Ειπηνικό. Βλέπε βιβλίο μος « Ή  
πποφζηοπική έξάπλυζιρ ηυν Αιγαίυν», ηό β '  ηήρ παπούζηρ 
ζειπάρ. 
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ηνπ Γηόδσξνπ («Ιζηνξηθή Βηβιηνζήθε Δ. 55-56) όηη ζηελ 

Ρόδν. πξίλ ηόλ θαηαθιπζκό ηνύ Γεπθαιίσλνο δνύζαλ νί 

Σειρίλεο. νί όπνηνη ήζαλ πνιύ πξνεγκέλνη ηερλνινγηθώο. 

Απηνί πξόβιεςαλ ηνλ θαηαθιπζκό θαη εγθαηέιεηςαλ ηύ λεζί 

ηνπο («πξπαηζζαλνπκέλνηο ηνλ κέιινληα γίλεζζαη 

θαηαθιπζκόλ έθιηπεΐλ ηήλ λήζπλ θαη δαζπαξήλαη»). Φαίλεηαη 

όηη θαηέθπγαλ ζηελ Αίγππην (ή νπνία δελ έπιήγε πνιύ άπύ 

ηόλ θαηαθιπζκό) δηόηη ό κύζνο αλαθέξεη όηη ό "Αθηίο. άπύ ηό 

γέλνο ησλ Ήιηαδσλ ηεο Ρόδνπ, ύπήξοελ ύ ηδξπηήο ηεο 

Μέκθηδνο θαη ηεο Ηιηνππόιεσο. 

Ή άλάκλεζηο απηνύ ηνύ πνιηηηζκνύ, νπνηο θαη ηνύ πξό 

ηνύ πξώηνπ θαηαθιπζκνύ «ράζεθε», δηόηη όπννο νί Αηγύπηηνη 

ηεξείο είπαλ ζηόλ όισλα (Πιάησλνο «Σίκαηνο» Γ. 

«Κξηηίαο»), νί Έιιελεο αγλννύλ ηήλ παιαηόηεξε ηζηνξία ηνπο 

αθξηβώο έμ' αηηίαο ησλ θαηαθιπζκώλ. ''' 

• Μία ηξίηε θαηαζηξνθή πξνμελήζεθε από ηό εθαίζηεην 

ηήο Θήξαο, ηό νπνίν θαηά ηηο λεόηεξεο έξεπλεο (1995) 

εμεξξάγε ηύ 1.644 π.Χ. Πάλησο απηή δέλ επέθεξε ηό ηέινο 

ηνύ κηλσηθνύ πνιηηηζκνύ, αθνύ ή ακεξηθαληθή αξραηνινγηθή 

πκάο δηεπίζησζε όηη πάλσ ζηελ εθαηζηεηαθή ζηάρηε 

άλεγέξζεθαλ λέα θηίζκαηα ηά όπνηα εξεκώζεθαλ αξγόηεξα, 

από άγλσζηε αηηία. 

Άπάληεζηο: Από ηήλ ηδ' ή ηγ'π.Φ. ρηιηεηία, νη δηαζωζέληεο 

από ηήλ βύζηζη ηήο Αϊγαηίδνο θάηνηθνη ηεο αξρίδνπλ ηήλ πνξεία 

αλαζπγθξνηήζεωο ηνϋ πνιηηηζκνύ ηνπο. Υθίζηαληαη έλα ηξνκεξό 

θαηαθιπζκό 

ηλ
 Απηνί νί δύν θαηαθιπζκνί είλαη άζρεηνη πξνο ηόλ θαηα-

θιπζκό ηήο Π. Δηαζήθεο, όπνπ πεξηγξάθεηαη κέ ππεξβνιέο κία 
ζρεηηθώο πεξηνξηζκέλε πιεκκύξα πνύ ζπλέβε ζέ κεηα-
γελέζηεξε επνρή ζηήλ Μεζνπνηακία. Σηόλ «βαζηιηθό θαηά-
ινγν» ηωλ Σνπκεξίωλ, αλαθέξεηαη όηη ό θαηαθιπζκόο απηόο, 
ζπλέβε επί βαζηιέωο Ούκπαξ- Τνύη ηνπ. ό όπνηνο ηνπνζεηεί-
ηαη γύξω ζηό 2.600 π.Φ. 
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γύξω ζην 9.600 π. Φ. θαη κία θαηαζηξνθή ηό 1.644 π. Φ. Ή 

δεύηεξε δέλ ππήξμε θαζνξηζηηθή. 

^Δξ<6ηεκα: Πώο απνδεηθλύεηαη όηη νη Αηγαίνη 

άπι(όζεθαλ ζ όιε ηήλ Επξώπε: 

Ή άπάληεζηο ζ απηό απνηειεί ηό β! θεθάιαην ηνλ 

παξόληνο βηβιίνπ, κέ ηόλ ηίηιν « Ή γέλλεζηο ηεο Επξώπεο». 



 

Β’ Η ΓΕΝΝΗΙ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 

"Εξελικτική πορεία 
Οί κάτοικοι τησ "Ελληνικήσ καί τήσ Μικραςιατικήσ 

Χερςονήςου καί τών γύρο) νηςιών, προπορευόμενοι 
κατά χιλιάδεσ χρόνια από τήν υπόλοιπη Εύ-ροόπη. 
ςυνεχίζουν φυςιολογικώσ τήν εξελικτική τουσ πορεία.2" 

• ' Αναπτύςςουν τήν τελειότερη γλώςςα τού 
κόςμου. 

• "Εφευρίςκουν ςυςτήματα γραφήσ: Σό εικονο-
γραφικό (γ ' π.Χ. χιλιετία), τα Γραμμικά Α καί Β (1.750 
καί 1.500 π.Χ. άντιςτοίχο)σ) ςτήν Κρήτη, τό Μυκηναΰκό, 
τύ ςυλλαβικό ςτήν Κύπρο (2.000 π.Χ.;) τό κυπριακό 
αλφάβητο (1.500 π.Χ.) τά φοίνικα (ιε'-ιγ' π.Χ. αιώνασ). 
Όλα αυτά τά ςυςτήματα γραφήσ είναι τήσ Ελληνικήσ 
γλώςςασ. (CHADWICK J. «Γραμμική Β!, ή πρώτη ελληνική 
γραφή» 1962 καί GEORGIEV VL 

-'" τήν « [ςτ. Σού Ελλ. Έθνουσ» τήσ έκδ. Αθηνών (Α! 89) 
γράφεται «ενώ ή Ανατολή ίχναπτύςςεται. τό Αιγαίο παραμένει 
ςέ «νεολιθική κατάςταςη» καί «ό νέοσ τρόποσ ζωήσ (άπό τήν 
Ανατολή ερχόμενοσ) παίρνει ναυτική κατεύθυνςη. Πάντωσ «οι 
εξελίξεισ τήσ Χαλκοκρατίασ ςτήν Ελλάδα είναι περιθωριακέσ». 
Όμωσ τί είδουσ «νεολιθική κατάςταςη» είναι αυτή πού 
ςυνδυάζεται μέ ναυςιπλοία, ορυχεία, εμπόριο: Πώσ ή 
Χαλκοκρατία ςτό Α ίγαίο είναι «περιθωριακή» όταν έχουμε τά 
αρχαιότερα χυτήρια τού κόςμου ςτήν Αρκαδία καί ςτην 
Ραφήνα, τά παγκοςμίωσ παλαιότερα χαλκά ευρήματα ςτήν 
Θράκη, τήν έφεύρεςι τού ορείχαλκου ςτήν Κρήτη, τό 
αρχαιότερο χαλκό κράνοσ ςτήν Αργολίδα καί τόν αρχαιότερο 
χαλκό θώρακα ςτήν Κρήτη: Καί πώσ οί μή-ναυτικοί Ανατολίτεσ 
έδωςαν «ναυτική κατεύθννςιρ> ςτόν πολιτιςμό πού υποτίθεται 
εξήγαγαν ςτό Αιγαίο: Καί πώσ τόν εξήγαγαν μ ή ύντεσ ναυτικοί: 
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«Les deux langues des inscriptions Cretoises en 
linéaire A!» Sofia 1963). 

• To 1.600 π.Χ. (ώςοισ και παλαιϐτερα) εμφανύζονται 
oϏ "Ορφικού μϋ πλόθοσ αςτρονομικών, κοςμολογικών 
γεωγραφικών γνώςεων, ανεπτυγμϋνη πούηςι 21. πύςτι 
ςτην αθαναςύα τησ ψυχόσ και ςτϐν μονοθεώςμϐ. Αυτϊ, 
ελϊχιςτο ιςτορικώσ χρϐνο μετϊ ϊπϐ τόν υποτιθϋμενη 
ϊφιξι τών Ελληνικών - Ινδοευρωπαώκών φϑλων (1.900 
π.Χ.). ποϑ υποτύθεται ϐτι κατϋςτρεφαν τϊ πϊντα. 

Τόν ύδια εποχό, υύ Έλληνεσ, διαπλϋουν τϐν Ατλαντικϐ 
(«ώξεςθ" ϊμ πϋλαγοσ κϋν Άτλαντικϐν ϋκτοσ ώκωμαι», 
Όρφϋωσ. « Αργοναυτικϊ» ςτ. 1.160-1.188) και φθϊνουν 
ςϋ «ϊπειρονα γαύαν» ϐπου ού ιθαγενεύσ τουσ 
ανεφοδιϊζουν ϊλλϊ τοϑσ απαγορεϑουν νϊ προχωρόςουν 
ςτϐ εςωτερικϐ, διϐτι ςϋ προηγοϑμενη επύςκεψη τουσ τοϑσ 
εύχαν βλϊψει, (ςτ. 1.189-1.217). Πρύν ϊπϐ τοϑσ 
Αργοναϑτεσ εύχαν όδη διϊπλευςη τϐν "Ατλαντικϐ πολλϋσ 
αποςτολϋσ Ελλόνων (τοϑ Ηρακλϋουσ, τοϒ Περςϋωσ κ.α.) 
και εύχαν εγκαταςτόςει βϊςεισ ςτϐν ωκεανϐ ϊπϐ τισ 
οπούεσ ό κυριϐτερη όταν ό Ταρτηςςoσ. 

Ή έξάπλωσις τών Αιγαίων 
Οι Αιγαύοι απλώνονται ςτόν Ευρώπη ακολου-

θώντασ τόν βελτϑοςι τών φυςικών και κλιματικών 
ςυνθηκών. Τϐ κϊνουν διϊ σηρϊσ και διϊ θαλϊςςησ. Ό 
πολιτιςμϋνοσ ϊνθρωποσ, ξεκινϊ ϊπϐ τϐ Αιγαύο και 
απλώνεται βαθμιαύωσ ς "  ϑλη τόν Ευρώπη. Εύναι μύα 

Γνιοςτά ονόματα ποιητών τών χρόνων εκείνων: Ορφεύσ. 
Μουςαίοσ. Αίνοσ. Εύμολποσ. ί2λήν. ΙΙάμφω. ~ Βλέπε το βιβλίο 
μου « Ή Προΰςτορική Έξάπλωςισ τών Αιγαίων» καθώσ και τό 
κεφάλαιο -ΊΊού ταξίδευςε ό Οδυςςεύσ:» ςτο βιβλίο μου « 
Έρευνεσ γύρω από τόν Ομηρο» - και τά δύο κυκλοφορούν ςτήν 
ςειρά «Ο; Ρίζεσ» τών εκδόςεων «ΠΕΛΑΓΟ». 
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λογικό ϑπϐθεςισ. ό οπούα επαληθεϑεται απϐ τϊ 
ϊν-θριοπυλυγικϊ και αρχαιολογικϊ ευρόματα: 

• Ο Τςεχοςλοβϊκοσ ανθρωπολϐγοσ J. Jerinek 
γρϊφει: « Ό  Μεςογειακϐσ ϊνθρωποσ εμφανύζεται... παντοϑ 
ςτόν Εϑριϑπη... Αυτϐ θα προϒπϋθετε μετακινόςεισ του ς 
ϐλα τϊ πλϊτη τησ Ευρωπαώκόσ ηπεύρου, πρϊγμα ποϑ εύναι 
απύςτευτο.» (Die Rasswngeschichte der Tschechoslowakei 
ςτϐ Rassengeschichte der Men-scheit. V .  1979). 

• Η Γερμανύδα ςυνϊδελφοσ του Schwidetzsky 
γρϊφει: «Ού Μεςογειακού, ειςβϊλλοντεσ μαζικώσ ϊπϐ τόν 
Βαλκανικό, ϋφεραν τόν γραμμωτό κεραμικό και τόν 
γεωργύα ςτόν Κεντρικό Ευρώπη» (Rassengeschichte der 
Menscheit. VI. 1979). 

• Ό Άγγλοσ C. Renfriew διαπιςτώνει τόν ϊφι-ξι των 
Μεςογειακών ςτϊ Βρεταννικϊ νηςιϊ γϑρω ςτϐ 4.000 π.Χ. 
(ςτϐ ύδιο). Και ϐ J.Baker ςυμφωνεύ γιϊ τόν ϊφιξι των 
Μεςογειακών ςτϊ Βρεταννικϊ νηςιϊ (Race 1974). 23 

• Ό Γϊλλοσ αρχαιολϐγοσ J. Capitan υποςτηρύζει ϐτι 
τϊ διϊςπαρτα ςτόν Ευρώπη μεγαλιθικά κτίσματα εύναι 
ϋργα ποϑ οφείλονται στους Αιγαίους, ό ςτόν ϋπύδραςύ 
τουσ. Τϊ τελειϐτερα ϊπ'αϑτϊ τϊ κτύςματα βρύςκονται ςτόν 
Ελλϊδα: ςτισ Μυκόνεσ, ςτόν Τύρυνθα και ςτον "Ορχομενϐ. 
Στϐ περύφημο μεγαλιθικϐ κτύςμα Στϐουνχετζ τόσ Αγγλύασ 
(2.500-1.600 π.Χ) υπϊρχει εγχϊρακτη ϊπεικϐνιςισ 
Μινωικοϑ εγχειριδύου. 

• Τόν ϋπϋκταςι τών Μεςογειακών ς ϐλη τόν 
Ευρώπη υπεςτόριξα ν βϊςει ανθρωπολογικών ευρημϊτων, 
ϐ Σϋρβοσ ανθρωπολϐγοσ Z.Gavrilovic, ϐ Οϑγγροσ I. Kiszely 
κ.ϊ. 

-·' Ό Λιόδιοροσ ικελιώτησ αναφέρει ότι ςτήν Βρεταννία υπήρχε 
«μεγαλοπρεπέσ τέμενοσ τον Απόλλωνοσ και ιερά πό-λισ αυτού 
τον θεού >· (Ιςτορία Β.'). 
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Έξαπλωνόμενοι ςτήν Ευρώπη, οι Αιγαίοι φέρνουν 
μαζί τουσ τήν εποχή του χαλκού. Αυτή. ςτον Αί-γαιακό 
χώρο άρχιςε κατά τήν δ' π.Χ. χιλιετία (ευρήματα ςτήν βορ. 
Θράκη (ςτό Ροώςε ςημερινήσ Βουλγαρίασ, του 3.600 π.Χ.). 
τήν Κεντρική Ευρώπη αρχίζει το 2.200 και ςτήν Βόρεια τό 
1.500 π.Χ. όταν ςτό Αίγα ίο έχει ήδη άρχίςη ή εποχή του 
ορειχάλκου (από τό 2.400). "Από τουσ Αιγαίουσ προήλθαν 
καί οί Άντεσ (Πρωτοςλάβοι) άπό τουσ οποίουσ οί 
ςλαυύφω-νοι λαοί. 

• Ό Γερμανόσ G. Η. Buchholz διαπιςτώνει: « Ήδη 
άπό τήν πρώιμη εποχή του χαλκού, οί άνθρωποι του 
Αίγαιακοώ χώρου κυριαρχούν ςολη τήν Μεςόγειο» 
(«Aegeische Bronzezeit», 1987). 

• Ό Raumond Furon γράφει ότι άπό τήν «Πρω-
τομινωική περίοδο (2.800-2.400) οί Κρήτεσ φθάνουν ςτήν 
ικελία καί ςτήν Αδριατική, λίγο αργότερα έχουν εμπορικέσ 
ανταλλαγέσ μέ όλη τήν Ανατολή, τήν Μεςόγειο, τον 
Δούναβι καί τήν Βαλτική. Φέρνουν καςςίτερο άπό τήν 
"Αγγλία, λαζουλίτη άπό τό Αφγανιςτάν, ήλεκτρο άπό τήν 
Βαλτική. Ή Ιβηρική μυείται ςτον ορείχαλκο κατά τίσ αρχέσ 
τήσ β! π.Χ. χιλιετίασ άπό Αίγαιάτεσ. "Από τό Αιγαίο ή 
λατρεία του ήλιου απλώθηκε ωσ τήν κανδιναυία. Σό ίδιο 
ςυνέβη καί μέ τήν λάβρυ, τό Κρητικό ςύμβολο, πού τό βρί-
ςκουμε ςτή Βόρεια Ιταλία, ςτήν Ιςπανία, ςτήν Βρε-ταννία 
καί ςτήν κανδιναυία». (Manuel de Préhistoire Generale»). 

• Ό Gabriel Leroux γράφει ότι «οί Αίγαιάτεσ 
έφθαςαν καί άςκηςαν μεγάλη έπίδραςι ςτήν Μάλτα, ςτήν 
ικελία, ςτήν αρδηνία, ςτισ Βαλεαρίδεσ, ςτισ 

Ιβηρικέσ ακτέσ». («Les Premières Civilisations de la 
Mediterranée»). 

• Ό Gordon Childe γράφει ότι οί Μυκηναίοι 
άςκηςαν μεγάλη θετική έπίδραςι ςτήν Αγγλία, ςτήν 
Ιρλανδία καί ςτήν Δανία. («From the Prehistory to the 
History »). 
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• O Jacques Briard αναφέρει έπίδραςι των 
Αί-γαιαχών ςτον πολιτιςμό τησ πρώιμησ εποχήσ του ο-
ρειχάλκου ςτό Ούέςςεξ τησ Νότιασ "Αγγλίασ. («L Age du 
Bronze»). 

• Ό Jaques Ramin αποφαίνεται ότι oí Κρητεσ 
έπαιρναν καςςίτερο από τήν Κορνουάλη ήδη από το 2.400 
π.Χ. "Επίςησ είχαν ςχέςι μέ τον πολιτιςμό του Ούέςςεξ. 
(«Le Problème des Cassiterides»). 

• Ό Δ. Δημόπουλοσ (« "Η καταγωγή των Ελλήνων») 
βαςιζόμενοσ ςτα ςτοιχεία των ξένων ανθρωπολόγων, δίνει 
τήν έξησ εικόνα τήσ έπεκτάςεο)σ των «Μεςογειακών» ςτήν 
Ευρώπη. 

5.000 π.Χ. πρώτεσ διειςδύςεισ ςτήν " Ιταλική 
Χερςόννηςο. 

4.000 π.Χ. άφιξισ ςτήν Γαλλία. 
4.500 π.Χ. προώθηςισ πρόσ τήν Κεντρική Ευρώπη διά 

τών Μοραβικών Πυλών (= ή δίοδοσ πού ανοίγει ó Μόραβασ 
πρόσ Γερμανία - Πολωνία). 

• Σό 1965, ςτο Λεπένςκι Bip. ςτισ ιδηρέσ Πύλεσ 
τού Δουνάβεωσ, βρέθηκαν τά ερείπια οικιςμού πού άκμαςε 
μεταξύ 5.600 και 5.000 π.Χ. "Ις(οσ αύτύ επιτρέπει νά 
χρονολογήςουμε κάπωσ ςτήν έπέκταςι τών Αιγαίων πρόσ 
βορράν. 

Έξάπλωςισ τού ανθρώπου έγινε και άπύ τά νο-
τιοδυτικά δηλ. άπύ τό Γιβραλτάρ, άπό τούσ Χαμίτεσ.24 

Όμωσ αυτή ή έξάπλωςισ ήταν ςχετικώσ περιοριςμένη, διότι 
οι Χαμίτεσ ήςαν λιγότερο ανεπτυγμένοι - τολμηροί - 
κατακτητικοί άπύ τούσ Αίγαιάτεσ. "Ετςι οί τελευταίοι 
απετέλεςαν τον κορμό τήσ ανθρώπινησ επεκτάςεωσ ςτήν 
Ευρώπη. 

Άπάντηςισ ςτο τεθέν ερώτημα: Τόν δύδει ό Η. G. Wells 

ςυνοψύζοντασ τύσ διαπιςτύόςεισ τών ειδικών τών διαφόρων 

επιςτημών: « Εκεύ λοιπόν οι πρόγονοι 

-ν Από τό Ελληνικό Χαμαιγενόσ ό ϊπό τό Αιγυπτιακό Κϋμ= 
μαύροσ. Κϋμ ϋλεγαν τόν χώρα τουσ ού Α ύγύπτιοι. δηλ. μαύρη γό. 
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ηώλ ιεπθώλ αλζξώπωλ αλέπηπμαλ ηηο ρνλδξνε ηδείο ηέρλεο ηεο 

λεωηέξαο παιαηνιηζηθήο, όηαλ νη άλζξωπνη ηνύ Νεάληεξηαλι 

εμαθνινπζνύζαλ λά δηάγνπλ ηήλ ζθιεξή δωή ηνπο ζηήλ άγνλε 

εξεκηά ηεο παγωκέλεο Εύξ(όπεο. Καη θαηά ην δηάζηεκα δέθα 

πεξίπνπ ρηιηά-δ\νλ εηώλ. ελώ νη θπλεγνί ηώλ ξέλλωλ δνύζαλ ζέ 

θαηά-ζηαζη ζηάζηκε ζηηο ζηέππεο ηήο Γαιιίαο, ηεο Γεξκαλίαο 

θαη ηήο Ιζπαλίαο, νη λνηηναλαηνιηθόηεξνη. θαηόξζωζαλ λά 

αλαπηύμνπλ γεωξγία, λά εμεκεξώζνπλ ηόλ ζθύιν θαη ηά θηήλε 

θαη άξρηζαλ λά κεηαλαζηεύνπλ πξόο βνξξάλ. έθ' όζνλ ηύ θιίκα 

ηώλ βνξεηνηέξωλ ηόπωλ γηλόηαλ επηόηεξν θαη ηνύ ηζεκεξηλνύ 

ηξνπηθόηεξν... Τό θέληξνλ άπό ηύ νπνίν δηεδόζε ϋ ζίηνο ήηαλ 

θάπνπ ζηήλ Αλ. Μεζόγεην... Στις λνηηναλαηνιηθέο ρώξεο ηνλ 

θαιιηέξγεζαλ ρηιηάδεο ρξόληα πξίλ αξρίζνπλ λά ηύ θάλνπλ ζηίο 

θεληξνεπξωπαϊθέο. 

Οί κεζνγεηαθνί κεηαλάζηεπζαλ αξρηθώο ζην κέγηζην 

κέξνο ηήο Επξώπεο θαη ηήο δπηηθήο Αζίαο. Απηνί επηθξαηνύλ 

ζηήλ πξώηε πεξίνδν ηήο ηζηνξίαο. Οί βόξεηνη ιανί αλαθαίλνληαη 

αξγόηεξα. Οί πξώηεο αξρέο ηνύ πνιηηηζκνύ θαη ή πξώηε 

θαιιηέξγεηα ηήο γήο ζπλεηειέζζεθαλ πηζαλώο πεξί ηήλ 

άλαηνιηθήλ έθείλελ ιίκλελ (ηήο  Μεζνγείνπ). (The Outline of 

History). 

Καη  ηώξα πξνθύπηεη λέν εξώηεκα. 

Ερώηημα: Πνηνί ήζαλ νη  άλζξωπνη πνύ άπό ηό Α ίγαΐν 

άπινίζεθαλ ζηήλ Επξώπε θαη ζέ ηκήκα ηήο Αζίαο: 
 

Ή καηάζηαζις ηης Εύρο>πης 

Μέ ηήλ άλπδπ ηψλ ζαιαζζψλ, ή Δπξψπε πήξε πεξίπνπ 

ηήλ ζεκεξηλή κνξθή ηεο. άθνυ ζρεκαηίζζεθαλ ή Βφξεηα 

Θάιαζζα, ή Ιξιαλδηθή, ή Μάγρε θαη ή Βαιηηθή. 

Δμαθνινπζνχζε φκσο ζηφ κέγηζην ηκήκα ηεο λά θαιχπηεηαη 

άπφ έιε, ιίκλεο, ππθλή βιάζηεζη. Σηά αλαηνιηθά ηεο 

απισλφηαλ ή Σαξκαηηθή ζάιαζζα πνχ πεξηιάκβαλε ηφλ 

Δχμεηλν, ηήλ Καζπία, ηήλ "Αξά- 
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ιε θαί έθζαλε ψο ηνλ αξθηηθφ θχθιπ. απνκνλψλνληαο ηελ απφ 

ηήλ Αζία. 

Ή Ρ(νζίδα Αικαηερίνη Χαγκεμέϊζηερ δηαηχπσζε ηήλ 

ζεσξία (1955) φηη ή Αηιαληίο ζπγθξαηνχζε ηφ Ρεχκα ηνχ 

Κφιπνπ (Γθνιθ Σηξήκ) κέ απνηέιεζκα, ή Β. Δπξψπε θαί ή 

Σθαλδηλαπτα λά είλαη θαηεςπγκέλεο. Μέ ηφλ θαηαπνληηζκφ ηεο 

(9.560 π.Χ.) ηα ζεξκά λεξά ηνχ Ρεχκαηνο έθζαζαλ ζηελ Β. 

Δπξψπε θαί ζηελ Β. "Ακεξηθή πνχ έγηλαλ ζεκαληηθά 

ζεξκφηεξεο κέ απνηέιεζκα αιιαγέο ζηήλ ρισξίδα θαί παλίδα 

ηνπο. 

Γειαδή κφιηο ηφ 9.500 π.Χ. άξρηζαλ λά ζεξκαίλνληαη 

απηέο πί παγσκέλεο ρψξεο θαί θπζηθά ή δηεξγαζία ρξεηάζζεθε 

πνιινχο αηψλεο. 

Καηά ηφλ R. Furon (Manuel de Préhistoire Générale) άλ 

ζέζνπκε ηφ ζεκεξηλφ επίπεδν ηψλ ζαιαζζψλ ψο 0. ηφηε ηφ 

15.000 π.Χ. ήηαλ ζηφ -35. ηφ 8.000 π.Χ. αλέβεθε ζηφ -20. ηφ 

6.500 π.Χ. ζηφ -10 θαί ζηφ ζεκεξηλφ επίπεδν γχξν) ζην 4.000 

π.Χ. (νί εθηηκήζεηο έγηλαλ ζηηο βνξεηνεπξσπατθέο παξαιίεο). 

Καηά ηφλ ίδην. γηά ηήλ βνξεηφηεξε ηνχ Γνπλάβεσο 

Δπξψπε, νί επλντθφηεξεο γηά ηφλ άλζξσπν θιηκαηηθέο 

ζπλζήθεο, αξρίδνπλ κεηά ηφ 5.400 π.Χ. "Η δηαπίζησζηο 

ζπκπίπηεη κέ ηελ ρξνλνινγεζη ηψλ επξεκάησλ πνχ πηζηνπνηνχλ 

ηελ έμάπισζη ηψλ Αίγαηαηψλ ζηήλ Κεληξηθή Δχξν'ηπε (βιέπε 

ζηφ ακέζσο επφκελν θεθάιαην). 
 

Οί Κύρωπίδες 

Οί βαζηθέο θπιέο είλαη ηξεηο: Δχξσπαηνεηδήο (ιεπθή), 

κνγγνινεηδήο (θίηξηλε) θαί λεγξπεηδήο (καχξε). Οί θάηνηθνη 

ηήο Αίγαηίδπο αλήθνπλ αζθαιψο ζηήλ πξψηε. "Δρνπλ ιεπθφ 

δέξκα, ιεπηνθπία (=ιεπηχ ζθειεηφ), έληνλε ηξηρνθπία 

(γελεηάδεο έρνπλ κφλνλ νί ιεπθνί), φξζνγλαζία. ιεπηνξηλία. 

ιεπηνρεηιία. θξαληαθή ρσξεηηθφηεηα κεγαιχηεξε άπχ ηψλ 

άιισλ θπιψλ δει. φια ηά γλσξίζκαηα ηνχ Δχξν)πηδνχο άλζξσ-

πνπ. Γνζέληνο φηη απηνί είλαη νί αξραηφηεξνη θάηνη- 
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θπη ηεο Δύξσπεο θαη νηη επεθηείλνληαλ επί ρηιηεηίεο πξύο θάζε 

θαηεύζπλζί ηεο. κπνξνύκε λά πνύκε όηη ή Ατγαηίο ππήξμε έλαο 

από ηνύο ρώξνπο ηεο άλζξσπνγελέζεσο - θνηηίο ησλ 

Δύξσπναηνεηδώλ. Βεβαίσο κέ ηήλ ηεξάζηηα έμάπισζη ησλ 

Αηγαίσλ θαη κέ ηήλ άλάκεημί ηνπο κέ πνηθίινπο ιανύο, επήιζαλ 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο λέεο ρώξεο εγθαηαζηάζεσο ηνπο θαη 

πξνέθπςαλ δηάθνξνη ηύπνη εύξσπηδώλ (ι.ρ. 0 βόξεηνο)
2
·
1
. 

Πάλησο επζύο έμ" αξρήο, ζηόλ Αηγαηαθό ρώξν, ππήξρε 

πνηθηιία αλζξσπνινγηθώλ ηύπσλ. Καηά ηόλ I. Κνύκαξε, ζηήλ 

πξντζηνξηθή Διιάδα, ππήξραλ ηξεηο βαζηθνί ηύπνη: ό 

Μεζνγεηαθόο, ό Πξνζζηαζηαθόο θαη ό Βόξεηνο ("Αλζξσπνο. 

141 - 1948). 

Καηά ηνλ Α. Πνπιηαλό, ζηήλ επξύηεξε πεξηνρή ηήο 

Ατγαηίδνο. νί Δύξσπαηνεηδεΐο δηαθξίλνληαλ (θαη δηαθξίλνληαη), 

ζέ δύν ηύπνπο: ηόλ επεηξσηηθό (ρεξζαίν) θαη ηόλ αηγαηαθό 

(κεζνγεηαθό).
2,1

 "Ο πξώηνο θαηαιάκβαλε θαη θαηαιακβάλεη 

ηνύο νξεηλνύο όγθνπο από ηήλ Πεινπόλλεζν ώο ηήλ Γαικαηία, 

δηά κέζνπ ηήο Πίλδνπ θαη ηήο Αιβαλίαο. Ό δεύηεξνο, ηά λεζηά, 

ηά παξάιηα ηήο Διιεληθήο θαη ηήο Μηθξαζηαηηθήο 

Φεξζνλήζζππ. ηήλ Μαθεδνλία θαη ηήλ Θξάθε. Μεηαμύ ηώλ 

δύν ηύπσλ ππάξρνπλ δηαθνξέο, αιιά όρη ξηδηθέο. Καη ντ δύν 

είλαη γεγελείο ηνύ ίδηνπ επξύηεξνπ ρώξνπ. Σηηο ρηιηάδεο ρξόληα 

πνύ πέξαζαλ, δέλ επήιζε θακκία αμηόινγε αλζξσπνινγηθή 

κεηαβνιή ζηόλ Πεξηαηγαηαθό ρώξν. Ή θπιεηηθή θαη βηνινγηθή 

ζπλέρεηα δέλ δηεθόπε νύηε δηεηαξάρζε, παξά ηήλ εηζξνή 

Οι Αιγαίοι έτοσν μεγαλϊτερη λεπτουσίσ. και τριτουσία άπω 
τοϊς βωρειοσς, βαθϊτερα τρϋματα ματιϋν και μαλλιϋν, 
μικρωτερο ϊυος. περισσωτερη τάρι. εσλσγισία και κομυωτητα. 
26
 Στϊ κείμενο μοσ τρησιμοποιϋ των ωρο Αιγαίοι ή Αχγαι-άτες 

ωτι μέ τήν στενή ανθρφπολογική έννοια τοψ Α'ιγαι-ατικοψ 
τϊποσ, αλλά μέ αστήν τοϊ κατοίκοσ τοϊ 
Αίγαιακοϊ-Περιαιγαιακοϊ τϋροσ, οπωτε περιλαμβάνει και 
των ηπειρφτικω και των a i γα ι κω ανθρφπολογικω τϊπο. 
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μέλσλ γνληδίσλ, ηδίσο ζιαβηθήο θαη κνγγνινεηδνύο 

πξνειεύζεσο (Τνύξθνη). Αθόκε θαη ζήκεξα, νη θάηνηθνη ηεο 

Διιεληθήο Φεξζνλήζνπ, είλαη εύξ(νπαηνεη-δεΐο επεηξσηηθνύ ή 

αίγαηαθνύ ηύπνπ, κέ ειάρηζηεο άιιεο πξνζκίμεηο. Οί θάηνηθνη 

ηεο δπη. Μ. Αζίαο είλαη αίγαηαθνύ ηύπνπ. 

Οί Αηγαίνη (ρεξζαίνη θαί κεζνγεηαθνί) δηαθξίλνληαλ θαί 

εμαθνινπζνύλ λά δηαθξίλνληαη θαί γηά νξηζκέλα 

ςπρνπλεπκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Απηά είλαη: έληνλε 

πξνζσπηθόηεηα, πςειή επθπία, ηζρπξόο αηνκηζκόο, 

πλεπκαηηθόηεο. θαιιηηερληθά ηάιαληα, ηαρεία άληίιεςηο, 

επρέξεηα αληηδξάζεσο, ζπλαηζζεκαηηζκόο, ατζζεζηο ηνύ 

σξαίνπ, δπλαηή πεξηέξγεηα, δεκηνπξγηθόηεηα, ηάζηο πξόο ηήλ 

πεξηπέηεηα. Υζηεξνύλ ζέ πεηζαξρία, απηνπεηζαξρία, 

ζπιινγηθόηεηα, κεζνδηθόηεηα, όξγαλσηηθόηεηα. επηκνλή, 

ππνκνλή. Δίλαη αηίζαζνη, ειεύζεξνη, εγσθεληξηθνί. 

• Ή αγάπε ηνπο πξόο ηήλ ειεπζεξία θαζύξ ηζε ηόλ 

πλεπκαηηθό θαί πνιηηηθό ηνπο βίν. 

• Ή έληνλε πεξηέξγεηα θαί ή ξνπή πξόο ηήλ πεξηπέηεηα 

ηνύο ώζεζαλ ζηήλ άλάπηπμη ησλ επηζηεκώλ, ζηηο 

εμεξεπλήζεηο, ζηόλ επεθηαηηζκό. 

• Ή ηθαλόηεηα ηνπο λά απαληνύλ ζηηο θάζε είδνπο 

πξνθιήζεηο (θπζηθέο δπζθνιίεο, απεηιέο από άιινπο ιανύο, 

πλεπκαηηθά θαί κεηαθπζηθά εξσηήκαηα) ζέ ζπλδπαζκό κέ ηήλ 

έκθπηε πξννδεπηηθόηεηα ηνπο, ηνύο επέηξεςε λά 

δηακνξθώζνπλ θνηλσλίεο κή ζηαηηθέο, δηαξθώο 

εμειηζζόκελεο. 

Παξαιιήισο, ηά πξναλαθεξζέληα κεηνλεθηήκαηα 

εκπόδηδαλ ηό εληαίν ηώλ πξνζπαζεηώλ ηνπο. ηνύο σζνύζαλ ζέ 

ζπλερείο ζπγθξνύζεηο θαί δηακάρεο, ππνλόκεπαλ ηήλ ζπλνρή 

ηώλ θνηλσληώλ ηνπο θαί ζηεξνύζαλ άπό ηά απνηειέζκαηα ηώλ 

πξνζπαζεηώλ ηνπο ηήλ ζηεξεόηεηα θαί ηήλ δηάξθεηα. 

Έηζη, νί θαη'εμνρήλ Αηγαίνη, νί Έιιελεο δεκηνύξγεζαλ 

ιακπξό πνιηηηζκό, άιιά έπί καθξνύο αηώλεο δέλ κπόξεζαλ λά 

ελνπνηήζνπλ πνιηηηθώο ηόλ ρώξν 
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ηοοξ. Έζηδζακ πακημύ απμζηίεξ, έηηζζακ πόθεζξ, έθηζαλακ 

αοημηναημνίεξ, αθθά πμθθέξ θμνέξ αοηά ηά επζηεύβιαηα 

ηοοξ απμδεζηκύμκηακ πνμκζηώξ εθήιενα (όπζ ύι(μξ ηαζ άπύ 

απόρεςξ επζδνάζεςκ ζηδκ πμνεία ηδξ ακενςπόηδηαξ). 

Δύνςπαζοεζδείξ δζαιμνθώεδηακ ηαζ ακαπηύπεδηακ 

ηαζ βύνμ) άπύ ηήκ δοηζηή εζςηενζηή εάθαζζα, δδθ. ηήκ 

ζδιενζκή δοηζηή Μεζόβεζμ. Αοημί από ηήκ Β.Γ. Αθνζηή ηαζ 

ηή Ν.Γ. Ιαδνζηή, απθώεδηακ ζηήκ Ιζπακία ηαζ ηήκ Γαθθία. 

Μία άθθδ ημζηίξ Δύνςπζδςκ ίζςξ οπήνλε ό Καύηαζμξ 

(όπμο έθεαζακ ηαζ μί Αζβαίμζ ηαζ ακαιείπεδηακ ιέ ημοξ 

εβπώνζμοξ) άπ όπμο αοημί ελαπθώεδηακ πνόξ ηήκ Μ. 

"Ακαημθή, όπμο ζοβηνμύζεδηακ ή ακαιείπεδηακ ιέ ημύξ 

διίηεξ. ηαζ ηήκ κόηζα Ρςζία -Οοηνακία, άπ'όπμο 

πνμπώνδζακ ζηήκ "Ακ. Και Κ. Ευνώπδ, όπμο 

ζοβηνμύζεδηακ ή ακαιείπεδηακ ιέ ημύξ Αζβαίμοξ. 

Ή άπάκηδζζξ ζηό ηεεέκ ενώηδια: Οι άνθρωποι πού 

από ηό Αιγαίο απλώθηκαν ζηήν Εσρώπη και ζε ημήμα ηής 

Αζίας ήζαν Εύρωπίδες (λεσκοί). Ώς θσζική ζσνέτεια 

ακολοσθεί άλλο. 

Δνώηδια: Πώς βρέθηκαν ασηοί οι άνθρωποι ζηό κ Α 

ίγαιακό τώρο: 
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Γ’ ΟΙ ΑΙΓΑΙΟΙ 

"Η ζοιααηζηή ζζημνία εέηεζ ηό ενώηδια: Άπύ πμύ 

ήθεακ oi πνώημζ ηάημζημζ ηδξ πενζμπήξ; Γζόηζ όπςξ 

οπμζηδνίγεηαζ «ή ανπή ημο (Αζβαζαημΰ) πμθζηζζιμί) πνέπεζ 

κ" ακαγδηδεεί έλς άπμ ηήκ πώνα» (« Ίζη. ημο Έθθ. Έεκμοξ» 

ηδξ 'Δηδ. "Αεδκώκ Α! 122). Γζαηί ΠΡΔΠΔΙ: Γζαηί 

απμηθείεηαζ εη ηώκ πνμηένςκ ηαηά άπμθαηζηύ ηνύπμ κά 

ήζακ βδβεκείξ: 

"Η ιεηάεεζζξ έκμξ εέιαημξ δέκ απμηεθεί θύζζκ. Όηακ 

θέιε μζ Αζβαίμζ ήθεακ άπύ ηάπμο, απθώξ ηνμπμπμζμύιε ηύ 

ενώηδια: Καζ πώξ ανέεδηακ ζ'αύηύ ηό «ηάπμο»; Γζόηζ 

ηάπμο πνέπεζ κά ειθακίζεδηε ό άκενςπμξ ό)ξ αοηόπεςκ. 

Γζαηί όπζ ζηύ Αζβαίμ; 

Βεααίςξ άκ οπάνπμοκ εκδείλεζξ όηζ ό άκενςπμξ 

έθεαζε ζ'αύηύ άπύ ηάπμο άθθμο, μθείθμοιε άκηί κά ηζξ 

απμηθείζμοιε έη ηώκ πνμηένςκ, κά ηζξ ενεοκήζμοιε. 

Μμκμκ όηακ έηζζ ηεεή ημ εέια πςνίξ ηά 

άκηζεπζζηδιμκζηά «πνέπεζ», ιπμνεί κά ανεεεί ή άπάκηδζζξ. ή 

ημοθάπζζημκ κά πνμζεββζζεεί. 

"Αξ δμύιε θμζπύκ: 

α) Απύ πμύ ιπμνεί κά ήθεε ύ άκενςπμξ ζηό Αζβαίμ; 

α) Δ ίκα αδοκαημ κά είκαζ αύημπεςκ; 
 

Από ηήκ Αθνζκή; 

Ακ μί άκενςπμζ ήθεακ ζηό Αζβαίμ άπ' έλς? ηόηε άπύ 

πμύ; 

• Ό Βμννάξ δδθ. ή Δύνςπδ βζά εηείκδ ηήκ πενίμδμ 
απμηθείεηαζ άθμύ ήηακ παβςιέκμξ. 

• Απμιέκμοκ ή Ακαημθή ηαζ μ Νόημξ δδθ. ή Αζία 
ηαζ ή Αθνζηή. 
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•  L. Cipriani (Creta e l'origine mediterranea della civiltà. 

1943) ζεωξεί όηη «ηήλ πξώηε πεγή ηνπ πνιηηηζκνύ ηώλ "Αξίωλ 

πξέπεη να ηήλ αλαδεηήζνπκε ζηήλ Μεζόγεην» θαη εηδηθώο ζηήλ 

Κξήηε. Πηζηεύεη όκ(νο όηη εθεί πήγαλ Λίβπνη !
27

 

• Σηήλ "Δγθπθινπαίδεηα «Πάππξνο - Λαξνύο» (ιήκκα 

Αηγαίνο πνιηηηζκόο ) δηαβάδνπκε: όηη γύξω ζηό 2.500 π.Χ. «ή 

είζνδνο εηο ηήλ Κξήηελ λέωλ θπιεηηθώλ ζηνηρείωλ πξνεξρνκέλωλ έθ 

λόηνπ, ίζωο πξωηνιηβπαθά θύια, έλ κέξεη δέ έθ ηήο δπη. Μ. Αζίαο, 

έζεζε ηέξκα εηο ηόλ λενιηζηθόλ πνιηηηζκόλ θαί έγηλε αθνξκή ηνύ 

Μηλωηθνύ». Γει. νί Κξήηεο ρξεζηκνπνηνύζαλ ηόλ ραιθό θαί 

ζαιαζζνθξαηνύζαλ, άιιά βξίζθνληαλ ζηή... λενιηζηθή επνρή!
2
" θαί 

εθπνιηηίζζεθαλ άπν «πξωηνιηβπαθά θύια» πνύ όκωο δέλ αλέπηπμαλ 

πνηέ θαλέλα πνιηηηζκό ζηήλ παηξίδα ηνπο. 

• Σηήλ «Ιζηνξία ηνύ Διιεληθνύ Έζλνπο» ηήο Δθδνηηθήο 

Αζελώλ (Α! 122) ππνζηεξίδεηαη ή Γπη. Μ. Αζία. Μνλαδηθό 

επηρείξεκα: Δθεί εληνπίδνληαη ηνπωλύκηα ίδηα κέ ηα Διιεληθά. Γηαηί 

όκωο απνθιείεηαη ή αληίζηξνθε κεηάδνζίο ηωλ άπό ηήλ Διιάδα πξόο 

ηήλ Μ. Αζία; Αλ θαί όια δείρλνπλ όηη ν Πεξηαηγαηα-θόο ρώξνο 

απνηεινύζε έμ αξρήο εληαία πεξηνρή όπνπ θαηνηθνύζαλ ζπγγελή 

κεηαμύ ηωλ θύια κηάο εληαίαο 

27
 Άλ νί Μηλσίηεο ήζαλ Λίβπνη, ηόηε ή παηξίδα ηνϋ L. Cipriani, ή 

Ιηαιία, απνθηνύζε «δηθαηώκαηα» ζηήλ Κξήηε, άθπϋ ή Λ ηβύε ηόηε 

ηεο αλήθε. 

Ό Κ.Τ. Frost, θαζεγεηήο ζην Queen's University ηνϋ Μπέιθαζη, 

ό όπνηνο πξώηνο δηεηύπσζε ηήλ ζεσξία πνύ ηαπηίδεη ηήλ Αηιαληίδα 

κέ ηήλ Θήξα (Times 19 Φεβξ. 1909) έγξαςε: «Πέξαλ πάζεο 

ακθηβνιίαο θαηά ηήλ δηάξθεηα ηήο 18
,,ο

 αηγππηηαθήο δπλαζηείαο, 

(ζ.ζ. δει. 1.600- 1.400 π.Χ.) ή Κξήηε απνηεινύζε ηό θέληξν κηάο 

κεγάιεο απηνθξαηνξίαο ηήο νπνίαο ηό εκπόξην θαί ή επηξξνή 

εθηείλνληαλ από ηήλ 

Αδξηαηηθή ώο ηήλ Τέι-έι-Άκάξλα θαη από ηήλ Σηθειία ώο ηήλ Σπξία. 

Όιόθιεξν ηό εκπόξην κεηαμύ Επξώπεο, Αζίαο, 

Άθξηθήο βξηζθόηαλ ζηα ρέξηα ηώλ Κξεηώλ». 
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θπιήο. "Άιιωζηε ζηελ ίδηα ζειίδα ηεο « Ίζη. ηνπ Έι. Έζλνπο» 

νκνινγείηαη όηη ή «αξραηνινγηθή εμεξεύλεζε δελ απέδεημε 

πξνέιεπζε (ηνπ Αίγαηαθνϋ πνιηηηζκνύ) από ηήλ Μ. Αζία». πνηε: 

•  H.D.F. Kitto, γιωζζνιόγνο θαζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ 

ζηό Μπξίζηνι, δέρεηαη όηη νί δεκηνπξγνί ηνπ κηλωηθνύ πνιηηηζκνύ 

ήιζαλ από ηήλ Αθξηθή. Γηόηη: «Μαο άθεζαλ αλαπαξαζηάζεηο ηνπο 

άπό ηηο όπνηεο είλαη ζαθέο όηη πξνέξρνληαλ άπό ηήλ ιεπηή, 

καπξνκάιιε, ζθνπξόρξωκε «Μεζνγεηαθή» θπιή πνύ 

δηακνξθώζεθε ζηήλ Β. "Αθξηθή. Απηνί νί άλζξωπνη είραλ ήδε βγεη 

άπό ηό παιαηνιηζηθό ζηάδην όηαλ έθζαζαλ ζέ κηάλ «αθαηνίθεηε 

Κξήηε». («The Greeks»). Γειαδή: 

α) Ή Κξήηε, έλα λεζί κεγάιν, εύθνξν (θαη ηκήκα ηεο 

Αίγαηίδνο πξίλ άπό ηήλ θαηαβύζηζί ηεο) ήηαλ αθαηνίθεην! Γηαηί; 

β) Βνξεηναθξηθαλνί ηεο κεηαμύ παιαηό- θαη λενιηζηθήο 

επνρήο (4.000 π.Χ. ιέγεη ό Η. Kitto) ήμεξαλ ηήλ λαπζηπινία ηόζν 

θαιά ώζηε λά μεθηλήζνπλ άπό ηά βνξεηναθξηθαληθά παξάιηα γηά 

ηηο αλνηρηέο ζάιαζζεο θαη λά θζάζνπλ ζηήλ Κξήηε. Καη δηέζεηαλ 

νιόθιεξνπο ζηύινπο άθνύ θνπβαιήζεθαλ εθεί ζύλ γπλαημί θαη 

ηέθλνηο ζέ αξηζκνύο ηέηνηνπο, ώζηε λά θαηνηθήζνπλ έλα κεγάιν 

λεζί. Δίλαη ινγηθό; 

γ) Απηνί νί βνξεηναθξ ηθαλνί αλέπηπμαλ κέζα ζέ ηζηνξηθώο 

κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα (άθνύ ηό 3.000 π.Χ. είραλ ήδε ηόλ 

νξείραιθν, ζαιαζζνθξαηνύζαλ, εκπνξεύνληαλ, έζηελαλ κάθξπλεο 

απνηθίεο) έλαλ άπό ηνύο ιακπξόηεξνπο πνιηηηζκνύο ηεο ηζηνξίαο. 

Δπζηαζεί έλαο ηέηνηνο ζπιινγηζκόο; Καη άλ είλαη έηζη γηαηί δέλ 

έθαλαλ ηό ϊδην πξνεγνπκέλωο ζηήλ παηξίδα ηνπο ή έζηω θαη κεηά 

νί νκόθπινη ηνπο πνύ έκεηλαλ έθεΐ; 

δ)  H.D.F. Kitto δέλ είλαη αλζξωπνιόγνο, άιιά 

γιωζζνιόγνο. Μ '  απηήλ ηνπ ηήλ ηδηόηεηα, ζηό ϊδην βηβιίν ηνπ. 

γξάθεη όηη δέλ ππάξρεη θακκηά έλδεημηο 
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δηζ ζηδκ Δθθάδα ιζθήεδηε πμηέ ηάπμζα άθθδ βθώζζα έηημξ άπό ηήκ 

Δθθδκζηή. Τόηε ιήπωξ μζ «αμνεζμ- 

αθνζηακμί» ημο ιζθμύζακ Δθθδκζηά; 

ε) Μμκαδζηό ημο επζπείνδια μί «ακαπαναζηάζεζξ» πμύ δείπκμοκ 

ακενώπμοξ ιεζμβεζαημύξ, θεπημύξ, ιαονόιαθθμοξ, ιεθαπνζκμύξ. Σέ ηζ 

δζαθένμοκ άπό ημύξ Έθθδκεξ; 

 

Άπό τήν Ανατολή; 
"Ακ μί άκενωπμζ είπακ έθεεζ ζηό Αζβαίμ άπό ηά ακαημθζηά, δδθ. 

άπό ηήκ Αζία, εά πνέπεζ κά ήζακ Σδιίηεξ. Όιωξ: 

• Αοημί ειθακίγμκηαζ ζηήκ πενζμπή άπό ηόκ ιοπό ηδξ Ν.Α. 

Μεζμβείμο ώξ ηόκ Πενζζηό, ιόθζξ ηαηά ηήκ ε' π.Χ. πζθζεηία. Καί είκαζ 

κμιάδεξ, πωνίξ αλζόθμβδ πμθζηζζηζηή άκάπηολζ ηαί δζόθμο καοηζημί. Σηά 

πανάθζα ηδξ Μεζμβείμο (Σονμπαθαζζηίκδ) δέκ θαίκεηαζ κά θεάκμοκ πνίκ 

άπό ηό 2.500 π.Χ. Καί ζέ καοηζημύξ ελεθίζζμκηαζ, ηάηω άπό ηήκ Δθθδκζηή 

έπίδναζζ 1.400 πνόκζα ανβόηενα. Γεκ οπάνπεζ ή παναιζηνή 

ακενωπμθμβζηή, ανπαζμθμβζηή ή άθθδ έκδεζλζξ βζά ιαγζηή πανμοζία 

Αζζαηώκ - Σδιζηώκ ζημκ Αίβαζαηό πώνμ. Άπό ημύξ Αζζάηεξ, ιόκμκ μί 

Σδιζημθμίκζηεξ ακαδεζηκύμκηαζ ζέ εαθαζζμπόνμοξ, άθθά ζζημνζηώξ 

ειθακίγμκηαζ πμθύ ανβόηενα, έκώ μί ανπαζόηενμζ Φμίκζηεξ, είκαζ Έθθδκεξ 

πμύ εβηαείζηακηαζ ζηά Σο-νμπαθαζζηζκζαηά πανάθζα (Ούβηανίη ηαί 

Φζθζζηαί-α)29. Καί πάθζκ, μοδέπμηε ιπόνεζακ κά ακηζιεηωπίζμοκ ημύξ 

Έθθδκεξ ζηήκ εάθαζζα. Οί ζηόθμζ ημοξ, πμύ ανβόηενα απμηεθμύζακ ημ 

ηύνζμ ζώια ημύ Πεν- 

29
 Βλέπε μελέηες μοσ «Ούγκαρίη. ή Εύαγορίηις;» ζηό περιοδικό 

«Τόηε» η.45 ηοϋ 1995. Επίζης, ηά κεθάλαια «Ούγκαρί-ηιοι», 
«Φοίνικες» καί «Φιλιζηαίοι» ζηό βιβλίο μοσ «Ποιοι ήζαν;» 
ηρίηο ζέ ηούηη ηήν ζειρά. 
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ζζημϋ καοηζημύ, δέ κίηδζακ oϋηε ζέ ιία καοιαπία ημύξ "Δθθδκεξ - πακηoϋ 

ηαζ πάκημηε δηηήεδηακ.1" 

Γi αοηό, οπμζηδνίγεηαζ όηζ αοημί πμύ ιπμνεί κά ήθεακ έλ' 

Ακαημθώκ δεκ ήζακ Σδιίηεξ. αθθά «"Ικδμεονωπαίoζ». μπόηε ή 

οπμηζεέιεκδ άθζλίξ ημοξ ιεηαηίεεηαζ πνμκζηώξ βύνω ζημ 2.000 π.Χ. Ό .1. 

Caskey («Ίζη. ημο 'Δθ. Έεκμοξ» ηδξ Έηδ. Αεδκώκ Α! 162) ακαθένεηαζ ζ' 

έκα «κέμ θαό», πμο έθεαζε ζηό Αζβαίμ βύνμ) ζηό 2.000 π.Χ. «από Βμννά, 

ή έλ' "Ακαημθώκ ή ηαζ από ηζξ δύμ ηαηεοεύκζεζξ». 

Οιωξ: 

α) Ό «κέμξ θαόξ» βζά κά θεάζδ έξ Ακαημθώκ εά έπνεπε κά 

δζαπεναζωεδ δζά εαθάζζδξ. Άνα εά ήηακ θαόξ καοηζηόξ ηαί εά έπνεπε κά 

δζαεέηδ ηενάζηζμοξ ζηόθμοξ άθμϋ ιεηακαζηεύεζ ζύκ βοκαζλί ηαί ηέηκμζξ. 

'Αθθά μί ΙΔ οπμηίεεηαζ όηζ ένπμκηακ από ηά δάζδ ημϋ Βμννά ή από ηίξ 

ζηέππεξ ηδξ Αζίαξ ηαί βζά πνώηδ θμνά άκηίηνογακ εάθαζζα ζηό Αζβαίμ 

(Βθέπε Κ. Κϊttο). "Οπόηε πώξ ηά ηαηάθενακ; Καί πώξ ημύξ άθδζακ μί ήδδ 

άπό πζθζεηίεξ εαθαζζμπμνμύκηεξ Αζβαίμζ κά ηονζανπήζμοκ ζηόκ εαθάζζζμ 

πώνμ ημοξ; 

α) Γζαηί θαμί ενπόιεκμζ από ηίξ αζζαηζηέξ ή ηεκηνμακαημθζηέξ 

εονωπαϊηέξ πεδζάδεξ κά δζαηζκδοκεύζμοκ βζά κά ιεηακαζηεύζμοκ ζέ 

άβμκα κδζζά ηαί αηηέξ όπμο ό αίμξ είκαζ δύζημθμξ; 

β) "Ακ έθεακε «κέμξ θαόξ» βζά κά έβηαηαζηαεή, εά έπνεπε κά 

ύπανλδ νζγζηή δζαθμνά ιεηαλύ Πνωημ-ηαί Μεζμ-έθθαδζημΰ πμθζηζζιμύ. 

Τέημζα δζαθμνά δέκ οπάνπεζ. Οί κεώηενεξ ένεοκεξ ηδκ απμηθείμοκ ηαί 

δζαπζζηώκμοκ ζηαεενή ζοκέπεζα, ηόζμ ζηήκ ύθδ ελεθζηηζηή δζενβαζία, όζμ 

ηαί ζηόκ ακενωπμθμβζηό ημιέα. 

" Σηήν πραγμαηικόηηηα οι Έλληνες ζηήν διάρκεια όλων ηων 

τιλιεηιών ηης ιζηορίας ηοσς. οσδέποηε νικήθηκαν έζηω καί μία 

θορά. άπό οιονδήποηε, ζηήν θάλαζζα. 



68 



69 



τούν καμμιά γνώσι ή άνάμνησι γ ι ά τήν κοιτίδα τους 
καί τις υποτιθέμενες «καθόδους» των. Καί ποιοί απο
τελούσαν τό «μεσογειακό υπόστρωμα» πού ήταν λευ
κής φυλής άλλά μή «ΙΕ» γλωσσολογικός; Δηλαδή έ
χουμε τούς Έλληνες, αλλά δεν ε ίναι Έλληνες αφού 
δέν μιλούν «ΙΕ»! 

"Ακόμη καί τό φϋλο των Δρυόπων χαρακτήρισαν 
«Ινδοευρωπαϊκό», ένω ή λέξις δρυς (βαλανιδιά άλλά 
καί γενικότερα δένδρο) άπύ τήν οποία προέρχεται ή 
ονομασία τους, δείχνει τήν πανάρχαιη ελληνικότητα 
άλλά καί τήν γηγένειά τους. 

Αυτόχθονες; 

• Ό R.P. Charles σέ άντίθεσι πρός τόν F. Kitto, 
ε ίναι ανθρωπολόγος καί έκανε ειδικές έρευνες στήν 
Ελλάδα. Διαπιστώνει: «Σέ όλες τίς εποχές, στους λα
ούς της Ελλάδος επικρατούν σαφώς οί αυτόχθονες». 
Καί ειδικώς γ ι ά τήν Κρήτη, σημειώνει: «Δέν βρήκαμε 
σ' αυτήν παρά άτομα (=σκελετικά ύπολείμματα)πού 
νά μπορούν νά ταξινομηθούν μεταξύ τών γνωστών 
στήν ηπειρωτική Ελλάδα ανθρωπολογικών τύπων, γε
γονός πού καθιστά έμφανη τόν καθαρώς ευρωπαϊκό 
χαρακτήρα τών κατοίκων της νήσου» (Rechearches an
thropologiques en Grèce» 1961). 

• Ό επίσης ανθρωπολόγος, ό J. L. Angel διαπι
στώνει: «Ή προϊστορική ποικιλομορφία συνεχίζεται 
καί στους σύγχρονους Έλληνες» («A racial analysis of 
the ancient Greeks» 1944). 

• Αλλος ανθρωπολόγος, ό G. Sergi διαπιστώνει 
ότι: « Ή μεσογειακή φυλή είναι αυτόχθων της θαλάσ
σης τού Αιγαίου» («L'origine dei popoli Europei). 

• Παρόμοιες ε ί ν α ι οί απόψεις τών Ridgeway. 
( Early Age of Greece), Ripley κ.ά. 

• Τό αντίθετο λοιπόν συνέβη. Δέν ήλθαν Αφρι
κανοί ή Ασιάτες στό Αιγαίο γ ι ά νά εγκατασταθούν, 
ά λ λ ά ο ί Αιγαίοι εγκαταστάθηκαν τόσο στήν Β. Α-
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MÏVOMÎ στήν Αίγυπτο: Αιγυπτιακό ζωγράφισμα. 
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θξηθή. φζν θζ.ί ζηήλ Πξφζσ Αζία. Αιινπ κέ παξνηθίεο 
(Αίγππηνο), άιινπ κέ απνηθίεο (Σπξία. Παιαηζηίλε. 
Κπξελατθή).

32 

• Δπξήκαηα, παξάδνζηο. ινγηθή, φδεγνυλ ζηφ 

ζπκπέξαζκα φηη φηαλ βπζίζηεθε ή Ατγαηίο. αξθεηνί απφ ηνχο 

θαηνίθνπο ηεο απνζχξζεθαλ ζηά πςειφηεξα ζεκεία ηεο πνχ 

κεηεηξάπεζαλ ζέ λεζηά. Απηνί θπξίσο (θαί φζνη έκεηλαλ ζηίο 

επεηξσηηθέο παξαιίεο Διιάδνο - Μ. Αζίαο, αιιά ιηγφηεξν) 

αλαγθάζζεθαλ λά γίλνπλ νί πξψηνη ζαιαζζνπφξνη. Μφλνλ 

απηφρζνλεο ζά βξίζθνληαλ ζηίο Κπθιάδεο πνχ δέλ βιέπσ γηά 

πνηφ ιφγν ζά πξνζήιθπαλ ιανχο κεηαλαζηψλ άπφ ηίο γχξσ 

επείξνπο. Αληηζέησο νί Αηγαίνη ιφγσ ζηελφηεηνο θαί 

θηψρεηαο ηψλ εδαθψλ ηνπο θαί ψο ηθαλνί λά ηαμηδεχνπλ ζηίο 

ζάιαζζεο, επεθηάζεθαλ πξφο θάζε δπλαηή θαηεχζπλζη. Έηζη 

δηακνξθψζεθε έλαο θπιεηηθψο -γισζζηθψο - πνιηηηζκηθψο - 

ζξεζθεπηηθψο εληαίνο ρψξνο. " Απηφο πεξηιακβάλεη ηφ λφηην, 

χζηεξα ηχ κέζν θαί ηειηθψο θαί ηφ βφξεην ηκήκα ηεο 

Χεξζνλήζνπ ηνυ Αίκνπ, κεγάιν ηκήκα ηεο Μ. Αζίαο, ηά 

γχξσ ηνπο λεζηά, ηήλ Σηθειία θαί ηήλ Ιηαιία κέ πξνεθηάζεηο 

ζηήλ Κνιρίδα (Καχθαζνο) ζηήλ Κπξελατθή, ζηά παξάιηα ηνχ 

Δπμείλνπ θαί ηεο Σπξνπαιαηζηίλεο. Άπ' απηήλ ηήλ αθεηεξία, 

νί Αηγαίνη εμφξκεζαλ αξγφηεξα ψο ηίο 

 ηξάβωλ γξάθεη όηη όηαλ εμεξξάγε ηό εθαίζηεην ηεο 
Θήξαο, ηό λεζί ήηαλ κεηξόπνιηο ηεο Κπξελαϊθήο. πκθώ-λωο 
πξόο ηίο λεώηεξεο (1995) έξεπλεο Γεξκαλώλ. Γαλώλ θαί 
Ακεξηθαλώλ, αύηε ή έθξεμηο ζεκεηώζεθε ηό 1644 π.Χ. Σό όλνκα 
ηεο ή Κπξελαϊθή ηό πήξε άπό ηήλ λύκθε Κπξήλε ηνύ 
Θεζζαιηθνύ Πελεηνύ. 

,!
 Σό δείρλνπλ θαί ηά ηνπωλύκηα, όπωο ιπκπνο ζέ Διιάδα, 

Κύπξν. Βηζπλία, Ίδε ζέ Κξήηε θαί Σξνία. Α'ηγαί ζέ Διιάδα θαί 

Κηιηθία (άιιά θαί Αίγηλα. Αίγην. Αηγόο πνηακνί, Αϊγόζζελα. 

Αίγππηνο, Αηγαίν), Φνηλίθε ζέ Ήπεηξν θαί πξία, Ίξηδαλόο - 

Ινξδάλεο - θ.ά. Έπίζΐ]ο. ή βαζηθώο θνηλή κπζνινγία Έιιαδηηώλ 

-Μηθξαζηαηώλ - Ίηαιηωηώλ. 
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Ιλδίεο, ζ χιε ηήλ Μεζφγεην, ζηήλ Κεληξηθή θαί Βφξεηα. 
Δχξ(φπε. ζηχλ Αηιαληηθφ θαί ζηχλ Δηξεληθφ. 

"Απάληεζηο ζηφ ηεζέλ εξψηεκα: Οη Αηγαίνη δελ ήιζαλ από 

πνπζελά. Δίλαη γεγελείο. Ή Α'ηγαηίο ππήξμε ρώξνο 

άλζξωπνγελέζεωο. κία από ηίο θνηηίδεο ηνύ αλζξωπίλνπ γέλνπο θαί 

πηό ζπγθεθξηκέλα θνηηίο ηωλ Αξίωλ. 

Πξνθχπηεη φκσο έλα ζπλαθέο. 
Δξψηεκα: "Αλ ν ί  θάηνηθνη ηνπ Α'ηγαηαθνϋ ρώξνπ ήζαλ 

γεγελείο, ηόηε γηαηί αλαθέξνληαη ηόζν πνιινί ιανί: 

 

Οί  λαοί της θάλασσας
34 

Σηφλ Ατγαηαθχ - Πεξηαηγαηαθφ ρψξν δνχζαλ θυια 

ζπγγελή: Πνηθίια Πειαζγηθά θχια θαζψο θαί Λέιεγεο. Κάξεο, 

Καχθσλεο, Τεξκίιεο, Λπδνί Παίνλεο, Γάξδαλνη. Λνχβηνη, 

Λχθηνη, Φξυγεο θ.ά. Όινη απηνί ήζαλ ζπγγελείο αδειθνί θαί 

εμάδειθνη. Μηινχζαλ δηαιέθηνπο κηαο θνηλήο αξρηθήο γιψζζαο. 

Τά ήζε θαί έζηκα ηνπο ήζαλ φκνηα. Λάηξεπαλ ηνχο "ίδηνπο ζενχο. 

Δίραλ ηφλ ίδην πνιηηηζκφ. Καί είραλ ζπλείδε-ζη ηήο ζηελήο ηνπο 

ζπγγέλεηαο. Οί κπζνινγίεο ηνπο θαί ν η γελεαινγίεο ηνπο 

άιιεινπιέθνληαη. Μεηέρνπλ ζηά ίδηα ηζηνξηθά γεγνλφηα. Πνιιέο 

θνξέο πνιεκνχλ κεηαμχ ηνπο, πξάγκα πνχ ζπκβαίλεη θαί κεηαμχ 

θχισλ ηήο ίδηαο θπιήο. "Αιιεο θνξέο φκσο ζπλδένληαη θαί 

εμνξκνχλ γηά ηήλ θαηάθηεζη λέσλ νξηδφλησλ, φπσο κέ ηίο 

εθζηξαηείεο ηνχ Γηνλχζνπ θαί ηνχ Ηξαθιένπο ψο ηίοίλδίεο." ηήλ 

έμφξκεζη ηψλ «ιαψλ ηήο ζάιαζζαο», κεηαλαζηεχζεηο ζηήλ 

Ιηαιία. 

·
Μ

 Βιέπε ηήλ κειέηε κνπ: «Πνηνί ήζαλ νί Λανί ηεο Θάιαζζαο» 

ζηό βηβιίν κνπ «Πνηνί ήζαλ:...» γ' ηήο ζεηξάο «Οί Ρίδεο». 

" Βιέπε κειέηε κνπ: « Ή Πξνϊζηνξηθέ] Έμάπιωζηο ηώλ Αη-
γαίωλ», β' ηήο παξνύζεο ζεηξάο. 
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Μινωικό πλοίο: Σθραγίδα. 

 

Σκηνή προεηοιμαζίας γιά. απόπλοσ: 

Σθραγίδα από ηην Τίρσνθο. 



 

2 

 

Καηά ηελ « Ίζη. ηνπ Έι. Έζλνπο» ηεο Έθδ. Αζελώλ άπύ ηά 

Διιεληθά θϋια είλαη γλωζηά 32: "Αβα-ληεο. Άζακάλεο. Αϊζηθεο, 

Αίληάλεο, Αηνιείο. Αίηω-ιείο, Άξθάδεο. Άξθηάλεο, "Αραηνί, 

Βνθνηνί. Γξαίπη. Γόινπεο. Γωξηείο, Έιιελεο, Έπεηνί, ζεζπξωηνί, 

Θεζζαινί. Ίωλεο, Κεθαιιήλεο, Κνπξήηεο, Λαπίζεο. Λνθξνί, 

Μαθεδόλεο, Μαγλήηεο, Μηλύεο, Μνινζζνί, Μπξκηδόλεο, 

Πεξξαηβνί, Πίεξεο, Φζίνη, Φιεγύεο, Φωθεϊο. Φπζηθά ππήξραλ θαί 

άιια πνύ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηύλ έλ ιόγω θαηάινγν. Τέηνηα 

είλαη νί Αϊκνλεο, νί Ανλεο. νί Βξϋγεο, νί Γξύνπεο, νί Έηεόθξεηεο, 

νί Καύ-θωλεο, νί Τέκκηθεο, νί Τειρίλεο, νί Ύαληεο, νί Λέιεγεο, νί 

Έθηελεο, νί Κπιηθξάλεο, νί Τπξξελνί, νί Φνίληθεο (Διιεληθό θϋιν 

ηεο Ηπείξνπ). 

Από ηίο αλακίμεηο, ηίο επηκημίεο, ηίο δηαθνξνπνηήζεηο απηώλ 

ηώλ ιαώλ. πξνέθππηαλ λέα θϋια, έλώ άιια ράλνληαλ. Ό ξόινο θαί 

ή ζεκαζία ηώλ θύιωλ κεηαβαιιόηαλ θαηά επνρέο. Οί Μηλύεο 

βαζκηαίωο, έδωζαλ ηήλ ζέζη ηνπο ζηνπο Αραηνύο - Αξγεί νπο - Γα-

λανύο. Αξγόηεξα κεγαιύηεξε ζεκαζία απέθηεζαλ νί Γωξηείο, νί 

Ίωλεο, νί Αηνιείο. Οί Φξϋγεο κεηεμειίρζεζαλ ζέ Αξκέληνπο. 

Οί Αηγαίνη πνύ πήγαλ ζηά Σπξνπαιαηζηηληαθά παξάιηα 

άπεθιήζεζαλ Φνίληθεο (όρη νί Σεκηηνθνίληθεο πνύ εκθαλίδνληαη 

αξγόηεξα) νί βνξεηόηεξνη θαί 

"' Η αλζξσπνιόγνο D. Fercmach («A propos des hommes l'ossi Ics 

Nord - africains» ζηό Trab. Antthrop. Ethnol. 18/1990 θαί ζηό 

«Histoire raciale de 1 Afrique du Nord» ζηό Ressenge-sch der 

Menschheit, III 1975) ππνζηεξίδεη όηη ή Αξκελνεηδήο θπιή. πνύ ή 

ζπκβαηηθή ηζηνξία ζεσξεί θνηηίδα ηεο ηόλ Καύθαζν, δηακνξθώζεθε 

ζηήλ Ειιεληθή Χεξζόλεζν. Τήλ ίδηα άπνςη έρεη θαί ô αλζξσπνιόγνο 

Α. Πόλιηαλόο: Οί Άξ-κελνεηδείο ήζαλ Θξάθεο πνύ πξνρώξεζαλ 

βαζεηά ζηήλ Μ. Αζία (Φξϋγεο) θαί έθζαζαλ ζηόλ Καύθαζν. Επίζεο 

νί γισζζνιόγνη V. Alekscev θαί I. Gochman απέδεημαλ όηη ή 

Αξκεληθή γιώζζα θαηάγεηαη από ηήλ Ειιεληθή Χεξζόλεζν. 

("Physical anthropology o f  Soviet Asia» 1983). 
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Φζθζζηαΐμζ μζ κμηζυηενμζ. ζμζ εβηαηαζηάεδηακ ζηδκ Ιηαθία 

άπεηθήεδζακΣοννδκμί -Έηνoφζηοζ ζηυκ αμννά ηαί Ίηαθζχηεξ ζηυ 

κυημ.
37 

 

οββεκείξ θαμί 

Οζ θαμί ημο Ασβαζαζημτ - Πενζαζβαζαημτ πχνμο ανίζημκηακ 

ζε ζηεκυηαηεξ ζπέζεζξ ηάεε ιμνθήξ. οκμζηέζζα, επζιζλίεξ, 

ηαλίδζα, ιεηαηζκήζεζξ πθδεοζιχκ, ιεηεβηαηαζηάζεζξ, θζθίεξ, 

ζοιιαπίεξ, πθδιιονίγμοκ ηήκ Δθθδκζηή Μοεμθμβία. Ακαθένς 

εκηεθχξ εκδεζηηζηχξ: 

• Ή Ατβδ, ααζζθμπμφθα ηδξ πεθμπμκκδζζαηήξ Σεβέαξ. 

πακηνεφεδηε ηυκ Σεφενακηα, ααζζθέα ηδξ ιζηναζζάηζηδξ 

Σεοενακίαξ. 

•  Σήθεθμξ, επίζδξ απυ ηδκ Σεβέα, πήβε ζηήκ 

Σεοενακία βζά κά αμδεήζδ ηυκ ααζζθέα ηδξ ζέ έκακ πυθειμ. 

•  Γακαυξ, ααζζθεφξ ημφ Άνβμοξ ηαί υ Αίβοπημξ, 

ααζζθεφξ ηδξ Αζβφπημο είκαζ δίδοιμζ αδεθθμί ηαί φ οζυξ ημφ 

δεφηενμο Λοβηεφξ, δζαδέπεηαζ ηυκ εείμ ημο ζηυ ενυκμ ημφ 

"Ανβμφξ.  Έπαθμξ, οίυξ ηδξ Ικμφξ απυ ηφ "Ανβυξ, ααζζθεφεζ 

ζηήκ Αίβοπημ. 

• "Ο Άηηίξ Ήθζάδδξ απυ ηήκ Ρυδμ ηηίγεζ ηήκ Ήθζμφπμθζ 

ηαί ηήκ Μέιθζδα ζηήκ Αίβοπημ. 

•  Σάκηαθμξ, ααζζηή ιμνθή ηδξ εθθδκζηήξ ιοεμθμβίαξ 

ήηακ ααζζθεφξ ζηυ ίποθμ, αμνείςξ ηδξ ιφνκδξ. 

• "Η Άκηεία ζφγοβμξ ημφ Πνμίημο, ααζζθέςξ ηδξ 

Σίνοκεμξ, ήηακ ηυνδ ημφ ααζζθέςξ ηδξ Λοηίαξ "Ιμαάηδ.  

Πνμίημξ έζηεζθε ηυκ Βεθθενμθυκηδ ζηυκ πεεενυ ημο βζά κά 

παναδχζδ «πφκαηα πηοηηυκ» ιέ 

'
7
 Ή στενή σςγγένεια Ελλήνων- Ιταλών σςνάγεται καί άπό τύ γεγονόρ 

ότι πανάπσαιερ λέξειρ οί όποιερ αναυέπονται στόν γεωπγικό βίο. 
είναι ταςτόσημερ στίρ γλώσσερ τοςρ. ΓΙ.σ.: oινο- βίνς. έλαιον - ολιο. 
Μεπικέρ άπ'αςτέρ είναι κοινέρ καί στοςρ άλλοςρ Απιςςρ. αλλά όσι 
όλερ. 
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«ζήιαηα θοβνά. εοιοθευνα πμθθά» δδθ. ζθναβζζιέκδ επζζημθή 

ιέ ηήκ μπμία πανήββεθθε ζηυκ "Ιμαάηδ κά ζηοηίυζεζ ημκ ημιζζηή. 

Σεθζηχξ υ Έθθαδίηδξ Βεθθε-νοθυκηδξ (οζυξ ημο Γθαφημο. εββμκυξ 

ημο ίζοθμο) έβζκε ααζζθεφξ ηδξ Λοηίαξ. 

•  Κάδιμξ, ζδνοηήξ ηςκ αμζςηζηχκ Θδαχκ, πέναζε ηά 

ηεθεοηαία πνυκζα ημο αίμο ημο ζηήκ Ιθθονία. 

• Ή Νζυαδ, άπφ ηυ ίποθμ ηδξ Μ. "Αζίαξ, ηφνδ ημο 

Σακηάθμο, πακηνεφεδηε ημκ ααζζθέα ηςκ Βμζςηζηχκ Θδαχκ 

Αιθίςκα. άθθ' ανβυηενα επέζηνερε ζηφ ίποθμ. 

• ' Η Πνφηκδ. ηφνδ ημο Πακδφμκμξ, ααζζθέςξ ηδξ 

"Αηηζηήξ έβζκε ζφγοβμξ ημο Σδνέςξ. ααζζθέςξ ηήξ Θνάηδξ, φ 

υπμζμξ ήηακ ζφιιαπμξ ημο Πακδί(ΰκμξ ζηφκ πφθειφ ημο ηαηά ηχκ 

Θδααίςκ. 

•  Αεδκαίμξ ιάκηδξ Πμθφσδμξ έδναζε ζηήκ αοθή ημφ 

Μί\'(μοξ. υπςξ ηαί φ Αεδκαίμξ ιδπακζηυξ -ανπζηέηηςκ Γαίδαθμξ φ 

μπμίμξ θεφβμκηαξ άπφ ηήκ Κνήηδ, ηαηέθοβε ζηήκ ζηεθία, ζηφκ 

ααζζθέα Κάη-ηαθμ. Έδναζε υιςξ έπί έκα δζάζηδια ηαί ζηήκ Αίβο-

πημ. 

• "Η Χζφκδ. ηφνδ ηήξ Αεδκαίαξ Ώνείεοζαξ. βέκκδζε άπφ 

ηφκ Πμζεζδμίκα. ηφκ Πτιμθπο. μ υπμζμξ έβζκε ααζζθεφξ ηήξ Θνάηδξ 

ηαί πμθέιδζε ηαηά ηχκ "Αεδκαίςκ, χξ ζφιιαπμξ ηχκ "Δθεοζίκζςκ. 

• "Οκμιαζηή ήηακ ή θζθία ημφ Θδζέςξ ιέ ηφκ Πεζνίεμο. 

ααζζθέα ηχκ Λαπζεχκ (Θεζζαθία). 

• Οηακ φ Μεκεζεεφξ εηενυκζζε ηφκ Θδζέα. αφηφξ 

ηαηέθοβε ζηφκ Λοηοιήδδ. ααζζθέα ηδξ ηφνμο. Καί υηακ οί 

Θδζείδεξ εηενυκζζακ ηφκ Μεκεζεέα. αφηφξ εβηαηαζηάεδηε ζηήκ 

Σανηδζζφ. εθθδκζηή πμθζ ζηίξ αηθακηζηέξ αηηέξ ηδξ Ιαδνζηήξ! 

•  Πδθεφξ. υηακ έπαζε ηφκ ενφκο ηδξ "Ιςθημφ. 

ηαηέθοβε ζηήκ Κχ. 

Έπμοιε θμζπυκ ζηεκυηαηεξ ζπέζεζξ πάζδξ θφζεςξ ιεηαλφ 

ηχκ θαχκ ηήξ πενζμπήξ. Πονήκαξ θοθεηζ- 
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θόο θαί πνιηηηζκηθόο είλαη νί Έιιελεο (Μηλύεο - Δαλανί - 

Αραηνί - "Αξγείνη θ.ά.). Τά Διιεληθά θϋια θπξηαξρνύλ θαί 

απηά δηαπιάζνπλ γιώζζα, κπζνινγία, ζξεζθεία, γξαθή, 

ινγνηερλία. Δπίζεο απηά πξωην-ζηαηνϋλ ζηίο εθζηξαηείεο θαί 

ζηνπο επνηθηζκνύο. 

Αθεηεξία ηωλ ζπγγελώλ ιαώλ («ιανί ηεο ζάιαζζαο») 

είλαη ηξεηο ρεξζόλεζνη: Διιεληθή, Μηθξαζηαηηθή θαί Ιηαιηθή, 

θαζώο θαί ηά γύξω ηνπο λεζηά. 

Από έθεΐ πξνωζνύληαη δηά ζαιάζζεο θαί δηά μεξάο 

ζηήλ "Αζία ώο ηίο "Ιλδίεο, ζηήλ Δπξώπε θαί ζέ ηκήκαηα ηεο 

Β. "Αθξηθήο. 

Οί Θξάθεο ι.ρ. θαηά ηόλ Ο. Abel «απνηεινύλ 

αλακθηζβεηήηωο Διιεληθό θύιν» ("Gesohlte des 

Ma-zeolonishe Reiches bis Philipos" 1847). Απηνί πξνρννξνύλ 

πέξα άπό ηνλ Αίκν, ζηίο πεδηάδεο ηνύ Γνπλάβεωο θαί 

πξννδεπηηθώο δηαθνξνπνηνύληαη ζέ Μνηζνύο. Γάθεο. Γέηεο 

έλώ έλα θύιν ηνπο, νί Βξύγεο γίλνληαη νί Φξύγεο ηεο Μ. 

"Αζίαο θαί κεηαιιάζζνληαη ζέ "Αξκελίνπο. 

"Δπίζεο, νί Χεηηίηεο, Χεηένη, ή (Χ)εηενί απνηεινύλ 

κείγκα Αηγαύνλ.Έηεώλ (Δηεόθξεηεο), Θξαθώλ, Φξπγώλ θαί 

θπιώλ ηνύ Καπθάζνπ ίζωο θαί ηνύ Τνπξ άλ. 

"Απάντησις στό τεθέν ερώτημα: Σηνλ Αίγαηαθό θαί 

επξύηεξν Πεξηαηγαηαθύ ρώξν ζπκβίωλαλ πνιινί αδειθνί 

«νκαηκνη. όκόγιίνζζνη. νκόζξεζθνη θαί όκύ-ηξνπνη» ιανίκέ ηίο 

θπζηνινγηθέο πάληνηε ρωξνρξνλη-θέο παξαιιαγέο θαί 

ηδηαηηεξόηεηεο. 

Κρώτημα νέο: Πξίλ άπ' απηνύο, έδεζαλ ζηόλ ίδην ρώξν 

άιινη ιανί: Υπήξμαλ Πξνέιιελεο; 
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Δ! ΥΠΗΡΞΑΝ ΠΡΟΕΛΛΗΝΕ; 

Παξά ηά αλαθεξζέληα θάπνηνη επηκέλνπλ: «Τό λά 

κηινύκε γηά Έιιελεο ζηελ Μεζειιαδηθή επνρή απνηειεί 

αλαρξνληζκό, ύ ύξνο Διιελόγιωζζνη Πξωηνέιιελεο θαίλεηαη 

πξνηηκόηεξνο» («'Ιζη. ηνύ Έι. Έζλ.» Άζ. Α! 163). 

• «Πξνηηκόηεξν» ζέ πνηνπο; 

• Άλζξωπνη πνύ δνπλ ζηήλ Διιάδα, κηινύλ θαί 

γξάθνπλ Διιεληθά (ή Κξεην-Μπθελαίθή γξαθή δηαβάζηεθε 

θαί είλαη Διιεληθή) γηαηί δέλ κπνξνύλ λά νλνκαζζνύλ 

Έιιελεο; Καί αλ ηνύο ιέκε Πξωηνέι-ιελεο ηί ρξεηάδεηαη ηό « 

Διιελόγιωζζνη»; 

Οί παιαηόηαηνη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο άπεθαινϋλην άπό 

ηνύο Έιιελεο απνγόλνπο ηωλ, «Πειαζγνί». Καηά ηήλ 

ζπκβαηηθή ηζηνξία, απηνί: 

α) Δίλαη Πξνέιιελεο.
3
* 

β) Γέλ μέξνπκε από πνύ ήιζαλ. 

γ) Γύξν) ζηύ 2.000 π.Χ. θαηαθηήζεθαλ άπό ηνύο 

Έιιελεο, πνύ θαηήιζαλ άπό ηύλ επξωπαϊθό βνξξά, θαί νί 

όπνηνη άιινπο εμόληωζαλ θαί άιινπο αθνκνίωζαλ. 

"Αο δηεξεπλήζνπκε απηνύο ηνύο ηζρπξηζκνύο, αξρίδνληαο 

κε ηό εξώηεκα; 

" Απσικώρ έλεγαν όηι ππό ηηρ ςποηιθεμένηρ καθόδος ηων 

Ελλήνων, οι κάηοικοι ηοϋ Αιγαίος ήζαν άγνωζηηρ θςλήρ καί 

πποελεύζεωρ. Κάηω άπό ηήν πίεζιν όμωρ ηων ποπιζμάηων ηων 

νεωηέπων επεςνών, δέσονηαι «ηήν παποςζία ζηήν Ελλάδα 

Ίνδςεςπωπαίων ππίν άπό ηήν άθιξι ηών Ππωηςελλήνων» (« Ίζη. 

ηοϋ Έλ. Έθν.» Α! 358). Δηλ. οί Πελαζγοί είναι ΙΕ καί 

ελληνόγλωζζοι, όπωρ καί o i Έλληνερ αλλά παπά ηαύηα δέν είναι 

Έλληνερ! 
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Πυχοί ήσαν οί Πελασγοί; 

• Ή παξάδνζηο επηκέλεη όηη oi Πειαζγνί γελλήζεθαλ 

από ηήλ γή (=γεγελεΐο). Είλαη απηόρζνλεο. Δέλ ήιζαλ από 

πνπζελά. (Παπζ. "Αξθαδηθά α. 5. Ή-ξνδ. Α 57. Δηνλπζίνπ 

"Αιηθαξλαζέσο «Ρσκ. Αξραηνινγία» Σ. 17. κεξνπ 

"Οδύζζεηα 7.177. Αηζρύινπ « Ί-θέηηδεο» ζη. 250-51. θύκλνπ 

Πεξίπινπο. G. Graeci Min 651 θ.ά). 

• Επίζεο ή παξάδνζηο θαί όινη νί αξραίνη 

ζπγγξαθείο, ηαπηίδνπλ ηνπο Πειαζγνύο κέ ηνύο Έιιελεο. 

Έηζη: 

•  Δεπθαιίσλ θαί ή Πύξξα ήζαλ Πειαζγνί απόγνλνη 

ηνύ Ίαπεηνύ, δη ά. ηπύ π ίνπ ηνπ Πξνκεζέσο. παηξόο ηνύ 

Δεπθαιίσλνο θαί ηαπηνρξόλσο γελάξρεο ησλ Ειιήλσλ. Τίύο 

ηνπο ό Έιιελ θαί ζπγαηέξα ηνπο ή Παλδώξα. Από ηύλ Έιιελα 

γελλήζεθαλ ό Δώξνο θαί ό Ξνύζνο. Από ηήλ Παλδώξα ό 

Γξαηθόο θαί ό Μαθεδώλ. Από ηύλ Ξνύζν, ό Ίσλ θαί ό 

Αραηόο.
19

 

• Οί Αζελαίνη πεξεθαλεύνληαλ όηη ήζαλ Πειαζγνί - 

"Θσλεο απηόρζνλεο: («ηύ "Αηηηθόλ έζλνο έύλ Πειαζγηθύλ» Ήξ. 

Α 57).  Κέθξνς, ηδξπηήο ησλ "Αζελώλ, ήηαλ «απηόρζσλ».
4
" 

Ή ηαύηηζηο Πειαζγώλ -Ειιήλσλ είλαη γεληθή (κεξνο, 

Παπζαλίαο, Μελε-θξάηεο Έιάί'ηεο, Θνπθπδίδεο, ηξάβσλ, 

"Ηξόδνηνο, Έθνξνο. Κπύξηηπο. Kretschmer, Beloch θ.ά.). 

ινη ζπκθσλνύλ ύηη «ηώλ Πειαζγώλ ηύ γέλνο " Ειιελ ηθόλ» 

(Δηνλ. Αιηθ. Ρ(νκ. Αξρ. I. 17). Καηά ηόλ Ηξόδνην, Πε-

ιαζγηθήο θαηαγσγήο ήζαλ νί "Αζελαίνη θαί νί Aio- 

" Καη άλλην εκδοτή από ηύν Δεσκαλίωνα καί ηήν Πύρρα 

γεννήθηκαν ο Λώρος, ό Ξούθος, ο Αίολος. Από ηόν Ξούθο, ό 

Αταιός καί Ιων. Από ηόν Αίολο, ό Μάγνης καί ή Καλύκη. Απ 

ασηήν ο Α ίηωλύς. 

Γενικώς οι Έλληνες ήζαν πεπειζμένοι γιά ηήν αύηοτθο-νία 

ηοσς καί οσδέποηε ανέθεραν οηιδήποηε γιά έλεσζί ηοσς από 

κάποιαν αρτική κοιηίδα, ηοσς. 
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ιεΐο (VII 95), νί "Αξθάδεο (I 146 θαί VIII 73), νί Αξ-γετνη (II 

171) θαί νί Δσδσλαίνη (II 56). 

• Γιώζζα ησλ Πειαζγώλ είλαη ή Πξσηνειιε-ληθή. 

Απηή είλαη πιεζηέζηεξε πξόο ηήλ «Αλαηνιηθή» δηάιεθην ηεο 

Ειιεληθήο πνύ κηινύζαλ νί Μαθεδόλεο θαί νί Θεζζαινί. "Η 

ίδηα εμειίρζεθε ζηήλ Ειιεληθή ησλ θιαζζηθώλ ρξόλσλ. 

• "Αλζξσπνινγηθώο νπδεκία κεηαβνιή ζεκεηώλεηαη 

ζηήλ δηάξθεηα ηεο πξντζηνξίαο θαί ηνπ πεξάζκαηνο ηεο ζηήλ 

ηζηνξία, νύηε θαί κεηά (Ε. Bux, G. Sergi, I. Κνύκαξεο, "Α. 

Πνπιηαλόο θιπ.).  Πιάησλ ζηνπο «Νόκνπο», εμεγεί όηη ηά 

δηάθνξα Ειιεληθά θύια πξνήιζαλ δηά ηεο δηαθνξνπνηήζεσο 

άπό ηνύο Πειαζγνύο. 

• Δηάθνξνη πιεζπζκνί πνύ έκεηλαλ θάπσο έμσ άπό ηήλ 

εμειηθηηθή πνξεία θαί δηεηήξεζαλ ηήλ αρρατθή γιώζζα θαί ηά 

αξραηόηεξα ήζε-έζηκα, ζπλέρηζαλ λά ιέγνληαη «Πειαζγνί»: 

ζηήλ άλ. Κξήηε, ζηόλ Άζσλα Υαιθηδηθήο, ζηήλ Λήκλν, ζηήλ 

"Θκβξν, ζηήλ ακνζξάθε, γύξσ άπό ηόλ Ειιήζπνλην, ζηήλ 

Ρνδόπε, ζηήλ "Ηπεηξν (ή Δσδώλε ήηαλ «Πειαζγώλ έδξαλνλ» 

ηξ. VII, 327), ζηήλ Κξεζηώλα Θξάθεο, ζηήλ άλ. Θεζζαιία. 

• Καί ή Ειιεληθή γξαθή πξνήιζε άπό έμέιημη ηεο 

Πειαζγηθήο ζηήλ νπνία έγξαθαλ ό Λίλνο θαί ό ξθεύο 

(Δηόδσξνο Γ 67, Εύξσπ. «Άιθεζηηο» ζη. 967-69, Ηξαθιείδεο ό 

Πόληηνο). 

• Ή ζξεζθεία ηώλ Ειιήλσλ είλαη ή Πειαζγηθή - «Ζεύ 

άλα, Δσδσλαίε Πειαζγηθέ» ιέγεη ό Άρηι-ιεύο (Ίι. Κ. 233-34) 

ηόζν ζηή ιατθή κνξθή ηεο (πνιπ-ζετζκόο) όζν θαί ζηήλ 

κνλνζετζηηθή («Εηο ζεόο έλ πάληεζζη» δίδαζθαλ νί Οξθηθνί - Ο 

KERN Orphico-rum Fragmenta, 21, 239/1992). 

 Kretschmet ηαπηίδεη "Ειιελεο θαί Πειαζγνύο (Glotta 

I, 1909) θαί ό Beloch ιέγεη όηη Πειαζγνί 
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ήηαλ ηφ αξρηθφ oλπκα ηψλ Διιήλσλ (Griechische Geschichte. 
12, 2, 54). 

Πειαζγνί
41

 ήζαλ θαί νί Φηιηζηατνη
42

. 
 

Πόθεν ηό Πελαζγός 

Γηά ηήλ νλνκαζία Πειαζγφο ππάξρνπλ πνηθίιεο 

εξκελείεο. 

• Οί «ίλδνεπξσπατζηέο» (« Ίζη. ηνπ Έι. Έζλ.» Έθδ. Άζ. 

Α! 357-58) ππνζηεξίδνπλ νηη πξνέξρεηαη απφ ηφ Bhel-orgho( 

κπέι - φξγθν) = αλζηζκέλν θιαδί. Καί ηνυην, επεηδή ππνηίζεηαη 

νηη νί Ιλδνεπξσπαίνη ιάηξεπαλ ηφ πλεχκα ηεο θπιινθνξίαο. 

Όκσο: 

α) Οί Πειαζγνί έδεζαλ πξίλ άπχ ηήλ ππνηηζέκελε 

θάζνδν ηψλ ΙΔ - Διιήλσλ, άξα. δέλ ήζαλ ΙΔ. Πψο ινηπφλ 

πήξαλ Ιλδνεπξσπατθή νλνκαζία θαί πψο είραλ Ιλδνεπξσπατθή 

ζξεζθεία: 

β) Γέλ ππάξρεη θακκία έλδεημηο νηη νί Πειαζγνί θαί νί 

κεηαγελέζηεξνη Διιελεο είραλ πνηέ ζηφ θέληξν ηεο ιαηξείαο 

ηνπο ηφ πλεχκα ηεο αλζνθνξίαο. 

Άξα ηά πεξί άλζηζκέλννλ θιάδσλ δέλ επζηαζνχλ. "Αο 

δνυκε ηίο άιιεο εξκελείεο: 

• Απφ ηφ πέιαγνο επεηδή ήηαλ λαπζηπιφνη. 

• Απφ ηφ πειαξγφο, επεηδή νί Πειαζγνί ήζαλ πιαλήηεο 

φπσο νί πειαξγνί - ηαμίδεπαλ, κεηαλάζηεπαλ, κεηνηθνχζαλ. 

• 'Απφ ηφ πέιαο = θνληηλφο, γείησλ, φ πιεζίνλ, επεηδή 

φινη νί ιανί ηψλ Πειαζγψλ ήζαλ θνληηλνί, γείηνλεο, ζπγγελείο. 

• "Απφ ηίο ιέμεηο πέιενο = παιεφο θαί άξγνο = ρψξα. 

Γει. Πειαζγφο = Παιαηνρσξίηεο, φ παιαηφο 

41
 Γιά περισσότερα βλέπε κευάλαιο μοσ « Ποιοί ήσαν οί 

Πελασγοί» στό βιβλίο μοσ «Ποιοί ήσαν...:», γ'τής παρούσης 

σειράς 
42

 Βλέπε μελέτη μοσ «Ποιοί ήσαν οί Φιλισταϊοι» στό βιβλίο 

μοσ «Ποιοί ήσαν...;» γ' αύτης της σειράς. 
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θάηνηθνο, ζε δηαθπξνπνίεζη πξν ηφλ έπαλαθάκςαληα άπφ 

βνξεηφηεξεο ρψξεο Γαλαφ = άλζξσπν ηψλ λεξψλ. ( Δξκελεία 

ηνυ Γ. Γεκππνχινπ). 

Πηζαλφηεξε ζεσξψ ηήλ πξψηε εξκελεία, επεηδή 

ζπκπίπηεη θαί κέ ηίο άιιεο νλνκαζίεο πνχ έδίδνλην ζηνπο 

Έιιελεο: Γαλανί. Αραηνί, έζήκαηλε ζαιαζζηλνί, λαπηηθνί, 

δει. Αηγαίνη. 

"Οπσο θαί λά είλαη, ή π ηφ απίζαλε θαί εμεδεηεκέλε 

εξκελεία είλαη ή « ίλδνεπξσπάίζηηθή», ηνυ κπέι-φζγθν. 

Άπάληεζηο ζηχ ηεζέλ εξψηεκα: 

Οί Πελαζγοί ήζαν o r  γηγενείρ ηοϋ Αίγαιακού, σώπος οί 

όποιοι απεηέλεζαν ηήν μήηπα όλων ηών λαών ηηρ πεπιοσήρ μέ 

κενηπικό πςπήνα ηά διάθοπα Ελληνικά θϋλα. Πποέλληνερ δέν 

ςπήπξαν. 

Καί ηφ λέν. 

Δξψηεκα: Υπήπξε κάθοδορ Ελλήνων από ηόν 

εςπωπαϊκό βοππά ζηό Α ίγαΐο; 

Ή «κάθοδος» ηών Ελλήνων Καηά ηήλ ζπκβαηηθή 

ηζηνξία, νί πξψηνη ΙΔ -"Διιελεο ήζαλ νί Αραηνί, νί φπνηνη 

«θαηέβεθαλ» ζηήλ Διιεληθή Χεξζφλεζν θάπνπ κεηαμχ 

2100-1900 π.Χ. 'Απφ πνχ; "Απφ ηίο πεδηάδεο ηεο Οπγγαξίαο, 

ζηίο φπνηεο είραλ θζάζεη πξνεξρφκελνη άπφ ηίο αλαηνιη-

θφηεξεο (Οπθξαλία) θαί ίζσο θαί βνξεηφηεξεο πεδηάδεο 

(Πνισλία). 

Απηνί ππέηαμαλ, εμφλησζαλ, αθνκνίσζαλ ηνχο κή ΙΔ 

Πξνέιιελεο - Πειαζγνχο. Αξγφηεξα, ηφ 1125 π.Χ. θαηέβεθε 

θαί άιιν ΙΔ - Διιεληθφ θχιν. ηφ ηψλ Γσξηέσλ, νπφηε θαί 

έπήιζελ φ πιήξεο εμειιεληζκφο ηήο πεξηνρήο. Ώο ηφηε πνχ 

ήζαλ νί Γσξηείο; "Αγλσζην. "Η παξαπάλσ ζέζηο παξνπζηάδεη 

πνιιά ηξσηά, πνχ νί ππνζηεξηθηέο ηεο αδπλαηνχλ λά 

μεπεξάζνπλ. "Έηζη 

ι·ρ·: 

• Ό Ά. Κεξακφπνπινο δέρεηαη φηη νί Έιιελεο ήιζαλ 

άπφ ηφλ Βνξξά, άιιά «είλαη δχζθνινλ λά φξί- 



σε ι τίς πόθεν ήλθαν τά φύλα ταύτα», (περ. « Ελληνι
κ ά » ! . Β! 1928 σ. 105-108). 

• Καί ό Κ. "Αμαντος: «Πόθεν ώρμήθησαν αί ΙΕ 
φυλαί αί άνήκουσαι ε ίς τούς έπειτα ονομασθέντας 
Έλληνας καί δ ι ά τίνος οδού κατηλθον δεν δύναται νά 
όρισθή μετ' ακριβείας» («Μεγ.Έλ.Έγκυκλ.» τ. 10ος 
Ελλάς, σ. 533). Κατ" αυτόν «οί Δωριείς, έχοντες τήν 
χρήσιν του σιδήρου, υπήρξαν καταστρεπτικοί εις τόν 
παλαιότερον πολιτισμόν της Ελλάδος» (στό ίδιο). 
Δεν γνωρίζουν λοιπόν άπό πού κατηλθον οί Έλληνες. 

• ' Ο G. Glotz Ισχυρίζεται ότι «ή ελληνική 
εισβολή δεν πραγματοποιήθηκε με μία μόνον εξόρμη
ση, άλλά κατά διαδοχικά κύματα ή με βραδείες δι
εισδύσεις. Διήρκεσε αιώνες, αρχίζοντας γύρω στόν 
20ο καί λήγοντας τόν 12° ή ΙΓπ.Χ. Οί Αχαιοί ε ί ν α ι 
οί πρώτοι Έλληνες πού κατέβηκαν άπό τά βουνά τού 
Βορρά. Ακολουθούν οί Ίωνες, οί Αιολείς καί τελευ
τ α ί ο ι οί Δωριείς» («Histoire Greque»). 

Άλλά τότε πως άπό αυτά τά 900 χρόνια «καθό
δων» δεν επέζησε καμμία άνάμνησις; Γιατί οί Αθη
ν α ί ο ι υπερηφανεύονται ότι ε ί ν α ι Ίωνες αυτόχθονες 
('Αριστ. 'Αθην. Πολ. V, 2); Γιατί οί κατερχόμενοι δέν 
φέρνουν άπό τό βορρά θεούς, λατρευτικά έθιμα, τοπω
νύμια, παραδόσεις; (τίποτα τέτοιο δέν διαπιστώνεται 
στόν Αίγαιακό χώρο) 

Ο G. Glotz γράφει ότι γύρω στό 2.000π.Χ. «οί Α
ριοί κάνουν τήν εμφάνιση τους στην Ιστορία» ει
σβάλλοντας στήν Μ. "Ασία, στήν Μεσοποταμία, στήν 
Κ. 'Ασία, στίς "Ινδίες καί στίς ευρωπαϊκές χερσονή
σους. Προσθέτει « Ή α ρ χ ι κ ή κοιτίδα τοϋ λαού αυτού 
είναι άγνωστη». Είναι όμως εξακριβωμένο, προσθέ
τει, ότι οί λαοί πού προέρχονται άπ'τήν κοιτίδα των 
' Αρίων ονομάζουν μέ τήν ϊδ ια λέξι τήν σημύδα. Συ

νεπώς έρχονταν άπό χώρα «υγρή». Καί αυτή πρέπει νά 
βρίσκεται «είτε στίς ακτές της Βαλτικής, είτε κοντά 
στήν Κασπία. Κάποια στίφη ΙΕ χώνονται στά πυκνά 
δάση της Κ. Ευρώπης καί άπό κει κατέρχονται στήν 
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Διιάδα νη Πξσηνέιιελεο. ζηήλ Ηηαιία νρ Πξσηνια-ηίλνη. Τφ 

πέξαζκα ηνπο παληνχ ζπλνδεχεηαη κε θαηαζηξνθέο θαί 

ππξθατέο. Oi Έιιελεο δέλ εγθαηαζηάζεθαλ ζηήλ Διιάδα ρσξίο 

αγψλεο». 

Ή αλαθνξά ζηήλ «ζεκχδα» κάιινλ νθείιεηαη ζέ ιάζνο. 

 Δ. Pulgram, έθ ησλ ζεκειησηψλ ηεο ππνζέζεσο πεξί ΗΔ, δέλ 

αλαθέξεη ηελ ζεκχδα, άιιά ηήλ «θεγφ» δει. ηήλ δξυ 

(βαιαληδηά). Τν τδην θαί oi άιινη Ίλδνεπξσπατζηέο. Ο Γ. 

Μπακπηληψηεο γξάθεη: «Τφ ειιεληθφ θεγφο. ιαη. Fagus. γεξκ. 

Buch... αλάγνληαη ζέ IE bha(u)g θαί δειψλνπλ δέληξν γλσζηφ 

ζηνπο ΗΔ πνχ γηά θιηκαηνινγηθνχο ιχγνπο θχεηαη κφλν ζηήλ 

Δπξψπε θαί κάιηζηα νρ η ζηήλ αλαηνιηθή. Καηά ηφ επηρείξεκα 

αχηχ. oi ΗΔ πξέπεη λά νξκήζεθαλ απφ ηήλ Δπξσπατθή πεξηνρή, 

κεηαμχ Βαιηηθήο θαί Δχμεηλνπ Πφληνπ» (Σχληνκε εηζαγσγή 

ζηήλ ΗΔ Γισζζνινγία θαί ζηήλ Ηζηνξία Τήο Έι. Γιψζζαο» 

1977). κσο ή θεγφο θχεηαη ζ νιφθιεξν ηφλ ειιαδηθφ ρψξν θαί 

θαηά ηήλ παξάδνζηλ φ Εεχο έδσζε ηνχο θαξπνχο ηεο σο ηξνθήλ 

ζέ φζνπο ζψζεθαλ άπφ ηφλ Καηαθιπζκφ.  Ηρόδοτος κάιηζηα 

ραξαθηεξίδεη ηνχο "Αξθάδεο «βα-ιαλεθάγνπο». Καηά ηήλ 

κπζνινγία, φ Φεγεχο. πηφο ηνχ Αιθεηνχ, "ίδξπζε ηήλ Αξθαδηθή 

Φεγεία, φπνπ έβαζίιεπζε. Σηήλ Πεληέιε ππήξραλ oi δήκνη ηήο 

Φε-γαίαο (Νηξάθη) θαί ηεο Φεγνχο (Νηανχ Πεληέιε). Φεγφο 

ήηαλ θαί ηφ ίεξφ δέλδξν ηεο Γσδψλεο φπνπ ηφ καληείν ηνχ 

Φεγσλαίνπ Γηφο. Μεξηθέο θνξέο φ Εεχο εηθνληδφηαλ κέ ζηεθάλη 

άπφ θχιια δξπφο θαί έλα άπφ ηά επίζεηα ηνπ ήηαλ «θεγφο». Αξα 

ηφ επηρείξεκα δέλ απνδεηθλχεη πξφχπαξμη ησλ ΗΔ «κεηαμχ 

Βαιηηθήο θαί Δπμείλνπ» αλλ" αληηζέησο, δηάδνζη ηήο ιαηξείαο 

ηήο θεγνχο άπφ ηνχο έμαπισλχκελππο Αηγαίνπο - Έιιελεο. 

' Ο Μ. Σαθειιαξίνπ « Peuples prehelleniques d origine 

I.E.» 1977), ππνζηεξίδεη φηη ηφ θεγφο πξνέξρεηαη άπφ ηφ 

ζαλζθξηηηθφ bha(u)g, άιιά ηά ζαλζθξηηηθά είλαη γιψζζα 

"Ηξάλ-"Ηλδίαο, ρσξψλ δει. φπνπ θαηά 
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ηoλ Μπακπηληψηε, δελ θχεηαη ή θεγφο. Οχηε πξνζθνκίδεη 

απνδείμεηο φ Σαθειιαξίνπ. 

Μνλαδηθφ «επηρείξεκα» ινηπφλ ή...ζεκχδα: (σπάξρεη 

θαί άιιν αλάινγν πνχ αλαθέξεηαη ζηφ ςάξη ζνισκφο). 

Τίζεηαη φκσο θαί έλα άιιν εξψηεκα: "Αλ νί Έιιελεο 

θαηαζηξέθνπλ θαί ππξπνινχλ, πψο δέλ πξνθαιείηαη 

πνιηηηζηηθή ά-ζπλέρεηα; 

Ή έξεπλα πηζηνπνηεί φηη: 

α) Καλείο αξραίνο δέλ θάλεη ιφγν γηά θάζνδν λένπ ιανχ 

ζηνλ Πεξηαηγαηαθφ ρψξν, νχηε βεβαίσο Διιήλσλ απφ ηφλ 

Βνξξά!  Θνπδπδίδεο ζεσξεί ηνχο Έιιελεο απηφρζνλεο (1,3). 

 Σφισλ, φ Ζξφδνηνο, φ Πιάησλ, φ Αξηζηνηέιεο, φ Γηφδσξνο, 

φ Σηξάβσλ, θ.ά. κηινχλ κφλνλ γηά ηνπηθέο κεηαθηλήζεηο 

πιεζπζκψλ κέζα ζηφλ Αηγαηαθφ ρψξν. Αθφκε θαί ή πνιπζξχ-

ιεηε «θάζνδνο» ηψλ Γσξηέσλ θαηά ηίο παξαδφζεηο θαί ηνχο 

ζπγγξαθείο ηψλ Αξραίσλ, ήηαλ «παιηλφζηεζηο». Έηζη αθφκε 

θαί φ Ι. Κνξδάηνο ζπκπεξαίλεη φηη νί κεηνηθεζίεο ιαψλ ζηφλ 

Αηγαηαθφ ρψξν «έγηλαλ φρη άπχ πάλσ πξφο ηά θάησ, άιιά άπφ 

ηά θάησ πξφο ηά πάλσ. άπφ ηφ Νφην πξφο ηφ Βνξξά» (« Ίζη. 

ηεο "Αξρ. Έι.» έθδ. 20νο Αηψλ. 1955. Ατζ. 107). Καί πνιχ 

ζσζηά δηεξσηάηαη: «ΤΒταν δπλαηφλ, αλ νί Έιιελεο εΐραλ δή-

ζεη αηψλεο πνιινχο ζηήλ Κ. Δπξψπε, λά κή θπιάμνπλ πνιιέο 

αλακλήζεηο άπχ ηήλ εθεί δσή ηνπο;» (ζ.107-108). 

β) Σηήλ Αίγαηαθή πεξηνρή ππήξμε πνιηηηζηηθή 

πξσηνγέλεηα, κέ αδηάζπαζηε ζπλέρεηα. Τφ απνθαιχπηνπλ ηά 

αξραηνινγηθά επξήκαηα.
41

  Τ. Κνξδάηνο απνξεί πψο είλαη 

δπλαηφλ νί ππνηηζέκελνη εη- 

Βλέπε μελέηες μοσ «Ποισί ήζαν οί Άταοί « (ζηό βιβλίο μοσ «Ποιοί 

ήζαν:»). «Ποιοί ήζαν οί Τρώες:» (ζηό βιβλίο μοσ « Έρεσνες γύρω 

άπό ηόν Όμηρο») καί «Πόηε πήγαν οί Έλληνες ζηήν Μ. Αζία:» ζηό 

βιβλίο μοσ «Καηαδύζεις ζηήν Ιζηορία >·. 
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ζβνιείο πνύ ήιζαλ ζηελ Διιάδα ζθάδνληαο, θαηαζηξέθνληαο 

θαί ζθιαβώλνληαο ηνύο «Πξνέιιελεο». λά πάξνπλ ηήλ 

ζξεζθεία ησλ παιαηώλ θαηνίθσλ άθνϋ είλαη εμαθξηβσκέλν όηη 

όινη νί Διιεληθνί ζενί έρνπλ κεζνγεηαθή πξνέιεπζη θαί όηη «νί 

Έιιελεο είραλ ηήλ ίδηα ζξεζθεία κέ ηνύο Πξνέιιελεο» (ζ.108). 

γ) Ή ζηελόηαηε ζπγγέλεηα των ιαώλ της πεξηνχής 

«Πξνειιεληθώλ - Διιεληθώλ - Μή Διιεληθώλ» είλαη 

αλακθίβνιε. Οί Κίιηθεο ι.ρ. αξρηθώο έιέγνλην « Όπαραηνί» 

(Ήξ. VII. 91).  Πιάησλ αλαθέξεη νηη νί Γσξηείο ήζαλ Αραηνί, 

Πειαζγνί, Ίσλεο, Κάξεο, Φξύ-γεο, θαί είραλ ηό Ιεξό ηνπο ζηό 

Αηγαίν, ζηήλ Γήιν. Casaubon, Nieburh, Buttmann, Curtius, 

Welker, Lep-sius, Holm, Bursian, Classen, 

Παπαξξεγόπνπινο, δέρνληαη νηη νί Ίσλεο νπδέπνηε θαηήιζαλ 

άπό πνπζελά, άιιά ήζαλ αλέθαζελ εγθαηεζηεκέλνη ζηίο δύν 

αθηέο ηνύ Αηγαίνπ θαί ζηά ελδηάκεζα λεζηά. 

δ) Αλππαξμία αλζξσπνινγηθώλ κεηαβνιώλ πνύ ζά ήζαλ 

εκθαλείο άλ ζηνπο (κεζνγεηαθνύο) κή - ΙΔ Πξνέιιελεο 

έπεβάιινλην νί βόξεηνη ΙΔ - Διιελεο. 

"Δπηρείξεκα γηά ηήλ βόξεηα θαηαγσγή ηώλ Διιήλσλ 

είλαη όηη απηνί ήζαλ μαλζνί, γαιαλνκάηεδεο. ύςειόζσκνη, 

δνιηρνθέθαινη. κσο: 

i) «  ηύπνο απηόο ηήο βνξείαο θπιήο δέλ απε- 

δείρζε γεληθώο γηά ηνύο "Διιελαο» (I. Κνύκαξε: 

«Πξαθηηθά ηήο Έι. Αλζξσπνινγηθήο Έη.. 1942. ζ. 14 

θαί 32, 1943). 

ii) «Ούδακνύ αλαθέξεηαη όηη ή ηζύλνπζα ηάμηο 

ηώλ αξραίσλ Διιήλσλ ήην πιένλ αλνηθηόρξσκνο ηνύ 

ινηπνύ πιεζπζκνύ» (V. Lebzelter «Rasse λ. Volk in 

sudosteuropa» Mit. d. Antrop. Gesl. In Wien. LIX. 1929). 

iii) Οί θξαληνινγηθέο έξεπλεο δέλ απέδεημαλ όηη 

νί Έιιελεο ήζαλ «βόξεηνη». (Κούμαρης) 

iv) Ή αλαθνξά ζέ μαλζνύο ήξσεο ("Αρηιιεύο, 

Αίαο. ΑηξεΙδεο). ή ζενύο κπνξεί απιώο λά ζεκαίλεη 

όηη ηό μαλζό - γαιαλό εζεσξνύλην σξαηόηεξα, ώο ζπα- 

λίδνληα κεηαμύ ηώλ ζλεηώλ. 
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λ) üi έλλνηεο μαλζόο, ςειόο, ιεπθόο είλαη ζρεηηθέο. 

Έηζη έπί Απγνύζηνπ (α' κ.Φ.), π Manilius θαηαηάζζεη ηπύο 

Έιιελεο ζηνπο κειαρξνηλνύο ιανύο, ελώ αξγόηεξα, ό 

Δβξαίνο ηαηξόο "Αδακάληηνο (δ') ηνύο πεξηγξάθεη ώο ςεινύο, 

μαλζνύο, ιεπθνύο (Hanj Gunther: «Rassengeschichte des 

Hellenischen und Römischen Volkes» München, 1929). 

vi) Πιάη ζηνπο μαλζνύο ήξσεο θαί ζενύο, ππήξ- 

ραλ νί καπξνκάιιεδεο. Τά πξόηππα ηήο νκνξθηάο, Α- 

θξνδίηε θαί Λάΐο. αλαθέξνληαη ώο «καπξν-θξύδεο», ό 

"Ηξαθιήο ώο «κειάκππγνο» (Γ. Σθιαβνύλνπ: «Πεξί ηνύ 

ρξώκαηνο ηώλ ηξηρώλ ηώλ αξραίσλ Διιήλσλ» ζηά 

«Πξαθηηθά ηήο Έι. "Αλζξσπνι. Έη.» "Αζ. 1942, ζ. 45- 

51). 

vii) Τά ραξαθηεξηζηηθά πνύ απνδίδνληαη ζηνπο 

«βόξεηνπο» ππάξρνπλ θαί ζέ κή-βόξεηεο πεξηνρέο. 

Σηήλ Αίγαηίδα ππήξρε πνηθηιία αλζξσπίλσλ ηύπσλ. 

Οί γεγελείο ηεο ήζαλ δνιηρνθέθαιπη - βξαρπθέθαινη 

- κεζνθέθαινη. ςεινί - κέηξηνη, μαλζνί - κειαρξνηλνί. 

 I. Κνύκαξεο αλαθέξεη ηξεηο ηύπνπο: Μεζνγεηαθό, 

Πξνζζηαζηαηηηθύ. Βόξεην ("Αλζξσπνο, 141 - 1948).  

"Α. Πνπιηαλόο. ηύλ επεηξσηηθό (βόξεην) θαί ηόλ αί- 

γαηαθύ (κεζνγεηαθό). Έμαπινύκελνη. νί Αηγαίνη αλέ- 

πηπζζαλ αλαιόγσο ηώλ ζπλζεθώλ ηύλ έλα ή ηόλ άιιν 

αξρηθό ηύπν ηνπο. "Ο "Α. Πνπιηαλόο δηαπηζηώλεη: 

« "Υπάξρεη γελεηηθή ζπλέρεηα ζηύλ πιεζπζκό ηήο Δι- 

ιάδνο άπύ ηή λενιηζηθή επνρή ώο ηή ζύγρξνλε» ( «Ή  

Πξνέιεπζε ηώλ Διιήλσλ»). 

•  ε )  Γισζζηθή ζπλέρεηα. Τύ 1867. ό Γεξκαλόο θ. Κ. 

Rotteck («Allgemeine Geschichte) ζηεξηδόκελνο ζηήλ 

γιώζζα, ηήλ παξάδνζη θαί ηήλ ηζηνξία, θαηέιεμε ζηύ 

ζπκπέξαζκα όηη δέλ ππήξμε θάζνδνο Διιήλσλ. Καί ό 

Τζάληγνπεθ: « "Η γιώζζα πνύ κηινύζαλ ζηήλ Διιάδα ηύ 

1700 π.Φ. ε ί λ α η  κέ κηθξέο δηαθνξέο ή ίδηα πνύ νκηιείηαη 

ζήκεξα». 
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•  ε )  ' Ιδιοζσγκραζιακή ζσνέτεια. Πξάγκαηη, φπσο 

Επεζήκαλε ν Αξεο Μσξαίηεο ζηχ πεξηνδηθφ «Πάληα» (ηεπρ. 

2. Ιαλ. 1994). πυηε θαί νί ςπρηθέο -πλεπκαηηθέο ηδηφηεηεο ηψλ 

Ειιήλσλ άιιαμαλ. Εμαθνινπζνχλ λά έρνπλ ηά ίδηα 

πξνηεξήκαηα θαί ειαηηψκαηα κέ ηψλ αξραηνηάησλ 

πξνγφλσλ ηνπο. αλ θαί νί ζπγθπξίεο θαηέζηεζαλ ηά δεχηεξα 

εκθαλέζηεξα. "Αθφκε θαί ηά ηνπηθά γλσξίζκαηα ηνπ 

ραξαθηήξπο παξέκεηλαλ ακεηάβιεηα. Οί Κεθαιιελεο είλαη 

θαί ζήκεξα «πνιπκήραλνη» φπσο χ "Οδπζζεχο, νί Λάθσλεο 

ζπληεξεηηθνί-παξαδνζηαθνί φπσο νί αξραίνη Σπαξηηάηεο νί 

Θεζζαινί πνλεξνί (Θνπθπδίδεο), νί Κξήηεο «ςεχηεο» 

('Επηκελίδεο), νί Λεζβίεο θαί νί Κχπξηεο εξσηηθέο (Σαπθψ, 

"Αθξνδίηε), νί Βνησηνί «βαξείο», νη Μαθεδφλεο 

«καθεδλνί»=ςεινί, αιιά θαί π ηφ 

φξγαλσ-ηηθνί-πεηζαξρεκέλνη-έξγαηηθπί. νί λεζηψηεο πηχ 

ηνι-κεξνί-ξ ηςνθίλδπλπ η-« ηπρνδ θνθη η θπί »-κεηαλαζηεπη η 

-θνί (Οδπζζεΐο). 

Σσμπέραζμα: «Είλαη απίζαλν λά πξαγκαηνπνηήζεθε 

νκαδηθή κεηαλάζηεπζηο βνξείωλ ιαώλ ζηήλ Ειιάδα» (F. 

Luschan «Volker, Sprachen, Rassen». 1927 -γισζζνιφγνο). 

• «Κνηηίο ηώλ Ειιήλωλ είλαη ηό Ειιεληθό αξ-

ρηπέιαγνο" (Johh Linton Myres: «Who were the Greeks?» 

Berkley. 1930 - ειιεληζηήο). 

• «Τά δεδνκέλα πνύ έρνπκε δέλ κηινύλ γηά 

κεηαλαζηεύζεηο κεγάιωλ καδώλ ζηήλ Ειιάδα» (Mucke «Die 

Urbevölkerung Griechenlands» 1927. γεσγξάθνο). 

Ό ενιαίος τώρος. 

Ο Πεξηαηγαηαθόο ρώξνο επάλω από ηό εληαίν 

θπιεηηθό ππόζηξωκα ηνπ παξνπζηάδεη πνιηηηθή πν-

ιπδηάζπαζε. Οί Πέξζεο θαηόξζίνζαλ λά ελνπνηήζνπλ 

πνιηηηθώο κέγα ηκήκα ηνπ. άιι' απέηπραλ ζηίο πξνζπάζεηεο 

ηνπο πξόο ηό Α ίγαίν θαί ηήλ Ειιεληθή Χεξζόλεζν (ηνύ 

Αίκνπ). Τειηθώο ηήλ έλνπνίεζη ηήλ πέηπ- 
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ραλ π Φίιηππνο θαί π Μ. Αιέμαλδξνο θαί ηήλ δηεηή-ξεζε γηά 

ρίιηα ρξόληα ε Ειιεληθή Αλαηνιηθή Απηνθξαηνξία (Βπδάληην). 

Η επηηπρία ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ, ε δηαηήξεζηο ηωλ 

Ειιεληζηηθώλ θξαηώλ θαί ε ρηιηόρξνλε ππαξμηο ηεο 

Αλαηνιηθήο Απηνθξαηνξίαο, νθείινληαη ζε κεγάιν βαζκό θαί 

ζηήλ ππαξμη ελωηηθνύ αηζζήκαηνο ηώλ αδειθί'νλ ιαώλ ηνπ 

εληαίνπ θνηλνύ ρώξνπ. 

Σ' απηόλ ηόλ ρώξν πεξηιακβάλεηαη θαί ή Ιηαιία. Οϊ 

Σαβίλνη, ζεωξνύζαλ ηνύο εαπηνύο ηωλ απνίθνπο 

Λαθεδαηκνλίωλ (Πινύηαξρνο Βίνο Ννπκά I). Ο Varrò. 

(Antiquitutum Libri) γξάθεη όηη: ·< Ελ Σαβίλνηο, έμ' Ειιάδνο 

ήιζνλ Πειαζγνί». Οϊ Τπξξελνί πήγαλ ζηήλ Ιηαιία από ηήλ Μ. 

Αζία (Τνϋξζα) θαί ή νλνκαζία ηνπο. έρεη ζρέζη κέ ηήλ 

Τίξπλζα. Οη Λαηίλνη - Pny καίνη. έιεγαλ όηη θαηάγνληαη από 

ηόλ Αηλεία ηήο Τξνίαο. 

Ή λνη. Ιηαιία θαί ή Σηθειία απεηέιεζαλ ηκήκαηα ηνύ 

Ειιεληζκνύ από ηήλ αξραηόηεηα ώο ηήλ Α-λαγέλλεζη. 
 

Οτ αλαζθαθέο θαί πί αξραηνινγηθέο έξεπλεο, φιν θαί 

ζσξεχνπλ λέεο απνδείμεηο γηά ηήλ αδηάζπαζηε ζπλέρεηα, 

θπιεηηθή - πνιηηηζηηθή, ηνπ Ειιαδηθνχ ρ<χξππ: 

• Γχξν) ζην 1990 έγηλαλ αλαζθαθέο ζηνλ Αξθαδηθφ 

"Οξρνκελφ, φπνπ απνθαιχθζεθε χ Τχκβνο πνχ αλαθέξεη χ 

Παπζαλίαο ζηά «Αξθαδηθά» ηνπ. πξνζζέηνληαο φηη πί 

θάηνηθνη δελ ζπκχληππζαλ πνηνί πεζφληεο, ζέ πνηφλ πφιεκν, 

πφηε. είραλ ηαθεΐ έθεΐ. πξάγκα πνχ δείρλεη ηήλ κεγάιε ηνπ 

αξραηφηεηα. Ό Τχκβνο είλαη φιχιηζνο. κεγαινδ η άζηαηνο θαί 

φκνηνη ηνπ έρνπλ βξεζεί ζηήλ πεξηνρή ηνχ Μαπξνβνπλίνπ θαί 

ηήο Εξδεγνβίλεο, φπνπ ρξνλνινγήζεθαλ γχξσ ζηχ 2000 π.Χ. 

Πξφθεηηαη γ η ά  έξγν ηνχ ειιεληθνχ θχινπ ηψλ Μηλχσλ. Ό 

(-). Σπσρόποσλος. θαζεγεηήο ηήο αξραηνινγίαο, γξάθεη 

ζρεηηθψο (Καζεκ. 28 Ιαλ. 1996): 
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