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Θεογονία του Ησιόδου όπου αναφέρετε για τον Πήγα-

σο, Μέδουσα, και τον Ατλαντικό ωκεανό 

αποκωδικοποίηση: Θεογονία Ησιόδου όπου  

αναφέρετε για τον Πήγασο, Μέδουσα και τον Ατλαντικό ωκεανό 

© Στρατής Χατζηβλάστης  
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Η Θεογονία (Ησίοδος 8ος - 7ος αιώνας π.χ.) θεωρείται ως μυθοποιημένος 

κώδικας παλαιολιθικής εποχής  

 

    Η Θεογονία αποτελεί την πρώτη προσπάθεια συστηματοποίησης της Ελληνικής 

μυθολογίας. Την σπονδυλική στήλη του έπους αποτελεί ο μύθος της πάλης των 

θεών για τη διακυβέρνηση του κόσμου, η τελική επικράτηση του Δία και η νίκη 

του κατά των δυνάμεων του κακού. Ο ποιητής (Ησίοδος) διακηρύσσει στο προοίμι-

ο του ποιήματος ότι οι Μούσες παρουσιάστηκαν  σ’ αυτόν και του χάρισαν 

έμπνευση και δύναμη, για να μας παρουσιάσει τους θεούς του Ολύμπου και τους 

προγόνους τους, το Χάος, τη Γή, τον Ουρανό, τους Τιτάνες και τους Γίγαντες· α-

κόμη στην περιγραφή της Τιτανομαχίας, που θεωρείται το αποκορύφωμα του 

έργου, με μεγαλειώδες και λαμπρό ύφος, παρουσιάζει τον Δία ως ηθική και πνευ-

ματική δύναμη. Προσωπικό δημιούργημα του Ησιόδου, με κάποιες ίσως επιδράσεις, 

πρέπει να θεωρηθούν τα λεγόμενα «γένη», τα οποία ονομάζει με τα μέταλλα. Ο 

πολιτισμός του ανθρώπου, κατά τον Ησίοδο, ξεκίνησε αντίστροφα από ότι πιστεύο-

με εμείς, δηλ. από προηγμένη εποχή πολιτισμού (Χρυσό γένος ή επί Κρόνου βίος) 

και σιγά σιγά η ανθρωπότητα άρχισε να παρακμάζει και έφτασε στο Σιδηρούν γέ-

νος.  

    Στην ανάκληση αυτού του τμήματος της θείας ιστορίας, ο Ησίοδος προσπαθεί 

να παρουσιάσει την αλήθεια και να πετύχει τη φιλοσοφική θεώρηση και ερμηνεία 

των όντων. Έχοντας ως βάση το μυθολογικό γίγνεσθαι του σύμπαντος, προχωρεί 

στην ανεύρεση αιτιολογικής σχέσης, που οδηγεί στην προσπάθεια για κατανόηση 

του Όντος.       

 

Ησίοδος θεογονία (στα αρχαία Ελληνικά : παράγραφος 270-280)  

Στην Θεογονία του Ησιόδου πληροφορούμεθα ότι οι πανάρχαιοι Έλληνες γνώριζαν 

την ύπαρξη γης πέραν του Ατλαντικού:   

 

 Ο Πήγασος (φτερωτό άλογο) συμβολίζει την ομίχλη και στη συνέχεια το σύννεφο 

όταν έρχεται σε επαφή με την παγωμένη ατμόσφαιρα του βορίου Ατλαντικού: 

 

Ησίοδος θεογονία (στα αρχαία Ελληνικά : παράγραφος 270-280)  

Είναι αποκαλυπτικό ότι ο Πήγασος είναι σύννεφο που φέρνει την βροντή και α-

στραπή στον Θεό της βροχής τον Δία  Ο Πήγασος ως σύννεφο έσβησε την φωτιά 

με βροχή: 

  

 Αποδεικτικά και αποκαλυπτικά για το τι συμβαίνει στην Καραϊβική και στης ακτές 

της ανατολικής Αμερικής, ουδέποτε έχει αναφέρθη Καταστροφικός Τυφώνας στην 

Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο: 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

http://www.stipsi.gr/pegasus/index.html
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Εσπερίδες «Εσπέρα» Καλή Εσπέρα (εκεί που δύει ο ήλιος)    

  

Στην Θεογονία του Ησιόδου πληροφορούμεθα ότι οι πανάρχαιοι Έλληνες 

γνώριζαν την ύπαρξη γης πέραν του Ατλαντικού 

Ησίοδος θεογονία (αρχαία Ελληνικά : παράγραφος 270-280) 

 Φόρκυι δ ' αύ Κητώ Γραίας τέκε καλλιπάρήους εκ γενετής πολιάς. τάς δή Γραίας 

καλέουσιν αθάνατοί τε θεοί χαμαί ερχόμενοί τ ' άνθρωποι, Πεμφρηδώ τ ' εύπεπλον 

Ενυώ τε κροκόπεπλον, Γοργούς θ' , αί ναίουσι πέρην κλυτού Ωκεανοίο εσχατιή 

πρός νυκτός, ίν ' Εσπερίδες λιγύφωνοι, Σθεννώ τ ' Ευρυάλη τε Μέδουσα τε λυγρά 

παθούσα` η μέν έην θνητή, αι δ ' αθάνατοι και αγήρω, αι δύο` τή δέ μιή παρελέ-

ξατο Κυανοχαίτης εν μαλακώ λειμώνι και άνθεσιν ειαρινοίσι. της ότε δή Περσεύς 

κεφαλήν απεδειροτόμησεν,  έκθορε Χρυσάωρ τε μέγας και Πήγασος ίππος.  

  

 (μετάφραση Νεα Ελληνικά: παράγραφος 270-280)  

 [Και στο Φόρκυνα η Κητώ γέννησε τις Γραίες τις ομορφομάγουλες απ’ τη γέννησή 

τους γκρίζες· αυτές τις λένε Γραίες κι οι αθάνατοι θεοί κι οι άνθρωποι που έρχονται 

χάμω την ομορφόπεπλη Πεμφριδώ και την κροκόπεπλη Ενυώ και τις Γοργούς που 

κατοικούν περ’ απ’ τον ξακουστό Ωκεανό στην άκρη κοντά στην Νύχτα, όπου είναι 

οι καθαρόφωνες Εσπερίδες, η Σθεννώ κι η Ευρυάλη κι η Μέδουσα που βαριά 

έπαθε. Αυτή ήταν θνητή, οι άλλες αθάνατες κι αγέραστες, οι δύο· κοντά στη μια 

κοιμήθηκε ο Γαλοζομάλλης (Ποσειδώνας) σε μαλακό λιβάδι κι ανοιξιάτικα λουλού-

δια.  

 Απ’ αυτήν όταν ο Περσέας της απόκοψε το κεφάλι ξεπήδησε ο μεγάλος Χρυσάο-

ρας και το άλογο Πήγασος].  

Αποδεικτικό στοιχείο γλυπτικής των Αζτέκων η πριν την εμφάνιση των 

Ίνκας  
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Ησίοδος θεογονία (στα αρχαία Ελληνικά : παράγραφος 280-281) 

τής ότε δή Περσεύς κεφαλήν απεδειροτόμησεν, έκθορε Χρυσάωρ τε μέγας καί Πή-

γασος ίππος.   

 (μετάφραση Νεα Ελληνικά: παράγραφος 280-281 

 Απ’ αυτήν όταν ο Περσέας της απόκοψε το κεφάλι ξεπήδησε ο μεγάλος Χρυσάο-

ρας και το άλογο Πήγασος  (Πήγασος) από τη λέξη Πηγή, πηγάζει, πηγάδι κλπ)   

Ησίοδος θεογονία (στα αρχαία Ελληνικά : παράγραφος 284-285-286) 

χώ μέν αποπτάμενος, προλιπών χθόνα μητέρα μήλων, ίκετ ' ες αθανάτους· Ζηνός 

δ ' εν δώμασι ναίει βροντήν τε στεροπήν τε φέρων Διί μητιόεντι· 

  

(μετάφραση Νεα Ελληνικά: παράγραφος 284-285-286 

Κι αυτός πετώντας τη γή, τη μητέρα τών κοπαδιών, έφτασε στους αθάνατους· και 

κατοικεί στα δώματα του Δία και τη βροντή και την αστραπή φέρνει στο νοητή Δία. 

 

(Είναι αποκαλυπτικό ότι ο Πήγασος είναι σύννεφο που φέρνει την βροντή 

και αστραπή στον Θεό της βροχής τον Δία).  

Οι 3 εσπερίδες είναι 3 νησιά από τα οποία το ένα χάθηκε, εξαφανίστηκε 

από κάποιο καταποντισμό ηφαιστίου (πιθανόν να δημιουργήθηκε ηφαί-

στειο όπου ρέει χρυσή λάβα (Χρυσάορας), στη συνέχεια ελευθερώνοντας 

την ροή του θερμού υγρού ρεύματος από τον κόλπο του Μεξικού θερμαί-

νοντας της βορειοδυτικές ακτές της Ευρώπης. 
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Ησίοδος θεογονία (στα αρχαία Ελληνικά : παράγραφος 319-325) 

 Η δέ Χίμαιραν έτικτεπνέουσαν αμεμάκετον πύρ, δειννήν τε μεγάλην τε ποδώκεά 

τε κρατερήν τε. τής ήν τρεΐς κεφαλαί· μία μέν χαροποΐο λέοντος, η δέ χιμαίρης, η 

δ'όφιος κρατεροΐο δράκοντος. [πρόσθε λέων, όπιθεν δέ δράκων, μέσση δέ χίμαι-

ρα, δεινόν αποπνείουσα πυρός μένος αιθομένοιο]. τήν μέν Πήγασος είλε καί ε-

σθλός Βελλεροφόντης. 

  

 (μετάφραση Νεα Ελληνικά: παράγραφος 319-325 

 Κι αυτή γέννησε τη Χίμαιρα που πνέει ακατάσχετη φωτιά, φοβερή και μεγάλη και 

γριγορόποδη και γερή κι αυτή είχε τρία κεφάλια· ένα λαμπερομάτη λέοντα, ένα 

γίδας, ένα φιδιού, γερού δράκοντα, μπροστά λιοντάρι, πίσω δράκοντας, στη μέση 

γίδα, αποπνέοντας φοβερή δύναμη φλογερής φωτιάς. Αυτή νίκησε ο Πήγασος κι 

ο ευγενής Βελλεροφόντης. 

  

  [Ο Πήγασος ως σύννεφο έσβησε την φωτιά με βροχή], (Βελλεροφόντης 

αυτός που δάμασε τον Πήγασο)  

Τα 3 νησιά η Κούβα, η Αϊτή, και τα νησιά των Μπαχάμες:   

Στην εικόνα διακρίνονται τα νησιά των Μπαχάμες και γύρο τους φαίνετε ο κατα-

ποντισμός όπου πριν περίπου 10.000 χρόνια ήταν ένα μεγάλο ενιαίο νησί το ο-

ποίο εμπόδιζε την ροή του θερμού ρεύματος.  

 

Η ομάδα των νησιών Μπαχάμες (Ισπανικά   bajamar," ρηχά νερά") 

Καταλαμβάνουν μία ακανόνιστη υποβρύχια τραπεζοειδή ανάδυση στο Ατλαντικό 

ξεχωρίζοντας από τα άλλα νησιά με βαθιά ρήγματα. 
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Το θερμό Ρεύμα του Κόλπου του Μεξικού το οποίο κατευθύνετε προς τον βορά 

θερμαίνοντας την δυτική Ευρώπη την Σκανδιναβία μέχρι τον αρκτικό ωκεανό, έχει 

ευεργετικά κλιματολογικά  αποτελέσματα.    

Επιστημονική εξακρίβωση:  

Σύμφωνα με γεωλογική έρευνα του πανεπιστημίου Lamont university of Colombia 

διαπιστώθηκε ότι περίπου   10.000 π.χ. μεγάλο μέρος γης βούλιαξε και η θερμο-

κρασία στον Ατλαντικό ανέβηκε.  

Ρώσος γεωφυσικός ανακάλυψε ότι το θερμό ρεύμα του κόλπου εμφανίστηκε στον 

βόριο παγωμένο ωκεανό περίπου το 10-8.000 π.χ. πριν από αυτό κάποια γη ε-

μπόδιζε τη ροή, υποθέτοντας ότι αυτή η γη ήταν η Ατλαντίδα.  

Αν υποθέσουμε ότι τοποθετούμε κάποιο νησί οπουδήποτε στο Ατλαντικό 

δεν πρόκειται να εμπόδιση τη ροή του ρεύματος, παρά μόνο μεταξύ της 

Κούβας και  της Φλώριδας   

(Ο Πήγασος (φτερωτό άλογο) συμβολίζει την ομίχλη και στη συνέχεια το 

σύννεφο όταν έρχεται σε επαφή με την παγωμένη ατμόσφαιρα του βορίου 

Ατλαντικού.  
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Αποδεικτικά και αποκαλυπτικά για το τι συμβαίνει στην Καραϊβική και 

στης ακτές της ανατολικής Αμερικής, ουδέποτε έχει αναφέρθη Τυφώνας 

τέτοιου μεγέθους στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο  

(Ησίοδος θεογονία στα αρχαία Ελ-

ληνικά : παράγραφος 820-825)  

 Αυτάρ επεί Τιτήνας απ' ουρανού εξέ-

λασε Ζεύς, οπλότατον τέκε παίδα Τυ-

φωέα Γαία πελώρη, ου χείρες μεν εα-

σιν επ' ισχύι έργματ έχουσαι και πό-

δες ακάματοι κρατερού θεού, εκ δε οι 

ώμων ην εκατόν κεφαλαί όφιος δει-

νοίο δράκοντός ...  

(μετάφραση Νεα Ελληνικά: παράγρα-

φος 820-825)  

 Λοιπόν μόλις απ' τον ουρανό τους Τιτάνες 

έδιωξε ο Δίας, τελευταίο γέννησε η πελώ-

ρια Γαία τον Τυφωέα (τυφώνα), αυτού 

τα χέρια ήταν για τη δύναμη, όταν έκαναν 

έργα, κι ακούραστα τα πόδια του δυνατού 

θεού, κι απ' τους ώμους του ήταν εκατό 

κεφάλια φιδιού, φοβερού δράκοντα, ...  
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Γιατί άραγε η Αθηνά 

να κρατεί μια ασπίδα 

η οποία στο κέντρο 

της να εμφανίζετε η 

μορφή που υπάρχει 

στο κέντρο του ημε-

ρολογίου των Αζτέ-

κων; 

Πριν των Ίνκας Ελληνική  παρουσία, διακρίνετε ο μαίανδρος 

Ημερολόγιο των Αζτέκων  

Στρατής Χατζηβλάστης  © 
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