
T>λεια Rν;πτυVη ]λων τQν WπιστηµQν
καJ oσAτητα µεταVZ RνδρQν καJ γυναικQν

zA
ν κα- H γνIση µας γ�ρω 3π) τ)ν παγκ+σµι� πρ�κατακλυσµια!�
Ahγιακ) (Πελασγικ)) Π�λιτισµ) θεωρε!ται περιωρισµGνη zως $λ�1ι-
στη κα- συνEθως «µυθικ�C» περιε1�µGν�υ, στ) κε(µεν� π�K 3κ�λ�υ-
θε! θJ $πι1ειρEσ�υµε, στηρι:+µεν�ι στ-ς σ1ετικPς 3ναφ�ρPς τ�C Πλ�-

τωνα, νJ δIσ�υµε τ�ν πληρGστερη δυνατE εhκ+να eν)ς π�λιτισµ�C κα- µιkς
6λ+κληρης $π�1.ς, π�K $\αλε(φθηκε πρ-ν 3π) 11.600 1ρ+νια περ(π�υ. 7Eκ πρ�-
�ιµ(�υ σηµειIν�υµε Fτι γιJ νJ 3ναδε(\�υµε τ�ν «iγνωστη» α_τ� Wστ�ρικ� γνI-
ση, πρ�1ωρEσαµε σP jπλ. σ�νθεση 3π�σπασµ�των τ�C VEλληνα φιλ�σ+φ�υ,
τJ 6π�!α Bρ(σκ�νται σκ+ρπια στJ gργα τ�υ «N+µ�ι», «T(µαι�ς» κα- «Kριτ(ας».

1. Πλ�των, «T(µαι�ς», 20e. @H cδια διευκρ(νιση $παναλαµB�νεται κα- παρακ�τω στ)ν
«T(µαι�»: «Kα+ ε<ναι π�ρα π�λ6 σηµαντικ0, Jτι δ"ν πρ�κειται γι
 κατασκευασµ�ν� µ?θ�
�λλ
 γι
 �ληθιν. ;στ�ρ�α» («T(µαι�ς», 26e).

2. Πλ�των, «T(µαι�ς», 21c.
3. Πλ�των, «T(µαι�ς», 21e. TJ eπ+µενα 3π�σπ�σµατα $λEφθησαν 3π) τ) cδι� gργ�

(22 b - 24 b-c).

@H $\ιστ+ρηση τ�C Πλ�τωνα συν�δε�εται µP διευκρινEσεις τ�υ, Fτι τJ λεγ+µενα τ�υ
3πη1�Cν πραγµατικJ γεγ�ν+τα1. @O φιλ+σ�φ�ς δε(1νει π5ς $πιθυµ�Cσε νJ pπ�γραµ-
µ(σ]η στ)ν 3ναγνIστη, Fτι καταγρ�φει Wστ�ρ(α κα- s1ι µCθ� µP 3λληγ�ρικ� σηµασ(α.
7Aκ+µα µαθα(ν�υµε2, Fτι 6 Σ+λων εD1ε σκ�π) νJ συνθGσ]η τ�ν πρ�κατακλυσµια(α Wστ�-
ρ(α σP gπ�ς, πρkγµα π�K τελικJ 3µGλησε $\αιτ(ας «τ�ν 8�εγ�ρσεων κα+ τ�ν ]λλων
δειν�ν π�6 �ρ�κε 8δ� (στ�ν 7AθEνα) κατ
 τ.ν 8πιστρ�φB τ�υ». @O Kριτ(ας σηµειI-
νει, Fτι, }ν τελικJ 6 Σ+λων gγραφε τ) gπ�ς τ�υ, θJ uταν 3νIτερ� τ+σ� τLν 6µηρικLν
gργων Fσ� κα- τLν Fσων gγραψε 6 @Hσ(�δ�ς. @O Σ+λων gγινε $πIνυµ�ς iρ1�ντας στ�ν
7AθEνα τ) 594 π.X. κα- 3νGλαBε νJ Bγ�λ]η τ�ν π+λη 3π) τ) π�λιτικ) κα- κ�ινωνικ) 3διG-
\�δ�, στ) 6π�!� εD1ε περιGλθει. @H 3ν�ληψη α_τ.ς τ.ς ε_θ�νης 3π) µGρ�υς τ�υ στ�-
θηκε κα- H αhτ(α, π�K δPν συνGγραψε π�τP τ�ν πρ�κατακλυσµια(α Wστ�ρ(α.

™
�µφωνα µP τ) πλατωνικ) κε(µεν�3, zνας Ahγ�πτι�ς WερGας $\Eγησε στ) Σ+λω-
να Fτι $\αιτ(ας µεγ�λων φυσικLν καταστρ�φLν, π�K συνGBησαν στ) παρελθ+ν,
6 π�λιτισµ)ς καταστρ�φηκε π�λλPς φ�ρPς κα- iρ1ισε π�λι 3π) τ�ν 3ρ1E. ΣP Fλες
α_τPς τ-ς «θε�µην(ες» H Acγυπτ�ς λ+γvω τ.ς γεωγραφικ.ς της θGσης π�ντα πρ�-
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4 . @O WερGας π�K συναναστρ�φηκε 6 Σ+λων στ�ν Acγυπτ�, σ�µφωνα µP τ)ν Πλ��ταρ-
1�, �ν�µα:+ταν Σ+γ1ις: «Λ�νε λ�ιπ0ν π�ς D Σ�λων (iκ�υσε τ� διδασκαλ(α) τ�? Σ�γ�ι-
τ�ς �π0 τ. Σ�ιδα» («Περ- XIσιδ�ς κα- 7Oσ(ριδ�ς», 354E). @H πληρ�φ�ρ(α α_τ� εDναι hδι-
α(τερα σηµαντικE, }ν 3ναλ�γιστ]. κανε-ς Fτι 6 Πλ�των δPν 3ναφGρει π�υθενJ τ) sν�µα
τ�C WερGα, µP τ)ν 6π�!� µ(λησε 6 Σ+λων· jπλk τ)ν 3ναφGρει µP τ) 3\(ωµ� τ�υ. ΓιJ νJ γνω-
ρ(:]η 6 Πλ��ταρ1�ς τ) sν�µα, σηµα(νει Fτι εD1ε στ� δι�θεσE τ�υ στ�ι1ε!α, π�K 3πεδε(-
κνυαν s1ι µ+ν� τ) τα\(δι τ�C Σ+λωνα στ�ν Acγυπτ�, 3λλJ κα- π�K $πιBεBα(ωναν, πρ�-
φανLς διαστα�ρωναν κα- $πιBεBα(ωναν κα- τJ Fσα $\ιστ�ρε! 6 Πλ�των στ)ν «T(µαι�».

5. @O Πλ�των 3ναφGρει: «aH µεγαλ(τερη π�λη τ�ς 8παρ��ας ε<ναι � Σ�ις, �π0 Jπ�υ κα-
τ�γεται κα+ D �ασιλιGς jAµασις. Πρ�στ�τιδα τ�ς π�λης ε<ναι µι
 θε
 π�6 Rν�µ�9εται στ

A3γυπτιακ
 Nη+θ κα+ στ
 aEλληνικ�, Jπως λ�νε �; ντ�πι�ι, HAθηνG· κα+ α'τ0 τ�6ς κ�νει
ν
 �γαπ�?ν π�λ6 τ�6ς HAθηνα��υς κα+ ν
 3σ�υρ�9ωνται πsς ε<ναι κατ
 κ�π�ι� τρ�π�
συγγενε*ς τ�υς» («T(µαι�ς», 21e). T�ν πληρ�φ�ρ(α περ- συγγGνειας κα- 3θηναϊκ�C 3π�ι-
κισµ�C τ.ς Ahγ�πτ�υ $πιBεBαιIνει κα- 6 ∆ι+δωρ�ς 6 ΣικελιIτης: «Kατ
 τ0ν 5δι�ν τρ�-
π� κι �; HAθηνα*�ι, π�6 Eκτισαν στ.ν A5γυπτ� µι
 π�λη π�6 �ν�µα9�ταν Σ�ις, δ�κ�µα-
9αν τ.ν 5δια ]γν�ια 8� α3τ�ας τ�? κατακλυσµ�?» («@Iστ�ρικ� BιBλι�θEκη» E´, 57, 5).

στατευ+ταν σP 3ντ(θεση µP τ)ν eλλαδικ) 1Lρ�, π�K π�ντα Bρισκ+ταν στ�ν κυρι�λε-
\(α στ) «µ�τι τ�C κυκλLνα»4. A_τ) εD1ε dς 3π�τGλεσµα H γνIση νJ διασvI:εται στ�ν
Acγυπτ�, $νvL στ�ν @Eλλ�δα H καταστρ�φ� uταν 6λ�κληρωτικE. @O cδι�ς WερGας κα-
τGλη\ε: «π�φτ�υν 8π�νω σας ($νν�ε! στ�Kς VEλληνες) �; καταιγ�δες τ�? �'ραν�? σ
ν
8πιδηµ�α, π�6 8παν�ρ�εται π�λι κα+ π�λι σ" τακτ
 �ρ�νικ
 διαστBµατα κα+ σGς �φB-
ν�υν µ�ν� µ" τ�6ς �γρ�µµατ�υς κα+ τ�6ς �καλλι�ργητ�υς. Kα+ Eτσι �εκινGτε π�λι �π0
τ.ν �ρ�B, σ
ν ν
 �ανανιCνετε, �ωρ+ς ν
 ��ρετε Jσα Eγιναν παλαι�τερα 8δ� = στ.ν
�Cρα σας. VOσα λ�ιπ0ν µ�λις µGς διηγBθηκες, Σ�λων, γι
 τ+ς δικ�ς σας γενεαλ�γ�ες,
δ"ν ε<ναι παρ
 παιδικ
 παραµ(θια. ΘυµGστε µ�ν� Pναν κατακλυσµ�, 8ν\� Eγιναν π�λ-
λ�+ στ0 παρελθ�ν».

7AµGσως µετ�, στ) cδι� κε(µεν�, 6 Ahγ�πτι�ς WερGας $πισηµα(νει, Fτι �W πρ�κατα-
κλυσµια!�ι πρ+γ�ν�ι τLν 7Aθηνα(ων uταν τ) ε_γενGστερ� 3νθρIπιν� γGν�ς, 6 π�λι-
τισµ+ς τ�υς δP uταν 6 πλG�ν 3ναπτυγµGν�ς $κε(νης τ.ς $π�1.ς:

«Kα+ δ"ν ��ρετε �κ�µη Jτι στ. �Cρα µας E9ησε κ�π�τε τ0 Lραι�τερ� κα+ τελει�-
τερ� γ�ν�ς �νθρCπων. HAπ0 τ0 γ�ν�ς α'τ0 πρ��ρ�εσαι 8σ6 κα+ � π�λη σ�υ, �π0
τ0 λ�γ� σπ�ρµα π�6 διασCθηκε. HAλλ
 8σε*ς δ"ν γνωρ�9ετε τ�π�τε γι’ α'τ�, γιατ+
�π0 τ�6ς 8πι9�ντες π�λλ"ς γενι"ς ��θηκαν, �ωρ+ς ν
 �φBσ�υν π�σω τ�υς γραφ�ς.
Πραγµατικ�, Σ�λων, πρ+ν �π0 τ0ν πι0 µεγ�λ� κατακλυσµ0 >π�ρ�ε µ�α 8π��B, π�6
� π�λη τ�ν σηµεριν�ν HAθηνα�ων tταν � πρCτη στ0ν π�λεµ� �λλ
 κα+ � π�λη
µ" τ.ν καλ(τερη ν�µ�θεσ�α. Γι
 τ
 8πιτε(γµατα κα+ τ0 π�λ�τευµ� της λ�γεται, πsς
tταν J,τι καλ(τερ� �κ�(στηκε π�τ" στ.ν �3κ�υµ�νη κα+ Eφθασε �ς 8µGς».

eO
πως uταν 3ναµεν+µεν�, τJ λ+για τ�C Ahγ�πτι�υ WερGα συν�ρπασαν τ)ν Σ+-
λωνα, 6 6π�!�ς :Eτησε νJ µ�θ]η περισσ+τερες λεπτ�µGρειες σ1ετικJ µP τ)
παρελθ+ν. @O WερGας δG1τηκε µP ε_1αρ(στηση νJ συνε1(σ]η τ� διEγηση, $πι-
σηµα(ν�ντας Fτι H π+λη τ.ς Σ�ιδας στ) ∆Gλτα τ�C Nε(λ�υ uταν πρ�κατα-

κλυσµια(α 3π�ικ(α5 τLν 7Aθηνα(ων. Σ�µφωνα µP τJ 3ρ1ε!α τ�C να�C H Σ�ις εD1ε
Wδρυθ]. 8.000 1ρ+νια πρ-ν τ�ν $π(σκεψη τ�C Σ+λωνα στ�ν Acγυπτ� (595 π.X.). TJ cδια

Π+λιτειακN qργ;νωση τ4ς πρ+κατακλυσµια9ας <Aθ=νας



3ρ1ε!α oθελαν τ�ν 7AθEνα κατJ 1(λια 1ρ+νια 3ρ1αι+τερη, iρα – Fπως $πισηµα(νει 6
cδι�ς WερGας – H διEγηση τ�υ 3ναφερ+ταν στ�Kς 7Aθηνα(�υς π�K g:ησαν 9.000 1ρ+-
νια πρ(ν, δηλαδ� περ(π�υ στ) 9.600 π.X. M�λιστα 6 συγγραφGας τ�C «T(µαι�υ» ση-
µειIνει, Fτι 6 Σ+λων $κτ)ς 3π) 3κρ�ατ�ς εDδε κα- µελGτησε τJ cδια τJ κε(µενα, π�K
φυλ�γ�νταν στ) να) κα- $\ιστ�ρ�Cσαν τ�ν πρ�κατακλυσµια(α Wστ�ρ(α6. Στ� συνG1εια
6 WερGας περιγρ�φει τ�ν π�λιτειακ� �ργ�νωση τ.ς πρ�κατακλυσµια(ας 7AθEνας:
«Πρ�σε�ε λ�ιπ0ν τ�6ς ν�µ�υς τ�υς κα+ σ(γκριν� τ�υς µ" τ�6ς δικ�(ς µας. Θ
 �ρ4�ς
8δ� σ’ 8µGς π�λλ
 κ�ιν
 σηµε*α µ" τ�6ς θεσµ�6ς π�6 πρ�ϋπ�ρ�αν κ�π�τε στ.ν π�-
λη σας. Πρ�τ’ �π’ Jλα τ0 γ�ν�ς τ�ν ;ερ�ων δια�ωρ�9εται �π0 Jλ�υς τ�6ς ]λλ�υς π�-
λ�τες· �κ�λ�υθ�?ν �; τε�ν*τες – Jπως θ
 δ4�ς � κ�θε 8παγγελµατικ. Dµ�δα �σκε* τ.ν
τ��νη της µ�νη κα+ �ωρ+ς ν
 �ναµειγν(εται µ" τ+ς ]λλες – κα+ στ. συν��εια �; ��σκ��,
�; κυνηγ�+ κα+ �; γεωργ��. VOσ� γι
 τ0 γ�ν�ς τ�ν π�λεµιστ�ν θ
 E�εις πρ�σ��ει ��-
�αια πsς 8δ� ε<ναι δια�ωρισµ�ν� �π0 Jλα τ
 ]λλα γ�νη κα+ D ν�µ�ς δ"ν τ�? 8πιτρ�-
πει ν
 �σ��λ�ται παρ
 µ�ν� µ" τ0ν π�λεµ�».

@Ωστ+σ� 3ναλυτικ� περιγραφ� τ.ς κ�ινωνικ.ς κα- π�λιτειακ.ς �ργ�νωσης τ.ς
πρ�κατακλυσµια(ας 7AθEνας δ(νεται στ)ν iλλ� πλατωνικ) δι�λ�γ�, τ)ν «Kριτ(α», 6
6π�!�ς θεωρε!ται συνG1εια τ�C «T(µαι�υ» (τJ 3π�σπ�σµατα 3π) τ)ν «Kριτ(α» π�K
3κ�λ�υθ�Cν Bλ. 110 c - 112 e): «�Hταν λ�ιπ0ν 8γκατεστηµ�ν�ι τ�τε σ" τ�(τη τ. �Cρα
κα+ �; ]λλες Dµ�δες τ�ν π�λιτ�ν, π�6 �πασ��λ�?νταν µ" τ+ς τ��νες  κα+ στ0 ν
 πρ�-
µηθε(ωνται τ
 τρ�φιµ� τ�υς �π0 τ. γ�. VOσ� γι
 τ.ν τ��η τ�ν π�λεµιστ�ν, α'τ. �π�-
τελ�?νταν �π0 ]νδρες π�6 ε<�αν θε�α καταγωγB. aH τ��η α'τ. 8� �ρ��ς �ωρ�στηκε
�π0 τ+ς ]λλες κα+ κατ�ικ�?σε σ" �ωριστ0 µ�ρ�ς· ε<�ε δ" Jλα τ
 �ρεια9�(µενα γι
 τ.
συντBρηση κα+ τ. µ�ρφωσB της. Kανε+ς �π0 α'τ. τ.ν τ��η δ"ν ε<�ε καν�να ε<δ�ς �τ�-
µικ�ς 3δι�κτησ�ας, θεωρ�?σαν δ" Jλα τ
 πρ�γµατα πsς tταν κ�ιν
 σ" Jλη τ.ν Dµ�-
δα κα+ δ"ν θεωρ�?σαν καθ�λ�υ σωστ0 ν
 δ��ωνται �π0 τ�6ς ]λλ�υς π�λ�τες τ�π�τε
]λλ� 8�0ν �π0 µπ�λικα τρ�φιµα. jEκαµαν δ" Jλες τ+ς δ�υλει"ς κα+ �σ��λ�ες π�6 ε5πα-
µε �θ�ς, δηλαδ. 8κε*να π�6 ε5παµε πsς Eκαναν �; διωρισµ�ν�ι φ(λακες. Kα+ Eλεγαν
�κ�µη (�W Wερε!ς τ.ς Ahγ�πτ�υ) γι
 τ0ν τ�π� µας, πρGγµα π�6 ε<ναι π�λ6 πιθαν�, πsς
τ�τε � �Cρα µας ε<�ε τ
 σ(ν�ρ� της �ωρισµ�να πρ0ς τ0 µ�ρ�ς τ�υ HIσθµ�? κα+ πρ0ς
τ0 µ�ρ�ς τ�ς ]λλης στεριGς �ς τ0ν Kιθαιρ�να κα+ τ.ν Π�ρνηθα κα+ πsς τ
 σ(ν�ρα
κατ��αιναν �π0 τ
 ��υν
 κα+ ε<�αν δε�ι
 τ0ν HΩρωπ0 κα+ �ριστερ
 τ. θ�λασσα, κα+
Eφθαναν �ς τ0ν �σωπ0 π�ταµ�».

VEνα 3κ+µα σηµαντικ) στ�ι1ε!�, π�K διασvI:ει 6 Πλ�των, εDναι, Fτι στ�ν πρ�κα-
τακλυσµια(α 7AθEνα pπ.ρ1ε hσ+τητα µετα\K 3νδρLν κα- γυναικLν7.

«Γι’ α'τ0 �κρι��ς κα+ τ0 παρ�υσιαστικ0 τ�ς θεGς κα+ τ0 ]γαλµ� της E��υν
�νδρικ0 σ��µα, 8πειδ. 8κε*ν� τ0ν καιρ0 τ
 π�λεµικ
 Eργα tταν κ�ιν
 κα+ στ+ς
γυνα*κες κα+ στ�6ς ]νδρες. Γι
 τ�?τ� τ0 λ�γ�, σ(µφωνα µ" τ. συνBθεια 8κε�νη,
� θε
 στ�λισµ�νη, tταν στ�6ς τ�τε κατ��κ�υς τ�ς HAττικ�ς στ�λ�δι· �π�δει�η
πCς, Jσα 9\�α 9�?ν µα9�, θηλυκ
 κα+ �ρσενικ�, καθ�να �π0 α'τ
 �διακρ�τως
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6. «T+ς λεπτ�µ�ρειες Jλων α'τ�ν θ
 τ+ς δ�?µε �ργ�τερα µ" τ.ν �συ��α µας, E��ντας
µπρ�στ� µας τ
 5δια τ
 παλι
 κε�µενα» (Πλ�των «T(µαι�ς» 23e).

7. Στ) 3π+σπασµα α_τ) 6 Πλ�των Bρ(σκει ε_καιρ(α νJ $παναλ�B]η γιJ µ(α 3κ+µη φ�ρJ
τ�ν π�για θGση τ�υ (τ�ν 6π�(α συναντkµε $π(σης τ+σ� στ)ν «T(µαι�» Fσ� κα- στ�Kς «N+-
µ�υς») περ- φυσικ.ς hσ+τητας 3νδρLν κα- γυναικLν.



Πρ�σπ�θεια �ναπαρ�στασης τ;ς καταστρ�φ;ς πρ�κατακλυσµια
ας π"λεως �π6
κατακλυσµ6 µ? ��ση τ�ς πληρ�φ�ρ
ες τ�( Πλ�των�ς («T
µαι�ς»).
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M
α �λλη �π"πειρα �ωγρ�φ�υ, ν� �ναπαραστ�σ�η καταπ�ντι�"µενη λ"γjω κα-
τακυσµ�( παν�ρ8αια π"λη.

φτει��τηκε �π0 τ. φ(ση ;καν0 ν
 �σκ4� τ.ν �ρετ., π�6 ταιρι�9ει στ0 κ�θε γ�-
ν�ς �ωριστ�».

Στ) στρατ) τ.ς πρ�κατακλυσµια(ας 7AθEνας pπηρετ�Cσαν iνδρες κα- γυνα!κες
$\(σ�υ: «VOσ� τ�6ς tταν δυνατ0, κρατ�?σαν π�ντα τ0ν 5δι� �ριθµ0 �νδρ�ν κα+ γυ-
ναικ�ν στ
 Jπλα, δηλαδ. τ�σ�υς φ(λακες Jσ�ι �ρει�9�νταν γι
 π�λεµ�, κ�ντ
 ε5κ�-
σι �ιλι�δες· τ�σ�ι tταν �; π�λεµιστ"ς στ
 �ρ�νια 8κε*να».

bO
Πλ�των στ)ν «Kριτ(α» δPν παραλε(πει νJ δIσ]η κα- µ(α 3ρκετJ κατατ�πι-
στικ� περιγραφ� τ.ς πρ�κατακλυσµια(ας 7AθEνας κα- τ.ς 7Aττικ.ς: «Σ�ετικ

δ" µ" τ0 κ�ρπηµα τ�(τ�υ τ�? τ�π�υ Eλεγαν πsς �επερν�?σε κ�θε ]λλ� µ�ρ�ς,
γι’ α'τ0 κα+ µπ�ρ�?σε ν
 τρ�φ4η π�λλ
 στρατε(µατα, π�6 Eρ��νταν �π0 τ


γ(ρω µ�ρη. Mεγ�λη δ" �π�δει�η τ�ς γ�νιµ�τητ�ς τ�υ ε<ναι τ�?τ� 8δ�: T0 µ�ρ�ς π�6
τ�? �π�µεινε τCρα µπ�ρε* ν
 συγκριθ4� µ" Dπ�ιαδBπ�τε ]λλη �Cρα κα+ �π0 τ.ν ]π�-
ψη τ�ς γ�νιµ�τητας τ�ς γ�ς κα+ �π0 τ.ν ]π�ψη τ�ς παραγωγ�ς καλ�ν κα+ π�λλ�ν
γεννηµ�των κα+ καρπ�ν, κα+ �κ�µα �π0 τ.ν ]π�ψη τ�ν π�λλ�ν κα+ καλ�ν ��σκ�ν
γι
 τ
 κ�π�δια. T�τε δ" 8κτ0ς �π0 τ+ς φυσικ"ς καλλ�ν�ς της Eτρεφε � �Cρα µας κα+
πλ�θ�ς κ�π�δια (...). HEπειδB Jµως Eγιναν π�λλ�+ κα+ µεγ�λ�ι κατακλυσµ�+ µ�σα στ

8ννι
 �ιλι�δες �ρ�νια – γιατ+ τ�σα �ρ�νια π�ρασαν �π0 τ�τε Pως σBµερα – τ0 ��µα,
π�6 µ�σα σ" α'τ
 τ
 �ρ�νια κα+ στ0 δι�στηµα α'τ�ν τ�ν συµ��ντων (τLν κατακλυ-
σµLν) δ"ν µα9ευ�ταν π�νω στ0 Eδαφ�ς, Jπως γιν�ταν σ’ ]λλα µ�ρη, µ
 κ�θε φ�ρ

µπ�λικ� �π’ α'τ0 τρα�ι�τανε πρ0ς τ
 παραθαλ�σσια, �αν�ταν µ�σα στ
 �αθι
 νερ

τ�ς θ�λασσας (...). Στ0ν παλι0 Jµως καιρ�, 8πειδ. D τ�π�ς µας δ"ν ε<�ε ��σει τ
 �C-
µατ� τ�υ, �ντ+ γι
 �ερ���(νια ε<�ε ψηλ�6ς λ�φ�υς γεµ�τ�υς ��µα. Kα+ α'τ0ς D πε-
τρ�τ�π�ς, π�6 σBµερα τ0ν λ�νε Φελλ�α, τ�τε tταν γεµGτ�ς �π0 πα�ι
 �Cµατα κα+ τ

��υν
 tταν γεµGτα �π0 π�λλ
 δ�ση... (...). T
 >π�λ�ιπα λ�ιπ0ν µ�ρη τ�ς �Cρας �π0
τ. φ(ση tταν τ�τ�ια, κα+ καθsς tταν 1π�µεν�, tταν καλλιεργηµ�να �π0 πραγµατι-

MH γεωµ+ρφ+λ+γ9α τ4ς πρ+κατακλυσµια9ας <Aθ=νας



κ�6ς γεωργ�(ς... (...). Kα+ D καιρ0ς tταν στ.ν κ�θε 8π��. καλ�ς· �cτε Eκανε π�λλ.
9�στη �cτε κα+ π�λ6 κρ(� κα+ � π�λη 8κε*να τ
 �ρ�νια ε<�ε τ�6ς κατ��κ�υς της τα-
κτ�π�ιηµ�ν�υς κατ
 τ�?τ�ν 8δ� τ0ν τρ�π�. HEν πρCτ�ις τ0 µ�ρ�ς τ�ς HAκρ�π�λης δ"ν
tταν τ�τε Jπως ε<ναι τCρα. Γιατ+ κ�π�τε Eπεσε π�λλ. �ρ��. κα+ ��γδαρε Jλ� τ0 γ(-
ρω �π’ α'τ.ν ��µα κα+ τ.ν Eκανε γυµνB. (...). Πρωτ(τερα Jµως σ" ]λλη 8π��. �
HAκρ�π�λη tταν τ�σ� µεγ�λη, π�6 Eφτανε �ς τ0ν aHριδαν0 κα+ τ0ν HIλισσ0 κα+ Eπαιρ-
νε µ�σα κα+ τ.ν Πν(κα κα+ ε<�ε σ(ν�ρ� της τ0 Λυκα�ηττ0 �π0 τ0 �ντικρυν0 µ�ρ�ς
τ�ς Πν(κας. �Hταν δ" Jλη σκεπασµ�νη µ" ��µα κα+ 8κτ0ς �π0 λ�γα µ�ρη tταν στ0
π�νω µε´ρ�ς 5σιωµα. Kα+ κατ�ικ�?νταν στ
 �κριν� της µ"ν µ�ρη κα+ �π0 κ�τω �π0
τ+ς πλαγι�ς της �π0 τ�6ς τε�ν*τες κα+ τ�6ς γεωργ�6ς Jσ�ι καλλιεργ�?σαν τ
 8κε* κ�-
ντ
 µ�ρη της. Στ0 8π�νω δ" µ�ρ�ς µ�νη � τ��η τ�ν π�λεµιστ�ν ε<�ε τ+ς κατ�ικ�ες
της, Dλ�γυρα στ0 να0 τ�ς HAθηνGς κα+ τ�? aHφα�στ�υ, περιτριγυρισµ�νη µ’ Pνα τ�*��
σ
ν τ0 µ�ντρωµα κBπ�υ 1ν0ς σπιτι�?. Πρ0ς τ
 ��ριν
 π�λι µ�ρη ε<�αν σπ�τια κ�ιν

(�; π�λεµιστ"ς) κα+ �ειµωνι�τικες 8γκαταστ�σεις, Jπ�υ Eτρωγαν τ0 �ειµ�να Jλ�ι µα-
9�... (...) T
 ν�τια π�λι µ�ρη τ�ς HAκρ�π�λης τ
 �ρησιµ�π�ι�?σαν γι
 κBπ�υς κα+
γυµναστBρια».

aO Πλ�των pπ�στηρ(:ει, Fτι H 7Aττικ� $πιλG1θηκε σP πρ�κατακλυσµια(α $π�1�
3π) τ� θεJ 7Aθηνk, δι+τι uταν 6 καταλληλ+τερ�ς τ+π�ς γιJ τ�ν $\Gλι\η 3νθρIπιν�υ
γGν�υς π�K θJ εD1ε θε(α 1αρακτηριστικ�· κα- γιJ τ�ν 3κρ(Bεια 6 τ+π�ς θJ γενν�Cσε
3νθρIπ�υς π�K θJ gµ�ια:αν µP τ� θεJ τ.ς σ�φ(ας κα- τ.ς 3νδρε(ας (π�λGµ�υ): «HEπ�-
λε�ε (H θεJ 7Aθηνk) τ0ν συγκεκριµ�ν� τ�π�, Jπ�υ γεννηθBκατε, 8πειδ. πρ���λεψε
Jτι τ0 εcκρατ� κλ*µα τ�υ θ
 8πιδρ�σ4η θετικ
 στ. σωφρ�σ(νη τ�ν �νθρCπων. aH θε

tταν φ�λη τ�? π�λ�µ�υ κα+ τ�ς σ�φ�ας· 8π�λε�ε 1π�µ�νως τ0ν τ�π� 8κε*ν�, π�6 θ
 γεν-
ν�?σε �νθρCπ�υς παρ�µ�ι�υς µ" α'τ.ν κα+ Mδρυσε τ.ν πρCτη της π�λη. HEγκατα-
σταθBκατε λ�ιπ0ν 8κε*, E��ντας τ�τ�ι�υς κα+ �κ�µη καλ(τερ�υς ν�µ�υς κα+ �επερ�-
σατε Jλη τ.ν �νθρωπ�τητα στ.ν �ρετB, Jπως  ]λλωστε θ
 περ�µενε κανε+ς �π0 γεν-
νBµατα κα+ θρ�µµατα θε�ν».

™
τ)ν πλατωνικ) δι�λ�γ� «T(µαι�ς» γ(νεται \εκ�θαρη 3ναφ�ρJ σP pψηλ�C $πι-
πGδ�υ πρ�κατακλυσµια!� π�λιτισµ+, s1ι µ+ν� σP F,τι 3φ�ρ�k στ� ν�µ�θεσ(α κα-
στ� φιλ�σ�φ(α 3λλJ κα- στ-ς $πιστ.µες κα- τ-ς τG1νες: «Στ0 9Bτηµα τCρα τ�ς
φρ�νησης �λ�πεις π�σ� µερ�µνησε 8δ� D ν�µ�ς �π0 τ.ν �ρ�B. �εκινCντας �π0

τ.ν κ�σµικ. τ��η ]ντλησε �π0 τ0 θεϊκ0 �ασ�λει� Jλες τ+ς τ��νες π�6 �ρ�σκ�υν 8φαρ-
µ�γ. στ.ν �νθρCπινη 9ωB, Lς τ. µαντικ. κα+ τ.ν 3ατρικ. π�6 διασφαλ�9ει τ.ν >γε�α
κα+ 8��ντλησε Jλη τ. σειρ
 τ�ν γνCσεων π�6 Pπ�νται».

7Iσ1υρ(:εται δηλαδ� 6 Πλ�των π5ς πρ-ν τ)ν κατακλυσµ) εD1αν $φαρµ�στ. Fλες �W
τG1νες – τε1ν�λ�γ(α, π�K Bρ(σκ�υν $φαρµ�γ� στ�ν 3νθρIπινη :ωE. H µαντικ� (dς τG-
1νη $πικ�ινων(ας µP τ� συµπαντικ� ρ��) κα- H hατρικ� uταν pψηλ�τ�τ�υ $πιπGδ�υ,
κα- εD1ε $\αντληθ. – δηλαδ� εD1ε φτ�σει στ) pψηλ+τατ� δυνατ) $π(πεδ� – H γνωστικ�
Wκαν+τητα τLν 3νθρIπων στ�Kς τ�µε!ς τ.ς $πιστEµης κα- τ.ς τε1ν�λ�γ(ας. T)ν cδι�
hσ1υρισµ+ τ�υ γιJ 3ναπτυγµGν� πρ�κατακλυσµια!� π�λιτισµ) 6 Πλ�των $παναλαµ-
B�νει κα- στ) gργ� τ.ς µεγ�λης dριµ+τητ�ς τ�υ, τ�Kς «N+µ�υς» (BιBλ(� Γ´, 687c -
681). @O δι�λ�γ�ς π�K 3κ�λ�υθε! γ(νεται µετα\K τ�C 7Aθηνα(�υ (AΘ.) κα- τ�C Kλει-
ν(α (KΛ.):

MYπεραναπτυγµ>ν+ς l πρ+κατακλυσµια*+ς π+λιτισµ0ς
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«HAΘ.: N
 >π�θ�σ�υµε 8π�σης Jτι καταστρ�φηκαν συθ�µελα Jλες �; πεδιν"ς κα+ �;
παραθαλ�σσιες π�λεις;

»KΛ. ~Aς τ0 >π�θ�σ�υµε.

»AΘ. jEτσι Jµως καταστρ�φηκαν Jλα τ
 8ργαλε*α κι �; �νακαλ(ψεις, π�6 ε<�αν
γ�νει, σ�ετικ
 µ" τ.ν π�λιτικ. = µ" Dπ�ι�δBπ�τε ]λλ� πεδ�� γνCσης. Γιατ�, φ�λ�ι
µ�υ, :ν �; �νακαλ(ψεις τ�υς ε<�αν µε�νει ]θικτες �π0 τ0 π�ρασµα τ�? �ρ�ν�υ,
Jπως τ+ς E��υµε σBµερα, δ"ν θ
 >π�ρ�ε περιθCρι� γι
 καιν�(ργιες 8φευρ�σεις».

Στ) παραπ�νω 3π+σπασµα 6 Πλ�των δPν 3φEνει καµµ(α 3µφιB�λ(α: �Aν �W $φευ-
ρGσεις τ�C πρ�κατακλυσµια(�υ π�λιτισµ�C δPν εD1αν 1αθ., H µεταγενGστερη 3νθρω-
π+τητα δPν θJ εD1ε τ(π�τα νJ $φε�ρ]η, $νν�Iντας φυσικJ Fτι 6 π�λιτισµ)ς $κε!ν�ς
εD1ε φτ�σει στ) pψηλ+τατ� τε1ν�λ�γικ) κα- π�λιτισµικ) $π(πεδ�. ∆(νει µ�λιστα κα-
µ(α Wκαν�π�ιητικ� 3π�ντηση σP Fσ�υς g1�υν 1ωρ(σει τ�ν Wστ�ρ(α τ.ς 3νθρωπ+τητας
σP περι+δ�υς π�K �ν�µ�:�νται: «Παλαι�λιθικE», «Nε�λιθικE», «T�C Xαλκ�C» κ.�.κ.
Περιγρ�φει λ�ιπ)ν τ( $πικρ�τησε µετJ τ)ν κατακλυσµ+:

«HEκε�νη τ.ν 8π��. πρ�πει ν
 Eνιωθαν ε'�αρ�στηση Jταν συναντι�νταν, τ�σ� λ�-
γ�ι π�6 tταν. Σ�γ�υρα Jλα τ
 µ�σα 8πικ�ινων�ας, π�6 5σως �ρησιµ�π�ι�?σαν γι

τ+ς 8παφ�ς τ�υς στ. στερι
 κα+ τ. θ�λασσα, θ
 ε<�αν καταστραφ� µα9+ µ" τ+ς µεθ�-
δ�υς κατασκευ�ς τ�υς. jEτσι πιστε(ω δ"ν τ�6ς tταν εcκ�λ� ν
 Eρ�ωνται σ" 8παφ.
µετα�( τ�υς. aYπ�ρ�ε Eλλειψη �υλε�ας, 8ν\� τ0 σ�δερ�, D �αλκ0ς κα+ τ
 >π�λ�ιπα µ�-
ταλλα �νακατε(τηκαν, �Cθηκαν µ�σα στ. γ� κι tταν δ(σκ�λ� πι
 ν
 τ
 �ε�ωρ�σ�υν.
Kι :ν �π�µειναν �κ�µα Lρισµ�να 8ργαλε*α κ�π�υ στ
 ��υν�, σ" λ�γ� καταστρ�φη-
καν �π0 τ. σκ�υρι
 κα+ δ"ν µπ�ρ�?σαν ν’ �ντικατασταθ�?ν, πρ+ν µ�θ�υν �; ]νθρω-
π�ι κα+ π�λι τ.ν τε�νικ. τ�ς 8πε�εργασ�ας τ�ν µετ�λλων. VOλες Jµως �; τ��νες π�6
�ασ�9�νται στ0 σ�δερ�, στ0ν �αλκ0 κα+ στ
 ]λλα µ�ταλλα ε<�αν �αθ� σ’ 8κε�νη τ.ν
περ��δ� κα+ γι
 �κ�µη µεγαλ(τερ� δι�στηµα (...) VOσ� γι
 τ.ν �γγει�πλαστικ. κα+
>φαντικ. τ��νη, δ"ν �ρει�9�νταν καθ�λ�υ σ�δερ�. aO Θε0ς Eδωσε α'τ"ς τ+ς δ(� τ�-
�νες στ�6ς �νθρCπ�υς, γι
 ν
 φτει��ν�υν J,τι �θελαν, Eτσι �στε, :ν π�τ" τ(�αινε τ0
�νθρCπιν� γ�ν�ς ν
 µ. �ρ�σκ4η µ�ταλλα, ν
 µπ�ρ4� ν
 �ναγεννGται κα+ ν
 �ναπτ(σ-
σεται �π0 τ.ν �ρ�B».

@H $πε\εργασ(α κα- 1ρEση τLν µετ�λλων dς τG1νη 1�θηκε, µkς BεBαιIνει 6 Πλ�-
των κα- µ�λιστα γιJ π�λK µεγ�λ� 1ρ�νικ) δι�στηµα. @H 3νθρωπ+τητα $πGστρεψε
στ�ν BαρBαρ+τητα κα- \εκ(νησε π�λι 3π) τ�ν 3ρ1E.

[ΣP eπ+µεν� τεC1�ς: @H πλEρης $παλEθευση τLν πληρ�φ�ριLν τ�C Πλ�των�ς 3π)
τ-ς 3νακαλ�ψεις τ.ς νεIτερης $πιστEµης.]

Στ#φαν�ς Mυτιληνα@�ς

[EHδικευµ�νες Vρευνες καN πλEρες /π
δεικτικ7 cλικ7 γιQ τ7ν
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