O( πληροφορ$ες τν *ρχα$ων συγγραφ ων
γι& το+ς τρες µεγλους κατακλυσµο+ς
KPIΣEIΣ KAI ΣKEΨEIΣ ΓIA TH XPONOΛOΓHΣH TOYΣ
ΘCλω ν. ναφερθE στ θCµα τ ς χρονολ:γησης τEν 3 ρχαων κατακλυσµEν.
T -ασικ/τερο ζ τηµα πο> νακ*πτει Gς πρς τ θCµα α)τ εPναι τ Sν @ κατακλυσµς το; ∆ευκαλωνος συµππτει µ6 τν καταποντισµ τ ς Aτλαντδος, Qπως
[ποστηρζει @ κ. ΓεωργαλAς («∆αυλ:ς», τ. 195), | Sν εPναι µεταγενCστερος, γ*ρω
στ 3600 π.X., Qπως [ποστηρζει @ κ. K. Kουτρου-Cλης («∆αυλ:ς», τ. 190).
ΦρονE, Qτι @ κατακλυσµς το; ∆ευκαλωνος δ6ν συµππτει µ’ α)τν τ ς Aτλαντδος· κα$ θ. ναφερθE σ6 συγκεκριµCνα χωρα πο> στηρζουν τν Oποψ µου.
ΣυγκεκριµCνα ναφCρεται στ$ς διηγ σεις το; Πλτωνα («T1µαιος», «Kριτ1ας»)
γι. τν Aτλαντδα: «Mσα στ= 9000 χρνια Cγιναν πολλο κα µεγλοι κατακλυσµο1», κα$ πσης: «XEγιναν δ κµα κα σεισµο κα 6λλη νεροποντ, < τρ$τη
στ% σειρ& πρν γ1νEη - κατακλυσµ ς το2 ∆ευκαλ1ωνος». T συµπCρασµα πο> -γανει π’ α)τ. τ. χωρα εPναι, Qτι µεταξ> καταστροφ ς τ ς Aτλαντδος κα$ κατακλυσµο; το; ∆ευκαλωνος µεσολα-ο;ν 9νας | περισσ:τεροι κατακλυσµο. Eπσης,
Qπως ναφCρεται π τν AριστοτCλη κα$ τν ∆ι:δωρο τν Σικελι/τη, @ κατακλυσµς το; ∆ευκαλωνος 8πληξε κυρως τν Kλλαδικ χEρο κα$ δ6ν µπορε ν. θεωρηθJ 9νας παγκοσµου κλµακας κατακλυσµ:ς. bAλλως τε σ’ α)τ τν περπτωση οN ρχαοι ZEλληνες συγγραφες δ6ν θ. ~ταν λογικ ν. παραλεπουν @ποιαδ ποτε ναφορ. στν Aτλαντδα σ6 σχCση µ6 τν κατακλυσµ το; ∆ευκαλωνος.

Παρερµηνεες στ θ µα τ!ς χρονολογ#σεως
@Aγαπητ κ. Λµπρου,
Στ τε2χος 195 το2 «∆αυλο2» κατεχωρ1σθη &πιστολ! το2 κ. ΓεωργαλL, ναφεροµνη στ τ.ς χρονολογσεως θµα τ7ν κατακλυσµ7ν. @Eν πρZτοις τ ν
ε:χαριστ7 πολ3 γι= τ= τσο κολακευτικ= λγια γι= τ 6ρθρο µου «ΠροκατακλυσµιαFες bEλληνικ ς Γραφ ς» («∆αυλς», τ. 190). @Aλλ= θ= µο2 &πιτραπο2ν κα µνα µερικ ς ντιπαρατηρσεις στς παρατηρσεις του:
1. bH ναφορ= το2 Πλτωνος στ ν T1µαιο γι= τ= 8000, 9000 κα στο3ς Nµους του γι= τ= 10.000 χρνια τ7ν Agγυπτ1ων l ντ1στοιχα γι= τ= Cτη 8600
π.X., 9600 π.X. π τ.ς &πισκψεως το2 Σλωνος στ!ν πλη τ7ν Agγυπτ1ων
Σαsδα κα γι= τ Cτος 10.350 π.X. π τ.ς συντξεως τ7ν Nµων του δ ν Cχουν
καµµ1α χρονολογικ! ξ1α, &πειδ! ντιστοιχο2ν σ ΣεληνιαFα χρνια διαρκε1ας 27,3 <µερ7ν. T λνθαστο χρονολογικ <µερολγιο τ.ς Agγ$πτου τ
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EPναι Qµως ρκετ. πιθαν:ν, @ κατακλυσµς το; Ωγ*γου ν. ταυτζεται µ6 τν
καταποντισµ τ ς Aτλαντδος. Στοιχεο πο> συνηγορε σ’ α)τ εPναι, Qτι @ bΩγυγος -ασλευε στν Aττικο-οιωτα, τ κCντρο δηλαδ π:κρουσης τEν Aτλντων
σ*µφωνα µ6 τν Πλτωνα. Kα$ ~ταν φυσικ:, φο; R Aθ να ~ταν τ:τε τ κCντρο
το; Eλληνισµο;, ν. oνοµασθJ @ κατακλυσµς µ6 τ lνοµα το; Rγεµ:να της, το;
Ωγ*γου. bAλλως τε σ*µφωνα µ6 το>ς ρχαους συγγραφες R Aθ να εPχε τ:τε
διαφορετικ γεωγραφικ [ποδοµ (Qπως R πολ> µεγαλ*τερη 8κταση τ ς Aκρ:πολης, πο> ναφCρεται στν «Kριτ1α» το; Πλτωνος). Kα$ σ*µφωνα µ6 τ$ς «µυθολογικ6ς» διηγ σεις ~ταν χτισµCνη πι -:ρεια, πρς τν περιοχ τ ς Kωπαδας.
Γι’ α)τ κα$ ναφCρεται στν Πλτωνα, Qτι R Aττικ ~ταν πολ> πι εdφορη π’
Q,τι σ µερα. Γι’ α)τ κα$ ναφCρεται πσης στν «Kριτ1α», Qτι τ. oν:µατα α)τEν
πο> ζο;σαν τν ποχ κενη εPναι γνωστ. (bΩγυγος), lχι Qµως κα$ τ. 8ργα τους,
φο; δ6ν ναφCρεται σχεδν τποτε γι. τ ζω κα$ δρση το; Ωγ*γου. Eξ α7τας
κα$ τEν µετCπειτα καταστροφEν (κατακλυσµο$ ∆ευκαλωνος κα$ ∆αρδνου) καταστρCφονταν τ. γραπτ. ρχεα, µ6 ποτCλεσµα ν. διασm/ζωνται λγες µ:νο κωδικοποιηµCνες [π µορφ µ*θων διηγ σεις. Πιστε*ω λοιπ:ν, Qτι R χρονολογα
το; κατακλυσµο; το; Ωγ*γου εPναι τ 9600 π.X., γι. τν @ποο [πρχουν λχιστες διασmωζ:µενες πληροφορες σ6 σχCση µ6 το>ς µετCπειτα κατακλυσµο*ς.
Mετ. τν κατακλυσµ το; Ωγ*γου 8ρχεται R ποχ το; «χαλκ1νου γνους», R
ποχ τ ς κυριαρχας τEν πογ:νων το; Πελασγο;, µ6 κCντρο τους τν Πελοπ:ννησο (bAργος),φο; R Aττικ µετ. τ$ς τροµακτικ6ς καταστροφ6ς το; Kλληνοατλαντικο; πολCµου 8χασε τν 7σχ* της. Γι’ α)τ κα$ µφανζεται στ µυθολογα Gς γις το; ΦορωνCως (συγχρ:νου το; Ωγ*γου) @ Πελασγ:ς, πρAγµα πο>
[ποδηλ/νει τν Oνοδο τEν ΠελασγEν µετ. τν κατακλυσµ το; Ωγ*γου. Kα$ R
συνταξε - ποταµ ς Acγυπτος το2 bOµρου (- σηµεριν ς NεFλος) κα < 0αθµια1α προσχωσιγεν!ς &πκταση τ.ς σχηµατιζοµνης στεριLς τ.ς Kτω Agγ$πτου εgς 0ρος το2 θαλασσ1ου κλπου, πο3 ναφρει - bHρδοτος. bH uδρυση τ.ς Σαsδος 8000 χρνια πρν π τ!ν &π1σκεψη το2 Σλωνος Pταν τελε1ως δ$νατη, γιατ Cπρεπε ν= κτισθE. στ ν πυθµνα τ.ς θλασσας το2 παραπνω κλπου, &πειδ! < πραγµατικ! προσχωσιγεν!ς στερι= τ.ς Kτω Agγ$πτου 6ρχισε ν= δηµιουργ.ται π τ Cτος 3934 π.X., 4πως ποδεικν$εται στ
6ρθρο µου «Προϊστορικ= bHµερολγια», πο3 δηµοσιε$θηκε στ τε2χος
113/1991 το2 «∆αυλο2». bO χρτης πο3 δηµοσιε$εται στ &ν λγwω 6ρθρο ποδεικν$ει, 4τι 4σο α:ξανταν < στερι= τσο λιγστευαν ο9 χρονολογ1ες π τ
παρελθ ν πρ ς τ παρν.
T= 8000 χρνια τ7ν Agγυπτ1ων ντιστοιχο2ν σµερα σ 615 τροπικ= χρνια. bOπτε < uδρυση τ.ς Σαsδος χρονοεντοπ1ζεται στ Cτος 1215 π.X. Tτε
[π.ρχε στερι= γι= τ!ν uδρυσ της, 4πως ποδεικν$εται στ παραπνω 6ρθρο
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Oνοδος α)τ εPχε Gς ποτCλεσµα τν να-ωση το; Eλληνικο; Πολιτισµο; µετ.
τ$ς καταστροφ6ς το; Kλληνοατλαντικο; πολCµου. Γι’ α)τ κα$ ναφCρεται, Qτι R
Λυκ:σουρα, πο> Nδρ*θηκε π τν Λυκονα, ~ταν R πρ/τη π:λη το; κ:σµου, R
πρ/τη δηλαδ µετ. τν κατακλυσµ το; Ωγ*γου. (Σηµεωση: @ Λυκων ~ταν
γις το; Πελασγο;).
Στ συνCχεια, τ 8255 π.X. σ*µφωνα µ6 το>ς [πολογισµο>ς το; κ. Kουτρου-Cλη, κολουθε R καταστροφ το; κοµ τη ΦαCθοντος. ZOµως κατ. τ γν/µη µου
δ6ν ταυτζεται µ6 τν κατακλυσµ το; Ωγ*γου, φο; ο)δεµα τCτοια τα*τιση ναφCρεται στο>ς ρχαους συγγραφες. bAλλως τε Oλλο φυσικ ατιο εPχε R καταστροφ τν καιρ το; Ωγ*γου (κατακλυσµς) κα$ Oλλο τν ποχ το; ΦαCθοντος (κοµ της). Γι’ α)τ κα$ @ N:ννος @ Πανοπολτης στν ναφορ του γι. τν
κατακλυσµ το; ∆ευκαλωνος @µιλε ρητEς: «- 0ροχερ ς Zε3ς κατκλυσε -λκληρη τ! Γ.», νmE στν περιγραφ το; κοµ τη ΦαCθοντος δ6ν @µιλε γι. κατακλυσµ:, λλ. µ:νον @µιλε γι. ο)ρνια κα$ στρονοµικ. φαιν:µενα.
Aκολουθε 8πειτα R καταστροφ το; κατακλυσµο; το; ∆ευκαλωνος, πο> oρθ.
@ κ. Kουτρου-Cλης -σει τEν στρονοµικEν µαθηµατικEν στοιχεων (πο> εPναι
λνθαστα κα$ δ6ν πιδCχονται κριτικ) @ρζει γ*ρω στ 3600 π.X. T:τε τελει/νει τ «χλκινο γCνος» κα$ ρχζει τ γCνος τEν Rρ/ων. O κατακλυσµς α)τς
8πληξε κυρως τν Eλλδα κα$ εPχε Gς ποτCλεσµα τν π/λεια τEν προκατακλυσµιαων ρχεων κα$ τEν περισσ:τερων γν/σεων γι. τν πρ το; ∆ευκαλωνος ποχ . Kυρως διασ/θηκαν µ:νο oν:µατα Qπως π.χ. το; Ωγ*γου, λχιστες
πληροφορες γι. τ δρση Qµως τEν προκατακλυσµιαων προσωπικοτ των, Qπως
ναφCρει @ Πλτων.
Tελευταος κατακλυσµς εPναι α)τς το; ∆αρδνου, @ @ποος εPχε κα$ τ. λιγ/µου. Kθε 6λλη χρονολογικ! %ρµηνε1α καταντει παρερµηνε1α l παραπο1ηση τ.ς φυσικ.ς &πεκτατικ.ς πραγµατικτητας το2 ποταµο2 Nε1λου l το2
bOµηρικο2 Agγ$πτου.
2. bO κατακλυσµ ς το2 @Ωγ$γου σ$µφωνα µ τ µνο γνωστ µχρι σµερα
στρονοµικ στοιχεFο το2 Nννου το2 Πανοπολ1του («∆ιονυσιακ», 0ι0λ.
38ον, στ. 347-392, Cκδ. Loeb) &ντοπ1ζεται στ Cτος 8255 π.X., 4πως δηµοσιε$θηκε στ 6ρθρο µου «ΠροκατακλυσµιαFες bEλληνικ ς Γραφ ς» («∆αυλς», τ.
190). Kθε 6λλη χρονολογ1α εNναι πρ ς τ παρ ν ριστη κα δ ν διαθτει συγκεκριµνη 0ση στηρ1ξεως 4πως < προηγουµνη.
3. bO κατακλυσµ ς το2 ∆ευκαλ1ωνος προσδιορ1ζεται π τρ1α στρονοµικ=
στοιχεFα, τ= -ποFα λληλοεπαληθε$ονται, yτοι:
α. @Aπ τ Cργο το2 A. Pochan «T= Mυστρια τ7ν Mεγλων Πυραµ1δων»
στ Cτος 3637 π.X. [πολογισθ ν στ 6ρθρο µου «O9 ΠροκατακλυσµιαFες bEλληνικ ς Γραφ ς» («∆αυλς», τ. 190).
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τερο καταστρεπτικ. ποτελCσµατα. O ∆ρδανος σ*µφωνα µ6 το>ς [πολογισµο>ς
το; Παντελ Iωαννδη 8ζησε γ*ρω στ 3300 π.X., σγουρα Qµως πρ$ν τν ποχ
το; ∆ιον*σου B´, φο; ~ταν δελφς τ ς Aρµονας, συζ*γου το; Kδµου, @ @ποος
8ζησε δ*ο γενι6ς πρ$ν τν ∆ι:νυσο.
Σ6 γενικ6ς λοιπν γραµµ6ς οN κατακλυσµο$ µπορο;ν κατ. τ γν/µη µου Gς Kξ ς
ν. χρονολογηθο;ν:
9600 π.X.: Kατακλυσµς Ωγ*γου - Aτλαντδος.
Xλκινον
8255 π.X.: Kατακλυσµς κοµ τη ΦαCθοντος.
ΓCνος
3600 π.X.: Kατακλυσµς ∆ευκαλωνος.
3400-3300 π.X.: Kατακλυσµς ∆αρδνου. } ΓCνος Hρ/ων
Eλπζω, Qτι, καθς R 8ρευνα συνεχζεται, θ. µπορCσουµε στ µCλλον ν. µθουµε περισσ:τερα γι. το>ς κατακλυσµο>ς µ6 -ση κα$ γεωλογικ6ς παρατηρ σεις.

}

Eχετλαος
Y.Γ.: Στν «Kριτ1α» ναφCρονται 3 νεροποντ6ς (κατακλυσµο$ - καταστροφ6ς) πρ$ν α)τ το; ∆ευκαλωνος. Eκτς λοιπν π’ α)τ το; Ωγ*γου γνεται σως 8µµεση ναφορ. στ$ς τροµερ6ς γεωλογικ6ς ναστατ/σεις, πο> προκλ θηκαν π τν Tιτανοµαχα κα$ τ Γιγαντοµαχα. Kα$ σως R κατα-*θιση τ ς A7γηδος ν. oφελεται σ6 µα π’ α)τ6ς | σως στν κατακλυσµ το; Ωγ*γου, χωρ$ς Qµως ν. µπορο;µε ν. τν
προσδιορσουµε µ6 σιγουρι. Προσωπικ µου Oποψη εPναι πντως, Qτι συµππτει µ6 τν τροµακτικ Kλληνοατλαντικ π:λεµο, φο; µ’ α)τν σταµατzA @ τεχνολογικς [περπολιτισµς τEν Eλλ νων. Kα$ σως α)τ
R πλ ρης -αιη µετα-ολ το; γεωφυσικο; Kλληνικο; χ/ρου ν. [ποδηλ/νεται µ6 τν ταυτ:χρονη κατα-*θιση τ ς Aτλαντδος. ∆ηλαδ τ. δ*ο παγκ:σµια τ:τε κCντρα 7σχ*ος, R Aτλαντδα κα$ R A7γηδα, κατα-υθστηκαν µ6 ποτCλεσµα τν καταστροφ το; τ:τε [περπολιτισµο; κα$ τν πανασ*σταση ξαν. π τν
ρχ το; πολιτισµο; π το>ς Πελασγο*ς. Πολιτισµο;, πο> τεχνολογικ. µ:νο στ$ς µCρες µας 8χει ν µCρει
νασυσταθ .

0. @Aπ τ Cργο το2 Nννου το2 Πανοπολ1του «∆ιονυσιακ=» (0ι0λ. 6ον, στ.
229-239) στ Cτος 3579 π.X. [πολογισθ ν στ 6ρθρο µου «@Aστρονοµικ ς @Aποδε1ξεις 4τι < bEλληνικ! Γλ7σσα χρησιµοποιεFται πρν π 28.000 χρνια»
(«∆αυλς», τ. 176-177/1996).
γ. @Aπ δικ µου πρακτικ τρπο στ Cτος 3628 π.X. [πολογισθ ν στ προηγο$µενο 6ρθρο µου.
bO µσος 4ρος τ7ν νωτρω χρονολογι7ν, πο3 προρχονται π παραµεληµνα στρονοµικ= στοιχεFα, εNναι τ Cτος 3615 π.X. κα πρ ς τ παρ ν εNναι
- µνος προσδιορισµ ς πο3 0ασ1ζεται σ συγκεκριµνα δεδοµνα, -πτε εNναι
προτιµZτερος π κθε 6λλη οριστολογ1α.
Παρακαλ7 γι= τ! δηµοσ1ευση τ.ς παρο$σης σ προσεχ ς τε2χος το2 «∆αυλο2» πρ ς [πε$θυνη &νηµρωση τ7ν ναγνωστ7ν.
Mετ= πλε1στης τιµ.ς
Kων. B. Kουτρου7 λης

