
Παρερµηνε�ες στ� θ µα τ!ς "ρ	ν	λ	γ#σεως
@Aγαπητ� κ. Λ�µπρ�υ,

Στ  τε2'�ς 195 τ�2 «∆αυλ�2» κατε'ωρ1σθη &πιστ�λ! τ�2 κ. ΓεωργαλL, �να-

φερ�µ�νη στ  τ.ς 'ρ�ν�λ�γ�σεως θ�µα τ7ν κατακλυσµ7ν. @Eν πρZτ�ις τ ν

ε:'αριστ7 π�λ3 γι= τ= τ�σ� κ�λακευτικ= λ�για γι= τ  6ρθρ� µ�υ «Πρ�κα-

τακλυσµιαFες bEλληνικ�ς Γραφ�ς» («∆αυλ�ς», τ. 190). @Aλλ= θ= µ�2 &πιτρα-

π�2ν κα� µ�να µερικ�ς �ντιπαρατηρ�σεις στ�ς παρατηρ�σεις τ�υ:

1. bH �ναφ�ρ= τ�2 Πλ�των�ς στ ν T1µαι� γι= τ= 8000, 9000 κα� στ�3ς N�-

µ�υς τ�υ γι= τ= 10.000 'ρ�νια τ7ν Agγυπτ1ων l �ντ1στ�ι'α γι= τ= Cτη 8600

π.X., 9600 π.X. �π  τ.ς &πισκ�ψεως τ�2 Σ�λων�ς στ!ν π�λη τ7ν Agγυπτ1ων

Σαsδα κα� γι= τ  Cτ�ς 10.350 π.X. �π  τ.ς συντ�*εως τ7ν N�µων τ�υ δ�ν C'�υν

καµµ1α 'ρ�ν�λ�γικ! �*1α, &πειδ! �ντιστ�ι'�2ν σ� ΣεληνιαFα 'ρ�νια διαρ-

κε1ας 27,3 <µερ7ν. T  �λ�νθαστ� 'ρ�ν�λ�γικ  <µερ�λ�γι� τ.ς Agγ$πτ�υ τ 

ΘCλω ν. �ναφερθE στ� θCµα τ ς Iρ�ν�λ:γησης τEν 3 �ρIα�ων κατακλυσµEν.
T� -ασικ/τερ� M�τηµα π�> �νακ*πτει Gς πρ�ς τ� θCµα α)τ� εPναι τ� Sν @ κατα-
κλυσµ�ς τ�; ∆ευκαλ�ων�ς συµπ�πτει µ6 τ�ν καταπ�ντισµ� τ ς �Aτλαντ�δ�ς, Qπως
[π�στηρ�Mει @ κ. ΓεωργαλAς («∆αυλ:ς», τ. 195), | Sν εPναι µεταγενCστερ�ς, γ*ρω
στ� 3600 π.X., Qπως [π�στηρ�Mει @ κ. K. K�υτρ�υ-Cλης («∆αυλ:ς», τ. 190).

Φρ�νE, Qτι @ κατακλυσµ�ς τ�; ∆ευκαλ�ων�ς δ6ν συµπ�πτει µ’ α)τ�ν τ ς �Aτλα-
ντ�δ�ς· κα$ θ. �ναφερθE σ6 συγκεκριµCνα Iωρ�α π�> στηρ�M�υν τ�ν Oπ�ψ� µ�υ.
ΣυγκεκριµCνα �ναφCρεται στ$ς διηγ�σεις τ�; Πλ�τωνα («T1µαι�ς», «Kριτ1ας»)
γι. τ�ν �Aτλαντ�δα: «M�σα στ= 9000 'ρ�νια Cγιναν π�λλ�� κα� µεγ�λ�ι κατακλυ-
σµ�1», κα$ �π�σης: «XEγιναν δ� �κ�µα κα� σεισµ�� κα� 6λλη νερ�π�ντ�, < τρ$τη
στ% σειρ& πρ�ν γ1νEη - κατακλυσµ ς τ�2 ∆ευκαλ1ων�ς». T� συµπCρασµα π�> -γα�-
νει �π’ α)τ. τ. Iωρ�α εPναι, Qτι µεταH> καταστρ�φ ς τ ς �Aτλαντ�δ�ς κα$ κατα-
κλυσµ�; τ�; ∆ευκαλ�ων�ς µεσ�λα-�;ν 9νας | περισσ:τερ�ι κατακλυσµ��. �Eπ�σης,
Qπως �ναφCρεται �π� τ�ν �Aριστ�τCλη κα$ τ�ν ∆ι:δωρ� τ�ν Σικελι/τη, @ κατα-
κλυσµ�ς τ�; ∆ευκαλ�ων�ς 8πληHε κυρ�ως τ�ν Kλλαδικ� IEρ� κα$ δ6ν µπ�ρε� ν. θε-
ωρηθJ  9νας παγκ�σµ��υ κλ�µακας κατακλυσµ:ς. bAλλως τε σ’ α)τ� τ�ν περ�πτω-
ση �N �ρIα��ι ZEλληνες συγγραφε�ς δ6ν θ. ~ταν λ�γικ� ν. παραλε�π�υν @π�ια-
δ�π�τε �ναφ�ρ. στ�ν �Aτλαντ�δα σ6 σICση µ6 τ�ν κατακλυσµ� τ�; ∆ευκαλ�ων�ς.

O( πληρ	φ	ρ$ες τ�ν *ρ"α$ων συγγραφ ων
γι& τ	+ς τρε�ς µεγ�λ	υς κατακλυσµ	+ς

KPIΣEIΣ KAI ΣKEΨEIΣ ΓIA TH XPONOΛOΓHΣH TOYΣ



συν�τα*ε - π�ταµ ς Acγυπτ�ς τ�2 bOµ�ρ�υ (- σηµεριν ς NεFλ�ς) κα� < 0αθ-

µια1α πρ�σ'ωσιγεν!ς &π�κταση τ.ς σ'ηµατι>�µ�νης στεριLς τ.ς K�τω Agγ$-

πτ�υ εgς 0�ρ�ς τ�2 θαλασσ1�υ κ�λπ�υ, π�3 �ναφ�ρει - bHρ�δ�τ�ς. bH uδρυ-

ση τ.ς Σαsδ�ς 8000 'ρ�νια πρ�ν �π  τ!ν &π1σκεψη τ�2 Σ�λων�ς Pταν τελε1-

ως �δ$νατη, γιατ� Cπρεπε ν= κτισθE. στ ν πυθµ�να τ.ς θ�λασσας τ�2 παρα-

π�νω κ�λπ�υ, &πειδ! < πραγµατικ! πρ�σ'ωσιγεν!ς στερι= τ.ς K�τω Agγ$-

πτ�υ 6ρ'ισε ν= δηµι�υργ.ται �π  τ  Cτ�ς 3934 π.X., 4πως �π�δεικν$εται στ 

6ρθρ� µ�υ «Πρ�ϊστ�ρικ= bHµερ�λ�για», π�3 δηµ�σιε$θηκε στ  τε2'�ς

113/1991 τ�2 «∆αυλ�2». bO '�ρτης π�3 δηµ�σιε$εται στ  &ν λ�γwω 6ρθρ� �π�-

δεικν$ει, 4τι 4σ� α:*αν�ταν < στερι= τ�σ� λιγ�στευαν �9 'ρ�ν�λ�γ1ες �π  τ 

παρελθ ν πρ ς τ  παρ�ν.

T= 8000 'ρ�νια τ7ν Agγυπτ1ων �ντιστ�ι'�2ν σ�µερα σ� 615 τρ�πικ= 'ρ�-

νια. bOπ�τε < uδρυση τ.ς Σαsδ�ς 'ρ�ν�εντ�π1>εται στ  Cτ�ς 1215 π.X. T�τε

[π.ρ'ε στερι= γι= τ!ν uδρυσ� της, 4πως �π�δεικν$εται στ  παραπ�νω 6ρθρ�

EPναι Qµως �ρκετ. πιθαν:ν, @ κατακλυσµ�ς τ�; �Ωγ*γ�υ ν. ταυτ�Mεται µ6 τ�ν
καταπ�ντισµ� τ ς �Aτλαντ�δ�ς. Στ�ιIε�� π�> συνηγ�ρε� σ’ α)τ� εPναι, Qτι @ bΩγυ-
γ�ς -ασ�λευε στ�ν �Aττικ�-�ιωτ�α, τ� κCντρ� δηλαδ� �π:κρ�υσης τEν �Aτλ�ντων
σ*µφωνα µ6 τ�ν Πλ�τωνα. Kα$ ~ταν φυσικ:, �φ�; R �Aθ�να ~ταν τ:τε τ� κCντρ�
τ�; �Eλληνισµ�;, ν. oν�µασθJ  @ κατακλυσµ�ς µ6 τ� lν�µα τ�; Rγεµ:να της, τ�;
�Ωγ*γ�υ. bAλλως τε σ*µφωνα µ6 τ�>ς �ρIα��υς συγγραφε�ς R �Aθ�να εPIε τ:τε
διαφ�ρετικ� γεωγραφικ� [π�δ�µ� (Qπως R π�λ> µεγαλ*τερη 8κταση τ ς �Aκρ:-
π�λης, π�> �ναφCρεται στ�ν «Kριτ1α» τ�; Πλ�των�ς). Kα$ σ*µφωνα µ6 τ$ς «µυ-
θ�λ�γικ6ς» διηγ�σεις ~ταν IτισµCνη πι� -:ρεια, πρ�ς τ�ν περι�I� τ ς Kωπα�δας.
Γι’ α)τ� κα$ �ναφCρεται στ�ν Πλ�τωνα, Qτι R �Aττικ� ~ταν π�λ> πι� εdφ�ρη �π’
Q,τι σ�µερα. Γι’ α)τ� κα$ �ναφCρεται �π�σης στ�ν «Kριτ1α», Qτι τ. oν:µατα α)τEν
π�> M�;σαν τ�ν �π�I� �κε�νη εPναι γνωστ. (bΩγυγ�ς), lIι Qµως κα$ τ. 8ργα τ�υς,
�φ�; δ6ν �ναφCρεται σIεδ�ν τ�π�τε γι. τ� Mω� κα$ δρ�ση τ�; �Ωγ*γ�υ. �EH α7τ�ας
κα$ τEν µετCπειτα καταστρ�φEν (κατακλυσµ�$ ∆ευκαλ�ων�ς κα$ ∆αρδ�ν�υ) κα-
ταστρCφ�νταν τ. γραπτ. �ρIε�α, µ6 �π�τCλεσµα ν. διασm/Mωνται λ�γες µ:ν� κω-
δικ�π�ιηµCνες [π� µ�ρφ� µ*θων διηγ�σεις. Πιστε*ω λ�ιπ:ν, Qτι R Iρ�ν�λ�γ�α
τ�; κατακλυσµ�; τ�; �Ωγ*γ�υ εPναι τ� 9600 π.X., γι. τ�ν @π��� [π�ρI�υν �λ�Iι-
στες διασmωM:µενες πληρ�φ�ρ�ες σ6 σICση µ6 τ�>ς µετCπειτα κατακλυσµ�*ς.

Mετ. τ�ν κατακλυσµ� τ�; �Ωγ*γ�υ 8ρIεται R �π�I� τ�; «'αλκ1ν�υ γ�ν�υς», R
�π�I� τ ς κυριαρI�ας τEν �π�γ:νων τ�; Πελασγ�;, µ6 κCντρ� τ�υς τ�ν Πελ�-
π:ννησ� (bAργ�ς),�φ�; R �Aττικ� µετ. τ$ς τρ�µακτικ6ς καταστρ�φ6ς τ�; Kλλη-
ν�ατλαντικ�; π�λCµ�υ 8Iασε τ�ν 7σI* της. Γι’ α)τ� κα$ �µφαν�Mεται στ� µυθ�λ�-
γ�α Gς γι�ς τ�; Φ�ρωνCως (συγIρ:ν�υ τ�; �Ωγ*γ�υ) @ Πελασγ:ς, πρAγµα π�>
[π�δηλ/νει τ�ν Oν�δ� τEν ΠελασγEν µετ. τ�ν κατακλυσµ� τ�; �Ωγ*γ�υ. Kα$ R
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µ�υ. K�θε 6λλη 'ρ�ν�λ�γικ! %ρµηνε1α καταντ�ει παρερµηνε1α l παραπ�1η-

ση τ.ς φυσικ.ς &πεκτατικ.ς πραγµατικ�τητας τ�2 π�ταµ�2 Nε1λ�υ l τ�2

bOµηρικ�2 Agγ$πτ�υ.

2. bO κατακλυσµ ς τ�2 @Ωγ$γ�υ σ$µφωνα µ� τ  µ�ν� γνωστ  µ�'ρι σ�µερα

�στρ�ν�µικ  στ�ι'εF� τ�2 N�νν�υ τ�2 Παν�π�λ1τ�υ («∆ι�νυσιακ�», 0ι0λ.

38�ν, στ. 347-392, Cκδ. Loeb) &ντ�π1>εται στ  Cτ�ς 8255 π.X., 4πως δηµ�σιε$-

θηκε στ  6ρθρ� µ�υ «Πρ�κατακλυσµιαFες bEλληνικ�ς Γραφ�ς» («∆αυλ�ς», τ.

190). K�θε 6λλη 'ρ�ν�λ�γ1α εNναι πρ ς τ  παρ ν ��ριστη κα� δ�ν διαθ�τει συ-

γκεκριµ�νη 0�ση στηρ1*εως 4πως < πρ�ηγ�υµ�νη.

3. bO κατακλυσµ ς τ�2 ∆ευκαλ1ων�ς πρ�σδι�ρ1>εται �π  τρ1α �στρ�ν�µικ=

στ�ι'εFα, τ= -π�Fα �λληλ�επαληθε$�νται, yτ�ι:

α. @Aπ  τ  Cργ� τ�2 A. Pochan «T= Mυστ�ρια τ7ν Mεγ�λων Πυραµ1δων»

στ  Cτ�ς 3637 π.X. [π�λ�γισθ�ν στ  6ρθρ� µ�υ «O9 Πρ�κατακλυσµιαFες bEλλη-

νικ�ς Γραφ�ς» («∆αυλ�ς», τ. 190).

Oν�δ�ς α)τ� εPIε Gς �π�τCλεσµα τ�ν �να-�ωση τ�; �Eλληνικ�; Π�λιτισµ�; µετ.
τ$ς καταστρ�φ6ς τ�; Kλλην�ατλαντικ�; π�λCµ�υ. Γι’ α)τ� κα$ �ναφCρεται, Qτι R
Λυκ:σ�υρα, π�> Nδρ*θηκε �π� τ�ν Λυκ��να, ~ταν R πρ/τη π:λη τ�; κ:σµ�υ, R
πρ/τη δηλαδ� µετ. τ�ν κατακλυσµ� τ�; �Ωγ*γ�υ. (Σηµε�ωση: @ Λυκ�ων ~ταν
γι�ς τ�; Πελασγ�;).

Στ� συνCIεια, τ� 8255 π.X. σ*µφωνα µ6 τ�>ς [π�λ�γισµ�>ς τ�; κ. K�υτρ�υ-C-
λη, �κ�λ�υθε� R καταστρ�φ� τ�; κ�µ�τη ΦαCθ�ντ�ς. ZOµως κατ. τ� γν/µη µ�υ
δ6ν ταυτ�Mεται µ6 τ�ν κατακλυσµ� τ�; �Ωγ*γ�υ, �φ�; �)δεµ�α τCτ�ια τα*τιση �να-
φCρεται στ�>ς �ρIα��υς συγγραφε�ς. bAλλως τε Oλλ� φυσικ� α�τι� εPIε R κατα-
στρ�φ� τ�ν καιρ� τ�; �Ωγ*γ�υ (κατακλυσµ�ς) κα$ Oλλ� τ�ν �π�I� τ�; ΦαCθ�-
ντ�ς (κ�µ�της). Γι’ α)τ� κα$ @ N:νν�ς @ Παν�π�λ�της στ�ν �ναφ�ρ� τ�υ γι. τ�ν
κατακλυσµ� τ�; ∆ευκαλ�ων�ς @µιλε� ρητEς: «- 0ρ�'ερ ς Zε3ς κατ�κλυσε -λ�-
κληρη τ! Γ.», �νmE στ�ν περιγραφ� τ�; κ�µ�τη ΦαCθ�ντ�ς δ6ν @µιλε� γι. κατα-
κλυσµ:, �λλ. µ:ν�ν @µιλε� γι. �)ρ�νια κα$ �στρ�ν�µικ. φαιν:µενα.

�Aκ�λ�υθε� 8πειτα R καταστρ�φ� τ�; κατακλυσµ�; τ�; ∆ευκαλ�ων�ς, π�> oρθ.
@ κ. K�υτρ�υ-Cλης -�σει τEν �στρ�ν�µικEν µαθηµατικEν στ�ιIε�ων (π�> εPναι
�λ�νθαστα κα$ δ6ν �πιδCI�νται κριτικ�) @ρ�Mει γ*ρω στ� 3600 π.X. T:τε τελει/-
νει τ� «I�λκιν� γCν�ς» κα$ �ρI�Mει τ� γCν�ς τEν Rρ/ων. �O κατακλυσµ�ς α)τ�ς
8πληHε κυρ�ως τ�ν �Eλλ�δα κα$ εPIε Gς �π�τCλεσµα τ�ν �π/λεια τEν πρ�κατα-
κλυσµια�ων �ρIε�ων κα$ τEν περισσ:τερων γν/σεων γι. τ�ν πρ� τ�; ∆ευκαλ�ω-
ν�ς �π�I�. Kυρ�ως διασ/θηκαν µ:ν� oν:µατα Qπως π.I. τ�; �Ωγ*γ�υ, �λ�Iιστες
πληρ�φ�ρ�ες γι. τ� δρ�ση Qµως τEν πρ�κατακλυσµια�ων πρ�σωπικ�τ�των, Qπως
�ναφCρει @ Πλ�των.

Tελευτα��ς κατακλυσµ�ς εPναι α)τ�ς τ�; ∆αρδ�ν�υ, @ @π���ς εPIε κα$ τ. λιγ/-
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0. @Aπ  τ  Cργ� τ�2 N�νν�υ τ�2 Παν�π�λ1τ�υ «∆ι�νυσιακ=» (0ι0λ. 6�ν, στ.

229-239) στ  Cτ�ς 3579 π.X. [π�λ�γισθ�ν στ  6ρθρ� µ�υ «@Aστρ�ν�µικ�ς @Aπ�-

δε1*εις 4τι < bEλληνικ! Γλ7σσα 'ρησιµ�π�ιεFται πρ�ν �π  28.000 'ρ�νια»

(«∆αυλ�ς», τ. 176-177/1996).

γ. @Aπ  δικ� µ�υ πρακτικ  τρ�π� στ  Cτ�ς 3628 π.X. [π�λ�γισθ�ν στ  πρ�η-

γ�$µεν� 6ρθρ� µ�υ.

bO µ�σ�ς 4ρ�ς τ7ν �νωτ�ρω 'ρ�ν�λ�γι7ν, π�3 πρ��ρ'�νται �π  παραµε-

ληµ�να �στρ�ν�µικ= στ�ι'εFα, εNναι τ  Cτ�ς 3615 π.X. κα� πρ ς τ  παρ ν εNναι

- µ�ν�ς πρ�σδι�ρισµ ς π�3 0ασ1>εται σ� συγκεκριµ�να δεδ�µ�να, -π�τε εNναι

πρ�τιµZτερ�ς �π  κ�θε 6λλη ��ριστ�λ�γ1α.

Παρακαλ7 γι= τ! δηµ�σ1ευση τ.ς παρ�$σης σ� πρ�σε'�ς τε2'�ς τ�2 «∆αυ-

λ�2» πρ ς [πε$θυνη &νηµ�ρωση τ7ν �ναγνωστ7ν.

Mετ= πλε1στης τιµ.ς

Kων. B. K	υτρ	υ7 λης

τερ� καταστρεπτικ. �π�τελCσµατα. �O ∆�ρδαν�ς σ*µφωνα µ6 τ�>ς [π�λ�γισµ�>ς
τ�; Παντελ  �Iωανν�δη 8Mησε γ*ρω στ� 3300 π.X., σ�γ�υρα Qµως πρ$ν τ�ν �π�I�
τ�; ∆ι�ν*σ�υ B´, �φ�; ~ταν �δελφ�ς τ ς �Aρµ�ν�ας, συM*γ�υ τ�; K�δµ�υ, @ @π���ς
8Mησε δ*� γενι6ς πρ$ν τ�ν ∆ι:νυσ�.

Σ6 γενικ6ς λ�ιπ�ν γραµµ6ς �N κατακλυσµ�$ µπ�ρ�;ν κατ. τ� γν/µη µ�υ Gς KH ς
ν. Iρ�ν�λ�γηθ�;ν:

9600 π.X.: Kατακλυσµ�ς �Ωγ*γ�υ - �Aτλαντ�δ�ς. } X�λκιν�ν
8255 π.X.: Kατακλυσµ�ς κ�µ�τη ΦαCθ�ντ�ς. ΓCν�ς
3600 π.X.: Kατακλυσµ�ς ∆ευκαλ�ων�ς.
3400-3300 π.X.: Kατακλυσµ�ς ∆αρδ�ν�υ. } ΓCν�ς �Hρ/ων
�Eλπ�Mω, Qτι, καθ�ς R 8ρευνα συνεI�Mεται, θ. µπ�ρCσ�υµε στ� µCλλ�ν ν. µ�-

θ�υµε περισσ:τερα γι. τ�>ς κατακλυσµ�>ς µ6 -�ση κα$ γεωλ�γικ6ς παρατηρ�σεις.

�E"ετλα�	ς
Y.Γ.: Στ�ν «Kριτ1α» �ναφCρ�νται 3 νερ�π�ντ6ς (κατακλυσµ�$ - καταστρ�φ6ς) πρ$ν α)τ� τ�; ∆ευκαλ�ω-

ν�ς. �Eκτ�ς λ�ιπ�ν �π’ α)τ� τ�; �Ωγ*γ�υ γ�νεται �σως 8µµεση �ναφ�ρ. στ$ς τρ�µερ6ς γεωλ�γικ6ς �ναστα-
τ/σεις, π�> πρ�κλ�θηκαν �π� τ�ν Tιταν�µαI�α κα$ τ� Γιγαντ�µαI�α. Kα$ �σως R κατα-*θιση τ ς A7γη�-
δ�ς ν. oφε�λεται σ6 µ�α �π’ α)τ6ς | �σως στ�ν κατακλυσµ� τ�; �Ωγ*γ�υ, Iωρ$ς Qµως ν. µπ�ρ�;µε ν. τ�ν
πρ�σδι�ρ�σ�υµε µ6 σιγ�υρι�. Πρ�σωπικ� µ�υ Oπ�ψη εPναι π�ντως, Qτι συµπ�πτει µ6 τ�ν τρ�µακτικ� Kλλη-
ν�ατλαντικ� π:λεµ�, �φ�; µ’ α)τ�ν σταµατzA @ τεIν�λ�γικ�ς [περπ�λιτισµ�ς τEν �Eλλ�νων. Kα$ �σως α)τ�
R πλ�ρης -�αιη µετα-�λ� τ�; γεωφυσικ�; Kλληνικ�; I/ρ�υ ν. [π�δηλ/νεται µ6 τ�ν ταυτ:Iρ�νη κατα-*-
θιση τ ς �Aτλαντ�δ�ς. ∆ηλαδ� τ. δ*� παγκ:σµια τ:τε κCντρα 7σI*�ς, R �Aτλαντ�δα κα$ R A7γη�δα, κατα-
-υθ�στηκαν µ6 �π�τCλεσµα τ�ν καταστρ�φ� τ�; τ:τε [περπ�λιτισµ�; κα$ τ�ν �πανασ*σταση Hαν. �π� τ�ν
�ρI� τ�; π�λιτισµ�; �π� τ�>ς Πελασγ�*ς. Π�λιτισµ�;, π�> τεIν�λ�γικ. µ:ν� στ$ς µCρες µας 8Iει �ν µCρει
�νασυσταθ .
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