ΠληθUρα Rρχα8ων καJ νεωτ=ρων
µαρτυριQν καJ YστορικQν στοιχε8ων
«EµεWς οF Παλαιστ>νιοι καταγµαστε .π τ*ν KρGτη. ΦAγαµε .π τ*ν KρGτη κα5
πGγαµε στ*ν Παλαιστ>νη. Ξαναγυρ>σαµε στ*ν KρGτη κα5 ξαναφAγαµε .π τ*ν
KρGτη κα5 ξαναπGγαµε κα5 HγκατασταθGκαµε µον>µως στ*ν Παλαιστ>νη...»
Γιασρ Aραφτ, AθGνα, 15 ∆εκεµ(ρ>ου 19811

 ζGτηµα τ9ς καταγωγ9ς το! σAγχρονου παλαιστινιακο! Yθνους
Yχει .πασχολGσει κατ3 καιρο?ς πλ9θος Hρευνητ4ν. OF Dδιοι,
.ρα(φωνοι ντες κα5 στ*ν πλειοψηφ>α τους µουσουλµ:νοι στ
θρGσκευµα µ µεγλο ποσοστ aρθοδξων µεταξA τους, εDθισται ν3 θεωρο!νται «.ρα(ικς» λας. ZΩστσο σGµερα πλ,ον Q συντριπτικ* πλειοντητα τ4ν ε8δικ4ν Hπιστηµνων συµφωνο!ν, Pτι του-

T

1. Aπσπασµα .π τ λγο το! Παλαιστ>νιου προ,δρου στ ξενοδοχεWο «Mεγλη Bρετανν>α» τ9ς
AθGνας κατ3 τ*ν τελετ* .νακGρυξGς του σ Hπ>τιµο δηµτη τ4ν Aθην4ν .π τν ττε δGµαρχο τ9ς
πρωτεAουσας ∆ηµGτρη Mπ,η κα5 τ δηµοτικ συµ(οAλιο τ9ς πλης.

H MONOMAXIA TH™ KOI§A¢A™ H§A

H

5ξ&πλωση το Eραϊκο ΠνεWµατος [π.ρξε µακραEωνη 5πιχεEρηση, τ.ς >ποEας >
σχεδιασµς χ&νεται στ &θη το παρελθντος κα ο< δι&φορες φ&σεις της 5ξελEσσονται κα >λοκληρ9νονται µ7σα σ/ χρονικ διαστJµατα προσδιριστης δι&ρκειας. ΣJµερα µπορο µε ν δο µε, µ/ τ3ν 0νεση ποQ µZς παρ7χει U προοπτικ3 το
χρνου, π4ς µEα qλιγ&νθρωπη φυλ3 τ.ς 5ρJµου, χωρ ς καν7να πολιτισµ κα µ/ πρωτγονη γλ4σσα κατ7κτησε σ/ πρ4το στ&διο θρησκευτικ 0λλα κα µ&λιστα πολιτισµ7να +θνη µ/
τ Tπλο το δγµατος – Tπλο καθαρ Nραϊκ, καθαρ 5ξουσιαστικ κα 0γνωστο στ3ν [πλοιπη νθρωπτητα – κα π4ς ργτερα, Tταν U κυριαρχEα το θρησκευτικο δογµατισµο
0ρχισε ν κλονEζεται, U 5ξουσιαστικ3 τακτικ3 κα στρατηγικ3 τ.ς Σι{ν νανε9θηκε κα
ντικαταστ&θηκε π τ3ν καθι7ρωση το πολιτικοκοινωνικο δογµατισµο , δηλαδ3 τ4ν νε9τερων Nραιογεν4ν στοκαπιταλοµαρξιστικ4ν ντιλJψεων, π&νω στ ς >ποες στηρEζεται
U κατεστηµ7νη τ&ξη το οIκονοµισµο κα τ.ς Ratio, ποQ IσχWει στν σWγχρονο κσµο.
Aλλ αFτ ποQ 5µες διαπιστ9νουµε 5κ τ4ν [στ7ρων, δηλαδ3 τ3ν εFελιξEα κα συνωµοτικτητα τ4ν µεθδων µ/ τ ς >ποες > «περιοWσιος λας» αIχµαλωτEζει κα [ποδουλ9νει πνευµατικ
▲
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λχιστον οF .ρχαWοι Παλαιστ>νιοι, οF ΦιλισταWοι, \ταν κρητικ9ς καταγωγ9ς Πελασγο>, οF XποWοι σ πανρχαια Hποχ* .πο>κισαν τ5ς .κτς
τ9ς M,σης Aνατολ9ς.
Aλλ3 κα5 στο?ς α84νες πο? .κολοAθησαν Q sλληνικ* παρουσ>α στ*ν περιοχ* HνισχAθηκε σηµαντικ3 8δ>ως κατ3 τ3 sλληνιστικ3 χρνια, Pταν X sλληνικς πληθυσµς
τ9ς Παλαιστ>νης Yφθασε ν3 εCναι τ κυρ>αρχο στοιχεWο τ9ς περιοχ9ς. Aτο5 οF πληθυσµο>, πελασγικο5 κα5 sλληνικο>, `ρχισαν ν3 φθ>νουν στ3 πρ4τα χρνια το! µεσα>ωνα Hξαιτ>ας το! (>αιου Hκχριστιανισµο! τους .π τ ρωµαιοχριστιανικ κρτος.
ZH ZEλληνικ* Γλ4σσα Yπαψε ν3 µιλι,ται 8δ>ως µετ3 τ*ν Hξπλωση το! Iσλ3µ κα5 τ*ν
HθελοAσια προσχNρηση τ4ν λα4ν ατ4ν στ* ν,α θρησκε>α, σ µ>α .π,λπιδα προσπθεια ν3 .παλλαγο!ν .π τ* ρωµαιοχριστιανικ* καταπ>εση.
ΣGµερα µετ3 (ε(αιτητος, µπορο!µε ν3 8σχυριστο!µε Pτι `ν κα5 Q sλληνικ* συνε>δηση σ συντριπτικ (αθµ Yχει χαθ9, διατηρεWται Pµως Q θολ* .νµνηση τ9ς
α8γαιακ9ς συγγ,νειας, Hν4 Q παλαιστινιακ* διανηση Yχει Hπαναφ,ρει τ ζGτηµα τ9ς
κρητικ9ς-πελασγικ9ς-sλληνικ9ς καταγωγ9ς χι µνο γι3 λγους ατογνωσ>ας τ4ν
Dδιων τ4ν Παλαιστ>νιων .λλ3 κα5 σ µ>α προσπθεια γεφAρωσης το! λαο! ατο! µ
τ* ∆Aση, µ τρπο τ,τοιο Pµως πο? ν3 µ* διαρρηγνAωνται κα5 οF ]τερες συγγ,νειες
µ τν Aρα(ικ Kσµο.
Bε(α>ως τ ζGτηµα τ9ς καταγωγ9ς το! παλαιστινιακο! Yθνους, πο? θ3 Hξετσουµε παρακτω, δν πρ,πει ν3 θεωρηθe9 ς µ>α προσπθεια ν3 δικαιολογGσeη το?ς φανατικο?ς 8σλαµιστς πο? δρο!ν στο?ς κλπους το! λαο! ατο!, οF XποWοι µ µεθδους
κα5 8δεοληψ>ες .λλτριες ς πρς τ*ν sλληνικ* κοσµοθ,αση Hπιχειρο!ν χι τσο τ*ν
κα Iδεολογικ τοQς ν9τερους, [περ7χοντες ντιπ&λους του, ο< πνευµατικο κα πολιτικο Uγ7τες το Iουδαϊκο +θνους εRχαν ντιληφθ. Tτι ποτελε τν µνο τρπο, τν µοναδικ δρµο ποQ
θ µπορο σαν ν κολουθJσουν, γι ν <κανοποιJσουν τ3ν 5ξουσιαστικJ τους µανEα. Kα το το
διτι εRχαν συνειδητοποιJσει, Tτι U Nραϊκ3 φυλ3 θ µπορο σε ν ναδειχθo. κα ν κυριαρχJσoη φυσικ π&νω στ 0λλα +θνη τ.ς γ.ς µνο δι τ.ς πανουργEας, τ.ς συνωµοτικτητας, το
δλου κα τ.ς 5πιολ.ς.
O µ θος το ∆αEδ, το ντιπροσωπευτικ9τερου κα σηµαντικ9τερου Uγ7τη το Iουδαϊσµο , το <δρυτ. τ.ς Σι{ν σ ν πρωτεWουσας κα µυστικιστικο συµλου το IσραJλ, 5ν7χει
Tλα τ στοιχεα, τ >ποα χαρακτηρEζουν τ3ν Nραϊκ3 σκ7ψη κα προσδιορEζουν τν τρπο δρ&σεως το Nραϊκο +θνους. CAς τν θυµηθο µε, φο ναφ7ρουµε κα τ προηγηθ7ντα, ποQ
ν&γκασαν τοQς EραEους ν εIσαγ&γουν ν7α κριτJρια γι τ3ν ν&δειξη τ4ν ρχντων τους(α).

O

προφJτης Σαµου3λ (= πολιτικς «5γκ7φαλος» το θρησκευτικοπολιτικο κατεστηµ7νου
το Iσρα3λ) νακοιν9νει στν ασιλιZ ΣαοWλ, τν >ποο > gδιος εRχε χρEσει, Tτι > «K@ριος τ5ν δυνµεων» (= U Iδ7α τ.ς Nραϊκ.ς παγκυριαρχEας) 5ντ7λλεται ν 5ξοντωθo. τ
+θνος τ4ν Aµαληκιτ4ν, ν 5ξολοθρευθo. «χωρMς ο#κτο πDν ,τι Jχουν καM ν θανατωθjA καM
Kνδρας καM γυνα κα καM παιδM καM θηλζον καM οFς καM πρ$ατο καM κµηλος καM kνος», διτι >
λας αFτς εRχε ντισταθ., Tταν ο< Iουδαοι εIσ7αλαν στ 5δ&φη του 5πιστρ7φοντας π τ3ν Agγυπτο. O ΣαοQλ πρ&γµατι 5πετ7θη αIφνιδιαστικ 5ναντEον τ4ν Aµαληκιτ4ν, 5ξωλθρευσε «'ν στ$µατι
µαχαρας» Tλους τοQς 0νδρες κα συν7λαε ζωνταν τ ασιλιZ τους Aγ&γ, λλ «'φεσθη α7τοF»,
Tπως 5φεEσθη κα τ4ν καλυτ7ρων ζm9ων.

▲

(α) «Bασιλει4ν A´», κεφ. ιε´, ιστ´ κα5 ιζ´.
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Aν&γλυφη πλ&κα π 5λεφαντδοντο το 13ου αI. π.X. ποQ ρ7θηκε τ 1937 στ3 Mεγιδδ9, σ’ eνα Uµιυπγειο δωµ&τιο,
ποQ ο< ρχαιολγοι νµασαν «Θησαυρ», Nνς µεγ&ρου ποQ πιθαν4ς [π.ρξε ν&κτορο. Παριστ&νει γρ πα, µυθικ bν
τ.ς µυκηναϊκ.ς µυθολογEας, µ/ σ4µα λ7οντος κα κεφαλ3 κα φτερ ετο . O< ρχαιολγοι το «Aνατολικο IνστιτοWτου», ποQ ν7σκαψαν τ κτσµα, διχ&ζονται µεταξQ τ4ν 5κδοχ4ν Tτι τ ν&γλυφο κατασκευ&σθηκε π Mυκηναο 0ποικο καλλιτ7χνη τ.ς Mεγιδδ{ j εIσJχθη κατ’ εFθεαν π τ3ν Eλλ&δα στ3ν πλη αFτ3 τ.ς M. Aνατολ.ς. Eκτς το καθαρ µυκηναϊκο µυθολογικο θ7µατος το +ργου κα U τεχνοτροπEα του εRναι 5πEσης καθαρ NλληνικJ.
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Hθνικ* .ποκατσταση το! παλαιστινιακο! λαο! .λλ3 τ*ν Hπι(ολ* θεοκρατικο! καθεστ4τος, κινοAµενοι .π αDτια φονταµενταλιστικ. OF 8σλαµικς aργανNσεις, πο?
στ,λνουν στ θνατο ν,ους µαχητς Uποσχµενες µεταθαντιες .πολαAσεις στν παρδεισο το! Aλλχ, δν µπορεW ν3 Yχουν καµµ>α σχ,ση µ τ*ν ZEλληνικ* Σκ,ψη. ZO
δρµος το! µουσουλµνου «µρτυρα» εCναι Hκ διαµ,τρου .ντ>θετος µ τν sλληνικ
δρµο το! «uρωα».

Π. ∆ιαθ<κη: «OY Φιλιστα)οι Rπ@γονοι KρητQν Rπο8κων»
εκινNντας .π τ5ς Dδιες τ5ς s(ραϊκς πηγς ε8σπρττουµε τ* δια(ε(α>ωση, Pτι
οF ΦιλισταWοι εCναι κρητικ9ς καταγωγ9ς. OF προφ9τες τ9ς «Παλαι:ς ∆ιαθGκης
.ναφ,ρουν: • «∆ι το το τ&δε λ7γει KWριος· IδοQ 5γ{ 5κτεEνω τ3ν χερα µου 5π
τοQς λλοφWλους κα 5ξολοθρεWσω Kρ.τας κα πολ4 τοQς καταλοEπους τ3ν παραλEαν κα ποιJσω 5ν αFτος 5κδικJσεις µεγ&λας, κα 5πιγν9σονται, διτι 5γ{ KWριος 5ν τm4 δο ναι τ3ν 5κδEκησEν µου 5π’ αFτοWς» [µετ.: «ZO KAριος γι3 το!το λ,γει
ατ: Kο>ταξε, Hγ7 Hκτε>νω (gπλNνω) τ*ν τιµωρ χεWρα µου κατ3 τ4ν .λλοφAλων κα5
θ3 καταστρ,ψω το?ς Kρ9τες κα5 Pλους το?ς κατο>κους τ4ν παραλ>ων. Θ3 τιµωρGσω ατο?ς σκληρ3 κα5 Yτσι θ3 µθουν Pτι Hγ7 εCµαι X KAριος, Pταν Hπιφ,ρω τ*ν Hκδ>κησG µου κατ’ ατ4ν»] («ΠροφGτης IεζεκιGλ», κε´, ιστ´ - ιζ´).
• «∆ιτι Γ&ζα διηρπασµ7νη +σται, κα Aσκ&λων εIς φανισµν, κα CAζωτος µεσηµρEας 5κριφJσεται κα Aκκαρ{ν 5κριζωθJσεται. OFα ο< κατοικο ντες τ σχοEνισµα τ.ς θαλ&σσης, π&ροικοι Kρητ4ν· λγος KυρEου 5φ’ [µZς, Xανα ν γ. λλοφWλων, κα πολ4 [µZς 5κ κατοικEας. Kα +σται KρJτη νοµ3 ποιµνEων κα µ&νδρα
προ&των. Kα +σται τ σχοEνισµα τ.ς θαλ&σσης τος καταλοEποις οgκου IοWδα· 5π’
αFτοQς νεµJσονται 5ν τος οgκοις Aσκ&λωνος, δεEλης καταλWσουσιν π προσ9που

•

▲

H µερικ3 5κτ7λεση τ.ς 5ντολ.ς το Σαα{θ 5ξοργEζει τν ΣαµουJλ, > >ποος νακοιν9νει στν
ΣαοWλ Tτι, φο δ/ν 5τJρησε τν «λ$γον τοF Kυρου» (δηλαδ3 δ/ν 5νJργησε >λοκληρωτικ3 γενοκτονEα τ4ν Aµαληκιτ4ν), > Θες το Iσρα3λ το φαιρε τ3ν ασιλεEα. Παρ τ3ν αFτοκαταδEκη
το ΣαοWλ, τ3ν >µολογEα του Tτι «µρτησεν 'ν=πιον τοF Kυρου» κα τ ς παρακλJσεις του ν συγχωρηθo., > Σαµου3λ µ7νει συγκEνητος· ζητε ν το φ7ρουν 5ν9πιν του τν Aγ γ κα τν «κατακπτει» µ/ τ gδια του τ χ7ρια, καθ{ς > αIχµ&λωτος τν πλησEαζε «χαριντως, δι$τι ν$µιζε τι  πικρα τοF θαντου ε#χε περσει» κα κολοWθως παEρνει ν7α 5ντολ3 π τν Σαα9θ: ν ρo. κα ν
χρEσoη ν7ο ασιλιZ, «χωρMς ν λjη Hπ’ kψιν τ ν 'µφνισ* του Q τ/ mψος τοF ναστ*µατ$ς του». O
Σαµου3λ χρEει µυστικ τν τελευταο ν&µεσα στοQς Nφτ γιοQς Nνς πολWτεκνου π τ3ν Bηθλε7µ,
το IεσσαE, τ « ποζοWρι» τ.ς οIκογ7νειας, τν ∆αEδ, τν >ποο κα κατορθ9νει ν εIσαγ&γoη στ3ν
αFλ3 το ΣαοWλ, γι ν παEζoη στν ασιλιZ τ3ν κιθ&ρα του κα ν τν διασκεδ&ζoη.
IδοQ τ9ρα > κWριος µ θος το ∆αEδ, το 5νσαρκωτο τ.ς ν7ου τWπου 5πιχειρJσεως γι τ3ν
Nραϊκ3 κυριαρχEα: O ΣαοQλ διεξ&γει πλεµο κατ τ4ν ΦιλισταEων (= EλλJνων ποEκων, ποQ εRχαν
<δρWσει κρ&τος στ3ν περιοχ3 τ.ς Γ&ζης, Tπως π7δειξε U νε9τερη <στορικ3 +ρευνα) κα ποφεWγει
τ3ν µ&χη 5κ το συστ&δην, 5νm4 eνας Φιλισταος «προµαχητ ς» xψους «&ξ π*χεων καM σπιθαµAς», >
Γολι&θ, +γαινε π τ3ν παρ&ταξJ του κα 5π σαρ&ντα Uµ7ρες καλο σε τEµια τοQς EραEους ν 5κλ7ξουν ναµεταξW τους κ&ποιον, γι ν µονοµαχJσoη µαζE του· κα 0ν > Eραος µπορ7σoη ν τν νικJσoη, ττε ο< Φιλισταοι θ [ποδουλωθο ν στοQς EραEους, 0ν Tµως [περισχWσoη > Γολι&θ, ττε ο<
Eραοι θ δουλεWουν στοQς ΦιλισταEους. O ΣαοQλ «καM πDς - λα/ς τοF IIσρα λ 'ξστησαν καM
'φο*θησαν σφ$δρα» κα «Jφευγον π/ προσ=που α7τοF», eως Tτου > ∆αEδ, «'ν eν$µατι τοF Kυρου τ5ν δυνµεων», π.ρε τ3ν σφεντνα του, πλησEασε τν νδρεο πολεµιστ3 δλια, τν χτWπησε
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υ<4ν IοWδα, Tτι 5π7σκεπται αFτοQς KWριος > Θες αFτ4ν, κα ποτρ7ψει τ3ν αIχµαλωσEαν αFτ4ν» [µετ.: «∆ιτι Q Γζα θ3 λεηλατηθe9, Q Aσκλων θ3 Hξαφανιστe9, Q
dAζωτος στ καταµεσGµερο θ3 Hξαφανισθe9 .π προσNπου τ9ς γ9ς κα5 Q Aκκαρ7ν
θ3 Hκριζωθe9. Aλ>µονο σ ατο?ς πο? κατοικο!ν τ3 παρλια (τ9ς Παλαιστ>νης), το?ς
.πογνους τοAτους τ4ν Kρητ4ν .πο>κων. ZO λγος το! Kυρ>ου στρ,φεται Hναντ>ον
σου,  Xαναν, κα5 σ? χNρα τ4ν .λλοφAλων: Θ3 καταστρ,ψω Hσ:ς κα5 τ5ς κατοικ>ες
σας. dEτσι κι .λλι4ς Q KρGτη θ3 γ>νeη τπος (οσκ9ς προ(των κα5 ποιµνιοστσιο.
T3 παρλια (τ9ς Παλαιστ>νης) θ3 περι,λθουν στο?ς Iουδα>ους, οF XποWοι Hπ,στρεψαν .π τ*ν α8χµαλωσ>α. OF IουδαWοι θ3 (οσκGσουν τ3 πρ(ατ τους HκεW, Pπου πρ5ν
Uπ9ρχαν οF ο8κ>ες τ9ς Aσκλωνος. Kατ3 τ δειλιν θ3 διαλυθο!ν (οF ΦιλισταWοι) HνNπιον τ4ν Iουδα>ων. Aτ θ3 γ>νeη, γιατ5 X KAριος X Θες τους το?ς Hπισκ,φθηκε κα5
θ3 το?ς γυρ>σeη .π τ*ν α8χµαλωσ>α τους». «ΠροφGτης Σοφον>ας», B´. 4-7].
[Παρκαση: Eκτς .π τ*ν s(ραϊκ* µαρτυρ>α Pτι οF ΦιλισταWοι \ταν `ποικοι
Kρητ4ν, X .ναγνNστης µ,νει `φωνος µπροστ3 στ* µακ(ρια Hπικαιρτητα τ4ν (ι(λικ4ν .πειλ4ν κα5 Hξαγγελι4ν· σ3ν ν3 γρφτηκαν σGµερα, γι3 ν3 περιγρψουν τ5ς
πρσφατες σφαγς ε8ς (ρος Παλαιστιν>ων στ* ∆υτικ* dOχθη .π τν 8σραηλιν
στρατ].

;Eπαλ<θευση Rπ/ τJς nλληνικFς πηγFς
τ5ς παραπνω .ναφορς τ9ς «B>(λου» κα5 Q .ρχα>α ZEλληνικ* Γραµµατε>α
συµφωνεW, Pτι δηλαδ* οF Kρ9τες εCχαν .ποικ>σει σ πανρχαια Hποχ* τ*ν Παλαιστ>νη. Συγκεκριµ,να X ΣαρπηδNν, .δελφς το! M>νωα, συγκροAστηκε µαζ> του γι3 τ θρνο τ9ς KρGτης. ZHττGθηκε κα5 .κολουθοAµενος .π το?ς aπαδοAς του .π,πλευσε πρς τ* M,ση AνατολG. Φθνοντας HκεW Yγινε (ασιλι:ς τ4ν

™

π µακρυ µ/ τ3ν π7τρα στ µ7τωπο, τν ζ&λισε κα το +κοψε xστερα µ/ τ3ν UσυχEα του τ κεφ&λι, «γι ν γνωρσjη -λ$κληρη  γA τι Hπρχει θε/ς στ/ IIσρα λ» κα γι ν συνωµοτJσoη xστερα µ/
τν Iων&θαν, τν νητο γυι το ΣαοWλ, 5ναντEον το ασιλιZ, ν κινJσoη 5παν&σταση, ν π&ρoη τ3ν
5ξουσEα κα ν 5γκαταστJσoη τ3ν πρωτεWουσ& του στ λφο τ.ς Σι9ν, καθιστ9ντας τον τ αI9νιο σWµολο τ.ς παγκσµιας σιωνιστικ.ς 5ξουσEας.
Fτς > Nραϊκς µ θος το ∆αEδ, ποQ µετ τ3ν 5πιολ3 τ.ς Nραϊκ.ς σκ7ψεως γαλουχε σ ν
«Iερ IστορEα» τ +θνη τ.ς γ.ς, παρουσι&ζει συµολικ λλ ν&γλυφα τ αgτια, τ ς µεθδους, τ ς συνθ.κες, τ µ7σα κα τοQς σκοποQς κα προθ7σεις τ.ς «νEκης» κα τ.ς δι µ7σου τ4ν αI9νων παγκσµιας 5πιολ.ς τ.ς Σι9ν, Tµως ταυτχρονα παρ7χει κα τ µ7τρο τ.ς
« ξEας» αFτ.ς τ.ς «νEκης», τ4ν δειν4ν ποQ 5πεσ9ρευσε στν πολιτισµ κα στ3ν θικ3 «[γεEα» τ.ς
νθρωπτητας, λλ κα τν 5ντελ4ς εrθραυστο κα 5πισφαλ. χαρακτ.ρα το Nραϊκο θρι&µου.
IδοQ U πδοση το µυστικιστικο αFτο µWθου µ/ σWγχρονα σχJµατα λγου κα ληθιν3 διατWπωση:
Πρ#τον· σκοπς το σιωνιστικο γ4να δ/ν εRναι U lπλ. 5πιολ3 5π το ντιπ&λου λλ U >λοκληρωτικ3 5κµηδ7νισJ του –κα Tσοι δ/ν τ καταλααEνουν, Tπως > ΣαοWλ, καθαιρο νται κα πο&λλονται µεEλικτα.
∆ε&τερον· 5πειδ3 > ντEπαλος [περ7χει «φWσει», U Σι{ν «φοε ται σφ$δρα» κα τν ντιµετωπEζει δλια, xπουλα κα νορθδοξα.
Tρ(τον· > φυσικ (κοντσωµος) κα θικ (δλιος) στερηµ7νος κα σθενJς, τ µικρ 0τοµο, 5πι&λλεται κα 5ξοντ9νει τν φυσικ κα θικ προικισµ7νο κα Iσχυρ.
T)ταρτον· ο< 0νθρωποι τ.ς Σι{ν κατα&λλουν δολοφονικ τοQς ρωες µ/ τ3ν οJθεια τ.ς τεχνοκρατEας (τ.ς σφενδνης), χωρ ς ν ναµετρηθο ν µαζE τους.

A
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ΣολAµων (µετ,πειτα ZIεροσολAµων): «=Oταν τ παιδι τ.ς EFρ9πης, > Σαρπηδ{ν
κα > MEνως µ&λωσαν γι τ3 ασιλεEα κα 5πικρ&τησε > MEνως, > Σαρπηδ{ν +φυγε
µαζ µ/ τοQς συντρφους του. O< 5ξριστοι +φθασαν στ3ν Mιλυ&δα τ.ς AσEας, Tπου
σJµερα κατοικο ν ο< ΛWκιοι. Tτε λεγταν Mιλυ&δα κα ο< MιλWες λ7γονταν Σλυµοι. BασιλιZς aταν > Σαρπηδ9ν...» (ZHρδοτος, A´, 173).
Tν ZHρδοτο Hπι(ε(αιNνει κα5 X IουδαWος Fστορικς Φλ(ιος INσηπος: «Πολλο
λ7νε Tτι κα > =Oµηρος τ3ν ποκαλε Σλυµα. T3ν δ/ προσωνυµEα “Iερ” ο< Eραοι
τ3ν +αλαν ργτερα. Hταν κατ τ3ν 5ποχJ, ποQ µ/ τ3 στρατι το Iησο (το
Nαυ.) κατ τ4ν XαναναEων κα το πολ7µου κατ τν >ποο ο< Xαναναοι κρ&τησαν (τ3ν πλη), ποQ (> Iησο ς) κατ7νειµε στοQς EραEους, ο< >ποοι Tµως δ/ν κατ&φεραν ν δι9ξουν (τοQς XαναναEους) π τ Iεροσλυµα, µ7χρι ποQ τ3ν πολιρκησε > ∆αυEδ...» (INσηπος, «Iουδαϊκ* Aρχαιολογ>α», Z, 3. 10-25). ZO INσηπος µλιστα θεωρNντας τ3 Σλυµα πλη Xανανα>ων δηλαδ* Φιλιστα>ων, δ>νει σ συνδυασµ µ τν ZHρδοτο µ>α .κµη .πδειξη, Pτι οF ΦιλισταWοι \ταν κρητικ9ς καταγωγ9ς.

;EπιKεKαιUνει καJ \ σSγχρονη Wπιστ<µη

;E

κτς Pµως .π τ3 .ρχαWα κε>µενα κα5 Q Hπιστηµονικ* Yρευνα Yρχεται µ τ*
σειρ της ν3 Hπι(ε(αιNσeη τ*ν κρητικ* καταγωγ* τ4ν Φιλιστα>ων. ZO I.A.
Παπαποστλου (Yφορος AρχαιοτGτων) .ναφ,ρει κρητικ* διε>σδυση στ* M,ση Aνατολ* µ,χρι κα5 τ* Συρ>α: «H 5γκατ&σταση στ3ν OFγκαρ τ2 (Ugarit)
τ.ς ΣυρEας θεωρεται 5πEσης µινωικJ»3.
2. ZO Aριστε>δης Kλλιας Yχει Uποστηρ>ξει, Pτι τ νοµα Oγκαρ5τ προ,ρχεται .π τ sλληνικ

Π)µπτον· U νEκη το ν&νου γEνεται σωφρονισµς γι «-λ$κληρη τ γA» κα [πενθυµEζει πειλητικ Tτι «Hπρχει θε/ς στ/ IIσρα*λ».
+Eκτον· U Nραιογεν3ς θεοκρατEα κα τεχνοκρατEα (> Nραος ∆α δ) νικdZ τν Nλληνικ Λγο κα
τν Nλληνικ Iδεαλισµ κα Uρωισµ (τν =Eλληνα Γολι&θ).
+E,δοµον· γι ν κατα&λoη > Eραϊσµς τν Eλληνισµ, πρ4τα το στερε τ Πνε µα του, τν Πολιτισµ του (ζαλEζοντ&ς τον µ/ µι πετρι στ µ7τωπο) κα κολοWθως τν 5ξοντ9νει, 5νm4 +χει χ&σει πι
τ3ν NλληνικJ του συνεEδηση (+χει πολ7σει τ ς αIσθJσεις του).
Fτ ποQ σ/ µικρογραφEα συν7η κατ τν Nραϊκ µυστικιστικ µ θο στ3ν κοιλ&δα Hλ&, συµαEνει παρ&λλακτα σ’ >λκληρη τ3ν [φJλιο κα σ’ Tλες τ ς 5ποχ/ς +κτοτε: O Eλληνικς
Λγος κα > Nλληνικς Iδεαλισµς κα Uρωισµς, ποQ εRχαν ποκτJσει οIκουµενικ/ς διαστ&σεις κα ποτελο σαν τ Iδεολογικ πλαEσιο σκ7ψεως κα δρ&σεως τ4ν θικ κα φυσικ
[γι4ν κα προικισµ7νων νθρ9πων νεξαρτJτως φυλ.ς κα 5θνικτητας, χτυπιο νται xπουλα κα π7φτουν σ/ κατ&σταση ν&ρκης. O< µεγ&λες κατακτJσεις τ.ς νθρωπτητας στ3ν πορεEα της πρς τ3ν
λJθεια σταµατο ν κα 5ξουδετερ9νονται π τ δγµατα: θρησκευτικ&, πολιτικ& κα κοινωνικ&.
T µικρ 0τοµα, ο< «χαλασµ7νες ψυχ7ς» το EλWτη, 5πι&λλονται κα 5κµηδενEζουν δλια, δολοφονικ& τ ς εFγενες κα φωτισµ7νες φWσεις. H τεχνοκρατEα κα U xλη παEρνουν τ3 θ7ση τ.ς λεεντιZς
κα το πνεWµατος. H διαστροφ3 το φυσικο κα U δολοφονEα 5π7χουν θ7ση «[γιο ς» κα «qρθο »
καE, Tπως λ7γει > NEτσε, «γι τοOς νθρ=πους ποO ποθοFν τ ν 'ξουσα (5ννοε τ3ν Σι{ν)  παρακµ ε#ναι µσον καM α7τοM οU Kνθρωποι 'νδιαφρονται ζωτικ ν ρρωστ*σουν τ ν νθρωπ$τητα καM
ν νατρψουν µ0 'πικνδυνη καM συκοφαντικ σηµασα τ ν Jννοια τοF καλοF καM τοF κακοF, τοF
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ZO ΓεNργιος Tσορµπτζης4, .ναφερµενος στ3 εUρGµατα πο? προ,κυψαν .π τ5ς
.νασκαφς στ* γ9 τ9ς Παλαιστ>νης στ5ς .ρχς το! 20ου α84να, σηµειNνει Pτι .π
ατ3 προκAπτει π7ς οF ΦιλισταWοι κατγονται .π τ*ν KρGτη: «O< Φιλισταοι aσαν
=Eλληνες, Kρ.τες IδEdα, ποικJσαντες εIς ΠαλαιστEνην κατ τ 1500 j 1800 π.X. τοι
5π τ.ς 5ποχ.ς το Mυκηναϊκο Πολιτισµο . Παρ τ3ν Bηθλε7µ ε[ρ7θη µEα τ4ν κυριωτ7ρων πλεων j U µητρπολις gσως τ4ν ΦιλισταEων, 5κτισµ7νη 5π 5ρειπEων Nτ7ρας πλεως τ4ν ρχαEων Iθαγεν4ν XαναναEων, Uττηθ7ντων προφαν4ς [π’ 5κεEνων.
T 5ν τος τ&φοις ΦιλισταEων ε[ρεθ7ντα χαλκZ j ργυρZ κοσµJµατα κα πJλινα
γγεα προδEδουν ριδJλως τ3ν µυκηναϊκ3ν τ7χνην των, ντιθ7τως πρς τ 5ν τος
συγχρνοις Nραϊκος τ&φοις ε[ρJµατα, π&ντα εFτελο ς κα πρωτογνου σχεδν νεολιθικ.ς 5ποχ.ς, 5νm4 κα τ qστZ τ4ν τ&φων ΦιλισταEων καταδεικνWουν >µοEως τ3ν
νθρωπολογικ3ν διαφορ ν τ.ς φυλ.ς. (...). Περ τ4ν νωτ7ρω <στορικ4ν ληθει4ν
φαEνονται >µοφωνο ντες π&ντες ο< 5ν ΠαλαιστEνoη εIδικ4ς σχολοWµενοι ρχαιοδEφαι, 5ν ος κα ο< σοφο Γ&λλοι µοναχο το T&γµατος τ4ν ∆οµινικαν4ν...».
ZO .ρχαιολγος ∆ηµGτριος Γαρουφαλ9ς σ `ρθρο του µ τ>τλο «Γολι θ > Φιλισταος - =Eνας AIγαος Πολεµιστ3ς στ3ν ΠαλαιστEνη το 1000 π.X.»5, σηµειNνει: «ΓWρω στ 1175 π.X. ο< Φιλισταοι (Φιλιστιε µ τ.ς ΠαλαιZς ∆ιαθJκης), ο< “Puleseta” [p«EαγορWτις», δηλαδ* «Πλη τ4ν Eαγοριδ4ν».
3. I.A. Παπαποστλου (Hφρου AρχαιοτGτων), «KρGτη», Hκδσεις «KλειN», AθGνα 1981, σελ>δα 22.
4. ΓεNργιος A. Tσορµπτζης, «H7ς T9ς ZE(ραϊκ9ς Παλιγγενεσ>ας», AθGνα 1925.
5. Περιοδικ «Corpus», τε!χος 22, ∆εκ,µ(ριος 2000, σελ>δα 98.

▲

ληθινοF καM τοF ψε@τικου». O Aστοκαπιταλοµαρξισµς κα > Kαταναλωτισµς –γνJσια τ7κνα το
Eραϊκο ΠνεWµατος– Iσοπεδ9νουν κ&θε ξEα. Συντελεται µι τερ&στια νατροπ3 κα > Nραϊκς
ζφος καλWπτει τ Nλληνικ φ4ς, lπλωµ7νος σ ν πυκν ποWσι γWρω στ3ν Yδργειο. M/ µι φρ&ση,
τ3ν κατ&σταση τ.ς Aρχ.ς διαδ7χεται U νοσηρJ, παρ φWσιν κα παρανοϊκ3 κατ&σταση τ.ς 5ξουσEας.
AFτ τ τραγικ ποτελ7σµατα, αFτ3 U «ιλικ3 καταστροφ3» ποQ προκ&λεσε U «νEκη» το δολοφνου ∆α δ ποδεικνWουν, Tτι > σιωνιστικς θρEαµος δ/ν +χει προοπτικJ, διτι τ τεχνητ στ&τους κ ποQ 5γκαθEδρυσαν ο< νικητ/ς, 5ν7χει µ7σα του τ σπ7ρµατα τ.ς αFτοκαταστροφ.ς του. Kα
το το διτι δ/ν πρκειται γι νEκη, 5πειδ3 δ/ν προηγJθηκε ναµ7τρηση τ4ν ντιπ&λων. H ∆ιεθν3ς
EξουσEα δ/ν αFτοσυντηρεται, διτι qφεEλει τ3 γ7νεσJ της στ φWσικο, στ παρ&λογο κα στ νοσηρ, γι’ αFτ κα U <στορικ3 παρακµ3 τ.ς νθρωπτητας κ&τω π τ3ν IσχWουσα τ&ξη πραγµ&των
εRναι σταθερ4ς προϊο σα, καλπ&ζουσα. O ν&νος ∆α δ δολοφον9ντας τν γEγαντα Γολι θ δ/ν µπορε λγmω τ.ς φυσικ.ς κα θικ.ς δυναµEας του ν συντηρJσoη κα ν [περασπισθo. οrτε κ0ν τν gδιο
τν Nαυτ του π7ναντι στοQς κινδWνους ποQ συναντdZ, καθ{ς πορεWεται µ7σα στοQς 0γνωστους δρµους το M7λλοντος. Tο λεEπει > φ&ρος το Λγου –ποQ τν +σπασε xπουλα µ/ τ3ν σφεντνα τ.ς
λογοκρατEας– γι ν το δεEχνoη τ3ν qρθ3 πορεEα· το λεEπει U τλµη το ρωα –ποQ τν χρJστεψε– γι ν τραJξoη 5µπρς· το λεEπει U φυσικ3 ρ9µη κα «[γεEα» –ποQ τ ς ντικατ7στησε µ/ τ3 νοσηρτητ& του– γι ν µπορ7σoη ν 5πιι9σoη. Στ3ν «µονοµαχEα» τ.ς κοιλ&δας Hλ δ/ν [π&ρχει νικητ3ς λλ µνο νικηµ7νοι, µ/ πρ4το θ µα τν gδιο τν ∆α δ κα κµη µεγαλWτερο –κα θ4ο–
θ µα >λκληρη τ3ν νθρωπτητα.
H 5πιολ3 τ4ν ν&νων χωρ ς ναµ7τρηση ποτελε «xριν», µ/ τ3ν ρχαEα Nλληνικ3 σηµασEα τ.ς
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l-s-t-] τ4ν αIγυπτιακ4ν πηγ4ν, πιθαν9τατα αIγαιακ.ς (µινωικ.ς;) καταγωγ.ς, Mπλισµ7νοι µ/ τ πι σWγχρονα µ7σα κα <καντατοι πολεµιστ/ς λλ κα γν4στες τ.ς πυροτεχνολογEας κα τ.ς µεταλλοτεχνEας, 5γκαταστ&θηκαν στ3ν περιοχ3 ποQ νοµ&στηκε π αFτοQς ΠαλαιστEνη. ΣWµφωνα µ/ τ3 ιλικ3 παρ&δοση ο< Φιλισταοι ργαν9θηκαν σ/ µι χαλαρ3 >µοσπονδEα, ποQ πετελετο π π7ντε πλεις: τ3 Γ&ζα, τ3ν
Aσκ&λων(α), τ3ν CAζωτο, τ3 Γ θ κα τ3ν Eκρ9ν. (...) O Γολι θ χαρακτηρEζεται Mς
περEτµητος (χωρ ς περιτοµJ)· 0ρα δ/ν aταν σηµιτικ.ς καταγωγ.ς. AFτ3 U µορφ36
µοι&ζει 5κπληκτικ σ ν ν +χoη ξεπηδJσει µ7σα π τ3ν “Iλι&δα” το OµJρου. O
Γολι θ µπορε θαυµ&σια ν εRχε πολεµJσει στ ς τ&ξεις τ4ν Aχαι4ν EλλJνων j τ4ν
Tρ9ων +ξω π τ τεEχη τ.ς θρυλικ.ς πλης (...) Aρκε Mστσο ν 5νθυµηθo. κανε ς
τ3ν ρχικ3 πατρEδα τ4ν “Λα4ν τ.ς Θ&λασσας” (τ3ν Eλλ&δα κα τ AIγαο), µερικο π τοQς >ποEους 5γκαταστ&θηκαν στ3 ΦιλισταEα, γι ν λυθo. κ&θε µυστJριο σχετικ µ/ τ3ν παρουσEα Nνς τ7τοιου στρατι9τη στ3ν ΠαλαιστEνη».

;Aπ@ψεις σF δι:φορους «τ@πους» τοB ∆ιαδικτSου
>α gπλ9 περιπλνηση στ5ς λεκτρονικς διευθAνσεις στ ∆ιαδAκτιο, οF XποWες
.σχολο!νται µ τ ζGτηµα τ9ς καταγωγ9ς τ4ν Φιλιστα>ων, .ρκεW ν3 .ποδε>ξeη
κα5 στν πλ,ον δAσπιστο .ναγνNστη, Pτι εCναι κοιν4ς .ποδεκτ, π7ς οF ΦιλισταWοι Yχουν προ,λευση .π τ*ν KρGτη. ΣηµειNσαµε µερικ3 Hνδεικτικ3
.ποσπσµατα κα5 σ:ς τ3 παραθ,τουµε:
• «... ν7οι εIσολες 5µφανEστηκαν: ο< Eραοι, σηµιτικ/ς φυλ/ς προερχµενες π

M

6. ZO .ρθρογρφος .ναφ,ρεται στ*ν περιγραφ* το! Γολιθ, Pπως ατ* Uπρχει στ κε>µενο τ9ς
Παλαι:ς ∆ιαθGκης (Bασιλει4ν A, 4,7).

λ7ξεως, δηλαδ3 πρκληση κα 5γκληµατικ3 5ν7ργεια 5ναντEον τ.ς AλJθειας, τ.ς EλευθερEας, τ.ς
∆ικαιοσWνης κα παρ&αση το Kοσµογονικο Nµου, γι’ αFτ κα ο< «[ριστ/ς» θ τιµωρηθο ν
σκληρ κα µεEλικτα π τ3 θε ∆Eκη. O< ν&νοι «ρωες», ο< δολοφνοι τ4ν νωτ7ρων ντιπ&λων
τους, εRναι διαστρελωτ/ς τ.ς «φυσικ.ς» λJθειας, διαστροφες τ4ν 5ννοι4ν το γνJσιου, το καλο , το κατ φWσιν, το [γιο ς, το δικαEου. Mνο νοσηρ3 σκ7ψη θ µπορο σε ν ναγνωρEσoη σ’
αFτοQς τ δικαEωµα τ.ς UρωοποιJσεως κα τ.ς κυριαρχEας π&νω στοQς πραγµατικοQς ρωες, µ/ τοQς
>ποEους οFσιαστικ δ/ν ναµετρJθηκαν ποτ7. Kα πραγµατικο ρωες, φυσικο ρωες, εRναι αFτο
ποQ γEνονταν δεκτο π τοQς =Eλληνες: Yγιες στ σ4µα κα τν νο κα bχι ν&νοι κα xπουλοι· πρτυπα σωµατικο κα θικο µεγαλεEου· lρµονικ κρ&µατα φυσικο κ&λλους κα πνευµατικ.ς λεεντιZς· µ/ µι φρ&ση 0νθρωποι πλJρως 5ναρµονισµ7νοι πρς τν θεο Kοσµογονικ Nµο δηλαδ3
«µθεοι». O< =Eλληνες ρωες, π τ >µηρικ χρνια µ7χρι τοQς AκρEτες κα Aπελ&τες το BυζαντEου κα µ7χρι τ παλληκ&ρια, τοQς λε7ντες τ.ς TουρκοκρατEας κα τ.ς Eπαναστ&σεως, αFτν τν
Iδανικ τWπο 5νσαρκ9νουν –κα ποτ/ στ3ν Nλληνικ3 σκ7ψη κα <στορEα δ/ν 5µφανEζεται τ δολοφονικ πρτυπο το ν&νου «ρωα», ποQ νικdZ χωρ ς ναµ7τρηση, λλ µ/ τ3ν [πουλτητ& του τν ληθιν ρωα.
Γι’ αFτ U «ζ&λη» το Γολι&θ, U συσκτιση τ.ς λJθειας π τ δγµα, δ/ν εRναι ποτ7λεσµα καµµιZς φυσικ.ς [περοχ.ς το ∆αEδ· εRναι τεχνητ στ&τους κ κα Nποµ7νως U «νEκη» τ.ς Σι{ν εRναι
εrθραυστη, κλονEζεται συνεχ4ς κα µπορε ν νατραπo. ν πZσαν στιγµJ. H στιγµ3 αFτ3 εRναι
κρι4ς U fρα ποQ > Γολι θ θ ξαναρo. τ ς αIσθJσεις του, >πτε > ν&νος ∆α δ θ π&ψoη ν [π&ρχη αFτοµ&τως, χωρ ς κ0ν ν χρειασθo. U ναµ7τρηση ποQ δ/ν +γινε, κα θ κηδευθo. χωρ ς καµµι
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τ3ν MεσοποταµEα κα ο< Φιλισταοι ( π τοQς >ποEους π.ρε U χ9ρα τ bνοµ& της),
eνας αIγαιακς λας...» (www.palestinehistory.com, συντκτης Esam Shashaa-Παλαιστ>νιος, πο? κατοικεW στ3 ZHνωµ,να Aρα(ικ3 Eµιρ:τα).
• «O< Φιλισταοι aταν eνα παρακλ&δι τ4ν “Λα4ν τ.ς Θ&λασσας”, ο< >ποοι µεταξQ
το 13ου κα 12ου αI4να π.X. aρθαν π τ AIγαο. O προφJτης Aµ{ς (Θ, 7) τοQς
συνδ7ει µ/ τ3 χ9ρα Caphtor (KρJτη;)» (ww2.auckland.ac.nz / acte / pmb /
philistine.htm).
• «O< Φιλισταοι παραδοσιακ θεωρο νται Tτι κατ&γονται π τ3ν KρJτη. Hταν
eνα τµ.µα τ4ν “Λα4ν τ.ς Θ&λασσας”, ο< >ποοι προερχµενοι π τ AIγαο µετακινJθηκαν στ3 νοτιοανατολικ3 Mεσγειο» (www.phoenicia.org).
• «O< ΠαλαιστEνιοι δ/ν +χουν τEποτα ν κ&νουν µ/ τοQς ΦιλισταEους. O< ληθινο
ΠαλαιστEνιοι aταν ο< ρχαοι Φιλισταοι. O< Φιλισταοι δ/ν aταν CAραες j MουσουλµZνοι κα δ/ν aταν πγονοι το IσµαJλ. O< Φιλισταοι aταν ο< ρχαοι 5χθρο
τ4ν Iσραηλιτ4ν κατ τ ιλικ χρνια. Hρθαν στ Iσρα3λ π τ3ν Eλλ&δα στοQς
ιλικοQς χρνους» (www.jerusalemwatch.com, `γνωστος συντκτης .π φιλοϊσραηλιν site).
• «O< Φιλισταοι εRναι εFρ7ως ποδεκτ Tτι π7πλευσαν γι τ3 Xανα ν προερχµενοι π τ Nλληνικ νησ KρJτη j τ3ν περιοχ3 τ.ς AνατολEας στ3 δυτικ3 TουρκEα» (http://focusonjerusalem.com).

Στφανος Mυτιληνα ος

ντισιωνιστικ3 φανφ&ρα. ERναι U fρα ποQ > Eλληνικς Λγος, > Nλληνικς Iδεαλισµς κα Uρωισµς, ποQ τ9ρα ρEσκονται σ/ κατ&σταση ν&ρκης, θ 5παν7λθουν στν ρρωστηµ7νο Kσµο µας,
γι ν το δ9σουν καινοWργια ζωJ.

«Σκουριζουν τ σδερα, καM τιµωρ5 τ/ν α3=να τους
'γn ποO δοκµασα τMς µυριδες α3χµς.
Kι π/ γιο@λια καM νρκισσους τοιµζω
τ/ καινο@ργιο µαχαρι ποO oρµ$ζει στοOς VHρωες.
Γυµν=νω τ στ*θη µου, καM ξαπολυοFνται οU Kνεµοι
κι 'ρεπια σαρ=νουνε καM χαλασµνες ψυχς.
Kι π/ τ νφη τ πυκν της καθαρζουν
τ ΓA, ν φανοFν τ Λιδια τ Πντερπνα.»(α)

∆ηµ*τρης I. Λµπρου
(Aπ/ τ/ ,ι,λ(ο του «Aναζ2τηση - ∆οκ(µιο Eλληνικς Iδεολογ(ας», 8κδ.
«∆αυλ/ς» 1980, σελ. 143-148.)
(α) Oδυσσ,α EλAτη, «T dAξιν Hστι», Προφητικν.

